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 اإلحترام  و يسعدني بعد أن أتممت بفضل اهللا عزوجل هذه المذكرة أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر  �

  و التقدير إلى األستاذ المشرف الدكتور شليل عبداللطيف على قبوله اإلشراف على إنجاز هذا العمل        

  .و على صبره و حلمه و سعة صدره حيث أنه لم يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه و إرشاداته 

  أتقدم بالشكر الجزيل و الخاص إلى الدكتور صوار يوسف على كل ما قدمه لي من مساعدات  �

.و نصائح ألجل إتمام هذا العمل             

 نة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه كما أتوجه بالشكر و اإلمتنان لألساتذة المحترمين أعضاء لج �

  .المذكرة 

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل سواء من قريب                                    �

  .   أو من بعيد         
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  المقدمة العامة    

العامل املعاصر يف اآلونة األخرية الكثري من التغريات والتحوالت يف كافة ااالت االقتصادية و االجتماعية لقد شهد     

و الثقافيــة و السياســية و التكنولوجيــة و الــيت أدت إىل اشــتداد املنافســة بــني املنظمــات االقتصــادية حمليــا و دوليــا  مــن أجــل 

  .االستحواذ على احلصة السوقية األكرب و جذب الزبائن و كسب رضاهم و والئهم 

إن هـــذه التغـــريات الـــيت شـــهدا اتمعـــات يف شـــىت اـــاالت أدت إىل بـــروز مـــا يعـــرف بـــإدارة التغيـــري و الـــيت جـــاءت        

ـــة  ـــة للمنظمـــة و املتغـــريات اخلارجي ـــأقلم و مســـايرة و ذلـــك كـــي تســـهلـــا للتوفيـــق بـــني املتغـــريات الداخلي اعد املنظمـــة علـــى الت

ضــــــمن لنفســــــها البقــــــاء التطـــــورات املســــــتمرة احلاصــــــلة يف حميطهــــــا الـــــداخلي و اخلــــــارجي حــــــىت حتــــــافظ علـــــى وجودهــــــا و ت

و أمام هـذا الوضـع اجلديـد أصـبحت املنظمـات جمـربة علـى تغيـري أسـاليبها التقليديـة يف اإلدارة و تبـين املفـاهيم , واالستمرارية

  .ديثة إذا ما أرادت حتقيق أهدافها بكفاءة و فعاليةاإلدارية احل

أســاليب العمــل يف  تعــد إدارة اجلــودة الشــاملة مــن أهــم املفــاهيم اإلداريــة احلديثــة األكثــر انتشــارا و اســتعماال لتطــوير        

غــــراض ولتحقيــــق أقصــــى درجــــة مــــن األهــــداف املنشــــودة للمؤسســــة و تطــــوير أدائهــــا و خــــدماا وفقــــا لألخمتلــــف جماالتــــه 

مـا و بأفضل الطرق و بأقل جهد و كلفة ممكنـني  كـي حتقـق اجلـودة و التميـز فيمـا تنتجـه مـن سـلع و   املطلوبة ملواصفاتوا

  . خدمات للمجتمع تقدمه من 

نظرا للنجاحات اليت حققتها إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـات اإلنتاجيـة و اخلدميـة فقـد رأى الكثـري مـن البـاحثني        

بعـدة دراسـات و أحبــاث يف هـذا الشـأن أكـدوا مــن  احيــث قـامو  , إمكانيـة لتطبيقهــا فـي المؤسسـات التعليميـةه هنـاك بأنـ

خالهلا أن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ميكن تطبيقها و االستفادة منها يف املؤسسات التعليمية و الرتبويـة  و لكـن املشـكلة 
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 1"ديمينـغ دإدوار " تضمنه من ركائز و آليات و أساليب  فعنـدما سـئل تمبا  تكمن يف الفهم الصحيح و التنفيذ الناجح هلا

ال : " أبو اجلودة كما يلقب يف إحدى اللقاءات الصحفية عن أسـرار إدارة اجلـودة الشـاملة أجـاب ببسـاطة و وضـوح قـائال 

  .هذا كل ما يف  املوضوع " شيء سوى أن ننفذها 

حتـــوال جـــذريا يف أســـاليب التـــدريس و أمنـــاط التعلـــيم و جماالتـــه و قـــد أتـــى هـــذا بشـــكل عـــام  التعلـــيمهلــذا فقـــد شـــهد        

التطـور اســتجابة جلملــة مـن التحــديات الــيت واجهـت التعلــيم و الــيت متثلـت عمومــا يف تطــور تقنيـات التعلــيم و زيــادة اإلقبــال 

جمـــاالت املعرفـــة و البحـــث العلمـــي منـــو صـــناعات جديــدة أدت إىل توجيـــه االســـتثمار يف  واالنفجـــار املعـــريف اهلائـــل  وعليــه 

مـن هنـا فقـد أصـبح  ,إضافة العتماد املنافسة االقتصـادية يف األسـواق العامليـة علـى مـدى قـدرة املعرفـة البشـرية علـى اإلنتـاج 

التعلــيم مطالبــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى بالعمــل علــى االســتثمار البشــري بأقصــى طاقــة ممكنــة و ذلــك مــن خــالل تطــوير 

  . العامل املعاصرالقادرة على التعامل مع كافة املستجدات و املتغريات اليت يشهدها و ية الالزمة املهارات البشر 

قصـد إحـداث تطـوير نـوعي يف األداء يف التعلـيم تبـين مفهـوم إدارة اجلـودة الشـاملة  إىل دفع العديد من الدولهذا ما        

و يواكــب التطــورات الســاعية لتحقيــق التميــز يف كافــة العمليــات الــيت م املســتجدات الرتبويــة و التعليميــة و اإلداريــة ئــمبــا يال

يف حتقيــــق إرضــــاء املســــتفيدين مــــن النظــــام التعليمــــي عــــن طريــــق إجــــراء التقيــــيم الــــذايت جلميــــع  ةتقــــوم ــــا املدرســــة و املتمثلــــ

تشــكيل فــرق املمارســات املدرســية و تبــين أســلوب حــل املشــكالت بشــكل مســتمر و األخــذ بأســاليب العمــل اجلمــاعي و 

العمـــل و مجـــع البيانـــات اإلحصـــائية و توظيفهـــا بشـــكل فعـــال و تفـــويض الســـلطات و العمـــل باملشـــاركة و تطـــوير مقـــاييس 

األداء و التحســــني املســــتمرين لكافــــة العمليــــات الرتبويــــة و اإلداريــــة لزيــــادة الكفــــاءة التعليميــــة جلميــــع اإلداريــــني و املعلمــــني 

  .ني كل املستفيدين من العملية الرتبوية املدرسة و حتسني قنوات االتصال بب

يســاهم بدرجـة كبـرية يف جنـاح هـذه املؤسســات  إدارة الجـودة الشــاملة فـي المؤسسـات التعليميـة مـنهجإن تطبيـق        

تلبيــة رغبــات الطــالب و أوليــاء األمــور و اتمــع و أعضــاء  يفيف حتقيــق أهــدافها بــدون إحــداث هــدر تربــوي كمــا تســاهم و 

                                                           

  . و يلقب بأبو الجودةله إسھامات كثيرة في مجال الجودة , تحسين الجودة و استعمال ا"ساليب ا�حصائية ب إھتم,  1900ھو إحصائي أمريكي ولد عام :إدوارد ديمينغ  1
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ريس باإلضافة إىل حتسني طـرق التـدريس و وسـائل التقـومي و تصـميم منـاهج تربويـة تـالءم عمليـات الـتعلم  و هـذا هيئة التد

يتطلــب تــوفري اجلهــد و الصــرب علــى حتقيــق النتــائج بــدون اســتعجال مــن كافــة املســتويات اإلداريــة علــى اعتبــار أن الــتعلم هــو 

يف العمليـة راطيـة تـؤمن مببـدأ املشـاركة و التعـاون بـني مجيـع املشـاركني عملية مستمرة مدى احلياة و يتطلـب أمنـاط قياديـة دميق

و يســود بيــنهم التقــدير و االحــرتام و يتمتعــوا بــروح معنويــة عاليــة و دافعيــة حنــو التغيــري لألفضــل  وهلــذا أصــبح مــن التعليميــة 

ســية بطريقــة منهجيــة منظمــة علــى حيــث يســاعد هــذا التوجــه املؤسســة املدر , الضــروري تعمــيم هــذا النظــام يف املــدارس كافــة 

  .إحداث التغيريات املنشودة يف دورة العمل املدرسي 

فاملؤسسات التعليمية هي اليت يعول عليها يف بناء اإلنسان و تطـوير مهاراتـه و زيـادة قدراتـه و تنميـة شخصـيته  ألن        

ئص هـــذا العصـــر و تداعياتـــه مبـــا حيفـــظ للعلـــم التعلـــيم وحـــده القـــادر علـــى بنـــاء اإلنســـان الـــذي ميلـــك اإلرادة ملواجهـــة خصـــا

  . التعليم دوره الذي بات يتعاظم يف كافة امليادين و 

لقــد أثبتــت الدراســات احلديثــة الــيت أجريــت علــى مســتوى املؤسســات التعليميــة يف بعــض الــدول عــن جنــاح و تفــوق        

 العمــل و أن املســؤول األول عــن كــل هـــذه كأســلوب إداري يف  الشــاملة املؤسســات الــيت اعتمــدت علــى نظــام إدارة اجلــودة

اخلـزان الـذي يقـوم بإعـداد العنصـر  املدرسـةعتـرب تو , النجاحات هو العنصـر البشـري الـذي يعـد أهـم مـورد يف العمليـة كلهـا 

  .ه لكي يكون إنسانا مبدعا و منتجاالبشري و ينمي قدراته و مهاراته و طاقات

منهــا مــا يتعلــق باملنــاهج  ومنهــا مــا  مــن الــدول الناميــة يعــاين العديــد مــن املشــاكل  إن نظــام التعلــيم يف اجلزائــر كغــريه       

باإلضــافة إىل تــدين مســتوى خرجيــي هــذا و منهــا مــا يتعلــق بــاإلدارات التعليميــة و املدرســية  يتعلــق باملدرســني وبيئــة العمــل  

فـال ,  عـدم جودتـه اجلزائـر عمومـا يكمـن يف و بالتايل فإن مشكل التعلـيم يفالنظام  وعدم رضا اتمع عن هذه املنتجات 

و ضـبط إجراءاتـه يف كافـة املسـتويات  إذ النوعيـة علـى حسـاب االهتمـام مبسـائله  التوسـع الكمـييزال التوجه منصبا علـى 

يغلـــب علـــى التعلـــيم التلقـــني و الســـلطوية و ســـيادة الطـــابع التقليـــدي و تقييـــد فـــرص اإلبـــداع و غيـــاب النظـــرة املتكاملـــة يف 

  .ين الفرد  و تدين مستوى التعليم و مستوى أداء العاملني تكو 
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إن هــــذه املشــــكالت ميكــــن التقليــــل منهــــا أو معاجلتهــــا إذا مت إصــــالح و تطــــوير اجلهــــاز اإلداري و الرتبــــوي داخــــل        

لتحــديات املؤسســات التعليميــة  و ذلــك بإقامــة نظامــا تعليميــا ذو جــودة عاليــة كحتميــة البــد منهــا مــن أجــل مواجهــة هــذه ا

   .التكيف مع املتغريات احلاصلة يف العامل اليومو 

ملعاجلــة هــذه املشــاكل و تــدارك هــذه النقــائص قامــت الســلطات اجلزائريــة بالقيــام بإصــالحات تربويــة جوهريــة متعــددة        

الت  و لتحقيــق مســت مجيــع عناصــر النظــام التعليمــي و ذلــك جلعلــه يتماشــى مــع املتغــريات احلاصــلة يف العــامل يف شــىت اــا

  .    اجلودة التعليمية املنشودة 

  إشكالية البحث: والأ

  : مما سبق ذكره سوف نقوم مبعاجلة اإلشكالية التالية

  ؟من خالل اإلصالحات المطبقةتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية الجزائرية ما مدى 

   :التالية  التساؤالت ميكننا طرحمن هذه اإلشكالية 

  ما املقصود بإدارة اجلودة الشاملة ؟ و ماهي أهم مبادئها ؟-1

  مربرات تطبيقها ؟  جماالا واهي ما املقصود بإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ؟ و م -2

   ؟ ماهي أهم التجارب العاملية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم -3

  و هل حققت املطلوب؟؟  ويد التعليم يف اجلزائرماهي أهم اإلجراءات املتخذة من أجل جت -4

اجلـــــودة  ومعـــــايري إدارة  بـــــادئمبيف املؤسســـــات التعليميـــــة اجلزائريـــــة  التالميـــــذ املدرســـــني واملـــــدراء و  يلتـــــزمإىل أي مـــــدى  -5

     ؟ الشاملة

  فرضيات الدراسة : ثانيا 

  :ميكننا صياغة الفرضيات التاليةمن أجل حتقيق أهداف البحث و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة أعاله 

  . من منظور املدراء املؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملةال تطبق :   الفرضية الرئيسية األولى
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  : تتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

  . يق إدارة اجلودة الشاملةهناك تأثري جلودة اإلدارة املدرسية على تطب: الفرضية الفرعية األولى       

  .هناك تأثري جلودة األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة : الفرضية الفرعية الثانية         

  . ال تطبق املؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور األساتذة: الفرضية الرئيسية الثانية

  : عية التاليةتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفر 

  .هناك تأثري جلودة األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الفرضية الفرعية األولى       

  .هناك تأثري جلودة اإلدارة املدرسية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الفرضية الفرعية الثانية         

  . يذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملةهناك تأثري جلودة التلم: الثالثةالفرضية الفرعية        

  .هناك تأثري جلودة املنهج الدراسي على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الرابعةالفرضية الفرعية        

  .هناك تأثري جلودة املناخ التعليمي و مالءمته على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الخامسةالفرضية الفرعية        

  . ال تطبق املؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور التالميذ: لثةالثاالفرضية الرئيسية 

  : تتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

  . هناك تأثري جلودة التلميذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الفرضية الفرعية األولى       

  .هناك تأثري جلودة األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الفرضية الفرعية الثانية         

  .هناك تأثري جلودة املناخ التعليمي و مالءمته على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: الثالثةالفرضية الفرعية        

     أهداف البحث :ثالثا

  :دف هذه الدراسة إىل ما يلي 

  .الشاملة و عن إمكانية تطبيقه يف املؤسسات التعليمية تسليط الضوء على مفهوم إدارة اجلودة  -1

  . ة الشاملة يف املؤسسات التعليميةتطبيق إدارة اجلود التعرف على أهداف -2
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  .الوقوف على واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية اجلزائرية -3

  .سامهة يف حتقيق اجلودة التعليمية املنشودةمن شأا املالتوصل إىل بعض النتائج و التوصيات اليت  -4

  أهمية البحث  :رابعا 

   :تعترب هذه الدراسة مهمة من خالل النقاط التالية 

  . املؤسسات التعليمية يف وتطبيقاته الشاملة اجلودة إدارة مدخل وهو التطوير مداخل أحدث تتناول -1

  . اجلزائرية لة يف املؤسسات التعليمةالتأخر الواضح يف تطبيق أساليب إدارة اجلودة الشام -2

  .اجلزائريةعدم وجود الوعي الكايف بثقافة إدارة اجلودة الشاملة لدى القائمني على املؤسسات التعليمية  -3

  .ضعف املخرجات يف املدارس اجلزائرية تشري إىل احلاجة إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فيها -4

املدرســية يف اجلزائــر بتغذيــة راجعــة عــن إمكانيــة تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســات تزويــد القيــادات التعليميــة و  -5

  .التعليمية 

  دوافع اختيار الموضوع :خامسا 

  . اإلهتمام العاملي املتزايد بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية  -1

  .  باجلزائرة الشاملة يف املؤسسات التعليمية الدراسات و األحباث املتعلقة بإدارة اجلود انعدام -2

  .حاجة املؤسسات التعليمية اجلزائرية إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من أجل حتقيق النجاح و التميز -3

  .من أجل لفت أنظار القائمني على مؤسساتنا التعليمية بضرورة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -4

  صعوبات البحث : سادسا 

  : نا العديد من الصعوبات أمههاعداد هذا البحث واجهتعند إ

 .قلة املراجع و الدراسات املتخصصة يف هذا اال خاصة باجلزائر -1

  .عدم وجود استجابة من بعض املعنيني مبأل االستمارة و خاصة املدراء  -2
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  . صعوبة احلصول على بعض املعلومات املتعلقة بالدراسة التطبيقية  -3

   دود الدراسة ح: سابعا 
  :اآلتية احلدود على الدراسة هذه تقتصر

  .اقتصرت هذه الدراسة على عينة من متوسطات والية سعيدة: المحدد المكاني -1 

  2011/ 2010مت تطبيق هذه الدراسة امليدانية خالل الفصل الثالث للموسم الدراسي: المحدد الزماني -2 

  .مديري و أساتذة و تالميذ متوسطات والية سعيدة من ينةالدراسة على ع اشتملت :البشري المحدد -3 

  الدراسات السابقة :ثامنا 
لقـــد تناولـــت العديـــد مـــن الدراســـات يف دول خمتلفـــة مـــن العـــامل مفهـــوم إدارة اجلـــودة الشـــاملة و تطبيقاتـــه يف التعلـــيم        

هـذه الدراسـات حيـث متكنـا مـن اإلطـالع علـى املدرسي أما يف العامل العـريب فكـان لـدول املشـرق العـريب القسـط الـوافر مـن 

الــبعض منهــا و الــذي لــه عالقــة بتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف املــدارس و ذلــك للوقــوف علــى نتائجهــا و االســتفادة مــن 

أمـا يف اجلزائـر فلـم نـتمكن مـن العثـور علـى دراسـات هلـا عالقـة مبوضـوعنا  مـا عـدا دراسـة ,األساليب و اإلجـراءات املتخـذة 

ــا مــرداوي كمــال وابــن ســريود فاطمــة الزهــراء  قــدمت للملتقــى الــوطين حــول إدارة اجلــودة الشــاملة و تنميــة املؤسســة  قــام

و فيما يلي استعراض خمتصـر ألهـم الدراسـات الـيت مت اإلطـالع , )  2010ديسمرب(جبامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة

  :عليها و هي كما يلي 

إىل وضـــع تصـــور مقـــرتح لتوظيـــف مبـــادئ إدارة اجلـــودة  هـــدفت هـــذه الدراســـة) :  2005( دراســـة نعمـــة عبـــد الـــرؤوف 

الشاملة يف املدارس الثانوية مبحافظات غـزة و ذلـك مـن خـالل معرفـة مـدى تبـين مـديري هـذه املـدارس لفلسـفة إدارة اجلـودة 

مفهـوم إدارة اجلـودة : ت هـي و لتحقيـق أهـداف الدراسـة قامـت الباحثـة بتصـميم إسـتبيان مكـون مـن أربعـة جمـاال, الشاملة 

ــــث وزع هــــذا , إجتاهــــات حنــــو إدارة اجلــــودة الشــــاملة , الشــــاملة  ممارســــات إدارة اجلــــودة الشــــاملة و التحســــني املســــتمر حي

  . اإلستبيان على مدراء هذه املدارس 

و أن عمليـــة اختــــاذ , لقـــد أظهـــرت نتــــائج هـــذه الدراســــة انعـــدام الــــوعي بفلســـفة إدارة اجلـــودة الشــــاملة لـــدى املــــدراء        

القرارات اإلدارية لديهم ال تعتمد على األساليب اإلحصائية إىل جانب عـدم االهتمـام بعمليـة التحسـني املسـتمر و هـذا مـا 

و نظرا هلـذا القصـور يف النظـام اإلداري , يعين حسب الباحثة أن اإلدارة املدرسية ال تلتزم بأهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

لثانويـــة الـــذي حيـــول دون جودتـــه فقـــد عمـــدت الباحثـــة إىل وضـــع تصـــور مقـــرتح لتوظيـــف مبـــادئ إدارة اجلـــودة يف املـــدارس ا

الرتكيـز علـى العميـل  : الشاملة يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة معتمدة يف بنائه علـى مبـادئ إدارة اجلـودة الشـاملة التاليـة 

  .العمل باملشاركة و السعي إلحداث التغيري , تمر التحسني املس, اإلدارة باحلقائق, القيادة الفاعلة 



  المقدمة  العامة
 

 
  د

القـــرتاح معـــايري للجـــودة التعليميـــة يف ضـــوء معـــايري بالـــدريج  تـــأيت هـــذه الدراســـة) :  2007( دراســـة حامـــد محمـــد علـــي 

حيــث هــدفت هــذه الدراســة إىل معرفــة درجــة أمهيــة و إمكانيــة تطبيــق , للجــودة الشــاملة يف مــدارس التعلــيم العــام باململكــة 

و لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث  ببنــاء , املعــايري املقرتحــة لتحقيــق اجلــودة التعليميــة مبــدارس التعلــيم العــام باململكــة 

معيـــار جـــودة , معيـــار جـــودة تقنيـــة املعلومـــات , معيـــار جـــودة القيـــادة املدرســـية : إســـتبيان مكـــون مـــن ســـبعة جمـــاالت هـــي 

معيـار جـودة املخرجـات و معيـار , معيار جـودة العمليـات , وارد البشرية املدرسية معيار جودة إدارة امل, التخطيط املدرسي 

حيــث وزع هــذا اإلســتبيان علــى مجيــع مشــريف اإلدارات , جــودة رضــا اتمــع و مؤسســات التعلــيم املختلفــة و ســوق العمــل 

  .املدرسية بإدارات الرتبية و التعليم باململكة العربية السعودية 

نتـائج الدراسـة إىل أن درجـة أمهيـة تطبيـق املعـايري املقرتحـة لتحقيـق اجلـودة التعليميـة مبـدارس التعلـيم العـام لقد توصـلت       

و حســب الباحــث فإنــه رغــم , باململكــة كانــت بدرجــة مهــم جــدا و درجــة إمكانيــة تطبيــق هــذه املعــايري كانــت بدرجــة كبــرية 

ارس التعلـيم العـام إال أن بعـض الدراسـات أشـارت إىل وجـود عوائـق ارتفاع درجة أمهية و إمكانية تطبيـق هـذه املعـايري يف مـد

حتــول دون حتقيــق اجلـــودة يف التعلــيم العـــام الســعودي و مــع هـــذا فــإن الباحـــث يــرى أن تطبيــق املعـــايري املقرتحــة يف املـــدارس 

  . كنا سوف حيد من هذه املعوقات و بالتايل يصبح حتقيق اجلودة التعليمية يف املدارس السعودية أمرا مم

تأيت هذه الدراسـة ملعرفـة درجـة تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف املـدارس الثانويـة :  ) 2008( دراسة صباح سليم حمودة 

حيــث قامــت الباحثــة باختيــار عينــة طبقيــة مــن مــدراء هــذه الثانويــات , اخلاصــة يف العاصــمة عمــان مــن وجهــة نظــر املــديرين 

التخطـيط املدرســي  : االت مرتبطــة بـإدارة اجلـودة الشــاملة يف اـال الرتبـوي هــي وزعـت علـيهم إســتبيان مكـون مـن تســعة جمـ

اتمـع احمللـي والتغذيـة , املـوارد املاليـة , املنهـاج , العمليات , املوارد البشرية , القيادة و اإلدارة , شؤون الطلبة و حاجام 

  .التحسينية

ق إدارة اجلــودة الشــاملة يف كــل اــاالت مرتفعــة خاصــة فيمــا يتعلــق لقــد خلصــت نتــائج الدراســة إىل أن درجــة تطبيــ       

و قــد أرجعــت الباحثــة ســبب ذلــك إىل كــون الفئــة املســتجوبة هــم , بــالتخطيط اإلســرتاتيجي و شــؤون الطلبــة و حاجــام 

مـن حيـث التخطـيط  املدراء فمن الطبيعي أن يصفوا أنفسهم ذه الصفة اجليدة فهم يريدون أن يكونـوا متميـزيني يف اإلدارة

اإلسرتاتيجي إىل جانب إبرازهم ألنفسهم بأم حريصون على تلبية حاجيات الطلبة و معاجلة مشكالم و اإلهتمـام برفـع 

مســتوى حتصــيل مجيــع الطلبــة و هلــذا أوصــت الباحثــة بضــرورة القيــام بدراســات مماثلــة و لكــن مــن وجهــة نظــر فئــات خمتلفــة  

  . حقيقة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ذه املدارس  كاملعلمني و الطلبة للوقوف على

ـــد محمـــد  جـــاءت هـــذه الدراســـة ملعرفـــة درجـــة تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف املرحلـــة :  ) 2010( دراســـة فيصـــل عاي

, رين املتوسطة يف دولة الكويت و إذا ما كانت هناك عالقة بني هذا التطبيق و أداء املعلمني التعليمي من وجهـة نظـر املـدي
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األول مـــن أجـــل قيـــاس درجـــة تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف : و لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث ببنـــاء إســـتبيانني 

  . املدارس املتوسطة بدولة الكويت و الثاين لقياس درجة مستوى أداء املعلمني التعليمي يف هذه املدارس 

دارة اجلــــودة الشـــاملة و درجــــة أداء املعلمــــني التعليمــــي يف املرحلــــة لقـــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة بـــأن درجــــة تطبيــــق إ        

حيـــث أرجـــع الباحـــث هـــذه النتيجـــة إىل اهتمـــام وزارة الرتبيـــة يف دولـــة , املتوســـطة يف دولـــة الكويـــت جـــاءت بدرجـــة مرتفعـــة 

ق مبادئ إدارة اجلـودة الشـاملة الكويت مبعايري و مبادئ إدارة اجلودة الشاملة و احملاوالت اجلادة و املستمرة من الوزارة لتطبي

يف اإلدارة املدرســــية و العمليــــة التعليميــــة للوصــــول إىل اجلــــودة و اإلتقــــان يف املنــــتج النهــــائي و اهتمامهــــا بتأهيــــل و تــــدريب 

, املعلمني و التطوير و التحسـني املسـتمر يف جهـاز اإلشـراف الـذي بـدوره يقـوم بتطـوير املعلمـني و متابعـة أدائهـم التعليمـي 

  .جانب وجود عالقة إجيابية و قوية بني تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و أداء املعلمني التعليمي  إىل

للتعــرف علــى مــدى إملــام وتأييــد  جــاءت هــذه الدراســة):  2010(دراســة مــرداوي كمــال وابــن ســيرود فاطمــة الزهــراء 

إمكانيــة تطبيقهــا يف التعلــيم وكــذا العوامــل الــيت مــديري املؤسســات التعليميــة اجلزائريــة ملبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة و مــدى 

و لتحقيــق ذلــك أجريــت , تشــجعهم علــى تقبــل مبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة و العوامــل الــيت حتــد مــن تقــبلهم هلــذه املبــادئ

فقــرة موزعــة علــى ســبعة  39الدراســة علــى عينــة مــن مــدراء متوســطات بواليــة قســنطينة و ذلــك بتوزيــع إســتبيان مكــون مــن 

املشـــاركة , التحســـني املســـتمر , الرتكيـــز علـــى املســـتفيدين , اإللتـــزام حنـــو إدارة اجلـــودة الشـــاملة : وهـــي علـــى التـــوايل  مبـــادئ

  .األدوات و التقنيات و املكافآت , التعليم والتدريب , والتفويض 

بـادئ إدارة اجلـودة الشـاملة لقد أظهرت نتـائج الدراسـة بأنـه هنـاك ميـل مـديري املؤسسـات الرتبويـة إىل املوافقـة علـى م       

كمــا أوضــحت الدراســة بأنــه هنــاك إمكانيــة لتطبيــق إدارة , ممــا يــدل علــى إملــامهم و تأييــدهم ملبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة 

اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية و ذلـك لوجـود العديـد مـن العوامـل املسـاعدة علـى التطبيـق و الـيت ميكـن تعزيزهـا علـى 

جود بعض املعوقات و اليت حبسـب رأي املـديرين أنـه ميكـن التغلـب عليهـا إذا تـوفرت الرغبـة يف تبـين إدارة اجلـودة الرغم من و 

  . الشاملة لرفع مستوى جودة املنتج التعليمي و حتقيق األهداف الرتبوية 

     منهجية البحث: تاسعا 
 الوصــفي املنهــج على االعتمــاد مت حة الفــرضيات أو عــدمهالإلجـــابة على اإلشكالية املطروحــة ومن أجــل إثـــبات ص      

وذلـك باالعتمـاد علــى املؤلفـات العلميـة باللغـة العربيـة و األجنبيـة والدراســات  املوضـوع وطبيعـة يـتالءم الــذي التحليلـي

ة تطبيقيـة علـى متوسـطات كمـا مت إجـراء دراسـ,باملوضوع  عالقة اليت هلا االنرتنت مواقع إىل والبحوث باإلضافة املتخصصة

واليــة ســـعيدة ملعرفـــة مــدى تطبيـــق املؤسســـات التعليميــة اجلزائريـــة إلدارة اجلـــودة الشــاملة مـــن خـــالل توزيــع ثالثـــة إســـتبيانات 

  . وجهت لكل من املدراء و األساتذة و تالميذ السنة الرابعة متوسط
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  تقسيمات البحث: عاشرا
  :قمنا بتقسيم الدراسة إىل أربعة فصول 

  سنتعـــرض فيـــه إىل اإلطـــار املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة و قد قسم إىل ثالثة مباحث  حيث خصصنا:  صل األولالف

  ـيات إدارة اجلودةاملبحث األول ملاهيــــة إدارة اجلــــــودة الشــــاملة و تطـــورها التـــــارخيي واملبحــث الثــــاين سنتطرق فيـــه إىل أساسـ

 .أما املبحث الثالث فسيتم فيه استعراض أبرز رواد اجلودة الشاملة و أهم إسهامام , املة الش

األول ســنتكلم فيــه عــن , خيــص إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم املدرســي  بــدوره قســم إىل ثالثــة مباحــث :  الفصــل الثــاني

تطبيقــات إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم  أمــا املبحــث  مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم و الثــاين ســنتطرق فيــه إىل

  .الثالث فقد خصصناه للمدرسة و إدارة اجلودة الشاملة 

ســيتم فيــه إبــراز جتــارب بعــض الــدول يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم و كــذلك جتــارب بعــض : الفصــل الثالــث

جانـب ذلــك ســوف نتطـرق إىل بعــض النمــاذج املقرتحـة ملفكــرين عــرب  املـدارس العامليــة الناجحــة يف تطبيـق هــذا املــنهج  إىل

  . من أجل التطبيق السليم إلدارة اجلودة الشاملة باملدارس العربية 

وهــو الفصــل التطبيقــي و الــذي ســنتطرق فيــه إىل واقــع تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف مؤسســات التعلــيم : الفصــل الرابــع 

ض إىل تطبيقــات اإلصــالحات الرتبويــة يف اجلزائــر  و القيــام بــإجراء دراســة تطبيقيــة علــى اجلزائريــة و ذلــك مــن خــالل التعــر 

متوســـــطات واليـــــة ســـــعيدة ملعرفـــــة مـــــا مـــــدى تطبيـــــق إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة يف املؤسســـــات التعليميـــــة اجلزائريـــــة مـــــن خـــــالل 

الميـذ السـنة الرابعـة متوسـط و القيـام األسـاتذة و ت, اإلصالحات املطبقـة و ذلـك بتوزيـع ثالثـة إسـتبيانات لكـل مـن املـدراء 

  .مبعاجلتها إحصائيا واستخالص النتائج
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  الفصل مقدمة                         

تســعى اليــوم جــل املؤسســات العامليــة و احملليــة ســواء كانــت صــناعية أو خدميــة إىل إثبــات وجودهــا  مــن خــالل       

هــا حتقــق رضــا العميــل و توقعاتــه  و بالتــايل التقــدم و التميــز علــى تقــدمي أفضــل مــا لــديها مــن منتجــات و خــدمات جتعل

منافســــيها  و ذلــــك ألن بيئــــة األعمــــال احلاليــــة أصــــبحت بيئــــة تتســــم بالســــرعة يف التغيــــري يف أســــاليب و أمنــــاط العمــــل 

  .باملنافسة الشديدة و الشرسة و 

لشاملة  الذي يعد من املفـاهيم اإلداريـة احلديثـة هذا ما أدى بالكثري من املؤسسات إىل تبين مفهوم إدارة اجلودة ا      

الـيت اســتحوذت علـى االهتمــام الكبـري مــن قبـل البــاحثني و املؤسسـات كإحــدى األمنـاط اإلداريــة السـائدة و املرغوبــة يف 

واسـيب و أن الفرتة احلالية  حيث وصفت إدارة اجلودة الشاملة بأا املوجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية و ثـورة احل

  .هذا العصر هو عصر اجلودة الشاملة 

يف ظــل املنافســة العامليــة الشــديدة لكســب أكــرب حصــة ســوقية  أصــبح العميــل حيظــى باالهتمــام األكــرب  يســـعى       

اجلميــع إلرضــائه و حتقيــق متطلباتــه حيــث أصــبح يتوقــف عليــه بقــاء و اســتمرارية املؤسســات  وهــذا مــا نــادت بــه إدارة 

ملة حيــث أثبتـــت التجــارب أن معظــم املؤسســـات الــيت طبقــت هـــذا املــنهج قــد حققـــت نتــائج إجيابيــة مـــن اجلــودة الشــا

  .خالل ازدياد حصصها السوقية و رضا العمالء عنها

مـن أجـل تسـليط الضـوء علــى هـذا املفهـوم اإلداري احلـديث سـوف نتطــرق يف هـذا الفصـل إىل اإلطـار املفــاهيمي       

  : ذي يتضمن ثالث مباحث هي إلدارة اجلودة الشاملة  ال

  ماهية اجلودة الشاملة و تطورها التارخيي : املبحث األول 

  أساسيات إدارة اجلودة الشاملة : املبحث الثاين 

  أبرز رواد إدارة اجلودة الشاملة : املبحث الثالث 
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   ماهية الجودة الشاملة وتطورها التاريخي: المبحث األول

يات أمهها زيـادة حـدة املنافسـة ومـا يصـاحبها دء منها احمللية أو العاملية تواجه العديد من التحإن املنظمات اليوم سوا

اخلدمـة األفضـل بعـد اعتمـاده اجلـودة  املنـتج أو من تغري يف سلوك املستهلك الذي أصبح أكثـر وعيـا وذا قـدرة علـى انتقـاء 

  .يف سلعها و خدمااوهذا ما يتطلب على املنظمات أن تكون اجلودة هي األساس  كمعيار

  تعريف الجودة: المطلب األول

لقــد تباينــت االجتهــادات يف تعريــف اجلــودة علــى الــرغم مــن قناعــة اجلميــع بأمهيتهــا ودورهــا الفعــال يف حتقيــق موقــف 

على اعتبار أا مفهوم عاملي ذو دالالت خمتلفة وفقا الختالف وجهـات نظـر  يف السوق)سلعة أو خدمة(تنافسي للمنتج

وحــىت ميكــن قيــاس اجلــودة البــد مــن االتفــاق علــى تعريــف واضــح هلــا داخــل أي  , يف هــذا املوضــوعحثني و املفكــرين البــا

  .منظمة

يردها املعجم الوسـيط إىل فعلهـا الثالثـي جـاَد ومصـدره ُجـودًة مبعـىن صـار جيـدا، ويقـال جـاد العمـل فهـو  اللغة فاجلودة يف

1.جيد وجاد الرجل أتى باجليد من قول أو عمل
 

الـيت تعـين طبيعـة الشـخص أو طبيعـة الشـيء ودرجـة  Qualitasمـن الكلمـة اليونانيـة   Qualitéأمـا اصـطالحا فـاجلودة

  .ويستخدم مصطلح اجلودة للداللة على أن املنتوج جيد أو اخلدمة جيدة 2صالبته وكانت تعين قدميا الدقة واإلتقان

  :اجلودةبراز أهم التعاريف اليت أعطيت ملفهوم إمن هنا ميكننا 

شـــكل صـــحيح مـــن املـــرة األوىل مـــع بأداء العمـــل الصـــحيح و :"عـــرف معهـــد اجلـــودة الفيـــدرايل األمريكـــي اجلـــودة بأـــا - 01

 .3"املستفيد يف معرفة مدى حتسني األداء تقييماالعتماد على 

مــة مـــا جمموعــة مـــن الصــفات واخلصــائص الـــيت تتمتــع ــا ســـلعة أو خد:" تعرفهــا املنظمــة العامليـــة للتقيــيس علــى أـــا - 02

 .4تؤدي إىل إمكانية حتقيق رغبات معلنة أو مفرتضة ضمنيا

 

                                                           

  .  13ص2008مل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع،عمان،طبعة،عا)" 9001(إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لاليزو:"فوازالثميمي 1
.15ص 2002طبعةاالوىل -،دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان"اجلودة يف املنظمات احلديثة:" طارق شبلي و مأمون الدرادكة  2  

.28ص 2007،عمان، طبعة األوىل ، دار جرير للنشر والتوزيع "إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي:"مهدي السامرائي  3  
4-Terfaya Nassima : "Démarche qualité dans l’entreprise et l’analyse des risques" ,Ed Houma, Alger2004 p13. 
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تطــوير تصــميم تصــنيع الســلع واخلــدمات األكثــر اقتصــادية واألكثــر :" أمــا اجلــودة حســب املعــايري اليابانيــة فهــي تعــين - 03

 .1منفعة واألكثر ارضاًءا للمستهلك

ة مـــن اخلصـــائص و املميــزات اجلوهريـــة علـــى قـــدرة جمموعــ: علـــى أــا  AFNORعرفتهــا اجلمعيـــة الفرنســية للتقنيـــني   - 04

2.إرضاء املتطلبات املعلنة أو الضمنية موعة من العمالء
 

3:كما ميكن إعطاء مفهوم اجلودة من منظور روادها كما يلي
 

مــدى مالئمــة املنــتج لالســتخدام أي القــدرة علــى تقــدمي أفضــل أداء وأصــدق "عــرف اجلــودة بأــا  )Juran(جــوران  - 01

 ".صفات

طات ااخلدمــة جــراء دمــج خصــائص نشــ النــاتج الكلــي للمنـتج أو:"بأــا ةعـرف اجلــود )Feigenbaum(ومفيجنبــا - 02

 ".التسويق واهلندسة والتصنيع والصيانة واليت متكن من تلبية حاجات ورغبات الزبون

صـحيح املطابقـة مـع املتطلبـات وأكـد بأـا تنشـأ مـن الوقايـة ولـيس مـن الت:" عرف اجلودة بأا) Crosby(كروسبي - 03

 ".وبأنه ميكن قياس مدى حتقق اجلودة من خالل كلف عدم املطابقة

تعبــري عــن مقــدار اخلســارة الــيت ميكــن تفاديهــا والــيت قــد يســببها املنــتج :" عــرف اجلــودة بأــا) Taguchi(تاجيشــي - 04

ثريات للمجتمــع بعــد تســليمه ويتضــمن ذلــك الفشــل يف تلبيــة توقعــات الزبــون والفشــل يف تلبيــة خصــائص األداء والتــأ

 ".اجلانبية النامجة عن اتمع كالتلوث والضجيج وغريها

درجة التوافق واالعتمادية اليت تتناسب مـع السـوق ومـع التكلفـة، :"فقد عرف اجلودة بأا) (Deming أما ديمينغ - 05

4".مبعىن املطابقة لالحتياجات
 

  Garvinفينجـار ملسـتخدمة أدى بالباحــث إن االخـتالف يف املعـاين الـيت يأخــذها مصـطلح اجلـودة بــاختالف اجلهـة ا    

  5:ميكن تناوهلا كما يأيت إىل مجع مجيع مفاهيم اجلودة وحددها خبمس مداخل

يقصــــد بــــاجلودة وفــــق هــــذا املــــدخل بأــــا مالئمــــة املنــــتج لالســــتخدام، أي قــــدرة أداء املنــــتج : مــــدخل التفــــوق - 01

 .لالستخدام وفقا للمواصفات اليت حتقق رضا املستهلك

                                                           

1-Seddiki Abdallah :  " Management de la qualité " ,De l’inspection a l’esprit kaizen , opu , 2004  p24  
2- Daniel Duret , Maurice pillet : qualité en production : de Iso 9000 à Six sigma , 2eme édition , édition d’organisation, Paris 2002  P21 

 3 15ص  2005 –عمان  –دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  –إدارة اجلودة الشاملة : حممد عبد الوهاب العزاوي 
33ص 2002, اإلسكندرية ,الدار اجلامعية للنشر  –ارة اجلودة الكلية إد: سونيا حممد البكري   4  
22و21ص 2009طبعة ثانية ,عمان  ,دار الثقافة للنشر و التوزيع  – 9001:2000إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات اإليزو :قاسم نايف علوان  5   
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قيـاس اخلصـائص  علـىمبوجب هذا املدخل ينظـر للجـودة علـى أـا الدقـة والقـدرة : على المنتجمدخل يعتمد  - 02

 .املطلوبة يف املنتج واليت هي قادرة على حتقيق رغبات املستهلك

ويقصــد بــاجلودة وفــق هــذا املــدخل بأــا مالئمــة املنــتج لالســتخدام أي قــدرة : مــدخل يعتمــد علــى المســتخدم - 03

فقـا للمواصـفات الـيت حتقـق رضـا املسـتهلك مـن خـالل تقـدمي أداء أفضـل وأدق صـفات تشـبع أداء املنتج لالستخدام و 

 .رغبات املستهلك

تعــين اجلــودة وفــق هــذا املــدخل صــنع منتجــات خاليــة مــن النســب املعيبــة مــن : مــدخل يعتمــد علــى التصــنيع - 04

والـيت تعـىن  األخطـاء الصـفرية:يبمبفهـوم كروسـ هنـاويـرتبط مفهـوم اجلـودة خالل مطابقتهـا ملواصـفات التصـميم املطلوبـة 

أن اجلــودة ــذا "Sallis"وكمــا يقــول   خاليــة مــن أي نقــائص أو عيــوب Quality is freeأن اجلــودة طليقــة حــرة 

     1".العديد منا يرغبها والقليل منا ميتلكها و كل منا يعجب ا" املفهوم املطلق

دة مـن خـالل حتديـد عناصـر السـعر، أي مـدى يهدف هذا املدخل إىل حتقيق اجلو : مدخل يعتمد على القيمة - 05

إدراك املســـتهلك لقيمـــة املنـــتج الـــذي يرغـــب يف احلصـــول عليـــه مـــن خـــالل مقارنـــة خصـــائص املنـــتج ومـــدى مالئمتهـــا 

ومــــىت حتقــــق ذلــــك للزبــــون فــــإن املنــــتج يصــــبح بنظــــره ذا قيمــــة عاليــــة و هــــذا مــــا يتطــــابق مــــع  حلاجتـــه مــــع ســــعر شــــرائه

Gaucher& Coffeyتعريف
 .بأا تلبية احتياجات العمالء بأقل تكلفة ممكنة للجودة  

  التطور التاريخي لمفهوم الجودة : المطلب الثاني

 يــرى العديــد مــن البــاحثني أن نشــأة اجلــودة تعــود إىل الســنوات األوىل مــن القــرن العشــرين عنــدما بــدأ املهنــدس األمريكــي    

الــيت كــان يريــد مــن ورائهــا ضــبط جــودة و 1911عــام" ارة العلميــةمبــادئ اإلد"بتجاربــه الــيت بثهــا عــرب كتابــهفردريــك تــايلور 

العمليــات بتقليــل الفاقــد مــن الــزمن مــن خــالل املمارســات واحلركــات غــري اديــة بقصــد زيــادة اإلنتــاج وذلــك بــربط احلركــة 

  2.بالزمن الذي حتتاجه

يف القـــدم موغلـــة اجلـــودة إىل عصـــور إال أن هـــذه النشـــأة احلديثـــة ملوضـــوع اجلـــودة مل مينـــع الـــبعض مـــن إرجـــاع موضـــوع      

الـيت دوـا يف مسـلته  املشـهورة  الـيت ميتـد تارخيهـا إىل القـرن الثـامن  رابـي حمـومستدلني مبا جاء مـن مـواد قانونيـة يف شـريعة 

الـــنقص احلاصـــل فيهـــا  أن يـــتالىفففـــي التعامـــل التجـــاري ألـــزم التـــاجر أن يقـــدم ســـلعة جيـــدة وإال عليـــه  ، عشـــر قبـــل املـــيالد

  :على ما يلي ختص تنظيم األعمال تنص اليتو  229، كما أن املادة  لح عيواويص

                                                           

1-Edward Sallis : "Total Quality Management in Education" , Kogan page , London ,third edition 2002   P 22 .  

39مرجع سابق ص: مهدي السامرائي   2  
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إذا كان بناّء قد بىن بيتا لرجل مل حيسن عمله حبيث اار البيت الذي بنـاه وسـبب مـوت صـاحبه فسـوف يُقتـل ذلـك "

   1".البناء 

  الجودة في اإلسالم

جــودة اإلدارة هــي مــا يســميها الــدين اإلســالمي فل مفاهيمــه إن أســلوب اجلــودة جنــده يف تعــاليم الــدين اإلســالمي بكــ      

باإلتقــان واملســلم مطالــب بإتقــان عملــه إلرضــاء اهللا عــز وجــل وإرضــاء اآلخــرين، ففــي الشــريعة اإلســالمية مبــادئ ومفــاهيم 

  2:إلدارة اجلودة الشاملة تدعو إىل مراعاة اإلتقان من خالل

إن اهللا حيـب إذا عمـل أحـدكم عمـالً :"  قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : اجناز األعمال بإتقان وجودة عالية-      

  ".أن يتقنه

  .التعامل مع الناس باحرتام وتعاون و عهياستخدام الوقت حبساب وعدم تضي و التعرض للقيم السامية-      

 اختـاذ القـرار والعـدل يف التعامـل التشـاور والصـدق يف و استخدام املوارد على خمتلف أنواعها باقتصـاد وعـدم اإلسـراف-      

  .مع العاملني وإعطاء احلقوق ألصحاا

  مراحل تطور مفهوم الجودة

وفيمـا يلـي توضـيح هلـذه ,  لقد مر مفهوم اجلودة مبراحل تارخيية متالحقة وذلك نتيجة لتطور عمليات اإلنتاج وتعقدها    

   3:املراحل

  ما قبل الثورة الصناعية :المرحلة األولى

فيهـا رب  Work Shopقبل الثورة الصناعية مل يكن هناك مصنع وإنتاج مبعىن الكلمة فاملصنع كـان عبـارة عـن ورشـة      

 ةباسـتخدام أدوات يدويـة وفـق معـايري جـود بتصـنيع سـلعة معينـة العمل أو صاحب الورشة وعدد من العمال الذين يقومون

علــى صــاحب الورشــة إال أن يلــيب رغبــة زبونــه وبالنســبة لعمليــة  بســيطة حيــددها الزبــون مــن منطلــق وجهــة نظــره ورغبتــه ومــا

  .الرقابة على اجلودة فقد كانت تتم من قبل العامل نفسه ومنفردا مع تدقيق ائي من قبل صاحب الورشة

                                                           

40مرجع سابق ص:مهدي السامرائي   1 
  21و  20ص 2004طبعة أوىل , عمان,دار الشروق للنشر و التوزيع ,التطبيق و مقرتحات التطوير –إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية : صاحل ناصر عليمات  2
  22ص 2001الطبعة األوىل ,عمان  ,دار وائل للنشر) وجهة نظر(مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة : عمر وصفي عقيلي  3
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  بعد الثورة الصناعية:المرحلة الثانية

حيــث , 1امن عشــر حـىت منتصــف القـرن التاســع عشـريقصـد ــا تلـك الفــرتة الزمنيـة الــيت امتـدت مــن منتصـف القــرن الثـ             

  :أحدثت الثورة الصناعية تغيريات جذرية يف جمال الصناعة منها

  .زدياد حجم العملا - *            ظهور املصنع ليحل حمل الورشة -*

  .لة يف العملارتفاع مستوى جودة املنتجات نتيجة الستخدام اآل -*                    .عداد العاملنيأازدياد  -*

يف هذه املرحلة مل تعد الرقابة على اجلودة تتم من قبل العامل نفسه بل من قبل املشـرف الـذي عليـه مسـؤولية التحقـق و 

  .من اجلودة

  مرحلة اإلدارة العلمية: المرحلة الثالثة

ناعي دراسـات احلركـة والـزمن وقدمت للعامل الص تايلور فرديريك بريادةظهرت اإلدارة العلمية يف مطلع القرن العشرين      

ويف هــذه   وســبل ختفــيض تكلفــة اإلنتــاج مــن خــالل احلــد مــن اهلــدر والضــياع يف العمــل املصــنعي الــذي كــان ســائدا آنــذاك

ـــه مســـؤولية الفحـــص مـــن املشـــرف املباشـــر وأســـندت إىل  ىاملرحلـــة ظهـــر مفهـــوم يـــدع فحـــص اجلـــودة الـــذي ســـحبت مبوجب

  2.جلودةمفتشني خمتصني بالعمل الرقايب على ا

وتتضـمن  عملية التحقق من اجلودة تركز على إجـراء املطابقـة بـني معـايري حمـددة بشـكل مسـبق مـع جـودة املنـتج املنجـزف     

للمواصـفات الفنيـة   املطابقـة عملية الفحص حتديد مدى مطابقة املنتج للمواصفات الفنية املوضوعة وبالتـايل فـان املنتجـات

أو يعـــاد العمـــل عليهـــا أو يـــتم بيعهـــا  تجـــات غـــري املطابقـــة للمواصـــفات الفنيـــة إمـــا أن تتلـــفميكـــن تســـليمها للعميـــل أمـــا املن

  3.بأسعار أقل

فاخلطـأ أو العيـب قـد حصـل فعـال , إن عملية الفحص كانـت تركـز فقـط علـى اكتشـاف األخطـاء و القيـام بتصـحيحها     

  . و عملية الفحص اكتشفت اخلطأ و لكنها مل تقم مبنعه

  

                                                           

  1 25مرجع سابق  ص: فواز التميمي  
23مرجع سابق ص: عمر وصفي عقيلي   2  

  3 25ص 2009لطبعة الرابعة ,عمان , دار وائل للنشر  –بيقات مفاهيم و تط –إدارة اجلودة الشاملة  :حمفوظ أمحد جودة  
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  الرقابة اإلحصائية على الجودة :بعةالمرحلة الرا

الــذي صـــاحبه آنـــذاك مفهـــوم  1931ظهــرت الرقابـــة اإلحصـــائية علــى اجلـــودة مـــع ظهـــور أســلوب اإلنتـــاج الكبـــري عـــام     

تنميط وتوحيد اإلنتاج كوسيلة لإلقالل من أخطاء تصنيع السلعة وشهدت هذه املرحلة اسـتخدام علـم اإلحصـاء يف الرقابـة 

 samplingن نشــاط الفحــص أصــبح غــري كــاف وهــذا مــا أدى إىل إتبــاع أســلوب فحــص العينــاتعلــى اجلــودة حيــث أ

inspection  لرت شيوارتاعد العامل و يو Walter SHEWART   1.نظرية ضبط اجلودة إحصائيا مؤسسي ومطوريمن  

اليابان بعـد احلـرب العامليـة  يف نغ رائد اجلودة أبرز من استخدم وطبق الرقابة اإلحصائية على اجلودةييعد ادوارد دميكما       

  .الثانية ومن خالهلا استطاعت اليابان أن تغزو أسواق العامل بسلعها ذات اجلودة املتميزة

   تأكيد الجودة :المرحلة الخامسة

اجلــودة الرقابــة علــى   وقــد شــهدت هــذه املرحلــة تطــور أســاليب 1970إىل 1960ظهـر مفهــوم تأكيــد اجلــودة مــا بــني      

  2.املنتوجات و تعزيز مكانة الشركات  تحسنيلىل ظهور مفاهيم تؤكد على ضمان اجلودة مما أدى إ

 L'Association Française"عرف مصطلح تأكيد اجلودة من طرف التجمع الفرنسـي للمراقبـة الصـناعية للجـودة لقد 

pour le control industriel de la qualité" "AFCIQ"  خاصـة مـن الوسـائل  تنفيذ وتشغيل جمموعـة:"على أنه

  3".والتجهيزات املعدة واملنظمة دف تقدمي ضمان وثقة باحلصول على اجلودة بانتظام

اعتمــدت هــذه املرحلــة علــى الرتكيــز علــى التخطــيط وكيفيــة إدارة اجلــودة واهلــدف منــه وجــود منظومــة عمــل حتــدد فقــد       

ـــ ـــع وقـــوع األخطـــاء وتكشـــف اخلطـــأ مبكـــرا وتصـــححه ومتن ع تكـــراره ويتطلـــب هـــذا العمـــل رقابـــة شـــاملة علـــى األســـاليب ملن

للســوق ليــد املســتهلك وهــذا يعــين وجــود جهــود  هإىل مرحلــة وصــول االعمليــات كافــة بــدًءا مــن مرحلــة تصــميم املنــتج وانتهــاء

  . مشرتكة من مجيع اإلدارات املعنية بتنفيذ هذه املراحل

  

  

                                                           

 1 46مرجع سابق ص: مهدي السامرائي  
  2 19مرجع سابق ص: حممد عبد الوهاب العزاوي  

3 Benedicte Gautier et Jean- Louis Muller, la qualité totale, guide pratique pour les agents de maîtrise et les techniciens, Entreprise moderne d'édition, 
Paris, 1988, P 24.   
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  1:قد اتسمت هذه املرحلة بل

 .مطابق التأكيد للمستهلك بأن املنتج -1

 .إعطاء حتذيرات مبكرة لإلدارة عن احتمال وقوع اخلطأ -2

  2:ستخدام ثالث أنواع من الرقابةايد اجلودة كتأىن حتقيقا لشعار اإلنتاج بدون أخطاء يتبكما أنه 

وهـــي الرقابـــة الـــيت تعـــين بتنفيـــذ العمـــل أوال بـــأول الكتشـــاف اخلطـــأ قبـــل وقوعـــه والعمـــل علـــى منـــع : الرقابـــة الوقائيـــة -  أ

  .حدوثه

وتعـين بفحـص املنـتج بعـد انتهـاء كـل مرحلـة تصـنيع للتأكـد مـن مسـتوى اجلـودة حبيـث ال ينتقـل : الرقابة المرحليـة -  ب

  .املنتج حتت الصنع من مرحلة ألخرى إال بعد فحصه والتأكد من جودته

وذلــك ضــمانا وتعــين التأكــد مــن جــودة املنــتج بعــد االنتهــاء مــن تصــنيعه وقبــل انتقالــه ليــد الزبــون : الرقابــة البعديــة -  ت

  . خللوه من األخطاء أو العيوب

  إدارة الجودة الشاملة:المرحلة السادسة

بسبب تزايد شدة املنافسـة العامليـة واكتسـاح الصـناعة اليابانيـة لألسـواق  1980ظهر هذا املفهوم عن اجلودة بعد عام        

يف ظـل هــذه الظــروف و ,ة مــن هـذه األســواق وخاصـة البلــدان الناميـة وخســارة الشــركات األمريكيـة واألوربيــة حلصـص كبــري 

قامـــــت الشـــــركات األمريكيـــــة بتطـــــوير وتوســـــيع مفهـــــوم إدارة اجلـــــودة اإلســـــرتاتيجية بإضـــــافة جوانـــــب أكثـــــر مشـــــوال وعمقـــــا 

واســتخدمت أســاليب متطــورة يف جمــال حتســني اجلــودة والتعامــل مــع الزبــائن واملــوردين وتفعيــل أســاليب تأكيــد اجلــودة وقــد 

  .بعادها احلاليةأن على أفكار يابانية يف تطوير إدارة اجلودة اإلسرتاتيجية لتصبح إدارة اجلودة الشاملة باعتمد األمريكيو 

ويعترب مدخل إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة يف اإلدارة اليت القت جناحـا كبـريا يف تطـوير إدارة املؤسسـات عـن       

اإلداريـة فلـم يعـد  مبعناهـا الشـامل داخـل األفـراد يف املؤسسـات جبميـع مسـتويامطريق بنـاء ثقافـة وفلسـفة عميقـة للجـودة 

بـل أصـبح النظـر إليهـا كجـزء متـداخل ومـرتابط جبميـع ألنشـطة " املطابقـة للمواصـفات"الضـيقة ينظر إىل اجلـودة مـن الزاويـة

ؤسسـة يؤخـذ برأيـه و تنفـذ حيـث أصـبح يعامـل كشـريك للميف املؤسسات، كما أصبح للعميل معـىن أمشـل غـري املسـتهلك 

         3.طلباته

  

                                                           

  1 14ص 2007الطبعة األوىل ,إسرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم : حمسن بن نايف العتييب  

67ص 2009, عمان ,دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع –نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية و اخلدمية : يوسف حجيم الطائي و آخرون  2 
  3 15رجع صنفس امل: حمسن بن نايف العتييب 
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 :اجلدول املوايل يلخص أبرز مراحل إدارة اجلودة

  

  أبرز مراحل إدارة الجودة الشاملة:  01جدول رقم 

  المراحل        

  الخصائص

ــــــــة اإلحصــــــــائية علــــــــى   اإلدارة العلمية الرقاب

  الجودة

  إدارة الجودة الشاملة  تأكيد الجودة

حنــــــــــــــــــــــــــــــراف أو حتديــــــــــــــــــــــــــــــد اال  االهتمامات

  ).كشف اخلطأ(اخلطأ

التأكـــد مـــن اجلـــودة خـــالل   .مراقبة جودة املنتج النهائي

عمليـــــــــــة اإلنتـــــــــــاج وعنـــــــــــد 

  .االنتهاء منها

التســـــــــــــــيري الشـــــــــــــــامل جلـــــــــــــــودة 

ــــــــــــــــــــــات  املــــــــــــــــــــــدخالت، العملي

  .واملخرجات يف املنظمة

ـــــــة إلنطـــــــالق  الفتـــــــرة الزمني

  المرحلة

  بداية الثمانينات  تسنوات اخلمسينا  مطلع الثالثينات  .بداية القرن العشرين

النمــــــــــــــــاذج والتقنيـــــــــــــــــات 

  األساسية

فحــــــص اجلــــــودة باملطابقــــــة بــــــني 

جـــــودة املنـــــتج املنجـــــزة واملعـــــايري 

  احملددة مسبقا

اإلجـــــــــــــــراءات التنظيميـــــــــــــــة   االحتماالت واإلحصاء

  والتقنية

  تكوين وحتفيز العنصر البشري

مســـــــؤويل وظيفـــــــة االنتـــــــاج   ةمهندسي اجلود  مفتشني خمتصني مبراقبة اجلودة  الجهات المختصة مباشرة

  ووظيفة تأكيد اجلودة

  مجيع أعضاء املنظمة وحميطها

مهـــد لظهــــور هــــذا املفهــــوم كــــل   جوزيف جوران  ادوارد دمينج  فريدريك تايلور  الرواد الممهدين لالنطالقة

مـــــن دميـــــنج، جـــــوران كروســـــييب 

  وفيجنبوم

              

مكانة تسيير الموارد البشرية ضمن معايير اإليزو و إدارة الجـودة الشـاملة "رسالة ماجستير بعنوان , موزاوي سامية : المصدر 

  47ص 2003/2004الجزائر دفعة , كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير , " 
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  تعريف إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثالث          

دام والتطبيـق املسـتمر ونظـرا لتبـاين اخللفيـة الفكريـة تعددت تعريفات مصـطلح اجلـودة الشـاملة وذلـك نتيجـة لالسـتخ لقد   

  .والفلسفية واخلربات العلمية للكثري من املفكرين واملختصني يف هذا اال

خلــق ثقافــة متميــزة يف األداء حيــث يعمــل كافــة أفــراد التنظــيم :"إدارة اجلــودة الشــاملة بأــا) Sehcter(يعــرف ســيهكرت .1

لك وأداء العمــل مــع حتقيــق اجلــودة بشــكل أفضــل و بفعاليــة عاليــة ويف أقصــر وقــت بشــكل مســتمر لتحقيــق توقعــات املســته

1."ممكن
 

تعـرف منظمـة التقيـيس العامليـة إدارة اجلــودة الشـاملة بأـا عقيـدة أو عـرف متأصــل وشـامل يف أسـلوب القيـادة والتشــغيل  .2

ز علــى متطلبــات وتوقعــات الزبــائن مــع ملنظمــة مــا ــدف التحســني املســتمر يف األداء علــى املــدى الطويــل مــن خــالل الرتكيــ

2.اآلخرينمتطلبات املسامهني ومجيع أصحاب املصاحل  لفاغعدم إ
 

أما معهد املقاييس الربيطاين فقد عـرف إدارة اجلـودة الشـاملة بأـا فلسـفة إداريـة تشـمل كافـة نشـاطات املنظمـة الـيت مـن  .3

أهــداف املنظمــة كــذلك بأكفــأ  الطــرق وأقلهــا تكلفــة عــن  خالهلــا يــتم حتقيــق احتياجــات وتوقعــات العميــل واتمــع وحتقيــق

3.طريق االستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني بدافع مستمر للتطوير
 

بأــا متثــل املنهجيــة املنظمــة لضــمان ســري النشــاطات الــيت مت التخطــيط هلــا مســبقا حيــث أــا ) Crosby(عرفهــا كروســيب .4

املشـــكالت مـــن خـــالل العمـــل علـــى حتفيـــز وتشـــجيع الســـلوك اإلداري  األســـلوب األمثـــل الـــذي يســـاعد علـــى منـــع وجتنـــب

4.التنظيمي األمثل يف األداء باستخدام املوارد املادية والبشرية بكفاءة عالية
 

يعرفها هوفر وزمالئـه بأـا فلسـفة إداريـة مصـممة جلعـل املؤسسـة أكثـر مرونـة وسـرعة يف إنشـاء نظـام هيكلـي متـني توجـه  .5

5.لعاملني لكسب العمالء عن طريق سبل املشاركة يف التخطيط والتنفيذ لألداء التشغيليمن خالله جهود كافة ا
 

يعتمــد علــى املــوارد البشــرية و يســعى إىل التحســني املســتمر يف الــذي  أــا عبــارة عــن نظــام اإلدارة بيعرفهــا هــود جــاتس  .6

6.خدمة العميل بأقل تكلفة
 

                                                           

  1 18مرجع سابق ص: صاحل ناصر عليمات  
 2 39مرجع سابق ص: حممد عبد الوهاب العزاوي  
22مرجع سابق ص: حمفوظ أمحد جودة   3 
و  13جامعة سعيدة يومي  –امللتقى الوطين حول إدارة اجلودة الشاملة و تنمية أداء املؤسسة –العايل إمكانية تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم : مداخلة بعنوان : سهام شيهاين   4

2010ديسمرب  14   
 5   16ص 2009الطبعة األوىل , عمان  ,دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة  –إدارة اجلودة و خدمة العمالء : خضري كاظم محود  

6- Jean Brilman :les  meilleurs pratique de management , 3eme édition , édition d’organisation , paris ,2000 p217 
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ة اجلــودة الشــاملة هــي فلســفة إداريــة حديثــة تأخــذ شــكل ــج أو نظــام مــن خــالل هــذه التعــاريف ميكــن القــول بــأن إدار      

إجيابيــة جذريــة لكــل شــيء يف املنظمــة  و ذلــك مــن أجــل حتســني و تطــوير   إداري شــامل قــائم علــى أســاس إحــداث تغــريات

رضــا للوصــول إىل أعلــى جــودة يف خمرجاــا ســلعا أو خــدمات وبأقــل تكلفــة ــدف حتقيــق أعلــى درجــة مــن ال كــل مكوناــا

  .لدى عمالئها من خالل إشباع حاجام ورغبام وفق ما يتوقعونه

  :إدارة اجلودة الشاملة هي منهج إداري شامل ومتكامل أساسه مما سبق ميكن أن نستنتج بأن

 .العمل اجلماعي ومشاركة مجيع العاملني -1

 .التحسني املستمر للعمليات املختلفة -2

  .االستخدام األمثل للموارد املتاحة -3

  فوائد إدارة الجودة الشاملة:طلب الرابعالم

  1:حتقق املؤسسات اليت تتبىن نظام إدارة اجلودة الشاملة طائفة واسعة من املكاسب اليت ميكن توزيعها على النحو التايل    

  :وتتمثل يف اآليت: الفوائد التي تعود للمؤسسة: أوال

ة املنتجــات واخلــدمات واالســتمرار يف حتســـينها تقويــة الوضــع التنافســي للمؤسســة مـــن خــالل االنتظــام علــى جـــود -1

 .وهذا يؤدي إىل زيادة الثقة فيها

 .التعامل مع املتغريات من حوهلا علىقدرة املؤسسة  -2

حتقيق إنتاجية عالية والتخلص من اإلهدار من خالل حتسني نظام اإلنتـاج والعمليـات وطـرق حـل املشـاكل وسـبل  -3

 .لص من األساليب الروتينية يف إدارة املؤسسةتقومي األداء وحتسني إدارة الوقت والتخ

 .تعزيز ثقة العمالء باملؤسسة واالنتظام يف التعامل معها -4

 .زيادة عوائد وأرباح املسامهني يف تأسيس املؤسسة -5

 .التوسع يف فتح فروع وأقسام إنتاجية جديدة نتيجة األرباح والعوائد احملققة -6

نــب حتمــل تكلفــة إضــافية واالســتفادة القصــوى مــن زمــن املكــائن كتشــاف األخطــاء وتالفيهــا لتجإتاحــة الفــرص ال  -7

 .الزمن العاطل عن اإلنتاج وبالتايل الكلفة لواآلالت عن طريق تقلي

                                                           

55و  54مرجع سابق ص: مهدي السامرائي   1  
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  :وهم الموردونالفوائد التي تعود إلى العمالء و :ثانيا

 :العمالء الداخليون - أ

 .توفر األمن والضمان الوظيفي وتقليل حاالت املخاطر يف جو العمل -1

 .هارات وقدرات العاملنيتطوير م -2

 .تقدمي احلوافز واملكافآت ازية حبق ادين واملتميزين -3

 .توفر أدوات تقومي عادلة وموضوعية لتقومي أداء العاملني -4

 . كسب والئهم الشديد للمؤسسةما يفسح اال للعاملني للمسامهة يف حتسني أداء املؤسسة وهذا  -5

 .الروح املعنوية لدى العاملني حتسني العالقات اإلنسانية ورفع مستوى -6

 :العمالء الخارجيون  - ب

 .التزام املؤسسة بالشروط التعاقدية املتفق عليها  .1

 .استالم املنتجات طبقا للمواصفات املتفق عليها .2

 .البحث عن مؤسسات أخرى توفر ميزات أفضليف توفري الوقت واجلهد  .3

 .قدرة املؤسسة على اإليفاء بتعهداا لزبائنها اخلاصني .4

 ):المجهزون(الموردون - ج

 .ص أوسع للتعاملر حصول املوردين على شهادة ثقة تكسبهم مكانة متميزة بني أقرام ومتتعهم بف .1

 .ضمان االستمرار بالعمل مع املؤسسات املستوردة وعدم اخلشية من انصرافها إىل غريهم من املوردين .2

  قليديةالفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة الت: المطلب الخامس

  1:و اإلدارة التقليدية يف عدة جماالت كما يلي إدارة اجلودة الشاملة بني أن نفرقمن املمكن 

ــدف اإلدارة التقليديــة إىل تعظــيم أربــاح املنظمــة بينمــا تركــز إدارة اجلــودة الشــاملة اهتمامهــا علــى حتقيــق رضــا : الهــدف �

 .من اجلودة وهذا ما سيؤدي إىل حتقيق األرباحعمالئها من خالل تلبية احتياجام ورغبام مبستوى عال 

 وبالتايل تعتمد اإلدارة التقليدية على اهلياكل التنظيمية العمودية والسلطة املركزية: ةطالهيكل التنظيمي وتوزيع السل �

 

                                                           

  57مرجع سابق ص : عمر وصفي عقيلي 1
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مركزيـة ومنـه فإن تدفق املعلومات والقرارات يكون من األعلى إىل األسفل أما هيكل إدارة اجلودة الشاملة أفقـي والسـلطة ال 

  .خمتلف التدفقات تأخذ مسرى أفقي 

تركــز اإلدارة التقليديــة علــى املــدى القصــري بينمــا تكامــل إدارة اجلــودة الشــاملة وتــوازن مــا بــني املــدى القصــري  :التخطــيط �

  .والطويل

كــون املســؤولية يقــوم كــل فــرد أو إدارة بعملــه منفــرداً وفــق اإلدارة التقليديــة وهلــذا ت :أســلوب العمــل وتحمــل المســؤولية �

شخصــية عكــس إدارة اجلــودة الشــاملة الــيت تؤكــد علــى العمــل اجلمــاعي التعــاوين يف فــرق وهلــذا حتّمــل املســؤولية يكــون 

  .مجاعي

تتميــــز السياســـات واإلجــــراءات بــــاجلمود يف اإلدارة التقليديــــة بينمــــا تتميــــز باملرونــــة يف إدارة : السياســــات واإلجــــراءات �

  .اجلودة الشاملة

تعتمـــد إدارة اجلـــودة الشـــاملة علـــى الدميقراطيـــة القائمـــة علـــى املشـــاركة وبالتـــايل فـــإن : رات وحـــل المشـــاكلاتخـــاذ القـــرا �

  .جهة معينة بذلكا اإلدارة التقليدية ختتص  بينماعملية اختاذ القرارات وحل املشاكل تكون مجاعية 

احلـوافز املسـتخدمة ماديـة باعتبـار أن الفـرد رجـل يّتسم نظام احلوافز يف اإلدارة التقليدية بالثبات ومعظـم  :نظام الحوافز �

اقتصــادي علــى عكــس إدارة اجلــودة الشــاملة الــيت تعتمــد علــى تطــوير نظــام احلــوافز كمــا أنــه يشــمل علــى حــوافز ماديــة 

  .ومعنوية يف نفس الوقت

ــة التطــوير والتحســين � دارة التقليديــة ال مــن مبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة التطــوير والتحســني املســتمر غــري أّن اإل: عملي

  1.تقوم بالتطوير إالّ ملرّات حمدودة وذلك عند احلاجة

بالنسبة لإلدارة التقليديـة فإـا تـرى أن األفـراد العـاملني يف املنظمـة مبثابـة قيـد وتكلفـة جيـب تـدنيتها كمـا أـا ال  :األفراد �

م اتوليهم الثقة وال ميكنهم التدخل يف شؤوإدارة اجلودة الشـاملة تنظـر للفـرد علـى أنـه  ينما ب  بإبداء آرائهم ومقرتحا

إذ بإمكانــه مســاعدة املنظمــة علــى حتقيــق أهــدافها كمــا ميكنــه  مــورد وشــريك جيــب االهتمــام بــه حــىت يعطــي مــا لديــه 

  .قيادا إىل عكس ما تصبو إليه وبالتايل جيب منحه الثقة واالستماع إليه والبقاء على اتصال به

ارة التقليديــة تقــوم علــى أســلوب اإلدارة مــن األمــام أي أــا تركــز علــى النتــائج فحســبها تــتم عمليــة باإلضــافة إىل أّن اإلد �

التفتــيش واملراقبــة عنــد ايــة عمليــة اإلنتــاج وبالتــايل الكشــف عــن املنتجــات املعيبــة والقيــام بالتصــحيحات املناســبة وهــذا 

هــذه التكــاليف اإلضــافية وترّكــز علــى اإلدارة مــن اخللــف يعتــرب مكلفــاً أكثــر لــذا جنــد أن إدارة اجلــودة الشــاملة تتفــادى 

                                                           

  156ص   2001, اإلسكندرية , قضايا إدارية معاصرة ،الدار اجلامعية : صالح حممد عبد الباقي 1
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وذلـك بدراســة أسـباب األخطــاء والعيــوب والقيـام بالوقايــة الالزمـة منهــا للحصــول علـى منتجــات خاليـة مــن العيــوب أو 

   1.على األقل بأدىن حّد منها

   اجلدول التايل يوضح أهم الفروقات بني إدارة اجلودة الشاملة و اإلدارة التقليدية

  

  الفرق بين إدارة الجودة الشاملة و اإلدارة التقليدية:  02جدول رقم 

  إدارة الجودة الشاملة  اإلدارة التقليدية  عناصر المقارنة

  .مرن أو أقل تعقيدا، أفقي شبكي  .هرمي رأسي يتصف باجلمود  اهليكل التنظيمي

  ) املستفيد(حنو الزبون  .حنو االنتاج  التوجه

  .طويلة األجل، تبىن على احلقائق  .ل، تبىن على األحاسيس واملشاعر التلقائيةقصرية األج  القرارات

  ).قبل احتمال حدوث اخلطأ(مبدأ وقائي  ).بعد حدوث اخلطأ(مبدأ عالجي  تأكيد األخطاء

  .الرقابة بااللتزام الذايت والرتكيز على االجيابيات  .الرقابة اللصيقة والرتكيز على السلبيات  نوع الرقابة

  فرق العمل  عن طريق املدراء  املشاكلحل 

  حيكمها االعتماد املتبادل والثقة واإللتزام من اجلانبني  حيكمها التواكل و السيطرة   عالقة الرئيس باملرؤوسني

  نظرة امليسر و املدرب و املعلم   نظرة املراقب بناءا على الصالحيات  نظرة املرؤوسني للرئيس

  تقع على عاتق مجيع العاملني  مجاعية  عناصر فردية   املسؤولية

  عناصر إستثمار   عناصر كلفة   النظر لعناصر العمل والتدريب

  تسجيل و حتليل النتائج و إجراء املقارنات   حفظ البيانات التارخيية   جماالت االهتمام

  أساليب العمل اجلماعية   أساليب العمل الفردية   أسلوب العمل

            

 4ص , مرجع سابق , رائي مهدي السام: المصدر 

  

  

 

 

  

  

                                                           

1 - Vincent Laboucheix : traité la qualité totale  ,les nouvelles règles du management des années 1990 ,Dunod ,paris , 1990  P 111.  
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   أساسيات إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثاني

تعتــرب إدارة اجلــودة الشــاملة مفهــوم إداري حــديث يرتكــز علــى جمموعــة مــن املبــادئ و يتبــع جمموعــة مــن       

  .كي حيقق النجاحاملراحل و حيتاج إىل توافر متطلبات التطبيق  

 ودة الشاملةمبادئ إدارة الج: المطلب األول

إلدارة اجلــــودة الشــــاملة جمموعــــة مــــن املبــــادئ تقــــوم عليهــــا فلســــفتها ونظامهــــا وأن حتقيقهــــا يــــؤدي إىل زيــــادة الكفــــاءة       

ميكـــن لـــإلدارة أن تتبناهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إىل أفضـــل أداء ممكـــن حيـــث ,  والفعاليـــة عنـــد تطبيقهـــا يف املنظمـــات املعاصـــرة

  1:النحو التايلوهذه املبادئ ميكن تناوهلا على 

  التركيز على العمالء -1

حاجــات ورغبــات العميــل علــى تضــع إدارة اجلــودة الشــاملة العميــل يف مقدمــة االهتمامــات ومنــه تبــدأ مراحــل التعــرف      

  .ومن مث ترمجتها يف عمليات تصميم املنتج والعمليات وخدمات ما بعد البيع

ء ألم يسامهون يف عملية اختاذ القرارات، كما تسعى لبلوغ رضاهم تعترب إدارة اجلودة الشاملة العمالء على أم شركا

 2.اجلودة، احلجم، الوقت، املكان والتكلفة: وذلك من خالل توفري الشروط التالية

يقصــد بالعميــل لــيس هــو العمــل اخلــارجي للشــركة فقــط وإمنــا يشــمل العمــالء الــداخليني وهــم مجيــع األقســام واإلدارات      

ني مــورد وعميــل يف الوقــت مــن جــانب فلــذلك ينظــر لألقســام و اإلدارات داخــل الشــركة ,املني داخــل الشــركة الفرعيــة و العــ

فكلمـة , نفسه فالقسم الذي يقوم بإدارة عملية ما هو عميل للقسم الـذي يسـبقه وهـو أيضـا مـورد للقسـم الـذي يـأيت بعـده

يضـا العميـل الـداخلي وهـو كـل مـن يسـتخدم املنـتج العميل تشمل العميل اخلارجي وهو كل عميل للمنظمة من خارجها وأ

  . ألنشطته وعملياته  تداخل املنظمة كمدخال

يركــز هــذا املبــدأ علــى حتســني اإلنتــاج وذلــك مــن أجــل تكييــف األداء ملقابلــة احتياجــات العمــالء املتوقعــة ســواء كــان العميــل 

   3.خارج املنظمة أو داخلها 

                                                           

94مرجع سابق ص : قاسم نايف علوان   1 
2- Marcel et Tayeb Hafsi : le management d'aujourd'hui, une perspective nord américaine, édition Economica, France, 2000, p 102. 

 2008 –جامعة أم القرى  –معايري مقرتحة للجودة التعليمية يف ضوء معايري بالدريج للجودة الشاملة يف مدارس التعليم العام باململكة : رسالة دكتوراه بعنوان : حامد حممد علي الشمراين  3
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  :التايل لعميل من خالل الشكل ميكن توضيح العالقة بني املورد واكما 

  شبكة العالقات بين العميل و المورد داخل و خارج المؤسسة:  01شكل رقم 

  

  

  

  

  

  95مرجع سابق ص : قاسم نايف علوان : المصدر 

  التحسين المستمر -2

ير بشـــكل بـــل هـــي جهـــود للتحســـني والتطـــو  إن إدارة اجلـــودة الشـــاملة ليســـت برناجمـــا تعـــرف بدايتـــه و ايتـــه مســـبقا       

مســتمر دون توقــف وذلــك ألــا قائمــة علــى مبــدأ أن فــرص التطــوير والتحســني ال تنتهــي أبــدا مهمــا بلغــت كفــاءة وفعاليــة 

األداء ،كمــا أن مســتوى اجلــودة ورغبــات وتوقعــات املســتفيدين ليســت ثابتــة بــل متغــرية لــذلك جيــب تقــومي اجلــودة والعمــل 

  1.عها وحتليلها بشكل دوريعلى حتسينها  بشكل مستمر وفق معلومات يتم مج

يف ضــمن نطــاق  نصــب علــى جعــل كــل مظهــر مــن مظــاهر العمليــات حمســنا بدقــة وتإن أســاس فلســفة التحســني املســتمر 
  .الواجبات اليومية لألفراد املسؤولني عنها

  2:املستمر مما يليالتحسني وتتكون عملية 

  .تنميط وتوثيق اإلجراءات  �
 .حتتاج إىل حتسني تعيني فرق لتحديد العمليات اليت  �

 .استخدام طرق التحليل وأدوات حل املشاكل  �

 نفد -افحص -طبق –خطط  –استخدام دائرة  �

                                                           

  1 29مرجع سابق ص : فواز التميمي 
  2 101ص  2000طبعة أوىل ,عمان , دار املسرية للنشر و التوزيع ,إدارة اجلودة الشاملة : محود  خضري كاظم 
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  مشاركة العاملين وتكوين فرق العمل -3

فهو  تعترب إدارة اجلودة الشاملة العنصر البشرى أهم عناصر هذه املنهجية اجلديدة وبالتايل أهم عنصر يف املنظمة       

تحقيق اجلودة والتميز وهو من سيتوىل عملية القيادة والتنفيذ هلذه املنهجية ، لذلك جيب معاملته كشريك الوسيلة املهمة ل

كما يؤدي إىل حتفيزه على اإلبداع و اإلبتكار  يه إجتاه املؤسسة زرع الوالء واالنتماء لد وهذا ما يؤدي إىلوليس كأجري 

إىل جانب تكوين فرق العمل  , سني األداء و بالتايل حتقيق اجلودة و هذا ما ينعكس على حت, وحيقق لديه الرضا الوظيفي 

  .   و تفعيل دورها داخل املؤسسة 

  الشكل املوايل يوضح العالقة بني التمكني و اجلودة   

  العالقة بين أداء العاملين و الجودة) : 02( شكل رقم 

  

  

    

  

                              

Source : Evans,J &Dean,J :Total Quality Management ,organization  and strategy, south 

western , 2003 p271 

 دعم وتأييد اإلدارة العليا  -4

والـذي ينبـع مـن  1من أهم العوامل اليت تضمن التطبيق الناجح إلدارة اجلودة الشاملة هو دعم وتأييد اإلدارة العليا هلـا      

يـث أن قـرار تطبيـق مـدخل إدارة اجلـودة الشـاملة يعتـرب قـرارا اسـرتاجتيا حبر والتحسـني املسـتمر اقتناعها وإمياـا بضـرورة التطـوي

دون  يتم اختـاذه مـن جانـب القيـادات اإلداريـة علـى مسـتوى اإلدارة العليـا باملنظمـة لـذلك ال يتوقـع أن يـتم اختـاذ هـذا القـرار

القرار ومتلك القدرة على تطوير ونشر رؤيـة املنظمـة ورسـالتها وبدعم ومؤازرة كاملة منها فهي متلك اختاذ  ةأن ينبع عن قناع

تطبيـق إدارة اجلـودة عـن لـذلك فـان الـدعم والتأييـد املطلـوب مـن اإلدارة العليـا يتمثـل يف اإلعـالن  واسرتاتيجياا وأهـدافها ،

                                                           

46ص  1996طبعة , القاهرة ,دار الكتب للنشر –املنهج العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية : فريد عبد الفتاح زين الدين   1  

 التحسين المستمر 

 الرضا الوظيفي 

 جودة المنتج و خدمة الزبائن أداء العاملين 
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والــربامج علــى كافــة املســتويات الشــاملة أمــام مجيــع املســتويات اإلداريــة والعــاملني علــى خمتلــف مســتويام وااللتــزام بــاخلطط 

  .وختصيص اإلمكانيات الالزمة للتطبيق من موارد مالية وبشرية وحتديد السلطات واملسؤوليات وإجياد التنسيق الالزم 

 الوقاية من األخطاء قبل وقوعها  -5

 ت عدم املطابقةإن هذا املبدأ يؤكد على جودة أداء العمليات والنتائج على حد سواء وذلك كمؤشر ملنع حاال       

ألغــراض  مــع املواصــفات ،ألن ذلــك حيقــق مبــدأ الوقايــة مــن األخطــاء قبــل وقوعهــا وهــذا يتطلــب اســتخدام مقــاييس مقبولــة

  . قياس جودة السلع و اخلدمات قبل و أثناء و بعد اإلنتاج 

   إتخاذ القرارات على أساس الحقائق -6

إيصــال مــا ميتلكونــه مــن مــن د يئهــا القنــوات الالزمــة لتمكــني األفــراد يتطلــب هــذا املبــدأ االعتمــاد علــى تقنيــات ومــوار       

  1.معلومات تتحدث عن احلقائق إىل حيث جيب أن تصل هذه املعلومات لالستفادة منها يف حتقيق اجلودة 

ه هــــذ ةتشــــكل املعلومــــات أساســــا مهمــــا يف فلســــفة إدارة اجلــــودة الشــــاملة فتوافرهــــا لــــإلدارات العليــــا يعكــــس مــــدى إمكانيــــ

ألن توافر املعلومات ملختلف العـاملني يوسـع آفـاقهم وتطلعـام وفـق املهـام اجلديـدة الـيت ألقتهـا إدارة  هااملنظمات من تطبيق

اجلــودة الشــاملة علــى عــاتقهم  فــاملنهج العلمــي الصــحيح الــذي تســري عليــه إدارة اجلــودة الشــاملة يف حــل املشــاكل يكــون ذا 

ة إجــراء التحســينات الالحقــة للعمليــة وللجــودة بعــد تــوافر املعلومــات الالزمــة إلجنــاز هــذه فائــدة كبــرية هلــا ألنــه ميثــل إمكانيــ

  .  االتحسينات ومبشاركة العاملني مبا جيعل نشاط املنظمة فعاال ومؤثر 

  معلومات التغذية العكسية -7

فري شــبكة االتصـاالت الــيت يعتـرب هـذا املبــدأ مسـامها بشـكل كبــري يف مبـادئ إدارة اجلــودة الشـاملة وذلـك مــن خـالل تـو       

حتقــق عمليــة احلصــول علــى املعــامالت املطلوبــة يف الوقــت املالئــم والــيت تعتــرب مــن العوامــل األساســية الــيت تســاهم يف متهيــد 

كمـــا أن التغذيـــة العكســـية تســاعد يف عمليـــة التحـــديث و التحســـني املســـتمر ,  2وزيــادة فـــرص النجـــاح واإلبـــداع يف الشــركة

  .للجودة 

  

                                                           

96ع سابق ص مرج: حممد عبد الوهاب العزاوي   1  

  2  96مرجع سابق ص: قاسم نايف علوان  



 اإلطار المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة                                     الفصل األول              

 

 

- 19 - 

  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: لثانيالمطلب ا

أن هــــذا  إالها وقــــد اختلــــف البــــاحثون يف حتديــــد, إن تطبيــــق مفهــــوم إدارة اجلــــودة الشــــاملة يســــتلزم بعــــض املتطلبــــات     

  .نهم كان يف العدد وليس يف احملتوى الكلي هلاياالختالف فيما ب

  1:اآليتيف لشاملة من هنا ميكن إمجال أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة ا

أو مــا يسـمى اإلدارة بــالتجوال يتطلــب مـن القيــادة القيــام بالبحـث والتقصــي عــن  ن أســلوب البحــث والتقصـيإ: القيـادة.1

ســـتماع إىل مشـــكالت العـــاملني  وتـــدريبهم علـــى التقنيـــات اجلديـــدة وإقامـــة شـــبكة اتصـــاالت مـــع أعمـــال املنظمـــة كافـــة واال

  .ق حتسني فعال يف أداء العاملني أقسام املنظمة ككل مبا يضمن حتقي

تبــاع مــنهج اإلدارة علــى املكشــوف الــذي يقــوم علــى مبــدأ مصــارحة العــاملني علــى اخــتالف مســتويام مباهيــة إكمــا أن 

يعـد منهجـا يف غايـة  اخل ...بتحقيـق أعلـى األربـاح أو رضـا الزبـون تعلقـتأهداف الشركة ومـا تصـبو إليـه مـن أهـداف سـواء 

علــى حــث لــذا فــان القيــادة ضــمن مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة تعــين القــدرة  , ســفة إدارة اجلــودة الشــاملةاألمهيــة لتطبيــق فل

  .  يف اجناز األهدافاألفراد و تشجيعهم على أن تكون لديهم  الرغبة و القدرة  

ه ذهيم واملبادئ األساسـية هلـن التزام اإلدارة العليا بإدارة اجلودة الشاملة يتطلب من القادة التدرب على املفاإ :االلتزام -2

الفلســفة مبــا حيقــق االســتفادة مــن مزاياهــا وال تقتصــر أمهيــة دعــم اإلدارة العليــا علــى جمــرد ختصــيص املــوارد الالزمــة و إمنــا متتــد 

فإذا كانت اإلدارة العليـا للمنظمـة  غـري قـادرة علـى إظهـار التزامهـا الطويـل , ولوياتلتشمل قيام كل منظمة بوضع جمموعة أ

عم الربنامج فلن تـنجح يف تنفيـذ إدارة اجلـودة الشـاملة كمـا أن التـزام العـاملني كافـة يتوجـب معرفـة اسـتعدادام الذاتيـة يف بد

واملركـزة علــى الرقابـة الذاتيــة للعمـل ومشــاركتهم يف عمليـات حتســني اجلـودة بالشــكل الـذي حيقــق  ةتقبـل أمنــاط العمـل اجلديــد

  .رغب الزبون يف احلصول عليها يف السلع واخلدمات املقدمة لهمجيع املتطلبات واملواصفات اليت ي

ن العمـــل اجلمـــاعي هـــو أحـــد متطلبـــات جنـــاح إدارة اجلـــودة الشـــاملة إذ تعـــد فـــرق العمـــل وســـيلة مهمـــة إ: فـــرق العمـــل -3

 جنـاح مهمـا تكـن كبـريا أو متمكنـا يف التنظـيم فـان عظمتـك ومكانتـك ال تتجسـد يف فرديتـك إمنـا يف ألنـهالندماج العـاملني 

 . املنظمة كوا كيانا واحدا وشامال

لـبعض وملتـزمني باهلـدف العـام ومـوجهني أدائهـم حنـو ابعضـها ل ةجمموعـة مـن األفـراد تكـون مهـارام متممـ ففرق العمل هـي

  . اهلدف املراد حتقيقهالغاية و 

                                                           

  1 63مرجع سابق ص: حممد عبد الوهاب العزاوي  
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العليا بشكل يعزز مكانـة الفريـق لـديها ن الفائدة املتوخاة من تشكيل الفريق تنصب على تقدمي اجنازات الفريق لإلدارة إ    

واالقتنــاع بفاعليــة عملهــا وكافــة احللــول املنفــذة يف ضــوء األســاليب اجلديــدة الــيت اختصــرت الوقــت واجلهــد والكلفــة مقارنــة 

 .بأساليب العمل الروتينية السابقة يف حل املشاكل 

كالت بالغــة التعقيــد فضــال عــن أــا تســمح جيعــل باإلمكــان التغلــب علــى مشــ) فــرق العمــل(لــذا فــان مثــل هــذا التفاعــل 

  . جبمع قدرات متباينة سواء من ناحية التخصص العلمي أم املوقع اجلغرايف يف مشروع واحد

للمنظمـــة مـــن جهـــة كمـــا ميثـــل أهـــم  ةتعـــد الســـلعة حمـــور النشـــاط الـــذي يعكـــس اإلمكانيـــات العمليـــ :التصـــميم الفعـــال -4

ارة اجلــودة الشــاملة الســلعة واخلدمــة املقدمــة للزبــائن اهتمامــا واضــحا ألنــه أولــت إدلقــد ، و  متطلبــات الزبــون مــن جهــة أخــرى

لذلك فامتالك املنظمة ألقسام البحث والتطـوير تضـم خـرباء  يعد الدافع القوي لبقائها يف األسواق سواء احمللية أم الدولية ،

اصـفات الـيت يرغـب الزبـون يف إجيادهـا و لزبـون عـن طريـق املطابقـة مـع املاسيساعدها يف تصـميم منتوجـات حتقـق رضـا  أكفاء

 .يف السلع واخلدمات املقدمة له 

املواد واملعدات املطلوبة سيكون لـه أثـر واضـح يف قـدرة املنظمـة علـى حتقيـق التطـابق  و وعليه فان اختيار مصممي املنتوجات

عمليــات الحتسـني و ذواق املســتهلكني مـع املواصـفات الــيت تتطلبهـا  طلبيــات الزبـون مبــا ميكـن املنظمــة مـن مواكبــة التطـور يف أ

  . بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياا على تلبية حاجات الزبون ورغباته

ن ســبب بنــاء منظمــات األعمــال ميــزة تنافســية قويــة يف األســواق العامليــة يعــود إىل ارتكازهــا إ: التركيــز علــى العمليــات -5

أصـــبحت إدارة العمليـــات حقيقـــة  إذ  دور مـــدير العمليـــات  يؤكـــد أمهيـــة و هـــذا مـــاعلـــى الســـلع واخلـــدمات املقدمـــة للزبـــون 

رضــا الزبــون أو رفضــه ملنتوجــات املنظمــة، فــإدارة العمليــات و هــو بعــدها األســاس ليتوجــب علــى اجلميــع تفهمهــا أو إدراكهــا 

 . عملياتاحلديثة تتوجه حنو جعل مدراء املنظمات هم مدراء ال

حيقـــق اخلطـــط اإلســـرتاجتية مبـــا ن تـــوافر املـــوارد الالزمـــة والضـــرورية للعمليـــات تـــدفع املنظمـــات لتحقيـــق االســـتثمار األمثـــل هلـــا إ

   . يوفر منتجات مطابقة للمواصفات وذات جودة عاليةو املرسومة 

 سـواء بـني الـرئيس واملـرؤوس ضروري أن يكون هناك نظاما فعاال لالتصاالت باجتاهنيالمن :1فعالية نظام االتصاالت -6

أو بـــني داخـــل املنظمـــة وخارجهـــا وينبغـــي أن يكـــون نظـــام االتصـــاالت قـــادرا علـــى إيصـــال املعلومـــات الدقيقـــة عـــن اجنـــازات 

 .قرب وقت أالعاملني وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم مبضموا يف 

يـق اجلـودة الشـاملة هـو جهـا الـواقعي يف تبنيهـا كما أنه من اخلصائص املميزة ألسلوب اإلدارة اليابانية والذي ساهم يف تطب

  .ن نظام االتصال باملنظمة هو اجلهاز العصيب هلاأب لنظم اتصاالت فعال إميانا منها
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  مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة  :المطلب الثالث

ل الســتكمال مراحلهــا ألــا يعتــرب تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف املنظمــات عمليــة ليســت ســهلة وحتتــاج إىل وقــت طويــ     

  .ترتبط بكافة نشاطات املنظمة ودف إىل حتسني جودة املنتج من أجل إرضاء وإسعاد العميل

  1:وميكن تلخيص أهم مراحل تطبيق إدارة الشاملة فيما يلي

اع إتبـاختاذ قرار  املرحلة بتجهيز األجواء وإعدادها لتطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة فبعدهذه تتعلق :عدادمرحلة اإل )1

منهجيــة إدارة اجلــودة الشــاملة تــربز مشــاكل عديــدة تتطلــب مــن اإلدارة دراســتها وحلهــا مــن أجــل تنقيــة األجــواء لتنفيــذ 

  املراحل الالحقة

  : طات التاليةاوتتضمن مرحلة اإلعداد القيام بالنش

 .اختاذ قرار تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة من قبل اإلدارة العليا  �

 .التزام اإلدارة العليا باجلودة الشاملة وبإجراء التحسينات املستمرة  �

 . زيادة فاعلية قراراتهلتشكيل جملس اجلودة والذي ينبغي أن يضم يف عضويته أعضاء من اإلدارة العليا  �

 .اد ثقافة تؤيد التغيري وتعزز مفهوم اجلودة إجي �

 .ء أعماهلا بكفاءةالصالحيات الالزمة ألدا هابناء فرق العمل مع إعطاء �

 . إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عن اجلودة موجهة لإلدارة العليا ولس اجلودة �

 .وضع أسس قياس الرضا الوظيفي ورضا العمالء �

 تــأيت مرحلــة التخطــيط بعــد مرحلــة اإلعــداد وجتهيــز الظــروف املالئمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة: مرحلــة التخطــيط -)2

جية التنفيذ ويتم اسـتخدام دائـرة هاملعلومات اليت مت مجعها خالل مرحلة اإلعداد يف عملية التخطيط ملنحيث يتم استخدام 

هذه املرحلة تبدأ بإرساء حجر األساس لعملية التغيـري داخـل املنظمـة حيـث يقـوم األفـراد  كما أن,  PDCAدمينج املعروفة 

  .طويرها خالل مرحلة اإلعداد لتبدأ مرحلة التخطيط الدقيق ستعمال البيانات اليت مت تاالذين يشكلون جملس اجلودة ب

  :التخطيط القيام بعدة نشاطات من أمهها ةوتتضمن مرحل

 .حتليل البيئة الداخلية مبا فيها من عناصر القوة ومواطن الضعف  �

 .االستعداد هلا مسبقا من أجلحتليل البيئة اخلارجية سواء الفرص املتاحة أو التهديدات املتوقعة  �

وضــع رســالة املنظمــة مــن خــالل حتديــد ســبب وجــود املنظمــة أي النشــاطات الرئيســية الــيت تؤديهــا واألســواق  �

 . املستهدفة
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وضــــــع األهــــــداف اإلســــــرتاتيجية بعيــــــدة املــــــدى لتكــــــون متوافقــــــة مــــــع رســــــالة الشــــــركة باإلضــــــافة إىل وضــــــع  �

 .لوصول إىل هذه األهداف لاالسرتاتيجيات الكفيلة 

 .يكون مسؤوال عن كافة النشاطات املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة ختيار مدير اجلودة لإ  �

 .تنفيذ برامج تدريبية لفرق العمل املختلفة يف موضوعات اجلودة �

 .دراسة توقعات العمالء ومتطلبام فيما يتعلق خبصائص اجلودة املطلوبة  �

  .ادية والبشرية املتاحةمرحلة التالية مع األخذ بعني االعتبار املوارد امللتصميم خطط التنفيذ ل �

ة لرتمجــة يــعتربهــا البدايــة احلقيقيتعتــرب هــذه املرحلــة أهــم مراحــل تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة والــبعض  :مرحلــة التنفيــذ -)3

  1:إدارة اجلودة الشاملة على أرض الواقع وهي تتكون من خطوات رئيسية هي متطلبات

يـتم تـدريب مجيـع العـاملني علـى فلسـفة حبيـث  :لفلسـفة إدارة اجلـودة الشـاملة خلـق البيئـة الثقافيـة املالئمـة: الخطوة األولـى

  :بعدد من الربامج وهي و ذلك من خالل القيامإدارة اجلودة الشاملة 

 . التعليم وإعادة التعليم للمدرين �

 .حنو اجلودة الشاملة ملؤسسةإداري لقيادة ا فريقإنشاء وتكوين  �

 .الشاملةمبا ينسجم مع فلسفة إدارة اجلودة  املؤسسةمجيع موارد توظيف تطوير و  �

 . استخدام املدخل العلمي يف حل املشاكل وحتسني العمليات �

إن إجراءات حل املشاكل تبدأ بتحديد املشكلة ومـن مث حتليلهـا وصـوال إىل اختيـار  :أدوات حل املشاكل : الخطوة الثانية

  : و من أهم أدوات حل املشاكل  احلل األفضل 

 .          لياتحتليل العم �

 . العصف الذهين �

 . لنتيجة أو كما تعرف يكل السمكةخرائط السبب وا �

 .حتليل باريتو  �

تــدريب  تتطلــب عمليــة حــل املشــاكل الــيت مت حتديــدها يف اخلطــوة الســابقة :الضــبط اإلحصــائي للعمليــات :الخطــوة الثالثــة

كيفيـــة تفســـري نتائجهـــا مبـــا يـــؤدي إىل حتســـني جـــودة العـــاملني علـــى كيفيـــة اســـتخدام أدوات الضـــبط اإلحصـــائي للعمليـــات و 

  . العمليات
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أدوات الضـــبط ام أســـاليب إحصـــائية متقدمـــة تتعـــدى يـــتم يف هـــذه اخلطـــوة اســـتخد :تصـــميم التجـــارب: الخطـــوة الرابعـــة

   .اإلحصائي إىل خطوة التصميم لوضع معايري تعظيم العمليات

  مرحلة الرقابة والتقويم -)4      

لرقابـــة يف إدارة اجلــودة الشـــاملة علــى أســـاس الرقابــة املتزامنـــة أو الرقابــة املرحليـــة واملتابعــة الدقيقـــة أوال بـــأول يــتم بنـــاء أنظمــة ا

باإلضـــافة إىل الرقابـــة الالحقـــة والـــيت يـــتم فيهـــا تقـــومي اجلهـــود املبذولـــة يف تطبيـــق منهجيـــة إدارة اجلـــودة الشـــاملة ومـــن اجلـــدير 

نظمــة بعمليــة التقــومي الــذايت عــن طريــق العــاملني فيهــا كمــا أن بعــض املنظمــات قــد بالــذكر بــأن هــذه املرحلــة تتطلــب قيــام امل

  . تستعني خبربات خارجية يف هذا اال

حات العمـالء حيـث يـتم الرتكيـز علـى مـدى و تعتمد املنظمات كثريا يف مرحلة الرقابة والتقومي على التغذية العكسـية مـن مسـ

  .ئها تلبية املنظمة ملتطلبات واحتياجات عمال

وتتطلــب عمليــة الرقابــة والتقــومي ضــرورة تــدريب العــاملني املعنيــني علــى كيفيــة اســتخدام أســاليب الرقابــة وبالــذات األســاليب 

اإلحصائية يف الرقابة باإلضافة إىل تدريبهم على كيفية اكتشاف االحنرافات وحتليلها واختـاذ اإلجـراءات التصـحيحية لتعـديل 

  .املسار 

  1:طوات العامة لتطبيق هذا الربنامج يف املؤسسة كما يليو قد خلص البعض اخل

مفـاهيم إدارة اجلـودة الشـاملة  وأن تكـون اإلدارة العليـا منوذجـا و تطبيـق التـزام وتعهـد اإلدارة العليـا بتنفيـذ  :الخطوة األولـى

  . مثاليا يقتدي به أفراد املؤسسة

  ى األهداف العامة للمؤسسـة وأهـداف اجلـودة الـيت تسـعىخلق تصور وفلسفة واضحة للمؤسسة حتتوي عل:الخطوة الثانية

  .شراك العاملني يف تنفيذ برنامج إدارة اجلودة الشاملةإاملؤسسة إىل حتقيقها وكيفية 

تشـكيل جملـس اجلـودة يتـألف مـن املـديرين التنفيـذيني يف املؤسسـة ورؤسـاء األقسـام املختلفـة ويقـوم الــس : الخطـوة الثالثـة

  .لية التخطيط وتنفيذ برنامج إدارة اجلودة الشاملةباإلشراف على عم

  .اجلودة يف املؤسسة اختاذ القرار حول تطبيق برنامج إدارة:الخطوة الرابعة

املــوظفني و حتديــد أنــواع بــرامج التــدريب الالزمــة وحتليــل احتياجــات املــديرين التنفيــذيني ورؤســاء الــدوائر : الخطــوة الخامســة

  .املةعلى مفاهيم إدارة اجلودة الش

  .فعنيمطابقة املعايري وتطوير معايري القياس يف املؤسسة لتلبية احتياجات ورغبات املنت: الخطوة السادسة

                                                           

الطبعة الثانية ,عمان , اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل و املكتبات و مراكز املعلومات  دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة إدارة : أغادير عرفات جوحيان  و حممد عوض الرتتوري 1
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  .الدعاية واإلعالن:الخطوة السابعة

  .عة يف تعديل برنامج إدارة اجلودة الشاملةجستمرار واستعمال التغذية الراايم النتائج بيتق: الخطوة الثامنة

شــــاملة لواقـــع املنظمــــة و ل معلومـــات دقيقـــة شــــمتطبيـــق إدارة اجلــــودة الشـــاملة تـــوفر قاعــــدة للبيانـــات تكمـــا يتطلـــب البــــدء ب

واقع املنظمـة وحتديـد تقييم مبا يضمن  وصعوبات اجناز العمليات بشكل دقيق ادمها ومن املستفيدين منهقواخلدمات اليت ت

  .ين هذا املفهوماملشكالت القائمة واملتوقعة واألسباب اليت تدفع املنظمة إىل تب

  

أساليب وأدوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المطلب الرابع  

  األساليبو هلا أن تستعني باستعمال جمموعة من األدوات  ة اجلودة الشاملة هدفها املنشود ال بدر داإحىت حتقق       

  1:احيث ميكن تصنيف طرق وأساليب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمموعتني رئيسيتني مه

  :وتشمل عدة طرق جوهرية ميكن إمجاهلا فيما يلي: مجموعة جمع البيانات -1

  التعرف على السوق -  أ

هــو أســلوب يتبـــع لقيــاس املنتجــات واخلـــدمات واملمارســات يف ضـــوء آراء املنافســني واخلــرباء يف اـــال ومــن مث فهـــو     

يت تعمــل يف نفــس اــال ومــن هنــا فهــو يســاعد مــن يســتخدمه علــى فهــم موقــع املنظمــة بالنســبة للمنظمــات األخــرى الــ

 . يساعد على حتديد اجلوانب اليت حتتاج إىل تطوير

   العصف الذهني -  ب

هو أسلوب يتبع لتوليد قائمة من األفكار اإلبداعية يف ظل بيئة مشجعة ومؤيدة يف فـرتة زمنيـة حمـددة ويسـتخدم هـذا    

ميكـــن اســـتخدامه يف توليـــد األفكـــار اجلديـــدة مـــن خـــالل األســـلوب لتوليـــد األفكـــار فقـــط لكنـــه ال يتطـــرق إىل حتليلهـــا و 

مشــاركة مجيــع العــاملني للحصــول علــى أكــرب عــدد ممكــن مــن األفكــار  و الــيت يــتم مناقشــتها الســتخالص أهــم األفكــار 

  . املالئمة للتنفيذ 

  

 

                                                           

195ص 2008 طبعة, دريةاإلسكن,دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ,إدارة املؤسسات التعليمية يف القرن الواحد و العشرين : اهلاليل الشربيين اهلاليل   1  
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  مجموعة العمل -  ث

راد الســتنتاج وحتديــد األولويــات هــي عبــارة عــن طريقــة حمكمــة البنــاء ميكــن مــن خالهلــا أن نســتخدم جمموعــة مــن األفــ     

وترتيبها يف قائمـة حيـث يقـوم كـل فـرد مـن أفـراد اموعـة بتحديـد األولويـات مـن وجهـه نظـره  مث يـتم حتديـد األولويـات مـن 

وجهة نظر اموعة ككل ويساعد هـذا األسـلوب علـى حتديـد أولويـات األفكـار واختـاذ القـرارات عـن طريـق املـدخالت الـيت 

  .يع املشاركني يسهم فيها مج

 ور العقليصالت - د

هو عبارة عن أسلوب يـتم مـن خاللـه اسـتخدام خيـال األفـراد ذوى اخلـربة واملعرفـة لوصـف وحتديـد املخرجـات املرغوبـة       

والظــروف املطلــوب توافرهــا لتحقيــق هــذه املخرجــات وهــذه العمليــة تســاعد علــى وضــع وحتديــد تصــور بصــري يف موقــف مــا 

 . موقف املثايل وحتديد العوائق اليت تقف يف سبيل التطوير وإجياد صورة مفصلة لل

   1:وتشمل ثالثة أساليب أساسية هي: مجموعة تحليل البيانات -2

 تو يجدول بار  - أ 

  يقـــدم هـــذا اجلـــدول طريقـــة للفصـــل بـــني املشـــكالت اجلوهريـــة واملشـــكالت الثانويـــة البســـيطة ويعتمـــد علـــى رؤيـــة عـــامل        
مــن املشــكالت هــي الــيت تعــد مشــكالت  20%الــيت تبــني بــأن ) 1923-1848بــاريتو (ايلاالجتمــاع واالقتصــاد االيطــ

 . الباقية فتكون مشكالت ثانوية بسيطة  80%جوهرية أما 

  :أربع خطوات وهي" تويبار "يتضمن أسلوب 
 .و األكثر أمهية الرتكيز على حتديد املشكلة اليت حتتاج إىل دراسة •

 .تنظيمها طبقا ألولوياا و أمهيتها  و  مجع البيانات املتعقلة بالعملية •

 . حتديد األسباب احملتملة والعناصر املسامهة وذلك باستخدام البيانات امعة يف اخلطوة الثانية •

  تم من خالله فصل املشكالت بصورة أكثر حتديدايوضع البيانات امعة يف جدول  •

جلــودة و اإلنتاجيــة  و يســتخدم نــوعني مــن الرســوم البيانيــة يهــدف خمطــط بــاريتو إىل حتديــد األولويــات يف دراســة حتســني ا

 الرسم البياين اخلاص بالتكاليف -2الرسم البياين اخلاص بالرتددات             -1       2: وهي

                                                           

198مرجع سابق ص : اهلاليل الشربيين اهلاليل   1  
2 -Jean-Marie Gogue : Management de la Qualité , Ed Economica , 4e édition ,2005 p85  
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     لسبب واألثر لالرسم البياني  - ب 

ذه املخرجــات ويطلــق علــى هــذا تســتخدم هــذه الطريقــة العالقــة بــني املخرجــات املعطــاة وكــل العوامــل الــيت تــؤثر يف هــ       

 :ويتم تصميمه دف"  Ishikawaايشيكاوا"األسلوب رسم 

 .حتديد العناصر اليت تسبب خمرج اجيايب أو سليب  •

 . ة وعدم التشتت يف مناقشات جانبيةالرتكيز على مشكلة حمدد •

  .استخدام مدخل حمكم البناء لتحديد األسباب احلقيقة لوجود أثر ما •

 .ليت تكون فيها البيانات غري كافيةحتديد املناطق ا •

وعند اسـتخدام هـذا األسـلوب نبـدأ بتحديـد األثـر املطلـوب حتليلـه مث حنـدد بعـد ذلـك قائمـة مبجموعـة العناصـر الرئيسـية 

مث نركز على حتديد ووضـع قائمـة باألسـباب حسـب ) املباين والتجهيزات –األفراد -اإلجراءات -السياسات( اليت تؤثر فيه 

 . لسبب واألثرلتم وضع منوذج مبسط يأخريا أمهيتها و 

 

  الرسم البياني للتشابه - ج 

أفكــار األسـلوب مــن خـالل هــذا متثـل هـذه الطريقــة أسـلوبا لتنظــيم ووضـع املعلومــات اللفظيـة يف منـوذج بصــري ويبـدأ        

 :لى ميكن أن يساعد هذا األسلوب ع و  حمددة مث ينطلق بعد ذلك إىل األمام باجتاه جمموعات عرضية

 .تنظيم وتقدمي بناء يتضمن قائمة بالعناصر اليت تساهم يف حل املشكلة •

 .ملحة حتديد اجلوانب اليت تكون احلاجة فيها إىل التطوير ضرورية و •

ســـلوب نبـــدأ بتحديـــد املشـــكلة مث توليـــد األفكـــار  مث تصـــنيف هـــذه األفكـــار يف جمموعـــات مث األعنـــد اســـتخدام هـــذا    

وصــف موعــة   يمــن خــالل تصــميم بطاقــات حتتــوى كــل بطاقــة منهــا علــى عبــارة بســيطة تعطــ حتديــد أوجــه التشــابه وذلــك

وعــات مكــون الرتكيــز علــى وضــع رســم بيــاين أو جــدول للتشــابه مــن خــالل البطاقــات وجمييف النهايــة  كاملــة مــن األفكــار و

  .األفكار املبتكرة 
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  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:  المطلب الخامس

الرئيسـي  بينمـا يفشـل الـبعض اآلخـر و يرجـع السـبب جح بعـض املؤسسـات يف تطبيـق بـرامج إدارة اجلـودة الشـاملةقد تـن

  .املؤسسات يف عملية التطبيق نفسهالفشل هذه 

  1:ميكن القول أن من بني األسباب الشائعة للفشل يف تطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة ما يلي و

ـــزام اإلدارة العليـــا بت -1 ال بـــد هلـــذه اإلدارة أن تـــتعلم أوال خطـــوات هـــذا فـــطبيـــق برنـــامج إدارة اجلـــودة الشـــاملة عـــدم الت

الربنـــامج مث توجـــد هـــيكال تنظيمـــا ونظـــام مكافـــآت يـــدعم هـــذا الربنـــامج ومـــن مث يكـــون لـــديها الرغبـــة يف تكـــريس املصـــادر 

 . واجلهود الالزمة لتطبيق هذا الربنامج

من ال يوجــد أســلوب واحــد يضــفــ، النظــام ككــلدة الشــاملة ولــيس علــى الرتكيــز علــى أســاليب معينــة يف إدارة اجلــو  -2

 .دة الشاملة على أا نظام متكاملالنظر إىل إدارة اجلو  جيب بلتطبيقه حتقيق اجلودة الشاملة 

شـاركة املـوظفني يف برنـامج إدارة اجلـودة الشـاملة فمـن الضـروري إلجنـاح هـذا الربنـامج مشـاركة  معدم احلصـول علـى  -3

 . املؤسسة والتزامهم املستمر ومسؤوليتهم جتاهه كافة أفراد

ـــامج إدارة اجلـــودة الشـــاملة وتقـــوم بتـــدريب هـــؤالء  -4 بعـــض املؤسســـات حتصـــل علـــى التـــزام اإلدارة واملـــوظفني حنـــو برن

  .تحويل هذا التدريب إىل حيز الواقعو ال تقوم باملوظفني على الربنامج 

 . توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد -5

 .اليت ال تتوافق مع نظام إنتاجها كيز املؤسسة على تبين طرق وأساليب إدارة اجلودة الشاملةتر  -6

ثقافـة وطـرق  مقاومة التغيري سواء كـان مـن اإلدارة أو مـن العـاملني ألن بـرامج حتسـني اجلـودة تسـتدعي تغـريا تامـا يف -7

  . حديثة عليهم لتزام مبعايريختوف بعض العاملني من حتمل املسؤولية واال اكذو  العمل يف املؤسسة

   .على خرباء باجلودة أكثر من اعتمادها على األشخاص العاديني يف املؤسسة اعتماد املؤسسة -8

  2:لجودة الشاملة ولعل من أبرزهالاملؤسسة حتقيق  حتول دونمن املعوقات أخرى كما توجد جمموعة 

ة لظــروف واحتياجــات تــالنظــر عــن مــدى مالئمض غــفــبعض املؤسســات ــتم بالشــكل التنظيمــي ب: مجــود التنظــيم -1

العمل حيث يكون الرتكيز  على املبادئ التنظيمية اردة كتفويض السـلطة أو تسلسـل خـط القيـادة دون النظـر إىل مناسـبة 

 . تلك املبادئ لظروف التنفيذ ومتطلباته

                                                           

  1 49مرجع سابق ص: حممد عوض الرتتوري و أغادير عرفات جوحيان  
99ص  2008طبعة , اإلسكندرية , املكتب اجلامعي احلديث, ة املدرسية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة تطوير اإلدار : حمسن عبد الستار حممود عزب 2  
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 .ضعف االهتمام بالبحث والتطوير  -2

 .عدم توافر اتصاالت فعالة -3

 .مل اجلماعي االفتقار إىل الع -4

 .املتصلبة شيوع األمناط اإلدارية املتسلطة و -5

 . عدم مراعاة احتياجات املستفيدين ورغبام -6

  1:إضافة إىل كل هذا هناك معوقات أخرى أمهها

 .جعل تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة عالج شاف جلميع مشكالت املنظمة  -1

 .ق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة عجز اإلدارة العليا عن االلتزام طويل األمد بتطبي -2

      الفلســفة هــذه عجـز اإلدارة الوســطى عــن تفهـم األدوار اجلديــدة لــنمط قيــادة اجلـودة الشــاملة وشــعورهم بـأن تطبيــق  -3

 .العاملني قوم على إجناح العمل سيفقد

 .وعدم توفري املوارد املطلوبة مبا يكفل  جناح عملية التطبيق  ل فرق عمل كثريةيتشك -4

، كمــا يعتمــد همهــا الواضــح لعمليــة حتســني اجلــودةالتغلـب علــى هــذه العوائــق و حتقيــق النجــاح يتطلــب معرفــة اإلدارة وفإن 

هــذا النجــاح أو الفشــل علــى مــدى التخطــيط واإلعــداد هلــذه العمليــة ومــا يلــزم مــن مهــارات قياديــة وأســاليب تكنولوجيــة 

  .حديثة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  1 212ص 2009الطبعة األوىل , عمان ,دار الفكر ناشرون و موزعون , إدارة اجلودة الشاملة : عواطف ابراهيم احلداد  
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  الشاملة  أبرز رواد إدارة الجودة: المبحث الثالث

قــد أســهم يف بلورــا و صــياغة مبادئهــا و املــداخل األساســية هلــا جمموعــة مــن العلمــاء اجلــودة الشــاملة ة إن فلســفة إدار      

واملفكرين الرواد الذين يعود هلم الفضل يف إرساء هذه الفلسفة علـى أسـس متينـة قابلـة للتطبيـق يف خمتلـف املؤسسـات ذات 

  . ية الطبيعة اإلنتاجية أو اخلدم

     walter shewhart والتر شيوارت: المطلب األول 

ــــه كتــــاب عــــن اجلــــودة نشــــره عــــام       الرقابــــة "بعنــــوان  1931يعــــد شــــيوارت الرائــــد األول للرقابــــة املعاصــــرة للجــــودة  و ل

  ".اإلحصائية على جودة السلع املصنعة 

الشــاملة  و قــد وضــع تصــميما يتماثــل مــع الطريقــة يــرى شــيوارت أن التطــوير املســتمر يعــد أحــد مظــاهر إدارة اجلــودة      

  . (PDCA)) التنفيذ  –املراجعة  –العمل  –اخلطة ( العلمية يف التطوير املستمر أطلق عليه دائرة 

   1:فيما يلي إيضاح هلذه املفردات

لوضــع القــائم وحتديــد وفيهــا يــتم اختيــار وحتديــد العمليــة الــيت ســيتم تطويرهــا بعــد أن يــتم اســتعراض ا :Planالخطــة         

مث بعـد ذلـك حتليـل العمليـات ـدف حتديـد  ؟  ؟ وكيف ميكن قيـاس رضـا العميـل عـن املخرجـات أين ومىت حتدث املشكلة

  . إسرتاتيجية جلمع البيانات املطلوبة هلذا التطوير   األسباب احملتملة مث يلي ذلك اقرتاح التطوير الذي يتطلب وضع

  .جتريب التطوير املقرتح على نطاق حمدود يف بيئة ميكن التحكم فيها والرقابة عليها ويراد به :DOالعمل         

حتليـل البيانـات لتحديـد مـا إذا كـان التطـوير املقـرتح حيظـى بقبـول ورضـا العميـل و وفيها يتم مجـع  :Checkالتدقيق        

  .أم ال

  .بالعملية وذلك من خالل ربطها بعملية النظام اجلاري وفيه يتم تنفيذ التغريات الفعالة املرتبطة: Actالتنفيذ        

  

  

                                                           

  1 81مرجع سابق ص: مهدي السامرائي  
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  : إلدارة اجلودة الشاملةاملوايل يقدم توضيحا لنموذج شيورات الشكل 

  نموذج شيوارت إلدارة الجودة الشاملة) : 03(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  82مرجع سابق ص: مهدي السامرائي : المصدر 

  

 Edward Demingإدوارد ديمينغ : المطلب الثاني

إحصائي أمريكي ذهـب إىل اليابـان بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة بعـد أن القـت أفكـاره قبـوال لـدى املنظمـات اليابانيـة هو      

  1 :يتبرز إسهاماته اآلأوأعطى اهتماما كبريا لتحسني جودة املنتجات اليابانية ومن 

اإلنتـاج وحاجـات الزبـون وعمليـات  لقـد صـممت هـذه احللقـة لـربط عمليـات : في تحسين الجـودة Deming حلقة ) أ

وجبهـــود متداخلـــة للتالقـــي مـــع تلـــك ) البحـــوث، والتصـــميم واإلنتـــاج والتســـويق(تركيـــز املـــوارد يف األقســـام املختلفـــة

 .احلاجات  

 :هذه احللقة تأخذ املسار اآليت 

 Plan) خطط(إقامة دراسات وحبوث عن الزبون واستخدام نتائجها للمنتج  -

                                                           

  1 219مرجع سابق ص: آخرون يوسف حجيم الطائي و  

 حتديد معايري التطوير -1

 تقومي العملية  -2

 التحليل  -3

 دراسة النتائج  -5 التنفيذ  -4

 احلل املعياري  -6

 التخطيط للمستقبل  -7

 التنفيذ التخطيط

 العمـل التدقيق
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 Do) افعل(ج املنتالقيام بإنتاج  -

 Check )افحص(نتج يف نطاق اخلطة أفحص املنتج للتأكد من أنه قد  -

 AcT )نفذ(تسويق املنتج -

 Analyze)حلل(يف السوق يف إطار اجلودة ومعايري أخرى احتليل الكيفية اليت مت استقبال املنتج  -

 :الشكل اآليت يبني حلقة دميينغ لتحسني اجلودة 

  لتحسين الجودة حلقة ديمينغ) : 04(شكل رقم 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  220مرجع سابق ص: يوسف حجيم الطائي و أخرون : المصدر 

لقــد وضــع دميينــغ أربعــة عشــرة نقطــة  اعتربهــا مبثابــة مبــادئ أساســية :  عشــرة إلدارة الجــودة الشــاملة ةالنقــاط األربعــ ) ب

 : للتطبيق الناجح إلدارة اجلودة الشاملة و هي 

 .  جودة املنتوج أو اخلدمة اليت يراد تقدميها وحتميل مسؤوليتها لإلدارة ثبات يف األغراض اهلادفة لتحسنيال -1

 .تبين اإلدارة العليا فلسفة جديدة  -2

 .التوقف عن االعتماد على الفحص الشامل للسيطرة على اجلودة وبناء اجلودة اجليدة للمنتوج منذ البداية -3
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 . د اجلودة العاليةالتوقف عن اختيار اهزين على أساس السعر األقل بل اعتما -4

 . جل حتسني اجلودة واإلنتاجيةتقليل الكلف من خالل التحسني املستمر لنظام اإلنتاج وذلك أل -5

 . إجياد التكامل بني األساليب احلديثة وبرامج التدريب على العمل -6

 . حتسني القدرة القيادية للمشرفني -7

 . كفاءةإزالة اخلوف من العاملني وجعل أنشطتهم تتوجه دائما للعمل ب -8

 .جناز اجلودة املالئمة واإلنتاجية العاليةرفع احلواجز بني أقسام املنظمة والعمل بروح الفريق الواحد إل -9

 .التوقف عن الشعارات والتحذيرات واألهداف الرقمية غري القادرة على حتقيق األهداف  - 10

نظـــر عـــن اجلــودة والرتكيـــز علـــى الـــدعم اســتبعاد معـــايري العمـــل الــيت يـــتم مبوجبهـــا حتديــد أرقـــام معينـــة لإلنتـــاج بغــض ال - 11

 .التحسني واملساعدة و

 . إزالة احلواجز اليت تقف حجر عثرة أمام العاملني فيما يتعلق حبقهم باالعتزاز بالنفس والكربياء - 12

 . تطوير برنامج فاعل للتعليم والتدريب على إجراء التحسينات - 13

   .ملية التحويلجراء عوضع كل شخص يف املنظمة مبكان العمل املناسب له إل - 14

   غنيمياألمراض السبعة المميتة لد) ج

تثـبط ) أمراضـا مميتـة( دميينـغ تواجـه املنظمـة وإدارـا جمموعـة نقـاط عـدهاحنو إدارة اجلودة الشـاملة يف أثناء هذا التحول      

  :هذه النقاط هي فلسفة إدارة اجلودة الشاملة و  بيننه باإلمكان جتاوز قسم منها من خالل تأمن مهة هذا التحول و 

  .أسواقا كافية متكن املنظمة من البقاء يف العمل متلك ضعف مطابقة الغرض يف ختطيط املنتجات اليت -1

 .الرتكيز على األرباح قصرية املدى ومستوى التفكري قصري املدى  -2

 .الكفاءةلعاملني و األساليب واألسس اليت تستند إليها اإلدارة يف حتديد اعدم كفاءة أنظمة تقومي أداء  -3

 .على العمل  ءالطوق الذي يفرضه املدرا -4

إدارة املنظمــــة علــــى أســــاس البيانــــات واملعلومــــات املرئيــــة وحــــدها أي أن عمليــــة اختــــاذ القــــرارات تكــــون يف ضــــوء هــــذه  -5

 .املعلومات مع اهتمام قليل أو معدوم ملا هو غري معروف أو صعب املعرفة

  )الوقاية خري من العالج( املنتوج منذ اخلطوة األوىل أي العمل مببدأكلف املعاجلة تكون مرتفعة بسبب بناء اجلودة يف -6

 . املنظمة على الكلف املتزايدة واخلاصة بتكاليف الضمان واالستشارات القانونية واليت تكون عبئا -7
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  Joseph M.Juranجوران .جوزيف م: المطلب الثالث 

اجلـودة علـى " Juran"إلدارة اجلـودة ،عـرف ةبنـاء أسـس  مفاهيميـمن القـادة األوائـل يف حقـل اجلـودة وأسـهم يف  يعترب     

الضــوء علــى مســؤولية اإلدارة عـن اجلــودة وأكــد علـى أن اجلــودة ميكــن أن تنجــز " Juran"، سـلط"املواءمــة لالســتخدام"أـا 

بــأن أكثــر " Juran"أظهــرت أحبــاث ,  مــن خــالل األفــراد العــاملني ،لقــد ركــز علــى اإلدارة واجلوانــب التقنيــة إلدارة اجلــودة 

ـــه  80% مـــن ـــدن اإلدارة وكـــان كتاب ـــداع اإلداري"مـــن عيـــوب اجلـــودة ميكـــن الســـيطرة عليهـــا مـــن ل ـــذي أصـــدره عـــام "اإلب ال

  . دليال مهما حللول مشكالت اجلودة املتكررة باستمرار 1964

1: تتمثل فيما يلي: خطوات جوران العشرة لتحسين الجودة  - أ
 

  .            التنبه إىل التحسن  خلق شعور باحلاجة و - 1           

  .  وضع أهداف التحسني  -2                

  .                            التنظيم لبلوغ األهداف  - 3           

  .توفري التدريب -4           

  .                      اإلضطالع باملشاريع حلل املشكالت  -5

  .إثبات التقدم  -  6

  .                                        عطاء تقديراتإ -  7 

  .إيصال النتائج  -8               

  .احلفاظ على النقاط احملققة  -9               

  .احلفاظ على القوى الدافعة عن طريق إجراء التحسينات الدورية  -10           

هـي و   )ثـالوث اجلـودة( لتحسـني اجلـودة عرفـت بــ ةت ثالثخطوا) Juran(وضع: ثالثية جوران إلدارة الجودة  -ب

  :املوايل موضحة يف اجلدول 

                                                           

39مرجع سابق  ص: عواطف ابراهيم احلداد   1   
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ثالثية جوران إلدارة الجودة): 03(جدول رقم   

    إدارة الجودة  

  تحسين الجودة  ضبط الجودة  تخطيط الجودة

ـــداخليني  -  ـــائن املنظمـــة ال حتديـــد زب

  .و اخلارجيني

  . حتديد حاجات الزبائن -

املنتـــوج مبـــا يلـــيب تطـــوير خصـــائص  -

  . احتياجات الزبائن 

تطــوير عمليــات قــادرة علــى إنتــاج  -

  . خصائص املنتوج

إيصال اخلطط جلميـع العـاملني يف  -

  . املنظمة 

  .تقييم أداء املنتوج الفعلي  -

  مقارنة األداء الفعلي مع أهداف  -

  . املنتوج 

  معاجلة الفروقات  -

  .وضع البىن اإلرتكازية  -

  . ريع التحسنيحتديد مشا -

  حتديد فرق العمل لتلك املشاريع -

تزويــــــــد فـــــــــرق العمـــــــــل بـــــــــاملوارد و  -

  :التدريب واحلوافز لتحفيزهم على 

  تشخيص األسباب *     

  حتديد العالج الشايف*     

وضــــــــــــــع أســــــــــــــاليب الضــــــــــــــبط *     

  للحصول على النتائج املرغوبة  

 

Source :Joseph.M.Juran:* Juran on Leader ship for Quality*,N.Y, Free Press ,1989 p22  

  1:على" Juran"كما ركز مدخل 

  .تشكيل ووضع سياسة رمسية للجودة -1

 .اجلودة من خالل تصميم املنتوج-2   

 .تدقيق اجلودة-3   

 . مدخل األنظمة إلدارة اجلودة يف عموم املنظمة -4   

 . جالبحث عن اجلودة عند كل مرحلة دورة تطوير املنتو  -5   

 .كلف اجلودة -6   

                                                           

  1 36مرجع سابق ص: عواطف ابراهيم احلداد  



 اإلطار المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة                                     الفصل األول              

 

 

- 35 - 

  Philip Crosbyفيليب كرو سبي: المطلب الرابع 

 بتحسـينها فيلـةإلدارة اجلودة والطرائـق الك يةمن الرواد الذين أسهموا يف حتديد املعامل األساس Crosbyيعد األمريكي      

الـــذي " العيـــوب الصـــفرية"منظمـــة ، تعتمـــد فلســـفته علـــى مبـــدأ) 1500(طبقـــت أفكـــاره اخلاصـــة بـــاجلودة يف أكثـــر مـــن  ,

يهدف إىل جعل اإلدارة العليا تؤمن بأن األخطاء غري مقبولة وتلتزم بتنفيذ عمليات حتسني اجلودة يف وظائف املنظمـة كافـة  

  1:ومن إسهاماته اآليت

  :ة عشرة نقطة وهييتكون من أربع وضع برناجما لتحسني اجلودة لقد: عشرة في الجودة ةالنقاط األربع -أ

 .توثيق سياستها وإعالا لكل فرد باملنظمة و اإلدارة جبمع املعلومات اخلاصة مبتطلبات اجلودة  التزام -1

 .ون بأقسام املنظمة كلهاملجلودة تضم أفرادا يعاتشكيل فرق  -2

 . صياغة مقياس للجودة يتالءم مع نشاطات املنظمة كافة لتحديد ااالت اليت حتتاج إىل حتسني  -3

 .رف على ااالت اليت ميكن حتسينها لزيادة الرحبيةحتديد كلف اجلودة للتع -4

 . زيادة الوعي للعاملني مجيعهم يف املنظمة حول أمهية اجلودة والنتائج املرتتبة على رداءا -5

 .  جراءات التصحيح آنيا وحتديثها باستمرار فالغرض هو منع حدوث األخطاءإاعتماد  -6

 .  ذه مبا يتالءم مع إمكانيات املنظمة وثقافتهاإنشاء برنامج املعيب الصفري وااللتزام بتنفي -7

 .يف برنامج حتسني اجلودة  مني على كيفية تنفيذ واجبافتدريب املشر  -8

 .يف املنظمة يكافئ فيه العاملون الذين حققوا أعلى مستويات اجلودة  حتديد يوم العيوب الصفرية  -9

 .بنجاحداف التحسني لضمان تنفيذها ون بوضع أهملجيب أن يشارك العا - 10

 .جلودة اتشجيع العاملني على إيصال املعلومات إىل اإلدارة لضمان حتقيق أهداف  - 11

 .  تميزين املشاركنيدعم العاملني امل - 12

 . تأسيس جمالس للجودة من رؤساء الفرق وخرباء اجلودة لتعزيز االتصاالت املستمرة - 13

 .التشديد على أن عملية حتسني اجلودة عملية مستمرة وغري منتهية - 14

  

  

 

                                                           

  1 226مرجع سابق ص: يوسف حجيم الطائي و أخرون  
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  Crosby ثوابت -ب

ب يف تنفيـذ برنـامج تـأمني اجلـودة رغـينبغي على املنظمات الـيت ت) ثوابت كروسيي(أربع أركان أطلق عليها   Crosbyحدد 

  1:ا وهذه الثوابت هيتزام لتجاا اإلنيف م

  .ارم وأا من مسؤوليات اإلدارة و اليت جيب إحرتامها بشكل صاملطابقة للمتطلبات هي تعريف اجلودة  -

  .منع حدوث األخطاء هو الطريق الوحيد لتحقيق اجلودة -

  . جيب أن يكون معيار األداء هو منتج بال عيوب -

  . مقياس اجلودة هو مقدار الثمن الذي تدفعه املنشأة بسبب عدم املطابقة للمواصفات -

   ةلقاح الجود -ج

  : إن لقاح اجلودة يتكون من ثالثة أجزاء مفتاحية هي

                       التحديد -

      عليم                الت -

    التنفيذ         -

فــرق العمــل الــيت يف  تــدريب اجلميــع وتعلــيمهم أســاليب حتقيــق اجلــودة وحتســينها  أوال  مثحتديــد اجلــودة ومســتواها  إن     

    . اجلميع تنفذ واجباا ومسؤولياا باجتاه اجلودة بشكل تضامين جيعل اجلودة مسؤولية 

  kaoru Ishikawaكاورو إيشكاوا   :المطلب الخامس 

يف وضـع النظريـة اليابانيـة إلدارة اجلـودة وقـد  ياملرجـع األول للجـودة يف اليابـان واملسـاهم الرئيسـ  شكاواإي وور كا يعترب     

صة يف جمـال تطـوير اجلـودة ومع ذلك كانت له مسامهاته اخلا" Juran"ٌ◌ و  Deming"ظهر تأثره املعريف بأفكار كال من 

والـيت هـي عبـارة عـن جمموعـات  "Quality Control Circles"حلقـات ضـبط اجلـودة"فهـو املسـؤول عـن نشـر مفـاهيم 

صــغرية مــن العــاملني تنفــذ اخلطــط وحتمــل علــى عاتقهــا مســؤولية تغيــري العمليــة مــن أجــل حتســني اجلــودة، اإلنتاجيــة، أو بيئــة 

  . اخل...العمل

  الذي و  "عظمة السمكة"والذي عرف أيضا مبخطط " Cause-Effect"األثر -خمطط السبب"  واشكاإي "طور     

  اعتمده حلل مشكالت اجلودة وأحد اهتماماته الرئيسة أيضا كانت مجع البيانات املتعلقة باجلودة واستخدامها من لدن
                                                           

36ص 2008الطبعة األوىلدار احلامد للنشر و التوزيع عمان –اجلودة الشاملة و أمناط القيادة الرتبوية : حممود عيد املسلم الصلييب   1  
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  1:العاملني ،كما أكد على اإلدارة الفاعلة للجودة من خالل

 . ؤولية مجيع األقساموظيفة اجلودة مس -1

 . حتليل البيانات  واألساليب اإلحصائية و تدريب العاملني على حل املشكالت -2

 . مجع وحتليل البيانات املتعلقة باجلودة يف مجيع املستويات -3

 . مشاركة العاملني يف حل مشكالت اجلودة  -4

ة نظــــر املســــتهلك حــــول أداء املنتــــوج أمــــا تتمثــــل بوجهــــو الــــيت مفهــــوم مواصــــفات اجلــــودة الصــــحيحة  شــــكاواإي طــــور          

  . البديلة فتتمثل بوجهة نظر املنتج عن أداء املنتوج  مواصفات اجلودة

  . درجة التوفيق بني مواصفات اجلودة الصحيحة والبديلة هي اليت حتدد رضا الزبون 

  :هيثالثة خطوات كأساس يف ختطيط اجلودة و أساليب نشر وظيفة اجلودة و  شكاواإياقرتح    

  . فهم مواصفات اجلودة الصحيحة  -1

  . حتديد طرائق قياس و اختيار مواصفات اجلودة الصحيحة -2

اكتشاف مواصـفات اجلـودة البديلـة  و الفهـم الصـحيح للعالقـة بـني مواصـفات اجلـودة الصـحيحة و مواصـفات اجلـودة  -3

  .البديلة 

  : ساسية هي للضبط الشامل للجودة ستة مبادئ أ شكاواإيكما تضمن مفهوم 

  .اجلودة أوال و ليس األرباح قصرية األجل -1

  .التوجه حنو الزبون و ليس التوجه حنو املنتج  -2

  .حتطيم التعصب اإلقليمي  –العملية التالية هي الزبون  -3

  .استخدام األساليب اإلحصائية –استخدام الوقائع و البيانات لتقدمي العروض  -4

  .املشاركة الكاملة لإلدارة , إدارية  احرتام اإلنسانية كفلسفة -5

  .اإلدارة من خالل االعتماد املتبادل للوظائف -6

  

  

  

                                                           

  1 47مرجع سابق ص : عواطف ابراهيم احلداد  
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  خاتمة الفصل 

إن تبين منهج إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـات يـؤدي إىل إحـداث تغيـريات إجيابيـة متـس كـل شـيء داخـل املؤسسـة      

التفـوق و التميـز و النجـاح علـى منافسـيها  و بالتـايل تكسـبها ثقـة متكنها من حتقيق أهدافها بكفاءة و فعالية و تضـمن هلـا 

  .العمالء و اتمع ككل 

ن تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يرتكـــز علـــى جمموعـــة مـــن املبـــادئ حمورهـــا األساســـي هـــو رضـــا العميـــل والتحســـني أكمـــا       

طبيـــق كمـــا حيتـــاج إىل تـــوفر العديـــد مـــن املتطلبـــات املســـتمر و مشـــاركة العـــاملني  و ُمتبعـــا موعـــة مـــن املراحـــل الضـــرورية للت

  .الضرورية للتطبيق الناجح أساسها تفهم و التزام اإلدارة العليا بإدارة اجلودة الشاملة 

هذا املفهوم اإلداري احلديث ساهم يف بلورته و تطويره خنبـة مـن املفكـرين و الـرواد تطرقنـا إىل أمههـم وذلـك مـن خـالل      

  .م يف هذا االتقدمي أهم إسهاما

لقد أثبتت الدراسات امليدانية أن املؤسسات اليت طبقت إدارة اجلودة الشـاملة قـد حققـت تفوقـا و متيـزا علـى منافسـيها       

و هـــذا مـــا انعكـــس إجيابـــا علـــى انتشـــار هـــذا املفهـــوم يف معظـــم املؤسســـات الصـــناعية و اخلدميـــة األخـــرى و الـــيت الزلـــت مل 

 العمل بل حـىت املؤسسـات التعليميـة أصـبحت اليـوم تسـعى لتطبيـق هـذا املـنهج و االسـتفادة مـن تتخذه كأسلوب إداري يف

  . مزاياه و هذا ما سوف نتطرق إليه يف الفصل الثاين 
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 الفصل مقدمة                    

 الدول يف واخلدمية نتاجيةاإل املؤسسات خمتلف يف الشاملة اجلودة إدارة منهجحققه تطبيق  الذي اهلائل النجاح إن       

  ,و حتقيـق رضـا املسـتفيدين منهـا ادماخـو  انتجاـمبعد أن أثبت جـدواه يف إدارة هـذه املؤسسـات و حتسـني  املتقدمة و

و هـذا مـا دفـع بـالكثري مـن البـاحثني  إىل , التعليميـة  املؤسسـات يف متميـز كأسـلوب إداري هبتطبيقـ االهتمـام أدى إىل

االسـتفادة منـه يف املؤسسـات التعليميـة  حيـث قـاموا بعـدة دراسـات يف هـذا الشـأن أكـدوا مـن خالهلـا   دراسة مـدى إمكانيـة

أن مبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة ميكــن تطبيقهــا واالســتفادة منهــا يف املؤسســات التعليميــة  ولكــن املشــكلة َتْكُمــن يف الفهــم 

  . الصحيح والتنفيذ الناجح هلا

ميـــة وطبيعـــة العمـــل فيهـــا ختتلـــف عـــن املؤسســـات اإلنتاجيـــة األمـــر الـــذي يقتضـــي إعـــادة صـــياغة إن املؤسســـات التعلي       

  . ألن التعليم ليس سوقا و ال مصنعافمفهوم اجلودة يف التعليم يصعب حتديده , فاهيم املتعلقة باجلودة الشاملةامل

يت جتعلهـم قـادرين علـى املنافسـة يف السـوق مع ظهور مفاهيم اجلودة التعليمية و ضرورة إكساب الطالب املهارات ال       

توظيـف و احمللي و العاملي ظهرت احلاجة إىل تطبيق منهج إدارة اجلودة الشـاملة يف التعلـيم لتحسـني مسـتوى األداء املدرسـي 

لـــذايت األمـــر الـــذي أدى إىل ظهـــور مفهـــوم املدرســـة الفعالـــة و االســـتقالل ا, حل العمليـــة التعليميـــة االتكنولوجيـــا املتطـــورة لصـــ

فاجتهــت معظــم اتمعــات احلديثــة بوظيفــة املدرســة مــن جمــرد مؤسســة للتعلــيم إىل مؤسســة تعليميــة ذات وظيفــة , للمــدارس

  .اجتماعية مسايرة لتطورات احلياة االجتماعية و مسامهة يف أعمال اتمع 

خـــــرج التعليمـــــي هـــــو مـــــدخل لكـــــل ألن امل, إن تطبيـــــق إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة يف التعلـــــيم أصـــــبح ضـــــرورة البـــــد منهـــــا       

فـإذا حسـن املخـرج التعليمـي و جـاد جـادت مـدخالت القطاعـات األخـرى و بالتـايل جـادت عملياـا  القطاعات األخـرى 

 .و حسنت خمرجاا و نالت رضا املستهلكني و املستفيدين منها 

علــيم املدرســي  حيــث نتعــرض يف املبحــث للتفصــيل أكثــر ســوف نتنــاول يف هــذا الفصــل  إدارة اجلــودة الشــاملة يف الت       

األول إىل مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم  أمــا املبحــث الثــاين فسنســتعرض فيــه تطبيقــات إدارة اجلــودة الشــاملة يف 

  .األخري سوف نتطرق إىل املدرسة و إدارة اجلودة الشاملة املبحث التعليم و يف 
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  الشاملة في التعليم  مفاهيم إدارة الجودة: المبحث األول

و حتسـني األداء و حتقيـق األهـداف  جماالتـه خمتلـف يف العمـل أسـاليب لتطـوير اآلن انتشـاراً  األكثـر املفـاهيم بـني مـن   

 .الشاملة اجلودةإدارة  مفهوم املنشودة يف املؤسسات التعليمية وفقا للمواصفات املطلوبة بأفضل الطرق و بأقل جهد هو

  إدارة الجودة الشاملة في التعليمف تعري: المطلب األول

مـن  اأو النظـر إليهـ اهلـ حمـددهناك تباين بني املختصني يف حتديد تعريف اجلودة يف التعليم  حيث يصعب حتديد تعريف 

العالقـة مـن الطلبـة وأوليـاء األمـور  وزاوية واحدة  فالنظرة جيب أن تكون مشولية وتلـيب  مجيـع متطلبـات وتطلعـات الزبـائن ذو 

  .ؤسسات واتمع بشكل عام وامل

املؤسســة التعليميــة  هــاإســرتاتيجية إداريــة مســتمرة التطــوير تنتهج: 1فــيمكن تعريــف إدارة اجلــودة الشــاملة يف الرتبيــة بأــا

معتمدة على جمموعة من املبادئ وذلك من أجل ختريج مدخلها الرئيسـي وهـو الطالـب علـى أعلـى مسـتوى مـن اجلـودة مـن  

العقليــة والنفســية واالجتماعيــة واخللقيــة واجلســمية وذلــك بغيــة إرضــاء الطالــب بــأن يصــبح مطلوبــا بعــد كافــة جوانــب النمــو 

  .خترجه يف سوق العمل  وإرضاء كافة أجهزة اتمع املستفيدة من هذا املخرج

وظيـف مواهـب من خالهلـا تعملية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم واملعلومات يتم : 2على أا اآلخر يعرفها البعض

  .التحسن املستمر ألهداف املنظمةالعاملني و استثمار قدرام يف خمتلف ااالت لتحقيق 

تســتمد حركتهــا مــن و بأــا عمليــة إســرتاتيجية إداريــة ترتكــز علــى جمموعــة مــن القــيم : Rhodes  3ا رودس هــكمــا عرف

مر قــدرام الفكريــة يف مســتويات التنظــيم املختلفــة املعلومــات و البيانــات الــيت توظــف مواهــب العــاملني يف املدرســة و تســتث

  . املستمر  يف جودة املدرسة أو املؤسسة التعليميةنيلضمان التحس  بطريقة مبتكرة

قدرة املؤسسـة الرتبويـة علـى تقـدمي خدمـة مبسـتوى عـال مـن اجلـودة املتميـزة وتسـتطيع مـن : 4بأا 2002عرفها السعود 

  .و أصحاب العمل و غريهم أولياء األمور  والطلبة من ات عمالئها خالهلا الوفاء  باحتياجات ورغب

إجيابية النظـام التعليمـي مبعـىن أنـه إذا نظرنـا إىل التعلـيم علـى أنـه اسـتثمار : 1أن اجلودة الشاملة تعينيف حني يرى آخرون 

ف النظـــام مـــن حيـــث قـــومي لـــه مدخالتـــه وخمرجاتـــه فـــإن جودتـــه تعـــين أن تكـــون هـــذه املخرجـــات جيـــدة  ومتفقـــة مـــع أهـــدا

 .باعتباره وحدة بناء هذا اتمع وه واحتياجات الفردمن احتياجات اتمع ككل يف تطوره و

                                                           

 166ص  2003اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل: أمحد إبراهيم أمحد 1
 96مرجع سابق ص: ليات مصاحل ناصر ع 2

3
- Rhodes. L. A: “ On the road to quality”, Congress library, U.S.A, 1997, P37. 

 
 38مرجع سابق ص :مهدي السامرائي  4
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الــيت تعــرب بدقــة اخلصــائص مــن لجــودة التعليميــة علــى أــا جمموعــة إضــافة لكــل مــا ســبق  ميكننــا أيضــا حتديــد تعريــف ل

دة مــن مــدخالت و عمليــات و خمرجــات و الــيت تــؤدي إىل حتقيــق ومشوليــة عــن الرتبيــة متضــمنة األبعــاد املختلفــة لعمليــة اجلــو 

  2.األهداف املنشودة للمجتمع 

  :3على أن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم تعتمد على ستة مفاهيم أساسية هي : Craiy Et Johnsonكما يؤكد  

  .حيث تلعب دورا كبريا يف وحدة اهلدف وتوجيه مسرية التعليم: القيادة -1

التـايل جيـب عليهـا تفهـم متطلبـات بتعتمـد املـدارس علـى ثقـة العمـالء و حيـث  –العمـالء  – أصحاب المصلحة فهم -2

  .العمالء بل جتاوز تلك التوقعات يف حتقيق جودة التعليم

تلــك البيانــات املرتبطــة  ات علــى حتليــل عميــق للبيانــات وخاصــةتعتمــد القــرار  :األســلوب الــواقعي فــي صــياغة القــرار -3

  .لطالب وأصحاب املصلحة يف املدارسحيث البد أن تتضمن احتياجات ا باجلودة

  .يعود بالفائدة على املنظمة مبا األفراد هو استغالل لقدراممشاركة مجيع إن  :المشاركة الجماعية -4

  .د كعمليةر او يتحقق التعليم بصورة أكثر كفاءة عندما تدار األنشطة وامل :مدخل العمليات  -5

  .أن يكون التحسني يف العمليات والنتائج هو اهلدف الدائم للمدارس :لمستمرالتحسين ا -6

  

  الحاجة إلى إدارة الجودة الشاملة في التعليم: المطلب الثاني

إن نظــام التعلــيم يف مجيــع دول العــامل يتــوىل مســؤولية إعــداد املــوارد البشــرية الالزمــة للعمــل يف مجيــع اــاالت املهنيــة 

ية  و العسكرية و احلرفيـة  ويعـد املنهـل الـذي تنهـل منـه مجيـع املهـن وعنـدما تكـون إدارة اجلـودة  الشـاملة الصناعية و التجار 

إدارة عملهـا ألن خمرجــات  وحاجـة ملحـة للمؤسسـة اإلنتاجيـة و اخلدميـة فمـن بـاب أوىل أن تبـدأ مـن املؤسسـات التعليميـة 

األمـــر ة يف نظـــم املؤسســـات اخلدميـــة واإلنتاجيـــة األخـــرى  املؤسســـة  التعليميـــة اجليـــدة ســـتكون  بالضـــرورة  مـــدخالت جيـــد

ســهام املؤسســـة التعليميــة الـــيت تتبــىن إدارة اجلـــودة الشــاملة بصـــورة غــري مباشـــرة يف جنــاح بـــرامج الــذي ســيؤدي بالنتيجـــة إىل إ

  . 4اجلودة يف املؤسسات اإلنتاجية و اخلدمية

                                                                                                                                                                                                 

 :عن  موقع  26/12/2010اطلع عليه يوم , تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم : مقال بعنوان : خليفة على األسود .أسامة نور الدين الفزاين و م 1

http://www.engins pection .com/ DIN % 20EN%20Iso%20 
   343ص 2007الطبعة الثانية ,  عمان, دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة –بادئ راسخة و اجتاهات حديثة م - إقتصاديات التعليم  :فاروق عبده فليه  2
جامعة أم القرى : وات قياس حتصيل الطالب وفق معايري اجلودة الشاملة بوزارة الرتبية و التعليم تصور مقرتح لتطوير أد –رسالة دكتوراه بعنوان : راشد عبد الكرمي الزهرائي بن حممد  3

 19ص2009
  156مرجع سابق ص : أمحد ابراهيم أمحد  4



إدارة الجودة الشاملة في التعليم المدرسي                                             الفصل الثاني      

 

 

- 42 - 

  : 1لشاملة  يف التعليم ضرورية وذلك لألسباب التاليةعلى هذا األساس أصبحت احلاجة إىل تطبيق إدارة اجلودة ا

ـــة ال : العجـــز التعليمـــي-1 ـــواتج الرتبوي ـــة و الن ـــه اســـتثمار يف التعلـــيم دون العائـــد نظـــرا ألن املخرجـــات التعليمي و املقصـــود ب

  .تكفي الطلب الفعال يف أسواق العمل بالدرجة املطلوبة

  .عدد الوظائف الكافية و املناسبة للمخرجات التعليمية و العكس فاإلنتاج ال يوفر: معدالت البطالة املرتفعة -2

حيــث تظهــر احلاجــة لــبعض املهــن و الوظــائف الــيت ال يوفرهــا التعلــيم احلــايل أو  :اتســاع الفجــوة بــني اإلنتــاج و التعلــيم -3

  .العكس ال توجد بعض التخصصات التعليمية الفرص املناسبة بعد التخرج

  .و الواقع أنه ذو تكاليف متزايدة ، فالظاهر أن التعليم جماينهيف مجيع مراحل ارتفاع تكلفة التعليم -4

  .اخنفاض العائد على االستثمار التعليمي   -5

  .ى وال يهتم بالسلوكيات واملهاراتالتعليم يركز على املعارف و املعلومات و ينس -6

  . عدم املشاركة يف تصميم الربامج التعليمية على مجيع املستويات -7

  .العلمية  مختصصا على غريأصبح العديد من خرجيي اجلامعات يعملون يف وظائف  -8

  :2اجلودة الشاملة يف العناصر التاليةإدارة حتديد حاجة التعليم لتطبيق  نا أيضاكما ميكن

  .الرتبوية  ؤسساتاستثمار إمكانيات و طاقات مجيع األفراد العاملني يف امل -1

 .فة التنظيمية اإلدارية يف املؤسسات التعليمية احلاجة لتغيري منط الثقا -2

 .مواكبة املؤسسات التعليمية لعوملة نظام اجلودة حيث أصبح مسة من مسات العصر  -3

 .تلبية االحتياجات الوظيفية للهيئات و املؤسسات و الشركات احمللية و اإلقليمية و العاملية  -4

 . يات املتقدمةإكساب اخلرجيني مهارات عالية للتعامل مع التكنولوج -5

 .ااالت املختلفة خبرجيني قادرين على حتسني جودة األداء يف كافة  تقطاعاالإمداد  -6

 .االرتقاء جبودة األداء يف منظومة البحث العلمي ألن البحث العلمي هو الوجه اآلخر للتعليم  -7

  

  

  

 

                                                           

  117ص  2009الطبعة األوىل , اجلودة الشاملة و اجلديدة يف التدريس ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان: حمسن علي عطية  1
  :عن موقع  2011جانفي  15اطلع عليه يوم , تطبيق معايري اجلودة يف التعليم: مقال بعنوان : جابر خلف اهللا  حممد 2

tt://kenana online.com/users/azhar-gaper/topics/70551/posts/136943  
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  محاور إدارة الجودة الشاملة في التعليم : المطلب الثالث

اور اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم أوىل اخلطــوات الرئيســية يف حتقيقهــا و رغــم تعــدد تلــك احملــاور إال أنــه ميكــن ميثــل فهــم حمــ     

  1: حتديد أمهها فيما يلي

يعترب الطالب حمـور عمليـة التعلـيم و الـتعلم  و هـو املسـتفيد الرئيسـي مـن اجلـودة إذ يـتم بنـاء شخصـية : الطالبجودة  -1

, و مهارات و قيم لتتحقق فيـه صـفات اجلـودة و كـذلك يـتم اإلهتمـام باخلـدمات املقدمـة لـه  الطالب مبا ميتلك من معارف

  .كما يتم تقومي الطالب يف ظل املخرجات اليت تتحقق لديه يف اجلوانب الدراسية و السلوكية 

إذ يتوقــف جنــاح , اتيعتــرب املعلــم األســاس يف تنفيــذ برنــامج إدارة اجلــودة الشــاملة يف القســم و املختــرب : المعلــمجــودة  -2

املؤسســـة التعليميـــة  يف حتقيـــق أهـــدافها علـــى مقـــدار مـــا يبذلـــه مـــن نشـــاط و مقـــدار مـــا ميتلكـــه مـــن متكـــن يف مادتـــه العلميـــة 

  .اقتدار يف إيصاهلا  ورغبة يف إعطائهاو 

اف بـأعلى فاعليـة تنتقل اإلدارة هنا لدور العمل القيادي الذي حيقـق األهـد:  اإلدارة و التشريعات و القوانين جودة -3

و يف ظـــل أفضـــل العالقـــات اإلنســـانية حبيـــث تكـــون التشـــريعات و القـــوانني يف املدرســـة واضـــحة جلميـــع املـــوظفني و تســـعى 

  .لتحقيق رسالة املدرسة بيسر و سهولة لبناء نظام اجلودة و استمرار العمل على التحسني املستمر 

الــــربامج و املنــــاهج التعليميــــة األهــــداف الرتبويــــة الــــيت تلــــيب  جيــــب أن تعكــــس: البــــرامج و المنــــاهج التعليميــــةجــــودة  -4

حاجــات الطلبـــة و اتمـــع و أن تكـــون واضـــحة و مســـتندة إىل معــايري اجلـــودة و تعكـــس متطلبـــات احلاضـــر و املســـتقبل يف 

  .التقدم للطالب

منــــة  و املرافــــق الصــــحية جيــــب أن تتــــوفر املبــــاين الكافيــــة و اآل: المبــــاني التعليميــــة و مرافقهــــا و تجهيزاتهــــا  جــــودة -5

  . واملالعب والتجهيزات و املختربات و مصادر التعليم الالزمة من مكتبات و أجهزة حاسوب و غريها 

ـــاب المدرســـي جـــودة -6 ـــة : الكت ـــه علـــى الصـــور امللون ـــدائم للمعلومـــات و احتوائ ـــد ال ـــة و التجدي ضـــرورة إتصـــافه باحلداث

لــب و املعلــم و اتصــافه بالوضــوح يف الكتابــة والطباعــة ووجــود دليــل للمعلــم واخلــرائط واألشــكال التوضــيحية الضــرورية للطا

  .يرافق الكتاب املدرسي

                                                           

جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  , اخلاصة يف العاصمة عمان من وجهة نظر املديرين انوية الثدرجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس :مذكرة ماجستري بعنوان :صباح سليم محودة   1
  31ص 2008,عمان 
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بــالنظر إىل أمهيــة التحســني املســتمر يف نظــام إدارة اجلــودة الشــاملة و ضــرورة حتقيــق مواصــفات اجلــودة : التقــويم جــودة  -7

تكون واضـحة و حمـددة و يسـهل إسـتخدامها و القيـاس عليهـا  يف عناصر العملية التعليمية التعلمية فإنه ينبغي وضع معايري 

  .إىل جانب اإلستفادة من التغذية الراجعة التحسينية و توظيفها حنو التحسن و التقدم يف مجيع العناصر التعليمية 

تمويــل ميثــل متويــل التعلــيم مــدخال بــالغ األمهيــة مــن مــدخالت أي نظــام تعليمــي و بــدون ال:  اإلنفــاق التعليمــي جــودة-8

و الشـك أن جـودة التعلـيم علـى وجـه العمـوم متثـل متغـريا تابعـا , الالزم يقف نظام التعليم عاجزا عن أداء مهامـه األساسـية 

لقــدر التمويــل التعليمــي يف كــل جمــال مــن جمــاالت النشــاط و يعــد تــدبري األمــوال الالزمــة للوفــاء بتمويــل التعلــيم أمــرا لــه أثــره 

  1.تعليمية املخطط هلا الكبري يف تنفيذ الربامج ال

  معايير الجودة الشاملة في التعليم:المطلب الرابع

  :2هناك العديد من املعايري اليت يتم استخدامها يف اال التعليمي وتشمل

   }المعلم{معيار جودة عضو هيئة التدريس  - 1

وفـــق التعليميـــة ء العمليـــة العمـــل علـــى تأهيـــل عضـــو هيئـــة التـــدريس عمليـــا وســـلوكيا وثقافيـــا ليعمـــل علـــى إثـــراويعـــين 

  .لذلك ينبغي أن توفر له فرص النمو املهين املستمر من خالل التدريب الفاعل و املستمرالفلسفة اليت يرمسها اتمع 

  :3ويقوم هذا املعيار على عدد من املؤشرات أبرزها

  .التدريسية و كفايامحجم أعضاء هيئة التدريس - �

 .مي ألعضاء هيئة التدريسمستوى التدريب و التأهيل العل - �

 .مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اتمع  - �

 .مقدار اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس - �

  معيار جودة الطالب  - 2

   .تأهيل الطالب علميا و اجتماعيا و ثقافيا و نفسيا ليتمكن من إستعاب دقائق املعرفةيقصد به 

  : وحتدد مؤشرات هذا املعيار مبا يلي 

  .انتقاء وقبول الطلبة- �

  .نسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس  - �
                                                           

  115مرجع سابق ص: صاحل ناصر عليمات  1
  23مرجع سابق ص : حممد بن راشد عبد الكرمي  الزهراين  2
  425- 424مرجع سابق ص : مهدي السامرائي  3
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  .متوسط تكلفة الطالب الواحد - �

استخراج معدل عدد السنوات الالزمة و الفعلية لتخـريج طالـب واحـد ، مث يتبعهـا احتسـاب عـدد السـنوات  - �

  .املهدورة بسبب الرسوب و التسرب 

  .ليمية لطلبتهانوعية اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة التع- �

  .الكشف عن دافعية الطلبة و استعدادهم للتعلم - �

  .احتساب نسبة عدد املتخرجني إىل عدد املسجلني- �

   معيار جودة المناهج الدراسية - 3

بــالواقع ومواكبتهــا للتغــريات و التطــورات املعرفيــة  هــامــدى ارتباطســتواها وحمتواهــا  و يتضــمن أصــالة املنــاهج و جــودة م

علـيم كمـا جيـب أن تـوفر املنـاهج سـاته و أحباثـه يف مجيـع أنـواع التحبيث تساعد الطالب على توجيـه ذاتـه يف درا التكنولوجيةو 

اجتاهـات ومهــارات ضــرورية لــديهم   خلــق الدراسـية النشــاط التعليمــي الـذي يكــون فيــه الطالـب حمــور االهتمــام و يعمـل علــى

علــــى التحميــــل الــــذايت للمعلومــــة بالبحــــث و اإلطــــالع ممــــا  األمــــر الــــذي يســــهم يف زيــــادة وعــــي الطالــــب  ومــــن مث املقــــدرة

  .التحصيل و البحث العلمي  يثري

الروحيــــة و العقليــــة     : النــــواحي تعزيــــز  Peter Mortimore""مــــن أهــــم شــــروط املــــنهج اجليــــد كمــــا يؤكــــدكمــــا أنــــه 

  1. ياةاحلو خربات  ولياتؤ للمس همالثقافية والعملية للتالميذ يف املدرسة واتمع وإعدادو األخالقية و 

  معيار جودة البرامج التعليمية  - 4

ختلـف التحـديات العامليـة والثـورة املعرفيـة  و مـدى ملمشوهلا و عمقها و مرونتها و استيعاا : 2يقصد جبودة الربامج التعليمية

ألمــر الــذي مــن شــأنه أن ا  للطالــب هــا مبــا يتناســب مــع املتغــريات العامــة  و إســهامها يف تكــوين الشخصــية املتكاملــةير تطو 

  .ألفكار وعقول الطالب من خالل املمارسات التطبيقية  ةجيعل طرق تدريسها بعيدة متاما عن التلقني ومثري 

  معيار جودة تقويم الطالب  - 5

  جيب أن تتنوع أساليب تقومي أداء الطالب و أن تسهم هذه األساليب يف التعليم و اإلفادة من التغذية الراجعة ويشرتط

ــــة و املوضــــوعيذلك أن يتصــــف املقومــــون بالشــــفافية كــــ يف أســــاليبهم و متكــــني الطــــالب مــــن مناقشــــة عالمــــام  ةو العدال

  .مراجعتها ، و كذلك قدرة هذه األساليب التقوميية املستخدمة على حتديد مستويات الطالب وقياس خمرجات التعليمو 

                                                           

1- Peter Mortimore : “Measuring Educational Quality”, British Journal of Educational Studies,Vol(39),N0(1), February 1991, P70. 
 

  114مرجع سابق  ص: صاحل ناصر عليمات   2
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  :1نظام تقوميي يقوم على عدة مقومات منها لذلك جيب مراعاة جودة عملية التقومي وذلك من خالل تصميم

  .وضع نظام فعال لتقومي أداء الطالب مبين على أسس موضوعية وعلمية حديثة �

 .االستفادة من جتارب الدول الناجحة يف جمال التقومي املدرسي �

 . التدريب املستمر ملصممي التقومي واملقيمني أنفسهم �

 }شفهي،حتريري،عملي{على اجلوانب التالية العمل على تنوع أساليب التقومي حبيث حتتوي �

 }مهارات،معارف،اجتاهات،قيم{مشولية التقومي ملختلف جماالت التعليم  �

االهتمــام بأســاليب التقــومي البــديل لالختبــارات الــذي يركــز علــى تقــومي األداء وتقــومي ملفــات أعمــال الطــالب  �

   .التقومي القائم على املالحظة وغريهاو 

   مكانيات الماديةمعيار جودة اإل - 6

ألثـــــاث و التجهيــــزات و املختـــــربات تتعــــدد اإلمكانــــات املاديـــــة يف املؤسســــة التعليميـــــة حيــــث تشــــمل مجيـــــع أنــــواع ا

  .املكتبات إضافة إىل التهوية و اإلضاءة و الضوضاءو 

  :2وتتضمن جودة هذا املعيار املؤشرات التالية

  .مرونة املبىن املدرسي وقدرته على حتقيق األهداف �

 .استفادة أعضاء هيئة التدريس و الطلبة من املكتبةمدى  �

 .اتمدى استفادة أعضاء هيئة التدريس و الطلبة من املختربات و الورش �

 .حجم االعتماد املايل �

  معيار جودة العالقة بين المدرسة و المجتمع  - 7

خصصــات بطبيعــة وربــط التمــن حيــث مــدى وفــاء املدرســة باحتياجــات اتمــع و املشــاركة يف حــل مشــكالته  و ذلــك    

  .مع بقطاعاته اإلنتاجية و اخلدمية تو التفاعل بني املدرسة و مواردها البشرية و الفكرية وبني ااتمع و حاجاته 

  معيار جودة تقويم األداء - 8

  :ويتضمن املؤشرات التالية 

  .إشراك العاملني بشكل نظامي يف عملية التقومي �

 . و أدواتهمدى سالمة إجراءات التقومي  �

                                                           

  24مرجع سابق ص :  حممد بن راشد عبد الكرمي الزهراين  1
  427مرجع سابق  ص : مهدي السامرائي  2
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 . مدى القدرة على االستجابة السريعة لنتائج التقومي �

 . مدى فاعلية تقومي األداء يف حتسني مهارات العاملني �

 .مشول عملية التقومي �

  معيار جودة اإلدارة التعليمية  - 9

  ه للمدخل اهليكليــفشل يف إدراكد فإن ـــائــؤسسة التعليمية تتوقف إىل حد كبري على القـــمليف اودة اإلدارة ـــجإن          

ويــدخل يف إطــار جــودة إدارة املؤسســة التعليميــة جــودة , حنــو إدارة اجلــودة الشــاملة فمــن غــري احملتمــل أن يتحقــق أي جنــاح 

  .1ة اجلودة الشاملةالتخطيط اإلسرتاتيجي  ومتابعة األنشطة اليت تقود إىل خلق ثقافة إدار 

  :2ومن أبرز مؤشرات هذا املعيار

  .اإلدارة العليا باجلودةيف زام القيادة الت �

 .مناخ العالقات اإلنسانية الطيبة بني الطلبة و أعضاء هيئة التدريس و القيادة اإلدارية �

 .يبهماختيار القيادة اإلدارية وتدر  �

  أوجه االختالف بين إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصناعي والقطاع التعليمي : المطلب الخامس

أن هناك اختالفات جوهرية بني مؤسسات التعليم ومؤسسـات الصـناعة واألعمـال جيـب  Xue 1998يرى اكسيو 

ميكـن إمجـال  أن تكون واضحة وتوضع يف االعتبار عند تطبيـق مـدخل تنفيـذ إدارة اجلـودة الشـاملة يف مؤسسـات التعلـيم  و

  : 3اآليت يف هذه االختالفات

  مؤسسات التعليم ليست مصانع -1

أن التصـــور اخلــاص للمنتجـــات الصــناعية ال ميكـــن   « Alexander Astin » 1993ســـنت يــرى ألكســندر أ

ن التصــنيع ميثـل عمليــة ماديـة يــتم مــن خالهلـا حتويــل املـواد اخلــام إىل أجــزاء أتطبيقـه ببســاطة علـى مؤسســات التعلـيم  حيــث 

نتـاجهم مـن قبـل هـذه املؤسسـات ـذه يتم جتميعها بعد ذلك يف منتج ائي أما املتخرجون من مؤسسات التعليم فال يتم إ

ألن اهلـدف مـن التعلـيم هـو تعزيـز وتنميـة قـدرات طالبـه ، ومـن هـذا املنطلـق فـإن املؤسسـات التعليميـة ختتلـف عـن   الطريقة

   .الشركات الصناعية يف أن عملياا الرئيسية تشمل التدريس والتعلم وال تنتج منتجات مادية

  نهم ليسوا العمالء الوحيدينالطالب ليسو مجرد عمالء كما أ-2

   على الرغم من أن كثري من الكتابات اليت تناولت تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم تنظر إىل الطالب     
                                                           

  114جع سابق ص مر : صاحل ناصر عليمات  1
  426مرجع سابق ص : مهدي السامرائي  2
  206مرجع سابق  ص : اهلاليل الشربيين اهلاليل 3
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  يذهب إىل أن مؤسسات « karapetrovic » 1998على أساس أم العمالء األساسيني إال أن كارابيرتوفيك 

   . اعتبارها أن الطالب ليسوا العمالء الوحيدين التعليم جيب أن تضع يف      

   :1العمالء يف التعليم إىل أربع جمموعات تشمل  « lewis et smith » 1994يصنف لويس ومسيت حيث 

  .ء هيئة التدريس واألقسام العلميةتتضمن الطالب وأعضا :الداخلية األكاديمية-أ       

مــــن حيــــث احتياجــــام اإلداريــــة والعــــاملني باملؤسســــات التعليميــــة مــــن  تتضــــمن الطــــالب :الداخليــــة اإلداريــــة-ب      

  .أكادمييني وإداريني

  .عمال واملؤسسات التعليمية األخرىتشمل أصحاب األ: الخارجية المباشرة -ج       

  .تضم احلكومة واتمع والوكاالت املختلفة :  الخارجية غير المباشرة-د       

  جودة في مجال التعليم هناك صعوبة في قياس ال -3

جــودة التعلــيم  فعلــى العكــس مــن الصــناعة ال ميكــن بســهولة حتديــد  إن مؤسســات التعلــيم تواجــه صــعوبة يف قيــاس

 مثاملنتجــات بوضــوح يف جمــال التعلــيم ألن هــذه العمليــة تتضــمن عمــال عقليــا غالبــا مــا يصــعب قياســه بشــكل مباشــر ومــن 

ؤسســات التعلــيم وقيــاس التطــور الــذي حيــدث يف جمــال اإلدارة والتــدريس والبحــث فتطبيــق مــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة يف م

   . يتطلب بشكل متواصل تطوير مؤشرات ومقاييس توضح اجلهود اليت تتعلق باجلودة

  التعليم له توجه أكاديمي-4

 سســـات التعليميـــة بـــأنإىل النقطـــة الـــيت تشـــعر فيهـــا بعـــض هـــذه املؤ  مل تصـــلن املنافســـة بـــني املؤسســـات التعليميـــة إ        

اإلنتـاج أو  إذا كانت الشركات لكي تبقى وتنجح تضطر بشكل دائم إىل تقليـل التكـاليف وحتسـنيفوجودها مهدد باخلطر 

احتياجات وتوقعات العمالء ، فالشيء املهـم يف التعلـيم  ةنوعية اخلدمة وتقدمي منتجات جديدة وأهم من ذلك كله مواجه

  . لبة املتخرجون الطو نوعية ية اليت تنشر وعدد يتمثل يف عدد األوراق البحث

كمــا أنــه هنــاك مــن يــرى بــأن املؤسســة التعليميــة ليســت مصــنعا وآليــات وأســاليب العمــل ــا ختتلــف عــن املؤسســات 

  :  2الصناعية يف أربعة جوانب أساسية هي 

ى الفاعليــة واحلكــم علــى مــدففــي القطــاع الصــناعي جنــد أن الــربح يعتــرب مؤشــرا شــائع االســتخدام لقيــاس : األهــداف  )1

تزويــد كــل  هــوفــإن هــدف كــل مؤسســة تعليميــة  Tribusالقطــاع التعليمــي وطبقــا ملــا يــراه  يفبينمــا جنــد  حتقيــق األهــداف

                                                           

  209ص ,مرجع سابق: اهلاليل الشربيين اهلاليل   1
–تقى العريب لتطوير أداء كليات اإلدارة والتجارة يف اجلامعات العربية املل-منوذج مقرتح لتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل  –مداخلة بعنوان : عبد احملسن النعساين  2

   2003مارس  11/13سورية يف -حلب
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متكننـا مـن (احلكمـة  و) متكننا من العمل (واملهارة ) متكننا من الفهم(املعرفة : طالب بفرص للتطور يف أربعة جماالت وهي 

 .) داخل اتمع ميكننا من اكتساب الثقة (ملؤهل العلمي وا) وضع األولويات

جند أن عملية التعليم والتأهيل ختتلف متاما عن تلك العمليات اليت تتم يف خطـوط التجميـع ، فهـي عمليـة  :العمليات  )2

بقا خطـوة تفاعليـة بـني األسـاتذة والطلبـة  وعلـى ذلـك فـإن اإلجـراءات الـيت تـتم داخـل هـذه العمليـات ال ميكـن ضـبطها مسـ

كائنــان بشــريان خيضــع ) األســتاذ والطالــب(خبطــوة كمــا هــو احلــال يف خطــوط التجميــع  يضــاف إىل ذلــك أن كــال الطرفــان 

مــــن الصــــعب وضــــع فســـلوكهما حلــــوافز وأهــــداف خمتلفــــة  وتقلبــــات عاطفيـــة  وأمنــــاط فرديــــة مــــن املهــــارات التفاعليـــة وعليــــه 

 .قاعات الدرس تعليمات وإجراءات متسلسلة للعملية التعليمية يف

فعلــــى الــــرغم مــــن أن بعــــض ) الطــــالب(ن املؤسســــات التعليميــــة ال ميكنهــــا الــــتحكم جبــــودة املــــدخالت إ: المــــدخالت )3

متطلبــات الــدخول للمؤسســة التعليميــة ميكــن أن يــتم فرضــها علــى املتقــدمني إال أن املؤسســات التعليميــة تواجــه صــعوبة يف 

اجلـودة اخلاصـة باختيـار الطلبـة هـي ليسـت بـنفس دقـة تلـك املعـايري اخلاصـة  احلصول على الطلبة املرغوبني بسبب أن معايري

املـدخالت والـيت ال ميكـن تقييمهــا  دةثر يف جـو ؤ باختيـار املـواد يف حـني أن هنـاك العديـد مـن اجلوانـب اهلامـة الـيت ميكـن أن تـ

  .ها اجتاهات الطلبة حنو التعليم ، مهارام يف التفاعل مع اآلخرين وغري  :بسهولة مثل 

ـــه مـــن الصـــعوبة مبكـــان أن يـــتم وضـــع مقـــاييس دقيقـــة لقيـــاس جـــودة املخرجـــات يف القطـــاع التعليمـــي  إ :المخرجـــات  )4 ن

فبالنسبة للشركات الصـناعية جنـد أن املخرجـات الـيت تتسـم بـاجلودة هـي تلـك الـيت ميكنهـا إرضـاء متطلبـات الزبـائن ، أمـا يف 

طلبة واآلباء واملعلمون وإدارة املؤسسة وأرباب األعمال املرتقبون واتمع ككـل ال: اال التعليمي فهناك العديد من الزبائن 

وبالتايل من منهم ستكون مصلحته هلا األولويـة األوىل عنـد حـدوث صـراع بـني املصـاحل ؟ وعليـه فمـن الصـعوبة الوصـول إىل 

 . على جودة خمرجات القطاع التعليميمعيار مثايل للحكم من خالله 
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  :التعليمي و القطاعالصناعي يف القطاع يقدم مقارنة بني بعض املفاهيم  املوايلول اجلد

  

 التعليم قطاعالصناعة و  قطاعمقارنة بين بعض المفاهيم في ) 04(رقم جدول 

  قطاع التعليم  قطاع الصناعة  

  خدمات/ سلع   املنتج
  زيادة املعرفة والكفاءة

  تطوير الشخصية/ اكتساب املهارات 

  الزبون
املســـــــــتخدم النهـــــــــائي للســـــــــلعة أو / املشـــــــــرتي

  اخلدمة
ســـــــــــوق العمـــــــــــل /ذوو الطالـــــــــــب/ الطالـــــــــــب 

  اتمع/املؤسسات العامة واخلاصة 

  املواد اخلام
  قطع الغيار/ مواد أولية 

  آالت/ معدات 
  وسائل اإليضاح/ الكتب/ الطالب اجلديد 

  معامل/فصول/معدات

  املوظفني/ رسنياملد  املهندسني/ الفنيني / املنتجني   العاملون

  التحاليل/االختبارات /القياسات/الكشف  فحص اجلودة
عمليــــــات / ورقــــــات البحــــــوث/ االمتحانــــــات 

  التقارير والفروض املنزلية/التقييم الفصلي

العمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  اإلنتاجية

/ اللحـــــــــام/ التصـــــــــنيع/ الرتكيـــــــــب/ التجميـــــــــع 
  املعاجلة/ التحويل / القطع

  هالتوجي/ التلقني / التدريب / التدريس 

  اخلدمة/ تصميم السلعة   التصميم
/ تصــميم الكتــب واملراجــع / تصــميم املنــاهج 

  تصميم االمتحانات

  
Source :Shutler .P, Crawford.L : « The challenge of iso 9000 certification in Higher 

Education »  Quality Assurance in Education,Vol(6) N0(3), 1998,p157 
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  تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم : المبحث الثاني

 املعـريف بالتسـارع يتسـم عصـر متغـريات مـع التفاعـل ألجـل ملحـاً  مطلبـاً  التعلـيم يف الشـاملة اجلـودة تطبيـقلقـد أصـبح      

 يف الشـاملة بـاجلودة األخـذ أن شـك من وما واملؤسسات واجلماعات األفراد بني والصراع املنافسة فيه وتتزايد والتكنولوجي

 مـن اتمـع باحتياجـات الوفـاء مث ومـن والتقـدم التنميـة أداة يعـد الذي التعليم جودة حتقيق من متكننا ملحة ضرورة التعليم

 .املختصة البشرية والقوى الكوادر

  مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم: المطلب األول

ـــتم تطبيـــق أي شـــيء دون أن يكـــون  ـــاك ال ي دارة اجلـــودة الشـــاملة يوجـــد مـــربرات كثـــرية فـــإل , مـــربر هلـــذا التطبيـــقهن

شاملة يف النظـام التعليمـي ال تتوقـف عنـد حتسـني الجلودة التطبيقها يف جمال التعليم  وأن هذه املربرات تؤكد أن تطبيق إدارة 

م بـــاجلودة يف التعلـــيم العديـــد مـــن الهتمـــالذلك كـــان لـــاألداء وإمنـــا ـــدف إىل حتســـني املـــدخالت والعمليـــات واملخرجـــات و 

  :1املربرات أمهها 

  .إقبال معظم اتمعات على التوسع يف التعليم باعتباره العامل احلاسم يف التنمية اتمعية -1

  .الدول الناميةيف  أسوءوالوضع ات التحصيل الدراسي بني طالا اكتشاف الدول املتقدمة اخنفاض مستوي-2

  . التطبيقي النظري و ينيا على املستو يف الوصول إىل معايري جديدة عن اجلودة واالهتمام  اعامليتزايد الرغبة -3

 .والتعايش معها تهااحلاجة إىل مواجهة املتغريات العاملية مستقبال من خالل إعداد الفرد ملواجه -4

  :د والعشرينيصل العامل من خالل اجلودة إىل ختفيف حدة التناقضات اليت ظهرت يف القرن الواح-5

   .طالبة الفرد أن يكون عامليا دون أن ينفصل عن جذورهمب و ذلكبني العاملي واحمللي  ) أ(

 .يف كيفية احملافظة على التقاليد والثقافة اخلاصة وسط التطورات اجلارية ذلك بني الكلي واخلصوصي و  ) ب(

  .كر للهوية  تنالب مع التغيري دون و يف كيفية التجا ذلكبني التقاليد واحلداثة و ) ج(    

  .بني التوسع اهلائل يف املعارف وقدرة اإلنسان على استيعاا  )د(    

  .ة وهذه مهمة نبيلة للرتبيةمي يتطلع إىل قيم وأخالقيات سافالعامل بني الروحي واملادي) ه(    

وهـو مـا  ديا للعقـل البشـريمثيـل، ميثـل حتـ إن الثورة التكنولوجية الشاملة والقائمـة علـى تـدفق علمـي ومعـريف مل يسـبق لـه-6

  2.جعل اتمعات تنافس يف جتويد نظمها التعليمية

                                                           

  179-  178مرجع سابق ص : حمسن عبد الستار حممود عزب  1

  2 164مرجع سابق ص : أمحد ابراهيم أمحد  
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  :1وهي على النحو التايل التعليمإضافة لكل هذا هناك مربرات أخرى لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف 

 .ارتباط اجلودة باإلنتاجية  •

 .ارتباط نظام اجلودة بالشمولية يف كافة ااالت  •

 .ة ومسة من مسات العصر احلديث عاملية نظام اجلود •

 .جناح تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف العديد من املؤسسات التعليمية يف معظم دول العامل  •

 . ارتباط نظام اجلودة الشاملة مع التقومي الشامل للتعليم يف املؤسسات التعليمية  •

  إدارة الجودة الشاملة في التعليم تطبيق أهداف : المطلب الثاني

 و حتســـني يـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف املؤسســات التعليميـــة هـــو تطـــويرطبت مـــنالشـــك فيـــه أن اهلـــدف الرئيســي ممــا 

كســـب رضـــاهم   واخلــدمات و املخرجـــات مــع ختفـــيض يف التكـــاليف و الوقــت و اجلهـــد لتحســني اخلدمـــة املقدمـــة للعمــالء 

  :2هناك أهداف فرعية تنطلق من هذا اهلدف وهيو 

 .حتقيق اجلودة -1

 . الوقت الالزم إلجناز املهماتتقليل  -2

 .تعليم اإلدارة و العاملني كيفية حتديد و ترتيب وحتليل املشكالت و جتزيئها للتمكن من السيطرة عليها -3

 .التعرف على احتياجات الزبائن و العمل على تلبيتها  -4

 .و التفوق على اآلخرين البقاء و االستمرار -5

تسـتلزمها طبيعـة العصـر ومـا يشـهده مـن تغـريات علـى  أهداف أخرىلتعليم لتبين فلسفة اجلودة الشاملة يف اكما أنه 

  :  3األهدافومن هذه  ةصعدمجيع األ

  .حتسني نوعية اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة باستمرار مما يزيد من دافعيتهم حنو التعلم -1

  :ني يف املدرسة مبا فيهم ملرفع مستوى األداء عند العا-2

  .من خالل إعدادها وتزويدها بثقافة اجلودة الشاملة  لتعليميةااإلدارات -     

  .طيط والتقومي واملتابعة املستمرةاملدرسون من خالل تدريبهم املستمر وتبصريهم مبعايري جودة األداء والتخ-     

  .جدات املناهج واجتاهاا احلديثةحتسني طرائق التدريس وتطويرها مبا يستجيب ملست-3

                                                           

فلسطني –جامعة النجاح الوطنية ,جلودة الشاملة يف مديريات الرتبية والتعليم الفليسطينية من وجهة نظر العاملني فيها رسالة ماجيستسري بعنوان واقع معرفة وتطبيق إدارة ا: عناية حممد خضري  1
    37ص  2007-
  28و27ص  2010الطبعة األوىل , عمان , القيادة و إدارة اجلودة يف التعليم العايل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع : رافدة عمر احلريري  2
  117-115اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس ، مرجع سابق ص : سن على عطية حم 3
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  .ماء والوالء للمؤسسة التعليمية لدى العاملني فيها االنت تنمية-4

  .ع العاملني يف املؤسسة التعليميةتنمية روح الفريق الواحد والعمل التعاوين بني مجي-5

  .العامليةتوفري التدريب الالزم للعاملني ومتكينهم من مواكبة التطور الذي تشهده مؤسسات التعليم -6

  .املنتفعني من اخلدمة التعليمية العمل ورغباتواكبة التغريات يف سوق تدفع املؤسسات الرتبوية إىل م-7

  .تقليل األخطاء  أو منع حدوثها يف العملية التعليمية -8

  .د بوضوح مسؤولية األفراد واألقسام يف املؤسسة التعليمية يحتد-9

   1.ء واإلقالل من شكاويهمزيادة القدرة على جذب العمالو  وإدامتها  نيواملنتفع املدرسةخلق الثقة بني -10

 

  خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم : المطلب الثالث

إن خطــوات تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم ال ختتلــف كثــريا عــن خطــوات تطبيقهــا يف املصــانع واملؤسســات 

عملهــا ال الشــاملة يف بتطبيــق معــايري إدارة اجلــودة  ؤسســة التعليميــة أيــا كــان مســتواها عنــدما تعتــزم االلتــزامامل، وإن  اإلنتاجيــة

  :2القيام باخلطوات التالية من بد هلا 

  نشر ثقافة الجودة الشاملة : أوال 

بــأن  فلســفة إداريــة وثقافيــة جديــدة ينبغــي أن حتــل حمــل الثقافــة التقليديــة وهــذه العمليــة تقتضــي هــيإن اجلــودة الشــاملة      

واالحنيــاز  ااإلميــان ــو نشــر ثقافــة اجلــودة بــني العــاملني يف املؤسســات التعليميــة علــى دــا العليــا تعمــل املؤسســة التعليميــة بقيا

  :أيتتحقيق ذلك جيب على املؤسسة التعليمية ما يلو لتطبيقها التام 

 .نظام اجلودة الشاملة يئة املناخ التعليمي الذي يقتضي تطبيق -1     

التعليميــة مببــادئ اجلــودة وأمهيتهــا ومعايريهــا ومــا حتقــق مــن فائــدة لألفــراد واتمــع تبصــري مجيــع العــاملني يف املؤسســات -2

 :اهلدر يف الوقت واجلهد ، ويتم ذلك كما يلي  واملؤسسات وما توفر من نوعية وتقليل الكلفة و

  .دة الشاملةين يتسمون مبؤهالت للعمل يف إطار إدارة اجلو ذالعاملني الو اختيار املدربني و املدرسني -أ       

  .للتعريف ذا املفهوم عقد لقاءات ومؤمترات وإلقاء حماضرات من خرباء يف نظام اجلودة -ب       

  .لتخطيط لنظام اجلودة وتنفيذه وحتسينه وضبطهلني تؤهلهم ملبناء برامج تدريبية لإلداريني واملدرسني والعا-ج      

  .يقوم عليها نظام إدارة اجلودة الشاملة ومتطلباتهبأسس العمل اليت  مجيع العاملنيتزويد -د       

                                                           

  1 116ص  2008طبعة , عمان , دار املناهج للنشر و التوزيع , اجلودة الشاملة و املنهج : حمسن علي عطية  
   142ص  نفس املرجع: اجلودة الشاملة واملنهج : حمسن علي عطية  2
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  .التأكد من أن اجلميع أصبحوا قادرين على تنفيذ برامج اجلودة الشاملة-ه       

  التخطيط لتطبيق نظام الجودة : ثانيا 

 عـــىن أن املخططـــنيمب,  رجاتـــهخمإن هــذه اخلطـــوة تتطلـــب درايـــة تامـــة مبـــدخالت نظـــام  اجلـــودة وعملياتـــه ومواصـــفات 

  :مج وعملياته وعليهمناجيب أن ميتلكوا رؤية واضحة عن مجيع مدخالت الرب 

مبــا أن درجــة جــودة األهــداف حتكمهــا درجــة صــلتها باحتياجــات الطلبــة واتمــع : ليميــةحتديــد أهــداف املؤسســة التع -1

  .عليميةإجياد خمرج تعليمي يليب رغبات و احتياجات كل عمالء املؤسسة التوسوق العمل فإن ذلك يقتضي 

  .حتديد رسالة املؤسسة التعليمية يف ضوء أهدافها  -2

     .ستفيدين من اخلدمة التعليميةحتديد العمالء أو امل-3

  :خالل أو اخلدمة التعليمية من) اخلريج(ديد متطلبات العمالء واملواصفات اليت يتوقعوا يف املنتج حت-4

 .ا املتخرجون يلتحق الزيارات امليدانية للمؤسسات اليت ميكن أن •

 .االحتكاك واالتصال الشخصي واملقابالت الشخصية •

 .قرتحات الالزمة للتطوير املتشكيل اللجان اليت تتوىل تقصي شكاوي الطلبة واملؤسسات وأولياء األمور و  •

 .متابعة أداء اخلرجيني  •

 .ما توصلت إليه الدراسات والبحوث يف جمال تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة  •

  .نتقال إىل نظام اجلودة حتديد العوامل الالزمة لإل -5

  التنظيم لتطبيق نظام الجودة : ثالثا

تبين نظام تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم يقتضي إعادة تنظيم العملية التعليمية لتستجيب إىل معـايري نظـام اجلـودة  إن

  :ليوعلى هذا األساس فإن تنظيم اجلودة جيب أن يتسم مبا ي

 .لفعالية بني أقسام املؤسسة التعليمية والعاملني فيهاوحدة ا-1

 .أن كل عامل يف املؤسسة التعليمية جيب أن يكون على بينة من رسالة املؤسسة وأهدافها-2

 .تقليل املنافسة بني أقسام املؤسسة والعاملني فيها وتنمية روح الفريق يف العمل-3

يشـدد كمـا   مية جملسا للجودة برآسة مدير املؤسسـة وحيـدد منسـقا للجـودةذه اخلطوة تشكل املؤسسة التعليولغرض القيام 

 .اجلميع يف حتمل املسؤوليات و االبتكار و التجديد مبشاركة االهتمام تنظيم اجلودة على 

  تنفيذ نظام الجودة  :رابعا

 موعات صغرية يطلق عليهاإن تنفيذ خطة نظام اجلودة يقع على فرق العمل داخل املؤسسة التعليمية إذ حتدد جم       
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دوائـــر اجلـــودة  تتـــوىل كـــل جمموعـــة مهمـــات حمـــددة يف تطبيـــق نظـــام اجلـــودة وحتـــدد كـــل جمموعـــة األنشـــطة املطلـــوب تنفيـــذها 

والوقــت الــالزم للتنفيــذ والكلفــة التقديريــة ووضــع ســبل التغلــب علــى املعوقــات احملتملــة ومتابعــة اجلــودة يف اــال أو القســم 

وتعرف العناصر اليت حتتاج إىل حتسـني مـع مراعـاة أن مـا يتبـع مـن عمليـات وإجـراءات يـؤدي إىل , وعة الذي تتابعه كل جمم

ـــة وزيـــادة جـــودة األداء ـــاج حتقيـــق جـــودة العمليـــة التعليمي ـــع العـــاملني يف املؤسســـة  وتقليـــل نســـبة الفقـــد يف اإلنت واشـــرتاك مجي

  .نشر ثقافة اجلودة التعليمية يف حتمل مسؤولية التحسني املستمر وصنع القرار  و 

  التقويم : خامسا

إن التقومي يف إدارة اجلودة الشاملة يتسم بالشـمول واالسـتمرارية ويهـدف إىل التأكـد مـن أن مجيـع األعمـال التعليميـة 

 تطـوير وحتسـنيكمـا يـؤدي إىل   واإلدارية املؤثرة يف اجلـودة تـتم تأديتهـا بالكفـاءة املطلوبـة باسـتخدام تقنيـات اجلـودة الشـاملة 

  :اإلداري ويتم التقومي بإتباع اآليت  مستمر يف األداء املعريف و

و ذلك بتشكيل فريق تقومي يسـتفيد مـن تقـارير دوائـر اجلـودة وجملـس اجلـودة ملقارنـة النتـائج احملققـة : التقومي الذايت-1

 .داخليةباحلالة اليت كانت عليها املؤسسة ونشر احلقائق وعرضها يف تقرير يسمى تقرير املراجعة ال

تشـــكل املؤسســـة التعليميـــة جلانـــا أو فرقـــا مـــن املدرســـني واخلـــرباء حتـــت إشـــراف الـــس األعلـــى : التقـــومي اخلـــارجي-2

 .للجودة مهمتها تقومي أداء املؤسسات التعليمية من مجيع النواحي 

  1:لى النحو التايلميكن حتديدها ع يف التعليم إدارة اجلودة الشاملة تطبيق أما عليمات فقد أشار إىل أن خطوات

  :ما يليوهي مرحلة يئة العاملني باملؤسسة التعليمية لتقبل مفهوم اجلودة الشاملة وتتضمن :التمهيد-1

 . توضيح مفهوم اجلودة الشاملة جلميع العاملني •

 .ني و اخلارجينيحتديد احتياجات العمالء الداخلي •

 .اط أو جمال من جماالت التعلم باملؤسسة التعليميةحتديد معايري اجلودة اليت ينبغي الوصول إليها يف كل نش •

 . حتديد املهام واملسؤوليات الالزمة لتنفيذ األعمال املختلفة •

 .توفري املوارد املالية واملعلومات الالزمة لبداية التنفيذ  •

  :ويتضمن املمارسات التالية :التنفيذ-2

• م توزيع املهام واملسؤوليات على األفراد مبا يتفق مع قدرام وإمكانا. 

 . حتديد السلطات املناسبة لكل فرد مبا يتفق مع مسؤولياته •

 .من خالل عمليات التدريب املستمر ات واملهارات الالزمة للتنفيذدر زيادة الق •
                                                           

  1 102ابق صمرجع س: صاحل ناصر عليمات  
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  :عملية التقومي ما يليمن أبرز املمارسات اليت تتضمنها : التقويم-3

 .ية مرحلة التنفيذاملراقبة املستمرة لألداء من مرحلة التمهيد حىت ا •

 .حتديدها يف مرحلة التمهيدمت مقارنة األداء مبعايري اجلودة اليت  •

 .تقييم أداء العاملني ووضع رتب ألدائهم •

 . إعادة توجيه العمل حنو املتطلبات اجلديدة للعميل  و حتديد األخطاء وتصحيحها  •

 .دة  الشاملةاملراجعة املستمرة للجودة للتأكد من مدى فاعلية نظام إدارة اجلو  •

  : املوايل ميثل خمطط ملراحل تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة يف اال الرتبويالشكل 

  مخطط مراحل تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي) :  05(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  41ص , مرجع سابق : حامد محمد علي الشمراني: المصدر

  

  

  

 التمھيد للتغيير
أفكار ثقافة اجلودة نشر-     

تغيري البنية التعليمية-  
.تغيري البنية اإلدارية-  

 التخطيط للجودة
حتديد األهداف و املستفيدين-  
.حتديد االحتياجات-  
.حتديد عوامل النجاح-

 التقويم

تقومي ذايت -  

تقومي خارجي -  

 التنظيم للجودة

تشكيل الس-  

.تشكيل فرق العمل-  

 التنـــفيذ
دوائر وحلقات اجلودة-  
اختيار منوذج اجلودة -  
دمينيج  -بالدريج-  
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  التعليم فيالجودة الشاملة تطبيق إدارة  معوقات: المطلب الرابع

إن تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع التعليمـي قـد يكتنفـه بعـض الصـعوبات والـيت ميكـن التغلـب عليهـا طاملـا      

  1:رئيسية هي قضايايف أربع املعوقات م وميكن تلخيص أهم االنظ اوجدت إدارة فعالة ومتحمسة هلذ

  متعلقة بالنظام التعليمي بشكل عامالقضايا ال: أوالً 

  .عدم توظيف املفاهيم االقتصادية على العملية التعليمية -1

  .عدم التنسيق بني نظامي التعليم العام والعايل-2

  .البعد عن التخطيط االسرتاتيجي واالكتفاء بالتخطيط قصري األجل -3

   2.املركزية يف رسم السياسة الرتبوية وصنع القرار الرتبوي -4

  .ضعف بنية نظم املعلومات يف القطاع الرتبوي  -5

يف حمتواهــــا و أســــاليب تقوميهــــا و نقــــص وســــائلها تتميــــز هــــذه املنــــاهج بالقصــــور : قصــــور املنــــاهج و طرائــــق التعلــــيم  – 6
   3.التعليمية وتعتمد على طرائق التعليم اليت تقوم على احلفظ و التلقني

  عليمية العليا ومؤسساتها التربويةالقضايا المتعلقة بالهيئات الت: ثانياً 

  .همديرهم وما يفعل هقلة التزام القيادة يف املؤسسة التعليمية باجلودة حيث يقارن العاملون بني ما يقول -1

  .املدخالت التعليمية عدم وجود أسس أو معايري لقياس اجلودة تشمل املخرجات و -2

  .ة املناخ املناسب للتطبيق وتعجل النتائجالبدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قبل يئ -3

 .استخدام اإلحصائيات بطريقة غري سليمة يف حتليل البيانات وبالتايل الوصول إىل نتائج خاطئة -4

 .عدم إعطاء أمهية كافية لعملية قياس وتقومي األداء -5

4.ملني يف املؤسسةنقص يف ثقافة اجلودة لدى املديرين و العاالمقاومة التغيري و التطوير بسبب  -6
 

                                                           

 13ص 2007- املؤمتر الوطين الثاين للجودة بالسعودية  –مشكالت حتقيق اجلودة يف التعليم العام  :مداخلة بعنوان : فايزة بنت حممد بن حسن أخضر 1
 68مرجع سابق ص: حممد عوض الرتتوري  و أغادير عرفات جوحيان  2
 100ص 2008الطبعة األوىل , اإلسكندرية ,العلم و اإلميان للنشر و التوزيع , امعي التجديد الرتبوي يف التعليم قبل اجل: حممد جاد أمحد  3
 74مرجع سابق ص: رافدة عمر احلريري  4
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 .ختوف بعض العاملني من حتمل املسؤولية إزاء معايري حديثة غري مألوفة لديهم  – 7

  .عدم إقامة دورات تدريبية ملديري املدارس لرتسيخ مفهوم علم اقتصاديات التعليم  -8

  1.يف التدريسمتسك املعلمني باألساليب التقليدية  – 9

 ةالقضايا المتعلقة بالطلب: ثالثاً 

.           طالــــــب 40األحيــــــان عــــــن الكثافــــــة الطالبيــــــة يف بعــــــض مــــــدارس التعلــــــيم العــــــام إذ يزيــــــد عــــــدد الطــــــالب يف بعــــــض -1

اســتمرار غالبيــة املؤسســات التعليميــة يف اســتخدام طــرق التعلــيم التقليديــة كــالرتكيز علــى احلفــظ والتلقــني وقلــة اســتخدام -2

 .ها يف التدريس وإغفال استخدام التعلم الذايت التقنية واسرتاتيجيات التعلم احلديثة وتوظيف

  2:يلي كما هاميكن تلخيص:  القضايا المتصلة بالنظام المالي والتمويل: رابعاً 

  .استمرار االعتماد بشكل كبري على احلكومة كمصدر رئيسي لتمويل التعليم وحمدودية البدائل األخرى-1

     .ع املوارد على التعليم العام يف مجيع املناطق بشكل متوازن حاجة نظام التعليم إىل وجود منهج منتظم لتوزي-2

  .فتطبيق اجلودة يتطلب موارد مالية لقاء تدريب العاملني يف جمال اجلودة, املعلومايت ضعف النظام املايل و-3

  

  إدارة الجودة الشاملة في التعليم تطبيق مستلزمات نجاح المطلب الخامس 

   3:يلي مباالعمل  ينبغي الرتبوي الشاملة يف امليدانلنجاح تطبيق إدارة اجلودة 

وســائط االتصـاالت املتطــورة الــيت تتـيح لصــانعي القــرار والعــاملني يف  تأسـيس نظــم معلوماتيــة توظـف التقنيــات احلديثــة و-1

  .على البيانات الضرورية لتطبيق هذا النموذج  بسرعة و دقة املؤسسات الرتبوية إمكانية احلصول

تأهيل هذه الكـوادر وتـدريبها علـى تطبيقـات منـوذج إدارة لدورات مكثفة عقد كوادر التدريبية املؤهلة عن طريق إعداد ال-2

  .يف املؤسسات التعليمية املختلفة بتدريب العاملني حىت تقوماجلودة الشاملة 

  .التعليمية  املؤسساتالتوسع يف تفويض الصالحيات واملسؤوليات يف -3

   .قيمها ،معتقداا ،تقاليدها وعاداا: اجلودة الشاملة تتوافق مع البيئة العربية من حيث  تصميم برامج إلدارة-4

                                                           

  105مرجع سابق  ص: حممد جاد أمحد   1
  15مرجع سابق ص: فايزة بنت حممد بن حسن أخضر   2
   68مرجع سابق ص :أغادير عرفات جوحيان  وي وتحممد عوض  الرت  3
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  .إنشاء وحدات تعين بأمور اجلودة وإحلاقها بإدارات التعليم يف امليدان -5

 .ساليب التقومي الرتبوي ووسائله أإعادة النظر يف -6

  .و العمل على تلبيتها دمات القطاع الرتبوي ضرورة التعرف على حاجات ورغبات املستفيدين من خ -7

وا املـدارس مؤسســات تربويــة ال تعتمـد علــى ضـخ املعــارف وحشــوها دإعـادة صــياغة اإلطـار الفكــري للعمــل الرتبـوي لتغــ -8

   .الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية لديهم وتنميتها ذيف أذهان الطلبة فقط بل تتعدى ذلك إىل شح

  1:أجل حتقيق جناح إدارة اجلودة الشاملة عند تطبيقها ينبغي مراعاة ما يليإضافة لكل هذا ومن 

ارتبــاط حتقيــق اجلــودة الرتبويــة احلقيقيــة بدرجــة كبــرية باإلصــالحات اخلاصــة بالتوجهــات اجلديــدة يف اــاالت السياســية -1

  .قتصادي واالجتماعية واالقتصادية فجودة النظام التعليمي متثل جزءا مهما من حجم النشاط اال

  .وجتديد األجهزة واملعدات  و مرونتها سرعة التغيري يف النظم التعليمية-2

  . مبا يتفق مع الظروف احملليةو يئة البيئة التعليمية استقاللية املدارس يف توظيف املدخالت التعليمية -3

  .حصيل تلبية احتياجات اتمع عن طريق حتقيق أقصى إمكانات أبنائه يف التعلم والت -4

  . 2احلرص واحملافظة على استمرار التحسني والتطوير يف اخلدمة التعليمية-5

   .تنمية طرق التعليم اإلجيايب واالهتمام مبسؤولية الفرد يف التعلم وممارسة التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي-6

  .حديات املختلفة تاح احلضاري حىت نستطيع جماة التنفمراعاة املناهج الدراسية لعملية اال -7

ف باالنفصـــال بـــني رت فـــاجلودة الشـــاملة ال تعـــ اإلملـــام بأعمـــال اآلخـــرين حـــىت حتقـــق االتصـــال اجليـــد والتفاعـــل املشـــرتك ،-8

  . قوي وتبادل املعلومات والتقومي املستمر للجهود املبذولةلاألقسام واألنظمة داخل املدرسة بل تؤكد على التفاعل ا

      .هااملة يف النظام التعليمي حىت يعمل اجلميع باقتناع يف جناح تنفيذالوعي مبفهوم اجلودة الش-9

ن اكتسـاب أجودة النظام التعليمي تعتمد اعتمادا أساسيا على جودة املعلم الذي يقوم بتنفيـذ اخلطـط الرتبويـة حيـث -10

  .3تدريب املتعلمني أفضل تربية مرتبط مبن يقوم بتعليمهم بأفضل إعداد و

   .همع القائمني على إدارة املؤسسات التعليمية واملعلمني والعاملني مبجال الرتبية وتأسيس الثقة بينزام مجيتال-11

  

  

                                                           

   182مرجع سابق ص : حمسن عبد الستار حممود عزب  1
   113اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس ،مرجع سابق ص : حمسن علي عطية  2
   186مرجع سابق ص :حمسن عبد الستار حممود عزب  3
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  المدرسة وإدارة الجودة الشاملة :المبحث الثالث

تعتـــرب املدرســـة مؤسســـة اجتماعيـــة تقـــوم بعمليـــيت الرتبيـــة و التعلـــيم و تعمـــل علـــى إكســـاب التالميـــذ املعرفـــة  و املهـــارات     

ـــتهم  و هلـــذا مل يعـــد تســـيري املدرســـة يعتمـــد علـــى اخلـــو  ربات الـــيت حيتاجوـــا يف حيـــام و تســـاعدهم علـــى التفاعـــل مـــع بيئ

  .األساليب اإلدارية التقليدية و إمنا اجته حنو تبين األساليب اإلدارية احلديثة و يف مقدمتها إدارة اجلودة الشاملة 

  دة الجو من المدرسة التقليدية إلى مدرسة: المطلب األول

وكــان هــم الرتبيــة املدرســية رتكــز هــدفها األساســي حــول املعرفــة ت فلســفة املدرســة التقليديــة علــى فلســفة تربويــة ييــلقــد بن     

  .نة من املعلومات كهدف يف حد ذاتهيف تزويد التالميذ بأكرب كمية ممك احمصور 

إلداريـة والعلميـة والتطبيقيـة ومل تـدخل يف أهـدافها عمليـة املدرسة التقليدية اهتمت باجلانب املعريف وأمهلت اجلوانـب اإن     

الفهــم والتطبيــق والتحليــل والرتكيــب وغريهــا مــن مســتويات اجلانــب املعــريف بــل اقتصــرت علــى أدىن املســتويات وهــو مســتوى 

بقصــد إشــباع  التــذكر واالســرتجاع للمعلومــات واعتــرب املــنهج مرادفــا للمقــررات الدراســية وأن أي نشــاط حــر ميارســه التالميــذ

   .وأنه خارج نطاق املنهج رغبام وتنمية ميوهلم ماهو إال جمرد هلو ولعب

قـد ظلـت تلــك الفلسـفة الرتبويــة التقليديـة توجــه الرتبيـة املدرســية حـىت بــدأ ظهـور اآلراء واالجتاهــات الرتبويـة اجلديــدة يف ف    

  . ميدان الرتبيةفلسفة الرتبية وتغلغل الفلسفة الدميقراطية يف

يف ظل الفلسفة الرتبوية احلديثة أصبحت رسـالة املدرسـة والرتبيـة هـي بنـاء شخصـية التلميـذ وتوجيـه سـلوكه وبنـاء أجيـال     

  : 1أهداف املدرسة احلديثة أو مدرسة اجلودة هيإن فو من هنا جديدة من البشر يقودون مسرية احلياة 

عقليـة والوجدانيـة والروحيـة واالجتماعيـة إىل أقصـى حـد مساعدة التلميذ علـى النمـو املتكامـل للنـواحي اجلسـمية وال •

 .نه قدراته واستعداداته من حتقيقهمتك

 .تنمية الروح الوطنية والقومية •

 .تزويد التلميذ بقدر مناسب من املعارف اإلنسانية واملهارات العلمية والفنية والعملية  •

  2:كما أن مدرسة اجلودة تسعى أيضا لتحقيق األهداف التالية

  :إعداد متعلمني يتصفون مبا يلي-1

 .يف ميدان املعرفة أو يف ميدان العمل على التكيف مع املواقف اجلديدة  امتالك املرونة والقدرة •
                                                           

   9ص  2008كندرية  اإلس, دار اجلامعة اجلديدة للنشر , املدرسة و اتمع يف ضوء مفاهيم اجلودة : حممد عطوة جماهد  1
بعنوان ه  28/29/04/1428اجلودة يف التعليم العام،اللقاء االسنوي الرابع عشر للعلوم الرتبوية والنفسية ،السعودية ،منطقة القصيم بتاريخ :مداخله بعنوان : ابراهيم بن عبد الكرمي احلسني  2

  - معوقات التحول –من املدرسة التقليدية إىل مدرسة اجلودة 
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 .و االبتكارالقدرة  على اكتساب املعارف واملهارات اجلديدة  •

 .القدرة على التعلم مدى احلياة  •

 .التشبع بالقيم الدينية والوطنية  •

جتـاوز معـارف ومهـارات أقرانـه علـى الصـعيد العـاملي  وملي لديه املعرفـة واملهـارات الـيت متكنـه مـن مقابلـة أإعداد طالب عا-2

  .متمسك يف الوقت نفسه بقيم جمتمعهو 

  .حتقيق تطلعات املستفيدين من نظام التعليم يف املدرسة وجتاوزها  -3

  1:إضافة لكل هذا فإن مدرسة اجلودة تسعى لتحقيق ما يلي

  .أي تطوير القدرة العقلية للفرد املتعلم و زيادة ذكائه: ب العقلتدري -1 

  .أي عمليات التعلم األساسية لبقاء الثقافة و انتقاهلا إىل األجيال: تعليم األساسيات -2 

  .أي تعليم التالميذ كيفية التكيف مع الواقع االجتماعي يف جمتمعام: التكيف مع اتمع -3 

أي إعـــداد األفـــراد ليكونـــوا قـــادرين علـــى تطبيـــق إجـــراءات الطريقـــة العلميـــة حلـــل : فكـــري الناقـــد حـــل املشـــكالت و الت -4 

  . املشكالت اليت تواجه جمتمعهم

أي اإلســهام يف تصــحيح املشــكالت االجتماعيــة و حتمــل املســؤولية : التعلــيم مــن أجــل إحــداث التغيــري االجتمــاعي  -5 

  .ووضع اإلجراءات الوقائية 

  .أي مساعدة األفراد على اإلبداع و اختاذ القرار و حتمل املسؤولية : حقيق الذات الرتبية لت -6 

  . الرتبية من أجل اإلعداد للمهنة و للمستقبل  -7 

  .ممارسة األساليب الدميقراطية فكرا و عمال يف كل املعامالت اإلنسانية و العمل على تطويرها و تنميتها -8 

البيئــة التنظيميــة املالئمــة توفريهــا أدوات التعلــيم الفعالــة و ن املدرســة بأ :1992BONSTINGL  2يــرى بونســتنكل   

لـــذا فـــإن مســـؤولية املدرســـة هـــي تـــوفري التعلـــيم الـــذي جيعـــل مـــن  ,جهـــة تقـــدمي اخلدمـــة والطالـــب ميثـــل املســـتفيد األول  متثـــل

 اجلـــودة يف عملهـــم وعمـــل كيفيـــة تقـــوميو الطـــالب نـــافعني علـــى املـــدى البعيـــد وذلـــك بتدريســـهم كيفيـــة االتصـــال مبحـــيطهم 

  .اآلخرين  وكيفية استثمارهم لفرص التعليم املستمر على مدى احلياة 

                                                           

  1  14ص 2008طبعة , عمان  ,دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع , الدميقراطية املدرسية : ف عامر و طارق عبد الرؤ  وحممد  ربيع 
 2006ناير ي 21و  20بالسعودية أيام : املؤمتر الرتبوي العشرون للتعليم االبتدائي : إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم : مداخلة بعنوان : رياض رشاد البنا  2
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مـــن هنـــا فـــإن مدرســـة اجلـــودة هـــي تلـــك املدرســـة الـــيت تـــوفر للتالميـــذ تعليمـــا ينمـــي مـــواهبهم و إمكانيـــام و يكســـبهم   

  1.ا مع اتمع الذي يعيشون فيهمهارات و عادات و صفات جسمية و عقلية و مزاجية يستطيعوا ا أن يتكيفو 

مــن خــالل مــا ســبق ذكــره ميكــن أن نقــول بأنــه إذا مــا طبــق نظــام إدارة اجلــودة الشــاملة يف التعلــيم فإننــا ســوف نتحصــل    

  :على خمرجات للنظام التعليمي متلك املواصفات و املهارات املوضحة يف الشكل املوايل

  نظام التعليمي مقرونا بالجودة الشاملةمهارات و مواصفات خريجي ال) : 06( رقم شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  355مرجع سابق  ص :فاروق عبده فليه : لمصدر ا
                                                           

  229ص 2006طبعة ,اإلسكندرية ,للطبع و النشر و التوزيع دار املعرفة اجلامعية  –أسسه و نظرياته وتطبيقاته  –التعلم  :ابراهيم وجيه حممود  1

  مھارات معرفية  - 1

  .مھارة ا*ستماع الجيد  اكتساب  -* 

  .إتقان مھارات التعلم ا.ساسية للتعلم و خاصة اللغوية و الرياضية  -* 

   .إكتساب القدرة على استخدام التكنولوجيا  -* 

  . إستخدام مفاھيم اللغات ا.جنبية ا.ساسية والقدرة على ا*تصال الخارجي من خ3لھا -*

  مھارات التفكير  - 2

  .توظيف المعرفة و اكتساب مھارات التفكير العلمي القدرة على  -*

  .القدرة على الربط بين الجانب النظري و التطبيقي  -*

  .إكتساب المھارات ال3زمة لحل المشك3ت  -*

 .القدرة على تقويم ا.داء  -*

  مھارات عملية  -3

  .ه القدرة على استخدام تقنيات المعلومات لدي -*

  .تتوفر لديه مھارات تقنية تؤدي إلى رفع مھارات ا.داء  -*

 .القدرة على المشاركة في التغييرات التنظيمية ا*يجابية  -*

  مھارات و صفات شخصية  - 4

  .القدرة على التعليم الذاتي  -*

  .لديه الرغبة في التعلم المستمر  -*

  .على النفس و لديه ميو< علمية  ا*عتماد -*

  ".العمل الجماعي " القدرة على العمل بروح الفريق  -*

 .يستوعب المفاھيم الخلقية و القدرة على تحمل المسؤولية  -*

مھارات و 
مواصفات 

خريج النظام 
التعليمي 
مقرونا 
بالجودة 
 الشاملة 
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  مدرسة الجودة الشاملة خصائص  :المطلب الثاني
   :1وهي على النحو التايلة مخس خصائص تعرف بأعمدة اجلودة ملدرسة اجلود

 التركيز على العميل ����

أوليــاء  صــنفم وييف مدرســة اجلــودة الشــاملة ومســتهلكي املدرســة هــم التالميــذ وعــائال" وعميــل مــورد"يعتــرب كــل فــرد 

مســؤولية املدرســة أن تتعامــل مــع أوليــاء األمــور ف ,هتمــامهم بــتعلم أبنــائهم اليرجــع ذلــك  العمــالء وأهــم األمــور بــأم مــن 

  .وجودة يف املدرسة الستخراج كل الطاقات لدى التالميذ واالستفادة من عملية التعليم امل

فأوليــاء األمــور واملدرســة يعملــون ســويا لتحســني عمليــة التعلــيم للتالميــذ للتعــرف علــى نــواحي القــوة وتــدعيمها وتقليــل 

املوظفــون أمـــا و املـــديرين و  املعلمــونو  هـــم التالميــذو ويوجــد لــدى املـــدارس عمــالء داخليــني  ,جوانــب الضــعف وعالجهـــا

  .األمور و اتمع و احلكومة وقطاع األعمال العمالء اخلارجيني فهم أولياء

 )التفاعل الكلي(االندماج الكلي  ����

جيـــب علـــى كـــل فـــرد أن يشـــارك يف حتويـــل اجلـــودة ،إن اجلـــودة ليســـت فقـــط الئحـــة املدرســـة أو مســـؤوليات املـــدير إـــا 

  .مسؤولية كل فرد وتتطلب اجلودة من كل فرد داخل املدرسة أن يبذل قصارى جهده لتحقيقها 

 قياس ال ����

تواجـه مسـتويات اجلـودة وإقامتهـا  نإن املدارس ال ميكنهـا أ ال ميكن حتقيق التحسني والتطوير ألشياء ال ميكن قياسها ،

لقيــاس   درجــامالطالب يســتخدمون فــقيــاس التقــدم يف حتقيــق األهــداف هلــذه املســتويات   القــدرة علــىإال إذا كــان لــديهم 

  2.درسة يف قياس فاعلية عملية التعليم اتمعات تستخدم ميزانية املو تقدمهم 

 االلتزام ����

األولويـات ، فـبعض النـاس تقـاوم  مـن ة املـدارسودلتـزم بـاجلودة وأن تكـون عمليـة التغيـري جلـتجيب على إدارة املدرسة أن 

  .لتحقيق اجلودة  هالتغيري واإلدارة ينبغي أن تساند

 التحسين المستمر   ����

ة متتــد بصــفة مســتمرة طــوال احليــاة لتشــكل اإلنســان و تنميــه يف مراحــل إن التعلــيم بصــفة عامــة هــو عمليــة متصــل

حياتــــه املختلفــــة و هلــــذا فالتحســــني املســــتمر يهــــدف إىل تنميــــة الفــــرد وتطــــويره و تزويــــده مبهــــارات التكيــــف مــــع املتطلبــــات 

   3.احلضارية  و مواكبة املستجدات الرتبوية احلديثة و التفاعل مع برامج التنمية املختلفة 

                                                           

   54مرجع سابق ص :أمحد ابراهيم أمحد 1
  2 316ص  2009طبعة ,اإلسكندرية, دولية للنشر و التوزيعمؤسسة حورس ال,التميز اإلداري للعاملني بقطاع الرتبية و التعليم : حممد الصرييف  
  3 11ص  2007طبعة , عمان , دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع , الرتبية و التعليم املستمر : طارق عبد الرؤوف عامر  



إدارة الجودة الشاملة في التعليم المدرسي                                             الفصل الثاني      

 

 

- 64 - 

  1: فة هلذا فإن مدرسة اجلودة تتميز باخلصائص التاليةإضا

  . فعاليةالمما يزيد من إحساسهم باملسؤولية وزيادة  للعناصر املدرسيةتدعيم املشاركة واإلدارة الذاتية  •

 .تفويض املدير جلزء من الصالحيات والسلطة املمنوحة له إىل املرؤوسني األكفاء •

 . أعضاء اتمع  املدرسي حىت ينساب العمل بكفاءة ة ونطاق اإلشراف بنييحتديد املسؤول •

 .القيام بعمليات التخطيط العلمي داخل املدرسة وذلك بتحديد األهداف املستقبلية  •

 . متكني الطالب من اكتساب مفاهيم أساسية تتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات والتعاون •

 .جها وجود قنوات اتصال فعالة داخل املدرسة وخار  •

 .حفز أعضاء اتمع املدرسي وتفعيل ممارستهم اإلدارية والفنية •

 2إشراك التالميذ يف السلطة و حتمل املسؤولية من خالل املشاركة يف رسم السياسات و اختاذ القرارات  •

 

  عناصر النظام التعليمي في المدرسة : المطلب الثالث

ـــ ا بينهـــا مـــه وهـــذا يعـــين أن لـــه عناصـــر تتبـــادل التـــأثري والتـــأثر فيإن التعلـــيم هـــو نظـــام لـــه مدخالتـــه وعملياتـــه وخمرجات

 ىنومــن أهــم عناصــر النظــام التعليمــي الــيت جيــب أن تتصــف بــاجلودة عنــدما تتبــ , يف خمرجــات نظــام التعلــيم هــاوتــنعكس آثار 

  :3املؤسسة التعليمية نظام اجلودة الشاملة ما يأيت 

-(I)المدخالت 

قوماا األساسية  وحتدد غايتها وعلى مـدى جودـا يتوقـف جنـاح أو فشـل مة ار دهذه املدخالت هي اليت تعطي لإل

  :وتضم هذه املدخالت جمموعة من النظم واملنظومات الفرعية أمهها  النظام املدرسي بأكمله 

 رسالة المدرسة وفلسفتها وأهدافها-)أ

اخلدمــة التعليميــة ونشــر الثقافــة الرتبويــة هــذه الرســالة متثــل املهمــة األساســية للمدرســة والــيت تــتلخص عــادة يف تقــدمي 

احلديثة يف اتمع أما فلسفة املدرسة فتعرب عن نـوع اخلدمـة املقدمـة لتالميـذها وتعطـي تصـورا عـن أهـداف التنظـيم املدرسـي 

  .حمددة النشاطات واجلهود ات وقيمه يف حني جند أن أهداف املدرسة هي ترمجة رسالتها إىل غاي

ع ومـا يـراد مـن املؤسسـة اجلـودة الشـاملة ينبغـي أن تعـرب عـن متطلبـات السـوق وحاجـات اتمـإن األهداف يف إطـار 

  . التعليمية
                                                           

   131مرجع سابق ص : حممد عطوة جماهد  1
  269ص  2000لنظرية واملمارسة يف الفصل واملدرسة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ا -إدارة بيئة التعليم والتعلم :أمحد إمساعيل حجى  2
   190مرجع سابق ص :حمسن عبد الستار حممود عزب  3
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 والتشريعاتالسياسات -)ب

تعــــين املبــــادئ الــــيت تــــدعم قواعــــد العمــــل وتســــاعد علــــى حتقيــــق أهــــداف املدرســــة بنجــــاح ، يف حــــني أن ات السياســــ       

  .التنظيم املدرسي ئح واإلجراءات املتبعة يف اللواالتشريعات تتضمن القوانني واألنظمة و 

 الموارد البشرية-)ج

  : 1كما يلي  و هيهي كل العناصر والطاقات البشرية املوجودة يف املنظومة املدرسية 

ميثلـون عقـل املنظومـة ويتحملـون مسـؤولية ختطيطهـا وتوجيههـا وقيادـا وتقوميهـا واختـاذ القـرارات بشـأن   :المديرون - 

 .نظومة وحتمل مسؤولية مواجهة أية تغريات والتكيف معهايف املعنصر كل 

وهي أكرب املدخالت بعد الطالب وتشكل كفايـات وفعاليـات هـذه اهليئـة أساسـا مهمـا لنجـاح  :الهيئة التدريسية - 

 .املدرسة 

وعليــه ينبغــي  داخــل املدرســة إذ بــدوم ال يكــون هنــاك تعلــيم  العمليــة التعليميــة أهــم مــدخالت هــم  :الطــالب  - 

 2.الوقوف على كافة النواحي املتصلة بالطلبة من حيث منوهم و تعلمهم 

 . وتتضمن األفراد والعناصر العاملة املعاونة لإلدارة املدرسية يف ااالت املختلفة : عناصر بشرية أخرى - 

   الموارد واإلمكانات المالية والمادية-)د

يعتــرب  املســـؤول  هاية للحصــول علـــى املــدخالت الباقيــة و أن نقصـــاملــوارد املاليـــة اإلدارة بــالقوة الشــرائية الضـــرور تــزود 

 .األساسي عن الكثري من املشكالت املدرسية واليت تؤثر على أداء النظام التعليمي 

بط أساسـا باألبنيـة التعليميـة املتاحـة ومـدى صـالحيتها لألغـراض التعليميـة كمـا تشـمل علـى كافـة تأما اإلمكانات املادية فرت 

  .واملعدات العلمية والتكنولوجية املتاحة واملكتبات بتجهيزاا املختلفة واملالعب املتاحة لألنشطة التجهيزات 

  المنظومة المعلوماتية -)ه

بأسـاليب و تتعلـق هـذه املعلومـات  أداة الربط بني املنظومات الفرعية داخـل املدرسـة وبـني كافـة عناصـر البيئـة اخلارجيـة تعترب
  .واملعلومات املتعلقة برسالة املدرسة وأغراضهاالبيانات  نبإىل جااملستخدمة العمل 

  المناهج الدراسية-)و
بناؤهــــا يقــــوم علــــى أســــاس أهــــداف اتمــــع وحمتــــوى الثقافــــة بعــــد حتليلهــــا علــــى يــــد متخصصــــني حبيــــث تراعــــي إن 

  . 3ة املتجدد اتمع تتماشى مع قدرات التالميذ وميوهلم وتراعي احتياجاتو احتياجات ومطالب النمو 

                                                           

  190مرجع سابق ص :حمسن عبد الستار حممود عزب   1
  29ع سابق صالنظرية واملمارسة يف الفصل واملدرسة ،مرج - إدارة بيئة التعليم والتعلم :أمحد إمساعيل حجى   2
   7مرجع سابق ص :حممد عطوة جماهد   3
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) (II-  العمليات 

العمليات هي جـوهر اإلدارة املدرسـية فهـي تتصـل بطبيعـة التفـاعالت واألنشـطة الـيت يـتم ـا حتويـل املـدخالت إىل 

  .أا وظائف وأنشطة إدارية تعمل داخل منظومة اإلدارة املدرسية  علىخمرجات ومن مث ميكن النظر إىل هذه العمليات 

  :قة بني هذه الوظائف والعمليات لإلدارة املدرسيةوالشكل املوايل يوضح العال

 وظائف اإلدارة المدرسية) : 07(شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

  199محسن عبد الستار محمود عزب ،ص :المصدر 

  

  

  

  

  

  199مرجع سابق ص ,محسن عبد الستار محمود عزب : المصدر 

  : فيما يلي توضيح لكل عملية أو وظيفة من هذه الوظائف

  التخطيط  -1

هــو العمليــة األساســية لــإلدارة والــيت يــتم مــن خالهلــا حتديــد الغايــات ورســم السياســات ووضــع الــربامج وامليزانيــات الــيت     

  .1تساعد على املوازنة بني األهداف واملوارد واإلمكانات وذلك من خالل سياق زمين حمدد 

ن و أن يتصــف باملرونــة و أن يراعــي الظــروف كمــا أن التخطــيط جيــب أن يتســم بالواقعيــة و أن يقــوم علــى الشــمول و االتــزا

  2.اخلارجية و أن يقوم على التكامل حىت حيقق األهداف املسطرة

                                                           

   129مرجع سابق ص :هد احممد عطوة جم 1
  2 106ص 2000طبعة , القاهرة , دار الفكر العريب , إدارة الرتبية يف عامل متغري : عبد الغين عبود  

ارة المدرسية وظائف اإلد  
 اتخاذ القرارات

  لتخطيطا

حتديد أهداف 
املؤسسة 

وأفضل الطرق 
  إلجنازها  

  
  

  لتنظيما
طة جتميع األنش

واملوارد لتسهيل 
إمكانية إجناز 

 األهداف 

  ا!تصال
توفري البيانات 

واملعلومات 
وإزالة معوقات 

االتصال يف 
مجيع 

 اإلجتاهات 

  الرقابة
بعة األداء امت

وتعديل 
ألنشطة ا

التنظيمية 
تصحيح و 

  األخطاء

  التوجيه
إرشاد وحفز 
العاملني حنو 

اإلجناز الفعال 
  هدافألل
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  1:يتضمن التخطيط التعليمي عدة عمليات أساسية أمهها 

 .التطور ودراستها تعيقمع املعلومات والبيانات وحتديد املشكالت اليت جبوذلك  :حتليل األوضاع التعليمية  ����

 .فرتة زمنية معينةحبيث تكون حمددة وواضحة و قابلة للتنفيذ خالل : ف اخلطة التعليميةحتديد أهدا ����

  .التغري املتوقع حدوثه مستقبال يف النظام و عناصرهبتتعلق  :وضع افرتاضات خاصة بالتنبؤ باملستقبل  ����

  . حتديد البدائل املختلفة للوصول إىل أهداف اخلطة التعليمية واختيار املناسب منها ����

يعــــد التخطــــيط أحــــد املعطيــــات األساســــية للتعلــــيم العصــــري، ومعــــىن ذلــــك ربــــط خطــــط التعلــــيم بأهــــداف التنميــــة  و

  2.االقتصادية و االجتماعية من أجل رفع مستوى املعيشة لألفراد و حتسني ظروف احلياة لديهم

   التنظيم-2

داف املدرسـة وتوزيعهـا علـى األفـراد مبـا يـتالءم إن التنظيم عبارة عـن حتديـد األنشـطة واملهـام واألدوار الالزمـة لتحقيـق أهـ

  .مع قدرات ومهارات كل فرد  واإلمكانات املتاحة وذلك من أجل الوصول إىل األهداف املنشودة 

  :3يلي تمل عملية التنظيم على ماشوت

 .تصنيف املهام الضرورية لتنفيذ برنامج اخلطة  •

 .رسة حتديد العالقات التنظيمية بني مجيع العاملني باملد •

 .وضع اإلجراءات الكفيلة بتطوير اهليكل التنظيمي  •

 .توزيع اإلمكانات املادية والبشرية على برامج التنفيذ بشكل أمثل  •

  االتصال-3

تعتمـــد اإلدارة علـــى املعلومـــات والبيانـــات وتتوقـــف كفاءـــا علـــى مـــدى تـــوافر البيانـــات الصـــحيحة واملعلومـــات الصـــادقة 

حـد وجهـتهم أمهيتها ولذا فإن االتصـال اجليـد داخـل املدرسـة يـنظم جهـود العـاملني ويو  فقدتوسرعة استخدامها حىت ال 

  .يف سبيل حتقيق األهداف

  :عالية ينبغي على مدير املدرسة أنلكي تتم عملية االتصال بكفاءة 

 .يؤمن بضرورة االتصال باآلخرين ويعمل على إزالة معوقاته  •

 .اعات وجلسات العمل ميتلك مهارات االتصال وحيسن إدارة االجتم •

 .يوفر قاعدة للبيانات واملعلومات يف املدرسة •
                                                           

390ص   2001طبعة , االسكندرية , اإلدارة املدرسية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر :إمساعيل حممد دياب   1  

  2 613ص  1997دار الفكر العريب ، القاهرة ، طبعة أوىل  - أوراق عربية و عاملية–التجديد الرتبوي : ابراهيم عصمت مطاوع  
   204مرجع سابق ص :حمسن عبد الستار حممود عزب  3
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  الرقابة-4

احنرافـات وإذا مـا كانـت هنـاك , طة املوضوعة قياس النتائج احملصلة للتأكد من مطابقتها للمعايري اليت تتضمنها اخل هي 

   1.عالج املناسب عن هذه املعايري فإن مهمة الرقابة أن تتعرف على هذه االحنرافات وتصمم هلا ال

  2: يذكر وليام نيومان و كرييب وارن أن نظام الرقابة اجليد يضم ثالثة أنواع من الرقابة و هي 

  .و تكون الرقابة هنا باستمرار سابقة على األداء :  الرقابة القبلية الموجهة �

ميـر باختبـار للتأكـد مـن و هنا فإن العمل ال ينتقل من خطوة إىل خطـوة تاليـة حـىت :  )نعم أو ال ( الرقابة ب �

  .عدم وجود أخطاء يف اخلطوة األوىل 

 .أي أن العمل يتم أوال مث تقاس النتائج وفقا للمستويات أو املعايري اليت توضع :  الرقابة بعد العمل �

 التوجيه-5

 جـــل حتقيـــق األهـــدافأتوجيـــه جهـــودهم مـــن  و إىل األخـــذ بيـــد األفـــراد مـــن خـــالل القيـــادة الرشـــيدة يهـــدف التوجيـــه

  .يف الطريق املخطط له حنو حتقيق األهداف بكفاءة عاليةد العاملني باملدرسة جهو  تسريعن طريقه ف املنشودة

نــه إرشــاد املرؤوســني أأي ,وا عملهــم بثقــة وحيققــوا النتــائج املرغوبــة دويقصــد بالتوجيــه إرشــاد املرؤوســني وتشــجيعهم لكــي يــؤ 

  .عاليةالكفاية الهارة و امل الكتسابعدة العاملني تحقيق أهداف املدرسة ومسالسلوب األداء الصحيح أل

 ( III  المخرجات (

ــــة , املخرجــــات هــــي احملصــــلة النهائيــــة امللموســــة لكــــل تفــــاعالت ونشــــاطات املنظمــــة  وتنقســــم خمرجــــات املؤسســــة التعليمي

  :إىل ما يلي )املدرسة(

   .ت جودة عاليةوهم الطالب املتخرجون خبصائص جديدة وقدرات ومهارات فنية ذا :مخرجات بشرية - 

     .وتتمثل يف النتائج امللموسة مثل زيادة معدالت إنتاجية املتخرجني كما ونوعا :ديةمخرجات ما - 

 .قيم املواطنة  وتتمثل يف اجلانب الفكري والنفسي واملعريف للمتخرجني وارتفاع :مخرجات معنوية  -   

 ( IV) الراجعة(التغذية المرتدة( 

يف  علومات والبيانـات الكافيـة سـواء مـن البيئـة الداخليـة أو اخلارجيـة والـيت تسـاعد اإلدارةاليت توفر لإلدارة املهي   

تصحيح األخطاء وتعديل املسـار يف حالـة حـدوث أخطـاء وعـدم مطابقـة النتـائج لألهـداف املوضـوعة أو تسـاعد اإلدارة يف 

  .اجتاه التحسني والتطوير املستمر لكافة عمليات وخمرجات املؤسسة

                                                           

  1 130مرجع سابق ص :حممد عطوة جماهد  
  2 167ص  2000دار الفكر العريب  القاهرة طبعة , اإلدارة املدرسية اإلدارة التعليمية و : أمحد امساعيل حجي  
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  :  ملوايل يلخص أهم عناصر النظام التعليميالشكل ا
  

  عناصر النظام التعليمي) :08(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  
  
  

 التغذية الراجعة-د

Feedback  
  
  
  

  72مرجع سابق : حامد محمد علي الشمراني : المصدر                           
  
  
  
  
  
  

 رالنتائج التي تم الحصول عليها وبين المعاييبين المقارنة 

: مالية و ماديةمدخالت 
 .اليةاملوارد امل- 
.املباين والتجهيزات- 
.الوسائل التكنولوجية- 
:بشريةمدخالت -
.املعلمون- 
.الطالب- 
.اإلداريون- 

:مدخالت رمزية 
.أهداف التعليم - 
 .القيم االجتماعية- 
.حاجات اتمع - 

ذي مت داخل النظام بني التفاعل ال
األفراد وبني األفراد والنظام ، وبني 
النظام وبيئته الداخلية واخلارجية 

حتويل املدخالت إىل خمرجات  دف
  :عن طريق 

  .التخطيط- 
  .التنظيم- 
  .التوجيه- 
  .اإلتصال- 
 .الرقابة - 

هي اهلدف التحويلي الذي يسعى 
إليه نظام التعليم والذي يتمثل يف 

  :ادحتويل األفر 
من أفراد غري متعلمني إىل أفراد - 

  .متعلمني
من أفراد غري مؤهلني إىل أفراد - 

  .مؤهلني
من أفراد غري منتجني إىل أفراد - 

 .منتجني

  )العمليات(األنشطة -ب  Inputsالمدخالت -أ
Processes 

  المخرجات-ج
Outputs 
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  عض العناصر المدرسية في الجودة التعليميةدوار بأ: المطلب الرابع

دوار كــل مــن أ املدرســة واعتبــاره مســؤوال حبيــث تغــريت يفإن تطبيــق اجلــودة الشــاملة يتطلــب إبــراز أمهيــة دور كــل فــرد 

ودور املعلــم يتمثــل بالتوجيــه , ينقــب ويبحــث وحيلـل ويــتعلم  املعلـم والطالــب واملــدير فأصــبح الطالــب حمـور العمليــة التعليميــة

ضــع احللــول واالســرتاتيجيات لتنفيــذ كــل هــدف و ي لمســتقبلالتخطــيط لوأصــبح دور مــدير املدرســة , اإلرشــاد واملســاعدة و 

   1.ويضع البدائل 

 (I)- دور إدارة المدرسة 

حتقيـــق األهـــداف املســـطرة يتوقـــف بالدرجـــة  أن حيـــث  تلعـــب اإلدارة املدرســـية دورا كبـــريا يف إجنـــاح العمليـــة التعليميـــة       

ـــداع األ ـــديها القـــدرة علـــى االبتكـــار و اإلب ـــة داخـــل املدرســـة ل ـــادة واعي ـــوافر قي ـــذي يشـــارك  و أن وىل علـــى مـــدى ت املـــدير ال

  .العاملني معه يف وضع سياسة املدرسة وصنع القرارات اليت تتعلق بالعمل يستطيع حتقيق اجلودة التعليمية الشاملة

  2:يلي  فيمالتحقيق اجلودة دوار مدير املدرسة أهم أتتلخص 

  .و يصدر التعليمات الالزمة للتنفيذيتوىل توزيع األعمال الفنية واإلدارية باملدرسة -1

  . سيري العمل باملدرسةتواخلطط واملناهج كما هو مقرر ويكون مسؤوال عن  حيتابع تطبيق اللوائ-2

  .ضيات املوقفتدوار العمل املختلفة وفقا ملقأكيا حيويا يقوم بيمن دينايكو -3

  :3قوم بأدوار أخرى أمههايكما 

  .)تكوين فريق العمل (إختيار العناصر اليت لديها االستعداد والرغبة يف العمل -1

  .عمل تقييم أويل للبيئة التعليمية و وضع املالحظات و إجياد احللول-2

  .تدريب العاملني بفريق اجلودة -3

   .إعداد دليل اجلودة وتوزيعه على العاملني -4

  .ن احلرية للمعلمني ملساعدم على تنمية وتطوير مستوى أدائهم إعطاء هامش م-5

  4:إىل جانب كل هذا ينبغي على مدير املدرسة القيام باملهام التالية

حتديد رؤية و رسالة املدرسة و فقا للمعايري القومية  و الـيت سـوف تسـاعد علـى رسـم الصـورة املسـتقبلية هلـا  و حتديـد  -1 

  . اليت حتقق اخلطط املوضوعة األهداف اإلسرتاتيجية 

                                                           

  1 60مرجع سابق ص :حممود عيد املسلم الصلييب  
  2 192مرجع سابق ص :حمسن عبد الستار حممود عزب  
   182مرجع سابق ص : رافدة عمر احلريري  3

93ص 2010الطبعة األوىل , القاهرة ,دار النشر للجامعات  –دليل عملي –التخطيط اإلسرتاتيجي الناجح ملؤسسات التعليم  :عزة جالل مصطفى   4  
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  املشاركة يف إعداد تقارير الكفاية السنوية للعاملني  و اليت متكنهم من الوقوف على املستوى األكادميي للعاملني  -2

  .و تساعدهم على وضع خطط التنمية املهنية املطلوبة  

فادة منهــا و تفعيــل التعامــل مــع األنظمــة التخطــيط لكافــة العناصــر املوجــودة داخــل املدرســة  للتأكــد مــن حســن االســت -3 

  . احمللية و املؤسسات اإلنتاجية و اليت حتقق إندماج املدرسة مع البيئة اخلارجية 

  .متابعة املعلمني داخل األقسام  -4 

  . وضع برامج تدريبية للقائمني على العملية التعليمية باملدرسة  -5 

  :1ينبغي عليه أن يتصف ببعض املهارات اإلدارية وهي يقوم مدير املدرسة بدوره على أكمل وجه  لكي

 .بناء الثقة والصراحة •

 .بناء املزاملة وروح الفريق  •

 .اإلدارة باحلقائق  •

 ).املكافآتو التقدير (تعزيز اإلجنازات  •

 . التطور والتحسني املستمر لألداء  •

رجـــة كبـــرية مـــن االســـتقاللية يف التســـيري كمـــا حيتـــاج جنـــاح القائـــد املدرســـي للقيـــام ـــذه األدوار بفاعليـــة إىل منحـــه د

  . والتخطيط و اختاذ القرارات اليت تصب يف حتقيق اجلودة التعليمية املرجوة

 (II)-  دور المعلم 

تنــادي إدارة اجلــودة الشــاملة بــالتغيري يف عالقــات املعلمــني بــالطالب واملــدراء حيــث ينبغــي أن ينظــروا إىل التعلــيم مــن 

   2.وليات وسلطات املديرؤ يعملوا مع املدير كفريق عمل وبالتايل حتمل بعض مسخالل أعني التالميذ وأن 

يعتـــرب املعلـــم مـــن أهـــم عناصـــر نظـــام التعلـــيم الـــذي يعتمـــد عليـــه بشـــكل أساســـي يف تطبيـــق نظـــام اجلـــودة يف التعلـــيم        

  .ذات جودة عالية من الطالبللحصول على نوعية 

قتصر على التلقني و التحفيظ ألن عملـه التلقيـين خيلـق شخصـيات سـلبية يف اتمـع  من هنا فإن دور املعلم مل يعد ي       

  3.و هلذا وجب عليه أن يدفع تالميذه إىل التفكري و البحث و اإلستقصاء و التجديد

                                                           

   196نفس املرجع ص :رافدة عمر احلريري  1
جامعة أم القرى :دة يري اجلودة الشاملة يف تدريس مادة املكتبة والبحث باملرحلة الثانوية مبدينة جاآراء املعلمني حنو تطبيق مع"رسالة ماجيستري بعنوان :فيصل بن حممد عمر الطس  2

  71ص 2008/2009
  32مرجع سابق  ص, النظرية واملمارسة يف الفصل واملدرسة : إدارة بيئة التعليم والتعلم : أمحد إمساعيل حجي  3
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درا علــى فــالتعليم ذو اجلــودة العاليــة مــرتبط بــاملعلم الكــفء الــذي ميتلــك الكفايــات الشخصــية والفنيــة واملهنيــة الــيت جتعلــه قــا

  . تقدمي تعليم نوعي متميز 

 :1فيما يلي لتحقيق اجلودة تتمثل أهم أدوار املعلم 

 .حتديد االحتياجات التعليمية للتالميذ  •

 .صميم األنشطة التعليمية املالئمةت •

 .تستجيب حلاجات التالميذ ات استخدام إسرتاتيجي •

 .د واإلبداعي قإشراك التالميذ يف حل املشكالت والتفكري النا •

 .إلثارة دافعية املتعلمني  يف التدريس نوعةتاملألساليب لاالستخدام الفعال  •

 . إدارة وقت التعلم بكفاءة واحلد من الوقت الفاقد •

 .التمكن من بنية املادة العلمية وفهم طبيعتها  •

 .التقومي الذايت و تقومي التالميذ  •

  2:دور مرتبط بأربع جماالت هي  كما أن للمعلم

أدى انتشــار احلاســوب التعليمــي إىل أمهيــة أن يتــزود املعلــم مبهــارات املصــمم التعليمــي لكــي يتســىن لــه : علــيمتصــميم الت-)أ

  .ة اليت يدرسها وتنظيمها يتصميم املادة الدراس

لقــد حــدث تغــري هائــل يف عــرض املعلومــات مــن حيــث ترميزهــا ونقلهــا وأصــبح الــدور الرئيســي  :توظيــف التكنولوجيــا-)ب

  .جهزة بفاعلية عند تقدمي التعليمتخدام تكنولوجيا املعدات واألللمعلم يتطلب اس

  :ة أنواع من التفاعل وهيعيوجد أرب: تشجيع تفاعل الطلبة-)ج

 .تفاعل املتعلم واحملتوى  •

 .تفاعل املتعلم مع املعلم  •

 .تفاعل املتعلم مع املتعلم  •

 .تفاعل املتعلم مع نفسه  •

بأنــه  ويعــرف الــتعلم الــذايت للطالــب ،علــى تطــوير الــتعلم الــذايت للطالــب املعلــم يقــوم دور: تطــوير الــتعلم الــذاتي للطلبــة-د

  .ة على املشاركة بنشاط يف تعليمهمقدرة الطلب

                                                           

  150ص : مرجع سابق : حممد عطوة جماهد  1
  2 26ص 2009, األوىل الطبعة  ,عمان,دار الثقافة للنشر و التوزيع , حوسبة التقومي الصفي  :غسان يوسف قطيط  
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  1: من هنا فإن املعلم اجليد هو ذلك الشخص الذي

  .يقود طالبه للحصول و اكتساب أكرب قدر من تعلم اجلودة -1

  .يطور عالقات طيبة مع طالبه و زمالئه -2

  .يركز جمهوداته على نقل املعارف و أن ال ينفصل عن طالبه و زمالئه  -3

  .يتحلى باالنضباط و يفرضه داخل القسم -4

  2: كما ينبغي على املعلم الناجح أن يتمتع باخلصائص التالية

  .التعمق يف مادة ختصصه أو القضية اليت يدور حوهلا احلوار -1

  .توجيهها  التمتع باملهارة يف صياغة األسئلة و -2

  .أن يكون لديه إملام يف العلوم الرتبوية و علم النفس  -3

  .التمتع بالقدرة على اإلنتباه الدائم إلجابات التالميذ حىت يتسىن له توجيههم بصورة صحيحة  -4

(III)-  دور الطالب  

ملعلومـــات وعمليـــات يشـــة غـــزارة االـــه قـــادر علـــى مععاجلـــودة يف التعلـــيم تســـعى إىل إعـــداد الطالـــب بســـمات معينـــة جت

لكــن يف عمليـــة  التغيــري املســتمرة والتقــدم التكنولــوجي اهلائــل حبيــث ال ينحصــر دوره فقــط يف اكتســاب املعرفــة واإلصــغاء و

التعامل مع املعرفة واالستفادة منها بالقدر الكايف خلدمة عملية التعلم وهذا يتطلب إنسانا مبواصـفات معينـة السـتيعاب كـل 

كمــا ,ب املعرفــة والقــدرة علــى متابعــة املتغــريات حــإنســانا يتســم باملرونــة و  ع والتعامــل معهــا بفاعليــة ،متســار  مــا هــو جديــد و

حتـوال كبـريا يف دور املؤسسـة التعليميـة واملعلـم الـذي فـرض عليـه جوانـب جديـدة يف دوره جيـب عليـه القيـام ـا ذلـك يتطلـب 

  .ة لرتبية الطالب تربية تتناسب ومتغريات العصر وحتقيق اجلود

  :3يلي  مالتحقيق اجلودة من أدوار الطالب ف

  .ة يف كل ما جيري داخل حجرة الدرساملشاركة الفاعل-

  .التدرب على حتمل  مسؤولية تعلمه ومسؤولية حتقيق رسالة فصله -

  .إىل ما هو مهم بالنسبة هلم مجيعا املشاركة مع الطالب للوصول-

  .عن أهدافه الشخصية التخطيط لعمله اإلجرائي والتشاور مع معلمه -

                                                           

1 -Laifa ait boudaoud : l’évaluation dans le système scolaire en algérie , casbah édition , Alger , 1999  p95 

96ص 2004مناذج تربوية تعليمية معاصرة ، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان  ، طبعة ثانية : نبيل أمحد عبد اهلادي   2  
  عن موقع 10/11/2010اطلع عليه يوم , ثقافة اجلودة الشاملة يف التعليم /مشروع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام  مطبوعات إدارة 3

www.tatweer.edu.sa/Ar/MediaCenter/Documents/ 
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  .إجراءات الوصول إليها  أهدافه وو التعلمي ورسالته  التحدث عن نظام صفه التعليمي و-

  .املشاركة مع الطالب يف إجياد املتعة واإلثارة يف التعلم -

  .العمل بكفاءة يف جمموعات العمل والتفاعل اإلجيايب بني أعضاء اموعة -

  .حل املشكالت  العمل على اكتساب القدرة على-

  .جيل املعلومات بعد تنفيذ أي نشاطممارسة التقومي الذايت من خالل مجع وتوثيق وتس-

  . مواهب وقدرات وآراء مجيع الطالب احرتام وتقدير-

  1: كما أنه لتحقيق اجلودة التعليمية ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على

  . ومات بكفاءة التواصل مع اآلخرين و استقبال و نقل املعل -1  

  . الفهم و التحليل و التقومي للمعلومات اليت تقدم له و تطبيقاا احلياتية و العملية -2  

  .التعامل مع الكمبيوتر و إجراء التطبيقات املختلفة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات  -3  

  .الوعي بالتطورات العلمية و التكنولوجية  -4  

  . املنطقي و النقدي و اإلبتكاري و القدرة على حل املشكالت  امتالك مهارات التفكري -5  

  . اختاذ القرارات املتعلقة بذاته و جمريات حياته  -6  

  . التعاون و التنافس و تقبل الرأي اآلخر -7  

  .امتالك املهارات الضرورية لالستمرار يف التعلم مدى احلياة  -8  

  درسةودة الشاملة في المتطبيقات مبادئ إدارة الج: المطلب الخامس

   2:تطبق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على أفراد أسرة املدرسة على النحو التايل

 :عمالء المدرسة الداخلين هم •

                             التالميذ  - 

 املعلمون  - 

                        اإلداريون - 

 العمال  - 

 

                                                           

  1 103مرجع سابق  ص :عزة جالل مصطفى  
   209مرجع سابق  ص : أمحد ابراهيم أمحد  2



إدارة الجودة الشاملة في التعليم المدرسي                                             الفصل الثاني      

 

 

- 75 - 

 :عمالء المدرسة الخارجين هم •

 .أولياء األمور  - 

 .املستفيدة من الطلبة بعد خترجهم مؤسسات اتمع - 

-(I   تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على العمالء الداخليين  

 تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على التلميذ  -1

 :ويتم ذلك من خالل هذه النقاط: يذقيق رضا التلمحت -)أ    

 .كنولوجيا مكتبات وتمن توفري كل التسهيالت التعليمية  - 

 .مني واإلداريني وزمالئهم اآلخرينعالقات جيدة بني التالميذ واملعل - 

 :التحسني املستمر-)ب   

يف  علـــى التحســـن يف اجلانـــب املعـــريف فقـــط بـــل و و إتبـــاع التقـــومي املرحلـــي بانتظـــام وعـــدم االقتصـــار علـــى التقـــومي النهـــائي 

  .اجلانب اخللقي 

 :مشاركة التالميذ الفعالة-)ج    

ول ؤ تم ذلــك مــن خــالل اختــاذ القــرارات الفعالــة يف تعلــيمهم داخــل الفصــل مــن حيــث تنظــيم الــتعلم فيكــون التلميــذ املســويــ

األول عنه واملعلم جمرد مرشد للمعرفة ولن يتم ذلك إال بتغيري أسلوب املناهج التقليدية املتبعـة وكـذلك اعتبـار التلميـذ عضـو 

  .ستقبليةامل هولياتؤ سمتحمل يفعال يف جمالس املدرسة و 

 :العالقات اجليدة بني التالميذ  -)د    

التالميــذ وهــي تبــاع نظــام اموعــات داخــل الفصــول وهــذا حيتــاج إىل مناضــد دائريــة موعــات بإ إالذلــك بفعاليــة لــن يــتم 

  .تشبه فرق العمل

 :الوقاية بدال من التفتيش  -)ه    

مـن طفولتـه  لـب يف مراحلـه التعليميـة يضـم كـل شـيء عنـه ابتـداءويتم ذلك بعمـل ملـف لكـل طالـب ويـتم انتقالـه مـع الطا

قتصــادية عنــه إللفيــة ااخلجتماعيــة عــن أســرته و إللفيــة ااخلفهــذا امللــف يضــم  األوىل وحــىت املرحلــة التعليميــة املســجل فيهــا ،

  .مل النمومتكا اتنمي إنسان أصبحتفاملدرسة  و العقلي و الصحي وصحته النفسية  باإلضافة إىل منوه املعريف 

 .والعمل على حتسينها من خالل االهتمام باألنشطة اليت يفضلوا  ماحرتام التالميذ وتنمية قدرا -)و   

 .اخلاصة بالسلوك والتعليم وضع التالميذ قواعد العمل بأنفسهم أو القواعد-)ر   
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   بادئ إدارة الجودة الشاملة على المعلمينمتطبيق  -2

 . تلبية توقعاته من خالل عمله مع زمالئه وتالميذهب لكو ذحتقيق رضا املعلم  - 

 .من أجل التحسني الفين واألكادمييرس األجنبية اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة اإرسال بعثات إىل املد - 

 .متابعة منتظمة من قبل اإلدارة يف املدرسة وخارجها لكل نشاط يقوم به املدرس  - 

 .تخصصات تكوين فرق عمل بني املعلمني حسب ال - 

 .تسجيل مبين على املالحظة الفعليةعمل سجل لكل معلم يسجل فيه مستوى تقدمه الفعلي وأن يكون ال - 

 .يري اجلودة للمعلم من قبل إدارة املدرسة احتديد مع - 

 .أي خطأ يقوم به املعلم وقت حدوثهمعاجلة  - 

 .أجل املشاركة يف اختاذ القرارات مشاركة املعلم يف جمالس املدرسة من - 

 و اإلداريين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على المديرين  -3

وليام وكـذلك تلبيـة احتياجـام مـن قبـل ؤ احلرص على رضاهم من خالل التزام اجلميـع داخـل املدرسـة  بـأداء مسـ - 
 .اإلدارة التعليمية التابعني هلا 

 .عمل دورات تدريبية وذلك لتدريبهم على إدارة اجلودة الشاملة  - 

 .ورات لتبصريهم  بأساليب اإلدارة الفعالة عمل د - 

 .بل املستويات اإلدارية العليا قالتقومي املستمر من  - 

 . إتباع معايري اجلودة يف اجلانب اإلداري واإلنساين  - 

  :اإلضافة إلى كل ما سبق نحتاج إلىأما بالنسبة للعمال فب -4
  .أفراد املدرسة على ذلك احرتام العمال أكثر مما هو موجود يف املدارس وحث كل -     
  . التأكيد دائما على أمهية التعاون بينهم وبني بقية األفراد داخل املدرسة -     
  .  حتفيزهم باستمرار -     
  .االهتمام بتثقيفهم بأمهية توفري جو وظروف مناسبة إلمتام العملية التعليمية بكفاءة  -     
  .إشراكهم يف كل جمالس املدرسة -     
 (II -  تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على العمالء الخارجين  
  .وضع املناهج وفق آخر التطورات املوجودة يف اتمع  -     
  .أن يشرتكوا يف كل قرارات املدرسة اخلاصة بالطلبة  -     
مـــن املمكـــن أن خيصـــص فة ، أن يتعـــاونوا مـــع املدرســـة بتقـــدمي كـــل التســـهيالت الالزمـــة إلمتـــام عمليـــة الـــتعلم بكفـــاء -     

   .لربط اجلانب النظري بالتطبيقي أصحاب املصانع يوما واحد يف األسبوع لتدريب الطالب عمليا وذلك 
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  خاتمة الفصل

إن االهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ال يعـين أنـه خيطـط جلعـل املؤسسـات التعليميـة منشـآت جتاريـة أو صـناعية      

أرباحهـــا عـــن طريـــق حتســـني منتجاـــا و إمنـــا لإلســـتفادة منهـــا يف العمليـــة التدريســـية مـــن خـــالل تطـــوير  تســـعى إىل مضـــاعفة

  .األساليب اإلدارية و التعليمية حتقيقا جلودة املخرج التعليمي و سعيا ملضاعفة إفادة املستفيدين من العملية التعليمية 

يؤدي إىل خفض التكاليف بشكل ملموس و ذلـك مـن  لتعليميةاجلودة الشاملة يف املؤسسات ا إدارة نظام تطبيق إن     

 يف كبرية ةــــبدرج مــتاهــــيس كما, خالل رفع مستوى األداء و تقليل األخطاء و زيادة اإلنتاجية مبستوى عال من اإلتقان 

مجيـع  رغبـات تلبيـة و هـذا مـا يـؤدي إىل ، هـدر تربـوي إحـداث بـدون أهـدافها حتقيـق ويف املؤسسـات هـذه جنـاح

 مـــلــــالتع اتــــــعملي تالئـم منـاهج تربويـة وتصـميم التقـومي ووسـائل التـدريس طـرق حتسـني إىل باإلضـافة املسـتفيدين منهـا

  . باملؤسسات التعليمية من أجل حتقيق اجلودة التعليمية املنشودة  العاملني مجيع جهود تضافر يتطلب وهذا احلديثة

 من املدرسة ومتكني اجلودة مستويات لتحسني الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم والشامل يمالسل التطبيق منكما أنه البد      

ودة ــدى به يف تطبيق إدارة اجلــــا يقتــــوذجـــت منـــانـــو النجاح  و هذا ما جلأت إليه العديد من املدارس يف العامل فك التميز

إقامة و تشكيل مناذج و أنظمة تعترب كحجر أساس لتطبيق إدارة الشاملة  وقد أدى هذا أيضا بالعديد من املفكرين إىل 

.اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية  و هذا ما سنتناوله يف الفصل الثالث 
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  مقدمة الفصل

إدارة اجلــودة الشــاملة يف مؤسســات التعلــيم يف أمريكــا وإجنلــرتا  نهجتشــري كثــري مــن التجــارب الــيت متــت علــى تطبيــق مــ

إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف هـــذه  فهـــوموقـــد كانـــت حمـــاوالت تطبيـــق م, ه املؤسســـات قـــد اســـتفادت بدرجـــة كبـــرية هـــذ أن إىل

املؤسسات قـد بـدأت يف الثمانينيـات مـن القـرن املاضـي مث تضـاعفت عـدة مـرات يف التسـعينات مـن القـرن ذاتـه حـىت أصـبح 

لرتا أو اليابان ال توجـد فيهـا حمـاوالت لتطبيـق إدارة من الصعب اآلن أن جند مؤسسة من مؤسسات التعليم يف أمريكا أو إجن

أما على مستوى الدول العربية فقـد خاضـت العديـد منهـا جتربـة تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مؤسسـاا , اجلودة الشاملة 

  . التعليمية 

لتــايل جــودة املخــرج قصــد إحــداث نقلــة نوعيــة يف التعلــيم و الوصــول بــه إىل مســتوى أرقــى يواكــب جــودة األداء و با

التعليمي بادرت العديد من املدارس لتبين منهج إدارة اجلودة الشاملة و إقامة منوذجا خاصا ـا يتماشـى و طبيعتهـا اخلاصـة 

  .و ميكنها من حتقيق التميز و النجاح

النــاجح إلدارة كمــا أن العديــد مــن البــاحثني يف جمــال اجلــودة قــاموا بتقــدمي منــاذج و أنظمــة تصــلح للتطبيــق الســليم و 

  .اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية

من أجل الوقوف على هذه التجارب العاملية و االستفادة منها مت ختصيص هذا الفصـل إىل جتـارب ومنـاذج عامليـة يف 

  : و يتضمن ثالثة مباحث هي,  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم املدرسي

  .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارسجتارب دولية يف : املبحث األول

  .يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملةجتارب و مناذج ملدارس عاملية : الثايناملبحث         

  .مناذج عربية مقرتحة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس: املبحث الثالث        
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  دة الشاملة في المدارس تجارب دولية في تطبيق إدارة الجو : األول مبحثال

مـــن أجـــل حتقيـــق قفـــزة نوعيـــة يف التعلـــيم و احلصـــول علـــى منتجـــات تعليميـــة ذات جـــودة عاليـــة و مبواصـــفات عامليـــة         
  .جلأت العديد من الدول إىل تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسها 

  ملةالشا الجودة إدارة تطبيق في البريطانية تجربةال :المطلب األول
 مـن التسـعينات عقـد من األول النصف خالل الشاملة اجلودة إدارة حركة أثارا اليت األفكار بتبين بريطانيا اهتمت       

  .العشرين القرن

 1:يلي ما األفكار  هذه أهم من لقد كان

 .آرائه عن للتعبري له الفرصة وإتاحة باملتعلم االهتمام - �

 .التعليمية املؤسسات وإدارة التعليمية العملية يف األمور أولياء إشراك - �

 هـذا لتحقيـق منهـا رغبـة الصـناعة جمـال يف اجلـودة جنـاحى مـد بدراسـة الربيطانيـة التعليميـة املؤسسـات تقـوم - �

 وتفسـري اجلـودة تطبيـق وسياسـات اإلسـرتاتيجية األسـاليب علـى االعتمـاد خـالل مـن التعليمـي اـال يف النجـاح

 .النتائج

 األسـاليب واسـتخدام املشـكالت وحـل األنشـطة يف املعلمـني دور بتفعيـل التعليميـة للجـودة الربيطـاين جالنمـوذ  يهـتم كمـا

   .اجلودة حتقيق يف العمل بفريق واالهتمام العلمية

  تطبيق إدارة الجودة الشاملة التجربة اليابانية في: الثانيالمطلب 

التعليمية إىل  الدول األوروبية  وهدفت سياستها يفالتعليمية  ليكافئ أفضل املؤسسات اهتمت اليابان بالتعليملقد       

 ظروف اجتماعية متاحة مما جعل هذه يفمناسبة  ةـاحلصول على موارد مادية وبشرية وقانونية للتعليم واجلمع بينهم بطريق

ضروريا من  االيت تعترب جزء دة واجلو  دوائرب تتسم اليابان يفالشاملة  إدارة اجلودةكما أن , السياسة تتسم باملرونة واإلبداع

 .اجلودة عمليات

جلودة اوضعت أسس  و لضمان جودة التعليم الكافيةاملالية على توفري االعتمادات اليابانية حرصت احلكومة قد ل     

2يليالتعليم متثلت فيما  يفالشاملة 
 : 

الثقافات الغربية مع  اتية األصيلة وتكيف وتأقلموتعىن احملافظة على الثقافة القومية وقيمها الذ: األصالة واملعاصرة -1

                                                           

65مرجع سابق  ص: د علي الشمراين حامد حمم  1  
  :عن موقع ,  20/10/2011اطلع عليه يوم , املعايري العاملية جلودة التعليم و مناذج تطبيقية لبعض املدارس : مقال بعنوان :  تامر  2

 http://melzayat.all-up.com/t104-topic#349  
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 .الثقافة القومية اليابانية

العملية  يف  أساسية ركيزة ما يرتط ا من قيم أصيلة  تعترب األخالق اليابانية و: البيئة اليابانية يفبية اخللقية إثراء الرت -2

ولية داخل اجلماعة ؤ لتزام واملساإل حرتام وم اإلـغرس فيهي العمل يف يف البيت واملدرسة و ، فالتعلم نشاط أخالقي الرتبوية

يتمكن املواطن  احلياة اليومية ومن مث يفإليه والرغبة يف إتباع معايري اجتماعية  يطمححتقيق ما يفواإلصرار واالستمرار 

 .بناء اتمع وتقدمه يفمن اإلسهام  الياباين

ورعاية قدرات الفرد  فردية من حيث اإلمناء الكامل للشخصية اليابانيةوتعىن الرتكيز على ال: اإلنسان حرتام فرديةإ -3

نشر و  العمل التعليم و يفختيار أمامه وتوسيع جماالت اإل تزويده بأساسيات املعرفة على اإلبداع واالبتكار والتفكري و

 .متناول اجلميع يف املعلومات التكنولوجية لتصبح

أنشطة  يف يلاتمع احمل البيت ومشاركة أعضاء يف إحياء الرتبيةو ذلك ب: تمعت واملدرسة وايالتعاون بني الب -4

  .إحياء جمالس اآلباء واملعلمنيإىل جانب  و مسامهتهم بفعالية يف العملية الرتبوية املدرسة

الرتبوية  وظيفةباستعادة ال ول إىل التعليم املستمر مدى احلياةـوتتمثل يف التح :التعليمية طوال احلياة زيادة الفرص-5

   .الذايت األساسية وتنمية القدرة لديهم للتعليم  للمنزل واالهتمام بإكساب التالميذ املهارات واملعارف

فهم  و الناقدالتفكري  تنمية القدرة اإلبداعية واليت تؤدي إىل املوضوعات  علىرتكيز أي ال :حتسني حمتوى التعليم-6

تنويع طرق التدريس وحتسني و حساب  كتابة و دة املهارات األساسية من قراءة وإجا وتقاليدها و أعمق لثقافة اليابان

غريها وإحداث نوع  مدارس التدريب و تشارك فيها الشركات الصناعية و اليتاملهنية  أساليب التقومي وتوسيع برامج الرتبية

وتعزيز الرتبية اخللقية  الرتبية املنزلية و االجتماعيةمراجعة برامج الدراسات  املواد الدراسية ومجيع التكامل بني  من

  .الصحية والبدنيةو 

 برامج إعداد املعلم بتصميم برامج أكثر مرونة إلعداد املعلمني يفإعادة النظر يتم ذلك بو :  حتسني نوعية املعلم -7 

  .ربامجهذه ال يف احلديثة وتنظيم برامج تدريبهم أثناء اخلدمة والرتكيز على طرق التدريس

تكوين يابانيني  يفوالبحث املستخدمة  ق التدريسر يسهم حمتوى التعليم وط:  تكنولوجيا املعلومات حكم يفالت- 8 

  .قدرات إبداعية  ولديهم احلس الدقيق لكيفية التصرف والتحكم فيها مبهارة يذو 

كثافة الفصول وإصالح  احلد من املدارس كبرية احلجم وتقليلب هذاو :  التعليم يفالعوامل البيئية املؤثرة  حتسني- 9 

  .حمتوى الكتب الدراسية  وجتهيز املدارس بوسائط ووسائل املعلومات
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ساب تكا و  وية األجنبية لالنفتاح على الثقافات األخرىـاكتساب املهارات اللغب و ذلك: الدويلتنمية املنظور  -10 

  .طن العاملياتساع األفق وصفات املوا يفتمثل تأمناط للسلوك أكثر انفتاحا على العامل 

أكثـر مرونــة  عصــريختطيطهـا للمســتقبل إىل تكـوين نظـام  يفاجتهـت  كوـا،   حتقيـق جـودة التعلــيم يفاليابــان  لقـد جنحـت

  . األساليب العلمية والتكنولوجية مع احلفاظ على ثقافتها وقيمها الذاتية األصيلة وحرية ، قائم على أحدث

  ق إدارة الجودة الشاملةتطبي في الماليزيةالتجربة : لثالمطلب الثا 

 و حتقيـق اجلـودة التعليميـة املنشـودة  متيزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الـدؤوب لكـل مـا مـن شـأنه النهـوض بـالتعليم لقد      

  1:ما يلي ذلك بإتباع و 

كـل مـا م أمـداً للتقـدم لتصـبح ماليزيـا إحـدى البلـدان املتقدمـة ب2020وحـدد عـام  وضع خطة شاملة للنهـوض بـالتعليم -1

  .حتمله الكلمة من معىن

  .رفعت الوزارة شعاراً مميزاً يدركه مجيع املعنيني بالرتبية وعنوانه العمل الفاعل والسريع  -2

  .وضع نظام إجرائي واضح املالمح يف املدارس يدركه كل من له عالقة بالرتبية مبا يف ذلك أولياء األمور -3 

والرســـالة أو املهمـــة ) Vision(عارات الـــيت تســـعى إىل حتقيقهـــا وهـــي الرؤيـــة تصـــدر يف أدلـــة املـــدارس وواجهاـــا الشـــ  -4

)Mission ( واهلدف العام)Aim ( واألهداف اخلاصة)Objectives (والوظائف واألدوار.  

املــدارس  دراســة شــاملة بالتعــاون مــع جامعــة هارفــارد حــول وضــع قاعــدة معلومــات يــتم مــن خالهلــا مجــع املعلومــات عــن -5

  . الطالب وغريها ومن مث حتليلها ودراستهاواملناهج و 

  .تقدمي جائزة لكل معلم يقدم اقرتاح حبث أو دراسة حيظى بالقبول -6

  .ة العلوم والتقنية وزارة الرتبية ووزار قبل متويل البحوث والدراسات من  -7

   .ا سكن داخليارس خاصة هلم أحلق حيث مت يئة مدعلميا و تربويا باملتفوقني من الطالب  العناية -8

                                                           

   
 10/04/2011- 9,عمان أيام "  أفلق الشراكة بني التعليم العام و اخلاص, املؤمتر السنوي الثالث للمدارس اخلاصة "ليمية و دولية جتارب رائدة حملية و إق: مداخلة بعنوان :  علي جربان 1
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  .القيادات الرتبوية واإلدارية وتدريبهاباملعلمني و لعناية لمعهد متخصص مميز يف براجمه وعناصره البشرية  إنشاء -9

      .التدريسية شرطاً أساسياً ضمن شروط أخرى يف العاملني بوزارة الرتبيةالرتبوية و اخلربة  اعتبار -10

و إقامة العديد مما يعرف باملدارس الذكية الـيت تتـوفر فيهـا مـواد دراسـية تسـاعد الطـالب احلكومة املاليزية حن كما اجتهت      

املــدارس الذكيــة إحــدى الركــائز اهلامــة ملشــروع يهــدف إىل  ويعتــرب مشــروع,  علــى تطــوير مهــارام واســتيعاب التقنيــة اجلديــدة

ملــاليزي إىل جمتمــع مبــىن علــى قاعــدة املعرفــة حبلــول عــام حتويــل ماليزيــا إىل عاصــمة املعلوماتيــة يف العــامل عــرب حتويــل اتمــع ا

اقتنـاء  مـن و ميكنـه يف عمليـة التعلـيم ولـيس فقـط جمـرد متلـق يينظر املشروع إىل الطالـب علـى أنـه شـريك أساسـو , 2020

تتكيـف شـروع للمـدارس أن هـذا امل املعرفة عرب برامج خاصة معدة هلذا الغرض والرتكيـز علـى اإلجنـازات الشخصـية ويسـمح 

      .مع املتغريات االجتماعية خالل عملية إعداد طالا ملتطلبات القرن احلايل

بذلت وزارة التعليم جهوًدا ناجحة يف بنـاء املـدارس ويئتهـا علـى أحسـن وجـه مـن ناحيـة البيئـة املدرسـية والوسـائل لقد      

هيلهم ومواكبـــة املقـــررات املدرســـية وطـــرق التـــدريس التعليميــة واخلـــدمات امللحقـــة باملدرســـة فضـــال عـــن تـــدريب املدرســني وتـــأ

  .للتطورات املعاصرة والتوافق مع متطلبات العملية الرتبوية السليمة

  التجربة السعودية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة : المطلب الرابع 

مركز امللك ك بتأسيس ــه و ذل 1420-10- 26بدأت اململكة العربية السعودية جتربتها مع اجلودة الشاملة يف       

و املركز بنشر وتطيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس  هتموي فهد للجودة لدعم حتول املؤسسات التعليمية حنو اجلودة

  .وفق سياسة وأهداف التعليم يف اململكة العربية السعودية لتحقيق نقلة نوعية يف الرتبية والتعليم اإلدارات

ية يف جمال ــواكبة املستجدات العاملـــلع ملــللجودة رحلته حنو التميز من خالل التط عبد العزيزبن بدأ مركز امللك فهد      

يف ظل حتديات العوملة اليت تتطلب االستجابة الذكية اليت تستفيد من اجلانب اإلجيايب   اجلودة بفلسفة مغايرة وغري تقليدية

إىل  مع احملافظة على الثوابت الوطنية»  فكر عاملًيا ونفذ حملًيا«ملبدأ للعوملة من خالل تغيري منط التفكري والعمل وفق ا

  . أحدث أدبيات إدارة اجلودة وأفضل املمارسات العاملية يف جودة التعليمجانب اإلطالع على 

  1:هي إسرتاتيجيةلتطبيق اجلودة تركزت على ستة أهداف  إسرتاتيجيةعمل املركز على وضع خطة 

  .ر ثقافة اجلودة يف امليدان الرتبويتطوير أساليب نش -1

  .بناء إطار ضمان اجلودة ملدارس التعليم العام وأدلة العمل املرتبطة به -2
                                                           

  1   2011جانفي ,  190جملة املعرفة العدد , اجلودة تصنع الفارق , التعليم يف األحساء : مقال بعنوان : عبدالعزيز الوايل و سعد احلرشان  
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  .إعداد القيادات الرتبوية لتتوافق ممارساا مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة -3

  .دعم مشاركة املدارس وإدارات الرتبية والتعليم يف جوائز اجلودة -4

  .رق التحسني يف املدارس وإدارات الرتبية والتعليمتدريب ف -5

  .»حملًيا وعربًيا وعاملًيا«تواصل املركز مع اجلهات ذات االهتمام باجلودة  -6

ملا كانت التوقعات والتطلعات العالية تقود إىل األداء املتميز عمل املركز على دعم وتشجيع مبادرات املؤسسات      

  :ز التميز احمللية والعربية والعاملية وكانت مثرة ذلكالتعليمية للمشاركة يف جوائ

  ).9000يزو اإل(مدارس من حمافظة األحساء على شهادة املطابقة لنظام اجلودة  7حصول  - أ

   .حصول العديد من املعلمني والطالب على جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز - ب

  .ات من مركز امللك عبداهللا الثاين للتميز يف األردنحصول أعضاء املركز على شهاد - ج

ناطق عن طريق إصدار الكتيبات والنشرات امل مجيعنشر ثقافة اجلودة الشاملة يف امليدان الرتبوي يف  على  و قد عمل املركز

حتياجات الو املالئمة يف التعليم دمي الربامج التدريبية احلديثة املتعلقة بتطبيق إدارة اجلودة ــتقو  يف جمال إدارة اجلودة الشاملة

و ـدف دعم اسرتاتيجيات التحول حندورية للمدارس الالزيارات امليدانية القيام ب ذلك السعودي  إىل جانبالرتبوي  واقعال

 .اجلودة الشاملة وتقدمي االستشارات وتكون هذه الزيارات ضمن خطة عمل متكاملة
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 لمدارس عالمية  في تطبيق إدارة الجودة الشاملةذج و نماتجارب : المبحث الثاني 

دارس يف دول ــديد من املــأت العــجل, ة ــليمــؤسسات التعــة يف املــاملــــودة الشــق إدارة اجلــه ميكن تطبيــبعد أن تبني بأن       

  . خمتلفة من العامل لتبين هذا املنهج اجلديد من أجل حتسني األداء و حتقيق اجلودة

   1أريناك–المدرسة المتوسطة في منطقة باي : المطلب األول 

 Michiganبواليــة ميتشــجان  Bayيف مدينــة بــاي   Bay-Arenacأرينــاك  –تقــع املدرســة املتوســطة يف بــاي 

م  وكانـت مـن أوىل مهامـه الرمسيـة أن يقـوم 1993مـديرا للمـدارس يف ينـاير   Jon whan" جون واهـان"وقد عني الدكتور 

ير مبادرة للجـودة ملـدارس املقاطعـة ، وقبـل تبـين املقاطعـة ملبـادرة اجلـودة زود كـل فـرد يف املقاطعـة بنظـرة كليـة شـاملة عـن بتطو 

اجلــودة  وقــام العــاملون مبراجعــة لعمليــة التنفيــذ وشــجعوا علــى استكشــاف بــرامج بديلــة إلدخــال التحســينات علــى املــدارس  

  .ظام اجلودةالعاملون إىل تبىن تطبيق نمجيع سعى  حيث

مبــادئ اجلــودة بقــوة  وبشــكل غــري  Bay-Arenacلقــد اعتنقــت جمموعــة املــدارس املتوســطة يف منطقــة بــاي أرينــاك 

رمسي حيث متت معاملة مجيع العاملني باحرتام  وقد مت حتفيزهم على استكشاف طـرق جديـدة لتحسـني العمليـات اإلداريـة  

لني من املوظفني هي األولوية األساسية موعة املـدارس بالنسـبة للمنطقـة ونتائج الطالب  وكانت عملية تدريب هيئة العام

الواقعــة ــا ، وقــد عمــل املــدير مــع جملــس املدرســة مــن أجــل خلــق بيئــة مفتوحــة تشــجع علــى املشــاركة الشــاملة والفعالــة يف 

اف ودراســة األفكــار عمليــة تطبيــق مبــادئ اجلــودة حيــث ينظــر إىل كــل فــرد علــى أنــه رائــد للجــودة  ويشــجع علــى استكشــ

 .اجلديدة اليت سوف تساعد جمموعة املدارس على حتقيق رؤيتها، وقد طورت جمموعة املدارس قاعدة قوية للجودة

اجلـودة  هعلى ثقافـة التنظـيم بـدال مـن معتقـدات املـدير أو موجـ Bay-Arenacتعتمد مبادرة اجلودة يف باي أريناك 

فـإن مبـادرة ) املؤسسـة(إدخاهلـا يف التنظـيم وهـو عنـدما يـرتك موقعـه يف املنظمـة اجلودة هو شخص ملتـزم بـاجلودة  وب هوموج(

  .  اجلودة عادة ما تفشل وختفق

قــد مت تشــكيل فريــق ختطــيط متجــانس إلدارة مبــادرة اجلــودة  ومت أيضــا تــدريب املســؤولني عــن تســهيل األمــور ملبــادرة ل

هــام وتعمــل أقســام شــؤون األفــراد علــى تطبيــق معــايري اجلــودة اجلــودة ، ولتســهيل عمــل فــرق اجلــودة يف خمتلــف الوظــائف وامل

  .لتحسني عملية حتديد امليزانية  وخلق بيئة ثقافية اجيابية  وتطوير منتجات جديدة

مسـح علـى هيئـة العـاملني لتحديـد  يدها الثاين للجودة ، وقـد أجـر هم أقامت جمموعة املدارس مع 1994يف صيف 

اسية خاصـة باملقاطعـة  مـع تـوفري كتيبـات ونشـرات مسـاندة للمبـادرة  ولقـد عمـل املمثلـون احتياجام  ومت تطوير مناهج در 

                                                           

1 -Jerome S. Arcaro : Quality in Education: An Implementation Hand book, Florida;St. Lucie Press. 1995 p67 
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ركـزت فـرق العمـل علـى كمـا اإلداريون  وممثلو هيئة التدريس  وهيئة العاملني معا من أجل حل املشـكالت الـيت تـواجههم ،  

  .حتسني العمليات 

 تطــوير وزيــادة الموعــة املــدارس هــو مســاعدة العــاملني علــى يف أثنــاء العــام األول مــن املبــادرة كــان اهلــدف األمســى

  .و مساعدة الطالب على النجاح االهتمام بالعمالء يف الداخل واخلارج

حيـث اجلـودة   يمنسـقو هذا ويعزى جناح برنامج الباي أريناك إىل حد بعيد ملا بذله أفراد فريق التخطيط من جهـود  

  .بصفة مستمرةم احلادث يف التنفيذ ض مدى التقدااستعر ب منسقو اجلودة يقوم 

اك ، وقــد حــدد ينــأر  –ســبب مــا حــدث مــن جنــاح خــالل العــام األول للمشــروع فقــد تقــدمت ســريعا مبــادرة بــاي ب

فـــراد األعوقـــات حتقيـــق النجـــاح  ومت تشـــجيع ماتفاقـــا للعمـــل مـــع هيئـــة العـــاملني مـــن أجـــل إزالـــة  Whan" هـــاناو "الـــدكتور 

وارد ضـــئيلة املـــللعمـــل علـــى زيـــادة اإلنتاجيـــة وجـــودة نوعيـــة اخلـــدمات املقدمـــة  رغـــم أن العـــاملني علـــى تطـــوير طـــرق جديـــدة 

فراد العاملني فيها إجياد طرقا جديدة إلجيـاد وإنتـاج املـوارد ، وكانـت بـرامج الـتعلم النوعيـة املختلفـة األحمدودة  فقد استطاع و 

  .املقدمة للمجتمع على حتسني جودة ونوعية اخلدمات التعليميةساعدت   ةبرامج ابتكاري

  

  1) 3(المدرسة الفنية الثانوية في المنطقة رقم : المطلب الثاني

وتقـدم هـذه املدرسـة تـدريبا  Lincoln-Maine  "لنكـولن مـاين" يف  03تقع املدرسة الفنيـة الثانويـة للمنطقـة رقـم 

  .م  1992فنيا ومهنيا خلمس مدارس باملنطقة  وقد بدأت رحلتها مع اجلودة يف عام 

ملسألة اجلـودة علـى أـا وسـيلة لرتسـيخ عالقـة وطيـدة   Ashely Leblanc" آشلي لوبالنك" نظر مدير املدرسة ي

  .مع جمتمع األعمال ، فاجلودة توفر للمدارس فرصة إلقرار عالقة وثيقة مع عمالئها األساسيني وهم الطالب 

املعوقـــات الـــيت تقـــف حـــائال يف ســـبيل العـــاملني قائـــدا ورائـــدا حقيقيـــا للجـــودة يعمـــل علـــى إزالـــة  مـــدير املدرســـةيعتـــرب 

  .بإجيابية وهو يتطلع دائما لربامج جديدة تستطيع املدرسة تنفيذها وإشباع حاجات العميل وإرضائه

عــن طريــق تبــىن أنظمــة للجــودة   %10املكتــب اإلداري تقليــل نفقــات تشــغيل املدرســة مبــا يقــرب مــن  لقــد اســتطاع

فريـدا لتنفيـذ مبـادرة اجلـودة ، حيـث تؤكـد الشـواهد بصـورة جليـة  ادرسـة جـاهزة ومعـدة إعـدادهذا وتعترب هيئـة العـاملني يف امل

الفصــول  ولقــد تبــىن املعلمــون والطــالب رؤيــة ورســالة خاصــة بالفصــل  حيــث يعتــرب الطــالب جــزءا مــن  داخــلوجــود اجلــودة 

  .يع الطالب على إدارة عملية التعلم مت تشجللسلوك يف املدرسة ومت تطويره  كما  عملية التقومي  وقد مت وضع معيار

                                                           

  .79مرجع سابق ص : أمحد إبراهيم أمحد    1
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مـن أوائـل املـدارس الـيت  Maine" مـاين" وتعتـرب مدرسـة  ,)العميـل(كان الرتكيز يف املدرسة منصب على الزبون لقد  

اعتـربت هيئـة  حيـثقد كان العـاملون  وجملـس احتـاد الطـالب روادا للجـودة يف حقـل التعلـيم  فتطبق وتنفذ مبادرة اجلودة ، 

متطلبات واحتياجـات العميـل ، وقـد اسـتخدمت اجلـودة يف بـادئ األمـر مـن  جلودة طريقة لتطوير الربامج اليت تليبالعاملني ا

  . لني  دف حتديد و تلبية متطلبات العميلجانب هيئة العام

 وهيئة العاملني بشكل متكرر يف جلسات تدريبية عن اجلـودة فكانـت اجلـودة ذات وهيئة التدريسقد شارك املدير ل 

االســتثمار ســاعد علــى حتقيــق قــد اســتثمرت هــذه اموعــة ميزانيتهــا يف جمــال اجلــودة وهــذا و معــىن حقيقــي لتلــك املدرســة، 

  .النجاح

  

  تجربة مدينة ديترويت األمريكية : المطلب الثالث 

 العـام منـذ  لةالشـام اجلـودة إدارة فلسـفة األمريكيـة ميتشـغن واليـة يف الواقعـة التعليميـة ديرتويـت مدينـة تبنـت       

 يف رغبتهـا أبـدت الـيت املـدارس علـى تعميمهـا مت التجربة جناح وبعد البداية، يف جترييب حنو على  1990-1989الدراسي

 .الشاملة اجلودة إدارة فلسفة تبين

 . العامة للمدارس ميةيعلتال اإلدارة يف املوظفني وتنمية تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة ديرتويت مدينة استعملت

 ديرتويـت مدينـة اتبعتها حديثة إدارية مناذج إىل التقليدية اإلدارة سياق من الكبري والتحول الضخمة التغيري عملية إن      

 األخـذ  غايتـه مكثـف تـدرييب برنـامج إعـداد جـرى فقـد, التنظـيم مسـتويات خمتلـف علـى اجلـودة كبـري تطبيـق حـد إىل تعـىن

 اجلـودة إدارة ومفـاهيم أسـاليب علـى ديرتويـت مـدارس يف اإلداريـة الكـوادر تـدريب إىل أدى الشـاملة اجلـودة إدارة مببـدأ

   .مراحل ةثالث من يتكون الشاملة

 الرتكيز مت حيث الشاملة اجلودة إدارة ميدان يف العلمي البحث نتائج على باالعتماد التدرييب الربنامج تصميم مت لقد      

 1:هي  أطوار ثالثة علىيف الربنامج 

 تـدريبهم أي التعليميـة، العمليـة يف دورهـم أمهيـة فهـم علـى ملسـاعدم املـديرين لتدريب برناجماً  املدينة قدمت :األول ورالط

 :على الطور هذا يف التدريب ركز وقد ,الشاملة اجلودة إدارة أساليب ظل يف اجلديد دورهم إدراك على

 .ياملستو  اإلداري التنظيم يف املدير دور - 1

 .التشاركية القيادة يف ديرامل دور - 2

                                                           

 2005, اجلامعة اإلسالمية بغزة , رس الثانوية مبحافظات غزة تصور مقرتح لتوظيف مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدا: رسالة ماجستري بعنوان : نعمة عبد الرؤوف عبداهلادي منصور  1
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 .الفريق أفراد من فرد أي سلطة مع تتساوى سلطاته كفرد العمل فريق يف املدير دور - 3

 .ائي قرار أو سلطة صاحب وليس مساهم كعضو املشكالت حل يف دوره - 4

 الـيت التشـاركية قيـادةال مهـارات وتوظيـف تنميـة كيفيـة علـى ومعـاونيهم املـدارس مـديري تـدريب فيـه جـرى :الثـاني الطـور

 .التقليدي نفوذهم من الكثري عن التخلي منهم تتطلب

 التحول عملية على اإلشراف األساسية مهمته مدرسة كل يف العاملني من لفريق مكثف تدريب فيه جرى :الثالث الطور

 .الشاملة اجلودة إدارة أسلوب إىل التقليدي النمط من مدارسهم يف

 :عليها فرض ديرتويت مدارس يف الشاملة اجلودة إدارة ومفاهيم أساليب تطبيق إن

 .الشاملة اجلودة إدارة فلسفة مع يتالءم حنو على املدارس وواجبات وأهداف دور تعريف إعادة - 1

 اجلـودة إدارة حنـو للتحـول األساسـية التغيـري اسـرتاتيجيات لتطبيـق يؤهلهـا حنـو علـى للمـدارس الكلـي الوضـع حتسـني - 2

 .الشاملة

 .اجلماعية القيادة مبفاهيم تعىن واملعلمني لإلداريني الرتبوية القيادة يف شاملة تدريبية لربامج التخطيط - 3

 .التغيري عملية جتاه وأفكارهم مبواقفهم يتعلق فيما وخاصة نيملالعا وتثقيف تطوير برنامج تبين - 4

 أن جيـب ضـوئها علـى الـيت واملعلومات البيانات نهم تستمد رئيسية قاعدة واعتباره والتطبيقي النظري البحث توظيف - 5

  .والتطبيق التنفيذ جيري هداها وعلى التعليمية السياسات إعداد يتم

  

  األمريكية   New townنموذج مدينة نيوتاون : المطلب الرابع 

ـــة يف  لقـــد ـــة مقامـــت اإلدارة التعليمي ـــاون األمريكيـــة دين مدارســـها فبنـــت  بتطبيـــق منـــوذج إدارة اجلـــودة الشـــاملة يفنيوت

منوذجــا للجــودة الشــاملة باالعتمــاد علــى اجلوانــب النظريــة والتطبيقيــة لعــدد مــن املنظــرين يف إدارة اجلــودة الشــاملة مــن أمثــال 

  .  ظهر منوذج إدارة اجلودة الشاملة ملدينة نيوتاون كما هو موضح يف الشكل املوايلدميينج ، وقد 
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  ة الجودة الشاملة في مدارس مدينة نيوتاون األمريكيةنموذج تطبيق إدار ) :  09(شكل رقم 

  

   

      

       

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  147مرجع سابق ص , الجودة الشاملة  و المنهج :محسن علي عطية : المصدر 

  

كل األطفال يستطيعون التعلم وسوف يتعلمون: الرسالة   

  

  تعرف أهمية 

 تقدير الذات 

 

االهتمام 

والعناية 

 باآلخرين 

  :نتائج الجودة 

اتخاذ  تعلم مهارات ،

القرارات ، حل 

مشكالت، التفكير 

 الناقد

  

القدرة على االستيعاب 

  االنجاز المعرفي 

 هضم المنهج الدراسي 

  

المقدرة 

على التعلم 

 الذاتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبير عن الذات الترويح الحرية التقدير االنتماء

 

 التنفيذ
)الفعل(  

ماذا 
 نعرف؟

بماذا 
 نعتقد؟

ماذا 
 نريد؟

ساسيةحاجات اإلنسان األ  
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  1: ليد ما ييدحت)  09( لقد مت يف النموذج السابق املوضح يف الشكل رقم 

ستطيعون التعلم  وسوف يتعلمون جيدا  وقد وضـعت حتـت الرسـالة النتـائج الـيت يـراد كل األطفال ي:  الرسالة وهي-1

  :تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي  منحتقيقها 

                                    القدرة على التعلم-أ

  القدرة على االستيعاب -ب

  .الناقدفكري والتتعلم مهارات صنع القرار واختاذه وحل املشكالت ومعاجلتها -ج

   :يفاليت تتمثل و حددت احلاجات األساسية للمتعلم وهي نفسها حاجات اإلنسان األساسية -2

والتعبـــري عـــن الـــذات وهـــذا مـــا يعـــد األســـاس الـــذي يبـــىن عليـــه منـــوذج إدارة اجلـــودة   حالـــرتوي واحلريـــة  والتقـــدير  واالنتمـــاء 

  .الشاملة 

وقعة تتحقق من خالل منطقة التفاعل اليت تقع بني النتـائج يف األعلـى واحلاجـات إن احلاجات األساسية والنتائج املت       

  :منطقة التفاعل هناك أربع دوائر هيأسفل منها ويف 

                  مباذا نعتقد؟ -*   

            ماذا نعرف؟ -*   

  ماذا نريد ؟ -*    

  ).التنفيذ(الفعل  -*    

  ) .اختاذ القرار ( من دائرة ماذا نعرف ؟ و مباذا نعتقد ؟ مث يأيت الفعل إن عملية اختاذ القرارات تنبثق 

إن دائـــرة مـــاذا تعـــرف هـــي قاعـــدة حبثيـــة مهمـــة جيـــب أن ال تكتفـــي مبـــا تـــوفره مـــن معلومـــات  وبيانـــات مثـــل درجـــات 

تعــرب عــن الفلســفة الــيت حتصــيل الطلبــة أمــا دائــرة مبــاذا نعتقــد فهــي علــى درجــة كبــرية مــن األمهيــة النســبية إلدارة اجلــودة وهــي 

  .ماعات يف العم جتاه تلك الفلسفةتؤمن ا املدرسة  وإن هذا اإلميان ال يعين شيئا ما مل يظهر على سلوك األفراد واجل

وإىل عمليــة التعلــيم خدمــة  وإىل عمليــة  ) العميــل ، الزبــون(إن منــوذج نيوتــاون ينظــر إىل الطالــب علــى أنــه املســتفيد 

  .وذلك من أجل حتقيق التحسن املستمر يف العملية الرتبوية )  لطالبما تعلمه ا( التعلم 

  

  

  
                                                           

  1     147مرجع سابق ص , اجلودة الشاملة و املنهج: حمسن علي عطية  
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  نماذج عربية مقترحة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس : ثالثالمبحث ال

مـــن أجـــل االســـتفادة مـــن التجـــارب العامليـــة يف تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف املؤسســـات التعليميـــة و تعميمهـــا علـــى      

  .ببناء مناذج قد يؤدي تطبيقها إىل حتقيق اجلودة التعليمية املنشودة العرب قام العديد من املفكرين  , مؤسساتنا

  نموذج مقترح إلدارة جودة تعليمية شاملة ألحمد إسماعيل حجي: المطلب األول

اـــا ينطلـــق مـــن أن يقـــوم بـــإدارة العمليـــة التعليميـــة كلهـــا مبـــدخالا وعملي منـــوذجاملقـــرتح بأنـــه  النمـــوذجميكـــن تعريـــف 

  1:يلي على ما هذا النموذج ويقوم  التعليم نظام متكامل 

 تبنى فلسفة لتعليم يحقق الجودة الشاملة-)1

فلســفة التعلــيم تعــين ذلــك اإلطــار الفكــري املــنظم الــذي يتخــذ الفلســفة أســلوبا وطريقــا لتنظــيم التعلــيم وتوضــيح  إن

  :ومن املهم االهتمام بنشر هذه الفلسفة يف  ا من خالل نظامه التعليمي،األهداف اليت يسعى اتمع إىل حتقيقهو القيم 

 .اتمع والبيئة اخلارجية •

 .منظمات املعلمني •

 .مية املركزية واحمللية واملدرسيةاإلدارة التعلي •

 .معلمني وإداريني وطالب:املدرسة •

 وضع أهداف محددة قابلة للتطبيق لتحقيق الجودة الشاملة -)2

ولكــل نظـام تعليمــي أهدافـه املختلفــة وتتـدرج أهــداف   تعلـيم مــن أسـباب وجــود النظـام التعليمــي ذاتـهأهــداف التعـد 

إىل أهــداف أو ) إعــداد مــواطن صــاحل أو ختــريج قــادة متعلمــني(وطموحــة للنظــام ككــل   Goalsالتعلـيم مــن أهــداف عامــة 

نظــام ال دوقــد حيــد) تحــدث بلغــة أجنبيــةتعلــم أساســيات الفيزيــاء أو تنميــة القــدرة األساســية لل(حمــددة  Aims أغــراض

ومــا مل يكــن هنــاك وعــي يف أي نظــام تعليمــي بأهدافــه  التعليمــي أهــدافا ختتلــف بشــكل واضــح عــن أهدافــه احلقيقيــة الواقعيــة

ـــه سينقصـــه وجـــود أســـس رشـــيدة ونقـــاط للبـــدء لتحســـني أدائـــه والتخطـــيط للمســـتقبل أو االســـتخدام  احملـــددة وأولوياتـــه فإن

لتحقيــق ميكــن لومــن هنــا كانــت أمهيــة صــياغة أهــداف حمــددة ومتدرجــة وقابلــة  لكلفــة  هلــذه األغــراض ،األفضــل لتحليــل ا

  .الوصول عن طريقها إىل حتقيق اجلودة الشاملة لكل جوانب العملية 

  وضع سياسات تعليمية قومية واضحة لتحقيق األهداف وتنفيذها-)3

  , من أهداف  لقيام خبطوات مقبلة واختاذ قرارات تناسب ما وضعل ةلسياسات التعليمية مبادئ مرشدة وموجهإن ل       

                                                           

  1 424مرجع سابق  ص , اإلدارة التعليمية و اإلدارة املدرسية  :أمحد إمساعيل حجي  
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وجنـاح هـذه السياسـات يتطلـب  ,من هنا فإن مثل هذه السياسات ترتبط بالفلسفة املتبناة كما ترتبط باألهداف املوضـوعةو 

  :توافر عدة شروط فيها منها

 .دينامكيتها ومرونتها   •

 .لتطبيق وتوافر مقومات تنفيذها لقابليتها   •

 .اجتاهها اإلصالحي والتجويدي   •

 .استمراريتها و مشوهلا   •

 .جدواها االقتصادية  •

 .االتفاق عليها و إعالا ونشرها بني أفراد اتمع والعاملني بالتعليم   •

 لم و اإلدارة التعليمية والمدرسيةتوصيف الوظائف التعليمية بما فيها وظائف المع -)4

عمليــة هامــة حيتــاج إليهــا تطــوير التعلــيم كمــا حتتــاج إليهــا إدارتــه  فهــووالعــاملني  يتطلــب هــذا التوصــيف حتلــيال للعمــل

 .وفقا لنظام إدارة اجلودة الشاملة

 وضع شروط لشغل الوظائف التعليمية في ضوء التوصيف السابق والتعيين في ضوئها  -)5

ا يســري وفــق إجــراءات ال ختـــدم هنــا ينبغــي أن نســلم أنــه نتيجـــة لعــدم توصــيف وظــائف اإلدارة التعليميــة فـــإن شــغله

تطــوير التعلــيم وجتويــده ولــذلك يصــري ضــروريا يف إطــار نظــام إلدارة جــودة تعليميــة شــاملة أن يشــغل املنصــب التعليمــي فــرد 

  .تتوافر فيه شروط موضوعية حمددة وفق أسلوب علمي 

 توفير مدخالت جيدة -)6

لوبــة ليــتمكن النظــام التعليمــي مــن أداء وظيفتــه وتشــمل هــذه املــدخالت هــي مبثابــة املصــادر والعناصــر املختلفــة املط

   .واملعدات وغريها   والتسهيالت املادية املعلمني بل أيضا اإلداريني واملواد التعليمية و املدخالت ليس فقط التالميذ

مرحلـة  وطبيعي أن يكون هناك مقياس الختيار التالميذ وفق معايري حمددة وشروط ينبغي أن تتوافر فيهم ختتلف من

ة فـــيهم  وبـــرامج لتـــدريبهم يف أثنـــاء اخلدمـــة وشـــروط ينـــومســـتوى حمـــدد للمعلمـــني واإلداريـــني وتـــوافر كفـــاءات مع إىل أخـــرى

 .للموارد التعليمية الالزمة واملبىن واملعدات والتمويل الكايف ألداء النظام وحتقيقه ألهدافه

 تطوير األداء التعليمي وتحسينه-)7

ينبغـي أن يكـون للنظـام التعليمـي طرقـه الفعالـة ألداء  عالية اجلـودةاحلصول على خمرجات حتقيق األهداف و  من أجل

تضــمن وســائل مالئمــة للحكــم يهــذا العمــل ويتضــمن ذلــك تــوافر تقنيــات مالئمــة وطــرق تربويــة وبنــاء تنظيمــي فعــال ،كمــا 

هج يــرتبط حمتواهــا بأهــداف النظــام تضــمن مــن جهــة أخــرى منــايو  علــى نوعيــة خمرجــات التعلــيم والرقابــة عليهــا وقيــاس أدائهــا
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تضــمن قيــام املعلــم بــدوره بشــكل فعــال وحيتــاج ذلــك إىل أن يكمــا  التعليمــي واحتياجــات املــتعلم ومتطلبــات التنميــة والبيئــة 

  .إتقان يكون املعلم راضيا عن عمله متقبال لوظيفته ومقتنعا بدوره يؤديه بإخالص و 

 ربط المدرسة بما حولها  -)8

نسـقا فرعيـا لنسـق جمتمعـي أكـرب ويعـين هـذا ربـط املدرسـة بالبيـت يعتـرب التعلـيم  يفبإدارة اجلودة الشـاملة االهتمام إن 

  .و بالبيئة والوسائط الرتبوية األخرى

 :يهتم بما يليو  خلق مناخ تنظيمي يشجع على الجودة الشاملة -)9

 .العمل اجلماعي وتنمية روح العمل يف الفريق  •

 .يلة اعتبار العلم هدفا ووس •

  .قيم اخللقيةالتنمية  •

 إتاحة فرص المشاركة للعاملين في العمل التخطيطي والتنفيذي  -)10

  .شاركة مبدأ هام ترتبط باملناخ التنظيمي وتساعد على حتقيق هدف نظام إدارة اجلودة الشاملةتعترب امل            

 مشاركة أولياء األمور في التوجيه والمتابعة والرقابة  -)11

بـــل أدوار يف  أوليـــاء األمــور مـــدخال هامــا لنظـــام إدارة اجلــودة الشـــاملة حيــتم االهتمـــام بــأن يكـــون هلــم دور اعتبــار إن

  .وعمليات التوجيه واملتابعة والرقابة خاصةعامة العمليات اإلدارية 

  :ويتضمن ذلك وضع نظام لتوجيه العاملين ورفع مستويات األداء  -)12

 التوجيه    •

     التنمية الذاتية •

   التدريب يف أثناء اخلدمة   •

 )نظام للحوافز(التشجيع  •

 :وضع نظام للرقابة على األداء للوقوف على مدى تحقيق الجودة الشاملة يشمل -)13

  وضع معايري لقياس األداء    •

  املتابعة               •

 التقومي  •

  تدريب جهاز الرقابة                     •

 التغذية الراجعة  •
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 في المدرسة المصرية الشاملة نموذج مقترح لتطبيق الجودة : انيالمطلب الث

منوذجـا لتحقيـق جـودة املنـتج التعليمـي يف املدرسـة املصـرية يعتمـد ) أحـالم البـاز  و الفرحـايت السـيد ( يقدم الباحثان        

  :على سبعة عناصر رئيسية يوضحها الشكل التايل 

 تحقيق الجودة في المدارس المصريةعناصر النموذج المقترح ل) : 10(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

دار الجامعة الجديدة ,  )و تحقيق الجودة المعايير( المنتج التعليمي:  محمود الفرحاتي السيد و حسنأحالم الباز : المصدر 

79ص  2007 طبعة,اإلسكندرية   
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 القيادة
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 متابعة مستوى رضا العميل

 المخرجات

جودة عالية بأقل 

تكلفة و أقصر 

 وقت

 العمليات

أداء عايل اجلودة و 

حتسني مستمر 

 لألداء

 اإلستراتيجية

حتقيق التميز و 

التفوق على 

 اآلخرين

 الهدف

رضا العميل 

 و جودة 

 اخلدمة



عالمية ونماذج تجارب, الشاملة في التعليم المدرسي الجودة إدارة                      الثالث الفصل  

 

 

- 94 - 

  1: يمكن اإلشارة إلى هذه العناصر على النحو التالي 

  ثقافة جودة المنتج التعليمي : أوال 

ك فيــه أعضــاء املؤسســة متثــل هــذه الثقافــة طريقــة العمــل و التفكــري و االلتــزام الشخصــي و أســلوب احليــاة الــذي يشــرت      

  . تنظيمي حنو جودة املنتج التعليميمبثابة توجه هو و التعليمية 

ألن جـودة املنـتج التعليمـي ال تقـدم إال مـن مؤسسـات تشـيع فيهـا , و هلذا ينبغي نشر و ترسـيخ ثقافـة اجلـودة بـني العـاملني 

ثقافــة اجلــودة  و الــيت تــنعكس بــأثر إجيــايب علــى ســلوك كــل عضــو يف املدرســة و تبعــا هلــذا املنظــور فــإن ثقافــة جــودة املنــتج 

فاعلــة لتحقيــق الســلوك  التعليمــي هــي ثقافــة طويلــة األجــل تــدوم يف املنظمــات الرتبويــة إذا مــا اقتنــع ــا األفــراد و هــي وســيلة

  .املرغوب من خالل إتباع إسرتاتيجية وقائية مفادها افعل الشيء صحيحا من أول مرة 

  : تبدو أمهية ثقافة جودة املنتج التعليمي يف نقطتني أساسيتني مها

  . تراقب احلاجات املتغرية و املتعددة للمستفيد و تعمل دائما على الوفاء ا -1 

  .     ملني مبنهجية حتقيق اجلودة و مبسؤوليام احملددة و استبصار املشكالت و تقدمي احللول دراية كافة العا -2

  القيادة : ثانيا  

وجــود قيــادة إداريــة فاعلــة تقــوم برتمجــة املــدخالت الرتبويــة يف املدرســة إىل خمرجــات تعليميــة و تعلميــة ذات جــودة عاليــة       

  : عة من  االلتزامات لتحقيق جودة املنتج التعليمي و هي هذه القيادة البد هلا أن تتقيد مبجمو 

  .البحث عن الفرص للتغيري و النمو و االبتكار و التطوير -1

  .القدرة على التخيل و التنبؤ باملستقبل -2

  .حث اآلخرين من ذوي الرؤية املشرتكة للتعبري عن أرائهم  -3

                                                           

80بق  صمرجع سا:  حممود الفرحايت السيد و حسنأحالم الباز    1  
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  .قيق األهداف املشرتكة تشجيع التعاون و بث الثقة يف األفراد من أجل حت -4

  .تقوية اآلخرين من خالل إشراكهم يف السلطة و اختاذ القرارات و زيادة حرية التصرف يف العمل  -5

  .القدوة و املثل لآلخرين يف العمل -6

  .االعرتاف مبسامهات األفراد يف حتقيق النجاح  و تقييم اجنازام بشكل منتظم  -7

  األهداف : ثالثا 

   :البد من حتقيق األهداف التاليةقق رضا العميل و سعادته الذي حياملنتج التعليمي الوصول إىل من أجل      

  .فهم حاجات العميل و رغباته -1

  .فق متطلبات العميل من حيث اجلودةتوفري املنتج و  -2

   .التكيف مع املتغريات التقنية و االقتصادية مبا خيدم حتقيق جودة املنتج التعليمي -3

  .قع احتياجات و رغبات العميل يف املستقبلتو  -4

  .لعمالء احلالينيجذب املزيد من العمالء و احملافظة على ا -5

ختفــيض التكلفــة إىل التميــز يف األداء عــن طريــق حتســني اخلدمــة و تطويرهــا باســتمرار و رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة يف ظــل  -6

   . من خالل ترشيد اإلنفاق شريطة أال يكون ذلك على حساب اجلودة بلأدىن حد ممكن 

  اإلستراتيجية : رابعا 

الل القيـام بــأربع تقـوم إسـرتاتيجية املؤسسـة الرتبويـة يف ظـل جـودة التعلـيم علـى حتقيـق التميـز و التفـوق علـى اآلخـرين مـن خـ

    : مهام رئيسية هي

  .ستقبلرار و حتقيق رسالتها يف املوضع أهداف طويلة األجل تضمن للمدرسة البقاء و االستم-1

طــة إســرتاتيجية يف شــىت اــاالت داخــل املدرســة و إدخــال حتســينات مســتمرة و متواصــلة علــى األنشــطة الــيت خوضــع  -2

  .متكن املدرسة من الوصول إىل الريادة يف مستوى جودة خدماا 
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جــات اخلطــة ووضــعها يادراســة اإلمكانيــات احلاليــة املتاحــة داخــل املدرســة مــن أجــل حتديــد القصــور و اخللــل لتــوفري احت -3

  .موضع التنفيذ

لنهايــة إىل ا يف اهــترمجــة اخلطــة اإلســرتاتيجية إىل خطــط إجرائيــة تفصــيلية يــتم تنفيــذها علــى مراحــل متتاليــة تســعى مجيع -4

  .حتقيق األهداف العامة

  العمليات : خامسا 

املتكاملـة و ة مـن املهـام الفرعيـة املرتابطـة تعرف العمليات على أا جمموعة من اخلطوات املتتابعة اليت حتتوي على جمموع     

  .تسهم مجيعا يف اجناز هدف مشرتك و هو حتقيق خمرجات عالية اجلودة 

  : عد يف تنفيذ عمليات جودة التعليمو لتنفيذ العمليات البد من عرض أهم التغريات األساسية اليت تسا

  .و فوائدها  و ضرورا امللحة ملستقبل املدرسة ثقافة املدرسة و العاملني ا عن جودة التعليم و أمهيتها  -1

حبيــث يتحــول مــن اهليكــل التنظيمــي الرأســي الطويــل املتباعــد إىل  :إعــادة ترتيــب و تنظــيم اهليكــل التنظيمــي للمدرســة  -2

  .هيكل أفقي متناسق متكامل و مرتابط 

لية اجلميع و من مث فإن العمـل الفـردي و أسلوب مجاعي بروح الفريق و أن حتقيق اجلودة مسؤو : أسلوب تنفيذ العمل  -3

  .النظرة اجلزئية و املصلحة الشخصية ال وجود هلا 

و تغيــري قــاء مبســتوى األداء تيعــد التــدريب املســتمر وســيلة فعالــة إلدراك أمهيــة جــودة التعلــيم و االر : التــدريب املســتمر -4

  .كفاءة و حتقيق اجلودة يف رفع الو هذا كله يسهم إسهاما فعاالالسلوك اإلنساين لألفضل 

مــن ختطــيط وقــت عملهــم و تنظيمــه تنظيمــا جيــدا  همتوعيــة مجيــع العــاملني بأمهيــة الوقــت و متكيــن: اســتثمار الوقــت  -5

  . مبراعاة األولويات  وهذا ميكن املدرسة من السيطرة على األداء  و من مث حتقيق جودة التعليم 

يئـــة لتحســني املســتمر مــن أجــل التكيـــف مــع املتغــريات الــيت حتــدث يف بأي تبــين سياســـة ا: التحســني املســتمر للجــودة -6
   .املدرسة الداخلية و اخلارجية

  النتيجة : سادسا 

  : أمهها ما يليجموعة من السمات تتميز مب يف هذه احلالة ننتقل باملدرسة إىل مصاف املدرسة الفعالة و اليت
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  .متعون بالقيادة التعليمية القويةمعلمني يت -1 

  .اجتاهات إجيابية و توقعات عالية معلمني ذوي -2

  .تركز على التعلم من خالل برنامج تعليمي منظم  -3

    .ستوىاملتوفر نظام لتقومي التالميذ يرتبط بالربنامج التعليمي و يزود املعلمني بالتغذية الراجعة عن حتسن  -4

  . ضا و الدافعية للعمل توفري مناخ تربوي يساعد على التعلم و يشجع عليه و يولد الر  -5

  .تم بالنمو املهين املستمر للمعلمني و ال سيما يف جماالت اإلسرتاتيجيات التعليمية الفعالة  -6

  .دعم الشراكة اتمعية يف برامج املدرسة  -7

  . ختطيط و تنفيذ مشرتك للجهود و الربامج اليت تستهدف حتسني العملية التعليمية و تفعيل دور املدرسة  -8

  التغذية الراجعة : سابعا 

إن تطبيق معايري جودة املنتج التعليمي يتطلب تبين أسـلوب التقـومي املسـتمر ألداء العمـل يف كـل اـاالت  فالشـمولية       

حنـــراف يف الوقـــت و االســـتمرارية يســـاعدان علـــى كشـــف أي احنـــراف عـــن مســـتوى اجلـــودة و التـــدخل الفـــوري لتصـــحيح اإل

  : اجلوانب اإلرشادية يف هذا اال ما يأيت  املناسب و لعل أهم

و أن أي لـي مكـون مـن أنظمـة فرعيـة متكاملـة ذلـك أن املدرسـة نظـام ك, جيب أن تتصـف املتابعـة و التقـومي بالشـمولية -1

  .األنشطة الفرعية األخرى و تتأثر من مث جودة العمل الكليةاحنراف فرعي ستتأثر به باقي 

  )راف قبل وقوعه حناكتشاف اإل(قومي مستمرة متاشيا مع أهداف الرقابة الوقائية جيب أن تكون عملية الت -2

  . هوم التقليدي إىل املفهوم احلديثضرورة تغيري مفهوم عملية الرقابة و التقومي من املف -3

  .موضوعية عن كل شيء داخل املدرسة حتتاج عملية التقومي إىل مجع معلومات دقيقة ووفرية و -4

و نقــاط القــوة للعمــل علــى تـــدعيمها ددة توضــح مـــدى اإلجنــاز الــذي حتقــق مليــة التقــومي إىل وضــع معــايري حمــحتتــاج ع -5

  .معيار للتقومي هو مدى رضا العميلو لعل أهم ونقاط الضعف اليت حتتاج إىل عالج 

  .ة توعية العاملني بأمهية التقومي الذايت ألدائهم و إجنازام فهذا يشعرهم باملسؤولية الذاتي -6
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  نموذج عليمات إلدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية في األردن: المطلب الثالث

يــؤدي تطبيقهــا إال يتضــمن منــوذج عليمــات املقــرتح إلدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســات الرتبويــة خطــة عمــل إجرائيــة 

 الرتبويـة ةلتطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـ جرائيـةاإلعمـل اللغايـات تطـوير خطـة و , حتقيق اجلودة التعليمية املنشودة 

مبجموعهــا البيئــة األساســية واملسـاندة  وتعــد متطلبــات رئيســية إلعـداد خطــة عمــل ناجحــة  هنـاك عــدة عناصــر أساســية متثـل

  1: الشاملة  وهذه العناصر هي  لتنفيذ برامج اجلودة

  قة تحديد األهداف ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة بوضوح ود-1

مــدى قــدرا علــى البــدء بتنفيــذ بــرامج  معرفــةإن حتديــد متطلبــات إدارة اجلــودة الشــاملة يســاعد إدارة املؤسســة علــى 

وأنشطة إدارة اجلودة الشاملة ، ومن أجل تكوين تصور واضح حـول هـذه املتطلبـات ميكـن إلدارة املؤسسـة أن تسـعى بدابـة 

  :زها إىل البحث عن إجابات وعة من األسئلة من أبر 

 هل التغيري ضروري للمؤسسة  وهل هناك حاجة ماسة إلحداثه ؟ �

 هل تدرك اإلدارة العليا والعاملني يف املؤسسة ضرورة التغيري وأمهيته؟ �

 واضحة حتدد اجتاهها؟ (Vision)هل لدى املؤسسة رؤية  �

 ؤسسة ؟ هل لدى قادة املؤسسة الرغبة احلقيقية إلدخال إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف امل �

 وهل لديهم االستعداد الكامل لدمج مجيع العاملني يف املؤسسة يف عملية التغيري والتطوير؟  �

 هل تنوي إدارة املؤسسة استثمار كل اإلمكانات املتاحة للتغيري ؟  �

 ؟هل تثق اإلدارة باألفراد العاملني يف املؤسسة  �

  اختيار مدخل مالئم إلدارة الجودة الشاملة -2

  : ملدخل املالئم إلدارة اجلودة الشاملة  من خالل يتم اختيار ا

 .حتديد رؤية واضحة للمؤسسة وإجياد القيادة اليت جتعل هذه الرؤية حقيقة واقعية �

 .استثمار إمكانات املؤسسة يف عملية التطوير والتحسني  �

 .والتحسني املستمروالتدريب وضع نظام متكامل للتطوير  �

 .العاملني يف املؤسسة بدقة حتديد مسؤوليات كل من اإلدارة و  �

 .واالعرتاف بالتميز واإلبداع  آتوضع نظام للمكاف �

 .الرتكيز على تلبية احتياجات املواطن لتحقيق النجاح والتميز  �

                                                           

  1 173مرجع سابق  ص : صاحل ناصر عليمات  
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  تهيئة المناخ المالئم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة -3

املؤسســة العــاملني  يــذ بــرامج اجلــودة الشــاملة ويئــة مجيــع أفــرادوذلــك بتــوفري املــوارد املاديــة والفنيــة والتســهيالت الضــرورية لتنف

  .املرتبطة بإدارة اجلودة الشاملة نفسيا وذلك لفهم وتقبل املفاهيم واملمارساتفيها 

  دارة الجودة الشاملة إتبني أنماط قيادية مالئمة لفلسفة -4

إىل العمــل بــروح الفريــق مــن خـــالل  و الــيت ـــدف إدارة اجلــودة الشــاملة   فلســفةلتطبيـــق  ةمالئمــ ةط قياديــامنــأهنــاك 

ويل اهتمامـــا تــعطــي اهتمامـــا عاليــا لكــل مــن العمــل واإلنتــاج ، كمــا ت و الــيتاملشــاركة والعمــل اجلمــاعي وبنــاء فــرق العمــل  

  .متوازنا للعنصر البشري واإلنتاج واستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التنظيمية

  التدريب والتعليم المستمر-5

لـذا فمـن  وذلك بتنمية الكفايات املعرفية واملهارات الفنية الالزمة لدى العاملني لتنفيذ األنشـطة املنسـجمة مـع اخلطـة ،     

الضروري الرتكيز على التدريب املرتبط بربامج إدارة اجلودة الشاملة  لتنميـة السـلوكات واملهـارات الـيت تـدعم توجهـات اخلطـة 

  .وتساعد على حتقيق أهدافها

  تحديد حاجات ورغبات المستفيدين-6

وذلـــك مـــن خـــالل التعـــرف علـــى احتياجـــات األفـــراد يف املؤسســـة التعليميـــة علـــى كافـــة النـــواحي االجتماعيـــة والنفســـية 

والثقافيــــة واالقتصــــادية وغريهــــا ، والتعــــرف علــــى احتياجــــات املؤسســــة أيضــــا حبيــــث حيــــدث دمــــج بــــني احتياجــــات األفــــراد 

ض وبالتـــايل العمـــل علـــى تنميـــة العالقـــات االجيابيـــة بـــني األفـــراد يف املؤسســـة الواحـــدة وبـــني واحتياجـــات املؤسســـة دون تعـــار 

حبيــث تصــبح البيئــة احمليطــة ذات عالقــات واتصــال مشــرتك تعمــل مجيعــا علــى حتقيــق التنميــة  الــبعضاملؤسســات مــع بعضــها 

  .املستدامة يف ضوء العملية الرتبوية

    تبني برنامج إعالمي لغايات نشر الوعي-7

  :يلي ويتضمن هذا الربنامج ما الربنامج حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وآلية تطبيقهاهذا يدور 

 .تنظيم الدورات التدريبية املتخصصة �

 .إقامة الندوات العامة يف جمال إدارة اجلودة الشاملة �

 .إعداد كتيبات إرشادية وتوزيعها على املعنيني �

 .مجة عن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة اإلعالن عن املكاسب املتوقعة والنا �

 .املفهوم يف وحدات املؤسسة واجلهات املتعاونة معهاهذا  تعميم استخدام  �
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 .ونشر نتائجها يف االت والدورات العلمية وغريها العلمية حول املوضوعإعداد الدراسات امليدانية واألحباث  �

 .املعنية يف القطاعني العام واخلاص تبادل اخلربات والتجارب مع األجهزة واملؤسسات �

 

   نموذج محسن عبد الستار لتحقيق الجودة التعليمية  :المطلب الرابع

زيــادة إنتاجيــة املـــدخالت املدرســية مـــن املــوارد البشـــرية ,  إىل زيــادة القـــدرة التنافســية للمدرســـة نمـــوذجال هــذا يهــدف       

ـــة ـــة املدرســـية مـــن,  واملادي ـــادة كفـــاءة املدرســـة يف إرضـــاء ,  ختطـــيط وتنظـــيم وتوجيـــه وتقـــومي أداء جـــودة العمليـــات اإلداري زي

  .التحسني املستمر الشامل لكل أنظمة املدرسةو  ) اتمع احمللي-الطالب(املستفيدين والعمالء 

  1:يلي وتشمل ما املقرتح نموذجال يرتكز عليهاااالت اليت فيما يلي أهم 

 نظــم العمــل اإلداريــة الــيت تضــمن حتديــد وتقنــني اخلطــوات وإجــراءات العمــل يتطلــب دراســة وتصــميم :تصــميم العمــل-1

ـــة للمدرســـةاليـــومي  ـــة اإلداري ـــادة الفعالي ـــع املهـــام يف وظيفـــة كاملـــة  و الالزمـــة لزي ـــع األنشـــطة يف مهـــام وجتمي يســـاعد يف جتمي

  .واضحة املعلم مع توفري التخصص وتقسيم العمل

ني نشـــاطات اإلدارة ومهامهــا والعمــل علــى توضــيح عالقــات العمــل مـــع يتطلــب التنســيق بــ :تحليــل عالقــات العمــل-2

الرتكيــز علــى نشــر جــو مــن األلفــة واإلخــاء بــني العــاملني وتــدعيم روح الفريــق يف العمــل والــتحكم والســيطرة علــى الصــراعات 

  .واملشكالت اليت قد تنشأ بني األفراد أو مجاعات العمل املختلفة

وليات ؤ ا يف املســـتويات اإلداريـــة املختلفـــة وتسلســـلها مـــع حتديـــد الواجبـــات واملســـيتطلـــب وضـــوح :الهيكـــل التنظيمـــي-3

حــدود الســلطة ودرجــة  بكــل مســتوى مــن هــذه املســتويات ودراســة حجــم األعمــال الالزمــة للقيــام ــا و ةوالســلطات اخلاصــ

  .تفويض الصالحيات

طبيعــة املهـام والواجبــات املطلـوب تقييمهــا  يتطلـب ذلـك وضــع معـايري لقيــاس األداء تتناسـب مـع :تقيـيم أداء العــاملين-4

  .يف ضوء أسس موضوعية تبتعد عن األهواء الشخصية

ة يــتتطلــب تــدريب املســتويات اإلداريــة املختلفــة علــى اكتســاب املعــارف واملهــارات اإلداريــة والقياد: المهــارات اإلداريــة-5

هاز اإلداري باملدرسـة باملهـارات اإلداريـة األساسـية الالزمـة الالزمة إلدارة العمل داخل املدرسة مبا يضمن تزويد املديرين واجل

  .إلدارة الناجحةل

تتطلــب توضــيح خطــوط وقنـوات االتصــال بــني خمتلـف املســتويات اإلداريــة داخـل املدرســة وذلــك لتجنــب :االتصـاالت -6

ني يف مجيـع االجتاهـات مبـا التضارب والتداخل يف إصدار األوامر والتعليمات مع تشـجيع وتـدعيم االتصـال بـني مجيـع العـامل
                                                           

  1 294مرجع سابق  ص: حمسن عبد الستار حممود عزب  
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املعلومـات يف ســهولة  ريانيضـمن تـدفق املعلومــات يف سـهولة ويســر، باإلضـافة إىل فــتح قنـوات اتصــال مـع البيئــة احمليطـة لســ

  .ويسر إىل إدارة املدرسة األمر الذي يساعد على إجناز األعمال بكفاءة عالية 

واإلجراءات املنظمـة للعمـل ـدف ختفـيض الوقـت واجلهـد مـع  يتطلب إدخال التعديالت يف النظم :التطوير التنظيمي-7

العمــل علــى تــوفري اإلمكانــات املاديــة والبشــرية الالزمــة يف أداء الواجبــات واألعمــال التنظيميــة باإلضــافة إىل االهتمــام بتهيئــة 

  .الظروف املناسبة للعمل

للتمييـــز بـــني أداء األفـــراد وفـــق  اامهاســـتخد ووتتطلـــب وضـــع سياســـات ونظـــم واضـــحة وموضـــوعية للحـــوافز  :الحـــوافز-8

مراعـاة ظـروفهم االجتماعيـة والرتكيـز علـى  ومعايري موضوعية مع دراسة وحتليل احلاجات اإلنسانية للعـاملني داخـل املدرسـة 

  .احلوافز اإلجيابية أكثر من العقاب واجلزاء

  المقترح  نموذجمنطلقات ال

رة علــى حتقيــق أهــداف املدرســة مــن خــالل االســتثمار األمثــل ملواردهــا إن اإلدارة املدرســية الفعالــة هــي اإلدارة القــاد -1

 .املتاحة والتكيف مع مستجدات العصر واالستجابة ملتطلباته

 . إن حتقيق اإلدارة املدرسية الفعالة يتطلب تقومي أداء املديرين و االهتمام بالتنمية املهنية واإلدارية هلم -2

 زيادة رضـا املسـتفيدين واملتعـاملني مـع املدرسـة مـن طـالب وأوليـاء أمـور إن إجراءات ونظم العمل الفعالة تسهم يف -3

 .واتمع احمليط ا 

 :ينبغي كل هذايف ضوء  

احلـــد مـــن مركزيـــة الســـلطة داخـــل اإلدارة املدرســـية واالهتمـــام بزيـــادة الســـلطات والصـــالحيات اإلداريـــة والفنيـــة  �

 .املمنوحة للتنظيمات األخرى داخل املدرسة

 . وليات مجيع األفراد داخل منظومة املدرسةؤ بالتحديد الواضح والدقيق لواجبات ومساالهتمام  �

 .نشر وتنمية الوعي التنظيمي يف كافة أرجاء املدرسة  �

 .استعراض ودراسة املشكالت املدرسية وتقدمي احللول املناسبة هلا  �

 .ق العملتقدمي املشورة الفنية بشأن عمليات التنظيم والتخطيط وحتسني أساليب وطر  �

االهتمــــام بتحديــــد جوانــــب القــــوة والضــــعف يف أداء أعضــــاء اجلهــــاز اإلداري باملدرســــة وحتديــــد احتياجــــام  �

 .التدريبية والتنموية وتزويدهم بالتغذية الراجعة حول أدائهم 
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  خاتمة الفصل

ســـارعت , معرفيـــا متســـارعا  مبـــا أن اجلـــودة اليـــوم أصـــبحت مطلبـــا ملســـايرة هـــذا العصـــر املتغـــري الـــذي يشـــهد انفجـــارا        

العديــد مــن الــدول لوضــع معــايري للتعلــيم حبيــث تكــون شــاملة تتنــاول مجيــع اجلوانــب املختلفــة ملــدخالت العمليــة التعليميــة 

وتســعى لتحقيــق اجلــودة الشــاملة  فأقامــت لنفســها إطــارا عامــا و رؤيــة خاصــة ــا تســعى مــن خالهلــا إىل حتقيــق اجلــودة يف 

هــذا االهتمــام املتزايــد للــدول بــإدارة اجلــودة الشــاملة فــتح اــال , ا مــا تطرقنــا لــه يف املبحــث األول نظامهــا التعليمــي و هــذ

حيــث بــرزت العديــد مــن , ملعظــم املــدارس ــذه الــدول لتطبيقــه و تبنيــه كــنهج إداري بغيــة حتقيــق اجلــودة التعليميــة املنشــودة 

ــا التعليميــة و رضــا العمــالء عنهــا و هــذا مــا رأينــاه يف املبحــث املــدارس العامليــة كنمــوذج حيتــذى بــه يف حتقيــق جــودة خمرجا

هذه التجارب العاملية يف تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة و النجاحات الـيت حققتهـا  أدت بـالكثري مـن البـاحثني , الثاين 

هــذه النمــاذج هــي , دارس العربيــة العــرب إىل القيــام بــاقرتاح منــاذج للتطبيــق الصــحيح و الســليم إلدارة اجلــودة الشــاملة يف املــ

عبــارة عـــن تصـــورات ملـــا جيـــب القيـــام بــه عنـــد اختـــاذ قـــرار تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشــاملة يف مدارســـنا و هـــذا مـــا فصـــلنا فيـــه يف 

  .املبحث الثالث 
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  مقدمة الفصل

طته تكــون التنشــئة االجتماعيــة و نقــل إذ بواســ, تــرب التعلــيم مــن أهــم الركــائز الــيت يبــىن عليهــا تقــدم األمــم و الشــعوبعي    

  .املعارف و هو األساس يف االستمرارية احلضارية و االتصال بني ماضي الشعوب و حاضرها

كمــا تعتــرب املنظومــة الرتبويــة املــرآة العاكســة حلقيقــة الواقــع االجتمــاعي و االقتصــادي للــدول  و هلــذا بــات مــن الضــروري      

نــة هلــا بــني الشــعوب واألمــم أن تــويل منظومتهــا الرتبويــة العنايــة و أن جتعلهــا مواكبــة علــى هــذه الــدول إن أرادت حجــز مكا

  .للتغريات و التطورات احلاصلة حمليا و دوليا يف شىت ااالت  و أن تكون خمرجاا ذات جودة عالية 

حات متعـددة علـى املنظومـة اجلزائر كغريها من الدول أدركت هذه احلقيقة و منذ االستقالل  حيث قامت بإجراء إصال    

و رغــم كــل اجلهــود املبذولــة يف هــذا اإلطــار و اإلجنــازات احملققــة يف , الرتبويــة جلعلهــا تتماشــى و تطلعــات الشــعب اجلزائــري 

, ضــعف مســتوى التالميــذ : إال أن املنظومــة الرتبويــة اجلزائريــة ظلــت تعــاين مــن عــدة مشــاكل و نقــائص منهــا, ذلــك الوقــت 

عــدم حتقيــق املنظومــة الرتبويــة لألهــداف املســطرة و عــدم تلبيــة حاجــات اتمــع مــن , لرســوب و التســرب ارتفــاع مســتويات ا

  .خمتلف املهارات املهنية و هي كلها حتتاج إىل إصالح و معاجلة

 ملعاجلة هذه املشاكل و تدارك هذه النقائص قامت السـلطات اجلزائريـة بالقيـام بإصـالحات جوهريـة مسـت قطـاع الرتبيـة    

حيــث أوكلـت هــذه املهمـة إىل اللجنــة الوطنيـة إلصــالح املنظومـة الرتبويــة و الـيت أعطيــت هلـا  كافــة الصــالحيات , و التعلـيم 

ووفــرت هلــا مجيــع اإلمكانيــات مــن أجــل إعــداد منظومــة تربويــة حتقــق لنــا اجلــودة التعليميــة املنشــودة مــن خــالل إعطائنــا منــتج 

  .تعليمي ذا جودة عاملية

قــاء الضــوء علــى أهــم اإلصــالحات الــيت انتهجتهــا اجلزائــر يف التعلــيم  ومــا إذا كانــت هــذه اإلصــالحات قــد مــن أجــل إل    

ســوف نســتعرض يف هــذا الفصــل تطبيقــات اإلصــالحات الرتبويــة يف اجلزائــر  مــن , حققــت النتــائج املرجــوة واجلــودة املتوقعــة 

اإلصـالح الرتبـوي يف اجلزائـر و حتميـة تطبيقـه و كـذا  خالل التطرق إىل مفهوم اإلصالح الرتبـوي  و إشـكاليات و حتـديات

أمــا يف املبحــث الثــاين و الثالــث فســوف , أهــم اإلصــالحات املنتهجــة و بعــض مؤشــرات جناحهــا و هــذا يف املبحــث األول 

 نتطرق فيه إىل دراسة تطبيقية على مستوى متوسطات والية سـعيدة ملعرفـة مـدى تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مؤسسـات

  .متوسطات والية سعيدة  التعليم اجلزائرية من خالل
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  تطبيقات اإلصالحات التربوية في الجزائر : المبحث األول 

تعرف املنظومة الرتبوية بكل دولة تطورا و تغريا هادئـا و مسـتمرا  و هـي عمليـة تقنيـة و عاديـة  تنجزهـا هياكـل علميـة       

غـراض و املنـاهج و طـرق التـدريس مرحليـا مـن طـرف اجلهـات املختصـة  و جتـرى و تربويـة  و هكـذا تراجـع األهـداف  و األ

  .التعديالت و اإلصالحات الالزمة 

 مفهوم اإلصالح التربوي و شروطه :المطلب األول

-I مفهوم اإلصالح التربوي  

ا وهـــو الواقـــع لتحقيـــق أهـــداف متفـــق بشـــأيف يعتـــرب اإلصـــالح الرتبـــوي رؤيـــة تعكـــس فلســـفة وفكـــرا يـــراد جتســـيدها 

اإلصـالحات و  من جمموعة من العالقات املتبادلة يف البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للنظام التعليمي ءابطبيعته جز 

  .1اليت تتم تعكس التغريات اليت تطرأ على الفكرة اليت يكوا اتمع عن مستقبله

قبــول التطــوير لل املكونــة للنظــام الرتبــوي ويــئ البشــر فاإلصــالح الرتبــوي هــو عمليــة شــاملة تتنــاول املتغــريات والعوامــ

 عمليــة االنتقــال إىل النظــام املطــور حــىت ميكــن حتقيــق االســتفادة القصــوى مــن التطــوير ودفــع القــائمني ريوتفهــم أهدافــه وتســي

   2.على تطبيقه لالستفادة منه

ـــايقصـــد بـــه أيضـــا التحـــديث والتجديـــد اإلصـــالح الرتبـــوي  مســـايرة للمعاصـــرة واملتغـــريات ت يف املـــدخالت و العملي

ممـــا يـــؤدي إىل حتســـني جـــودة املخرجـــات و ميكـــن املؤسســـات الرتبويـــة مـــن حتقيـــق   الدوليـــة واحملليـــة يف شـــىت جمـــاالت احليـــاة

  3 .أهدافها بكفاءة و فعالية 

ه األزمـة  وتـربره كما أن اإلصالح ال حيدث عفـوا أو مصـادفة أو ارجتـاال  إنـه إصـالح ُمفكـر فيـه و خيـرج كمشـروع تلـد       

    4.الدراسة املنهجية و تدفع إليه احلاجة للتطوير  و هلذا فاإلصالح فكر و ختطيط و تنفيذ و تقومي 

يف مـدى انتشـارها اعتمـادا علـى مـدى مالءمتهـا للوسـط املطبقـة فيـه وقابليتهـا للتطبيـق  صالحات الرتبوية ختتلففاإل

 .5ا من قبل صناع القرار واملستفيدين واملنفذينوالتجريب وكلفتها املادية ودرجة التحمس إليه

 

                                                           

   202ص  2002الرتبية يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األوىل  :عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل 1
   18ص  2009املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، الطبعة األوىل  -توجهات عاملية - اإلصالح التعليمي يف العامل العريب :احل جوهرعلي ص 2
   359ص   2005، الطبعة األوىل السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان: فاروق عبده فليه والسيد حممد عبد ايد 3

73ص 2006دراسات يف التعليم العريب و تطويره ، عامل الكتب للنشر و التوزيع  األردن، طبعة أوىل : حممود مصطفى قمرب  4  
   203مرجع سابق ص  :عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل 5
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II-  شروط اإلصالح التربوي   

إن عملية اإلصالح الرتبوي الشامل تتطلب جهدا و ماال ووقتا  و هلـذا جيـب الرتيـث قبـل التأكـد مـن أن هنـاك حاجـة      

   1:ثل فيما يلي حقيقية لإلصالح  و بعد ذلك البد من القيام مبجموعة من اإلجراءات الضرورية و تتم

إذ هنـــاك حاجـــة إىل منشـــأة علميـــة توكـــل هلـــا مهمـــة رصـــد الواقـــع و التحـــوالت : إجيـــاد هيكـــل دائـــم للبحـــث و املتابعـــة -1

كمـــا جيـــب أن تـــوفر هلـــا اإلمكانيـــات , يف ميـــادين التقيـــيم و املتابعـــة و إصـــدار توصـــيات إصـــالح املنظومـــة الرتبويـــة الرتبويـــة 

  .كامل الصالحيات إلجناز املهام املنوطة ا   والوسائل املادية  و متنح هلا

حيث أن اإلصالح هو عملية حبث علمي موضوعي ميـداين يتطلـب خـربات وكفـاءة : توفري فرق من املربني و الباحثني -2

  .علمية عالية و موضوعية يف تناول القضايا بعيدا عن التأثريات احلزبية و اإليديولوجية

  2:رس البد من توافر جمموعة من العناصر أمههااالرتبوي على مستوى املد تحقيق النجاح لعملية اإلصالحل

  . السماح للمدرسة بالتجديد واختيار طاقم العمل القادر على املشاركة ويتالءم مع عملية التجديد -1

احلاجـة إىل اـالس  فقيـة وهنـا تـربزالرأسـية واألقـرارات الاختـاذ  املشاركة يفمن خالل  :إشراك املدرسني يف صناعة القرار -2

  .مور يف وضع وتطبيق إسرتاتيجيات العمل املدرسياملدرسية كوسيلة إلشراك املعلمني وأولياء األ

ملطلوبـة علـى اكتسـاب اخلـربات املهنيـة ا مجيـع العـاملنيسـاعد ذلـك ي ألن :الرتكيز على التدريب املستمر والتنمية املهنية -3

  .لتحقيق إصالح إداري ناجح

  .ظام معلومايت شامل للمدرسة يسهل حتقيق اإلدارة الذاتية للمدرسةإنشاء ن -4

  .توفري املكافآت والعقوبات -5

  .رياختيار املديرين القادرين على تسهيل وإدارة التغي -6

  

  

  

  

  
                                                           

121ص  2006الطبعة الثانية  , وهران , توزيع دار الغرب للنشر و ال, الرتبية و التعليم باجلزائر  :بوفلجة غيات   1  
  2 47ص 2008,اإلسكندرية  ,دار اجلامعة اجلديدة,الالمركزية يف التعليم رؤية جديدة : عبد احلميد عبد الفتاح شعالن  وسالمة عبد العظيم حسني  
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  إشكاليات وتحديات اإلصالح التربوي في الجزائر :المطلب الثاني

I-  إشكاليات اإلصالح التربوي في الجزائر  

  1:تتمثل فيما يلي اإلشكاليات اليت تعيق عملية اإلصالح الرتبوي باجلزائر عديد منهناك ال

إن قطــاع الرتبيــة قطــاع اســرتاتيجي حيتــاج إىل دراســات معمقــة مــن : لتســيري املنظومــة الرتبويــة غيــاب إســرتاتيجية واضــحة -1

  .طرف باحثني أكفاء وفق نظرة شاملة عرب املاضي و احلاضر و املستقبل 

رغـم أمهيـة موضـوع الرتبيـة  إال أن اجلانـب السياسـي : يان البعـد السياسـي و اإليـديولوجي علـى حمـاوالت اإلصـالح طغ -2

  .يطغى دائما على اجلانب العلمي و املوضوعي 

رغــم خطــورة وضــعية املدرســة اجلزائريــة  جنــد أن الكثــري مــن األفــراد الــذين يناقشــون : مــيش الكفــاءات العلميــة الرتبويــة  -3

  .ضوع تقوميها و إصالحها ال عالقة هلم بالرتبية و التعليم مو 

جيــب النظــر إىل املدرســة كقطــاع اســرتاتيجي جيــب االســتثمار فيــه  هلــذا جيــب تــوفري : الشــح يف اإلنفــاق علــى املدرســة  -4

  .املدرسة باملهام املنوطة ا  و االهتمام باملربني و الرفع من مستواهم املادي و املعنوي  شروط قيام

II-  التربوي في الجزائراإلصالح تحديات   

  2:وهي إصالح املدرسة اجلزائرية عدة حتديات داخلية وخارجيةمن أجل يواجه النظام الرتبوي يف اجلزائر 

  التحديات الداخلية -1

 :جيب على النظام الرتبوي أن يرفع ثالثة حتديات داخلية  

اتية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــيت حصــلت يف اجلزائــر ينبغــي أن تــرتجم يف املدرســة التغــريات املؤسســ -أوال

  .وذلك بتحسني وجاهة التعليم أمام احتياجات اتمع اجلزائري احلايل

رفــع نوعيــة ب وذلــك يتعــني علــى املدرســة االضــطالع جيــدا بوظيفتهــا يف الرتبيــة والتنشــئة االجتماعيــة والتأهيــل  -ثانيــا

  .النظام الرتبوي

جيب عليها مواصلة تطبيق دميقراطية التعليم أي جعله يف متناول أكرب عدد ممكن من التالميـذ وضـمان حـدود  -اثالث      

  .زيادة اإلنصاف يف النظام الرتبويب و ذلكمتساوية يف النجاح لكل تلميذ 

  

                                                           

  1 125مرجع سابق  ص :بوفلجة غيات  
   10ص  2006 -اجلزائر -الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية,درسة اجلزائرية املقاربة بالكفاءات يف امل :إكزافيي روجريس 2
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  التحديات الخارجية -2

  :حتديات خارجية  ثالثةجيب على النظام الرتبوي كذلك أن يرفع 

  .دي العوملة االقتصادية اليت تتطلب كفاءات عالية متالئمة مع متطلبات حركية املهنةحت :أوال 

  أي اللجوء إىل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة من أجل التحصيل املدرسي وتعلمحتدي املعلوماتية : ثانيا

  .تعماهلا يف خمتلف قطاعات احلياةاس 

بوي أي جعله أكثـر اسـتعدادا لالسـتجابة ملقتضـيات تنميـة الـبالد االقتصـادية رفع الفعالية اخلارجية للنظام الرت  :ثالثا 

  .واالجتماعية ضمن بيئة عاملية

  اإلصالحات التربوية في الجزائر حتمية تطبيق : المطلب الثالث

ام فاإلصـالح اجلديـد للنظـ د إىل حتمية حدوثه قو اإلصالح الرتبوي ال حيدث من فراغ ولكن البد له من دوافع تإن 

الرتبوي اجلزائري أملته ظروف مرتبطة أساسـا بـالتغريات الـيت تعيشـها الـبالد يف اـاالت االقتصـادية والسياسـية و باحلاجـات 

  .كثرية االجتماعية النامجة عن هذه التغريات وفرضته حتديات  

ه عوملــة احليــاة يف شــىت بإعــداد أبنائهــا للعــيش يف عــامل تطبعــ اجلزائريــة مواجهتهــا  ةســعلــى املدر فرضــت إــا حتــديات 

  1.جماالا املختلفة ومتيزه تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة اليت اقتحمت مجيع ااالت

مـــن هنـــا أصـــبح إصـــالح النظـــام الرتبـــوي ضـــرورة ملحـــة بســـبب الوضـــع الـــراهن للمدرســـة اجلزائريـــة مـــن جهـــة وبســـبب 

  2:الت هيأهم هذه التحو و التحوالت يف خمتلف امليادين من جهة أخرى 

إن اعتماد التعدديـة السياسـية يسـتلزم نظامـا تربويـا يتبـىن مفهـوم الدميقراطيـة ممـا يرتتـب عنـه : على المستوى الوطني -

 .تكوين روح املواطنة وكل ما يدعو إىل بناء القيم ومواقف التفتح والتسامح واملسؤولية

الصــارمة الــيت متيــز  لألفــراد للمنافســة لرتبــوي إعــداد جيــدعوملــة االقتصــاد تقتضــي مــن النظــام ا: علــى المســتوى الــدولي -    

  . األلفية الثالثة حيث الرخاء االقتصادي لألمم يرتبط أساسا حبجم ونوعية املعارف العلمية وحسن األداء التكنولوجي

  3: كما أن اإلصالح التربوي في الجزائر أصبح ضرورة ملحة و ذلك لألسباب التالية

  ت يف املنظومة الرتبوية بسبب تعريضها إىل حد بعيد للضغوط اإليديولوجية و االحنرافاتالنقائص و اإلختالال -1

                                                           

  3ص  2009املديرية الفرعية للتوثيق مكتب النشر، جوان : إصالح املنظومة الرتبوية النصوص التنظيمية اجلزء الثاين: التوجيه واالتصال ومديرية التقومي  1
   5ص  2009، أفريل 00جملة اإلصالح واملدرسة، العدد رقم , قانون وحتديات  "مقال بعنوان :شنان فريدة  2
 مبناسبة تنصيب اللجنة  –عبد العزيز بوتفليقة  –خطاب رئيس اجلمهورية - ( 2009الطبعة األوىل   اجلزائر,دار القصبة للنشر - رهانات و إجنازات-إصالح الرتبية يف اجلزائر :بوبكر بن بوزيد 3

   11ص)  2000ماي  13يوم السبت , اجلزائر , قصر األمم , بوية الوطنية إلصالح املنظومة الرت 
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  .السياسية اليت صرفتها عن بلوغ أهدافها 

النقـــــائص املســـــجلة يف امليـــــدان و الـــــيت تتجلـــــى يف التـــــدين امللمـــــوس للمســـــتوى التعليمـــــي العـــــام و اخنفـــــاض قيمـــــة  -2

  .و يف إقصاء اآلالف من الشباب من املدرسة سنويا الشهادات املمنوحة و يف التسرب املدرسي

  .حرمان بعض املناطق املعزولة يف الوطن من التمدرس  -3

  .عدم قدرة املدرسة على االستجابة حلاجات اتمع املشروعة و ال على تلبية رغباته احلقيقية -4

  .وية غياب الرؤية الواضحة و سوء الرتابط بني خمتلف أطوار املنظومة الرتب -5

  .ضعف االتصال باحمليط احمللي و نقص التفتح على احمليط العاملي  -6

ـــة         ـــة ، هنـــاك الكثـــري مـــن النقـــائص اجللي إىل جانـــب التحـــديات السياســـية و االقتصـــادية و التكنولوجيـــة و الثقافي

قـــائص يف املنظومـــة واملدروســـة مـــن قبـــل بعـــض املنظمـــات العامليـــة و خاصـــة منظمـــة اليونســـكو  الـــيت بينـــت بـــأن هنـــاك ن

الرتبويــة اجلزائريــة ال ميكنهــا التماشــي مـــع التحــديات التكنولوجيــة احلاليــة  ممــا يفـــرض علينــا اختــاذ إجــراءات جديـــدة يف 

ـــة  تنبـــين علـــى التحســـني و التطـــوير املســـتمر  و االنتقـــال مـــن اجلانـــب النظـــري لإلصـــالح إىل  إصـــالح املنظومـــة الرتبوي

  1. اجلانب العملي بدءا باألولويات

ختيار بقدر ما هـو حتميـة تفرضـها ضـرورات العصـر ومتطلبـات املرحلـة ومـن إدا غ اإلصالح الرتبوي يف بالدنا ما إن

هــذا املنطلــق انتهجــت اجلزائــر يف الســنوات األخــرية سياســة إصــالحية تربويــة شــاملة واعيــة ومدركــة حلاجــات الفــرد اجلزائــري 

  .ومتطلبات التنمية

  

  و بعض مؤشرات نجاحهات التربوية المنتهجة في الجزائر اإلصالحا: المطلب الرابع 

)I(- اإلصالحات التربوية المنتهجة في الجزائر  

  1976كمــا جــاء يف أمريــة أمههــا اعتمــاد املدرســة األساســية   لقــد عرفــت املنظومــة الرتبويــة اجلزائريــة عــدة إصــالحات    

ات علـــى قطاعـــات التعلـــيم األساســـي و الثـــانوي إىل جانـــب ذلـــك وقعـــت عـــدة إصـــالح  1971وإصـــالح التعلـــيم العـــايل 

  .والتكوين املهين و التعليم العايل

و هـو الــدافع   1997إن االهتمـام بإصـالح املنظومـة الرتبويـة كــان هـو الـدافع وراء إنشـاء الـس األعلــى للرتبيـة سـنة     

هــذه األخــرية قــدمت   2000مــاي  13األساســي أيضــا  إلنشــاء اللجنــة الوطنيــة إلصــالح التعلــيم و الــيت نصــبت بتــاريخ 

                                                           

1 -Tahar kaci : réflexions  sur le système éducatif , casbah éditions ,Alger , 2003  p24 
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تقريرهــا حــول مشــروع اإلصــالح إىل جملــس الــوزراء  الــذي كــرس مخــس إجتماعــات ملناقشــته و إثرائــه و املوافقــة عليــه  و قــد 

  1: تضمن احملاور التالية 

  إعادة صياغة الفعل البيداغوجي -)1(

يـة اإلصـالح الشـامل الـذي شـرعت اجلزائـر يف تطبيقـه تعترب املسألة البيداغوجية احملور الرئيسي واحملرك املركـزي يف عمل

  .والذي مس خمتلف مكونات املنظومة الرتبوية 2002منذ سنة 

  :يلي ما إقتضىإن إصالح الفعل البيداغوجي يف منظومتنا الرتبوية 

  .إصالح املناهج الدراسية -1

  . استعمال الرتميز الدويل واملصطلحات العلمية بلغة مزدوجة -2

  . املواد الدراسية املسامهة يف بناء شخصية التلميذترقية  -3

  .تعزيز املواد الدراسية العلمية والتقنية -4

  .ترقية تدريس اللغات األجنبية -5

  . البعد األساسي للرتبية البيئية -6

  . الرتبية على املواطنة -7

  .إعداد الكتب املدرسية اجلديدة -8

   إنشاء نظام جديد للتقييم -)2(

مقارنـة مبـا هـو ممكـن أو باملقارنـة " مـا هـو كـائن بالفعـل"تقييم ممارسة مستمرة تسمح بوصـف وقيـاس وتكمـيم ال يعترب

  .و هذا ما يؤدي إىل تعزيز عملية البحث عن االحنرافات  و تصحيحها  مع ما ينبغي أن يكون 

املتعلمـات األساسـية لتزويـد مراكـز القـرار إن التصور اجلديد ملفهوم التقييم يف إطار اإلصالح الرتبوي ركز علـى تقيـيم        

املتابعــة املســتمرة ملســتوى ونوعيــة التعلــيم القاعــدي إىل جانــب إبــراز العوامــل الذاتيــة للتالميــذ واملعلمــني  تــيحباملؤشــرات الــيت ت

 .ارات التقييم واالستجواباتبواملدرسة وتأثريها على النتائج املدرسية اليت تفرزها اخت

   2:ذا يسمح لــــــإن نظام التقييم ه

  .صانعي القرار باختاذ القرارات الصائبة لتحسني نوعية التعليم  -1 

  .قادة املدارس للتصرف كأداة إدارية فاعلة  -2

                                                           

  1 28و 27ص مرجع سابق :بوبكر بن بوزيد 
2 -Laifa ait boudaoud :  Op .cit , p126 
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  .للمعلمني لتقييم ممارسام -3

  تجديد نظام التكوين والتدريب البيداغوجي واإلداري  -)3(

 وحتســني مسـتواهم يعتــرب قطبــا قائمـا بذاتــه ضــمن برنـامج إصــالح املنظومــة إن تكـوين املــؤطرين البيـداغوجيني واإلداريــني     

  :ا يأيتمبالرتبوية وتتعلق العمليات املسجلة يف هذا اال 

 .حتسني نظام التكوين األويل للمعلمني ليتماشى مع املعايري الدولية  •

 .تطبيق نظام جديد للتكوين أثناء اخلدمة يوجه خصيصا للمدرسني  •

 .ملتواصل جلميع املستخدمني للتكفل على أحسن وجه بعمليات إصالح املنظومة الرتبوية التدريب ا •

  إعادة تنظيم المنظومة التربوية  -)4(

تنظـيم املنظومـة   واملتعلـق بإعـادة 2002أفريـل 30تكفلت وزارة الرتبية الوطنية بتنفيذ قرارات جملس الوزراء املنعقـد يف       

  :الرتبوية من خالل ما يأيت

 . التعميم التدرجيي للرتبية التحضريية-1

وهــذا بتخفــيض مــدة التعلــيم االبتــدائي بســنة واحــدة  و متديــد مــدة التعلــيم املتوســط  إعــادة هيكلــة التعلــيم اإللزامــي-2

 .بسنة واحدة 

ولــوجي التكنو التعلــيم الثــانوي العــام : أســاس ثالثــة فــروع هــي و ذلــك علــى إعــادة هيكلــة التعلــيم مــا بعــد اإللزامــي-3

  .التعليم العايل التكوين والتعليم املهنيني و

أحـد أهـم اإلجـراءات كترسيم مؤسسات الرتبية والتعليم اخلاصة   حيث مت إضفاء الطابع الرمسي على التعليم اخلاص-4

   . اليت قام ا إصالح املنظومة الرتبوية

  اجلوانب التنظيمية -5

  : أصبحت كل مديرية تربية حتتوى على مخس مصاحل هيث منصب األمني العام و ااستحد لقد مت        

        الربجمة واملتابعة -1

  التمدرس واالمتحانات       -2                

  املستخدمني والتكوين  -3                

               املالية والرواتب -4         

  .جتماعيالنشاطات الثقافية والرياضية والعمل اال -5                
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عتمـاد علـى منـط الأما على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين فإنـه مت تنظـيم اـالس الرتبويـة والتعليميـة داخلهـا با 

التســيري التســامهي الــذي يشــكله مشــروع املؤسســة وذلــك بتشــجيع مشــاركة التالميــذ وممثلــني عــن أوليــائهم يف حيــاة املؤسســة 

  .درسي القائم هم أكثر بالوضع املسالرتبوية قصد حتسي

هـــو تقنيـــة حديثـــة لتحســـني التســـيري و معاجلـــة مشـــاكل املؤسســـة وذلـــك بوضـــع إســـرتاتيجية لتحقيـــق : مشـــروع المؤسســـة 

ددها كـــل مؤسســـة لنفســـها وفقـــا لألهـــداف الوطنيـــة و النصـــوص التشـــريعية و خلصوصـــياا اجلغرافيـــة و احلضـــرية حتـــأهـــداف 

شــاركة و مســامهة كــل مبث يكــون التلميــذ فيــه حمــور العمليــة كلهــا  و ذلــك حميطهــا االقتصــادي و االجتمــاعي و الثقــايف حبيــو 

   1.أفراد اجلماعة الرتبوية و خمتلف املتعاملني مع املؤسسة 

   2:كما أن مشروع املؤسسة يسعى إىل ما يلي 

  .وضع التلميذ يف حمور العملية الرتبوية  -*

  .إشراك خمتلف الفاعلني يف إجناز املشروع -*

  .ائق تسيري املدرسة و أمناط تنظيمها عصرنة طر -*

  .إدماج تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف سريورة العملية التعليمية و التعلمية  -*

منظـور  مـنيهدف هذا املشروع إىل تكريس التعاقـد يف العالقـة الـيت تـربط اإلدارة املركزيـة وإدارات الواليـة :  مشروع الخدمة

ولني إىل ؤ املسـتخدمني وتوجيـه قـرارات املسـ مجيـعبأمنـاط التسـيري اجلديـدة األكثـر فعاليـة وجتنيـد إلزامية حتقيـق النتـائج والعمـل 

  .اجلميع  برضاوجهة مشرتكة حتظى 

  عمليات الدعم لتنفيذ اإلصالح التربوي -)5(

اإلصـــالح  أدى ظهــور إصــالح املنظومــة الرتبويــة إىل تعبئـــة املــوارد والوســائل الناجعــة والضـــرورية إلجنــاح تنفيــذ عمليــة

  .وكذا لدعم العمليات اليت شرع يف اجنازها 

  :يلي ختص ماالدعم هذه ذات أمناط متعددة و  إن تدابري 

  . إنشاء مؤسسات التأطري والدعم  -1

  .مسامهة املؤسسات الوطنية األخرى -2

  . تعزيز عملية التضامن والدعم لفائدة التمدرس -3

  .إسهام التعاون الدويل -4

                                                           

8ص 2005أكتوبر ,  12عدد,املركز الوطين للوثائق الرتبوية , سلسلة من قضايا الرتبية ,مشروع املؤسسة :  حبيبة بوكرتوتة وعائشة بلعنرت   1  
  2  2ص  2010أكتوبر , الضوبط التنظيمية اجلديدة ملشروع املؤسسة من أجل إعداد عقد النجاعة , وزارة الرتبية الوطنية  
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)II(-  التربوي في الجزائر نجاح اإلصالحات بعض مؤشر  

املؤشـــر الوحيـــد أو املعيـــار األوحـــد الـــذي يســـمح بتشـــخيص احلالـــة  ىإذا كانـــت االمتحانـــات الرمسيـــة متثـــل فيمـــا مضـــ

الصـــحية ألي نظـــام تربـــوي فـــإن العديـــد مـــن الـــدول ومـــن بينهـــا اجلزائـــر أصـــبحت اليـــوم تتجـــه حنـــو تأســـيس مؤشـــرات ميكـــن 

العامــة ودرجــة فعاليتـــه   حالتــهتشــخيص  مـــن وضــوعي لوضــعية وســـري نظامهــا الرتبــوي ممــا ميكنهــااعتمادهــا للقيــام بتحليــل م

  1:وأهم املؤشرات هي

  مؤشرات النجاعة البيداغوجية -)1

  : على ما يليوزارة الرتبية الوطنية  اعتمدت هاتتحسني مردوديوللضمان إشراف وتوجيه أفضل للمنظومة الرتبوية 

 .اإلصالح الرتبوي لضمان تالؤمها مع حتسني التعليمات التجانس الكلي بني برامج -

 .إعداد جيل جديد من الكتب املدرسية املستجيبة ملتطلبات الربامج الدراسية اجلديدة  -

  .التحسني املستمر لنوعية التأطري -

 .تفعيل جهاز حماربة التسرب املدرسي بتكييف عمليات الدعم لفائدة التالميذ  -

  .ات اإلعالم واالتصال اخلاصة بالرتبية والتكوين والتسيريتعميم استعمال تكنولوجي -

  . مردوديتها تأسيس جهاز ملتابعة وتقييم مكتسبات التالميذ وضبط سريورة املنظومة الرتبوية بتحليل جناعتها و -

  نتائج االمتحانات الرسمية الخاصة بنهاية السنة الدراسية  -)2

التعليميـــة يف ظـــل اإلصـــالحات املتخـــذة حتســـنا ملحوظـــا وذلـــك علـــى  قـــد شـــهدت نتـــائج امتحانـــات مجيـــع األطـــوارل

  :النحو التايل

  امتحان نهاية المرحلة االبتدائية  -أ

تعايش صنفني اثنني من املستويات يف التعليم االبتدائي مستوى السـنة السادسـة  2007/2008شهدت السنة الدراسية 

ئج االنتقـال إىل السـنة األوىل متوسـط علـى النحـو املبـني يف اجلـدول أساسي ومستوى السـنة اخلامسـة ابتـدائي ولقـد أتـت نتـا

التايل حيث يالحظ أن نسبة القبول يف هذا املستوى الدراسي متثل أحسن نتيجة مسجلة منذ إعـادة تطبيـق هـذا االمتحـان 

  .1999سنة 
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  ) 2008/  1999(اإلنتقال إلى السنة أولى متوسط  ةنسب) :05(جدول رقم 

  1999  اسيةالسنة الدر 
2000  

2000 
2001  

2001 
2002  

2002 
2003  

2003 
2004  

2004  
2005  

2005 
2006  

2006 
2007  

2007 
2008  

نسبة االنتقال إلى  
  السنة األولى متوسط

66.27
% 

77.42 
%  

78.94 
  % 

45.79  
% 

78.83  
%  

79.49 
% 

76.43 
 %  

80.93 
%  

92.63  
%  

   287مرجع سابق ص  :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

  

  )2010 / 2009(نسبة اإلنتقال إلى السنة أولى متوسط ): 06(ل رقم جدو 

  2010 / 2009  2009 / 2008  السنة الدراسية

نسبة االنتقال إلى  
  السنة األولى متوسط

  
79,91 % 

  
86,76 %  

  مركز التوجيه المدرسي و المهني: المصدر

  

  شهادة التعليم المتوسط-ب

قـــد ارتفعـــت هـــذه النســـبة ف % 47,93:   2008ملتوســـط دورة جـــوان شـــهادة التعلـــيم ا بلغـــت نســـبة النجـــاح يف

مـن  %37ز مـا يقـرب مـن افقـط وفـ %44الـيت بلغـت  2007نقـاط تقريبـا مقارنـة بنسـبة النجـاح يف دورة جـوان  04ـــــــب

 20/12بدرجة  استحقاق أي أم حتصلوا على معـدل يفـوق  2008شحني المتحان شهادة التعليم األساسي سنة رت امل

  .20/18على معدل يفوق  لميذت 310ومن جانب آخر حتصل 

  .2008نسبة االستحقاقات يف امتحان شهادة التعليم املتوسط لسنة اجلدول املوايل يبني  

  
  .2008نسبة االستحقاقات في امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة ) : 07(جدول رقم 
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  النسبة  المجموع  الذكور  اإلناث  اإلستحقاق

  %0.11  310  58  252  ممتاز

  2.81%  7643  1778  5856  جيد جدا

  10.09%  27443  7858  19585  جيد

  23.99%  65232  24038  41194  حسن

  37.01%  100619  33732  66887  المجموع
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  2008 /1999من  املتوسط/سي تطور نسبة النجاح يف امتحان شهادة التعليم األسااجلدول املوايل يبني 

  2008/ 1999من  المتوسط/نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم األساسي تطور ) : 08(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  288مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

 
   )2010/  2009( النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط ةنسب: )09(جدول رقم 

  2010 / 2009  2009 / 2008  السنة الدراسية

نسبة النجاح في امتحان 
  شهادة التعليم المتوسط

  
73,78 % 

  
78,79 %  

  مركز التوجيه المدرسي و المهني: المصدر

   امتحان شهادة البكالوريا -ج

بوجـود فئتـني اثنتـني مـن املرتشــحني مـن حيـث تلقـيهم للـربامج الدراســية  2008ســنة متيـز امتحـان شـهادة البكالوريـا 

اإلصـالح الرتبـوي هـم الـذين سـجلوا أكـرب نسـبة  مسـهم لنتائج املتحصل عليها فإن املرتشحني الذين فيما خيص اأما املقررة 

   .يف النجاح على جممل جمموع املسجلني يف التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

   .موزعني حسب اجلنس مسهم اإلصالحالذين  املرتشحنيبواجلدول التايل يبني نتائج النجاح اخلاصة 
  2008نتائج النجاح في شهادة البكالوريا دورة ) : 10(قم جدول ر 

  النسبة  الناجحون  الحاضرون  

 % 49.89  47240  94697  الذكور

 57.94%  97476  168245  اإلناث

  55.04%  144716  262942  المجموع

  290مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

  المتوسط/ نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم األساسي   الدورة
  %33.24  1999جوان 

  41.60%  2000 جوان

  41.53%  2001 جوان

  37.66%  2002   جوان

  36.51%  2003جوان

  35.67%  2004جوان

  41.73%  2005جوان

  60.52%  2006جوان

  43.94%  2007جوان

  47.93%  2008جوان
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 .يف شهادة البكالوريا النجاح  ةالتطور احلاصل يف نسب اجلدول املوايل يبني

  
  2001/2008(تطور إمتحان شهادة البكالوريا ) : 11( جدول رقم 

جوان
2001  

جوان
2002  

جوان 
2003  

جوان
2004  

جوان 
2005  

جوان 
2006  

جوان 
2007  

  جـــوان 
2008  

34.46 
% 

32.92 
%  

29.55 
%  

44.52 
%  

37.29 
%  

51.15 
%  

53.29 
%  

55.04  
% 

  292ع سابق صمرج :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

  

   )2010/  2009( البكالورياالنجاح في امتحان شهادة  ةنسب: )12(جدول رقم 

  2010 / 2009  2009 / 2008  السنة الدراسية

نسبة النجاح في امتحان 
  شهادة البكالوريا

  
31,45 % 

  
61,01 %  

  مركز التوجيه المدرسي و المهني: المصدر

  

 :كما يبينه اجلدول املوايلنوع  لقد صاحب هذا التطور الكمي حتسني يف ال

  
  )2000/2008(التطور النوعي للناجحين في شهادة البكالوريا من ) : 13(جدول رقم 

عدد   السنة
  الناجحين

مجموع   ممتاز  جيد جدا  جيد  حسن
  اإلستحقاقات

نسبة 
  اإلستحقاقات

1999/2000  109690  14855  1239  54    16148  14.72% 

2000/2001  119438  25553  2211  94    27858  %23.32  

2001/2002  115463  21324  1740  52    23116  %20.02  

2002/2003  115323  18072  1376  45    19493  %16.90  

2003/2004  175658  40318  2259  46    42623  %24.26  

2004/2005  128674  27949  2458  95    30502  %23.70  

2005/2006  192121  44046  3795  224    48065  %25.02  

2006/2007  207302  61606  5754  236    67596  %32.61  

2007 2008  81829  16122  728  4    16854  %20.59  

144716  41965  10030  1079  03  53077  %36.68 
  299مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد : المصدر 
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  تطور التمدرس -)3

  تطور تعداد المتمدرسين في التعليم االبتدائي -أ

مث  1993ســــنة  %93إىل  1966ســــنة  % 43طفــــال يف ســــن السادســــة مــــن قــــد انتقلــــت نســــبة متــــدرس األل

هـذا يعـين أن أهـداف الرتبيـة للجميـع قـد حتققـت بشـكل واسـع بـل  و %97تصـل إىل ل 2007ارتفعت بأربع نقـاط سـنة 

  .يمس أطفال السنة اخلامسة يف إطار التعليم التحضرييلوقد اتسع هذا التمدرس 

  ليم المتوسطتطور تعداد المتمدرسين في التع-ب

ارتفاعــــــا وصــــــل إىل  2008/2009إىل  1999/2000عــــــرف تعــــــداد تالميــــــذ التعلــــــيم املتوســــــط خــــــالل فــــــرتة 

السـنة  والسنة السادسة أساسي  تالميذيف السنة األوىل متوسط  املتوسطاتتلميذ ويعود ذلك إىل استقبال  1470000

  . تلميذ ماليني 3أكثر من ا جعل العدد ينتقل إىل مماخلامسة ابتدائي اليت مسها اإلصالح 

  تطور تعداد المتمدرسين في التعليم الثانوي  -ج

تلميـذ كمـا جتـدر اإلشـارة إىل  52000بـأكثر مـن  2008/2009و 1999/2000ارتفع التعداد مـا بـني سـنة 

تلميــــذ وهــــذا راجــــع إىل كــــون  140000يقــــارب  2006/2007و 2005/2006أنــــه ســــجل تراجــــع مــــا بــــني ســــنة 

ســوى التالميــذ املعيــدين يف الســنة التاســعة  2005/2006تعلــيم الثــانوي مل خيــص خــالل الســنة الدراســية االنتقــال إىل ال

  .عتبار أنه مت متديد مدة التعليم املتوسط بسنة واحدة باأساسي 

  ذة تتطور تعداد المعلمين واألسا -)4

 2008/2009 و 1999/2000ما بـني  366000إىل  327000لقد انتقل عدد املعلمني واألساتذة من 

  .مرب39000ي بزيارة تقدر بأكثر من أ

  تطور تعداد المعلمين في التعليم االبتدائي  - أ

 2600 حـوايلإحصـاء  2000/2001يف سـنة مت نـه أن نوعية التـأطري قـد حتسـنت بشـكل ملمـوس علـى اعتبـار إ

أصــبحت  وــذا 2008/2009 يف املوســم 38021معلــم ومعلمــة حــائزين علــى شــهادة ليســانس يف حــني بلــغ عــددهم 

  .التعليم االبتدائي  يفهذه الطاقة املستمرة يف النماء وسيلة مهمة لتحسني املردود الرتبوي 

 ذة في التعليم المتوسطتتطور تعداد األسا - ب

  2008/2009 إىل1999/2000أستاذ من 32000بعرف التأطري يف التعليم املتوسط ارتفاعا يقدر 

  ثانوي تطور تعداد األساتذة في التعليم ال -ج

 . 2008/2009إىل  1999/2000أستاذ من  12600ارتفاعا بسجل التأطري يف التعليم الثانوي 
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  تطور المنشآت القاعدية  -)5

  :يبني اجلدول التايل تطور عددها على النحو التايلارتفاعا حمسوسا املنشآت القاعدية لقد عرفت 
  )2009إلى 1999( تطور المنشآت القاعدية من  ) :14(جدول رقم 

  الثانويات  المتوسطات  المدارس  السنة الدراسية
1999/2000  15729  3315  1218  

2000/2001  16186  3414  1259  

2001/2002  16482  3526  1289  

2002/2003  16714  3650  1330  

2003/2004  16899  3740  1381  

2004/2005  17041  3844  1423  

2005/2006  17163  3947  1473  

2006/2007  17357  4104  1538  

2007/2008  17487  4272  1598  

2008/2009  17796  4584  1699  

  315مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

ـــانوي حتتـــاج إىل ورشـــات وخمـــابر تبـــىن كمـــا أن بـــداخلها وإىل جتهيـــزات خاصـــة ـــا  مؤسســـات التعلـــيم املتوســـط والث

  .ية والفيزياء والكيمياء لضمان السري احلسن لدروس األعمال التطبيقية للعلوم الطبيع

  . 2007/2008بالنسبة للسنة الدراسية  املخابر و الورشاتواجلدول املوايل يبني عدد  
  )2007/2008(عدد المخابر و الورشات في الموسم الدراسي ) :  15(جدول رقم 

  المجموع  الثانوي  المتوسط  

  16884  7825  9059  المخابر
  7939  1206  6733  الورشات

  317مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد  :المصدر 

  

خــرب للمعلوماتيــة حيتــوي علــى مبالثــانوي جمهــزة أيضــا  وأاملتوســط يف التعلــيم كــل مؤسســة تربويــة إن  عــالوة علــى هــذا فــ

رس اداملـ نسـبة معتـربة مـنلتعلـيم االبتـدائي سـيتم جتهيـز التجهيـز  فإنـه بالنسـبة لوفيمـا خيـص ,  جهاز حاسوب 15موزع و 

بالوســـائل التعليميـــة  و الثـــانوي فإنـــه ســـيتم جتهيـــز املتوســـطات و الثانويـــات اجلديـــدةتعلـــيم املتوســـط ال أمـــاة مبختـــربات صـــغري 

  1.للبعض اآلخر الرتبوية  تجهيزاتالجتديد و  والرتبوية 

                                                           

319-318مرجع سابق  ص :بن بوزيد بوبكر   1  
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  تطور مؤشرات التمدرس -)6

  عدد التالميذ في قاعة الدرس الواحدة  -أ

  .بالنسبة لطور التعليم االبتدائي ل قاعة درسيبني اجلدول التايل تطور عدد التالميذ يف ك
  تطور عدد التالميذ في كل قاعة درس في الطور اإلبتدائي) :  16( جدول رقم 

السنوات 
  الدراسية

1999 
2000  

2000 
2001  

2001 
2002  

2002 
2003  

2003 
2004  

2004 
2005  

2005 
2006  

2006 
2007  

2007 
2008  

2008 
2009  

نسبة شغل 
الحجرات 

  الوطنية

40.02  
 

38.42  
  

37.49  
  

36.57  
  

35.36  
  

33.93  
  

33.42  
  

31.37  
  

31.55  
  

27.86  
  

  319مرجع سابق ص :بوبكر بن بوزيد : المصدر 

  

كمـا أنـه هنـاك توجـه حنـو    2008/2009يف املوسـم  27حـوايل قد اخنفض عدد التالميذ يف القاعة الواحدة إىل ل

  .تلميذ يف حجرة الدرس الواحدة 25ول إىل حتقيق اهلدف املسطر يف اإلصالح واملتمثل يف الوص

  نسبة التأطير التربوي -ب

حيث انتقـل العـدد لقد سجل هذا املؤشر احملدد ملستوى االستثمار البشري يف قطاع الرتبية بشكل عام حتسنا معتربا 

ســــنة تلميــــذ للمعلــــم الواحــــد يف ال 20إىل و وصــــل  1999 ســــنة تلميــــذ يف 28إىل  1962معلــــم يف /تلميــــذ  39مــــن 

  .2008/2009الدراسية 
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 إجراءات الدراسة التطبيقية  : المبحث الثاني

من أجل تسليط الضوء على إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسـات التعلـيم اجلزائريـة  و ملعرفـة مـدى تطبيـق هـذا املـنهج         

متوســطات واليــة ســعيدة و ذلــك للوقــوف  مســتوى ىعلــ تطبيقيــةاإلداري احلــديث يف التعلــيم بــاجلزائر  قمنــا بــإجراء دراســة 

ـــة التعلـــيم املتوســـط  ـــزام و تطبيـــق هـــذه املتوســـطات ملعـــايري ومبـــادئ إدارة اجلـــودة الشـــاملة و قـــد اخرتنـــا مرحل علـــى مـــدى الت

هــي باعتبارهــا مرحلــة هامــة مــن مراحــل التعلــيم كوــا تــربط بــني مــرحلتني مهمتــني و مهــا الطــور اإلبتــدائي و الطــور الثــانوي  ف

مـدخالت للطـور الثـانوي  و بالتـايل يف حني جند أن خمرجاا ماهي إال , تتلقى مدخالا من التالميذ من الطور اإلبتدائي 

ودة اجلــلحصــول علــى خمرجــات يف ايــة التعلــيم الثــانوي عاليــة لإذا كانــت هــذه املــدخالت ذات جــودة فإــا حتمــا ســتقود 

و قــد اعتمــدنا يف هــذه الدراســة  علــى املــنهج الوصــفي , اتمــع بصــفة عامــة تســتفيد منهــا اجلامعــات و قطــاع األعمــال و

  .التحليلي  ألنه يتناسب و طبيعة املوضوع 

  مجتمع الدراسة : المطلب األول 

 51و البـــالغ عـــددها  2011/  2010يتكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع متوســـطات واليـــة ســـعيدة يف املوســـم الدراســـي 

  : الوالية كما يليمتوسطة موزعة عرب دوائر 

يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة)  17(جدول رقم   

 الدوائر عدد المتوسطات
 دائرة سعيدة 17

 دائرة سيدي بوبكر 11

 دائرة عين الحجر 08

 دائرة بالول 07

 دائرة الحساسنة 04

 دائرة يوب 04

 المجموع 51
التربية بسعيدة باإلعتماد على وثائق مديرية من إعداد الطالب: المصدر   
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   الدراسة عينة: لثانيالمطلب ا     

مــن جمتمــع الدراســة  و قــد اختــريت  %52.94متوســطة أي بنســبة قــدرها  27أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة عــددها 

  : بالطريقة العشوائية الطبقية و كانت موزعة كما يلي 

  الدراسةعينة يوضح توزيع أفراد ) 18( جدول رقم 

  لمتوسطاتعدد ا  الدائرة

  10  دائرة سعيدة

  05  دائرة سيدي بوبكر

  04  دائرة عين الحجر

  04  دائرة بالول

  02  دائرة الحساسنة

  02  دائرة يوب

  27  المجموع

  من إعداد الطالب: المصدر 

لقــد انتقيــت هــذه العينــة مــن مجيــع دوائــر واليــة ســعيدة و ذلــك حــىت تكــون الدراســة شــاملة و ذات مصــداقية  حيــث       

وقـد وجهـت هـذه الدراسـة لكـل مـن املـدراء و األسـاتذة , خذ بعني االعتبار املتوسطات اليت تقع داخل املدينة و خارجهـا أ

  .و تالميذ السنة الرابعة متوسط 

  أداة الدراسة : لثالمطلب الثا 

بالدراســـة باإلضـــافة إىل اقتصـــرت الدراســـة علـــى االســـتبيان  الـــذي يعتـــرب كـــأداة جلمـــع البيانـــات و املعلومـــات املتعلقـــة       

املعلومات املتحصل عليها من خالل املالحظة و املقابلة لـبعض املفتشـني بسـلك الرتبيـة و التعلـيم  و بعـض مـوظفي مديريـة 

  .الرتبية لوالية سعيدة 

  لتحقيـــق أهــــداف الدراســــة و معرفــــة مــــدى تطبيــــق إدارة اجلـــودة الشــــاملة  يف مؤسســــات التعلــــيم اجلزائريــــة مــــن خــــالل      

يف الفصـــل الثالـــث للموســـم الدراســـي قمنـــا بـــإجراء دراســـة تطبيقيـــة علـــى متوســـطات واليـــة ســـعيدة اإلصـــالحات املنتهجـــة 

حيث استهدفت الدراسة ثالثة عناصر أساسية يف النظام التعليمـي و هـم املـدراء و األسـاتذة والتالميـذ    2011/  2010
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جاح أو فشل أي نظام تعليمي و هلذا ينبغـي األخـذ بـآرائهم واقرتاحـام كون هذه العناصر الثالثة تعترب الركيزة األساسية لن

عنـد القيـام بـأي إصـالح أو تغيـري أو جتديـد ميـس املنظومـة الرتبويـة  ألـم يف واقـع األمـر هـم األعلـم و األدرى بواقـع التعلــيم 

لكــل مــن املــدراء و األســاتذة و تالميــذ  ولعلمنــا ــذه احلقيقــة قمنــا بصــياغة ثالثــة إســتبيانات وجهــت, يف املدرســة اجلزائريــة 

جـودة اإلدارة : السنة الرابعة متوسط و ذلك بالرتكيز على مخسة حماور أساسية للجودة الشـاملة مـن املنظـور الرتبـوي و هـي 

  .جودة املنهج الدراسي و جودة املناخ التعليمي و مالءمته , جودة التلميذ , جودة األستاذ , املدرسية 

حيـث مت اسـرتدادها  , استمارة على مدراء املتوسـطات املعنيـة بالدراسـة  27لقد مت توزيع :  لموجه للمدراءاإلستبيان ا-1

  : و هي مكونة من جزأين    %100كلها أي بنسبة  

  . املؤهل العلمي و اخلربة املهنية, يشمل على املتغريات الشخصية للفئة املبحوثة و تتمثل يف اجلنس: الجزء األول      

جــودة اإلدارة املدرســـية : عبــارة موزعــة علــى حمــورين مهــا 20ميثــل حمــاور الدراســة حيــث اشــتمل علـــى : زء الثــانيالجــ

  .وجودة األستاذ

ـــة  120لقـــد مت توزيـــع  : االســـتبيان الموجـــه لألســـاتذة  -2 اســـتمارة علـــى أســـاتذة التعلـــيم املتوســـط  باملتوســـطات املعني

  : و هي مكونة من جزأين  %83.33سبة منها أي بن 100حيث مت اسرتداد , بالدراسة 

  .املؤهل العلمي و اخلربة املهنية, يشمل على املتغريات الشخصية للفئة املبحوثة و تتمثل يف اجلنس :  الجزء األول     

, جــودة األســتاذ : عبــارة موزعــة علــى مخســة حمــاور هــي  50ميثــل حمــاور الدراســة حيــث اشــتمل  علــى : الجــزء الثــاني     

  .جودة املنهج الدراسي  و جودة املناخ التعليمي و مالءمته, جودة التلميذ , دارة املدرسيةجودة اإل

اســتمارة علــى تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط   130لقــد مت توزيــع : االســتبيان الموجــه لتالميــذ الســنة الرابعــة متوســط -3

و الـيت تكونـت مـن جـزء واحـد ميثـل  % 76.92منهـا  أي بنسـبة  100حيـث مت اسـرتداد , باملتوسطات املعنية بالدراسة 

جــودة األســتاذ و جــودة املنــاخ , جــودة التلميــذ: عبــارة موزعــة علــى ثالثــة حمــاور هــي 26حمــاور الدراســة حيــث اشــتمل علــى 

  .التعليمي و مالءمته

  : و قد قام الباحث بتطوير هذه اإلستبيانات و بناء فقراا من خالل اخلطوات التالية 

  .ى البحوث و الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسةاإلطالع عل -1
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  .اإلطالع على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومعايري تطبيقها  -2

  .استشارة بعض األساتذة من أصحاب التخصص يف هذا اال  -3

  .سني خمرجاتهاإلطالع على أهم اإلصالحات اليت طبقتها وزارة الرتبية الوطنية لتجويد التعليم و حت -4

حيث يعتـرب هـذا املقيـاس  ستبياناإل على عباراترت لقياس درجة إجابات املستجوبني اقد مت استخدام مقياس ليكلو       

حمــددة  يــارات خأن حيــدد درجـة موافقتــه  أو عــدم موافقتـه  علــى  بحــوثمــن املفيـه يــث يطلــب مـن أكثــر املقــاييس شـيوعا  حب

و هي مخسـة خيـارات موضـحة  ة خيارات متدرجة يشري املبحوث إىل اختيار واحد منها وهذا املقياس مكون غالبا من مخس

  : كما يلي 

يبين درجات مقياس ليكارت الخماسي) : 19( جدول رقم   

 اإلستجابة موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

 الدرجة 1 2 3 4 5

  

   أداة الدراسةصدق و ثبات : رابعالمطلب ال

  أداة الدراسة  صدق-1

 انياالسـتبو للتأكـد مـن صـدق  يقصد به مقدرة أداة الدراسة على قياس ما وضعت من أجله أو السـمة املـراد قياسـها      

ملعرفـــة مـــدى مالئمـــة  لتحديـــد جماالتــه و االســـتبيانأســـتاذ متخصـــص يف صــياغة و األســـتاذ املشــرف  استشـــارةمت  املســتخدم

و التوجيهـــات مت إعـــادة النظـــر يف بعـــض العبـــارات مـــن خـــالل تعـــديل  االقرتاحـــاتوء و يف ضـــ ,ألهـــداف الدراســـة  هعباراتـــ

  .إىل أن خرجت يف صورا النهائية كما هو موجود يف املالحق  خراآلبعضها و حذف البعض 

  أداة الدراسة  ثبات -2

نــــة يف فرتتــــني خمتلفتــــني و يف ج نفســــها إذا أعيــــد تطبيقــــه علــــى نفــــس أفــــراد العيئالنتــــا انياالســــتبنــــا عطيييقصــــد بــــه أن       

للتأكــد مـــن  Cronbach Alphaألفــا كرونبـــاخ  معامــل األداة باســـتخدام ثبــاتالظــروف نفســها و قــد مت التحقـــق مــن 

   .ه الداخلي بني عبارات االتساقدرجة الثبات الكلي لإلستبيان و 



ملة في مؤسسات التعليم الجزائرية واقع تطبيق إدارة الجودة الشا         الفصل الرابع                 

 

 

- 123 

  وصف و تحليل نتائج الدراسة التطبيقية: المبحث الثالث

املوزعة قمنا بتفريغها و معاجلتهـا مـن خـالل الربنـامج اإلحصـائي الثالثة  ع املعلومات من اإلستبيانات بعد قيامنا جبم       

و الذي يعتـرب مـن أهـم الـربامج اإلحصـائية املسـتعملة  19طبعة  SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  احلزماملعروف باسم 

  .بكافة أشكاهلا  يف إجراء التحليالت اإلحصائية 

  :التالية اإلحصائية املعاجلات ستخدامإ قد متو 

  .النسب املئوية و التكرارات و املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية  -   

  .معامل ألفا كرونباخ  -   

  .معامل اإلرتباط بريسون  -   

  . T-Testالفروقات بني املتوسطات باستخدام  إختبار  -   

  . ANOVAو حتليل التباين  األحادي  REGRESSION حتليل اإلحندار  اخلطي البسيط -   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



ملة في مؤسسات التعليم الجزائرية واقع تطبيق إدارة الجودة الشا         الفصل الرابع                 

 

 

- 124 

  الموجه للمدراءاألول  االستبيانوصف و تحليل : المطلب األول 

  الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المتغيرات :أوال    

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس -أ          

عينة حسب الجنسيوضح توزيع أفراد ال)  20(جدول رقم   

  الجنس التكرار %النسبة المئوية 

 1 ذكر 24 88,9

 2 أنثى 3 11,1

  المجموع 27 100

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

 

 مدرج تكراري يوضح الجنس

 %88,9الذكور بأن فئة الذكور املستجوبني تفوق فئة اإلناث حيث بلغت نسبةأعاله يتضح لنا من اجلدول      

 .و هذا ما يدل على أن جل املؤسسات التعليمية تسري من قبل فئة الذكور11.10%بينما بلغت نسبة اإلناث 

 النسبة 
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي ) ب         

المؤهل العلمييوضح توزيع أفراد العينة حسب )  21(جدول رقم   

  المؤهل العلمي التكرار %النسبة المئوية 

 1 خريج المعهد التكنولوجي 21 77,8

 2 أخرى 6 22,2

  المجموع 27 100

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

  

 مدرج تكراري يوضح المؤهل العلمي

غــت حيــث بل, يتبــني لنـا بــأن غالبيــة املســتجوبني مــن املــدراء هـم خرجيــو املعاهــد التكنولوجيــة أعــاله مـن خــالل اجلــدول      

و هـذا  %22,2يف حني جنـد أن بقيـة املسـتجوبني هـم مـن خرجيـي اجلامعـات حيـث بلغـت نسـبتهم  % 77,8نسبتهم   

  . ما يدل على أن معظم املسريين للمؤسسات التعليمية ليست هلم شهادات جامعية و بالتايل مل يكملوا دراسام العليا 

  

  

 المؤھل العلمي
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  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية) ج       

 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية)  22 (جدول رقم  

  الخبرة المهنية التكرار %النسبة المئوية 

ل من سنةأق 00 00  1 

سنوات 5إلى  1من  8 29,63  2 

سنوات 10إلى  6من  11 40,74  3 

سنوات 10أكثر من  8 29,63  4 

  المجموع 27 100
  SPSS د على مخرجاتمن إعداد الطالب باإلعتما:المصدر

 

 

المهنية مدرج تكراري يوضح الخبرة  

بنســـبة قـــدرها ســـنوات  06تفـــوق خـــربة مهنيـــة  لـــديهماملســـتجوبني  معظـــميتضـــح لنـــا بـــأن  أعـــاله مـــن خـــالل اجلـــدول     

و هـذا مـا يـدل  % 29,63ات و سـن06 أقـل مـن املستجوبني الذين لـديهم خـربة مهنيـة  بلغت نسبةيف حني  70.37%

ظم املستجوبني لديهم أقدمية مهنية كافية تسمح هلم بالتحلي باملوضـوعية و املصـداقية يف مـأل اإلسـتبيان املوجـه على أن مع

  .إليهم

 الخبرة المھنية
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  تحليل و تفسير محاور الدراسة :ثانيا  

لقيـاس الثبـات الكلـي  Cronbach Alpha ألفـا كرونبـاخ مـل الثبـاتلقـد مت اسـتخدام معا:  قياس ثبـات اإلسـتبيان     

لكـل حمـور كمـا  يف و فكانت قيمة معامل ألفا كرونبـاخ جلميـع عبـارات اإلسـتبيان , ان  و اإلتساق الداخلي لعباراته لإلستبي

  :اجلدول املوايل 

  

  يوضح نتائج  إختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان)  23( جدول رقم 

  المحور معامل ألفا كرونباخ

)ة عبار  12( جودة اإلدارة المدرسية  0,878  1 

)عبارات  8( جودة األستاذ  0,933  2 

)عبارة  20( جميع عبارات االستبيان  0,928   

 

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ للمحــور األول و الثــاين كانــت لنــا يتبــني  أعــالهبــالنظر إىل النتــائج املســجلة يف اجلــدول       

و هـي   0,928أمـا قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ جلميـع عبـارات اإلسـتبيان فقـد بلغـت   0,933و  0,878: وايل على الت

نســـبة ثبـــات عاليـــة  ممـــا يـــدل علـــى أن عبـــارات اإلســـتبيان تتســـم بالتناســـق الـــداخلي  و باملوثوقيـــة و هـــذا مـــا جيعلهـــا صـــاحلة 

  .للدراسة و التحليل و استخالص النتائج 
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  العبارات الخاصة بجودة اإلدارة المدرسية :المحور األول

المستجوبين على عبارات المحور األول اتيوضح إجاب)  24 (جدول رقم   

 النسبة
 % المئوية

تكرار 
 المحور

 العبارة
12 

 العبارة
11 

 العبارة
10 

 العبارة
09 

 العبارة
08 

 العبارة
07 

 العبارة
06 

 العبارة
05 

 العبارة
04 

 العبارة
03 

 العبارة
02 

لعبارةا  
01 

أرقام عبارات 
 المحور األول

 

 1 موافق بشدة 3 7 6 6 9 6 6 4 4 1 5 4 5 52, 18

 2 موافق 21 15 15 16 17 18 7 11 18 7 15 8 14 51,85

 3 محايد 00 2 1 00 1 1 2 5 2 7 2 00 2 7,41

 4 غير موافق 2 1 4 5 00 2 11 7 2 10 5 11 5 18,52

غير موافق  1 2 1 00 00 00 1 00 1 2 00 4 1 3,70
 بشدة

5 

100 27               

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

–جودة اإلدارة المدرسية  –أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور األول   

بدرجـة موافـق و موافـق  من املدراء املستقصني كانـت إجابـام % 70,37نالحظ بأن نسبة  أعاله من خالل اجلدول    

بشــدة بــأن هنــاك جــودة يف اإلدارة املدرســية   و هــذه النســبة عاليــة و تــدل علــى أن معظــم املــدراء يف املؤسســات التعليميــة 

يرون بأن اإلدارة املدرسـية  داخـل املؤسسـات التعليميـة تتمتـع بـاجلودة و هـذا أمـر مهـم ألنـه ميهـد  و يسـهل الطريـق لتطبيـق 

املة  ألن حتقيــق األهــداف املســطرة يتوقــف بالدرجــة األوىل علــى مــدى تــوافر قيــادة واعيــة داخــل املدرســة إدارة اجلــودة الشــ

 احليـاد و عـدم املوافقـة  خاصـة بـنيمـن اإلجابـات  % 29,63بينما كانـت نسـبة ,  القدرة على اإلبتكار و اإلبداع  لديها

كافيـــة  لتـــوفري مجيـــع   غـــريامليزانيـــة املخصصـــة للتســـيري فيمـــا يتعلـــق بعـــدم إشـــراك املؤسســـة يف نشـــاط اتمـــع و كـــذلك كـــون 

  .املستلزمات الضرورية إلجناح العملية التعليمية و التعلمية 

 درجة الموافقة 

 النسبة  
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   األستاذالعبارات الخاصة بجودة : المحور الثاني

يوضح إجابات المستجوبين على عبارات المحور الثاني)  25 (جدول رقم   

 النسبة
 %لمئوية ا

تكرار 
 المحور

 العبارة
20 

 العبارة
19 

 العبارة
18 

 العبارة
17 

 العبارة
16 

 العبارة
15 

 العبارة
14 

 العبارة
13 

أرقام 
عبارات 
المحور 

 ا)ول

 

 1 موافق بشدة 4 3 3 4 6 2 5 5 4 14,82

 2 موافق 20 18 9 20 17 21 18 14 17 62,96

 3 محايد 1 1 7 1 2 2 2 5 3 11,11

 4 غير موافق 2 5 8 2 2 2 2 3 3 11,11

غير موافق  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 بشدة

5 

100 27           

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

–جودة األستاذ  -أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الثاني  

موافـق و ت إجابـام بدرجـة موافـق من املدراء املستقصـني كانـ %77,78نالحظ بأن نسبة أعاله من خالل اجلدول       

بشــدة علــى عبــارات حمــور جــودة األســتاذ و هــذه النســبة عاليــة و تــدل علــى أن معظــم املــدراء يف املؤسســات التعليميــة يــرون 

بــأن األســـتاذ  داخـــل املؤسســـات التعليميــة يتمتـــع بـــاجلودة  و هـــذا أمـــر مهــم يف تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة  ألن األســـتاذ  

هــم عناصــر نظــام التعلــيم الــذي يعتمــد عليــه بشــكل أساســي يف تطبيــق نظــام اجلــودة يف التعلــيم للحصــول علــى يعتــرب مــن أ

  .من اإلجابات بني احلياد و عدم املوافقة   % 22,22و كانت نسبة  تالميذ نوعية ذات جودة عالية من ال

  

 درجة الموافقة

 النسبة 
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  حساب المتوسط الحسابي  و اإلنحراف المعياري  

  توسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لعبارات اإلستبيانيوضح الم)  26( جدول رقم 

درجة 
 ا,جابة

ا,نحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم عبارات ا,ستبيان

 01 حيدد األهداف الرتبوية و يضع اخلطط التنفيذية لتحقيقها 2,0000 0,67937 موافق

 02 كهم يف حتقيقهاتوضيح األهداف للعاملني و إشرا  2,1111 1,08604 موافق

 03 تبين أسلوب تنفيذ العمل مجاعيا بروح الفريق و اعتبار اجلودة مسؤولية اجلميع 2,0741 0,95780 موافق

 04 تفويض جزء من املسؤوليات و السلطات لبعض العاملني األكفاء 2,1481 0,98854 موافق

موافق 
 بشدة

 05 يبة داخل املدرسةيشجع النشاطات اليت تنشئ عالقات ط 1,7037 0,54171

 06  يهيئ فرص التكوين و التحسني املستمر للعاملني 1,9630 0,75862 موافق

 07 )حتكيم الضمري املهين(تبين سياسة الرقابة الذاتية للحد من الرقابة اإلدارية على العاملني  2,7778 1,31071 محايد

 08 مية مصادر ملعلومات صنع و اختاذ القراراتجيعل املستفيدين من العملية التعلي 2,5556 1,05003 موافق

 09 يلتقي دوريا باآلباء و األساتذة و العاملني لتدارس أحوال املدرسة 2,1852 0,92141 موافق

 10 يشرك املدرسة يف نشاط اتمع احمللي 3,1852 1,03912 محايد

 11 التحسني املستمر تقومي األساتذة و العاملني بشكل دوري لتحقيق 2,2593 0,98421 موافق

امليزانية املخصصة للتسيري كفيلة بتوفري مجيع املستلزمات الضرورية إلجناح العملية التعليمية  3,1111 1,39596 محايد
 و التعلمية و كذا حتقيق األهداف املسطرة

12 

  جودة اإلدارة المدرسية: الدرجة الكلية للمحور األول  2,3395 0,65532 موافق

 13 يلتزم  األستاذ باللوائح و األنظمة و التعليمات املنظمة لألداء التعليمي 2,0370 0,70610 موافق

 14 يتمتع األستاذ  بالكفايات التدريسية الالزمة 2,2963 0,91209 موافق

 15 يتفاعل مع التغريات املتالحقة احمليطة به من أجل التطوير و التجديد يف ختصصه 2,7407 1,02254 محايد

 16 إلتزامه بأخالقيات املهنة و العمل بوازع و ضمري 2,0370 0,70610 افقمو

 17 يتبادل اخلربات مع زمالئه و رؤسائه من أجل التحسني و التطوير 2,0000 0,78446 موافق

 18 القدرة على زيادة فاعلية الطالب و رفع حتصيلهم الدراسي 2,2222 0,84732 موافق

 19 ك يف برامج التدريب و التكوين لتحسني مستواهيشار  2,0370 0,75862 موافق

 20 يتقن التعامل مع الوسائل العلمية و التكنولوجية احلديثة 2,2222 0,89156 موافق

  جودة األستاذ: الدرجة الكلية للمحور الثاني  2,1991 0,68838 موافق

  الدرجة الكلية لجميع عبارات اإلستبيان 2,2833 0,61033 موافق

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:درالمص
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ـــاراتاملتوســـطات احلســـابية و اإلحنرافـــات املعياريـــة ل)  26( الســـابق رقـــم يبـــني اجلـــدول       درجـــة تطبيـــق إدارة اجلـــودة  عب

الـذي و  للمحـور األولحيث بلغت القيمة الكليـة للمتوسـط احلسـايب ,  الشاملة يف املؤسسات التعليمية من منظور املدراء 

هـــذا يعـــين أن درجـــة املوافقـــة الكليـــة و  0,65532و بـــاحنراف معيـــاري قـــدره   2,3395 جـــودة اإلدارة المدرســـيةهـــو 

يشــجع النشــاطات "يــث جــاءت العبــارة اخلامســة و هــي حب, موافــق ألفــراد العينــة علــى عبــارات احملــور األول كانــت  بدرجــة 

يف حـــني جــــاءت العبــــارة  1,7037األوىل مبتوســــط حســـايب قــــدره يف الرتبـــة " الـــيت تنشــــئ عالقـــات طيبــــة داخـــل املدرســــة 

و هـذا يعـين  3,1852مبتوسـط حسـايب قـدره "  لـييشـرك املدرسـة يف نشـاط اتمـع احمل" العاشرة يف املرتبـة األخـرية و هـي 

عليميــة  غــري جليــة  ممــا يــدل بــأن املشــاركة اتمعيــة للمؤسســات الت  العبــارةعلــى هــذه  بالحيــاد اأن جممــل أفــراد العينــة أجــابو 

كمــا أن العبــارة الثانيــة عشــرة و الــيت ختــص امليزانيــة كانــت درجــة املوافقــة , مبهمــة إن مل نقــل يف بعــض املؤسســات منعدمــة و 

حبيث أن أغلب املستجوبني أشـاروا إىل أن امليزانيـة املخصصـة للمؤسسـات التعليميـة غـري كافيـة لتـوفري مجيـع , عليها ضعيفة 

 .ية إلجناح العملية التعليمية و التعلمية و حتقيق األهداف املسطرة املستلزمات الضرور 

 2,1991 لــــه فقــــد بلغــــت قيمــــة املتوســــط احلســــايب الكليــــة" جــــودة األســــتاذ " و الــــذي هــــو  المحــــور الثــــانيأمــــا       

ور الثــاين كانــت هــذا يعــين أن درجــة املوافقــة الكليــة ألفــراد العينــة علــى عبــارات احملــو  0,68838وبــاحنراف معيــاري قــدره 

ـــادل اخلـــربات مـــع زمالئـــه و رؤســـائه مـــن أجـــل التحســـني " جـــاءت العبـــارة الســـابعة عشـــرة و هـــي حيـــث موافـــقبدرجـــة  يتب

يتفاعــل " يف حــني جــاءت العبــارة اخلامســة عشــرة و الــيت هــي  2,0000يف املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب قــدره  "التطــويرو 

و هـذا يعـين  2,7407مبتوسـط حسـايب قـدره " التطـوير و التجديـد يف ختصصـه  مع التغريات املتالحقة احمليطة به من أجل

أن عضـو هيئـة التـدريس يف املؤسسـات التعليميـة  مـن  علـى ممـا يـدل  العبـارةعلـى هـذه بالحياد  أجابواأن جممل أفراد العينة 

لوجيـة املتسـارعة مـن أجـل حتسـني وجهة نظـر املـدراء ال يتجـاوب و ال يسـتفيد بصـفة واضـحة مـن التغـريات املعرفيـة و التكنو 

  .مستواه التعليمي و التدريسي 

 0,61033و بـــاحنراف معيـــاري قـــدره  2,2833أمـــا قيمـــة املتوســـط احلســـايب جلميـــع عبـــارات اإلســـتبيان فقـــد بلغـــت     

ن املؤسسـات أن معظـم املسـتجوبني مـن أفـراد العينـة قـد أجـابوا باملوافقـة علـى عبـارات اإلسـتبيان  ممـا يـدل علـى أ هذا يعـينو 

 .التعليمية تطبق إدارة اجلودة الشاملة من منظور املدراء 
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  )  جودة األستاذ, جودة اإلدارة المدرسية : (إدارة الجودة الشاملة ومحاور الدراسة اإلرتباط بين 

الدراسة و إدارة الجودة الشاملة يبين معامالت اإلرتباط بين محاور)  27 (جدول رقم   

جودة اإلدارة   
  مدرسيةال

إدارة الجودة   جودة األستاذ
  الشاملة

  معامل بيرسون                   جودة اإلدارة المدرسية

  الداللة المعنوية                                          
  حجم العينة                                              

  

  معامل بيرسون                                جودة األستاذ

  الداللة المعنوية                                           
  حجم العينة                                              

  

 معامل بيرسون                     إدارة الجودة الشاملة

  الداللة المعنوية                                            
  حجم العينة                                               

 

1  
  
27  
  

,656**0  
,0000  
27  
  

,940**0  
,0000  
27  
  

,656**0  
,0000  
27  
  
1  
  
27  
  

,874**0  
,0000  
27  
  

,940**0  
,0000  
27  
  

,874**0  
,0000  
27  
  
1  
  
27  
  

    0,01 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى**

  SPSS ى مخرجاتمن إعداد الطالب باإلعتماد عل:المصدر

املدرسـية نالحظ بأنـه هنـاك إرتبـاط  قـوي بـني حمـور جـودة اإلدارة  أعالهمن خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول       

كمـــا أنـــه هنـــاك إرتبـــاط قـــوي جـــدا بـــني جـــودة    0,656جـــودة األســـتاذ  حيـــث قـــدر معامـــل اإلرتبـــاط بريســـون ب  و حمـــور

ـــاط بريســـون اإلدارة املدرســـية و إدارة اجلـــودة ال و بـــني جـــودة األســـتاذ و إدارة   0,940بشـــاملة حيـــث بلـــغ معامـــل اإلرتب

و هــذا مــا يــدل علــى أن جلــودة اإلدارة املدرســية و جــودة   0,874بريســون ب طاجلــودة الشــاملة حيــث قــدر معامــل اإلرتبــا

ودة اإلدارة املدرســية تــأثري أكــرب مــن الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة إال أنــه جلــ ةاألســتاذ تــأثري كبــري علــى تطبيــق إدارة اجلــود

تأثري جودة األستاذ و هذا راجع ألن اإلدارة املدرسـية هـي اجلهـة املسـؤولة عـن تسـيري و إدارة املؤسسـات التعليميـة و بالتـايل 

هج إدارة اجلــودة تطبيــق  اللــوائح و القــوانني املنظمــة لســري العمليــة التعليميــة و التعلميــة و هلــذا فــإن إلتــزام اإلدارة املدرســية مبــن

مــع العلــم أن كــل معــامالت اإلرتبــاط يف اجلــدول , الشــاملة ســوف ميهــد و يســهل الطريــق لتطبيقــه يف املؤسســات التعليميــة 

  . 0,01ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية 
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  إختبار الفرضيات  : ثالثا 
  

  الفرضية الرئيسية األولى 
H0   ة إدارة اجلودة الشاملة من منظور املدراءاملؤسسات التعليمية اجلزائريال تطبق  
H1   املؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور املدراء تطبق  
مت اختبــار هــذه الفرضــية مبقارنــة املتوســط احلســايب لإلجابــات علــى مجيــع عبــارات اإلســتبيان حــول تطبيــق إدارة اجلــودة      

  .على مقياس سلم ريكارت اخلماسي )  3( مع املتوسط احلسايب لألداة و هو املؤسسات التعليمية  الشاملة يف

  األحادي العينة لدرجات اإلجابة عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة T-Testيوضح نتائج إختبار )  28( جدول رقم 

المتوسط   
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

 Tقيمة 
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

القيمة 
  اإلحتمالية

Sig 
طبيق إدارة الجودة الشاملة ت

  في المؤسسات التعليمية

  
2,2833  

  

  
,610330  

  
-6,101  

  
26  

  
,0000  

                                   0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

سط احلسـايب لكـل عبـارات اإلسـتبيان حـول تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة أن قيمة املتو لنا يتبني  أعالهمن خالل اجلدول     

ممــا يعــين أن هنــاك تطبيــق إلدارة  موافــقو هــذا مــا يقابــل درجــة 610330,و بــاحنراف معيــاري قــدره  2,2833قــدر ب 

وهـو أقـل    Sig=0.00مستوى الداللة املعنويـة  كما أن قيمة, اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية من منظور املدراء 

مســـتوى الداللــــة املعنويـــة املعتمـــدة  و بالتــــايل نـــرفض الفرضـــية الصــــفرية  و نقبـــل الفرضـــية البديلــــة و الـــيت هــــي  0,05مـــن 

  .اجلودة الشاملة من منظور املدراءاملؤسسات التعليمية اجلزائرية تطبق إدارة 
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  الفرضية الفرعية األولى
H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على اإلدارة املدرسية ودةال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1   يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة اإلدارة املدرسية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية 

  

  حدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة اإلدارة المدرسيةيبين نتائج إختبار اإلن)  29( جدول رقم 

  
  

  جودة ا,دارة المدرسية: المتغير المستقل 

  :المتغير التابع
  إدارة الجودة الشاملة

  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
  المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

  
,9400  

  
,8840  

  
,8790  

  
0.876  

  SPSS عداد الطالب باإلعتماد على مخرجاتمن إ:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة اإلدارة المدرسية ANOVAنموذج تحليل التباين ) : 30( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   فيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

8,562  
1,123  
9,685  

1  
25  
26  

8,562  
,0450  

190,687  ,0000  

                                   0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

تــأثري ارتبــاط و و هــذا يــدل علــى وجــود  =R 0,940معامــل اإلرتبــاط   أن قيمــة ) 29(رقــم مــن اجلــدول لنــا يتبــني     

ممـا يعـين   R2 0.884 =معامـل التحديـدأن قيمـة كمـا ى تطبيق إدارة اجلـودة الشـاملة  دا جلودة اإلدارة املدرسية علقوي ج

ــــق إدارة اجلــــودة الشــــاملة % 88,40أن  باإلضــــافة إىل أن معامــــل اإلحنــــدار  ,يرجــــع إىل جــــودة اإلدارة املدرســــية مــــن تطبي

B=0.876 أمــا مــن خــالل , لشــاملة و جــودة اإلدارة املدرســية اجلــودة ا يؤكــد علــى وجــود عالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة

مســتوى الداللــة  0,05و هــو أقــل مــن  Sig=0.00مســتوى الداللــة املعنويــة   فــإن ANOVAجــدول حتليــل التبــاين  

دال  فإننــا نــرفض الفرضــية الصــفرية  و نقبــل الفرضــية البديلــة و الــيت تــنص علــى أنــه يوجــد تــأثريو هلــذا , املعنويــة  املعتمــدة 

  .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة   علىإحصائيا جلودة اإلدارة املدرسية 
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  لفرضية الفرعية الثانية ا
H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملةودة األستاذ على يوجد تأثري دال إحصائيا جلال    
H1 على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ودة األستاذيوجد تأثري دال إحصائيا جل  

 ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط به الفرضية مت إختبار هذ

  

  يبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ)  31 (جدول رقم 

  
  

  جودة ا)ستاذ: المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  امل التحديدمع
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,874  0,764  ,7540  0.775  

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  32( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  مربعاتال

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

7,396  
2,289  
9,685  

1  
25  
26  

7,396  
,0920  

80,777  ,0000  

                                     0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

تـأثري قـوي  ارتبـاط و و هذا يـدل علـى وجـود =R 0,874معامل اإلرتباط   أن قيمة) 31(رقم ول من اجلدلنا يتبني     

ممــــا يعــــين أن  R2= 0,764معامــــل التحديــــد أن قيمــــةكمــــا , جــــدا جلــــودة األســــتاذ علــــى تطبيــــق إدارة اجلــــودة الشــــاملة  

معامــــــل اإلحنــــــدار قيمــــــة أن  باإلضــــــافة إىل ,مــــــن تطبيــــــق إدارة اجلــــــودة الشــــــاملة يرجــــــع إىل جــــــودة األســــــتاذ  % 76,40

B=0.775 أمـــا مــن خــالل جـــدول  ,ؤكــد علــى وجــود عالقـــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلـــودة الشــاملة و جــودة األســتاذت

ســـتوى الداللـــة املعنويـــة  م 0,05و هـــو أقـــل مـــن  Sig=0.00مســـتوى الداللـــة املعنويـــة  فـــإن ANOVAحتليـــل التبـــاين 

ة الصفرية  و نقبل الفرضية البديلـة و الـيت تـنص علـى أنـه يوجـد تـأثري دال إحصـائيا نرفض الفرضيو هذا ما جيعلنا , املعتمدة

 .تطبيق إدارة اجلودة الشاملةعلى جلودة األستاذ 
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  على تطبيق إدارة الجودة الشاملة للدراسة الشخصيةإختبار تأثير المتغيرات 

  

  إختبار تأثير الجنس على تطبيق إدارة الجودة الشاملة:أوال        

  H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اجلنسعلى تأثري ذا داللة إحصائية  ال يوجد  
H1 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اجلنسعلى تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد    

  للعينات املستقلة T-Testباختبار  مت إختبار هذه الفرضية 

  

  ت المستقلة بين إدارة الجودة الشاملة و الجنسللعينا T-Testإختبار ) :  33( جدول رقم 

  الجنس: المتغير المستقل   
  

  
  
  

  :المتغير التابع
إدارة الجودة 

  الشاملة

  Levenإختبار 
 

 T-Testإختبار 

 Fقيمة 
  المحسوبة

المعنوية           الد!لة 
Sig 

 tقيمة 
  المحسوبة

الد!لة   درجة الحرية
 Sigالمعنوية 

  
1,07  
  
  

  
0.310  

  
0,848  

  
25  

  
0,404  

  0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أكــرب  و هــي Sig=0.310ن قيمــة الداللــة املعنويــة أ  جنــد Leven و مــن خــالل إختبــار  أعــالهاجلــدول  بـالنظر إىل    

ن جمتمعــي املتغــري املســتقل اجلــنس ومهــا الــذكور و اإلنــاث  مهــا جمتمعــان ممــا يــدل علــى أ, الداللــة املعنويــة املعتمــدةقيمــة  مــن

كـرب مـن قيمـة الداللـة و هي قيمـة أ  Sig=0.404فإن قيمة الداللة املعنوية  T-Testأما بالنظر إىل إختبار , متجانسان

تــأثري ذا  ال يوجــدية وهــي أنــه ممــا يعــين عــدم وجــود داللــة إحصــائية  و بالتــايل نقبــل الفرضــية الصــفر  0,05املعنويــة املعتمــدة 

  . اجلنس  و نرفض الفرضية البديلةتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىلعلى داللة إحصائية 
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إختبار تأثير المؤهل العلمي على تطبيق إدارة الجودة الشاملة:ثانيا       
  

H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل املؤهل العلمي على ائية ال يوجد تأثري ذا داللة إحص 
H1  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل املؤهل العلميعلى إحصائية  يوجد تأثري ذا داللة  

 

  للعينات املستقلة T-Testباختبار  مت إختبار هذه الفرضية   

  

  ن إدارة الجودة الشاملة و المؤهل العلميللعينات المستقلة بي T-Testإختبار ) :  34( جدول رقم 

  المؤھل العلمي: المتغير المستقل   
  

  
  
  

  :المتغير التابع
إدارة الجودة 

  الشاملة

  Levenإختبار 
 

 T-Testإختبار 

 Fقيمة 
  المحسوبة

المعنوية           الد!لة 
Sig 

 tقيمة 
  المحسوبة

الد!لة   درجة الحرية
 Sigالمعنوية 

  
1,029  

  
  

  
,3200  

  
,5990  

  
25  

  
,5540  

  0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أكـرب  و هـي Sig=0.320ن قيمـة الداللـة املعنويـة أ  جنـد Leven و مـن خـالل إختبـار  أعـالهاجلـدول  بـالنظر إىل     

ومهـا خـريج املعهـد التكنولـوجي و  املؤهـل العلمـيعلى أن جمتمعي املتغري املستقل يدل  مما, الداللة املعنوية املعتمدة قيمة من

و هـي قيمـة   Sig=0.554فإن قيمة الداللـة املعنويـة  T-Testأما بالنظر إىل إختبار ,  أخرى  مها جمتمعان متجانسان 

و بالتـايل نقبـل الفرضـية الصـفرية وهـي  ممـا يعـين عـدم وجـود داللـة إحصـائية  0,05كرب من قيمة الداللـة املعنويـة املعتمـدة أ

  .و نرفض الفرضية البديلة   ملؤهل العلميتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اعلى تأثري ذا داللة إحصائية  ال يوجدأنه 
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     إختبار تأثير الخبرة المهنية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة: ثالثا      
 

  H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اخلربة املهنية على ة إحصائية تأثري ذا دالل ال يوجد  
H1  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اخلربة املهنيةعلى تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد 

  ANOVAباختبار حتليل التباين األحادي  مت إختبار هذه الفرضية   

  

 بين إدارة الجودة الشاملة و الخبرة المهنية  ANOVA حادياأل نموذج تحليل التباين) :  35( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

  

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
المعنوية 

Sig 
  بين المجموعات

  
  داخل المجموعات

  
  المجموع

  

,7210  
  

8,964  
  

9,685  

2  
  
24  
  
26  

,3600  
  
,3740  

,9650  ,3950  

  0,05 لداللةا اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أن قيمــة  و  F=0.965فــإن قيمــة فيشــر   ANOVA حتليــل التبــاينجــدول  بــالنظر إىل النتــائج املتحصــل عليهــا يف     

دم وجـود داللـة عـوهـذا يعـين   0.05أكـرب مـن قيمـة الداللـة املعنويـة املعتمـدة  وهي قيمة  =Sig 0,395الداللة املعنوية 

تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة علــى تــأثري ذا داللــة إحصــائية  ال يوجــدالفرضــية الصــفرية والــيت هــي  إحصــائية  و بالتــايل نقبــل

  . رفض الفرضية البديلةنيعزى إىل اخلربة املهنية و 
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  الموجه لألساتذة الثاني وصف و تحليل اإلستبيان: المطلب الثاني 

       الشخصيةحصائي لعينة الدراسة وفق المتغيرات الوصف اإل: أوال   

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس -أ            

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 36( جدول رقم   

  الجنس التكرار %النسبة المئوية 

 1 ذكر 47 47

 2 أنثى 53 53

  المجموع 100 100

  SPSS مخرجات من إعداد الطالب باإلعتماد على:المصدر

 

 مدرج تكراري يوضح الجنس

األسـاتذة حيـث بلغـت نسـبة األسـتاذات فئـة  أقـل مـناملستجوبني األساتذة بأن فئة ا   لنانييتبأعاله من خالل اجلدول     

و هـــذا مـــا يـــدل علـــى أن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف املؤسســـات التعليميـــة  % 53األســـتاذات بينمـــا بلغـــت نســـبة  % 47

  .الطابع النسوي يغلب عليها

 الجنس          

 النسبة  
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي ) ب         

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي)  37( جدول رقم   

  المستوى التعليمي التكرار %النسبة المئوية 

 1 خريج المعهد التكنولوجي 43 43

 2 أخرى 57 57

  المجموع 100 100

  SPSS اإلعتماد على مخرجاتمن إعداد الطالب ب:المصدر

 

 

  مدرج تكراري يوضح المؤهل العلمي

 
 حيــث بلغــت نســبتهم مــن خرجيــي اجلامعــاتهــم  األســاتذةيتبــني لنــا بــأن غالبيــة املســتجوبني مــن  أعــاله  مــن اجلــدول      

ا يـدل علـى ممـ  % 43حيث بلغت نسبتهم املعاهد التكنولوجية يف حني جند أن بقية املستجوبني هم من خرجيي   %57

أن معظم األساتذة قد أمتوا دراسام العليا باجلامعات  و هذا ما جيعلهم ميتلكـون الكفايـات و املـؤهالت العلميـة الضـرورية 

الـــيت تســـمح هلــــم باملســـامهة بفعاليــــة يف إجنـــاح العمليــــة التعليميـــة و التعلميـــة و بالتــــايل حتقيـــق اجلــــودة املنشـــودة يف خمرجــــات 

  .املؤسسات التعليمية 

 المؤھل العلمي

 النسبة  
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  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية) ج      

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية)  38( جدول رقم  

  الخبرة المهنية التكرار %النسبة المئوية 

 1 أٌقل من سنة 4 4

سنوات 5إلى  1من  17 17  2 

سنوات 10إلى  6من  21 21  3 

سنوات 10أكثر من  58 58  4 

لمجموعا 100 100   

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

 

 مدرج تكراري يوضح الخبرة المهنية

بنســـبة ســـنوات  06تفــوق خــربة مهنيـــة  لـــديهماملســتجوبني األســـاتذة  معظـــميتضــح لنـــا بــأن أعـــاله مــن خـــالل اجلــدول     

و هــذا مــا يــدل علــى أن  %21ات و ســن06  أقــل مــناملســتجوبني الــذين لــديهم خــربة مهنيــة  بلغــت نســبةيف حــني  79%

معظــم املســتجوبني لــديهم أقدميــة مهنيــة  يف التــدريس جتعلهــم علــى درايــة تامــة بكــل مــا حيــدث داخــل املؤسســات التعليميــة  

وعلـــى اإلصـــالحات الـــيت مســـت املنظومـــة الرتبويـــة  و هـــذا مـــا جيعلهـــم يتحلـــون باملوضـــوعية و املصـــداقية يف مـــأل اإلســـتبيان 

  .هماملوجه إلي

 الخبرة المھنية

 النسبة  
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  تحليل و تفسير محاور الدراسة :ثانيا 

لقيـاس الثبـات الكلــي  Cronbach Alpha ألفــا كرونبـاخ مـل الثبـاتلقـد مت اسـتخدام معا:  قيـاس ثبـات اإلسـتبيان    

لإلستبيان  و اإلتساق الداخلي لعباراته  فكانت قيمة معامل ألفا كرونبـاخ جلميـع عبـارات اإلسـتبيان و لكـل حمـور كمـا  يف 

  :ول املوايل اجلد

  

  يوضح نتائج  إختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان)  39( جدول رقم 

  المحور معامل ألفا كرونباخ

)عبارات  05( جودة األستاذ   0,725  1 

)عبارات  10(  جودة اإلدارة المدرسية 0,927  2 

)عبارات  07( تلميذ جودة ال 0,883  3 

)عبارة  15(  جودة المنهج الدراسي 0,949  4 

)عبارة  13(  جودة المناخ التعليمي و مالءمته 0,890  5 

)عبارة  50( جميع عبارات االستبيان  0,969   

 

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

كانت على التوايل    اخلمسةور اأن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمح لنا يتبني أعالهبالنظر إىل النتائج املسجلة يف اجلدول      

أما قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع عبارات اإلستبيان فقد ,  0,890 – 0,949 – 0,883 -  0,927 -  0,725

هذا  وو هي نسبة ثبات عالية  مما يدل على أن عبارات اإلستبيان تتسم بالتناسق الداخلي  و باملوثوقية    0,969بلغت 

 .التحليل و استخالص النتائج ما جيعلها صاحلة للدراسة و 
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  العبارات الخاصة بجودة األستاذ: المحور األول

  المستجوبين على عبارات المحور األول اتيوضح إجاب)  40( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

- جودة األستاذ  - ن المحور األولأشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة ع  

من األساتذة املستقصني كانـت إجابـام بدرجـة موافـق و موافـق  %54نالحظ بأن نسبة  أعاله من خالل اجلدول

مـن نصـف املسـتجوبني  مـن األسـاتذة  بشدة على عبارات حمور جودة األستاذ و هذه النسبة  مقبولة و تدل علـى أن أكثـر

ؤسسـات التعليميـة يتمتـع بـاجلودة  و قـد جـاء هـذا الـرأي متماشـيا مـع مـا ذهـب إليـه املـدراء يف يرون بـأن األسـتاذ  داخـل امل

باألغلبية املطلقة على أن األستاذ يتمتع باجلودة و هذا أمـر مهـم يف تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة  ألن  اإجابام حني أجابو 

إذ يتوقف جناح املؤسسة التعليميـة  يف حتقيـق أهـدافها علـى مقـدار  األستاذ  هو األساس يف إجناح العملية التعليمية والرتبوية

ما يبذله مـن نشـاط و مقـدار مـا ميتلكـه مـن متكـن يف مادتـه العلميـة و اقتـدار يف إيصـاهلا  ورغبـة يف إعطائهـا و كانـت نسـبة 

  .من اإلجابات بني احلياد و عدم املوافقة   46%

  

 النسبة
 %المئوية

تكرار 
 المحور

 العبارة
05 

 العبارة
04 

 العبارة
03 

 العبارة
02 

 العبارة
01 

أرقام عبارات المحور 
 ا)ول

 

 1 موافق بشدة 10 10 8 20 11 12 12

 2 موافق 26 13 69 69 33 42 42

 3 محايد 6 12 6 2 5 6 6

 4 غير موافق 46 43 12 7 47 31 31

 5 غير موافق بشدة 12 22 5 2 4 9 9

100 100        

 درجة الموافقة

 النسبة   
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 دارة المدرسيةالعبارات الخاصة بجودة اإل: المحور الثاني

المستجوبين على عبارات المحور الثاني اتيوضح إجاب)  41( جدول رقم   

 النسبة
  المئوية

% 

تكرار 
 المحور

 العبارة
15 

 العبارة
14 

 العبارة
13 

 العبارة
12 

 العبارة
11 

 العبارة
10 

 العبارة
9 

 العبارة
8 

 العبارة
7 

 العبارة
6 

أرقام 
عبارات 
المحور 
 االثاني

 

موافق  7 7 8 6 10 11 9 8 6 5 8 8
 بشدة

1 

 2 موافق 36 52 22 44 36 52 27 35 25 41 37 37

 3 محايد 11 4 10 11 33 12 12 11 12 7 12 12

غير  38 32 51 29 15 18 37 37 47 39 34 34
 موافق

4 

غير  8 5 9 10 6 7 15 9 10 8 9 9
موافق 
 بشدة

5 

100 100             

  SPSS اإلعتماد على مخرجاتمن إعداد الطالب ب:المصدر

  

- جودة اإلدارة المدرسية  -أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الثاني  

مــن إجابــات األســاتذة املستقصــني كانــت بدرجــة موافــق و موافــق  % 45نالحــظ بــأن نســبة أعــاله مــن خــالل اجلــدول     

مــن إجابــات األســاتذة املستقصــني بدرجــة غــري  % 43بة بينمــا كانــت نســ, بشــدة بــأن هنــاك جــودة يف اإلدارة املدرســية  

موافــق و غــري موافــق بشــدة  وهــي نســب تقريبــا متقاربــة  و تشــري إال أنــه هنــاك تبــاين يف إجابــات املســتجوبني و ذلــك راجــع 

  .لطبيعة و أسلوب تسيري املؤسسات الرتبوية  اليت يشتغلون ا 

  

 درجة الموافقة 

 النسبة    
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 ذتلميالعبارات الخاصة بجودة ال: الثالث المحور

  المستجوبين على عبارات المحور الثالث اتيوضح إجاب)  42( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

- يذتلمجودة ال -أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الثالث  

 موافـق و غـري مـن األسـاتذة املستقصـني كانـت إجابـام بدرجـة غـري %50نالحظ بـأن نسـبة أعاله من خالل اجلدول     

ــــى عبــــارات جــــودة ال ــــذموافــــق بشــــدة عل ــــة و تــــدل علــــى أن نصــــف األســــاتذة املســــتجوبني  يف   تلمي و هــــذه النســــبة مقبول

ة و ال يلتــزم مبعايريهــا  وهــذا األمــر حيــول دون تطبيــق إدارة اجلــودة ال يتمتــع بــاجلود  تلميــذاملؤسســات التعليميــة يــرون بــأن ال

الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة  و يصــعب مــن مهمــة األســتاذ الــذي يســعى للحصــول علــى خمرجــات ذات جــودة عاليــة   

 .   موزعة بني املوافقة و احلياد %50بينما كانت نسبة 

 النسبة
 %المئوية

تكرار 
 المحور

 العبارة
22 

 العبارة
21 

 العبارة
20 

 العبارة
19 

 العبارة
18 

 العبارة
17 

 العبارة
16 

أرقام عبارات 
المحور 
 الثالث

 

 1 موافق بشدة 6 9 8 5 9 7 7 7 7

 2 موافق 54 26 23 26 60 16 19 32 32

 3 محايد 3 44 5 4 5 8 8 11 11

 4 غير موافق 31 19 62 59 15 62 51 43 43

غير موافق  6 2 2 6 11 7 15 7 7
 بشدة

5 

100 100          

 درجة الموافقة   

 النسبة   
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 ج الدراسيالعبارات الخاصة بجودة المنه: الرابع المحور

المستجوبين على عبارات المحور الرابع اتيوضح إجاب) 43( جدول رقم   

أرقام   
عبارات 
المحور 
  الرابع

  العبارة
23 

  العبارة
24  

  العبارة
25  

  العبارة
26  

  العبارة
27  

  العبارة
28  

  العبارة
29  

  العبارة
30  

  العبارة
31  

  العبارة
32  

  العبارة
33  

  العبارة
34  

  العبارة
35  

  العبارة
36  

  لعبارةا
37  

تكرار 
  المحور

 النسبة
 %المئوية 

موافق  1
 بشدة

4  6  6  6  5  5  3  9  6  9  6  11  9  9  14  7  7  

  33  33  32  29  37  42  27  30  26  27  33  32  60  27  27  25  35 موافق 2
  8  8  5  11  3  9  13  8  9  5  14  9  14  6  6  4  2 محايد 3
غير  4

 موافق
53  54  44  38  20  34  36  56  44  41  53  38  49  50  48  44  44  

غير  5
موافق 
 بشدة

6  11  17  23  1  20  14  3  15  12  1  00  2  1  1  8  8  

                                  100  100  

   SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

-جودة المنهج الدراسي - أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الرابع  

من األساتذة املستقصني كانت إجابـام بدرجـة  %52نالحظ بأن نسبة عاله أاجلدول النتائج املسجلة يف من خالل     

موافق بشدة على عبارات جودة املنهج الدراسي   و هذه النسبة مقبولة و تدل على أن أكثر مـن نصـف  موافق و غري غري

م إدارة اجلـودة الشـاملة  و ال ال يتماشى مـع مفـاهي الدراسياألساتذة املستجوبني  يف املؤسسات التعليمية يرون بأن املنهج 

بواقعــه و ثقافــة جمتمعــه  تلميــذكمــا أنــه ال يــربط ال, يواكــب التغــريات و التطــورات املعرفيــة و التكنولوجيــة احلاصــلة يف العــامل  

ال ينمــي فيــه مهــارات البحــث و اإلبــداع و اإلبتكــار و هــذا مــا يتنــاىف مــع مــنهج إدارة اجلــودة الشــاملة  بينمــا كانــت نســبة و 

  . و احلياد  ةمن إجابات املستجوبني موزعة بني املوافق 48%

 درجة الموافقة   

 النسبة 
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 العبارات الخاصة بجودة المناخ التعليمي و مالءمته: الخامس المحور

  الخامس المستجوبين على عبارات المحور اتيوضح إجاب)  44( جدول رقم 

أرقام عبارات   
المحور 
  الخامس

  العبارة
38 

  العبارة
39  

  العبارة
40  

  العبارة
41  

  بارةالع
42  

  العبارة
43  

  العبارة
44  

  العبارة
45  

  العبارة
46  

  العبارة
47  

  العبارة
48  

  العبارة
49  

  العبارة
50  

  تكرار
  المحور

  النسبة
المئوية 

% 

 7  7  6  6  6  9  9  8  8  7  8  10  4  8  5 موافق بشدة 1
 37  37  64  18  18  11  35  48  47  31  65  25  29  36  54 موافق 2
 6  6  11  9  6  1  3  5  2  1  6  7  12  5  7 محايد 3
 39  39  18  57  27  24  52  36  40  49  19  55  47  47  31 غير موافق 4
غير موافق  5

 بشدة
3  4  8  3  2  12  3  3  1  55  43  10  1  11  11 

                              100  100  

 SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

- مناخ التعليمي و مالءمتهجودة ال - أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الخامس  

موافــق  موافــق و غــري مـن األســاتذة املستقصــني كانـت إجابــام بدرجــة غـري %50نالحـظ بــأن نســبة أعــاله  مـن اجلــدول   

بشـدة علـى عبـارات جـودة املنــاخ التعليمـي و مالءمتـه  و هـذه النسـبة مقبولــة و تـدل علـى أن نصـف األسـاتذة املســتجوبني  

ي يف املؤسســـات التعليميـــة ال يســـاعد علـــى النهـــوض بـــالتعليم و حتقيـــق اجلـــودة التعليميـــة املنشـــودة   يـــرون بـــأن املنـــاخ التعليمـــ

يف األقســام  و انتشــار  واالكتظــاظو عــدم وجــود نظــام فعــال للمعلومــات    املكافــآتفعــدم وجــود نظــام واضــح للحــوافز و 

مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســات  غــري الرتبويــة و قلــة التجهيــز كلهــا عوامــل تقــف دون تطبيــق الســلوكاتبعــض 

  .  وافقة و احلياداملتبقية موزعة بني امل %50بينما كانت , التعليمية 

  

 درجة الموافقة  

 النسبة   
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  حساب المتوسط الحسابي  و اإلنحراف المعياري

  يوضح المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لعبارات اإلستبيان)  45( جدول رقم 

لمتوسط ا  عبارات ا,ستبيان  الرقم
  الحسابي

ا,نحراف 
  المعياري

درجة 
  ا,جابة

  محايد 1,24819 3,2400 استفادة األساتذة من برامج تدريبية يف جمال اجلودة التعليمية  01

غيAAAAAAAAAAAAر  1,25062 3,5400 االستعانة مبتخصصني يف جمال اجلودة التعليمية لتدريب األساتذة على تطبيقها  02
  موافق

  موافق 0,97084 2,3700 ة املهنية املناسبة له بصورة مستمرةيشارك يف أنشطة التنمي  03

  موافق 0,82853 2,0200 يتبادل اخلربات مع زمالئه و رؤسائه من أجل التحسني و التطوير  04

  محايد 1,18918 3,0000 يوظف الوسائل التعليمية احلديثة و مهارات التعلم اإللكرتوين يف التدريس  05

  محايد  765970,  2,8340  جودة األستاذ: األول  الدرجة الكلية للمحور  

  محايد 1,16272 3,0400 يتمتع املدير بشخصية ديناميكية  06

  محايد 1,12923 2,7600 يتمتع باملرونة يف العمل و يف تطبيق اللوائح و التشريعات  07

  محايد 1,15203 3,3100 يهتم جبميع العاملني داخل املؤسسة من خالل تفقد أحواهلم الشخصية باستمرار  08

  محايد 1,17426 2,9300 يشرك األساتذة و العاملني يف صنع القرارات و حل املشكالت   09

  محايد 1,03763 2,7100 القدرة على حتديد مواطن القوة و الضعف داخل املؤسسة  10

  موافق 1,12079 2,5800 يتخذ القرارات على أساس احلقائق  11

لتجوال أي التجــول بـني األســاتذة و العـاملني و التالميــذ مـن أجــل األخــذ يتبـىن أســلوب اإلدارة بـا  12
مباشرة خللق مناخ أخوي بني القيادة و املرؤوسني مبآرائهم و اقرتاحا 

  محايد 1,25191 3,2200

  محايد 1,18850 3,0400 يشجع األساتذة و العاملني ملواصلة و استمرار تعليمهم و تطويرهم الذايت  13

  محايد 1,13262 3,3000 ألساتذة والعاملني ماديا و معنويا ليؤدوا عملهم بإتقان  حيفز ا  14

  محايد 1,15400 3,0400 يعترب قدوة جلميع العاملني  من الناحية العملية و اخللقية   15

  محايد  893550,  2,9930  جودة اإلدارة المدرسية: الدرجة الكلية للمحور الثاني  

  محايد 1,13578 2,7700 وانني الرتبويةاحرتام األنظمة و الق  16

  محايد 0,92436 2,7900 التمتع بقيم االنتماء و املواطنة  17

  محايد 1,09041 3,2700 القدرة على التعلم و التقومي الذايت  18

  محايد 1,08595 3,3500 القدرة على تعلم مهارات صنع القرار و حل املشكالت  19

  موافق 1,18146 2,5900 التكنولوجيةالوعي بالتطورات العلمية و   20

غيAAAAAAAAAAAAر  1,06761 3,4600 امتالك املهارات الضرورية لالستمرار يف التعلم مدى احلياة  21
  موافق

 القدرة على الفهم و التحليل و التقومي للمعلومات اليت تقدم له و تطبيقاا العملية   22

  
غيAAAAAAAAAAAAر  1,16758 3,4800

  موافق

  محايد  840460,  3,1014  تلميذجودة ال: لثالدرجة الكلية للمحور الثا  

  محايد 1,11537 3,2200 التلميذ بيتناسب مع قدرة استيعا  23

غيAAAAAAAAAAAAر  1,15378 3,4000 ارتباط املنهج الدراسي بثقافة اتمع و اهتمامه بتطويرها و إكساا للتالميذ  24
  موافق

غيAAAAAAAAAAAAر  1,22181 3,4000 يتبىن سياسات للتطوير اتمعي و البيئي  25
  موافق
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 1,27426 3,4500 الق القدرة على التكيف مع املتغريات املتسارعة اليت أوجدها التطور العلمي و التكنولوجي   26
غيAAAAAAAAAAAAAAAAAAر 

  موافق
  موافق  0,90431 2,5200 يلم باملعارف األساسية الضرورية  27

  محايد 1,25433 3,3200 يُِعد التلميذ لتحديات العوملة و الثورة املعرفية  28

  محايد 1,14922 3,2500 مسامهته يف تكوين الشخصية املتكاملة للتلميذ    29

  محايد 1,13756 3,1700 طرق تدريسه بعيدة عن التلقني و تشجع البحث و اإلبداع  30

  محايد 1,19359 3,3600 يربط التلميذ بواقعه و مساعدته على حل مشكالته  31

  محايد 1,23954 3,1700 إلبداعيساهم يف إكساب التلميذ مهارات البحث و ا  32

  محايد 1,03201 3,1600 يرسخ لدى التلميذ قيم العلم و ينمي فيه روح املواطنة و االنتماء  33

  محايد 1,08823 2,7400 يسهل على التلميذ امتالك املعلومات العلمية و التكنولوجية  34

  محايد 1,14574 2,9800 ة أجنبية على األقلميكن التلميذ من التواصل مع العامل اخلارجي و ذلك بتعلم لغ  35

  محايد 1,09521 3,0500 تسليط الضوء على مزايا التضامن و التسامح و التعايش مع الغري  36

  محايد 1,18492 2,9000 توعية التلميذ بضرورة احملافظة على املؤسسات و األمالك العامة و اخلاصة و احمليط البيئي  37

  محايد  878540,  3,1380  جودة المنهج الدراسي: الرابع  الدرجة الكلية للمحور  

  محايد 1,05270 2,7300 تقيد اجلميع داخل املؤسسة  بالسلوكات االنضباطية  و الرتبوية   38

  محايد 1,14992 3,0300 انتشار ثقافة حتسني النتائج و التطلع لألحسن داخل املؤسسة   39

آت املاديـــة و املعنويــة يشـــجع علـــى إتقـــان العمـــل و حتســـني تبــين املؤسســـة نظـــام للحـــوافز و املكافـــ  40
 األداء 

  محايد 1,08823 3,2600

  محايد 1,14345 3,1600 االعتماد على أساليب التقنية احلديثة يف نقل و تداول املعلومات   41

  موافق 0,95537 2,4200 املبىن املدرسي يساعد على عملية التعليم و التعلم   42

  محايد 1,22334 3,2800 لإلعالم اآليل و األنرتنت وجود خمابر   43

  محايد 1,13756 2,8300  الداتاشواستعمال أدوات و أجهزة العرض احلديثة  يف إلقاء الدروس مثل   44

  محايد 1,11537 2,7800 توفر مجيع أدوات اإليضاح و الوسائل التجريبية   45

  محايد 1,13258 3,0100 الضروريةاحتواء املكتبة على الكتب و املراجع العلمية   46

غيAAAAAAAAAAAAر  1,35121 4,0500 عدد التالميذ داخل القسم مناسب و مساعد لعملية التعليم و التعلم  47
  موافق

غيAAAAAAAAAAAAر  1,31852 3,8300 توفر الربامج و األنشطة الرتفيهية و الرياضية داخل املؤسسة  48
  موافق

غيAAAAAAAAAAAAر  1,08670 3,4700  هناك تواصل بني املؤسسة و أولياء األمور  49
  موافق

  موافق 0,89126 2,4400 هناك تقدير و احرتام متبادل بني اجلميع داخل املؤسسة   50

  محايد  744220,  3,0992  جودة المناخ التعليمي و مالءمته: الدرجة الكلية للمحور الخامس  

  محايد  716000,  3,0634  الدرجة الكلية لجميع عبارات اإلستبيان  

  

  SPSS الطالب باإلعتماد على مخرجات من إعداد:المصدر
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درجـة تطبيـق  عبـاراتاملتوسطات احلسـابية و اإلحنرافـات املعياريـة ل) 45( السابق رقم اجلدول النتائج املسجلة يف  بني ت    

ور للمحـإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية مـن منظـور األسـاتذة  حيـث بلغـت القيمـة الكليـة للمتوسـط احلسـايب 

و هــذا يعــين أن اإلجابــات الكليـــة  765970, و بــاحنراف معيــاري قــدره 2,8340جــودة األســتاذ و الــذي هــو األول 

اإلســتعانة مبتخصصــني يف "إال أن العبــارة الثانيــة  والــيت هــي   محايــد ألفــراد العينــة علــى عبــارات احملــور األول كانــت  بدرجــة

و هـذا يعـين أن  غير موافـق كانت جممل اإلجابات عليها بدرجة " بيقها  جمال اجلودة التعليمية لتدريب األساتذة على تط

يتبــادل " علــى درايــة مبفهــوم اجلــودة التعليميــة و ســبل تطبيقهــا  يف حــني العبــارة الرابعــة و الــيت هــي  امعظــم األســاتذة ليســو 

و هـذا يعـين أن  موافـقدرجـة كانـت جممـل اإلجابـات عليهـا ب" اخلربات مع زمالئه و رؤسائه من أجل التحسني و التطـوير 

  .معظم األساتذة لديهم القابلية للتدريب و التعلم و العمل اجلماعي من أجل التحسني و التطوير املستمر

 2,9930فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب الكليــة " جــودة اإلدارة المدرســية " و الــذي هــو  المحــور الثــانيأمــا     

 ذا يعين أن اإلجابات الكلية ألفراد العينة على عبـارات احملـور الثـاين كانـت بدرجـةو ه 893550,وباحنراف معياري قدره 

 كانـت جـل اإلجابـات عليهـا بدرجـة"يتخـذ القـرارات علـى أسـاس احلقـائق " إال أن  العبارة احلادية عشرة و هي ,   محايد

نمــا كانــت درجــة اإلجابــات ضــعيفة علــى بي, نــه هنــاك شــفافية و عدالــة يف إدارة املؤسســات التعليميــة أو هــذا يعــين  موافــق

  .العبارات اليت ختص العمل اجلماعي و إشراك العاملني

بـاحنراف و  3,1014فقد بلغت قيمـة املتوسـط احلسـايب الكليـة "  تلميذجودة ال" و الذي هو  المحور الثالثأما       

محايـد   ى عبارات احملـور الثالـث كانـت بدرجـةألفراد العينة علو هذا يعين أن اإلجابات  الكلية  840460, معياري قدره

 موافـق كانت جل اإلجابـات عليهـا بدرجـة" الوعي بالتطورات العلمية و التكنولوجية " إال أن العبارة العشرون و اليت هي 

جيعلهـم  و هذا يعين أن التالميذ يف املؤسسات التعليمية على اطالع باملستجدات العلمية و التكنولوجية احلديثـة و هـذا مـا 

امـتالك " علـى العبـارة الواحـدة و العشـرون و الـيت هـي  اتيف حـني أن اإلجابـ, مهيئني لتقبـل مفـاهيم إدارة اجلـودة الشـاملة 

القدرة علـى الفهـم و التحليـل  "و العبارة الثانية و العشرون و اليت هي" املهارات الضرورية لإلستمرار يف التعلم مدى احلياة 

رغـم تلميـذ و هـذا يعـين أن ال غيـر موافـقكانـت يف جمملهـا بدرجـة " اليت تقدم له و تطبيقاا العمليـة و التقومي للمعلومات 

بـــدليل عـــدم  وعيـــه بـــالتطورات العلميـــة و التكنولوجيـــة احلاصـــلة مـــن حولـــه إال أنـــه مل يســـتفيد منهـــا خـــالل مشـــواره الدراســـي

 التحليــل و التقــومي للمعلومــات الــيت تقــدم لــه و تطبيقاــامتالكــه للمهــارات الضــرورية للــتعلم املســتمر و عــدم قدرتــه علــى ا

  .  العملية 
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 3,1380فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب الكليــة "  جــودة المــنهج الدراســي" و الــذي هــو  المحــور الرابــعأمــا      

 كانــت بدرجــةجــل اإلجابــات ألفــراد العينــة علــى عبــارات هــذا احملــور   و هــذا يعــين أن 878540,بــاحنراف معيــاري قــدره و 

ارتبــــاط املــــنهج الدراســــي بثقافــــة اتمــــع و اهتمامــــه بتطويرهــــا " العبــــارة الرابعــــة و العشــــرون و الــــيت هــــي  إال أن ,  محايــــد

العبـــارة  و"  يتبـــىن سياســـات للتطـــوير اتمعـــي و البيئـــي" و العبـــارة اخلامســـة و العشـــرون و الـــيت هـــي "  تالميـــذإكســـاا للو 

" القدرة على التكيف مع املتغـريات املتسـارعة الـيت أوجـدها التطـور العلمـي و التكنولـوجي " هي السادسة و العشرون واليت 

ال جيسـد  و هذا يعين أن املنهج الدراسـي املعتمـد يف املؤسسـات التعليميـة  غير موافقبدرجة  مكانت جل اإلجابات عليه

أنــه ال يتضــمن املفــاهيم و الــربامج الــيت تــدعو إىل إشــراك كمــا ,  عاداتنــا و تقاليــدنا و ثقافــة جمتمعنــا  وال يهــتم بتطويرهــا  

ال يتميــــز باملرونــــة  و ال يواكــــب إىل جانــــب أنــــه , اتمــــع يف العمليــــة التعليميــــة قصــــد تلبيــــة احتياجاتــــه و حتقيــــق متطلباتــــه 

  . التطورات العلمية و التكنولوجية اليت يشهدها العامل املعاصر 

فقـد بلغـت قيمـة املتوسـط احلسـايب الكليـة "  جـودة المنـاخ التعليمـي و مالءمتـه"  و الـذي هـو المحور الخامسأمـا      

جــل اإلجابــات ألفــراد العينــة علــى عبــارات هــذا احملـــور   و هــذا يعــين أن 744220,و بــاحنراف معيــاري قــدره  3.0992

القســم مناســب و مســاعد داخــل  تالميــذعــدد ال" الســابعة و األربعــون و الــيت هــي   ةإال أن العبــار ,  محايــدكانــت بدرجــة 

تــوفر الــربامج و األنشــطة الرتفيهيــة و الرياضــية داخــل " الثامنــة و األربعــون و الــيت هــي  العبــارة و " لعمليــة التعلــيم و الــتعلم 

فـإن معظـم اإلجابـات "  هنـاك تواصـل بـني املؤسسـة و أوليـاء األمـور " التاسـعة و األربعـون و الـيت هـي العبارة و " املؤسسة 

أن جـل املؤسسـات التعليميـة تعـاين مـن اإلكتظـاظ يف األقسـام الشـيء الـذي و هـذا يعـين   غير موافـقنت بدرجة كام  عليه

انعكس سلبا على قدرة األستاذ علـى إيصـال املعلومـات للتالميـذ و إشـراكهم يف كافـة النشـاطات داخـل القسـم  و هـذا مـا 

ل الرتفيـه و التسـلية داخـل املؤسسـات التعليميـة أدى كمـا أن نقـص وسـائ, أدى إىل ضعف حتصيلهم الدراسي بصفة عامـة 

هــذا جانـب  ىلإ إىل عـزوف الكثــري مـن التالميــذ عـن الدراســة و بالتـايل اللجــوء إىل الشـارع كمــالذ آمـن هلــم لتفريـغ طاقــام 

 . درس أبنائهمداخل املدرسة و الذي من شأنه املسامهة يف حتسني عملية مت كل ما جيريإشراك أولياء األمور يف   فإنه ينبغي

   و بـــاحنراف معيـــاري قـــدره 3,0634فقـــد بلغـــت  لجميـــع عبـــارات اإلســـتبيانأمـــا القيمـــة الكليـــة للمتوســـط احلســـايب     

ح حـول تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف و مما يعـين أنـه هنـاك غمـوض و عـدم وضـ,  محايدو هي تقابل درجة  716000,

  .املؤسسات التعليمية من منظور األساتذة 
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جودة التلميذ , جودة اإلدارة المدرسية , جودة األستاذ ( : إدارة الجودة الشاملة و محاور الدراسة اإلرتباط بين 

  ) جودة المنهج الدراسي و جودة المناخ التعليمي و مالءمته, 

 

الدراسة و إدارة الجودة الشاملة يبين معامالت اإلرتباط بين محاور)  46( جدول رقم   

  0,01الداللةاإلرتباط معنوي عند مستوى **

  SPSS من إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

  

  

إدارة   
 الجودة
  الشاملة

  

جودة 
  ا)ستاذ

جودة 
ا,دارة 
  المدرسية

  

جودة 
  التلميذ

جودة 
المنھج 
  الدراسي

  

جودة المناخ 
التعليمي و 

  م<ءمته
  

  معامل بيرسونإدارة الجودة الشاملة            
  الد!لة المعنوية                                   

  حجم العينة                                    
  

 معامل بيرسون           جودة ا)ستاذ

  الد!لة المعنوية                                   
  حجم العينة                                    

  
  معامل بيرسون     جودة ا,دارة المدرسية 

  الد!لة المعنوية                                   
  حجم العينة                                    

 

  معامل بيرسون   جودة التلميذ
  الد!لة المعنوية                                   

  حجم العينة                                     
  

  معامل بيرسون   جودة المنھج الدراسي 
  الد!لة المعنوية                                   

  حجم العينة                                    
  

 معامل بيرسون   جودة المناخ التعليمي 

  الد!لة المعنوية                           و م<ءمته
  حجم العينة                                     

 

  
  

1  
  
100  
  

,782**0  
,0000  
100  
  

,790**0  
,0000  
100  
 

,857**0  
,0000  
100  
 

,905**0  
,0000  
100  
  

,908**0  
,0000  
100  

,782**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
  

,562**0  
,0000  
100  
  

,697**0  
,0000  
100  
  

,648**0  
,0000  
100  
  

,673**0  
,0000  
100  

,790**0  
,0000  
100  
  

,562**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
  

,577**0  
,0000  
100  
  

,576**0  
,0000  
100  
  

,640**0  
,0000  
100  

,857**0  
,0000  
100  
  

,697**0  
,0000  
100  
 

,577**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
  

,720**0  
,0000  
100  
  

,772**0  
,0000  
100  

,905**0  
,0000  
100  
  

,648**0  
,0000  
100  
  

,576**0  
,0000  
100  
  

,720**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
  

,759**0  
,0000  
100  

,908**0  
,0000  
100  
  

,673**0  
,0000  
100  
  

,640**0  
,0000  
100  
  

,772**0  
,0000  
100  
 

,759**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
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نالحـظ بأنـه هنـاك إرتبـاط  قـوي بـني إدارة اجلـودة )  46( رقـم  السـابقمـن خـالل النتـائج املتحصـل عليهـا يف اجلـدول      

   0,01هـا  وهـذا  اإلرتبـاط ذا داللـة إحصـائية  عنـد مسـتوى الداللـة املعنويــة الشـاملة و مجيـع احملـاور  و بـني احملـاور فيمـا بين

حيـــث يالحـــظ أن أقـــوى إرتبـــاط كـــان بـــني إدارة اجلـــودة الشـــاملة و املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه حيـــث بلـــغ معامـــل اإلرتبـــاط 

رس كلمـا كانـت إمكانيـة تطبيـق كلما كان املناخ التعليمـي مالئـم و مسـاعد لعمليـة التمـدأنه  و هذا معناه  0,908بريسون 

كمــا أنــه هنــاك ارتبــاط قــوي بــني إدارة اجلــودة الشــاملة و مجيــع احملــاور , إدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة أكــرب 

و بينهـــا و بـــني جـــودة اإلدارة  0,782األخـــرى  حيـــث بلـــغ معامـــل اإلرتبـــاط بـــني إدارة اجلـــودة الشـــاملة و جـــودة األســـتاذ 

و هــذا مــا يــدل  0,905و بينهــا و بــني جــودة املــنهج الدراســي  0,857 تلميــذو بينهــا و بــني جــودة ال 0,790املدرســية 

حبيــث أنـه جلــودة األسـتاذ و جــودة , علـى وجـود عالقــة طرديـة و قويــة بـني تطبيــق إدارة اجلـودة الشــاملة و مجيـع هــذه احملـاور 

جـودة املنـاخ التعليمـي و مالءمتـه تـأثري كبـري و فعـال يف تطبيـق و جـودة املـنهج الدراسـي و  تلميذاإلدارة املدرسية و جودة ال

و هذا مـا يـدفعنا إىل ضـرورة اإلهتمـام جبميـع هـذه العناصـر جلعلهـا تـتالءم مـع إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية  

فيمــا بينهـا  حبيــث تـرتاوح هــذه هنـاك ارتبــاط بـني هــذه احملـاور   هإضــافة لـذلك فإنــ,  مفـاهيم و مبـادئ إدارة اجلــودة الشـاملة 

  . العالقة بني املتوسطة و القوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ملة في مؤسسات التعليم الجزائرية واقع تطبيق إدارة الجودة الشا         الفصل الرابع                 

 

 

- 154 

  إختبار الفرضيات :ثالثا 
 

   لثانيةالفرضية الرئيسية ا

H0   األساتذةاملؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور ال تطبق  
H1   األساتذةودة الشاملة من منظور املؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلتطبق  

مت اختبــار هــذه الفرضــية مبقارنــة املتوســط احلســايب لإلجابــات علــى مجيــع عبــارات اإلســتبيان حــول تطبيــق إدارة اجلــودة      

  .على مقياس سلم ريكارت اخلماسي )  3( املؤسسات التعليمية مع املتوسط احلسايب لألداة و هو  الشاملة يف

  

  األحادي العينة لدرجات اإلجابة عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة T-Testوضح نتائج إختبار ي)  47( جدول رقم 

المتوسط   
  الحسابي

ا,نحراف 
  المعياري

 Tقيمة 
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

القيمة 
  ا,حتمالية

Sig 
تطبيق إدارة الجودة 

الشاملة في المؤسسات 
  التعليمية

  
3,0634  

  

  
,716000  

  
,8850  

  
99  

  
,3780  

                                      0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أن قيمة املتوسط احلسايب لكل عبارات اإلستبيان حول تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة  لنا يتبني أعالهمن خالل اجلدول      

ممـا يعـين أنـه هنـاك غمـوض و عـدم  محايـدو هـذا مـا يقابـل درجـة 716000,اف معياري قـدره و باحنر  3,0634قدر ب 

ـــة مـــن منظـــور األســـاتذة ـــة املعنويـــة ,  وضـــوح  يف تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف املؤسســـات التعليمي إال أن مســـتوى الدالل

Sig=0.378    هـذا مـا جيعلنـا نقبـل الفرضـية الصـفرية  مستوى الداللة املعنوية املعتمدة  و  0,05و هي قيمة أكرب  من

  .ألساتذة و نرفض الفرضية البديلةو اليت هي املؤسسات التعليمية اجلزائرية ال تطبق إدارة اجلودة الشاملة من منظور ا
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  األولىالفرضية الفرعية 
  H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على ودة األستاذال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 

H1  يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية    

  

  يبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ)  48 (جدول رقم 

  
  

  جودة ا)ستاذ: ر المستقل المتغي

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,782  0,612  0,608  0.731 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  49( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

31,045  
19,709  
50,754  

1  
98  
99  

31,045  
,2010  

154,369  ,0000  

                                     0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

و هـذا يـدل علـى وجـود تـأثري قـوي جـدا  =R 0.782معامـل اإلرتبـاط   أن قيمـة) 48( مـن اجلـدول رقـم لنـا يتبـني      

 % 61.20ن عــين أت R2 0.612 =معامــل التحديــد أن قيمــةجلــودة األســتاذ علــى تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة   كمــا 

يؤكـد علـى وجـود  B=0.731باإلضـافة إىل أن معامـل اإلحنـدار  من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجـع إىل جـودة األسـتاذ 

 فـــإن ANOVAأمــا مـــن خــالل جــدول حتليــل التبــاين , ة اجلـــودة الشــاملة و جــودة األســتاذعالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدار 

نــرفض و هــذا مــا جيعلنــا مســتوى الداللــة املعنويــة  املعتمــدة   0,05ل مــن و هــو أقــ Sig=0.00مســتوى الداللــة املعنويــة  

الفرضية الصفرية  و نقبل الفرضية البديلة و اليت تنص على أنـه يوجـد تـأثري دال إحصـائيا  جلـودة األسـتاذ علـى تطبيـق إدارة 

  .اجلودة الشاملة 
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  الفرضية الفرعية الثانية
  H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على اإلدارة املدرسية ودةال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 

H1   يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة اإلدارة املدرسية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 
  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية 

  

  اإلدارة المدرسيةحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة يبين نتائج إختبار اإلن)  50( جدول رقم 

  
  

  جودة ا,دارة المدرسية: المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0.790  0.624  ,6200  0.633 

  SPSSد الطالب باإلعتماد على مخرجاتمن إعدا:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة اإلدارة المدرسية ANOVAنموذج تحليل التباين ) : 51( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

31,651  
19,103  
50,754  

1  
98  
99  

31,651  
,1950  

162,372  ,0000  

                                      0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

يــدل علــى وجــود تــأثري قــوي مــا و هــذا  =R 0.790معامــل اإلرتبــاط   أن قيمــة)  50(يتبــني مــن اجلــدول رقــم   

ممــا يعــين أن  R2= 0.624معامــل التحديــد أن قيمــةمــا كإلدارة املدرســية علــى تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة  جــدا جلــودة ا

باإلضـــــافة إىل أن معامـــــل اإلحنــــــدار , مـــــن تطبيـــــق إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة يرجــــــع إىل جـــــودة اإلدارة املدرســـــية  % 62.40

B=0.633 أمــا مــن خــالل , املة و جــودة اإلدارة املدرســية  يؤكــد علــى وجــود عالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلــودة الشــ

مســـتوى الداللـــة  0,05و هـــو أقـــل مـــن  Sig=0.00مســـتوى الداللـــة املعنويـــة   فـــإن ANOVAجـــدول حتليـــل التبـــاين 

فإننــا نــرفض الفرضــية الصــفرية  و نقبــل الفرضــية البديلــة و الــيت تــنص علــى أنــه يوجــد تــأثري دال و هلــذا , املعنويــة  املعتمــدة 

  . ا جلودة اإلدارة املدرسية على  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  إحصائي
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  الفرضية الفرعية الثالثة 

  H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على تلميذودة الال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1  على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  تلميذيوجد تأثري دال إحصائيا جلودة ال 

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بضية مت إختبار هذه الفر 

  

  تلميذاليبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة )  52( جدول رقم 

  
  

  التلميذجودة : المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  تحديدمعامل ال
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0.857  0,734  ,7310  0.730 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 تلميذبين إدارة الجودة الشاملة و جودة ال ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  53( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

37,244  
13,510  
50,754  

1  
98  
99  

37,244  
,1380  

270,167  ,0000  

                                       0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

و هــذا يــدل علــى وجــود تــأثري قــوي جــدا  =R 0.857معامــل اإلرتبــاط   أن قيمــة) 52( قــم يتبــني مــن اجلــدول ر      

 %73,40ممــا يعــين أن  R2=0,734معامــل التحديــد أن قيمــةكمــا , علــى تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة  تلميــذ جلــودة ال

يؤكــد علــى وجــود  B=0.730ار باإلضــافة إىل أن معامــل اإلحنــدتلميــذ مــن تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يرجــع إىل جــودة ال

 فــإن ANOVAأمــا مــن خــالل جــدول حتليــل التبــاين , تلميــذ عالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة و جــودة ال

نــرفض الفرضــية و ــذا  مســتوى الداللــة املعنويــة  املعتمــدة 0,05و هــو أقــل مــن  Sig=0.00مســتوى الداللــة املعنويــة  

علـى  تطبيــق إدارة اجلــودة  تلميــذديلــة و الــيت تـنص علــى أنــه يوجـد تــأثري دال إحصـائيا جلــودة الالصـفرية  و نقبــل الفرضـية الب

 . الشاملة  
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  الفرضية الفرعية الرابعة

  H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على ودة املنهج الدراسيال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1  لى تطبيق إدارة اجلودة الشاملةيوجد تأثري دال إحصائيا جلودة املنهج الدراسي ع  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية 

  

  المنهج الدراسييبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة )  54 (جدول رقم 

  
  

  المنھج الدراسيجودة : المتغير المستقل 

  
  :لمتغير التابعا

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,905  0,818  ,8170  0.737 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 ودة المنهج الدراسيبين إدارة الجودة الشاملة و ج ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  55( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

41,541  
9,213  
50,754  

1  
98  
99  

41,541  
,0940  

441,873  ,0000  

                                      0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:صدرالم

يــدل علــى وجــود تــأثري قــوي  مــا و هــذا =0,905Rمعامــل اإلرتبــاط   جنــد أن قيمــة)  54(مــن خــالل اجلــدول رقــم     

يعـين  و هـذا R2=0,818معامـل التحديـد أن قيمـةكمـا , جدا جلودة املنهج الدراسي علـى تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة  

باإلضــــافة إىل أن معامــــل اإلحنــــدار , مــــن تطبيــــق إدارة اجلــــودة الشــــاملة يرجــــع إىل جــــودة املــــنهج الدراســــي  %81,80أن 

B=0.737 أمــا مــن خــالل  ,ة الشــاملة و جــودة املــنهج الدراســييؤكــد علــى وجــود عالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلــود

ســـتوى الداللـــة م 0,05هـــو أقـــل مـــن و  Sig=0.00مســـتوى الداللـــة املعنويـــة   فـــإن ANOVAجـــدول حتليـــل التبـــاين 

حصـائيا نرفض الفرضية الصـفرية  و نقبـل الفرضـية البديلـة و الـيت تـنص علـى أنـه يوجـد تـأثري دال إ و ذا, املعنوية  املعتمدة

  . جلودة املنهج الدراسي على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
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  الفرضية الفرعية الخامسة

  H0  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على دة املناخ التعليمي و مالءمتهو ال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1  يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة املناخ التعليمي و مالءمته على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية 

  

  المناخ التعليمي ومالءمتهن نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة يبي)  56( جدول رقم 

  
  

  المناخ التعليمي و م<ءمتهجودة : المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,908  0,825  ,8230  0.874 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة المناخ التعليمي ومالءمته ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  57( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  را,نحدا
  البواقي
  المجموع

41,863  
8,890  
50,754  

1  
98  
99  

41,863  
,091  

461,477  ,0000  

                                       0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

يــدل علــى وجــود تــأثري قــوي مــا و هــذا  =0,908Rمعامــل االرتبــاط   جنــد أن قيمــة) 56( مــن خــالل اجلــدول رقــم     

 R2=0,825 معامـل التحديـد أن قيمـة كمـا , جدا جلودة املناخ التعليمي و مالءمته  على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

باإلضـــافة إىل أن  ,مـــن تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يرجـــع إىل جـــودة املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه  %82,50ممـــا يعـــين أن 

يؤكـــد علـــى وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــني تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة و جـــودة املنـــاخ التعليمـــي  B=0.874ل االحنـــدار معامـــ

و هــو أقــل مــن  Sig=0.00مســتوى الداللــة املعنويــة   فــإن ANOVAأمــا مــن خــالل جــدول حتليــل التبــاين  ,مالءمتــه و 

فرضية الصـفرية  و نقبـل الفرضـية البديلـة و الـيت تـنص علـى فإننا نرفض الو هلذا , مستوى الداللة املعنوية  املعتمدة  0,05

  . أنه يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة املناخ التعليمي و مالءمته على  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  
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 للبحث على تطبيق إدارة الجودة الشاملة الشخصيةإختبار تأثير المتغيرات 

 ق إدارة الجودة الشاملةإختبار تأثير الجنس على تطبي: أوال       

H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اجلنسعلى تأثري ذا داللة إحصائية  ال يوجد  
H1 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اجلنسعلى تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد  

  للعينات املستقلة T-Testباختبار  مت إختبار هذه الفرضية      

  

  للعينات المستقلة بين إدارة الجودة الشاملة و الجنس T-Testإختبار :  ) 58( جدول رقم 

  الجنس: المتغير المستقل   
  

  
  
  

  :المتغير التابع
إدارة الجودة 

  الشاملة

  Levenإختبار 
 

 T-Testإختبار 

 Fقيمة 
  المحسوبة

المعنوية           الد!لة 
Sig 

 tقيمة 
  المحسوبة

الد!لة المعنوية   درجة الحرية
Sig 

  
,1770  
  
  

  
,6750  

  
2,029  

  
98  

  
,0550  

                                        0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أكــرب و هــي  Sig=0.675ن قيمــة الداللــة املعنويــة أ  جنــد Leven و مــن خــالل إختبــار  أعــالهاجلــدول  بـالنظر إىل    

الداللــة املعنويــة املعتمــدة  ممــا يــدل علــى أن جمتمعــي املتغــري املســتقل اجلــنس ومهــا الــذكور و اإلنــاث  مهــا جمتمعــان قيمــة مــن 

ـــار ,  متجانســـان ـــة املعنويـــة  T-Testأمـــا بـــالنظر إىل إختب كـــرب مـــن قيمـــة و هـــي قيمـــة أ  Sig=0.055فـــإن قيمـــة الدالل

 ال يوجــدممــا يعــين عــدم وجــود داللــة إحصــائية  و بالتــايل نقبــل الفرضــية الصــفرية وهــي أنــه  0,05الداللــة املعنويــة املعتمــدة 

  . اجلنس  و نرفض الفرضية البديلةتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىلعلى تأثري ذا داللة إحصائية 
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  على تطبيق إدارة الجودة الشاملة علميال ؤهلإختبار تأثير الم: ثانيا      

  H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل املؤهل العلمي على تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد ال 
H1  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل املؤهل العلميعلى تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد  

 

  للعينات املستقلة T-Testباختبار  مت إختبار هذه الفرضية     

  

  للعينات المستقلة بين إدارة الجودة الشاملة و المؤهل العلمي T-Testإختبار ) :  59( جدول رقم 

  المؤھل العلمي: المتغير المستقل  
  

  
  
  

  :المتغير التابع
إدارة الجودة 

  الشاملة

  Levenإختبار 
 

 T-Testإختبار 

 Fقيمة 
  المحسوبة

  

المعنوية           الد!لة 
Sig 

 tقيمة 
  المحسوبة

الد!لة   درجة الحرية
 Sigعنوية الم

  
7,602  

  
  

  
0,107  

  
-1,786  

  
76,508  

  
,0780  

                                 0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

أكـرب و هـي  Sig=0.107ن قيمـة الداللـة املعنويـة أ  جنـد Leven و مـن خـالل إختبـار  أعـالهاجلـدول  بـالنظر إىل     

الداللـة املعنويــة املعتمــدة  ممـا يــدل علــى أن جمتمعـي املتغــري املســتقل املؤهـل العلمــي ومهــا خـريج املعهــد التكنولــوجي قيمــة مـن 

و هـي قيمـة   Sig=0.078فإن قيمة الداللـة املعنويـة  T-Testأما بالنظر إىل إختبار ,  وأخرى  مها جمتمعان متجانسان

و بالتايل نقبل الفرضية الصفرية وهـي أنـه  مما يعين عدم وجود داللة إحصائية 0,05لة املعنوية املعتمدة كرب من قيمة الدالأ

  .لبديلةو نرفض الفرضية ا  ملؤهل العلميتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اعلى تأثري ذا داللة إحصائية  ال يوجد
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  تطبيق إدارة الجودة الشاملة إختبار تأثير الخبرة المهنية على:  ثالثا      

H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اخلربة املهنيةعلى تأثري ذا داللة إحصائية  ال يوجد  
H1  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى إىل اخلربة املهنيةعلى تأثري ذا داللة إحصائية  يوجد 

  ANOVAدي باختبار حتليل التباين األحا مت إختبار هذه الفرضية   

  

 بين إدارة الجودة الشاملة و الخبرة المهنية ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  60( دول رقم ج

مجموع   النموذج
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
المعنوية 

Sig 
  بين المجموعات

  
  داخل المجموعات

  
  المجموع

  

1,673  
  

49,080  
  

50,754  

3  
  
96  
  
99  

,5580  
  
,5110  

1,091  ,3570  

  0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أن قيمــة  و  F=1.091فــإن قيمــة فيشــر   ANOVA حتليــل التبــاينجــدول  بــالنظر إىل النتــائج املتحصــل عليهــا يف    

عـدم وجـود داللـة وهـذا يعـين   0.05داللـة املعنويـة املعتمـدة أكرب من قيمـة ال وهي قيمة  =Sig 0,357الداللة املعنوية 

تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة علــى تــأثري ذا داللــة إحصــائية  ال يوجــدالفرضــية الصــفرية والــيت هــي  إحصــائية  و بالتــايل نقبــل

  . رفض الفرضية البديلةنيعزى إىل اخلربة املهنية و 
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  تالميذالموجه للالثالث ن وصف و تحليل اإلستبيا: المطلب الثالث 

  تحليل و تفسير محاور الدراسة : أوال    

لقيــاس الثبــات  Cronbach Alpha ألفــا كرونبــاخ مــل الثبــاتلقــد مت اســتخدام معا: قيــاس ثبــات اإلســتبيان          

تبيان و لكـل حمــور  الكلـي لإلسـتبيان  و اإلتســاق الـداخلي لعباراتـه  فكانــت قيمـة معامـل ألفــا كرونبـاخ جلميـع عبــارات اإلسـ

  :كما  يف اجلدول املوايل 

 

  يوضح نتائج  إختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان)  61( جدول رقم 

  المحور معامل ألفا كرونباخ

)عبارات  7(   تلميذجودة ال 0,431  1 

)عبارات  7( جودة األستاذ   0,826  2 

)ارة عب 12( جودة المناخ التعليمي و مالءمته  0,814  3 

)عبارة  26( جميع عبارات االستبيان  0,823   

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

 0,431كانـت   ور األولأن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ للمحـ لنـا يتبني أعالهبالنظر إىل النتائج املسجلة يف اجلدول         

أمــا قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ , ور األول ال تتســم بالتناســق الــداخلي و هــي نســبة ثبــات ضــعيفة  ممــا يعــين أن عبــارات احملــ

إال أن قيمـــة معامـــل , و مهـــا نســـبتا ثبـــات عاليـــة  0,814,  0,826:  للمحـــورين الثـــاين و الثالـــث فكانـــت علـــى التـــوايل 

ن عبـارات اإلسـتبيان  و هـي نسـبة ثبـات عاليـة  ممـا يـدل علـى أ  0,823جلميع عبارات اإلستبيان قد بلغـت ألفا كرونباخ  

  .تتسم بالتناسق الداخلي  و باملوثوقية و هذا ما جيعلها صاحلة للدراسة و التحليل و استخالص النتائج كلها 
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 تلميذالعبارات الخاصة بجودة ال: األول المحور

المستجوبين على عبارات المحور األول اتيوضح إجاب)  62( جدول رقم   

  النسبة
 %المئوية 

تكرار 
 المحور

  العبارة
07 

  العبارة
06 

  العبارة
05 

  العبارة
04 

  العبارة
03 

  العبارة
02 

  العبارة
01 

أرقام 
عبارات 
المحور 

 ا)ول

 

موافق  3 12 35 14 9 6 46 18 18
 بشدة

1 

 2 موافق 30 66 63 20 43 57 54 48 48

 3 محايد 3 5 2 3 2 7 00 3 3

غير  51 17 00 58 38 15 00 25 25
 موافق

4 

غير  13 00 00 5 8 15 00 6 6
موافق 
 بشدة

5 

100 100          

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

-تلميذجودة ال - أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور األول  

ة موافــق و موافــق املستقصــني كانــت إجابــام بدرجــ تالميــذمــن ال %66نالحــظ بــأن نســبة  أعــاله مــن خــالل اجلــدول     

املســتجوبني  يــرون بــأن   تالميــذو هــذه النســبة معتــربة و تــدل علــى أنــه حــوايل ثلثــي ال   تلميــذبشــدة علــى عبــارات جــودة ال

تتوفر فيه شروط اجلودة  و أنه يلتزم مبعايريهـا  وهـذا األمـر يسـاعد علـى تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـات   تلميذال

  . موزعة بني عدم املوافقة و احلياد   %34كانت نسبة   بينما, التعليمية  

  

 درجة الموافقة 

 النسبة  
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 العبارات الخاصة بجودة األستاذ: المحور الثاني

المستجوبين على عبارات المحور الثاني اتيوضح إجاب) 63( جدول رقم   

 النسبة
 %المئوية

تكرار 
 المحور

 العبارة
14 

 العبارة
13 

 العبارة
12 

 العبارة
11 

 العبارة
10 

 العبارة
9 

عبارةال  
8 

أرقام عبارات 
 المحور ا)ول

 

 1 موافق بشدة 00 1 1 1 1 1 10 2 2

 2 موافق 44 19 28 56 46 4 88 41 41

 3 محايد 4 4 1 1 1 16 2 4 4

 4 غير موافق 50 70 70 42 52 72 00 51 51

غير موافق  2 6 00 00 00 7 00 2 2
 بشدة

5 

100 100          

 SPSSإلعتماد على مخرجاتمن إعداد الطالب با:المصدر

  

-جودة ااألستاذ -أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الثاني  

غـري و املستقصني كانـت إجابـام بدرجـة غـري موافـق  تالميذمن ال %53نالحظ بأن نسبة أعاله من خالل اجلدول 

مـن نصـف املسـتجوبني  مــن  علـى أن أكثــرو هـذه النســبة  مقبولـة و تـدل  ة علـى عبـارات حمــور جـودة األسـتاذ موافـق بشـد

يـرون بـأن األســتاذ  داخـل املؤسسـات التعليميـة اليتصــف بـاجلودة  خاصـة فيمـا يتعلــق بالعمـل اجلمـاعي و مشــاركة  تالميـذال

علــى عمليــة الــتعلم و التقــومي  تالميــذجانــب عــدم تشــجيع ال إىل, مــع األســتاذ يف إجيــاد املتعــة و اإلثــارة يف الــتعلم   تالميــذال

  .بني احلياد و املوافقة  موزعة من اإلجابات  %47و كانت نسبة , لذايتا

 

  

 درجة الموافقة

 النسبة 
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 العبارات الخاصة بجودة المناخ التعليمي و مالءمته: الثالث المحور

المستجوبين على عبارات المحور الثالث اتيوضح إجاب)  64( جدول رقم   

 النسبة
المئوية 

% 

تكرار 
 المحور

 العبارة
26 

 العبارة
25 

 العبارة
24 

 العبارة
23 

 العبارة
22 

 العبارة
21 

 العبارة
20 

 العبارة
19 

 العبارة
18 

 العبارة
17 

 العبارة
16 

 العبارة
15 

أرقام 
عبارات 
المحور 

 ا)ول

 

موافق  4 6 13 12 6 9 8 10 3 3 1 2 6 6
 بشدة

1 

 2 موافق 54 40 34 63 62 21 42 23 8 16 9 58 36 36

ايدمح 3 12 7 2 6 1 4 26 2 1 42 8 9 9  3 

غير  30 39 44 22 21 47 38 39 36 42 34 25 35 35
 موافق

4 

غير  9 3 2 1 5 22 8 2 51 38 14 7 14 14
موافق 
 بشدة

5 

100 100               

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 

-مي و مالءمتهالمناخ التعليجودة  -أشرطة بيانية توضح درجة اإلجابة عن المحور الثالث  

املستقصني كانـت إجابـام بدرجـة غـري موافـق و غـري تالميذ من ال %49نالحظ بأن نسبة  أعاله من خالل اجلدول      

موافــق بشــدة علــى عبــارات جــودة املنــاخ التعليمــي و مالءمتــه  و هــذه النســبة مقبولــة  إال حــد  مــا  حبيــث حــوايل  نصــف 

اخ التعليمـــي يف املؤسســـات التعليميـــة ال يســـاعد و ال يشـــجع علـــى عمليـــة التمـــدرس املســـتجوبني  يـــرون بـــأن املنـــ  تالميـــذال

الســليمة و ال حيفــز علــى حتســني النتــائج و حتقيــق اجلــودة التعليميــة املنشــودة  و بالتــايل ال يســاهم يف  تطبيــق مفــاهيم إدارة 

  . وزعة بني املوافقة و احلياد  من اإلجابات م  %51بينما كانت نسبة, اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية 

  

 درجة الموافقة 

 النسبة 
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  حساب المتوسط الحسابي  و اإلنحراف المعياري

  يوضح المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لعبارات اإلستبيان)  65( جدول رقم 

ا,نحراف  درجة ا,جابة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم عبارات ا,ستبيان

 01 ة عل التعامل مع الكمبيوتر القدر  3,4100 1,13791 غير موافق

 02 وجود الدافعية الشخصية للتعلم 2,2700 0,88597 موافق

 03 الشعور بالثقة و االعتزاز عند إجناز األعمال 1,6700 0,51355 موافق بشدة

 04 املشاركة مع التالميذ للوصول إىل ما هو مهم لتعلمهم 3,2000 1,23091 محايد

 05 كاف لتحديد مستوى التلميذ) اإلختبار , الفرض , التقومي املستمر ( ام التقومي املتبع نظ 2,9300 1,22479 محايد

 06 هناك عدالة و شفافية و موضوعية يف عملية التقومي 2,7600 1,23190 محايد

 07 يقوم التلميذ مبناقشة عالماته و مراجعتها 1,5400 0,50091 موافق بشدة

  جودة التلميذ: الكلية للمحور ا)ولالدرجة  2,5400 0,40487 موافق

 08 القدرة على زيادة فاعلية التالميذ و رفع حتصيلهم الدراسي     3,0800 0,98144 محايد

 09 يشجع التالميذ على تقومي ذام و بعضهم البعض    3,5500 0,83333 غير موافق

 10 املواقف املختلفة داخل القسم و خارجه  حيفز التالميذ على العمل اجلماعي يف  3,4000 0,93203 غير موافق

 11 له القدرة على التنويع يف أساليب توصيل املعلومات و األفكار و اآلراء للدارسني    2,8400 1,00222 محايد

 12 القدرة على إجياد املناخ املالئم للعمل اجلماعي و التعاون البناء داخل القسم   3,0400 1,01424 محايد

 13 املشاركة مع التالميذ يف إجياد املتعة و اإلثارة يف التعلم           3,7500 0,60927 غير موافق

 14 احرتام و تقدير مواهب و قدرات و أراء مجيع التالميذ     2,0000 0,14213 موافق

  جودة ا)ستاذ: الدرجة الكلية للمحور الثاني 3,0943 0,58787 محايد

 15 بيئة مدرسية حمفزة على عمليات التعليم و التعلم  وجود 2,8500 1,17529 محايد

 16 انتشار ثقافة حتسني النتائج و التطلع لألحسن داخل املؤسسة  2,9300 1,07548 محايد

تبــين املؤسســة نظــام للمكافــآت التشــجيعية يــدفع التالميــذ إىل املثــابرة يف الدراســة و املنافســة مــن  2,8700 1,18624 محايد
 نتائجأجل حتسني ال

17 

 18 إعالم التالميذ وإبالغهم بكل ما يتعلق بعملية متدرسهم  2,3700 0.99143 موافق

 19 املبىن املدرسي يساعد على عملية التعليم و التعلم  2,5700 1,04693 موافق

 20 وجود خمابر لإلعالم اآليل و االنرتنت  3,5200 1,29084 غير موافق

 21  الداتاشوأدوات و أجهزة العرض احلديثة  يف إلقاء الدروس مثل  استعمال 2,9600 1,20538 محايد

 22 احتواء املكتبة على كل الكتب و املراجع العلمية الضرورية و اليت هلا عالقة باملنهج  3,0000 1,05409 محايد

غيAAAر موافAAAق 
 بشدة

 23 لتعلم عدد التالميذ داخل القسم مناسب و مساعد لعملية التعليم و ا 4,2400 1,03592

 24 توفر الربامج و األنشطة الرتفيهية و الرياضية داخل املؤسسة  3,9600 1,14521 غير موافق

 25 هناك تواصل بني املؤسسة و أولياء األمور  3,5100 0,88186 غير موافق

 26 هناك تقدير و احرتام متبادل بني اجلميع داخل املؤسسة 2,7700 1,07172 محايد

  جودة المناخ التعليمي و م<ءمته: الدرجة الكلية للمحور الثالث 3,1292 0,63070 محايد

  الدرجة الكلية لجميع عبارات ا,ستبيان 2,9612 0,43502 محايد

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر
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درجــة تطبيــق إدارة اجلــودة  عبــاراتاملتوســطات احلســابية و اإلحنرافــات املعياريــة ل)  65( الســابق رقــم اجلــدول يوضــح      

 للمحـــور األول حيــث بلغــت القيمـــة الكليــة للمتوســط احلســايب,    تالميــذالشــاملة يف املؤسســات التعليميــة مــن منظـــور ال

و هــذا يعــين أن درجــة املوافقــة الكليــة ألفــراد   404870,و بــاحنراف معيــاري قــدره 2,5400 تلميــذجــودة الالــذي هــو و 

الشـعور بالثقـة "العبـارة الثالثـة و السـابعة و مهـا علـى التـوايل  إال أن ,  موافقور األول كانت  بدرجـة العينة على عبارات احمل

 بدرجـةكانـت جممـل اإلجابـات عليهمـا  " مبناقشـة عالماتـه و مراجعتهـا تلميـذيقـوم ال" و "  و اإلعتزاز عند إجناز األعمـال 

عنـد إجنـاز أعمالـه حيـب  تلميـذممـا يـدل علـى أن ال   1,54و  1,67: علـى التـوايل قـدره و مبتوسط حسـايب  موافق بشدة

 عالماتـــهالتقــدير و التحفيـــز و هـــذا مــا جيعلـــه يـــتقن األعمــال املوكلـــة إليـــه و يتفــاىن يف إجنازهـــا  بـــدليل حرصــه علـــى مناقشـــة 

جابــات عليهــا بدرجــة كانــت معظــم اإل" القــدرة علــى التعامــل مــع الكمبيــوتر "إال أن العبــارة األوىل والــيت هــي , مراجعتهــا و 

يــدل علــى أن أغلبيــة التالميــذ ال حيســنون التعامــل مــع هــذه الوســيلة التكنولوجيــة احلديثــة  و ذلــك إمــا لعــدم  ممــاغيــر موافــق 

 . متكنهم من خوض تكوين خاص حول كيفية إستعمال الكمبيوتر أو ألم أصال ال ميتلكونه 

و بــاحنراف  3,0943فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب الكليــة  "جــودة األســتاذ " و الــذي هــو المحــور الثــاني أمــا    
 و هـــذا يعـــين أن درجـــة املوافقـــة الكليـــة ألفـــراد العينـــة علـــى عبـــارات احملـــور الثـــاين كانـــت بدرجـــة   0,58787معيـــاري قـــدره

لعاشــرة و الــيت وا" علــى تقــومي ذاــم و بعضــهم الــبعض  تالميــذيشــجع ال" التاســعة و الــيت هــي : إال أن العبــارات ,   محايــد
" و الثالثــة عشــرة و الــيت هــي " علــى العمــل اجلمــاعي يف املواقــف املختلفــة داخــل القســم و خارجــه  تالميــذحيفــز ال" هــي   

و هـذا يعـين أن    غيـر موافـقبدرجـة  مكانت جل اإلجابـات علـيه"يف إجياد املتعة و اإلثارة يف التعلم  تالميذاملشاركة مع ال
ساليب احلديثة يف التعليم و اليت تعتمد على التعلم و التقومي الذايت   كما أنه ال  يلتزم بـأهم مبـدأ مـن األستاذ  ال يلتزم باأل

علــى  ميف العمليــة التعلميــة و ال حيفــزهتالميــذ اجلمــاعي كونــه ال يشــرك الالعمــل مبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة و الــذي هــو 
  . العلمي و املعريف  ميلهو حتص تالميذنعكس سلبا على أداء الاذلك  و هذا ما 

  
فقــد بلغــت قيمــة املتوســط احلســايب الكليــة "  جــودة المنــاخ التعليمــي و مالءمتــه" و الــذي هــو  المحــور الثالــثأمــا     

هــذا درجــة املوافقــة الكليــة ألفــراد العينــة علــى عبــارات  و هــذا يعــين أن  0 63070,و بــاحنراف معيــاري قــدره   3,1292

ـــار ,  دمحايـــ احملـــور كانـــت بدرجـــة ـــيت العشـــرون و  ةإال أن العب و الرابعـــة "  و اإلنرتنـــت وجـــود خمـــابر لإلعـــالم اآليل" هـــي ال

" هـي  الـيت و اخلامسـة و العشـرون و" توفر الربامج و األنشطة الرتفيهية و الرياضية داخـل املؤسسـة " هي اليت العشرون و و 

و هـذا يعـين افتقـار معظـم   غيـر موافـقبدرجـة  علـيهم تكانـت جـل اإلجابـا"  هناك تواصل بني املؤسسة و أولياء األمور 

املؤسسات التعليمية  ألهم الوسائل  التكنولوجيـة احلديثـة  املسـتعملة يف التـدريس و يف التواصـل الـداخلي و اخلـارجي املبـين 

سـاعدة علـى عمليـة جانـب قلـة الـربامج و األنشـطة الرتفيهيـة  امل ىلإ, على السرعة و الدقـة أال و هـي  وسـائل اإلعـالم اآليل
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عـدد " هـي  الـيت  كمـا أن العبـارة الثالثـة و العشـرون و, التعلم  و عدم إشراك  أولياء األمور يف كل ما خيـص تعلـم أبنـائهم 

 غيـر موافـقكانـت بدرجـة عليهـا   اإلجابـات  جـلفـإن " داخـل القسـم مناسـب و مسـاعد لعمليـة التعلـيم و الـتعلم  تالميذال

  . تالميذنعكس سلبا على عملية التحصيل الدراسي لدى الا اكتظاظ يف األقسام و هذا موجود اإل يعين  مما بشدة

و بــــاحنراف معيــــاري قــــدره         2,9612فقــــد بلغــــت  لجميــــع عبــــارات اإلســــتبيانأمــــا القيمــــة الكليــــة للمتوســــط احلســــايب 

ل تطبيــق إدارة اجلــودة و هــذا مــا يعــين أنــه هنــاك غمــوض وعــدم وضــوح حــو   محايــدو هـي قيمــة تقابــل درجــة  435020,

  .الشاملة يف املؤسسات التعليمية من منظور التالميذ 
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جودة األستاذ و جودة المناخ التعليمي , جودة التلميذ ( : إدارة الجودة الشاملة و محاور الدراسة اإلرتباط بين 

  )مالءمته و 

و إدارة الجودة الشاملةالدراسة  يبين معامالت اإلرتباط بين محاور)  66( جدول رقم   

إدارة الجودة   
  الشاملة

  

جودة 
  التلميذ

جودة 
  ا)ستاذ

جودة المناخ 
التعليمي و 

  م<ءمته
  معامل بيرسونإدارة الجودة الشاملة        
  الد!لة المعنوية                              

  حجم العينة                                  
  

 امل بيرسونمع      جودة التلميذ

  الد!لة المعنوية                               
  حجم العينة                                  

  
  معامل بيرسون          جودة ا)ستاذ

  الد!لة المعنوية                               
  حجم العينة                                  

  
 

  معامل بيرسون    جودة المناخ التعليمي
  و م<ءمته                  الد!لة المعنوية

  حجم العينة                                 
  
  

1  
  
100  
  

,586**0  
,0000  
100  
  
  

,690**0  
,0000  
100  
  
 

,900**0  
,0000  
100  
 

  
  

,586**0  
,0000  
100  
  
1  

  
100  
  
  

,265**0  
,0000  
100  
  
  

,357**0  
,0000  
100  
  
  
  
  

,690**0  
,0000  
100  
  

,265**0  
,0000  
100  
  
  
1  

  
100  
  
  

,388**0  
,0000  
100  
  
  
  

,900**0  
,0000  
100  
  

,357**0  
,0000  
100  
  
 

,388**0  
,0000  
100  
  
  
1  

  
100  
  
  

  0,01اإلرتباط معنوي عند مستوى **             

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  ة بني إدارة اجلودة الشاملة و مجيع احملاور طردية و ذات داللة إحصائية عند يالحظ من اجلدول أعاله أن العالق       
   0,900 بقيمةحيث يالحظ أن أقوى إرتباط كان بني إدارة اجلودة الشاملة و املناخ التعليمي  0,01مستوى املعنوية 

  التعليمية مقارنة مبحور التلميذسات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤس أثر أكرب علىلمناخ التعليمي ل يعين أنو هذا 
  , 0,690,  0,586:و األستاذ حيث كانت قيمة معامل اإلرتباط بينهما و بني إدارة اجلودة الشاملة  على التوايل  
  و بالتايل فإنه كلما كان اإلهتمام عملية التطبيق يف و من هنا ميكن القتول  بأنه للمحـاور الثالثة دور كبري و فعال  
  يف املؤسسات التعليمية  املةـإدارة اجلودة الشبالتلميذ و األستاذ و املناخ التعليمي كلما كانت إمكانية تطبيق  أكرب 

  . هناك ارتباط بني هذه احملاور فيما بينها  حبيث ترتاوح هذه العالقة بني املتوسطة و القوية   هإضافة لذلك فإن ,عالية
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  إختبار الفرضيات  : ثانيا
  

   الثالثةالرئيسية الفرضية 
H0  التالميذاملؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور ال تطبق  
H1  التالميذاملؤسسات التعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور تطبق  

ان حــول تطبيــق إدارة اجلــودة مت اختبــار هــذه الفرضــية مبقارنــة املتوســط احلســايب لإلجابــات علــى مجيــع عبــارات اإلســتبي     

  .على مقياس سلم ريكارت اخلماسي )  3( املؤسسات التعليمية مع املتوسط احلسايب لألداة و هو  الشاملة يف

  

  األحادي العينة لدرجات اإلجابة عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة T-Testيوضح نتائج إختبار )  67( جدول رقم 

المتوسط   
  الحسابي

اإلنحراف 
  ياريالمع

 Tقيمة 
  المحسوبة

درجة 
  الحرية

القيمة 
  اإلحتمالية

Sig 
تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

  في المؤسسات التعليمية

  
2,9612  

  

  
,435020  

  
,8930-  

  
99  

  
,3740  

  0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

أن قيمة املتوسط احلسايب لكل عبـارات اإلسـتبيان حـول لنا يتبني  أعالهاجلدول  تحصل عليها يفالنتائج امل من خالل      

هــذا مــا يقابــل درجــة حمايــد ممــا و  435020, بــاحنراف معيــاري قــدره و  2,9612تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة قــدر ب 

,   تالميـذسسـات التعليميـة مـن منظـور التطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤ  حـول يعين أنـه  هنـاك غمـوض و  عـدم وضـوح

, مسـتوى الداللــة املعنويـة املعتمــدة 0,05وهــو أكـرب مــن    Sig=0.374إال أنـه يتضـح  لنــا أن مسـتوى الداللــة املعنويـة 

مــن منظــور هـذا مــا جيعلنــا نقبـل الفرضــية الصــفرية  و الـيت هــي املؤسســات التعليميـة اجلزائريــة ال تطبــق إدارة اجلـودة الشــاملة و 

  .و نرفض الفرضية البديلةالتالميذ 
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   األولىالفرضية الفرعية 
H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على تلميذودة الال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1   على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تلميذيوجد تأثري دال إحصائيا جلودة ال  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONيط تحليل اإلحندار  اخلطي البسبمت إختبار هذه الفرضية 

  

  تلميذاليبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة )  68( جدول رقم 

  
  

  التلميذجودة : المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  عامل ا,نحدارم
B 

0.586  0.343  ,3370  0.630 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 تلميذبين إدارة الجودة الشاملة و جودة ال ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  69( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  نحدارا,
  البواقي
  المجموع

6,435  
12,301  
18,735  

1  
98  
99  

6,435  
,1260  

51,265  ,0000  

                                      0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

  

يــدل علــى وجــود تــأثري قــوي مــا و هــذا  =R 0.586اط معامــل اإلرتبــ  أن قيمــة) 68( مــن اجلــدول رقــم لنــا يتبــني      

 %34,30ممـا يعـين أن   R2=0.343معامـل التحديـدأن قيمـة كمـا , على تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة   تلميذجلودة ال

يؤكـد علـى وجـود  B=0.630باإلضـافة إىل أن معامـل اإلحنـدار  تلميـذ من تطبيق إدارة اجلـودة الشـاملة يرجـع إىل جـودة ال

 فــإن ANOVAأمــا مــن خــالل جــدول حتليــل التبــاين ,  تلميــذة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة و جــودة العالقــ

فإننــــا نــــرفض و ــــذا مســــتوى الداللــــة املعنويــــة  املعتمــــدة  0,05و هــــو أقــــل مــــن  Sig=0.00مســــتوى الداللــــة املعنويــــة  

علـى  تطبيـق إدارة  تلميـذيوجـد تـأثري دال إحصـائيا جلـودة ال الفرضية الصفرية  و نقبل الفرضية البديلة و اليت تـنص علـى أنـه

  . اجلودة الشاملة  



ملة في مؤسسات التعليم الجزائرية واقع تطبيق إدارة الجودة الشا         الفصل الرابع                 

 

 

- 173 

  الفرضية الفرعية الثانية  

H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على ودة األستاذال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1   يوجد تأثري دال إحصائيا جلودة األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بر هذه الفرضية مت إختبا

  

  يبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ)  70 (جدول رقم 

  
  

  جودة ا)ستاذ: المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,690  0,476  ,4710  0.511 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 بين إدارة الجودة الشاملة و جودة األستاذ ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  71( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

 متوسط  درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

8,921  
9,814  
18,735  

1  
98  
99  

8,921  
,1000  

89,086  ,0000  

   0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

يـدل علـى وجـود تـأثري قـوي جلـودة ما و هذا  =0,690Rاط معامل اإلرتب  أن قيمة نالحظ ) 70(من اجلدول رقم      

مــن  %47,60ممــا يعــين أن  R2= 0,476معامــل التحديــد أن قيمــةكمــا , األســتاذ علــى تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة  

يؤكــد علــى وجــود  B=0.511باإلضــافة إىل أن معامــل اإلحنــدار , تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يرجــع إىل جــودة األســتاذ 

 فـــإن ANOVAأمــا مـــن خــالل جــدول حتليــل التبــاين , ة اجلـــودة الشــاملة و جــودة األســتاذة طرديــة بــني تطبيــق إدار عالقــ

فإننــــا نــــرفض و هلــــذا مســــتوى الداللــــة املعنويــــة  املعتمــــدة  0,05و هــــو أقــــل مــــن  Sig=0.00مســــتوى الداللــــة املعنويــــة  

علـى تطبيـق إدارة  يوجـد تـأثري دال إحصـائيا  جلـودة األسـتاذالفرضية الصفرية  و نقبل الفرضية البديلة و اليت تنص على أنـه 

 .اجلودة الشاملة
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 الفرضية الفرعية الثالثة

 

H0 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  على ودة املناخ التعليمي و مالءمتهال يوجد تأثري دال إحصائيا جل 
H1   ق إدارة اجلودة الشاملةيوجد تأثري دال إحصائيا جلودة املناخ التعليمي و مالءمته على تطبي  

  ANOVAو حتليل التباين  REGRESSIONتحليل اإلحندار  اخلطي البسيط بمت إختبار هذه الفرضية 

  

  المناخ التعليمي ومالءمتهيبين نتائج إختبار اإلنحدار البسيط بين إدارة الجودة الشاملة و جودة )  72( جدول رقم 

  
  

  و م<ءمته المناخ التعليميجودة : المتغير المستقل 

  
  :المتغير التابع

  إدارة الجودة الشاملة
  

  معامل ا,رتباط
R 

  معامل التحديد
R2 

  معامل التحديد
 المصحح

  معامل ا,نحدار
B 

0,900  0,810  ,8080  0.621 

  SPSSمن إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات:المصدر

 دة الشاملة و جودة المناخ التعليمي ومالءمتهبين إدارة الجو  ANOVAنموذج تحليل التباين ) :  73( جدول رقم 

مجموع   النموذج
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الد!لة   Fفيشر
 Sigالمعنوية 

  ا,نحدار
  البواقي
  المجموع

15,169  
3,566  
18,735  

1  
98  
99  

15,169  
,0360  

416,839  ,0000  

    0,05 الداللة اإلرتباط معنوي عند مستوى*

  SPSSاد الطالب باإلعتماد على مخرجاتمن إعد:المصدر

و هـذا يـدل علــى وجـود تــأثري قـوي جــدا  =0,900Rمعامـل االرتبــاط   جنــد أن قيمـة)  72(مـن خـالل اجلــدول رقـم    

ممــا  R2=0,810 لتحديــدامعامــل  أن قيمــةكمــا , جلــودة املنــاخ التعليمــي و مالءمتــه  علــى تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة  

باإلضـــافة إىل أن معامـــل , يـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يرجـــع إىل جـــودة املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه مـــن تطب %81يعـــين أن 

أمــا مــن يؤكــد علــى وجــود عالقــة طرديــة بــني تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة و جــودة املنــاخ التعليمــي  B=0.621االحنــدار 

ســـتوى م 0,05و هـــو أقـــل مـــن  Sig=0.00مســـتوى الداللـــة املعنويـــة    فـــإن ANOVAخـــالل جـــدول حتليـــل التبـــاين 

فإننــا نــرفض الفرضـية الصــفرية  و نقبــل الفرضــية البديلـة و الــيت تــنص علـى أنــه يوجــد تــأثري و هلـذا , الداللـة املعنويــة  املعتمــدة

 . لى  تطبيق إدارة اجلودة الشاملةدال إحصائيا جلودة املناخ التعليمي و مالءمته ع
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  ية نتائج الدراسة التطبيق:المطلب الرابع

معرفــة واقــع تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة اجلزائريــة قمنــا بــإجراء دراســة تطبيقيــة علــى جــل أمــن       

حبيــث مت توزيــع ثالثــة إســتبيانات لكــل مــن املــدراء و األســاتذة و تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط , متوســطات واليــة ســعيدة 

وقــد تضــمنت اإلســتبيانات الثالثــة جمموعــة مــن العبــارات ختــص  ,ة باملؤسســات التعليميــة ملعرفــة حقيقــة إدارة اجلــودة الشــامل

جـــودة املـــنهج الدراســـي و جـــودة املنـــاخ , جـــودة التلميـــذ , جـــودة األســـتاذ , جـــودة اإلدارة املدرســـية : حمـــاور الدراســـة وهـــم 

أمـا , ) جـودة األسـتاذ, ة اإلدارة املدرسـية جـود(حيث اشتمل اإلستبيان املوجه للمدراء علـى حمـورين , التعليمي و مالءمته 

جـودة , جـودة التلميـذ , جـودة اإلدارة املدرسـية,جـودة األسـتاذ (اإلستبيان املوجـه لألسـاتذة فقـد اشـتمل علـى مخسـة حمـاور 

جــودة (أمــا اإلســتبيان املوجـه للتالميــذ فقــد اشــتمل علـى ثالثــة حمــاور ) املـنهج الدراســي و جــودة املنــاخ التعليمـي و مالءمتــه 

  ). جودة املناخ التعليمي و مالءمته , جودة األستاذ, التلميذ 

  :  من خالل حتليل نتائج الدراسة التطبيقية و اختبار فرضيات البحث توصلنا إىل النتائج التاليةو    

  .اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة من منظور املدراء املؤسسات التعليمية تطبق  -1

   .من منظور األساتذة و التالميذالتعليمية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة  املؤسساتال تطبق  -2

, األســـتاذ , اإلدارة املدرســـية (وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة و جـــودة كـــل مـــن  -3
  ) .املنهج الدراسي و املناخ التعليمي و مالءمته , التلميذ 

, اجلــنس: داللـة إحصــائية علــى تطبيــق إدارة اجلـودة الشــاملة يعــزى للمتغــريات الشخصـية والــيت هــي عـدم وجــود تــأثري ذا -4
  .املؤهل العلمي و اخلربة املهنية

  : الدراسة هذه تبقى حمدودة النتائج لألسباب التالية  -5

  .اقتصرت على والية واحدة من واليات الوطن وهي والية سعيدة  -       

  .طور واحد من األطوار التعليمية الثالثة و هو طور التعليم املتوسط اقتصرت على -      

األســاتذة و التالميــذ واســتثنت أراء املســتفيدين اآلخــرين مــن العمليــة التعليميــة مثــل , املــدراء : اســتهدفت الدراســة  -      
  . مدراء الرتبية و مفتشي الرتبية ومستشاري الرتبية و غريهم 
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  خاتمة الفصل 

لقــد مت التطــرق يف هــذا الفصــل إىل أهــم اإلصــالحات الــيت انتهجتهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة و الــيت ركــزت علــى اجلانــب       

إعــادة تنظــيم املنظومــة الرتبويــة و عمليــات , جتديــد نظــام التكــوين و التــدريب , إنشــاء نظــام جديــد للتقيــيم , البيــداغوجي 

ـــيت دلـــت علـــى جنـــاح اإلصـــالحات الرتبويـــة يف بعـــض  الـــدعم لتنفيـــذ اإلصـــالح الرتبـــوي  كمـــا أشـــرنا إىل بعـــض املؤشـــرات ال

إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليميـة اجلزائريـة و مـا إذا كانـت هـذه اإلصـالحات قـد  و ملعرفة واقع تطبيق, اجلوانب 

سسـات التعليميـة بـإجراء دراسـة حققت اجلودة املطلوبة قمنا بإسقاط بعض املفـاهيم النظريـة إلدارة اجلـودة الشـاملة علـى املؤ 

األســاتذة و التالميــذ و ذلــك , تطبيقيــة علــى متوســطات واليــة ســعيدة مــن خــالل توزيــع ثالثــة إســتبيانات لكــل مــن املــدراء 

جـودة األسـتاذ , جـودة اإلدارة املدرسـية : بالرتكيز على مخسة حماور أساسية إلدارة اجلودة الشاملة من املنظور الرتبوي وهي 

  .جودة املنهج الدراسي و جودة املناخ التعليمي و مالءمته, لميذ جودة الت

لقد اتضح لنا من خالل النتائج املتوصل إليها على مستوى املتوسطات حمل الدراسة أن املـدراء يـرون بـأن املؤسسـات       

ن بـاجلودة و يلتزمـان مببـادئ إدارة التعليمية تطبق إدارة اجلودة الشاملة و ذلك بأن اإلدارة املدرسية و األسـتاذ كالمهـا يتصـفا

  .اجلودة الشاملة و معايريها 

فهـــم يـــرون بـــأن املؤسســـات التعليميـــة ال تطبـــق إدارة اجلـــودة , أمـــا األســـاتذة و التالميـــذ فقـــد ذهبـــوا إىل عكـــس ذلـــك      

ري و كـذلك األسـتاذ الـذي ال الشاملة سوء تعلق األمر باإلدارة املدرسية اليت تفتقر إىل األسـاليب و الطـرق احلديثـة يف التسـي

أمــا , كمــا أن التلميــذ هــو أيضــا ال تتــوفر فيــه مواصــفات و معــايري اجلــودة , يلتــزم مببــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة و معايريهــا 

إىل جانــب أن املنــاخ التعليمــي يف املؤسســات التعليميــة , املــنهج الدراســي فهــو ال يــتالءم مــع مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة 

  .هيأ لتقبل و تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة غري م

 

  



 



 الخاتمة العامة
 

 

- 177 

  الخاتمة العامة 

املؤسسات اإلنتاجية و اخلدميـة يـؤدي إىل إحـداث تغيـريات إجيابيـة متـس كـل يف إدارة اجلودة الشاملة  إن تطبيق منهج      

 البقــاء و التفــوق و االســتمرارية ميكنهــا مــن حتقيــق أهــدافها بكفــاءة و فعاليــة و بالتــايل تضــمن لنفســها  حبيــث هــاشــيء داخل

جل املؤسسات الـيت تبنـت مـنهج إدارة اجلـودة الشـاملة  قـد ازداد عمالؤهـا و ارتفعـت رحبيتهـا و اسـتحوذت علـى حيث أن 

ألن  هـــذا املـــنهج يركـــز علـــى حتقيـــق رضـــا العميـــل و اعتبـــاره شـــريك يف املؤسســـة اجلميـــع يســـعى , أكـــرب احلصـــص الســـوقية 

إىل جانـب تركيـزه علـى , كما أنه ينظر إىل التحسني و التطوير علـى أنـه عمليـة مسـتمرة ال تنتهـي , ته إلرضائه و تلبية رغبا

مشــاركة مجيــع العــاملني و متكيــنهم و بالتــايل غــرس روح االنتمــاء فــيهم للمؤسســة  كــي يعملــوا بتفــان و إخــالص  و جبهــود 

  .ري من التحفيزات املادية و املعنوية مضاعفة ألن كل ذلك يف مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يقابله الكث

إن ديناميكيــــة هــــذا العصــــر و متغرياتــــه العلميــــة و املعرفيــــة و التكنولوجيــــة ألقــــت بظالهلــــا علــــى املؤسســــات التعليميــــة       

و ذلـك مـن خـالل تبـين مفهـوم إدارة اجلـودة الشـاملة كحتميـة البـد منهـا مـن التكيف معهـا  مسايرا و جعلتها جمربة على و 

إدارة  يــقتطبحيــث أن ,  مــدخالت جلميــع القطاعــات اإلنتاجيــة و اخلدميــة األخــرىل جتويــد خمرجاــا و الــيت مــاهي إال أجــ

اجلودة الشاملة يف التعليم يؤدي إىل إعداد األفراد عقليا و روحيا و عاطفيا و جسـميا و جعلهـم أكثـر ديناميكيـة و إنتاجيـة 

 لبـةأن مناهج التعليم وفق مفهوم إدارة اجلودة الشـاملة حتـرص علـى تزويـد الط كما, العصر  هذا و إنسانية ملواجهة حتديات

   .القدرة على املسامهة يف عملية التنمية  تكسبهمباملعارف و املهارات الضرورية ليتحملوا املسؤولية و 

عملـــت علـــى تبـــين  هـــذا مـــا جعـــل معظـــم الـــدول تـــتفطن إىل أمهيـــة قضـــية اجلـــودة يف التعلـــيم فجعلتهـــا مـــن أولوياـــا و      

مفـاهيم إدارة اجلــودة الشـاملة يف عملياــا اإلصـالحية لنظمهــا التعليميــة خاصـة مــع زيـادة اعتمــاد الصـناعة و االقتصــاد علــى 

املهــارة و املعرفــة و االبتكــار و ذلــك مــن أجــل إعــداد و ختــريج مهــارات بشــرية قــادرة علــى التكيــف مــع مســتجدات العصــر 

ـــــة وتقـــــدمي األحســـــن لســـــوق العمـــــل و  ـــــايل حتقيـــــق طموحـــــات الشـــــعوب يف النمـــــو االقتصـــــادي و الرفاهي             , اتمـــــع  و بالت

حيـــث أن هـــذا االنتشـــار الواســـع ملفهـــوم إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف جمـــال التعلـــيم جعـــل الكثـــري مـــن املـــدارس يف العـــامل تتبنـــاه 

قــت النجــاح و نالــت رضــا العمــالء و اتمــع عنهــا وتكيفــه حســب ثقافتهــا و معتقــداا و مواردهــا املاديــة و البشــرية  فحق

  .وبالتايل أصبحت مثاال حيتذى به و منوذجا ميكن أن تستفيد منه مجيع املدارس على مستوى العامل 

لقــد شــكلت املســتجدات املعرفيــة و التكنولوجيــة و اإلداريــة احلديثــة حتــديات كــربى للتعلــيم يف اجلزائــر  حبيــث دفعــت       

هـــذه اإلصـــالحات كانـــت , لة عنـــه إىل القيـــام بإصـــالحات جذريـــة مســـت مجيـــع مكونـــات النظـــام التعليمـــياجلهـــات املســـؤو 

مالحمها باديـة و آثارهـا واضـحة يف العديـد مـن اـاالت  حيـث أدت إىل االهتمـام بالتلميـذ و جعلـه حمـور العمليـة التعليميـة 
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كمــا أولــت العمــل التشــاركي  , لــف املــوظفني اإلداريــني و أعطــت عنايــة كبــرية للتكــوين و التــدريب بالنســبة للمعلمــني و خمت

إىل جانــب زيــادة و تطــوير املنشــآت القاعديــة و الوســائل و التجهيــزات البيداغوجيــة ,اإلهتمــام مــن خــالل مشــروع املؤسســة 

  . املساعدة على عملية التدريس 

ســعيدة ملعرفــة واقــع تطبيــق إدارة اجلــودة لقــد جــاءت الدراســة التطبيقيــة الــيت قمنــا ــا علــى مســتوى متوســطات واليــة       

حيــث قمنــا بصــياغة و توزيــع ثالثــة إســتبيانات , الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة اجلزائريــة مــن خــالل اإلصــالحات املطبقــة 

 :وذلك بالرتكيز على مخسة حماور أساسية للجودة الشاملة من املنظـور الرتبـوي وهـيلكل من املدراء و األساتذة و التالميذ 

حبيـث , جودة املنهج الدراسي و جودة املناخ التعليمي و مالءمتـه , جودة التلميذ , جودة األستاذ ,جودة اإلدارة املدرسية 

أمــا اإلســتبيان املوجــه لألســاتذة , ) جــودة األســتاذ, جــودة اإلدارة املدرســية (اشــتمل اإلســتبيان املوجــه للمــدراء علــى حمــورين 

جــودة املــنهج الدراســي و جــودة , جــودة التلميــذ , جــودة اإلدارة املدرســية,ة األســتاذ جــود(فقــد اشــتمل علــى مخســة حمــاور 

, جـودة األسـتاذ, جـودة التلميـذ (أمـا اإلسـتبيان املوجـه للتالميـذ فقـد اشـتمل علـى ثالثـة حمـاور ) املناخ التعليمي و مالءمته 

اإلحصـــائية  احلـــزمج اإلحصـــائي املعـــروف باســـم معاجلتهـــا مـــن خـــالل الربنـــامو قـــد مت , )جـــودة املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه 

  . 19طبعة  SPSSللعلوم اإلجتماعية 

  اختبار الفرضيات

  :لقد أدت نتائج اختبار الفرضيات إلى ما يلي 

و اليت تـنص علـى أن املؤسسـات التعليميـة ال تطبـق إدارة اجلـودة الشـاملة مـن منظـور املـدراء  الفرضية األولىخبصوص  -1

عظــم املســتجوبني مــن املــدراء إىل التأكيــد علــى أن املؤسســات التعليميــة اجلزائريــة تطبــق إدارة اجلــودة مل تتحقــق بــل ذهــب م

  .مستوى الداللة املعنوية املعتمدة 0,05أقل من  يوه   Sig=0.00الداللة املعنوية  قيمةالشاملة حيث وجدنا أن 

تـــأثري كـــل مـــن جـــودة اإلدارة املدرســـية و جـــودة و اللتـــان تعـــربان عـــن  فرضـــيتان فرعيتـــانو قـــد تفرعـــت عـــن هـــذه الفرضـــية 

بـني جـودة اإلدارة املدرسـية و تطبيـق  االرتبـاطمعامـل األستاذ على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وقد حتققتا حيـث وجـدنا أن 

 مــن تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة % 88,40ممــا يعــين أن 0.884 يــدمعامــل التحدو  0,940إدارة اجلــودة الشــاملة هــو 

  . جع إىل جودة اإلدارة املدرسيةير 

 0,764معامـل التحديـد و 0,874بني جودة األستاذ و تطبيق إدارة اجلـودة الشـاملة هـو  االرتباطمعامل كما وجدنا أن 

  . من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع إىل جودة األستاذ % 76,40مما يعين أن 
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فإننا وجدنا بأنـه ال يوجـد تـأثري ذا ) اخلربة املهنية , املؤهل العلمي , جلنس ا( أما بالنسبة الختبار تأثري املتغريات الشخصية 

  .داللة إحصائية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى هلذه املتغريات 

و الــيت تــنص علــى أن املؤسســات التعليميــة ال تطبــق إدارة اجلــودة الشــاملة مــن منظــور األســاتذة فقــد  الفرضــية الثانيــة -2

  .مستوى الداللة املعنوية املعتمدة 0,05من  كربأي وه  Sig=0.378الداللة املعنوية  قيمةيث وجدنا أن ح, حتققت

,  اإلدارة املدرسـية  ,األسـتاذ(و الـيت تعـرب عـن تـأثري جـودة كـل مـن  خمسة فرضـيات فرعيـةو قد تفرعت عن هذه الفرضـية 

حيـــث , لـــى تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة و قـــد حتققـــت كلهـــا ع) املـــنهج الدراســـي و املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه ,التلميـــذ 

 0,612يـــد معامـــل التحدو  0,782بـــني جــودة األســـتاذ و تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشــاملة هـــو  االرتبـــاطمعامـــل وجــدنا أن 

  . األستاذ يرجع إىل جودة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة % 61,20أن  مبعىن

معامـــــل  و 0,790و تطبيـــــق إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة هـــــو  اإلدارة املدرســـــية جـــــودةبـــــني  االرتبـــــاطمعامـــــل كمـــــا وجـــــدنا أن 

  . اإلدارة املدرسيةمن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع إىل جودة  % 62,40مما يعين أن  0,624التحديد

 0,734لتحديـدمعامـل ا و 0,857التلميـذ و تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة هـو  بني جودة االرتباطمعامل كما وجدنا أن 

  .التلميذمن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع إىل جودة  % 73,40مما يعين أن 

معامــل  و 0,905املــنهج الدراســي و تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة هــو  بــني جــودة االرتبــاطمعامــل كمــا وجــدنا أيضــا أن 

  .املنهج الدراسيإىل جودة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع  % 81,80مما يعين أن  0,818التحديد

معامـــل  و 0,908املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه و تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة هـــو  بـــني جـــودة االرتبـــاطمعامـــل أمـــا قيمـــة 

  .املناخ التعليمي و مالءمتهمن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع إىل جودة  % 82,50مما يعين أن  0,825التحديد

فإننا وجدنا بأنـه ال يوجـد تـأثري ذا ) اخلربة املهنية , املؤهل العلمي , اجلنس ( ثري املتغريات الشخصية أما بالنسبة الختبار تأ

  .داللة إحصائية على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعزى هلذه املتغريات 

ظـــور التالميــذ فقـــد و الــيت تــنص علـــى أن املؤسســات التعليميـــة ال تطبــق إدارة اجلــودة الشـــاملة مــن من الفرضــية الثالثـــة -3

  .مستوى الداللة املعنوية املعتمدة 0,05من  كربأي وه  Sig=0.374الداللة املعنوية  قيمةحيث وجدنا أن , حتققت

األســتاذ و املنــاخ , التلميــذ(و الــيت تعــرب عــن تــأثري جــودة كــل مــن  ثالثــة فرضــيات فرعيــةو قــد تفرعــت عــن هــذه الفرضــية 

 بــني جــودة االرتبــاطمعامــل  حيــث وجــدنا أن,دارة اجلــودة الشــاملة وقــد حتققــت كلهــا علــى تطبيــق إ) التعليمــي و مالءمتــه 
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مــن تطبيــق إدارة  % 34,30ممــا يعــين أن  0,343معامــل التحديــد و 0,586التلميــذ و تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة هــو

  .التلميذاجلودة الشاملة يرجع إىل جودة 

يــــد معامــــل التحدو  0,690و تطبيــــق إدارة اجلــــودة الشــــاملة هــــو  بــــني جــــودة األســــتاذ االرتبــــاطمعامــــل كمــــا وجــــدنا أن 

  . األستاذ يرجع إىل جودة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة % 47,60أن  مبعىن 0,476

معامـــل  و 0,900املنـــاخ التعليمـــي و مالءمتـــه و تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة هـــو  بـــني جـــودة االرتبـــاطمعامـــل أمـــا قيمـــة 

  .املناخ التعليمي و مالءمتهمن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يرجع إىل جودة  % 81ين أن مما يع 0,810التحديد

  :توصيات من بها تعلق وما نتائج من الدراسة تضمنته ما ألهم خالصة يلي وفيما

يـــث أن املـــدراء يـــرون بـــأن اإلدارة املدرســـية يف املؤسســـات التعليميـــة تتميـــز بـــاجلودة ح:  جـــودة اإلدارة المدرســـية -1    

معظـــم إجابـــام علـــى عبـــارات هـــذا احملـــور  جـــاءت باملوافقـــة يف حـــني إجابـــات األســـاتذة علـــى عبـــارات هـــذا احملـــور  كانـــت 

متقاربة بـني املوافقـة و عـدم املوافقـة  إال أن جـل اإلجابـات كانـت بعـدم املوافقـة علـى العبـارات الـيت تتعلـق بالعمـل اجلمـاعي 

السـلطات و املسـؤوليات و كـذلك مـا يتعلـق بالتـدريب و التكـوين للعـاملني و نظــام  وإشـراك العـاملني و متكيـنهم و تفـويض

ــــل هــــذه الســــلوكات  ــــة تفتقــــر ملث ــــات أن املؤسســــات التعليمي ــــني مــــن خــــالل هــــذه اإلجاب ــــذي تب ــــز و املكافــــآت و ال التحفي

و هلـــذا ميكـــن أن نقـــول بـــأن ,  واإلجــراءات و الـــيت تعتـــرب مـــن الركـــائز األساســية الـــيت يبـــىن عليهـــا نظـــام إدارة اجلــودة الشـــاملة

إجابــات املــدراء كــان فيهــا شــيء مــن خاصــة و أن ,   الجودةبــ ال تتصــفاإلدارة المدرســية فــي المؤسســات التعليميــة 

الذاتيـة و اإلبتعـاد عـن املوضـوعية ألن املـدراء يف حقيقـة األمـر ميثلـون اجلهـات الوصـية علـى قطـاع الرتبيـة و التعلـيم و بالتــايل 

لعـــدم جـــودة اإلدارة املدرســـية هـــو ضـــمنيا إنتقـــاد ألنفســـهم و لكفـــاءم املهنيـــة و اإلداريـــة  و لإلصـــالحات  فـــإن أي انتقـــاد

ـــارات اإلســـتبيان كانـــت بعيـــدة عـــن الواقـــع الفعلـــي , املنتهجـــة مـــن قبـــل الوصـــاية ألن الكثـــري مـــن اإلجابـــات علـــى بعـــض عب

املســـتجوبني لـــيس هلـــم مســـتوى تعليمـــي عـــايل  مـــن املـــدراء  %77,8إىل جانـــب ذلـــك فـــإن نســـبة , للمؤسســـات التعليميـــة 

  . و هذا ما حيد من أدائهم اإلداري و الرتبوي ) مستوى جامعي (

املـــدراء يـــرون بـــأن األســـتاذ يف املؤسســـات التعليميـــة يتميـــز بـــاجلودة حيـــث أن معظـــم إجابـــام علـــى : جـــودة األســـتاذ  -2

ساتذة على عبارات هـذا احملـور كانـت باحليـاد إال أن التالميـذ  يف حني أن إجابات األ, عبارات هذا احملور  جاءت باملوافقة 

كانـــت جـــل إجابـــام علـــى عبـــارات هـــذا احملـــور بعـــدم املوافقـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالعبـــارات الـــيت تتعلـــق بتوظيـــف الطـــرق 

الوســائل التكنولوجيــة و الــيت تركــز علــى الــتعلم الــذايت و التعــاوين  باالعتمــاد علــى والوســائل التعليميــة  احلديثــة يف التــدريس 
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احلديثة إىل جانب عدم مسايرة األستاذ للتطورات العلمية و التكنولوجية احلديثة مـن أجـل التحسـني و التطـوير يف ختصصـه 

ال بــأن األســتاذ فــي المؤسســات التعليميــة و هــذا مــا جيعلنــا نقــول , الشــيء الــذي حــد مــن كفايتــه العلميــة و التعليميــة 

اإلجابـات بعــدم املوافقـة علـى عبــارات هـذا احملـور جــاءت مـن التالميـذ الــذين يعتـربون املــرآة  خاصــة و أن  الجودةبـ يتصـف

  .إىل جانب أن خري مقيم  لألستاذ داخل القسم هو التلميذ , العاكسة لألستاذ 

ن جــل التالميــذ و مــن خــالل إجابــام علــى عبــارات هــذا احملــور يــرون بــأن التلميــذ يتمتــع بــاجلودة أل:  تلميــذجــودة ال -3

إال أن رأي األسـاتذة كـان عكـس ذلـك فهـم يـرون بـأن التلميـذ يف املؤسسـات التعليميـة ال تتـوفر , إجابام كانـت باملوافقـة 

فهــو ليســت لــه القــدرة علــى الــتعلم و التقــومي الــذايت كمــا أنــه ال ميتلــك املهــارات الضــرورية الــيت تســاعده , فيـه شــروط اجلــودة 

إىل جانــب ذلــك فهــو ليســت لــه القــدرة علــى , كالت و اإلســتمرار يف الــتعلم مــدى احليــاة علــى اختــاذ القــرارات و حــل املشــ

ــــأن هــــذا مــــا جيعلنــــا نقــــول  الفهــــم و التحليــــل و التقــــومي للمعلومــــات الــــيت تقــــدم لــــه و تطبيقاــــا العمليــــة و فــــي  التلميــــذب

ول هلـــا عمليـــة تقيـــيم و تقـــومي خاصـــة وأن األســـاتذة هـــم اجلهـــة الوحيـــدة املخـــ, الجودةبـــ ال يتصـــفالمؤسســـات التعليميـــة 

  .التلميذ و إجابام على عبارات هذا احملور كانت معظمها بعدم املوافقة 

األسـاتذة ومـن خـالل إجابـام علـى عبـارات هـذا احملـور يـرون بـأن املـنهج الدراسـي املطبـق : جودة المـنهج الدراسـي  -4

 فهـــو ال يتناســـب مـــع قـــدرة اســـتيعاب التلميـــذ و ال, الشـــاملة يف املؤسســـات التعليميـــة ال يـــتالءم مـــع مفـــاهيم إدارة اجلـــودة 

يواكــب التغــريات الــيت  أوجــدها التطــور العلمــي والتكنولــوجي و ال يســاهم يف إكســاب التلميــذ مهــارات البحــث و اإلبــداع  

المــنهج بــأن هــذا مــا جيعلنــا نقــول  وكمــا أنــه ال يربطــه بواقعــه و بثقافــة جمتمعــه و ال يســاهم يف تكــوين شخصــيته املتكاملــة 

  .الجودة ال يتصففي المؤسسات التعليمية  الدراسي المطبق

إن إجابــات األســاتذة و التالميــذ علــى عبــارات هــذا احملــور كانــت يف جمملهــا : جــودة المنــاخ التعليمــي و مالءمتــه  -5  

املؤسسـات التعليميـة ال تتـوفر  ألن جـل, بعدم املوافقة  و ذلك بأن املناخ التعليمي غري مالئم لتطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة 

على خمابر لإلعالم اآليل و اإلنرتنت و تشتكي من االكتظـاظ يف األقسـام و عـدم وجـود نظـام واضـح للحـوافز و املكافـآت 

إىل جانب انعدام النشاطات الرياضية و الرتفيهية يف املؤسسات التعليميـة والـيت , يشجع على إتقان العمل و حتسني األداء 

الميــذ علــى جتديــد نشــاطهم و شــحذ مهمهــم و طاقــام كمــا أن املؤسســات التعليميــة ال تتواصــل بصــفة مســتمرة تســاعد الت

فــي المؤسســات المنــاخ التعليمــي بــأن هــذا مــا جيعلنــا نقــول  وممــا انعكــس ســلبا علــى متــدرس أبنــائهم , مــع أوليــاء األمــور 

  .  الجودةب ال يتصفالتعليمية 
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ا الوصـول إىل نتيجـة عامـة وهـي  أن املؤسسـات التعليميـة اجلزائريـة ال تطبـق إدارة اجلـودة من خالل كل مـا سـبق ميكننـ      

فكانــت نتيجــة كــل هــذه اإلصــالحات ,ألــا مل تكــن كافيــة و أن اإلصــالحات املطبقــة مل حتقــق النتــائج املرجــوة  , الشــاملة 

اجلانــب النــوعي يف خمرجــات  أنإال , التعليميــة  الزيــادة الكميــة يف عــدد النــاجحني يف االســتحقاقات الوطنيــة جلميــع األطــوار

التعليم مل يرقى للمستوى املطلوب ألن املستفيدين من املخرجات التعليمية ال زالوا غري راضـني علـى نوعيـة هـذه املخرجـات  

يطمحــون  كوــا مل تلــيب مجيــع رغبــام و مل تــويف بكــل احتياجــام و مل تتــوفر علــى مجيــع اخلصــائص و املميــزات الــيت كــانوا

بـــأن تتـــوفر فيهـــا كـــي يســـتطيعوا مـــن خالهلـــا مواجهـــة حتـــديات هـــذا العصـــر يف مجيـــع جمـــاالت احليـــاة و ذلـــك كـــون أن هـــذه 

, اإلصــالحات كــان ينقصــها التكامــل بــني اجلانــب النظــري و تطبيقاتــه العمليــة ألــا مل يــئ هلــا الظــروف الالزمــة و املواتيــة 

ملعنيــني الرئيســيني ــا خاصــة املعلمــني و التالميــذ و أوليــاء األمــور وهلــذا مل حتقــق كمــا أــا أعــدت دون استشــارة و مشــاركة ا

  .النتائج املرجوة 

التعلــــيم يف اجلزائــــر أصــــبح عــــاجزا عــــن القيــــام بــــأدواره املأمولــــة خاصــــة يف ظــــل  أن هــــذا مــــا يــــدفعنا إىل الـــــتأكيد علــــى      

وهلــذا ينبغــي , ائريــة  ممــا يعــين أن التعلــيم يف اجلزائــر يفتقــر للجــودة اإلضــطرابات املتتاليــة الــيت تشــهدها الســاحة الرتبويــة اجلز 

إعــادة النظــر يف مجيــع اإلصــالحات املتبعــة لتحســني التعلــيم وتطــويره و ضــرورة تبــين مفــاهيم إدارة اجلــودة الشــاملة و تطبيقهــا 

ينبغـــي تزويـــد و لـــذلك , ة املنشـــودة يف نظامنـــا التعليمـــي إذا مـــا أردنـــا فعـــال أن نـــنهض بـــالتعليم و أن حنقـــق اجلـــودة التعليميـــ

, مؤسســاتنا التعليميــة  مبــدراء ذوي مســتوى تعليمــي عــايل و ميتلكــون املهــارات اإلداريــة و الرتبويــة الضــرورية حلســن تســيريها 

وبأســاتذة مــؤهلني علميــا و تربويــا ليقومــوا بــواجبهم علــى أكمــل وجــه اجتــاه التالميــذ و اتمــع  و بتالميــذ  لــديهم القابليــة 

أمــا املــنهج الدراســي فالبــد أن يــتالءم مــع عمــر التلميــذ ,  مــن إســتعاب دقــائق املعرفــة واليتمكنــواإلســتعداد النفســي للدراســة 

أمــا املنــاخ التعليمــي و مالءمتــه فالبــد مــن يئــة و تــوفري , وحاجــات اتمــع و أن يواكــب التطــورات العلميــة و التكنولوجيــة 

تعليم اجليد و الفعال داخل املؤسسـات التعليميـة  إذا أردنـا فعـال أن نسـتفيد مـن مزايـا هـذا البيئة املناسبة و املساعدة على ال

املــنهج اإلداري احلــديث و أن نرقــى مبؤسســاتنا التعليميــة إىل األحســن واألفضــل مــن أجــل احلصــول علــى منــتج تعليمــي ذا 

 . جودة عالية يرضي مجيع عمالء املؤسسات التعليمية
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تلمسان –بكر بلقايد  يجامعة أب                                               

التجارية  العلومو التسيير كلية العلوم اإلقتصادية و   

إستمارة استبيان موجهة إلى مدراء المتوسطات بوالية سعيدة    

يرةأخيت املد....أخي املدير   

: تحية طيبة وبعد   

يقوم , الشركات  ةو حوكم و املنظمات ختصص إدارة األفراد, يف إطار التحضري لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري        

و قد مت اختياركم ضمن  الجزائرية مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليميةالباحث بإجراء دراسة حول  
  . شاركة يف هذه الدراسةالعينة امل

أن بعلما  شفافية و موضوعية  التفضل باإلجابة على األسئلة الواردة يف االستبيان املرفق بكل  سيادتكم نرجو من   
. آرائكم و اقرتحاتكم ستساهم يف حتقيق أهداف الدراسة  وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط   

            

                                                       أشكر كم على حسن تعاونكم  و لكم مني فائق التقدير و االحترام

  
 

  الجزء األول : البيانات الشخصية 
:                                            المؤهل العلمي -2                                    :  الجنس  - 1          

            
خريج املعهد التكنولوجي*                          ذكر                               *                           

أخرى                          *                                        أنثى                 *                           
 

: خبرة المهنية كمدير ال  - 3                      
         أقل من سنة *
    سنوات 5- 1من *
  سنوات 10- 6من *
سنوات 10أكثر من *  
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 الجزء الثاني : استمارة إستبيان موجهة لمدراء المتوسطات 
 مالحظة : ضع عالمة (X) في الخانة المناسبة  .

   الطالب                                                                                             األستاذ المشرف 
        ادة  ـــــزيد قــــي                                                                                                     شليل عبداللطيف  . د
    قسم علوم التسيير                                                                                                          أستاذ محاضر  
  جامعة تلمسان                         جامعة تلمسان                                                                                    

غير موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

لرقما العبارات  

  )المدير ( عبارات خاصة بجودة اإلدارة المدرسية  -1     

 1 حيدد األهداف الرتبوية و يضع اخلطط التنفيذية لتحقيقها     

 2  توضيح األهداف للعاملني و إشراكهم يف حتقيقها     

 3 تبين أسلوب تنفيذ العمل مجاعيا بروح الفريق و اعتبار اجلودة مسؤولية اجلميع     

 4 تفويض جزء من املسؤوليات و السلطات لبعض العاملني األكفاء     

 5 يشجع النشاطات اليت تنشئ عالقات طيبة داخل املدرسة     

 6 يهيئ فرص التكوين و التحسني املستمر للعاملني     

 حتكيم الضمري(العاملنيية للحد من الرقابة اإلدارية على تبين سياسة الرقابة الذات     
  )املهين

7 

 8 جيعل املستفيدين من العملية التعليمية مصادر ملعلومات صنع و اختاذ القرارات     

 9 يلتقي دوريا باآلباء و األساتذة و العاملني لتدارس أحوال املدرسة     

 10 يشرك املدرسة يف نشاط اتمع احمللي     

ق التحسني املستمرتقومي األساتذة و العاملني بشكل دوري لتحقي       11 

امليزانية املخصصة للتسيري كفيلة بتوفري مجيع املستلزمات الضرورية إلجناح العملية      
 التعليمية و التعلمية و كذا حتقيق األهداف املسطرة

12 

  عبارات خاصة بجودة األستاذ -2     

داء التعليمييلتزم  األستاذ باللوائح و األنظمة و التعليمات املنظمة لأل       13 

 14 يتمتع األستاذ  بالكفايات التدريسية الالزمة     

 15 يتفاعل مع التغريات املتالحقة احمليطة به من أجل التطوير و التجديد يف ختصصه     

 16 إلتزامه بأخالقيات املهنة و العمل بوازع و ضمري     

تحسني و التطويريتبادل اخلربات مع زمالئه و رؤسائه من أجل ال       17 

و رفع حتصيلهم الدراسي تالميذالقدرة على زيادة فاعلية ال       18 

 19 يشارك يف برامج التدريب و التكوين لتحسني مستواه     

 20 يتقن التعامل مع الوسائل العلمية و التكنولوجية احلديثة     
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  تلمسان –بكر بلقايد ي جامعة أب
التجارية  التسيير و العلومكلية العلوم االقتصادية و   

 

استمارة استبيان موجهة إلى أساتذة التعليم المتوسط          
 

......أختي األستاذة ......أخي األستاذ   
 

: تحية طيبة وبعد   
يقوم , الشركات  ةحوكم ملنظمات واختصص إدارة األفراد و , يف إطار التحضري لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري           

و قد مت اختياركم ضمن , الجزائرية مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليميةالباحث بإجراء دراسة حول  
. العينة املشاركة يف هذه الدراسة   

علما أن آرائكم و , ة و موضوعية  شفافينرجو منكم التفضل باإلجابة على األسئلة الواردة يف االستبيان املرفق بكل       
. اقترتحاتكم ستساهم يف حتقيق أهداف الدراسة  وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط   

            
  أشكركم على حسن تعاونكم  و لكم مني فائق التقدير و االحترام                                              

 
                                                                                                  

 الجزء األول : البيانات الشخصية 
 

:                                               المؤهل العلمي -2                                                : الجنس  - 1          

         

خريج املعهد التكنولوجي*          ذكر                                                    *                           
                            أخرى *                   أنثى                                           *                      

 
  

   : الخبرة المهنية  -3                  

أقل من سنة        *  
  سنوات 5- 1من *
سنوات 10- 6من *  
  سنوات 10أكثر من *                                                                
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 الجزء الثاني : استمارة إستبيان موجهة ألساتذة التعليم المتوسط
 مالحظة : ضع عالمة (X) في الخانة المناسبة  

غير 

موافق 

 بشدة 

غير 

 موافق 

موافق  موافق  محايد 

 بشدة

 العبارات
 

 الرقم 

   عبارات خاصة بجودة األستاذ -1     

 01 استفادة األساتذة من برامج تدريبية يف جمال اجلودة التعليمية     

 02 االستعانة مبتخصصني يف جمال اجلودة التعليمية لتدريب األساتذة على تطبيقها     

 03 يشارك يف أنشطة التنمية املهنية املناسبة له بصورة مستمرة     

 04 يتبادل اخلربات مع زمالئه و رؤسائه من أجل التحسني و التطوير     

 05 يوظف الوسائل التعليمية احلديثة و مهارات التعلم اإللكرتوين يف التدريس     

  )المدير(ية خاصة بجودة اإلدارة المدرس عبارات -2     

 06 يتمتع املدير بشخصية ديناميكية     

 07 يتمتع باملرونة يف العمل و يف تطبيق اللوائح و التشريعات     

 8 يهتم جبميع العاملني داخل املؤسسة من خالل تفقد أحواهلم الشخصية باستمرار     

 9 يشرك األساتذة و العاملني يف صنع القرارات و حل املشكالت      

 10 القدرة على حتديد مواطن القوة و الضعف داخل املؤسسة     

 11 يتخذ القرارات على أساس احلقائق     

تالميذ يتبىن أسلوب اإلدارة بالتجوال أي التجول بني األساتذة و العاملني و ال     
خللق مناخ أخوي بني القيادة و املرؤوسني ممن أجل األخذ بآرائهم و اقرتاحا  

12 

 13 يشجع األساتذة و العاملني ملواصلة و استمرار تعليمهم و تطويرهم الذايت     

 14 حيفز األساتذة والعاملني ماديا و معنويا ليؤدوا عملهم بإتقان       

 15 يعترب قدوة جلميع العاملني  من الناحية العملية و اخللقية      

   تلميذعبارات خاصة بجودة ال -3     

 16 احرتام األنظمة و القوانني الرتبوية     

 17 التمتع بقيم االنتماء و املواطنة     

 18 القدرة على التعلم و التقومي الذايت     

 19 القدرة على تعلم مهارات صنع القرار و حل املشكالت     

 20 الوعي بالتطورات العلمية و التكنولوجية     

رية لالستمرار يف التعلم مدى احلياةامتالك املهارات الضرو        21 

 

 

 

و التقومي للمعلومات اليت تقدم له و تطبيقاا القدرة على الفهم و التحليل     
 العملي

 
 
 

22 
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   الطالب                                                                                           ستاذ المشرفاأل 
  ادة  ــــزيد قــي                                                                                                  شليل عبداللطيف    . د

    قسم علوم التسيير                                                                                                       حاضرأستاذ م  

جامعة تلمسان                      جامعة تلمسان                                                                                    

  عبارات خاصة بجودة المنهج الدراسي -4     

تلميذال بيتناسب مع قدرة استيعا       23 

تالميذع و اهتمامه بتطويرها و إكساا للارتباط املنهج الدراسي بثقافة اتم       24 

 25 يتبىن سياسات للتطوير اتمعي و البيئي     

 26 القدرة على التكيف مع املتغريات املتسارعة اليت أوجدها التطور العلمي و التكنولوجي       

 27 يلم باملعارف األساسية الضرورية     

و الثورة املعرفية يُِعد الطالب لتحديات العوملة       28 

 29   تلميذمسامهته يف تكوين الشخصية املتكاملة لل     

 30 طرق تدريسه بعيدة عن التلقني و تشجع البحث و اإلبداع     

بواقعه و مساعدته على حل مشكالته تلميذيربط ال       31 

مهارات البحث و اإلبداع تلميذيساهم يف إكساب ال       32 

قيم العلم و ينمي فيه روح املواطنة و االنتماء تلميذلدى اليرسخ        33 

امتالك املعلومات العلمية و التكنولوجية تلميذيسهل على ال       34 

من التواصل مع العامل اخلارجي و ذلك بتعلم لغة أجنبية على األقل تلميذميكن ال       35 

التعايش مع الغري تسليط الضوء على مزايا التضامن و التسامح و       36 

بضرورة احملافظة على املؤسسات و األمالك العامة و اخلاصة و احمليط البيئي تلميذتوعية ال       37 

  عبارات خاصة بجودة المناخ التعليمي و مالءمته -5     

 38 تقيد اجلميع داخل املؤسسة  بالسلوكات االنضباطية  و الرتبوية      

حتسني النتائج و التطلع لألحسن داخل املؤسسة  انتشار ثقافة       39 

 40 تبين املؤسسة نظام للحوافز و املكافآت املادية و املعنوية يشجع على إتقان العمل و حتسني األداء      

 41 االعتماد على أساليب التقنية احلديثة يف نقل و تداول املعلومات      

ة التعليم و التعلم املبىن املدرسي يساعد على عملي       42 

 43 وجود خمابر لإلعالم اآليل و األنرتنت      

 44  الداتاشواستعمال أدوات و أجهزة العرض احلديثة  يف إلقاء الدروس مثل      

 45 توفر مجيع أدوات اإليضاح و الوسائل التجريبية      

 46 احتواء املكتبة على الكتب و املراجع العلمية الضرورية     

داخل القسم مناسب و مساعد لعملية التعليم و التعلم تالميذعدد ال       47 

 48 توفر الربامج و األنشطة الرتفيهية و الرياضية داخل املؤسسة     

 49 هناك تواصل بني املؤسسة و أولياء األمور     

 50 هناك تقدير و احرتام متبادل بني اجلميع داخل املؤسسة      
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  تلمسان –بكر بلقايد ي جامعة أب
التجارية  التسيير و العلومكلية العلوم اإلقتصادية و   

  
تالميذ السنة الرابعة متوسط       استمارة استبيان موجهة إلى   

: تحية طيبة وبعد   
الشركات  يقوم  ةو حوكم تو املنظما ختصص إدارة األفراد, شهادة املاجستري يف علوم التسيرييف إطار التحضري لنيل            

و قد مت اختياركم ضمن , الجزائرية مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليميةالباحث بإجراء دراسة حول  
. العينة املشاركة يف هذه الدراسة   

علما أن آرائكم , و موضوعية  شفافية نرجو منكم التفضل باإلجابة على األسئلة الواردة يف اإلستبيان املرفق بكل              
  . و اقرتحاتكم ستساهم يف حتقيق أهداف الدراسة 

    حسن تعاونكم و لكم مني فائق التقدير و االحترام على كمأشكر 
.في الخانة المناسبة ) X(ضع عالمة :مالحظة    

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم العبارات

تلميذخاصة بجودة العبارات  -1        

 01 القدرة عل التعامل مع الكمبيوتر      

 02 وجود الدافعية الشخصية للتعلم     

 03 الشعور بالثقة و االعتزاز عند إجناز األعمال     

للوصول إىل ما هو مهم لتعلمهم تالميذاملشاركة مع ال       04 

كاف لتحديد ) اإلختبار , الفرض , التقومي املستمر ( نظام التقومي املتبع      
تالميذمستوى ال  

05 

 06 هناك عدالة و شفافية و موضوعية يف عملية التقومي     

مبناقشة عالماته و مراجعتها تلميذيقوم ال       07 

عبارات خاصة بجودة األستاذ -2        

و رفع حتصيلهم األكادميي    تالميذ القدرة على زيادة فاعلية ال       08 

على تقومي ذام و بعضهم البعض    تالميذيشجع ال       09 

 10 حيفز التالميذ على العمل اجلماعي يف املواقف املختلفة داخل القسم و خارجه     

 11 له القدرة على التنويع يف أساليب توصيل املعلومات و األفكار و اآلراء للدارسني     

داخل القسم  للعمل اجلماعي و التعاون البناء الئم القدرة على إجياد املناخ امل       12 

يف إجياد املتعة و اإلثارة يف التعلم           تالميذاملشاركة مع ال       13 

     تالميذاحرتام و تقدير مواهب و قدرات و أراء مجيع ال     
 

14 
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عبارات خاصة بجودة المناخ التعليمي و مالءمته -3        

د بيئة مدرسية حمفزة على عمليات التعليم و التعلم وجو        15 

 16 انتشار ثقافة حتسني النتائج و التطلع لألحسن داخل املؤسسة      

إىل املثابرة يف الدراسة  تالميذللمكافآت التشجيعية يدفع ال تبين املؤسسة نظام     
 و املنافسة من أجل حتسني النتائج

17 

إبالغهم بكل ما يتعلق بعملية متدرسهم إعالم التالميذ و        18 

 19 املبىن املدرسي يساعد على عملية التعليم و التعلم      

 20 وجود خمابر لإلعالم اآليل و االنرتنت      

 21  الداتاشواستعمال أدوات و أجهزة العرض احلديثة  يف إلقاء الدروس مثل      

املراجع العلمية الضرورية و اليت هلا عالقة احتواء املكتبة على كل الكتب و      
 باملنهج 

22 

داخل القسم مناسب و مساعد لعملية التعليم و التعلم  تالميذعدد ال       23 

 24 توفر الربامج و األنشطة الرتفيهية و الرياضية داخل املؤسسة      

 25 هناك تواصل بني املؤسسة و أولياء األمور      

ير و احرتام متبادل بني اجلميع داخل املؤسسةهناك تقد       26 

 
 

  الطالب                                                                                             األستاذ المشرف 
  ادة  ــــــزيد قــــــــي                                                                                                     شليل عبداللطيف  . د
    قسم علوم التسيير                                                                                                        أستاذ محاضر   
 جامعة تلمسان                                                          جامعة تلمسان                                                    



  ملخص   

و حتقيـق رغبـات  تعتـرب إدارة اجلـودة الشـاملة مـن أهـم األمنـاط اإلداريـة احلديثـة الـيت تسـعى مـن خالهلـا املؤسسـات إىل تطـوير أسـاليب العمـل و حتسـني األداء    
  .و بأقل ما ميكن من جهد و كلفةالعمالء وفقا للمواصفات املطلوبة 

وهــذا مــا دفــع معظــم الــدول إىل العمــل علــى حتســني و تطــوير , إن األداء اإلقتصــادي و اإلجتمــاعي اليــوم أصــبح مرهــون جبــودة النظــام التعليمــي و خمرجاتــه      
  .خدماا التعليمية من خالل تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة 

و ملعرفــة مــدى تطبيــق إدارة , العــامل بــادرت إىل القيــام بإصــالحات جوهريــة يف نظامهــا التعليمــي لتحقيــق اجلــودة التعليميــة املنشــودة اجلزائــر كغريهــا مــن دول      
 موجهـة لكـل مـناجلودة الشاملة من خالل اإلصالحات الرتبوية املطبقة قمنا بدراسة تطبيقية على مستوى متوسطات والية سعيدة من خالل  ثالثة إستبيانات 

عـدم تطبيـق المؤسسـات التعليميـة الجزائريـة إلدارة األساتذة والتالميذ تتضمن مخس حماور أساسية إلدارة اجلودة الشـاملة  أفضـت إىل نتيجـة مفادهـا , املدراء
  . الجودة الشاملة

 اإلصالحات الرتبوية –النظام التعليمي   -األداء  –إدارة اجلودة الشاملة  :  الكلمات المفتاحية

Résumé  

      Le management de la qualité totale  est considéré  comme l’un des principaux modèles administratifs  modernes 
par Le biais duquel  les entreprises cherchent à développer les méthodes de travail et à améliorer la performance et 
à réaliser les souhaits de la clientèle selon les spécifications demandées et avec le moins possible d’effort et de 
coût.  

     La performance économique et sociale  dépend actuellement  de la qualité du système d’enseignement et de ses 
produits,  ce qui a poussé la majorité des pays  à améliorer et à développer leurs services d’enseignement et ceci par 
l’application du concept du management de la qualité totale.                                                                                       

     l’Algérie comme d’autres pays du monde a initié des réformes essentielles  dans son système d’enseignement  
afin d’atteindre la qualité souhaitée et pour connaître l’étendue de l’application du management de la qualité  totale            
à travers les réformes éducatives  en place , nous avons procédé à une étude appliquée au niveau des CEM de la 
wilaya de Saida à partir des trois questionnaires destinés aux  directeurs aux enseignants et aux élèves qui 
contiennent cinq axes principaux pour  Le management  de la qualité totale  et le résultat  de cette étude  a abouti à 
la conclusion suivante : les établissements scolaires algériens n’appliquent pas  le management de la qualité 
totale.               

 Les Mots Clés : Management de la qualité totale- Performance- Système d’enseignement- Réformes éducatives 

Abstract 

     The Total Quality Management is considered as one of the most important modern administrative pattern 
through which the enterprises aim to develop the ways of work , improve the performance and satisfy  the  needs  
of customers  according to the required specifications with less effort and cost . 

    Today , the economic  and social performance becomes subject to the educational system quality and  its  
products, and this is what pushes the most of countries to work on the improvement and the development  of  their 
educational services by applying the Total Quality Management system . 

    Algeria, like other countries, takes the initiative to make essential reforms in its educational system aiming        
to realize the desired educational quality .In order to know how much is The Total Quality Management applied 
through the educational  reforms,we make a practical study  at the level of the middle schools in Saida  through 
three questionnaires ,include five principal axes about the Total Quality Management, addressed to 
headmasters,teachers and students.This study concludes that The Total Quality Management is not applied in the 
Algerian educational institutions. 

Key Words : Total Quality Management – performance - Educational system - Educational reforms 


