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 :الملخص 

 

يعد التعليم أحد اإلحتياجات الرئيسية لكافة المجتمعات اإلنسانية ، لـذا دأبـت هـذه               

وبشكل مستمر على العمل نحو تطوير المؤسسات التعليمية بما يفي باحتياجـات            المجتمعات  

إن اتساع وانتشار الحاجة الملحة للخدمات التعليمية . الحاضر ويتالءم مع معطيات المستقبل 

وحيد لهذه  ) منتج(كمصدر  ) الدولة(في الوقت الحاضر أضفى أعباء كبيرة على القطاع العام          

تطلب قيام القطاع الخاص بمشاركة القطاع العام في المساهمة في تقديم الخدمة ، األمر الذي 

وهذه المساهمة الواسعة من قبل القطـاع       ) العمالء(هذه الخدمات التعليمية إلى المستفيدين      

فـي الـسوق    " صناعة التعلـيم  "الخاص في تقديم الخدمات التعليمية نتج عنها تبلور مفهوم          

ير السريع في البنى العلمية والثقافية والمعرفية والتكولوجية        ، إضافة إلى أن التغ    ) المجتمع(

على مستوى العالم أدى إلى أهمية التقويم والتطوير المستمر لرسالة ونشاطات المؤسـسات             

لذا تهدف هذه الدراسة إلى     . التربوية والتعليمية سواء المرتبطة في القطاع العام أو الخاص          

 جودة العملية التعليمية ، وذلك من خـالل توظيـف           وضع إطار منهجي لدعم وتقويم مسار     

في مجال التربية والتعلـيم ، وتطبيـق عناصـرها          ) 9002االيزو  (المواصفة الدولية للجودة    

كمعايير لعملية تقويم وقياس مستوى وفاعليـة جـودة األداء فـي المؤسـسات التربويـة                

 .والتعليمية 

 

 :مقدمة الدراسة 
 

دم سعي األنسان في البحث من أساليب وطـرق تطـوير           يعد مفهوم الجودة قديماً ق     

حيث تتمثـل   ) عملية التطوير المرحلية    (وهذا ما يطلق عليه     . كيانة اإلجتماعي واألقتصادي    

عملية التطوير المرحلي بتلك اإلجراءات والتغيرات التي يمر بها اإلنسان عند انتقالـه مـن               

لبها المعطيات والظـروف اإلجتماعيـة      مرحلة حياتية ومعيشية معينة إلى مرحلة أخرى تتط       

وإعتماداً علـى هـذا المفهـوم يقـوم         . واإلقتصادية المتغيرة والمتجددة في واقعه المعاش       



 ٢

اإلنسان بعملية التكليف مع المرحلة المعاشة بما يتناسب مع معطيات هـذه المرحلـة مـن                

حقة كاستجابة لتجـدد    استعدادات وقدرات وإمكانيات ، ويعمل جاهداً إلى التطلع إلى مرحلة ال          

وتعد هذه العملية أحد النواميس الطبيعية التي تحفظ        . واختالف تطلعه عن المرحلة السابقة      

لإلنسان استمراريته على هذه المعمورة ، إذ تتجدد وباستمرار احتياجات وتطلعات اإلنسان ،             

 وإستخدامها  األمر الذي يفرض تجدد وتنوع الوسائل والطرق واإلجراءات التي يتم توظيفها          

 .من قبل اإلنسان لسد هذه اإلحتياجات 

 

وتبعاً لذلك يسعى اإلنسان إلى تجديد وتحديث المعايير والمقاييس التـي يـستخدمها              

لتحديد مدى مناسبة وكفاءة وفاعلية هذه الطرق والوسائل واإلجراءات إضافة إلـى مـدى              

 وإشباع رغباته وجميع ما يتعلـق       قدرتها على التواؤم والتوافق مع عملية اإليفاء بمتطلباته       

وهو ما يطلق عليه في مفهوم الجودة فـي الوقـت الحاضـر             . بسد عنصر االحتياج لديه       

إذ تتمثل جودة المنتج أساساً بعملية تحـديث وتفعيـل الطـرق            ) . جودة المنتج أو العنصر   (

آلن من قبل   والوسائل واإلجراءات المستخدمة في عملية اإلنتاج ، وهو األسلوب المستخدم ا          

مختلف المؤسسات والشركات اإلنتاجية أو الخدماتيه في توظيفهـا لمـنهج إدارة الجـودة              

 ) .Total Quality Management-TQM(الكلية

 

وحيث أن مفهوم الجودة يعد أحد السمات األساسية للعصر الحاضر ، لذا فإنه يمكن               

م هذا المصطلح في الكثير من      أن يوصف الوقت الراهن بعصر الجودة ، وذلك التساع استخدا         

فيكاد ال يوجد مؤسسة أو شركة إنتاجية أو خدماتيه إال وتـسعى            . جوانب الحياة المعاصرة    

إال أنه قد نتج عن هذا التوسع في اسـتخدام مفهـوم            . لتوظيف هذا المفهوم أو استخدامه      

ـ              سيرات عنـد   الجودة ، إرتباطه بحالة من سوء االستخدام أو بحالة من الغموض وتعدد التغ

ولعل ذلك راجع إلى االفتقار أو النقص في بلورة المعايير أو المقـاييس المحـددة               . البعض  

 .لمعنى الجودة في حينه 

 

وبما أن مفهوم الجودة اقترن في األدبيات والدراسات الحديثة برؤيا وحكم وتوقعات             

تعاريف مفهوم الجـودة    المستفيدين من المنتج أو الخدمة المقدمة ، لذا فقد تناولت معظم ال           

من حيث قياس أو إختبار التقديرات التقويمية أو القيمية للمستفيدين عـن مـدى صـالحية                

وأخذاً بهذا االعتبـار تعـرف   ) Taylor and hill, 1997.162(وفاعلية المنتج أو الخدمة المقدمة 
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مـع احتياجـات     تتناسب   – إنتاج أو خدمة معينة      –القدرة الدائمة على تقديم     : الجودة بأنها   

 ) . Mc Goldrick,1994:1(المستفيدين من حيث سالمة ومتانة وقابلية المنتج لإلستخدام 

 

وحيث أن الكثير من تعاريف الجودة يقتضي توافر شروط القدرة على االستمرار في              

األداء ، وألهمية المحافظة على االستمرارية كمؤشر لتكامل عملية الجودة فـي الخدمـة أو               

 Edwards(منـذ أن قدمـه إدوارد ديمـن    " إدارة الجودة الكلية"  تم توظيف مفهوم المنتج ،

Deming ( كمنهج تطبيقي متكامل ومحدد لتأطير وتنظيم عملية الجودة. 

 

لذا يتحدد مفهوم إدارة الجودة الكلية في أنه منهج نظري وتطبيقي لعملية متكاملـة               

ساليب والخطوات االجرائيـة المنظمـة ،       ومتناسقة من مجموعة من المفاهيم والوسائل واأل      

التي تهدف إلى ضمان استمرارية جودة المنتج أو الخدمة المقدمة ، وذلك ما يطلـق عليـه                 

 ) .Quality System(نظام الجودة 

 

) International Standards Organisation ISO – ٩٠٠٠اإليزو (وتعد المواصفة الدولية  

لـدى  ) Quality Assurance Systems(ذ بها لتأكيد نظام الجودة أحد المقاييس الدولية التي يؤخ

نطاق واسع من المؤسسات والشركات العالمية ، ولذلك اعتبر الحصول على هذه المواصفة             

لذا نجد أن الكثير ) . Sallis, 1993(الخطوة الرئيسية األولى نحو تحقيق نظام الجودة الكلية ، 

 نفسها ملزمة باألخذ أو بتطبيق عناصـر المواصـفة          من الشركات والمؤسسات الدولية تجد    

الدولية إذا ما أرادت أن تتخذ لنفسها مكاناً منافساً فـي الـسوق الدوليـة وتحـافظ علـى                   

 .استمرارية ذلك 

 

إن هذا االتجاه الكبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات في الوقـت الـراهن                

 الدولية للجودة ، أعطي هذه المواصـفة        نحو طلب التسجيل للحصول على شهادة المواصفة      

لهذا تشترط بعـض المؤسـسات علـى الـشركات     ) Lamprecht 1992:8(صفة اإللزام الدولي 

األخرى المتعاملة معها الحصول على شهادة المواصفات الدولية للجـودة ، فمـثالً تفـرض               

لحصول علـى  شرط ا) NASA( وزارة الدفاع األمريكية والمؤسسة القومية للطيران والفضاء

 ) .Karon , 1996: 62(على جميع الشركات المتعاملة معها ، ) ٩٠٠٠االيزو (شهادة 
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 :مشكلة الدراسة 

 

أملت اقتصاديات العصر الحاضر ضرورة تقليص اإلنفاق العام لمؤسسات الدولة من            

ي األمر الـذ  . جانب ، وضرورة اتساع وانتشار الخدمات التربوية والتعليمية من جانب آخر            

استلزم أهمية قيام القطاع الخاص بمشاركة الدولة في المساهمة في تقديم الخدمات التعليمية             

 ) .العمالء(إلى المستفيدين 

 

لذا كثرت وتعددت المؤسسات المساهمة في تقديم الخدمات التربوية والتعليمية ، مما             

متابعـة لجـودة    نتج عنه قصور ونقص واضح في الضوابط اإلجرائية الخاصة بالتقويم وال          

تقديم وإتصال العملية التربوية التعليمية ، إضافة إلى محدودية وضعف عمليـة اإلشـراف              

 .والمتابعة 

 

لهذا فإن المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة تتحدد في الحاجة إلى وضع وبلورة إطـار               

فـي المؤسـسات   ) ISO 9002(منهجي وتطبيقي لتوظيف عناصر المواصفة الدولية للجـودة  

لتربوية والتعليمية كآلية يتم من خاللها تفعيل وتقويم ومتابعة األداء التربـوي والتعليمـي              ا

 .لهذه المؤسسات 

 

 :أهمية الدراسة 
 

فـي  ) Deming , 1986( الذي قدمه إدوارد ديمـن  –" إدارة الجودة الكلية"طبق مفهوم  

عية والتجارية مما أحدث     في البيئة اإلدارية واإلنتاجية للشركات والمؤسسات الصنا       –األصل  

تغيرات ملحوظة وملموسة من حيث الكفاءة والفعالية في األداء واإلنتاج بغالبية الـشركات             

إال أن نظام الجودة في الوقت الراهن لم يعد محصوراً          . والمؤسسات التي أخذت بهذا النظام      

تـسع مجـال    من حيث االستخدام والتوظيف في المؤسسات الصناعية والتجارية فقط ، إذ ا           

تطبيقه ليشمل مؤسسات أخرى عديدة ، منها مؤسسات القطاع العام والمؤسسات اإلداريـة             

المختلفة وكذلك المؤسسات التعليمية ، خاصة بعد ما ثبت فاعلية النظام من حيـث الرقـي                

 .بمستوى المؤسسات التي أخذت به 

 



 ٥

 كـانوا تربـويين أو      وتتركز المهام الرئيسية للقائمين على العملية التعليمية سـواء         

إداريين في البحث المستمر عن األساليب والطرق التي تهدف وتؤدي إلـى تطـوير نظـام                

التربية والتعليم ، وذلك بما تمليه الظروف والمتغيرات اإلجتماعية واإلقتـصادية والثقافيـة             

بة وكاستجا. والسياسية التي تحدث بوضوح في واقعنا المعاصر بشكل سريع ومفاجئ أحياناً            

لمواكبة التعامل مع هذه المتغيرات دأب الكثير من ذوي االختصاص فـي التعلـيم بدراسـة                

، وذلك بهدف تقويم مدى إمكانية ومناسبة توظيفه كنظام يعمل          ) TQM(وتحليل نظام الجودة    

ولقد دعمت الكثيـر مـن      . به لتفعيل وتطوير أنظمة ومخرجات العملية التربوية والتعليمية         

بيقية مشروع توظيف وتكييف نظام إدارة الجـودة الكليـة الخـاص بقطـاع              الدراسات التط 

 ) .Terry , 1996;Wiedmer, and Harris,1997(الصناعة واألعمال في مجال التربية والتعليم 

كما أن بعض الدراسات تناولت وبالتحديد الجوانب اإليجابيـة لتطبيـق نظـام إدارة               

) ابرنثي وسـرفاس  (ة التعليمية ، حيث أشار كل من        الجودة الكلية في تحديث وتطوير العملي     

نظام إدارة الجودة الكليـة يمكـن أن يـساعد وبـشكل مـنظم إدارات المنـاطق                 : "إلى أن   

. والمؤسسات التعليمية على إحداث عملية التغيير والتحديث في النظام التعليمي والمدرسي            

لتطبيق ، يـتم اسـتخدامها أو       وذلك ألن نظرية الجودة هي نظرية منظمة وطريقة متكاملة ا         

كما تركز مبادئ   . توظيفها كآلية أو نظام في أثناء عملية تحليل المعلومات واتخاذ القرارات            

وعناصر مفهوم إدارة الجودة الكلية كنظرية تطبيقية على أهمية تفعيل دور كل شخص فـي               

 A bernathy and" (إطار النظام المدرسي والتعليمي من أجل التطـوير والتحـسين المـستمر   

Serfass , 1992 ; 14. ( 

لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في الضرورة الملحة لمواكبة التغيـرات الحاليـة فـي                

الجوانب المعرفية والثقافية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية المتجددة في عصرنا الحاضر          

لية تقديم الخـدمات    خاصة بعد أن ساهم القطاع الخاص بجزء كبير من القيام بمهام ومسؤو           

وباعتبار أن التعليم يعد المحور الرئيسي الذي تتفاعل ضـمنه هـذه المتغيـرات              . التعليمية  

المجتمعية ، فإن عملية تأطير وتنظيم جودة النظام التعليمي بحيث يصبح قادراً على التفاعل              

راجعـة  مع هذه المتغيرات تتطلب وجود منهج أو آلية متكاملة يتم من خاللهـا تـصميم وم               

ومراقبة أداء األجهزة والعناصر والمحتويات المرتبطة بالعملية التربويـة والتعليميـة مثـل        

مستوى التحصيل العلمي ، فاعلية وواقعية المناهج التعليمية ، كفاءة أداء موصلي الخدمة             

التعليمية ، المشكالت الطالبية ، الجهاز اإلداري ، أساليب وطـرق التـدريس ، النـشاطات                

ية ، النشاطات الالصفية ، تكلفة الطالب الدراسية إضافة إلى جميع الخدمات التعليميـة              الصف

 ) .والمدرسية 



 ٦

بالنـسبة  ) ٩٠٠٠االيـزو   (لهذا تبرز أهمية توظيف المواصفات الدوليـة للجـودة           

من جانب والمستفيدين مـن العمليـة       ) القطاع العام والقطاع الخاص   (للمؤسسات التعليمية   

من جانب آخر كأداة قياسية وتقويمية متكاملة في إرساء         ) طالب وأولياء األمور  ال(التعليمية  

 التعلميـة   –مبدأ وتحقيق الجودة المنشودة ومنهجها المتمثل بتطوير مسار العملية التربوية           

كما تبرز أهميـة توظيـف      . وتفعيلها ، وتحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية          

لجودة كأداة قياسية وتقويمية للعملية التربوية والتعليميـة مـن خـالل            المواصفة الدولية ل  

تخفيف األعباء والجهود التي تقوم بها المؤسسات التربوية الرسـمية فـي القطـاع العـام                

 .لإلشراف والمتابعة على المؤسسات التربوية والتعليمية في القطاع الخاص 

 

 :أهداف الدراسة 
 

) ٩٠٠٢االيـزو   ( وتوظيف المواصفة الدولية للجودة      تهدف هذه الدراسة إلى تطبيق     

 :على المؤسسات التربوية والتعليمية وذلك بهدف تحقيق التالي 

 

 .الدعم والتطوير المستمر للمؤسسات التربوية والتعليمية  )١

 .تحقيق مستوى وفاعلية األداء للمؤسسات التعليمية  )٢

ليميـة بمـا يتوافـق مـع        تحقيق مستوى عاٍل من الجودة في مخرجات العملية التع         )٣

 .متطلبات سوق العمل 

 .تحقيق مستوى عاٍل من الرضا لدى المستفيدين من العملية التربوية والتعليمية  )٤

 .مواكبة التغيرات الدولية من حيث متطلبات الجودة في العملية والتعليمية  )٥

 .مواكبة معطيات التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الوقت الراهن  )٦

خفض تكلفة العملية التعليمية من خالل التوظيف األمثـل لالسـتفادة مـن الطاقـات                )٧

 .والموارد البشرية والمادية المتاحة 

خاصة بين العاملين في المجالين التعليمـي  ) العمل الجماعي (دعم وتعزيز فرق العمل      )٨

 .واإلداري 

 .لعاملين دعم وتعزيز الروح المعنوية والدافعية وااللتزام الوظيفي عند ا )٩

توظيف المبادئ واألساليب الحديثة في إدارة المؤسسات التعليمية وذلك مـن خـالل              )١٠

دعم مفاهيم التخطيط المستقبلي ، وتعزيز الشعور بالمسؤولية وتوظيف الـذات فـي             

 .العمل 



 ٧

 

 :منهج الدراسة 
 

.  التطبيـق    – ٢ التحليـل ،     – ١: تعتمد منهجية الدراسة على بعدين رئيسيين هما         

تمثل عملية التحليل في دراسة تحليلة للمواصفة الدولية للجودة من حيث أبعادها المعرفية             وت

أما الجانب التطبيقي فيتمثل بعملية     . والفلسفية ، والسلسلة المعيارية للمواصفة ومحتوياتها       

في حقل التربية والتعليم    ) ٩٠٠٢االيزو  (توظيف وتكييف عناصر المواصفة الدولية للجودة       

 .من خالل وضع الخطوات التطبيقية لتوظيف المواصفة الدولية في البيئة التعليمية وذلك 

 

 ) .ISO9000 -٩٠٠٠اإليزو(اإلطار المنهجي لتحليل وتطبيق المواصفة الدولية للجودة 

 :يشمل اإلطار المنهجي والتحليلي للمواصفة الدولية للجودة على ستة محاور رئيسية 

 

 :لفلسفي للمواصفة البعد المعرفي وا: أوالً 
 

ترمز إلـى المواصـفة الدوليـة للجـودة         ) ISO(من المتعارف عليه دولياً أن كلمة        

)International Standards Organisation ( وقد وضعت في األساس بهدف تسهيل عملية التجارة

ارة الدولية ، إلى أن أصبحت ذات تأثير بالغ وكبير على األسلوب والطريقة التي تتم بها التج               

الدولية ، حيث تبلورت كنظام للجودة تشترطه الكثير من المؤسسات والمنظمات والمنـشآت             

إلـى الجـذور   ) ISO(ويعود المنشأ اللغوي لكلمـة االيـزو   ) Marquardt, 1999:11.2(الدولية 

االتساق والتجانس والمماثلة ، كما ورد من       : اليونانية ، وتعني في األصل من حيث المفهوم         

  Hardesky , 1996: 597 (– Homogeneous(طالح في مفهومها اللغـوي اإلنجليـزي   حيث االص

Equales , Uniform     لذا فإن هدف االيزو متسقة ومتجانسة مـن حيـث العناصـر والمبـادئ 

الرئيسية ، مما يحقق إتفاقاً وتماثالً دولياً في النشاط التجاري والصناعي والخـدماتي بـين               

وتقـوم  . تماد على هذه المعايير كنظام دولي ومرجعي للجـودة          الدول من حيث األخذ واالع    

فكرة االتساق والتجانس على أساس توافر عملية الجودة وبشكل رئيسي في مجموع األنظمة             

والخطوات اإلجرائية التي تنتهجها المؤسسات والمنشآت أثناء عملية اإلنتاج ، التـصميم ،             

 وتتلخص أهم المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها        .التطوير ، التركيب ، التجهيز أو الخدمات        

 : في اآلتي ٩٠٠٠مواصفة اإليزو 

 



 ٨

تناسق وتناسب في االتجاه الدولي نحو تقدير وتنمية توقعات العمالء فيمـا يخـص               .أ 

 .جودة المنتج أو الخدمة المقدمة أمر أساسي 

ـ             . ب  ة مـن   الشروط الخاصة بالمواصفات الفنية أو التقنية ال تحقق وحدها درجـة عالي

 ) .العمالء(التطابق مع متطلبات أو شروط المستفيدين 

المعايير الدولية لنظام الجودة تعتبر متممة للمواصفات الفنية أو التقنيـة مـن أجـل                . ج 

 ) .العمالء(استمرارية اإليفاء أو تحقيق متطلبات المستفيدين 

لمنـشآت  نظام الجودة يتأثر بالقيم والثقافة التنظيمية الـسائدة فـي المؤسـسات وا             .د 

 .والمنظمات 

 .نظام الجودة يتأثر بمدى وضوح وتبلور ورؤية المنظمة بالنسبة للعاملين  .ه 

 .نظام الجودة يتأثر باألسلوب القيادي واإلداري المتبع  . و 
 

 ) :٩٠٠٠اإليزو (سلسلة معايير المواصفة . ثانياً 
 

 من مجموعـة متعاقبـة مـن المعـايير        ) ٩٠٠٠اإليزو  (تتكون المواصفة الدولية     

القياسية، وتختلف هذه المعايير فيما بينها باختالف أهداف التطبيق وكذلك باختالف طبيعـة             

. ونوع النشاط الذي تزاوله المؤسسات أو المنشآت التي تسعى لتطبيق المواصفة الدوليـة              

ويـشير  ) Marquardt,1999: 11.2( األكثر انتشاراً دولياً من حيث التبيـق  ٩٠٠٠وتعد اإليزو 

 :إلى اإلطار المعياري والتطبيقي ألهم المواصفات في هذه السلسلة ) ١(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ٩

 )١(جدول رقم 
 

 (*):اإلطار المعياري والتطبيقي لمواصفات الجودة الدولية 
 

عدد  تصنيف المواصفة

 العناصر

 اإلطار التطبيقي اإلطار المعياري للمواصفة

     ٩٠٠١ISOااليزو 
9001 

نموذج معياري : نظام للجودة ٢٠

لتأكيد عمليـة الجـودة فـي

التصميم والتطوير واإلنتـاج

 والتركيب والخدمة

المنشآت والمؤسـسات ذات

النــشاط المخــتص بعمليــة

التصميم واإلنتاج والتـصنيع

 والخدمات 

عدد  تصنيف المواصفة

 العناصر

 اإلطار التطبيقي اإلطار المعياري للمواصفة

     ٩٠٠٢ISOااليزو 
9002 

نموذج معياري: نظام للجودة  ١٨

لتأكيد عمليـة الجـودة فـي

 اإلنتاج والتجهيز والتركيب 

المنشآت والمؤسـسات ذات

النــشاط المخــتص بعمليــة

 اإلنتاج والتجهيز والتركيب

     ٩٠٠٣ISOااليزو 
9003 

نموذج معياري: نظام للجودة  ١٢

لتأكيد عملية الجودة من خالل

التفتيش واإلختبـار النهـائي    

 للمنتج المورد

المنشآت والمؤسـسات ذات

النشاط المختص فقط بعملية

التوزيع فقط بعملية التوزيع

 والتركيب والتخزين

 

 .تصميم الباحث (*) 

 

 :محتويات المواصفة الدولية للجودة : ثالثاً 
 

تحتوي المواصفة الدولية على العديد من العناصر المعيارية التي تـستخدم كمحـك              

 توافر مستوى الجودة في المؤسسات الصناعية والتجارية أو الخدماتية ، وذلك            قياسي لمدى 

لقابلية كل عنصر من عناصر المواصفة للقياس ، ونظراً الختالف هدف التطبيق والتوظيـف            

لكل مواصفة ، لذا يختلف عدد العناصر الذي تحتويه كل مواصفة عـن األخـرى ، ويـشير               

 – ٩٠٠٣ – االيزو   –رية المقررة دولياً لمواصفات الجودة      إلى العناصر المعيا  ) ٢(جدول رقم   

٩٠٠١ – ٩٠٠٢ –) Lamprecht, 1992:7. ( 

 



 ١٠

 )٢(جدول رقم 

 *المواصفات الدولية للجودة 
 

 ٩٠٠١ايزو  العناصر الرئيسية لنظام الجودة م
ISO 9001 

 ٩٠٠٢ايزو 
ISO 9002 

 ٩٠٠٣ايزو 
ISO 9003 

 / / / نطاق مسئولية اإلدارة ١

 / / / م الجودة نظا ٢

 x / / مراجعة العقود واإلتفاقيات  ٣

 x x / ضبط عملية التصميم ٤

 / / / ضبط الوثائق والبيانات ٥

 x / / المشتريات والتزويد ٦

 x / / )العميل(المنتج المورد من قبل المستفيد  ٧

 / / / تحديد المنتج ومتابعته ٨

 x / / ضبط عمليات اإلنتاج ٩

 / / /  واالختبارالتفتيش١٠

 / / / إدارة التفتيش واالختبار والقياس١١

 / / / موقف التفتيش واالختبار١٢

 / / / ضبط حاالت عدم التطابق١٣

 x / / اإلجراءات التصحيحية ١٤

 / / /المناولة والتخزين والتغليف والحفظ والنقل١٥

 / / / سجالت الجودة ١٦

 x / / دة المراجعة الداخلية للجو١٧

 / / / التدريب١٨

 x x / متابعة الخدمة ١٩

 / / / األساليب اإلحصائية٢٠

 ١٢ ١٨ ٢٠ مجموع العناصر لكل مواصفة 

إلى عدم اشتراط ذلك) x(إلى اشتراط توافر العنصر في المواصفة وعالمة (/) تشير عالمة 

 

 ) .Lamprecht,1992(المصدر  •



 ١١

 :لتربوي للمواصفات الدولية للجودة التطبيق التعليمي وا: رابعاً 
 

مازال نظام تأكيد الجودة الذي أخذ باالنتشار الواسع في قطاع كبير من المؤسـسات               

والمنشآت اإلنتاجية والصناعية من خالل تطبيقات المواصفات الدولية للجـودة ، محـدوداً             

ام لمواصفة قياسـية    إذ إن أول استخد   . وحديثاً من حيث التطبيق في مجال التربية والتعليم         

، ذلـك عنـدما أصـدرت       ) ١٩٩٢(مقننة للجودة في التربية والتعليم لم يحدث إال في عام           

إرشاداتها بالتوجيه نحو ) Standards Institution – BSI – British(المؤسسة البريطانية للمعايير 

 السبب في ذلـك  ويعود) Sallis, 1993: 62(تطبيق معايير المؤسسة في مجال التربية والتعليم 

قد وجه ) Edwards Deming(الذي قدمه إدوارد ديمن ) TMQ(إلى أن نظام إدارة الجودة الكلية 

في األصل إلى خدمة البيئة اإلنتاجية واإلدارية للمؤسسات والمنشآت التجارية والـصناعية            

متعلقـة  وبما أن المتغيرات األساسية لنظام الجودة ال      . خاصة تلك المرتبطة بالقطاع الخاص      

بالمستفيد ومقدمي الخدمة تختلف إختالفاً أساسياً في الحقل التربوي والتعليمي عنهـا فـي              

حيث أن المدرسة كبيئة متكاملة مقدمة للخدمة       . المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية     

التربوية والتعليمية ال تماثل بيئة المؤسسة التجارية أو المصنع ، كما أن الطالب باعتبـاره               

المستفيد من خدمة المدرسة يختلف اختالفاً جوهرياً من حيث المفهوم عن المـستفيد مـن               

إنتاج المؤسسة التجارية أو المصنع ، إضافة إلى أن المنتج هـو نفـسه أيـضاً مختلـف ،                 

) المعرفي(فالمنتج أو العائد الصناعة أو التجاري يختلف إختالفاً جذرياً عن المنتج التعليمي             

 ) .٣(تلخص أهم هذه المتغيرات في جدول رقم وت. والتربوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 )٣(جدول رقم 

 *متغيرات نظام الجودة الخاص بالتربية والتعليم 

 

 اإلطار التطبيقي والقياسي للمتغيرالتغير الرئيسي في العملية التعليمية م

المعارف ، (مخرجات عملية التربية والتعليم  المنتج العائد ١

 ) .مالمهارات ، القي

الطالبه في المرحلة التعليمية / الطالب المستفيد الرئيسي ٢

 المختلفة

أولياء األمور ، وذوو العالقة بالمستفيد  المستفيد الثانوي ٣

 الرئيسي

 الدولة ، المجتمع ، سوق العمل المستفيد العام ٤

 القائمون على العملية التعليمية المستفيد الداخلي ٥

 

 .تصميم الباحث  •

 

ا فإن أسس فلسفة الجودة في التربية والتعليم قائمة على حقيقة مفادها أن             لذ

الطالب ال يعد في األصل هو المنتج العائد ، إنما المنتج العائد هو ما يكتسبه الطالب                

من خالل عملية التربية والتعليم من معارف ومهارات تعمل على التنمية الذاتية فـي          

 :الجوانب التالية 

 

 .رف التي تكنه من القدرة على الفهم واإلدراك العلمي إكساب المعا .أ 

 .اكتساب المهارات التي تمكنه من القدرة على أداء وتشكيل وتصميم األشياء  . ب 

اكتساب الخبرة واالحتراف مما يمكنه من القدرة على تحديد وترتيب أولوياته في             . ج 

 .الحياة 

 مساهماً وصالحاً في إكتساب المبادئ التربوية التي تساعده على أن يكون عضواً     .د 

 .المجتمع 

 

) العائد(والمنتج  ) المستهلك(ونظراً لهذا االختالف الكبير في مفهوم المستفيد        

بين مكونات العملية التربوية والتعليمية ومكونـات       ) المؤسسات والمنشآت (والمنتج  



 ١٣

) ٩٠٠٢اإليـزو   (العملية التجارية والصناعية ، لذا فإن مواصفة الجـودة الدوليـة            

لف كذلك من حيث توظيف كل عنصر من عناصر المواصفة في مكونات العملية             يخت

وتتمثل التطبيقات التربوية والتعليمية لكل عنصر من عناصـر         . التربوية والتعليمية   

 ) .٤(في جدول رقم ) ٩٠٠٢اإليزو (المواصفة الدولية للجودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 )٤(جدول رقم 

 *التعليمية لعناصر المواصفة الدولية للجودة التطبيقات التربوية و

 

ISO 9002 

 التطبيقات التربوية والتعليمية العناصر الرئيسية لمواصفة الجودة

 استعداد والتزام اإلدارة بتطبيق نظام الجودة نطاق مسئولية اإلدارة ١

 إجراءات وأنظمة الجودة نظام الجودة ٢

والتعهدات مع المستفيدين من الخدمة العقود  مراجعة العقود واالتفاقيات ٣

 من داخل أو خارج المدارس

 تنظيم وضبط الوثائق المدرسية ضبط الوثائق ٤

 نظام وإجراءات الشراء والتزويد المدرسي ٥

مساهمة المستفيدين من العملية  ٦

 التعليمية

مساهمة الطالب أو أولياء األمور في متطلبات 

 العملية التعليمية

 متابعة مدى تحسن أداء الطالب وى تقدم تحصيل الطالب ومتابعتهتحديد مست ٧

 متابعة تطوير المناهج واستراتيجية التعلم والتعليم مراقبة وتقويم العملية التعليمية ٨

 عملية التقويم واالختبار التفتيش واالختبار ٩

 م والقياسمدى اتساق وثبات طرق التقيي وسائل وأدوات التفتيش واالختبار والقياس١٠

 ضبط نتائج وإجراءات عملية االنجاز واألداء موقف وحالة التفتيش واالختبار١١

إجراءات وطرق تشخيص وتحديد حاالت  ضبط حاالت عدم التطابق١٢

 اإلخفاق والضعف والقصور

 نظام التعامل مع حاالت القصور واالخفاق اإلجراءات التصحيحية١٣

إجراءات عملية تسهيل تجهيز احتياجات العملية والنقلالمناولة والتخزين والحفظ ١٤

 )النشاطات الصفية والالصفية(التعليمية 

 سجالت ضبط الجودة سجالت الجودة ١٥

 تأكيد وتثبيت إجراءات نظام الجودة المراجعة الداخلية للجودة١٦

 تحليل وتحديد احتياجات تدريب وتطوير العاملين التدريب١٧

طرق وأساليب رصد ومراجعة وتقويم نتائج العملية التعليمية حصائيةاألساليب اإل١٨

 

 ) .Sallis, 1993(المصدر  •



 ١٥

 

في التربية  ) ٩٠٠٢اإليزو  (الخطوات التطبيقية لعناصر المواصفات الدولية للجودة       : خامساً  
 .والتعليم 

 

 نطاق مسئولية اإلدارة العامة ١

1 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 

وتحديد إطار الهيكل ) الرسالة والقيم(ة الجودة بلورة سياس

 التنظيمي ، أسلوب نظام المتابعة والمراجعة اإلدارية

ISO 9002 

 

تتمثل مسئولية اإلدارة العامة نحو مشروع الجودة بمدى التزامها بتنفيـذ ومتابعـة              

 :ية الخطط واإلجراءات العملية والعلمية لخطة الجودة ، وذلك من خالل المراحل التال

 

  .Quality Policy: وثيقة مبادئ سياسة الجودة في التربية والتعليم  ١/١
 

تتطلب عملية التحديث والتطوير في مختلـف المؤسـسات والمنظمـات اإلنتاجيـة             

والخدماتيه وضع أنظمة وقواعد واضحة ومنطقية وذلك لضمان قبولهـا وااللتـزام            

وتتجـسد واقعيـة    . ظمـة   بتطبيقها واتباعها من جميع منسوبي المؤسـسة أو المن        

وعملية هذه األنظمة والقواعد من  خالل كتابة وثيقة سياسة الجودة ، بحيث تتضمن              

. هذه الوثيقة ايضاحاً تاماً لرسالة المنظمة وقيمها وثوابتها المتعلقة بجـودة األداء             

وتقوم سياسة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية على ضرورة التزام جميع           

برسالة التعليم والتـدريب وقـيم وثوابـت        ) خاصة اإلدارة اإلشرافية العليا   (ين  العامل

العملية التعليمية من حيث الحرص على جودة األداء وتحقيـق رغبـات وتطلعـات              

ومتابعة مـدى  ) المجتمع ، الطالب ، أولياء األمور (المستفيدين من العملية التعليمية     

المعلمـين ، المـشرفين ،      (عليميـة   تحقيقها من قبل موصلي ونـاقلي الخدمـة الت        

 ) .المساعدين ، في العملية التعليمية 

 

  .Quality Organization) : التنظيم(فاعلية البناء التنظيمي للمنظمة  ١/٢/٢
 



 ١٦

تتجسد فاعلية البناء التنظيمي للمنظمة بوضوح الهيكل التنظيمي للمـدارس الـذي            

 حيـث يـتم توزيـع وتحديـد         تتحدد فيه المهام والمسؤليات اإلدارية والتعليميـة ،       

ولتفعيل أداء الوحدات   . الصالحيات والمسؤليات اإلدارية لكل إدارة أو قسم أو وحدة          

) Organizational Structure( التنظيمــي –للهيكــل _ أو األقــسام المختلفــة للبنــاء 

لمؤسسات التعليم الرسمية ومؤسسات مراحل التعليم العام ، يتعين تنفيذ اإلجـراءات         

 :ة التالي

 

 رسم الخريطة التنظيمية لإلدارة واألقسام والوحدات اإلدارية المختلفة التـي           ١/٢/١

تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في تحقيق رسالتها وتنفيذ المهام المناطة          

 .لها وتوضيح مسارات االتصال بينها 

والوحـدات   تصنيف وتحديد المهام والنشاطات اإلدارية لـإلدارات واألقـسام           ١/٢/٢       

 .المحددة في الهيكل التنظيمي 

 تحديد موظف أو أكثر يسند إليهم مهمة إدارة نظام الجودة واإلشراف علـى              ١/٢/٣

 .تطبيقه ، وتدريبهم في هذا المجال 

 

  .Management Review:  المراجعة والمتابعة اإلدارية ١/٣       

 

مات الخاصة بتطبيق نظام     المراجعة المستمرة للنظام واإلجراءات والتعلي     ١/٣/١

 .الجودة للتأكد من فعالية ومطابقة التنفيذ 

 حفظ ملفات ووثائق المراجعة لألنشطة اإلدارية والتعليمية عند من تسند           ١/٣/٢

 .إليه مهمة عملية اإلشراف على الجودة أو ممثلة اإلدارة في ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧

 نظام الجودة ٢

2 QUALITY SYSTEM 

 ISO 9002 لجودة والتخطيط لتعليمات وإجراءات التنفيذإعداد دليل نظام ا

 

 : دليل نظام الجودة ٢/١

 

يجب أن يشمل دليل نظام الجودة جميع األساليب والطرق التي تحقـق مـن خاللهـا                

كما يجب أن يحدد في الـدليل اإلجـراءات         . المؤسسات التعليمية رسالتها وخدماتها     

التعليمية وذلـك للـتمكن مـن مراجعتهـا         واألنشطة المستخدمة في تحقيق العملية      

 .وتقويمها بما يتفق مع مبارئ وأسس نظام الجودة 

 

  .Quality Plan:  تخطيط الجودة ٢/٢

 

إعداد خطة تشمل تعليمات وإرشادات تطبيق نظام الجودة ومدى شـمولها ألهـداف             

 .وسياسة الجودة أصالً 

 

 مراجعة العقود واالتفاقيات ٣

3 CONTRACT REVIEW 

ومدى ) أولياء األمور(االستقصاء والتحقيق الدقيق لمتطلبات وتساؤالت 

 القدرة على اإلستجابة واإليفاء بها

ISO  
9002 

 

/ الطلبـة (تحديد مفهوم العقد أو االتفاقية على أساس طلب فرد أو أفراد مـن المـستفيدين                

مـوع  الحصول على خدمة أو خـدمات معينـة ومحـدودة تعتبـر مـن مج              ) أولياء األمور 

االختصاصات والمهام التي تقدمها مؤسسات التعليم العام ، ويشمل العقد هنا خدمة التربيـة              

 :والتعليم ، وتقوم عملية المراجعة والتدقيق لالتفاقيات والعقود على الخطوات التالية 

 

 مدى استعداد وقدرة المؤسسات التعليمية الرسمية ومؤسسات التعليم العام على توفير            ٣/١

واإللتزام بتلك  ) الفصول ، المعامل ، الخدمات    (مة المتعلقة بمتطلبات فتح المدارس      األنظ

 .األنظمة 



 ١٨

 مدى استعداد وقدرة المؤسسات التعليمية على توفير وتدريس المنهج الدراسي لمختلف            ٣/٢

المراحل التعليمية للتعليم العام حسب األنظمة المحددة من قبل المؤسـسات التعليميـة             

 .الرسمية 

 مدى التطابق والتوافق بين المناهج الدراسية للمراحل التعليمية في المـدارس وتلـك              ٣/٣

 .المقررة من وزارة المعارف 

 مدى استعداد وقدرات المؤسسات التعليمية الرسمية على تـوفير الكـوادر التعليميـة              ٣/٤

 العام ،   لجميع المواد الدراسية في المراحل التعليمية الثالث للتعليم       ) تدريس وإشراف (

حسب األنظمة الخاصة بذلك من حيث الخبرة والمؤهل التعليمي لكـل مرحلـة مـن               

 .مراحل التعليم العام 

باعتبارها عقداً بين   ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي    ( مدى توفر نماذج االلتحاق التعليم العام        ٣/٥

ختصاصات المدرسة وولي أمر الطالب ، ولذا يجب أن يوضح فيها التزام فيها التزام وا             

 .ومهام كل من الطرفين 

 مدى توافر المطبوعات والنشرات المتعلقة بالسياسة والمهام والتعليمـات واألنـشطة            ٣/٦

الخاصة بمؤسسات التعليم العام بإعتبارها عقداً يجب متابعته بشكل مستمر مـن قبـل              

 ) .درسةالم/الطالب وولي األمر(اإلدارة للتأكد من تطبيقها وتنفيذها من قبل الطرفين 

 

 ضبط الوثائق والبيانات ٤

4 DOCUMENT CONTROL 

 ISO 9002 تنظيم وضبط عملية إصدار ، إعتماد ، تغيير أو تعديل الوثائق الرسمية

 

تعتمد المؤسسات والمنظمات اإلدارية سواء كانت ذات عالقـة بالقطـاع العـام أو               

وتعد هذه  .  إطار عمليتها اإلدارية     الخاص ، العديد من النماذج الرسمية واألدلة اإلجرائية في        

النماذج أو األدلة وثائق رسمية بحسب مضمونها وطبيعة األهـداف والمحتويـات المحـددة              

 :وتصف الوثائق الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالعملية التعليمية إلى فئتين رئيسيتين . فيها

 ) .لياء األمورالطالب أو أو( وثائق متعلقة بالمستفيدين من العملية التعليمية  -

معلمون ، مشرفون ، إداريـون ،      ( وثائق خاصة بالمساهمين في العملية التعليمية        -

 ) .فنيون

 



 ١٩

ذات العالقـة بـالفنئتين     ) األنظمة واللوائح والتعليمات  (وتعد أهم الوثائق والبيانات     

 :الرئيسيتين بالنسبة للعملية التعليمية كالتالي 

ل المؤسسات التعليميـة الرسـمية لتعلـيم        األنظمة واللوائح الصادرة من قب     -

 .البنات والبنين 

 .التنظيم الداخلي للمؤسسات التعليمية  -

 .المنهج الدراسي بكل مرحلة من مراحل التعليم العام  -

 .الئحة االمتحانات  -

 .النظام الخاص بتوزيع الدرجات  -

 ) .الشهري والفصلي أو غير ذلك(نظام االمتحانات خالل العام الدراسي  -

 .ام االمتحان النهائي نظ -

 

وتقوم عملية ضبط الوثائق والبيانات الرسمية الخاصة بالعمليـة التعليميـة علـى             

 :التنسيق والتنظيم التالي 

 

  .Document Approval and Issue:  إصدار واعتماد الوثائق والشهادات الرسمية ٤/١

وثـائق  وضع نظام واضح ومحدد ودقيق لعملية إصدار أو إلغـاء أو قبـول ال             

الرسمية ، وذلك بما يتفق مع األنظمة واللوائح المنظمة لذلك والـصادرة مـن            

 .المؤسسات التعليمية الرسمية المختصة بالعملية التعليمية 

  .Document Changes and Modification:  تعديل أو تغيير الوثائق الرسمية ٤/٢

غييرها وذلك لمواكبة   إعتماد نظام محدد لمراجعة األنظمة في حال تحديثها أو ت         

التغيرات والتعديالت التي قد تطرأ على األنظمة واللـوائح الخاصـة بالعمليـة             

 :التعليمية من قبل المؤسسات التعليمية الرسمية المعنية بهذا األمر مثل 

 .نظام القبول  -

 .نظام التحويل  -

 .نظام اإلمتحانات  -

 .نظام الدرجات  -

 .نظام النقل بين المراحل  -

 .دة نظام اإلعا -

 .نظام اإلجازات والعطل الرسمية  -



 ٢٠

 .نظام وإجراءات التقارير الطبية  -

 

 الشراء والتزويد المدرسي ٥

5 PURCHASING 

التقويم الدقيق لموردي مستلزمات العملية التعليمية ، وتحديد متطلبات 

 وبيانات عقود الشراء من قبل المؤسسة التعليمية 

ISO 
 9002 

 

  .General Procedure:  اإلجراء العام ٥/١
 

تتمثل عملية الشراء والتزويد المدرسي بسد احتياجات ومستلزمات العملية التعليميـة           

عمليـة  ) قبول(للمدارس من خالل نظام يحدد فيه مواصفات وضوابط اختيار أو إقرار            

مدرسين ، مشرفين ، إداريين     (الشراء والتزويد ، سواء كان ذلك يتعلق بالقوى العاملة          

كتب ،  (أو التجهيزات والمستلزمات المدرسية     )  الخ …ين ، فنيين ، مستخدمين      ، مراقب 

لذا يجـب أن تخـضع جميـع        ) .  الخ …أجهزة ، معامل ومختبرات ، وسائل تعليمية        

لنظام إجرائي دقيق وذلك لتطبيـق      ) مادية/بشرية(الموارد والعناصر الموردة للمدارس     

 . الموردة مواصفات وشروط الجودة في الموارد والعناصر

 

  . Purchasing Data:  بيانات الشراء والتزويد ٥/٢

 : القوى العاملة ٥/٢/١

لعاملـة فـي    وضع ضوابط ومعايير محددة لعملية اختبار وتعيـين القـوى ا           

من مدرسين ، مشرفين ، مراقبين ، واداريين ، فنيين          (مؤسسات التعليم العام    

بحيث توضح هذه المعايير عناصر وشـروط مبـدأ الكفـاءة           ) ومستخدمين  

المؤهالت العلمية ، والخبـرات ، المهـارات ،         (والخبرة بشكل مفصل ودقيق     

 ) .اإلختصاص المحدد 

 : التجهيزات المدرسية ٥/٢/٢

د التجهيزات المدرسية عنصراً أساسياً ال غنى للعملية التعليميـة الجيـدة            تع 

حيث يعتبر شرطاً أساسياً في تحقيق األهداف التربويـة والتعليميـة           . عنها  

وتتمثل أهـم قائمـة التجيهيـزات       . بشكل متكامل وفعال    ) معارف ومهارات (



 ٢١

بالمـستلزمات  من حيث أرتباطها بالعملية التعليميـة       ) في الغالب (المدرسية  

 :التالية 

 :مستلزمات األنشطة الصفية  .أ 

وترتبط األنشطة الصفية بما له عالقة في تحقيق األهداف األساسية للعمليـة     

التعليمية ذات الطابع المنهجي والمحدد مثل الكتـب المدرسـية والمراجـع            

العلمية والثقافية العامة أو المختبرات والمعامـل كالحاسـوب والمختبـرات           

 . ، أو وسائل الدعم واإليضاح العلمي العلمية

 :مستلزمات األنشطة الالصفية  . ب 

وتشمل جميع المستلزمات المتعلقة بتحقيق األنـشطة الرياضـية والفنيـة           

 .واالجتماعية والترفيهية للطالب 

 

 ) :التزويد(عناصر الخدمة المشتراة /  التأكد من التحقق من عنصر ٥/٣
 Verification of Purchased Product 

  

مدرسـين ، مـشرفين ،   (نظراً ألهمية دور القوى العاملة في مؤسسات التعليم العام     

وكذلك أهمية التجهيزات المدرسية في دفع      )  الخ …مراقبين ، إداريين ، فنيين ومستخدمين       

وتيسير العملية التعليمية ، لذا يجب أن تقوم عملية التزويد في هذين الجانبين على أسـس                

ية تتضمن جودة وكفاءة العنصر المورد من جانـب ومناسـبة ومعقوليـة    موضوعية وعلم 

علماً أن ذلك ال يمكن أن يتحقق إال من خالل اتباع نظـام إجرائـي    . التكلفة من جانب آخر     

نظـام الـشراء    (يحدد ويوضح الكيفية التي يتم بها انتقاء وتوفير عناصر الخدمة المشتراة            

لتأكد والتحقق من العناصر المشتراة أو المتعاقد عليها ،         كما تشمل عملية ا   ) . ونظام التعاقد 

مع وضع نظام يتاح فيه لجهة ما خارج اإلطار الداخلي المسئول عن عملية التزويـد فـي                 

مؤسسات التعليم العام بمراقبة ومتابعة الخدمة المشتراة سواء كانت هذه الجهة ممثلة عن             

إذا كان هناك ما ينص على      (ر أو هما معاً     طريق مؤسسات التعليم الرسمية أو أولياء األمو      

 ) .ذلك

 

 

 

 

 



 ٢٢

 مساهمة المستفيدين من العملية التعليمية ٦

6 PURCHASER SUPPLIED PRODUCT 

 ISO 9002 التجهيزات والخدمات المقدمة من قبل الطالب وأولياء األمور

  

ليمية مـن   كمؤسسة تع ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي    (ال تنحصر العالقة بين المدرسة       

جانب وأولياء األمور من جانب آخر في أن يقوم أولئك بتسجيل أبنائهم في المدرسة فقـط                

وتقوم المدرسة بدور العملية التعليمية والتربويـة وبجميـع االحتياجـات والمـستلزمات             

إن العالقة أكبر من هذا االرتباط الثنائي ، إذ قد يقوم أولياء            . المرتبطة بتحقيق هذا الهدف     

 في مساهمة أولياء األمور بتـوفير وسـد         – ويتمثل ذلك الدور     –مور بدور أكبر وأشمل     األ

جزء من االحتياجات والمتطلبات التي ال غنى للمدارس عنها في سعيها نحو تحقيق هـدف               

العملية التعليمية والتربوية ، سواء كانت تلك المتطلبات تتعلق بالشئون الخاصة بالطالب ،             

اجات والمتطلبات جزءاً مـن الخـدمات والوسـائل أو اإلجهـزة التـي       أو كانت هذه االحتي   

 .تستخدمها أو تستعين بها إدارة المدرسة في الوصول إلى األهداف التعليمية والتربوية 

 

ونظراً لتعدد هذه المتطلبات يمكن اإلشارة إلى أهمها والتي كثيراً ما تـستعين بهـا                

يد والمساهمة بوزارة المعارف أو بأوليـاء       المدارس سواء كانت ذات صلة من حيث التزو       

 :األمور 

 .المتطلبات المتعلقة بملف الطالب الصحي  -

 ) .داخل المدرسة أو خارجها (المتطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية للطالب  -

 ) .سواء كانت إفطاراً أو غداء(المتطلبات المتعلقة بوجبة التغذية  -

 .واالجتماعية المتطلبات المتعلقة بالرعاية النفسية  -

سـواء كانـت تعليميـة أو       (المتطلبات المتعلقة بالرحالت والزيارات الميدانيـة        -

 ) .ترفيهية

آلة حاسـبة ،    (المتطلبات المرتبطة بالمواد الدراسية العلمية والفنية والرياضية         -

 ) .جهاز حاسوب ، مستلزمات فنية ورياضية 

 

ن خالل أوليـاء األمـور أو المؤسـسات         وتتوافر الكثير من هذه المتطلبات أو تورد عادة م        

التعليمية الرسمية ، وتتمثل مهمة المدرسة تجاه هذه المتطلبات من خالل دورين رئيـسيين              

 :هما 



 ٢٣

 

 : دور التحقق من جودة المتطلبات الموردة ٦/١

للتحقق من جودة المتطلبات الموردة للمدرسة من قبل المؤسسات التعليمية الرسمية أو   

يتعين على المدارس وضع قائمة معايير محددة ومكتوبة تشمل كـل مـا    أولياء األمور   

يتعلق بالجودة والكفاءة وطبيعة اإلحتياج والخبرة ، وتقويم المدارس من خـالل هـذه              

أولياء األمور  (المعايير والمتطلبات الموردة أو المساهمة بها من قبل الطرف الخارجي           

 ) .أو المؤسسات التعليمية 

 : من المحافظة وصيانة المتطلبات الموردة  دور التحقق٦/٢

تقوم المدرسة بدور حفظ وصيانة جميع المتطلبات الموردة إليها من قبـل اآلبـاء أو               

وزارة المعارف سواء كانت معلومات أو أدوات أو مستلزمات دراسية ، بحيث تحـافظ              

بحيـث  على صالحيتها لإلستعمال وعدم تلفها من خالل أساليب وطرق تخزين حديثة ،             

 .تضمن سالمتها وسهولة استرجاعها عند الحاجة إليها 

 
 

 تحديد مستوى تقدم تحصيل الطالب ومتابعته ٧

7 PRODUCT IDENTIFICATIONAND TRACEABILITY 

 ISO 9002 تحديد ومتابعة مخرجات العملية التعليمية 

 
دها أن الطالـب    تقوم نظرية إدارة الجودة الكلية في التربية والتعليم على حقيقة مفا           

ليس هو المنتج العائد في العملية التعليمية إنما تربية وتعليم الطالب مـن خـالل إكـسابه                  

المعارف والمهارات والقيم األخالقية والجمالية فذلك في الحقيقة هو المنتج العائـد للعمليـة             

معايير نظـام   لذا فإن عملية تحديد مستوى تقدم هذا العائد ومتابعته يعد من أهم             . التعليمية  

لهذا فإن اإلرشيف المدرسي الخاص بالطالب يعد العملية        . تأكيد الجودة في العملية التعليمية      

اإلجرائية المنظمة التي من خاللها يتم تحديد ومتابعة مستوى تقدم الطالب خالل المرحلة أو              

علقـة  المراحل التعليمية المختلفة ، وذلك عن طريق تدوين وحصر جميـع المعلومـات المت             

بتحصيل الطالب بأسلوب منظم ومصنف تصنيفاً دقيقاً يسهل معه استرجاع المعلومات عنـد             

 .وأهم سجالت اإلرشيف المدرسي . عملية التقويم والمتابعة 

 

 

 



 ٢٤

 : ملف الطالب ٧/١

يشمل هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بالطالب من حيث المـستوى األكـاديمي ،              

اإلشراف التربوي ، مالحظات إدارة المدرسة ، مـستوى  المستوى الصحي ، مالحظات   

الغياب ، التأخر ، اختراق أو تجاوز األنظمة        : النشاط والتفاعل االجتماعي ، المخالفات      

وتدون هذه المعلومات في نماذج خاصة مصممة لكل مـستوى مـن            . داخل المدرسة   

 .المستويات السابقة 

 

 : سجل طالب المدارس ٧/٢

ل على قائمة شاملة بأسماء جميع الطالب المقبولين والمسجلين فـي           ويشمل هذا السج  

 .المدرسة ، ومن ثم يتم تصنيفهم على حساب المراحل والصفوف المدرسية 

 . سجل الجداول الدراسية ٧/٣

 . سجل التقارير العامة ٧/٤

 .الفصلية أو غير ذلك /  سجل نتائج االمتحانات الشهرية ٧/٥

 . النهائي  سجل نتائج االمتحان٧/٦

 . سجل يحتوي على نماذج وكشوف الدرجات الخاصة بالمعلمين ٧/٧

 . سجل خاص بقائمة المناهج التعليمية والتربوية ٧/٨

 

 مراقبة وتقويم العملية التعليمية  ٨

8 PROCESS CONTROL 

تطوير المناهج من حيث مناسبة اإلعداد والتصميم ، وتحديث االستراتيجية 

 والتعلم الخاصة بالتعليم 

ISO 9002 

 

تشمل أسس تقويم ومراجعة العملية التعليمية على جميـع األنظمـة واإلجـراءات              

والطرق التي تعمل على تفعيل وبلوغ أهداف العملية التعليمية سـواء كانـت المعـارف أو                

المهارات أو القيم التي يتعلمها الطالب في المدرسة والتي تعمل على بناء شخصيته وتمكنه              

ولوضع إجراءات وأساليب عملية التقويم للعملية التعليمية       . تفاعل اإليجابي في محيطه     من ال 

يتعين أن تشمل عملية التقويم وبشكل مستمر ) . Quality Assurance(ضمن إطار تأكيد الجودة 

 :المحاور الرئيسية التالية 
 



 ٢٥

 : الطالب ٨/١
 

ألنظمـة واإلجـراءات بـشئون    ويشمل هذا اإلطار المراجعة والتقويم المستمر لجميع ا 

 :الطالب في المدرسة مثل 

 .نظام وشروط التحاق الطالب في مؤسسات التعليم العام  •

 .أنظمة وإجراءات تسجيل الطالب في الفصول المدرسية  •

 .أنظمة النقل والتحويل من بين مؤسسات التعليم العام  •

 ) .الضبط العام(األنظمة المتعلقة بالجزاءات والضوابط السلوكية  •
 

 : المعلمون ٨/٢
 

ويشمل هذا اإلطار المراجعة والتقويم المستمر لجميع األساليب واإلجراءات المرتبطـة           

 :بتفعيل أداء المعلمين مثل 

 ) .الحداثة والفاعلية(طرق وأساليب التدريس المتبعة  •

 .تقنيات ووسائل التدريس المتبعة  •

 . التعليم العام األنظمة المتعلقة بإجراءات وضوابط العمل في مؤسسات •

 .مدى وضوح األهداف التربوية والتعليمية  •

 

 : المشرفون ٨/٣

 

ويتضمن هذا اإلطار المراجعة والتقويم المستمر لجميع األساليب واإلجراءات المرتبطة          

 :بتفعيل أداء المشرفين التربويين لمراحل التعليم العام 

 

 .أسلوب ونظام التوجيه واإلشراف التربوي  •

 .جيه واإلشراف التربوي نماذج التو •

اللقاء التربوي بـين المـشرفين      (األنظمة والضوابط الخاصة بجلسة اللقاء التربوي        •

 . الخ …الزمن ، الموضوعات ، التكرار : من حيث جدولة ) والمدرسين 

 .نظام تقويم كفاءة أداء الدرسين  •

 

 

 



 ٢٦

 Curriculum:  المنهج المدرسي ٨/٤

 

األنظمة المتعلقة بالتأكد من مدى إمكانية تحقيق المنهج        ويشمل هذا اإلطار اإلجراءات و    

 :ألهداف العملية التعليمية وذلك من خالل تتبع وتقويم الخطوات التالية 

 

 .مدى مالءمة المحتوى لمستوى التالميذ  •

 .مدى مالءمة المحتوى لطرق التدريس  •

 .مدى وضوح أهداف المنهج بالنسبة للمعلم  •

 .لنسبة للطالب مدى وضوح أهداف المنهج با •

 

 : التجهيزات المدرسية ٨/٥

 

يدخل في هذا اإلطار جميع اإلجراءات المتعلقة بمراجعـة مـدى سـالمة وصـالحية               

 :التجهيزات المدرسية التالية 

 

 .تقنيات التعليم المدرسية اإليضاح  •

 .المعامل والمختبرات العلمية  •

 .األثاث والتجهيز المدرسي  •

 

 التفتيش واالختبار ٩

9 INSPECTION AND TESTINC 

بداية وأثناء (استمرارية عملية التفتيش واالختبار خالل العام الدراسي 

 وتوثيق نتائج هذه العملية) ونهاية العام

ISO 9002 

 

يشمل التفتيش واالختبار جميع اإلجراءات المنظمة للعناصـر المرتبطـة بالعمليـة             

وذلـك بهـدف تحقيـق      ) مستلزمات المدرسية الطالب ، المعلمين ، المشرفين ، ال      (التعليمية  

الطالب (وتتم إجراءات الجودة لضبط العناصر المشار اليها        . مستوى الجودة لهذه العناصر     

من خالل ثالثة إجراءات متتابعـة لعمليـة        ) ، المعلمين ، الموجهين ، المستلزمات المدرسية      

واالختبار المتعاقبة في نماذج    التفتيش واالختبار ، وبعد ذلك يتم رصد نتائج عملية التفتيش           



 ٢٧

وتعد أهم المراحل اإلجرائية لعملية التفتيش      . أو وثائق تحفظ في السجالت المختصصة لذلك        

 .واالختبار 

 

  Reciving Inspection and Testing) : األولي( التفتيش واالختبار المبدئي ٩/١

 

 : الطالب ٩/١/١

 

 .حد مراحل التعليم العام التأكد من صحة وثائق الطالب قبل إلحاقه بأ •

 .اختبار القبول عند الطالب إذا كان هناك ما ينص على ذلك  •

 .التأكد من المستوى العلمي للطالب  •

 .تحديد ما إذا كان الطالب يحتاج إلى برنامج دعم تعليمي إضافي  •

 .التأكد من صحة وثائق انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى  •

 .ة أو الفصلية وأسلوب رصد الدرجات تحديد نظام االمتحانات الشهري •
 

 : المعلمون ٩/١/٢

 

قبـل  ) الشهادات العلمية وشهادات الخبرة     (التأكد من صحة الوثائق العلمية       •

 .االلتحاق بمؤسسات التعليم العام 

 .التأكد من صحة وثائق االختصاص  •

 .التأكد من كفاءة وصالحية المعلم قبل إلحاقه بالمدرسة  •

 

 : المشرفون ٩/١/٣

 

قبـل  ) الشهادات العلمية وشهادات الخبرة     (التأكد من صحة الوثائق العلمية       •

 .االلتحاق بالمؤسسات التعليمية الرسمية 

 .التأكد من صحة وثائق االختصاص  •

التأكد من كفاءة وصالحية المشرف التربوي قبـل اإللتحـاق بالمؤسـسات             •

 .التعليمية الرسمية 

 

 



 ٢٨

 : التجهيزات المدرسية ٩/١/٤

 

 .أكد من سالمة وصالحية المستلزمات العلمية للنشاط الصفي الت •

 .التأكد من سالمة وصالحية مستلزمات النشاط الالصفي  •

ابتـدائي ،   (التأكد من سالمة وصالحية أجهزة وأثاث مؤسسات التعليم العام           •

 ) .متوسط ، ثانوي

 

  .In – process Inspection and Testing:  التفتيش واالختبار المرحلي ٩/٢

 

على أثر اجتياز المرحلة المبدئية للتفتيش واالختبار يتم اتخاذ قرار بـشأن إلحـاق أو               

إال أن معايير الجودة ال تقف عنـد        . في المدرسة   ) الطالب ، المعلم ، المشرف      (قبول  

هذا الحد بل تتطلب استمرار عملية التفتيش واالختبار في مرحلـة ال حقـة أي أثنـاء                

مدارس وفي فترات مختلفة ، خاصة فيما يتعلـق بكفـاءة وقـدرة             مباشرة العمل في ال   

األداء وذلك للتأكد من صالحية وفاعلية أداء المعلم أو المشرف ، وكذلك للتحقق مـن               

قدرة وضع الطالب الدراسي من خالل االختبارات الفصلية المنظمة والمتعـددة أثنـاء             

جبـات واالنـشطة والتمـارين      العام الدراسي إضافة إلى عملية التقويم المـستمر للوا        

 .الطالبية 

 

  .Final Inspection and Testing:  التفتيش واالختبار النهائي ٩/٣

 

في هذه المرحلة يتم التقويم النهائي والذي تتحدد من خالله مدى كفاءة وجدارة األداء              

ل وتتم عملية القبول بشكل نهائي في المدارس إال في حـا          ) التعليم والتوجيه (الوظيفي  

كما يتضمن إجراء التفتيش واالختبار النهائي جميع ما        . ثبوت ما يخالف ذلك فيما بعد       

يتعلق بضوابط اختبارات الطالب النهائية ونتائجها لكافة المراحل الدراسـية ويـشمل            

 :ذلك

 

 .نظام لجان االمتحانات والمراقبة  •

 .إجراء توزيع الطالب على لجان اإلمتحانات  •

 .لدرجات نظام التصحيح ورصد ا •



 ٢٩

 .نظام اعتماد وإعالن النتائج  •

 .نظام إجتياز المراحل التعليمية المختلفة  •

عملية التنسيق مع األجهزة الرسمية فيما يتعلق باإلشراف على األنظمة واإلجراءات            •

 .السابقة 

 

 Inspection and Test Records:  السجل الخاص بنتائج إجراءات التفتيش واالختبار ٩/٤

 

السجل من خالل المعلومات التي تتوافر كنتجة لمراحل وخطوات التفتـيش           يتكون هذا   

ويحتفظ بهذا السجل كوثيقة تثبت اإلجـراءات الخاصـة بفحـص           . واالختبار السابق   

 .وتنظيم عملية التفتيش واالختبار 

 

 وسائل وأدوات التفتيش واالختبار والقياس ١٠

10INSPECTION , MEASURING AND TEST EQUIPMENT 

 ISO 9002 تحديد وتقويم معايير ووسائل التفتيش واالختبار والقياس

 

تعد الوسائل واألدوات المستخدمة في التفتيش واالختبار مقاييس أساسية يتحدد من            

خاللها مدى جودة وفاعلية نتائج العملية التعليمية التي تتمثل بـاألداء والتحـصيل العلمـي               

لية تحديـد واختبـار وسـائل وأدوات القيـاس الدقيقـة            لذا تعد عم  . للطالب في المدرسة    

والمناسبة لفحص وتقويم العملية التعليمية ذات أهمية قصوى من حيث تأكيد نظام الجـودة              

في مخرجات العملية التعليمية سواء كانت هذه األدوات والوسائل تستخدم في قياس وتحديد             

 بتحديد أو متابعة مـستوى الطـالب        مستوى المشرفين أو المعلمين أو االختبارات المتعلقة      

كما أنه يتعين فحص ومراجعة وسائل وأدوات القياس هذه للتأكيد من           . خالل العام الدراسي    

درجة مصداقية نتائجها وعدم تذبذبها ، إضافة إلى االهتمام بعملية حفـظ هـذه المقـاييس                

 .وإسنادها إلى موظف مختص يقوم بعملية اإلشراف والتنظيم والمراجعة 

 

 

 

 

 



 ٣٠

 موقف وحالة التفتيش واالختبار١١

11INSPECTION AND TEST STATUS 

 ISO 9002 تحديد مواضع التفتيش واالختبار لعناصر العملية التعليمية

 

تتطلب عملية الجودة التحديد الواضح والدقيق لجيمع عناصـر العمليـة التعليميـة              

) ن ، اإلداريين ، المستلزمات المدرسـية        الطالب ، المعلمين ، المشرفي    (المشار إليها سابقاً    

والتي تخضع بواقعها وطبيعتها لعملية التقويم المستمر من خالل عملية التفتيش واالختبار ،             

إذ يساهم ذلـك    . وذلك بهدف تحديد حالة وموقف التفتيش واالختبار المناسب لهذه العناصر           

عناصر العملية التعليميـة ،     أيضاً في تحديد مواضع الضعف والقصور في مخرجات ونتائج          

لهذا يطبق هذا البند على جميع إجراءات التفتيش واإلختبار المحددة في إجـراءات مراحـل               

 ) .٨(البند رقم 

 

 ضبط حاالت عدم المطابقة١٢

12CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 

 ISO 9002 ضبط الحاالت السلبية المفاجئة ومحاولة السيطرة عليها

 

حاالت عدم المطابقة بتحديد مواضع الضعف أو القصور في مخرجات العملية           تتمثل   

الضعف الدراسي لدى الطالب أو الرسوب في مادة أو مجموعة مـن المـواد              (التعليمية مثل   

عند ذلك يتعين ضبط هذه الحالة أو الحاالت لتالفي حالة القصور هذه عن طريق              ) الدراسية  

خذ في ضبط حاالت عدم المطابقة ومعالجتها اإلجـراءات         ويت. محاولة معالجتها وتصحيحها    

 :التالية 
 

العلمـي أو   (المتابعة الدقيقة للطالب لتحديد حـاالت الـضعف وقـصور المـستوى              •

 ) .السلوكي

 .المتابعة واالتصال بأولياء األمور لمناقشة مستوى أداء الطالب  •

 .تقدم في وقتها ) يةالمساعدة العلمية اإلضاف(التأكد من أن نظام الدعم الطالبي  •

 .مراقبة ومتابعة البرامج الخاصة بالدعم والمساندة العلمية الطالبية  •

 .وجود نظام متكامل ومستمر لمتابعة حصر حاالت الغياب  •

 .وجود نظام محدد لمعالجة والتعامل مع حاالت الغياب  •



 ٣١

 

 اإلجراءات التصحيحية١٤

14CORRECTIVE ACTION 

اإلخفاق في نتائج ومسار العملية التعليمية التي تصحيح حاالت القصور أو 

 .قد تالحظ من قبل اإلدارة أو أولياء األمور 

ISO 9002 

 

 .أسلوب التعامل مع حاالت الغياب  •

 .أسلوب التعامل مع حاالت الضعف عند الطالب  •

 .أسلوب التعامل مع حاالت الرسوب  •

 .أسلوب التعامل مع حاالت الغش  •

 .ت عدم االنضباط سلوكياً أسلوب التعامل مع حاال •

 .أسلوب التعامل مع التدقيق والمراجعة الداخلية  •

 .أسلوب التعامل مع عملية تحصيل الرسوم المدرسية  •

 .أسلوب اإلشراف التربوي  •

 .أسلوب التوجيه واإلرشاد الطالبي  •

 .أسلوب التعامل مع شكاوى الطالب وأولياء األمور  •

 .م اإلداري داخل المدرسة أسلوب وطريقة تقويم إجراءات التنظي •

أسلوب وطريقة التعامل مع التوجيهات والتعليمات الصادرة مـن قبـل المؤسـسات              •

 .التعليمية الرسمية 

 

 المناولة والتخزين والحفظ والنقل١٤

14HANDLING STORAGE,PACKAGING AND DELIVERY 

فظ في تحديد الوسائل والوثائق المتعلقة بعملية المناولة والتخزين والح

 المؤسسات التعليمية 

ISO 9002 

 

يتناول هذا اإلجراء جميع العمليات المرتبطة بتحقيق أهداف العملية التعليمية خاصة            

تكل المرتبطة بتوفير الخدمات والرعايـة والـسالمة الطالبيـة إضـافة إلـى التجهيـزات                

 :والمستلزمات الدراسية من خالل الخطوات التالي 
 



 ٣٢

 . General procedure :  اإلجراء العام١٤/١
 

يتمثل اإلجراء العام بتحديد جميع الوسائل والطرق الخاصة بإجراءات التناول والحفظ           

 .والنقل وكيفية إستخدامها والمحافظة عليها 
 

  .Handling :  المناولة ١٤/٢
 

يتعلق هذا العنصر بالتأكيد على عدم حصول حالة فقدان أو تلـف أو تـضرر عنـد                 

 :اول اإلجراءات التالية استخدام أو تن

 .األمن والسالمة  •

 .تقديم خدمة التغذية  •

 .الرعاية الطالبية  •

 ) . الخ…ألعاب ، مسابقات ، رحالت ، (النشاطات الطالبية  •

 .تنظيم الجمعيات الطالبية  •
 

  . Storage and Packaging:  التخزين والحفظ ١٤/٣

 

 المتعلقـة بتخـزين وحفـظ       تشتمل عملية التخزين والحفظ على جميع اإلجـراءات        

المعدات والمستلزمات ذات العالقة بالعملية التعليمية مثل احتياجـات النـشاطات الالصـفية             

كوسائل وأدوات الرياضة والترفيه ، إضافة إلى حفظ الوسائل التعليمية والدراسية المساعدة            

 .وجميع متطلبات اإلسعافات األولية ) خاصة تلك القابلة لإلعارة منها (

 

 سجالت الجودة١٥

15QUALITY RECORDS 

 ISO 9002 حفظ وصيانة سجالت الجودة 

 

إن عملية ضبط السجالت المدرسية من حيث دقة المعلومات وتوافرهـا وتنظيمهـا              

وكذلك حفظها باألساليب والوسائل العلمية يعد من المؤشرات الرئيسية إلجـراءات عمليـة             

لذا فإن  .  من أهم السجالت المتعلقة بالعملية التعليمية        وتعتبر سجالت الطالب  . تأكيد الجودة   

جودة هذه السجالت من حيث التنظيم والمحتوى يؤكد مـدى فاعليـة وجـودة نظـام إدارة                 

مؤسسات التعليم العام من حيث السعي نحو تحقيق رغبتها في تطبيق واتبـاع اإلجـراءات               



 ٣٣

همية هذه السجالت من حيث ارتباطهـا       وأل. التطبيقية واإلرشادية لنظام إدارة الجودة الكلية       

ببرنامج الجودة ، يجب مواكبة األساليب والطرق العلمية الحديثة في عملية حفظها وتحديها             

، إضافة إلى ذلك تتطلب     ) CDR(المستمر ، سواء باستخدام الحاسوب أو األقراص الممغنطة         

مـن العبـث أو سـوء       عملية الجودة االستمرار في المحافظة على سرية وسالمة السجالت          

االستخدام أو اإلتالف والضياع وذلك من خالل إسناد مهمة اإلشراف والتدوين إلى موظـف              

ذي صالحية خاصة في إدارة السجالت من أجل منح األشخاص غيـر المـصرح لهـم مـن         

 .الوصول إليها أو اإلطالع على محتوياتها 

 

 المرجعة الداخلية للجودة١٦

16INSPECTION AND TESTINC 

 ISO 9002 المراجعة والتدقيق المنتظم لنظام إدارة الجودة 

 

يعتمد تطبيق نظام الجودة على العديد من اإلجراءات واألنظمة التي تستخدم لتأكيـد              

تحقيق هدف الجودة في المؤسسات واإلدارات التي تسعى إلى تطبيق نظـام إدارة الجـودة               

 تقتصر على المراحـل األوليـة مـن نظـام           وحيث إن عملية تطبيق نظام الجودة ال      . لديها  

التطبيق والتصحيح ، فإن األمر يتطلب األمر مراجعة وتدقيقاً مستمراً لجميع العناصـر فـي               

الوحدات التعليمية واإلدارية والخدماتية التي أخضعت لنظـام الجـودة وذلـك للتأكـد مـن                

 حددها نظام الجـودة ،   استمرارية أداء جميع هذه الوحدات حسب المواصفات والمعايير التي        

ومالحظة أي تغيير قد يحدث في هذه الوحدات بحيث يـتم اتخـاذ اإلجـراءات التـصحيحية                 

ويتعين إسناد مهمة عملية المراجعة الداخلية للجودة إلـى أشـخاص ذوي            . الفاعلة إزاءها   

كفاءة وقدرة عالية بطبيعة االختصاص ، كما يجب أال يكون لهم عالقة مباشـرة بـإجراءات                

لتنفيذ أو بالجهاز أو الوحدات التي يطبق فيها نظام الجودة وذلـك للحـصول علـى رؤى                 ا

علماً أنه من المؤشرات والدالئل األساسية لكفاءة وقدرة من         . وأحكام تقويمية غير متحيزة     

يسند إليهم عملية المراجعة الداخلية ، أن يكون لديهم اطالع وفهم ووعي شـامل لمفـاهيم                

جودة ، ويتحدد ذلك من خالل الخبرة الطويلة أو التدريب الموجـه لهـذا              وفلسفة وأنظمة ال  

كما أنه يستخدم في عملية المراجعة الداخلية نماذج خاصة تدون فيها المعلومـات             . الغرض  

المتعلقة بالمراجعة ، بحيث يوضح في هـذه النمـاذج إسـم الوحـدة أو اإلدارة الخاضـعة                

المالحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر المراجعة       للمراجعة والتاريخ وعناصر المراجعة و    

 :وكذلك المالحظات العامة على الوحدة أو اإلدارة كما هو موضح في النموذج اآلتي 



 ٣٤

 :نموذج المراجعة الداخلية 

 

 مراجعة وتدقيق نظام الجودة

 :المراجعة رقم 

 :المراجع 
 الجهة المستفيدة

 ISO : 9002 :التاريخ 

 :اإلدارة / مية الوحدة التعلي

 المالحظات العناصر 

١   

٢   

٣   

٤   

٥   

٦   

٧   

٨   

  المالحظات العامة

 ال(    ) نعم  (     )  المطابقة

  التوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥

 المراجعة الداخلية للجودة ١٧

17TRAINING 

 ISO 9002 نظام وسجالت التدريب في الوظائف التعليمية واإلدارية والخدماتية

 

تتوقف جودة األداء في مختلف المؤسسات واإلدارات اإلنتاجية سواء فـي القطـاع              

العام أو الخاص وبشكل رئيسي على مدى فاعلية وكفاءة موظفيها ، وهذا في أغلب األحوال               

ال يتحقق إال من خالل التدريب المستمر والموجه للعاملين وبالقدر الذي يكون فيه التـدريب               

هاً نحو مهارات وقدرات محددة ضمن إطار تحليل وتحديد االحتياجات التدريبيـة            مكثفاً وموج 

المدرسين ، المشرفين ، اإلداريين ، الفنيين ،       (لجميع منسوبي الجهاز أو المؤسسة التعليمية       

وحيث إن فلـسفة    . بقدر ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع فاعلية وكفاءة العاملين          )  الخدمات العام 

 التدريب أساس عمليـة تحـسين وتطـوير األداء          –م على حقيقة مؤداها     نظام التدريب تقو  

الوظيفي ، لذا فإن استمرارية التدريب للعاملين سواء في تعديل أو تغيير مهارات معينـة أو                

إكتساب مهارات جديدة يعد مبدأ أساسياً في المشروع الذي يتضمن تطبيق مفاهيم ومبـادئ              

 :ؤسسات التعليمية على ثالثة مسارات رئيسية متتالية وتقوم خطة التدريب في الم. الجودة 

مدرسون ، مشرفون ، إداريـون ،  (التدريب المبدئي أو التأهيلي لكل من يلتحق بالعمل         .١

، وذلك لتعريفهم بأنظمة وأساليب وطرق العمـل والثقافـة          ) فنيون ، موظفوا الخدمات   

 .التنظيمية للجهاز أو المؤسسة التعليمية 

حي أو التقويمي ، حيث تتبلور الحاجة إلى هذا النوع من التدريب بعد             التدريب التصحي  .٢

مضي فترة زمنية يتمكن من خاللها المشرفون التربويون أو األدارة ذات االختـصاص             

من تسجيل مالحظاتهم التقويمية على أداء العاملين وتحديـد مواضـع اإلنحـراف أو              

سب لتـصحيح حـاالت القـصور أو        القصور في األداء ، ومن ثم اقتراح التدريب المنا        

 .االنحراف هذه 

التدريب الذي قد يتطلب صدور أنظمة ، وتقنيات ، وأساليب وطـرق تعليميـة وفنيـة                 .٣

 .جديدة بهدف مواكبة التحديث والتغيير المستمر في متكلبات العملية التعليمية 

)  الـخ  …مدرسين ، مشرفين ، إداريين فنيين       (وضع سجالت خاصة بتدريب العاملين       .٤

تشتمل على البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها وكذلك المالحظات حـول البـرامج              

ويتطلب تفعيل عملية التدريب في المؤسـسات       . التدريبية المقترح إلحاق العاملين بها      

واألجهزة التعليمية إنشاء وحدة إدارية خاصة بالتدريب تسند اليها مهمة حفـظ هـذه              

 . التدريب والبرامج التدريبية السجالت ومتابعة احتياجات



 ٣٦

 

 األساليب اإلحصائية١٨

18STATISTICAL TECHNIQUES 

األساليب اإلحصائية المستخدمة في قياس وضبط عملية تنفيذ وتطبيق 

 .الجودة 

ISO 9002 

 

تعد المناهج واألساليب اإلحصائية من أشهر وأهم الوسائل المستخدمة فـي متابعـة              

العاملين والعملية اإلنتاجية بشكل عـام ، فـي مختلـف المؤسـسات             ومراجعة وتقويم أداء    

. والشركات واإلدارات في القطاع العام أو الخاص أيما كانت طبيعة نشاط هذه المؤسـسات               

حيث تعطي المؤشرات اإلحصائية دالالت على مدى التقدم أو التطور الحاصل في الجهـاز أو        

على مدى االنحراف أو القصور في أداء الجهاز أو         منظمة العمل كما أنها أيضاً تشير أو تدل         

لهذا كان استعمال المناهج واألساليب اإلحصائية شائعاً ولعل السبب فـي انتـشار        . العاملين  

يعود إلـى درجـة     ) خاصة(استخدام المناهج واالساليب اإلحصائية في المؤسسات التعليمية        

ئية ودالالتها من حيث دقـة ووضـوح        المصداقية العالية التي تتمتع بها المؤشرات اإلحصا      

المعلومات والبيانات في قياس مدى جودة األداء واالنتاج بهذه المؤسسات مقارنة بالمعايير            

لذا يتعين أن يتضمن المـنهج اإلحـصائي        . واألهداف الموضوعة لمستوى الجودة المنشود      

 :عرضاً وتحليالً للبيانات التالية 

 .نتائج االمتحانات  -

 .اح والرسوب معدالت النج -

 .توزيع التقديرات لحاالت التفوق أو الضعف  -

 .حاالت الغياب وحاالت التأخر  -

 .تعداد الطالب في المدارس ونسب توزيعهم على الفصول الدراسية  -

 .نسبة المدرسين إلى الطالب  -

 .المستوى التعليمي للعاملين  -

 .الفئات العمرية للعاملين  -

 .والبرامج التعليمية مشاركة ومساهمة الطالب في األنشطة  -

 .معدالت استعداد وقدرة الطالب على المتابعة والتحصيل  -

 



 ٣٧

وتعد نتائج هذا البيانات من المؤشرات العلمية التي يستدل بها على جوانب الضعف             

فـي أداء الجهـاز أو المؤسـسة التعليميـة          ) السلبية واإليجابية (أو جوانب القوة    

 لذا يجب مراقبـة ومتابعـة هـذه البيانـات           لرسالتها ودورها التربوي والتعليمي ،    

ومحاولة دراسة وتفسير مدلوالتها باستمرار في اجتماعات دورية مخصصة كجزء ال    

وهنـاك العديـد مـن الطـرق     . يتجزأ من عملية تأكيد نظام الجودة في المـدارس        

 :المستخدمة في عرض ومثيل مسار البيانات إحصائياً مثل 

 

 Run Chart  خريطة الرسم البياني-

 Flow Cart  خريطة التدقيق واالنسياب-

 Pareto Chart  خريطة باريتو -

 Cause and Effect Diagrams  خريطة السبب والتأثير -

 

ونظراً ألهمية ودالالت المؤشرات اإلحصائية مـن الناحيـة العلميـة ، لـذا               

ـ             ث يفترض تحليلها وتفسيرها من قبل ذوي االختصاص والخبرة في هذا المجال حي

يترتب على عملية التحليل والتفسير الخاطئ تبعات كبيرة جداً أقلها إعطاء انطبـاع             

 .خاطئ يخالف حقيقة الواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٨

 :دليل معايير الجودة في المؤسسات التربوية والتعليمية : سادساً 
 

 ٩٠٠٢المعايير التطبيقية لاليزو 

١ 

١/١ 

١/٢ 

١/٣ 

 :نطاق مسئولية اإلدارة 

 .مبادئ سياسة الجودة وثيقة و

 .فاعلية التنظيم في المنظمة 

 .المراجعة والمتابعة 

٢ 

٢/١ 

٢/٢ 

 :نظام الجودة 

 .إعداد دليل سياسة الجودة 

 .تخطيط الجودة 

 .مراجعة العقود اإلتفاقيات  ٣

٤ 

٤/١ 

٤/٢ 

 :ضبط الوثائق والبيانات 

 .إصدار واعتماد الوثائق والشهادات الرسمية 

 .ر الوثائق الرسمية تعديل أو تغيي

٥ 

٥/١ 

٥/٢ 

٥/٣ 

 :الشراء والتزويد المدرسي 

 .اإلجرام العام 

 .بيانات الشراء والتزويد 

 ) .التزويد(عناصر الخدمة المشتراة /التأكد والتحقق من عنصر

٦ 

٦/١ 

٦/٢ 

 :مساهمة المستفيدين من العملية التعليمية 

 .التحقق من جودة المتطلبات الموردة 

 .تحقق من المحافظة وصيانة المتطلبات الموردة التحقق وال

 ٧ 

٧/١ 

٧/٢ 

 :تحديد مستوى تقدم تحصيل الطالب ومتابعته 

 .ملف الطالب 

 .سجل طالب المؤسسة التعليمية 

٨ 

٨/١ 

٨/٢ 

٨/٣ 

٨/٤ 

 :مراقبة وتقويم العملية التعليمية 

 .الطالب 

 .المعلمون 

 .المشرفون 

 .المنهج المدرسي 



 ٣٩

 .مدرسية التجهيزات ال ٨/٥

٩ 

٩/١ 

٩/٢ 

٩/٣ 

٩/٤ 

 :التفتيش واالختبار 

 .التفتيش واالختبار المبدئي 

 .التفتيش واالختبار المرحلي 

 .التفتيش واالختبار النهائي 

 .السجل الخاص بنتائج إجراءاتالتفتيش واالختبار 

 .وسائل وأدوات التفتيش واالختبار والقياس  ١٠

 .موقف وحالة التفتيش واالختبار  ١١

 .ضبط حاالت عدم المطابقة  ١٢

 .اإلجراءات التصحيحية  ١٣

١٤ 

١٤/١ 

١٤/٢ 

١٤/٣ 

 .المناولة والتخزين والحفظ والنقل 

 .اإلجراء العام 

 .المناولة 

 .التخزين والحفظ 

 .سجالت الجودة  ١٥

 .المراجعة الداخلية للجودة  ١٦

 .التدريب  ١٧

 .األساليب اإلحصائية  ١٨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٠

 :لخالصة والتوصيات ا
الخاص بقطاع الصناعة   ) TQM(ركزت هذه الدراسة على تحليل نظام الجودة الكلية          

لهـذا  ) ISO9000(واألعمال من حيث المفاهيم الرئيسية واإلطار المعياري والقياسي الـدولي           

طوير النظام ، وكيفية تكييفه وتوظيفه في العملية التربوية والتعليمية ، وذلك بهدف تفعيل وت             

وتقويم أنظمة ومخرجات العملية التربوية والتعليمية ، حيث أثبت نظام الجودة فاعليته فـي              

دعم المؤسسات واإلدارات التعليمية ومكنها من إحداث عملية التغيير والتحديث في النظـام             

 .التربوي والتعليمي 

ة كما أسهمت هذه الدراسة في بلورة إطـار متكامـل للمواصـفة الدوليـة للجـود                

)ISO9002 (               في مجال التربية ، إضافة إلى وضع الخطـوات اإلجرائيـة لتوظيـف مكونـات

وعناصر هذه المواصفة في تصميم ومراجعة أداء األجهـزة والعناصـر والمحتويـات ذات              

التحصيل العلمـي ، المنـاهج الدراسـية ، أداء          : العالقة بالعملية التربوية والتعليمية مثل      

ت الطالبيـة ، الجهـاز اإلداري ، أسـاليب وطـرق التـدريس ،               موصلي الخدمة ، المشكال   

التجهيزات المدرسية ، النشاطات الصفية والالصفية ، التكلفة الدراسية للطالب ، إضافة إلى             

 .الجانب الخدمي والمساعد للعملية التعليمية 

ـ              افة ووفقاً لمراجعة أدبيات نظام الجودة الشاملة وتوظيفها فيا لتربية والتعليم ، إض

إلى تحليل مكونات وعناصر المواصفة الدولية للجودة كمقياس للتحقق من درجـة تطـابق              

وتماثل الخدمات التربوية والتعليمية مع المعايير المعمول بها دولياً ، فـإن أهـم توصـيات                

 :الدراسة تتلخص فيما يلي 

علـيم  ضرورة األخذ بمعايير المواصفة الدولية للجودة في بنية ونظـام وخـدمات الت             .١

 .المتعددة 

 .ضرورة األخذ بتطبيقات المواصفة الدولية للجودة في مراحل التعليم المختلفة  .٢

إعتماد تنفيذ تطبيقات وتعليمات المواصفة الدولية للجودة كأسـلوب بـديل لعمليـة              .٣

 .األشراف والمتابعة 

على الحصول علـى شـهادة      ) حكومية ، أهلية    (حث المؤسسات التربوية والتعليمية      .٤

 .واصفة الدولية للجودة الم

 .تصنيف وتحديد المؤسسات ودور الخبرة المعتمدة رسمياً بمنح وثائق الجودة  .٥

نظراً لحداثة تناول موضوع نظام الجودة الشاملة وتطبيقاتـه فـي حقـل الدراسـة                .٦

التربوية العربية ، لذا يقترح إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية في هذا             

 .المجال 



 ٤١
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