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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 ضوء مدخل الجودة الشاملة  الجامعي فيتطوير منظومة التعليم 

 قي رو التومي الد  د. صالحة

 تنيأ. رويدة رمضان الف

     -مقدمة :

نعيش اليوم في عالم يموج بالتغيرات والتطورات املتالحقة في شتى مجاالت الحياة وتتضح مالمح هذذ ا التغيذذرات     

في االنفجار املعرفي ال ي تشهدا بمعدالت متزايدة وبشكل لم يعهدا تذذار ا اسننذذانية مذذإ افذذل ى ذذاوة ى ذذ  ال ذذورات 

كاوذذة املسانذذات  اعذذة مذذف ههذذور مفذذاهيم جديذذدة تنذذا ي التكنولوجية واملعلوماتية وما تفر ه مإ تحديات علذذ  

املسانات التعليمية بمنأى عإ تلذذا التغيذذرات حيذذل طن التطذذور طعذذفح  ذذرورة م حذذة   والتحنين ولينتبالتطور  

تفر ذذذها تحذذذديات العتذذذرت ومتطلفذذذات اذذذوذ العمذذذل اظمذذذر الذذذ ي يتطلذذذة النأذذذر فذذذي املنأومذذذة التعليميذذذة مذذذإ طجذذذل 

 ل  الد ول في عتر املناونة تأهيل الخرجين القا ر إ ع

ىن تطذذو ر التعلذذيم عملذذة منذذتمرة يميلهذذا التغيذذر املوعذذول فذذي حيذذاة النذذات وام تمذذفت و عت ذذر التعلذذيم ال ذذام ي         

 محذذاوالت التغيذذرت حيذذل تحتذذل ال امعذذة مكانذذة بذذارالةت وتذذرجم هذذ ا مذذإ  ذذالل القذذوانين املتتاليذذة  شذذأن 
خ
  تذذفا

خ
مجذذاال

ت متو يذذة فذذي ى ارتها وتنأيمهات واللوائح التنفي ية التي تجعل مإ ى ارت
خ
ها ط اة لخدمة ام تمف واالرتقاء به حضذذار ا

ذلا اساهام فذذي ر ذذي الفكذذر وتقذذدم العلذذم وتنميذذة القذذيم اسننذذانيةت وتصو ذذد الذذفال  باملترتتذذين والفنيذذين والخ ذذراء 

) )فذذذذذذي مرتلذذذذذذد ام ذذذذذذاالت و عذذذذذذدا  اسننذذذذذذان املذذذذذذصو  بأعذذذذذذول املعروذذذذذذة و رائذذذذذذ  الفحذذذذذذل املتقدمذذذذذذةت والقذذذذذذيم الرويعذذذذذذة

 (2001:282اب,الخش

تطذذو ر  تقتضذذ يوفذذ  هذذ ا النذذياذ ومذذف تطذذور املعروذذة وتعمقهذذا النذذاتش عذذإ الفحذذل واال  شذذا  طعذذفحت الضذذرورة    

كوهيفة طاااية مإ وهائد ال امعذذة ى ذذ  جانذذة  –الفحل العلمي  –وهيفة ال امعةت بإ  ال الوهيفة الفح ية  

 ا الوهيفة ىنتاج املعروذذة وتطو رهذذا وامحاوأذذة عل هذذا التعليمت وتنتطيف ال امعة مإ  الل ه  وهيوهيفتها اظو    

 فذذذذذيوتحقيذذذذذ  التقذذذذذدم العلمذذذذذي والتكنولذذذذذوثيت ومذذذذذإ تذذذذذم يعمذذذذذل الفحذذذذذل العلمذذذذذي علذذذذذ  تعص ذذذذذص مكانذذذذذة ال امعذذذذذة و ورهذذذذذا 

 (2000:115,التل وآ رون دمة ام تمف وتطو را )  وهيام تمفت ومإ هنا ههرت وهيفة جديدة ل  امعة  

ام ي بتذذذذفة  اعذذذذة العذذذذةء اظ  ذذذذر فذذذذي عمليذذذذة التغييذذذذر للذذذذد ول ى ذذذذ  عتذذذذر جديذذذذد يتميذذذذز و قذذذذف علذذذذ  التعلذذذذيم ال ذذذذ    

بمجموعذذذذة مذذذذإ التحذذذذوالت التذذذذي تقذذذذات و هذذذذا اذذذذدرة الدولذذذذة علذذذذ  املشذذذذار ة العامليذذذذة واملنااشذذذذة بكفذذذذاءة بنذذذذاء علذذذذ  ط اء 

جذذل تطذذو ر املنأومذذة جامعاتهات وادرتها عل  الوواء باملتطلفذذات امل حذذة للتغييذذر وجذذو ة الخذذدمات التذذي تقذذدمها مذذإ ط

التعليميذذةت لذذ لا  عذذت الحاجذذة ى ذذ   ذذرورة ىجذذراء  عذذط التحنذذينات والتطذذورات التذذي تنذذاعد علذذ  ذلذذا بتذذورة 

تحق  الهد  اظااس ي مإ ال امعات و مكإ تطو ر منأومذذة التعلذذيم فذذي ال امعذذات والتغلذذة علذذ  طوجذذه القتذذور 

 (2006:3في اظ اء بااتردام طالوب اتة ايجما )حنين,

وف  ه ا النياذ اعت معأم  ول العالم ى   تحقي  ال ذذو ة والتميذذز ت وذلذذا مذذإ  ذذالل تفتذذي ال امعذذات نأذذام     

 ذذذذذمان ال ذذذذذو ةت وتقيذذذذذيم اظ اء ال ذذذذذام ي وتحنذذذذذينه مذذذذذإ  ذذذذذالل آليذذذذذات االعتمذذذذذا  اظكذذذذذا يميت وتطفيذذذذذ  امحااذذذذذ ية 

ي التعلذذذيم ال ذذذذام يت واالاذذذذتردام التعليميذذذةت وتنميذذذذة اسبذذذدا، التنأيمذذذذيت و حذذذدال  عذذذذط التجديذذذذدات التربو ذذذة فذذذذ 

اظوضذذذل لامكانيذذذات املا يذذذة وال شذذذر ةت لذذذ لا طعذذذفح تحقيذذذ  نذذذو، مذذذإ التعلذذذيم املتميذذذزت وتمكذذذين املذذذتعلم بكفايذذذات 

 ملوا فذذذذة  فيعذذذذة 
خ
  ذذذذرور ا

خ
ومهذذذذارات حياتيذذذذة متطذذذذورة تنذذذذتجية لحاجذذذذات العتذذذذر فذذذذي ى ذذذذار ال ذذذذو ة الشذذذذاملةت طمذذذذرا
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 ذذذ  ى ارة وعالذذذة تمتلذذذا مذذإ املهذذذارات والكفايذذذات مذذذا يسهلهذذا مذذذإ العمذذذل علذذذ  مجتمذذف املعروذذذةت و حتذذذاج تحقيذذذ  ذلذذا ى

 (2001:274املشار ة بفعالية في تحقي  ال و ة )غفور,

   البحث: مشكلة- 

 مذذذإ كذذذون مسانذذذات التعلذذذيم تم ذذذل بيبذذذة  تذذذفة لابذذذدا، واالبتكذذذار بمذذذا تتضذذذمنه مذذذإ رطت مذذذال وكذذذريت     
خ
انطالاذذذا

والبذذد طن تضذذطلف بذذدورها فذذي ىحذذدال تغييذذرات تكيفيذذة فذذي ايااذذاتها واظاذذالية املتفعذذة فذذي ى ارتهذذا وطن تنذذتفيد مذذإ 

وهذذ ا بذذدورا ط ى ى ذذي  ذذرورة القيذذام   ائها.طموار ها ال شر ة في تتميم وتطفي  منتجدات الفكر اس اري لتطو ر 

 واد تحد ت مشكلة الفحل في ال ناؤل التا ي:   ال ام يتبمفحل لتطو ر منأومة التعليم  
 يمكن تطوير منظومة التعليم الجامعي في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة؟  ــ كيفس  

 التالية:ه ا ال ناؤل تتطلة اسجابة علي اظابلة الفرعية    عل واسجابة  

 ال ام ي؟ماهية ال و ة الشاملة ومفا ئ ى ارتها بالتعليم  .1

 تطفيقها؟  وطاسما معايير ال و ة في التعليم ال ام ي  .2

 ال ام ي؟ما طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم  .3

 ل ها؟عما معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة   .4

   البحث: أهداف- 

 : يهد  الفحل الحا ي ى ي 

 . تعر  ماهية ال و ة الشاملة ومفا ئ ى ارتها بالتعليم ال ام ي  .1

 .الواو  علي طهم  معايير ال و ة في التعليم ال ام ي و طاس تطفيقها .2

 . الوعول ى ي طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم ال ام ي  .3

 . تعر  معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة عل ها  .4

  أهمية البحث 

   -:ت فلور طهمية الفحل الحا ي ويما يلي

 .ال و ة في التعليم ال ام ي و طاس تطفيقها  طهم معايير رااة   .1

 ال ام ي.معروة الوعول ى ي طهم آليات تطفي  ال و ة بالتعليم   .2

 .الواو  علي معواات تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية التغلة عل ها  .3

 ـــ: منهج البحث 

لقذذذد تذذذم االعتمذذذا  علذذذ  املذذذنتج الوعذذذفم بقتذذذد تجميذذذف املعلومذذذات والحقذذذائ  التذذذي يمكذذذإ تحليلهذذذا وتفنذذذيرها     

 ومإ تم الخروج بتوعيات ومقترحات لحل املشكلة

  البحث: مصطلحات- 

 ي ناول الفحل الحا ي املتط حات التالية.      

يذذس ي الغذذر   ىالتذذورت حتذذ املطذذور طو النأذذام املطذذور ى ذذ  طحنذذإ عذذورة مذذإ  ءبالشذذ يالوعول   التطوير: هو ❖

املطلذذذوب منذذذه بكفذذذاءة تامذذذةت و حقذذذ  كذذذل اظهذذذدا  امل،شذذذو ة منذذذه علذذذ  طتذذذم وجذذذهت و طر قذذذة ااتتذذذا ية فذذذي الواذذذت 

 (163:  2001,الو يل)تطو را  التغيير في شكل وف  مضمون الش يء املرا     وال هد والتكاليدت وه ا ينتدع 
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  التعليم: الجودة الشاملة في-  

  الجامعي. :معايير الجودة في التعليم   

يجذذذذذة تواورهذذذذذا فذذذذذي جميذذذذذف مكونذذذذذات  املنذذذذذتو ات التذذذذذيتشذذذذذير املعذذذذذاير ى ذذذذذ  املرجعيذذذذذات طو املواعذذذذذفات القيااذذذذذية طو               

 املساس ي.منأومة التعليم وتطو ر اظ اء  

 مفهوم املعايير ومؤشرات األداء     ✓

 مفهوم املعايير  •

ى ذذذ  ىعذذذذا ة عذذذذياغة مناة هذذذا املدراذذذذيةت و معذذذذان  -و اعذذذة املتقدمذذذذة ا ن -ارتفطذذذت وكذذذذرة املعذذذايير بحاجذذذذة الذذذذدول    

النأر في كون املدراة مسانة تر و ة منتجة طم الت ولقد بدطت وكرة عياغة املناةج في  وء املعايير في االتحذذا  

ت ى   انجلترا في النفعيناتت تم و عت طمر كذذا الفذذ ور النوويتيت واليابانت والتينت و ارائيلت والهندت تم انتقل

 1984اظو   حول املعايير التربو ة في عام 

الذذذ ي  شذذذد عذذذإ  1983عذذذام وترجذذذف بدايذذذة حر ذذذة املعذذذايير فذذذي طمر كذذذا ى ذذذ  نشذذذر التقر ذذذر اظمر كذذذم  طمذذذة فذذذي  طذذذر      

م القيذذام بتقذذو م ومراجعذذة العمليذذة  الضذذعد الذذ ي طعذذاب القاعذذدة فذذي ام تمذذف اظمر كذذم فذذي ذلذذا الواذذتت ممذذا حذذت 

 .التعليمية في  وء املعايير والتوعية باالهتمام بمحتوى التعليم واملنتو ات والتواعات ظ اء الطالة

فذذي العتذذر الحذذا ي حتذذى طنذذه يكذذا  طن يطلذذ  علذذ  هذذ ا العقذذد  وتعذذد حر ذذة املعذذايير مذذإ الحركذذات التذذي ان شذذرت بقذذوة    

 (2001:21 العقد اظول مإ القرن الحا ي والعشر إ   عقد املعايير)الر س,

املعذذايير عفذذارة عذذإ مقذذاييس ومسشذذرات وعالمذذات يهتذذدي وهذذا ال رنذذامش طو املشذذرو، طو النأذذام و نذذ   للوعذذول ىل هذذا    

يقذذات  ءشذذ يو عد متط ح معيار ذا معان متعذذد ةت و قتذذد بذذه بتذذفة عامذذة طنذذه   ىذا ما طرا  بلوغ ال و ة في ط ائهت

بذذه طو عليذذهت و قتذذد باملعذذايير فذذي التعلذذيم طىهذذا :  املنذذتوى النذذوعي مذذإ الختذذائت والتذذفات التذذي يجذذة طن تتذذواور 

 ب لا الفلنفة التي ينطل  م
خ
نهذذا ال رنذذامشت بو وح في جميف ال وانة اظاااية املكونة ظي برنامش تعليميت شامال

والهيبذذذة التعليميذذذةت والطذذذالبت واس ارةت واملتذذذا ر التعليميذذذةت والكفايذذذات املهنيذذذة التذذذي تذذذنت عل هذذذا بنذذذو  االعتمذذذا  

 التحكيمية .

وتعذذذر  املعذذذايير بأىهذذذا عفذذذارات عامذذذة تتذذذد مذذذا يجذذذة طن يتذذذل ىليذذذه الطالذذذة مذذذإ معذذذار  ومهذذذارات واذذذيم ن يجذذذة      

   (.2004:115,دالحمي  معين. )عفد لدرااته محتوي مجال

علذذذ  طىهذذذا محذذذد ات و ذذذوابوت تهذذذد  للوعذذذول ى ذذذ  مسشذذذرات وا ذذذحة للمذذذد الت وامخرجذذذاتت   و عروهذذذا الضذذذفف    

 وتحقي  اظهدا  امل،شو ة للوعول ى   ال و ة الشاملة في التعليم.

املرجعيذذذذات طو املواعذذذذفات القيااذذذذية واملنذذذذتو ات التذذذذي يجذذذذة تواورهذذذذا فذذذذي جميذذذذف مكونذذذذات  ى ذذذذ  مذذذذا تشذذذذير املعذذذذايير   

    :اظ اء  والعمليات مسشراتايات مررجات التعليم    عل منأومة التعليمت وتتاغ في موجهات الو ية تناعد  
تتذذذدرج فذذذي عمقهذذذا تعذذذر  مسشذذذرات اظ اء بأىهذذذا عفذذذارات تتذذذد اظ اء املتواذذذف مذذذإ الطالذذذة لتحقيذذذ  الطر ذذذ ت وهذذذي    

 وط ثر ىجرائية.
خ
 للمرحلة التعليميةت وتتتد عياغتها بأىها ط ثر تحديدا

خ
 ومنتوي ععو تها ووقا

 عنذذذذد منذذذذتوي مقفذذذذول مذذذذإ ال ذذذذو ةت وتقذذذذدم طم لذذذذة حذذذذول مذذذذدي    
خ
 ومهار ذذذذا

خ
بأىهذذذذا مذذذذا ي،فدذذذذي طن يس يذذذذه الطالذذذذة معرويذذذذا

 (47:  2006,ةعرو  (املعاييرالتقدم نحو تحقي   

سشذذرات اظ اء هذذي عفذذارات تتذذد اسنجذذاال )اظ اء( املتواذذف مذذإ )املعلذذمت املذذتعلمت املسانذذة( وتتتذذد امل مذذا تعذذر  

 وط ثر ىجرائيا
خ
 عياغتها بأىها ط ثر تحديدا
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تعت ذذذر ال ذذذو ة مذذذإ امحذذذاور الرئينذذذية لتطذذذو ر القذذذدرة املسانذذذية للتعلذذذيم بتذذذفة عامذذذة والتعلذذذيم ال ذذذام ي بتذذذفة 

  اعة.

 ماهية الجودة: 

ال ماني،يذذات مذذإ القذذرن  يفذذ املسانذذات اسنتاجيذذةت ههذذرت  عذذوات  فذذيوبعذذد النجذذاح الذذ ي حققتذذه ى ارة ال ذذو ة       

املسانذذذذات التعليميذذذذةت لذذذذ لا نجذذذذد تعر فذذذذات مرتلفذذذذة ملفهذذذذوم  فذذذذياملاضذذذذ ي ى ذذذذ  تفتذذذذى تطفيذذذذ  ى ارة ال ذذذذو ة الشذذذذاملة 

 التعليم.  فيال و ة  

الخذذر جينت بمذذا يحقذذ  ر ذذا ام تمذذفت  فيتعتى مدى تحق  طهدا  ال رامش التعليمية   -حقل التعليم  في  -وال و ة    

 ..بوعفة املنتفيد اظول مإ وجو  املسانات التعليمية

ية  مجموعة مإ الختذذائت طو النذذمات التذذي تع ذذر بداذذة وشذذمولية عذذإ جذذوهر و قتد بال و ة الشاملة في الترب   

 التربية وحالتهات بما في ذلا كل ط عا هات مد الت وعمليات ومررجات وتغ ية راجعة.           

 و  لا التفاعالت املتواعلة التي تس ى ى   تحقي  اظهدا  امل،شو ة واملناافة ل  ميف. 

الالالمذذة لروذذف  وتعر  ال و ة في التعليم عل  طىها:   عملية تطفي  مجموعة مإ املواعفات التعليمية والتربو ذذة    

 منتوى املنتش التعليمي ) الةت وتلت مدراةت مرحلة تعليمية( مإ  الل العاملين  

    (26  :2008الفتالويت)والتعليم.  في مجال التربية    

 مما اف  نالحظ تعد  التعر فات التي تناولت مفهوم ال و ة وا تلفت بحنة اهتمام مإ يتعر          

 ىيجا  تعر د جامف مانف متف  عليه.  فيلهات اظمر ال ي يشكل ععو ة    

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة: ❖

 ذذرورة  امل ذذال:لذذ  اذذ يل هنذذاش شذذفه ىجمذذا، علذذ  تحديذذد املفذذا ئ الرئينذذية س ارة ال ذذو ة الشذذاملة ومنهذذا ع

و ذذ لا تواذذيف مشذذار ة العذذاملين والتعذذاون بذذين  القيذذا ةتوالذذدور الذذ ي تقذذوم بذذه  واحتياجاتذذهتالتر يذذز علذذ  العميذذل 

 اظورا  بدال مإ املناونة

 التالية:ويمكن تلخيص تلك املبادئ في النقاط الرئيسية  

 العميل.التر يز عل    –  1

 النتائش.التر يز عل  العمليات م لما يتم التر يز عل    –  2

 التفتيش.الوااية بدال مإ  –  3

 املناونة.التعاون ال ماعي بدال مإ   –  4

 العكنية.التغ ية   –  6

 الحقائ .اتراذ القرارات املرتكصة عل    –  7

 الكاملة.املشار ة   –  8

 التدر ة.التر يز عل  برامش  –  9

 ((23:  2003العفاس ي,  العمل(بناء ورذ  –  10

والجــــامعي مجــــ  م مومــــة مــــن األفـكـــار ومــــن أهــــم تلــــك األفـكـــار  التعلــــيم العــــا يفلســــفة الجــــودة فــــي  كمــــا تقــــوم  

 الرئيسية تتمثل فيما يجي:
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   التميز: -1

ا مذذذإ  ذذذالل جذذذو ة الخدمذذذة التعليميذذذةت طو املهذذذارات     ا مميذذذزخ تنذذذتطيف طي مسانذذذة تعليميذذذة طن ترلذذذ  لنفنذذذها مر ذذذصخ

طو مذذذذذذذإ  ذذذذذذذالل تحذذذذذذذديل ال ذذذذذذذرامش التعليميذذذذذذذة  امختلفذذذذذذذةتطو مهذذذذذذذارات املعلمذذذذذذذين  و هذذذذذذذاتالتذذذذذذذي يقذذذذذذذدمها الفر ذذذذذذذ  اس اري 

ا للمتغيرات املنذذتمرة فذذي مجذذاالت  ا ووقخ العلذذم والتكنولوجيذذا وتحنذذين منذذتوى الخذذدمات والخدمات وتطو رها  ور خ

 اس ار ة لتنفي  برامجها.

 الجودة:التركيز مج   -2

وال ذذذو ة هنذذذا هذذذي تحقيذذذ  التطذذذاب  بذذذين مواعذذذفات الخذذذر جين واحتياجذذذات ام تمذذذف واملذذذدارت التذذذي ايواعذذذذلون    

تعلذذذيمهم و هذذذا حيذذذل ىنذذذه فذذذي  ذذذوء احتياجذذذات ام تمذذذف يذذذتم تتذذذميم ال ذذذرامش التعليميذذذة وتحديذذذد محتو ذذذات املنذذذاةج 

 املهارات الالالمة.الدرااية وا تيار اظاالية التعليمية املناافة لخل  و  ناب الداراين  

 والتطوير:التحسين   -3

حيذذذذل ىن املسانذذذذة التعليميذذذذة فذذذذي حاجذذذذة  ائمذذذذة ى ذذذذ  ىيجذذذذا  طجهذذذذصة مترتتذذذذة وعلذذذذ  منذذذذتوى عذذذذال  مذذذذإ الكفذذذذاءة    

العلميذذذة والعمليذذذة لتذذذذو ي مهمذذذة التقيذذذذيم املنذذذتمر لل ذذذذرامش التعليميذذذة واس ار ذذذذة وتحذذذدي ها وتطو رهذذذذا بالشذذذكل الذذذذ ي 

 يزة وموا فة للتطورات العاملية والتكنولوجية.يس ي ى   تقديم  دمة متم

 الجماعي:العمل   -4

و يذذذر م ذذذال علذذذ  ذلذذذا التجر ذذذة اليابانيذذذةت وفذذذم مرحلذذذة التعلذذذيم  الفر ذذذ توالهذذذد  هنذذذا التر يذذذز علذذذ  التعذذذاون و نذذذاء    

وذذالتعليم   تلال ام ي في اليابان يتم اعتناذ املفدط القائذذل بذذأن  املنذذمار الذذ ي يروذذف رطاذذه يجذذة طن يذذتم  اذذه ظاذذف 

وال ير ذذذص علذذذ  العمذذذذل الفذذذر ي ت حيذذذل يذذذسمإ بذذذذان العمذذذل ال مذذذاعي يذذذس ي ى ذذذذ   ال مذذذاعيتاليابذذذانم ير ذذذص علذذذ  العمذذذذل 

تفذذذا ل املهذذذارات والخ ذذذرات ت ممذذذا يذذذس ي ى ذذذ  تطذذذو ر العمذذذل اس اري يمكذذذإ طن يحقذذذ  نتائجذذذه بفعاليذذذة ىذا مذذذا طحنذذذإ 

 .ىعدا  الضوابو واملعايير الالالمة لتنفي ا وتقييمه

 متكاملة:توفير قامدة بيانات  -5

ا علذذذذ  الفيانذذذذات واملعلومذذذذات بتتذذذذ،يفاتها     ا كليذذذذخ طن العمليذذذذة التعليميذذذذة بكامذذذذل طجصائهذذذذا طو مكوناتهذذذذا تعتمذذذذد اعتمذذذذا خ

ولذذ لا وذذإن اظمذذر يتطلذذة  التعليميذذةتامختلفة اواء ما يحتاجه منها متر و القرارات في تطو ر وتحديل العمليذذة 

ة بيانذذذذات متكاملذذذذة يذذذذتم تحذذذذدي ها بتذذذذفة  ور ذذذذة بالشذذذذكل الذذذذ ي يتضذذذذمإ اذذذذالمة مذذذذا يترذذذذ  مذذذذإ  ذذذذرورة تذذذذووير ااعذذذذد

و ذذذذذالطفف يجذذذذذة طن تكذذذذذون تلذذذذذا الفيانذذذذذات محفوهذذذذذة فذذذذذي الحااذذذذذوب العتفذذذذذارات النذذذذذرعة والداذذذذذة واذذذذذهولة  اذذذذذراراتت

 االاترجا، والحفظ حين الحاجة ىل ها.

 املشتركة:الرؤية   -6

والرؤ ذذذة املشذذذتر ة هذذذي  ذذذرورة الذذذوعي بمفهذذذوم ال ذذذو ة الشذذذاملة فذذذي مجذذذال اس ارة مذذذإ جانذذذة جميذذذف اظ ذذذرا  ذات    

 التلة به حتى يعطم ال ميف املص د مإ تحنين  رذ ط ائه لواجفاته الوهيفية.

 الفعالة:القيادة   -7

ا عذذذذذإ املتذذذذذالح حيذذذذذل يجذذذذذة طن يذذذذذتم ا تيذذذذذار ايذذذذذا ة وعالذذذذذة يذذذذذتم ا تيارهذذذذذا علذذذذذ  طاذذذذذس مو ذذذذذوعية اذذذذذل    يمة  عيذذذذذدخ

والهذذذذد  هذذذذو ىيجذذذذا  القذذذذا ر علذذذذ  اترذذذذاذ القذذذذرار الذذذذ ي يتضذذذذمإ االرتقذذذذاء بجذذذذو ة  الخاعذذذذةتالشختذذذذية واالعتفذذذذارات 

 الخدمة التي تقدمها املسانة التعليمية.

هذذ ا اظاذذس واظوكذذار التذذي تذذس ي ى ذذ  تطذذو ر اس ارة املدراذذية مذذإ  ذذالل توهيذذد ى ارة  مذذدى طهميذذةوهك ا ي فذذين      

 (136:  2007عيمة,  ( ال و ة الشاملة في تطو ر العمل اس اري في املسانات التعليمية.
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   العا ي.أهمية وأسس تطبيق الجودة في التعليم 

تذذم التوعذذل  ال امعذذاتتمإ  الل ااتقراء  عط الدرااذذات والفحذذول التذذي تناولذذت تطفيذذ  ال ذذو ة فذذي  عذذط  •

 ى   مجموعة مإ الفوائد التي يمكإ طن تتحق  في حالة تطفي  ال و ة في التعليم منها

   االحتياجات. رااة متطلفات ام تمف واحتياجات العمالء والوواء بتلا  .1

  تكلفة.وف  طال وات و أال جهد وطال  ط اء اظعمال  شكل صحيح   .2

   العاملين.تووير املعلومات وو وحها لدى جميف   .3

  بال امعة.اساهام في حل   ير مإ املشكالت التي تعوذ العملية التعليمية   .4

  للعمل.تحقي  املراافة ال يدة واملنتمرة   .5

  لألورا .تحقي  مكااة ما ية ط ثر   .6

   الفر  .العمل ال ماعي وعمل  تنمية العديد مإ القيم التي تتعل  ب .7

   بال امعة.ىشفا، حاجات املتعلمين وال ا ة اسحنات بالر ا لدى جميف العاملين  .8

   ال امعات.تحنين امعة ال امعة في نأر العاملين والعمالء وتنمية روح التناوس واملفا طة بين  .9

   ة.اظ الايتحقي  جو ة املتعلم اواء في ال وانة املعروية طو املهار ة طو  .10

  لها.بناء ال قة بين العاملين بال امعة  كل وتقو ة انتمائهم   .11

   امختلفة.تحقي  الترابو ال يد واالتتال الفعال بين اظانام والوحدات   .12

 تنمية العديد مإ املهارات لدى العاملين م ل مهارة حل املشكلة وغيرها. .13

 (156:  2011عفد امحنإ,    (

مذذإ ى ذذ  مجموعذذة  (2008)رشدي  عيمة وآ رونت  (؛2004 ما طشارت  عط الدرااات ومنها )عالح عليماتت     

 :النحو التا ي  عل التي يمكإ طن تتحق  في حال تطفي  ال و ة في التعليم وهي    الفوائد

 . رااة متطلفات ام تمفت واحتياجات طورا ات والوواء بتلا االحتياجات  -

 .كل صحيحت وفي طال وات و أال جهد وطال تكلفةط اء اظعمال  ش -

 .تنمية العديد مإ القيم التي تتعل  بالعمل ال ماعي وعمل الفر   -

 .ىشفا، حاجات املتعلمين وال ا ة اسحنات بالر ا لدي جميف العاملين باملسانة التعليمية -

حلذذذذي وتنميذذذذة روح التنذذذذاوس تحنذذذذين اذذذذمعة املسانذذذذة التعليميذذذذة فذذذذي نأذذذذر املعلمذذذذين والطذذذذالب وطوذذذذرا  ام تمذذذذف ام -

 .واملفا طة بين املسانات التعليمية امختلفة

 .تحقي  جو ة املتعلم اواء في ال وانة املعروية طو املهار ة طو الوجدانية -

 .بناء ال قة بين العاملين باملسانة التعليمية  كل وتقو ة انتمائهم لها -

 .اندتارها مان ااتمرار ة املسانة التعليمية و قائها وعدم   -

 .  تووير املعلومات وو وحها لدي جميف العاملين -

 .  تحقي  الترابو ال يد واالتتال الفعال بين اظانام واس ارات والوحدات امختلفة في املسانات التعليمية -

 .تدوف املسانات التربو ة ى   موا فة التغيرات في اوذ العملت ورغفات املنتفعين مإ الخدمة التعليمية -

مهذذارة حذذل املشذذكلة وتفذذو ط التذذالحيات : في حل   ير مإ املشذذكالت التذذي تعذذوذ العمليذذة التعليميذذة م ذذل  اساهام -

 .وتفعيل ال،شا ات وغيرها
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تحقيذذ  مكااذذة ما يذذة و  ذذرات نوعيذذة للعذذاملين فذذي املسانذذة التعليميذذة وظوذذرا  ام تمذذف امحلذذي واالاذذتفا ة مذذإ  -

 .حيح لتحقي  ام تمعية الشاملةه ا املكااة والخ رات وتوهيفها في الطر   الص

 .طمورهم واساالل منها وو ف الحلول املناافة لها  وطولياءومشكالت الطالب    شكاوى  فو   -

تمكذذذذين ى ارة املدراذذذذة مذذذذإ تحليذذذذل املشذذذذكالت بذذذذالطرذ العلميذذذذة الصذذذذحيحة والتعامذذذذل معهذذذذا مذذذذإ  ذذذذالل اسجذذذذراءات  -

 
خ
 .الصحيحة والواائية ملنف حدوثها منتقفال

 .  منتوي الوعي لدي الطالب وطولياء طمورهم تجاا املدراة مإ  الل ىبراال االلتزام بنأام ال و ةروف  -

 تطفي  نأام ال و ة يمنح املدراة االحترام والتقدير امحلي واالعترا  العاملم

 (76:  2010)عليمات,   

   العا ي:أسس الجودة الشاملة في التعليم  

اهتمت العديد مإ الكتابات بمو و، ال و ة الشاملة  اعة في وترة ال ماني،يات حيل ههرت  تابات كل مذذإ     

ت جذذوران ت و يمذذنش وغيذذرهم ت ومذذإ بذذين مذذا تناولتذذه تلذذا الكتابذذات طاذذس ال ذذو ة  الشذذاملة التذذي  و روبذذم: جذذاروين  ت 

 تتم ل في :  

حيذذل  بال امعذذةت ي لذذدى جميذذف املنذذتو ات اس ار ذذة والعلميذذة الوعي بمفهذذوم ال ذذو ة الشذذاملة فذذي التعلذذيم ال ذذام -

  الشاملة.ينهم ال ميف عإ ااتنا، في نجاح تنفي  ال و ة  

وجو  طهدا  وا حة ومحد ة للمسانة يشارش في عنعها جميف العاملين كل عل  اذذدر ىاذذهامه بحيذذل يكذذون  -

   والعمالء.وتحقي  رغفات الطالب والعاملين    املدىتله ا اظهدا  توجه منتقفلي اتير و و ل  

تذذذواور القيذذذا ة  .ومتذذذ حتهوتلفيذذذة رغفذذذاتهم بمذذذا ال يتعذذذار  مذذذف تنفيذذذ  العمذذذل  حقذذذواهمتاحتذذذرام اظوذذذرا  ومراعذذذاة  -

الفعالذذذة التذذذي تذذذتمكإ مذذذإ تنميذذذة مفهذذذوم وتقاوذذذة ال ذذذو ة لذذذدى العذذذاملين بال امعذذذة وتنذذذتطيف تحديذذذد االحتياجذذذات 

  بنجاح.الالالمة لتنفي  العمل    املا ية وال شر ة

  طانها.التزام اس ارة العليا ب نمية تقاوة ال و ة والحرص عل  تنفي    -

تتذذذذذذميم ال ذذذذذذرامش التعليميذذذذذذة واملنذذذذذذاةج الدرااذذذذذذية وا تيذذذذذذار اظاذذذذذذالية التعليميذذذذذذة فذذذذذذي  ذذذذذذوء  رااذذذذذذة احتياجذذذذذذات  -

   والعمالء.ومتطلفات اوذ العمل  

تحقيذذ  التكامذذل بذذين ال ذذرامش التعليميذذة لألانذذام امختلفذذة علذذ  مذذدى اذذنوات الدرااذذة باعتفذذار طن حنذذإ ىعذذدا   -

  التالية.مرحلة الطالة في مرحلة معينة ينهم في تأهيله لل

العمليذذات التعليميذذة طو اس ار ذذة  عملية مإتفتى ااتراتيجيات و رذ جديدة لتنفي  اظعمال امختلفة ورؤ ة كل  -

    كل.في  وء النأام 

العمليذذذذات ولذذذذيس علذذذذ  لذذذذوم اظ ذذذذخاص  علذذذذ  تصذذذذحيح والتر يذذذذز   شذذذذفهتتفتذذذذى ولنذذذذفة منذذذذف الخطذذذذأ ولذذذذيس مجذذذذر   -

 وتو يرهم.

باعتفذذارا املذذد ل املالئذذم  تواجههذذاتفذذي تنفيذذ  ال ذذو ة والتغلذذة علذذ  املعواذذات التذذي  ااذذتردام مذذد ل حذذل املشذذكلة -

ومذذذإ اظاذذذالية التذذذي تنذذذهم  التعليميذذذةتواذذذد  ذذذور  يمذذذنش هذذذ ا املذذذد ل بمذذذا ي نااذذذة مذذذف الفيبذذذة  ال ذذذو ةتلتحنذذذين 

تحليذذل النذذ ة  بذذار توتتحليذذل  الذذ هتيتالعتذذد  ال ذذو ة:ومذذإ تذذم فذذي تحنذذين  املذذد لت شذذكل وعذذال فذذي تنفيذذ  هذذ ا 

 تحليل املتفووة.  الصمنيةتالنالال   اظوكارتعر    الفيانيةتاظشكال  املنارت رائو    واظترت
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وجذذذذذذو ة ااعذذذذذذدة بيانذذذذذذات متكاملذذذذذذة يذذذذذذتم ااذذذذذذتردامها بتذذذذذذفة  ور ذذذذذذة  املعلومذذذذذذاتتاالاذذذذذذتردام الذذذذذذ كم لتكنولوجيذذذذذذا  -

   ارارات.بالشكل ال ي تضمإ االمة ما يتر  مإ  

   امختلفة.ة امحيطة بمساناتها  انفتاح ال امعة عل  الفيب -

التر يذذذذذز علذذذذذ  العمذذذذذل ال مذذذذذاعي ولذذذذذيس علذذذذذ  العمذذذذذل الفذذذذذر ي وتحقيذذذذذ  التذذذذذرابو والتعذذذذذاون بذذذذذين اظانذذذذذام والذذذذذنأم  -

   والعاملين.و ين ال هات اس ار ة    الفرعيةت

   رئيس ي.ى راش طهمية الوات  مور    -

علذذ  طن  الشذذاملةتتطفيذذ  مفذذا ئ التعلذذيم املنذذتمر والتذذدر ة املتواعذذل للعذذاملين القذذائمين علذذ  عمليذذات ال ذذو ة  -

   ال و ة.يكون التدر ة مرتفو مفاشرة بتحنين  

التقيذذذيم والتحنذذذين املنذذذتمر بمعتذذذى طن يكذذذون علذذذ  منذذذتوى ال امعذذذة جهذذذاال مترتذذذت وعلذذذ  منذذذتوى عذذذال مذذذإ  -

 علذذ  تحذذديلو عمذذل  التعليميذذةت  مهمذذة القيذذات والتقيذذيم املنذذتمر ل ذذو ة ال ذذرامش يتو  والعمليةتالكفاءة العلمية 

ومذذذف التطذذذورات العامليذذذة  جهذذذةتوتطو رهذذذا بالشذذذكل الذذذ ي ي نااذذذة مذذذف احتياجذذذات اذذذوذ العمذذذل مذذذإ  ال ذذذرامشتتلذذذا 

 والتكنولوجية مإ جهة ط رى .  

   املتواعة.قي  اظهدا   تقليل التكلفة بقدر اسمكان مف الحرص عل  ط اء العمل  شكل جيد وتح -

الترلت مإ الخو  ظنه يقلل مإ عمليات املفا طة والتجديد واسنتاجية و  يح الفرعة لتداول املعلومات غيذذر  -

 و عوذ ااتردام مدا ل ى ار ة ط ثر حداتة وتعاونا م ل اس ارة ال شار ية.  الصحيحةت

 الخارجية.اابة االعتما  عل  الراابة ال اتية والتقو م ال اتم بدال مإ الر  -

 (121:  2011امحنإ,  ى ارتها. )عفدوجو   ليل موت  يتضمإ كل ما يتعل  بمقومات ال و ة وطانها و يفية   -

 ماملية التعليم العا ي والجودة : 

شذذذذهد التعلذذذذيم العذذذذا ي فذذذذي العقذذذذد اظ يذذذذر العديذذذذد مذذذذإ املتغيذذذذرات املتالحقذذذذة طاذذذذقطت  عضذذذذا مذذذذإ املفذذذذاهيم الحا مذذذذة    

وااذذ فدلتها بمفذذاهيم ط  ذذر افذذوال وان شذذارا ت ومذذإ هذذ ا املفذذاهيم مذذا يعذذر   عامليذذة التعلذذيم العذذا ي ت وطن هذذ ا املفهذذوم 

اة فذذي عاملنذذا املعاعذذرت وطن العامليذذة فذذي التعلذذيم العذذا ي تعذذد ههر  نتاج للعوملة التي هيمنذذت علذذ    يذذر مذذإ طوجذذه الحيذذ 

 ر قة مإ الطرذ التي مإ  اللها تنتجية الدولة لتذذأتير العوملذذة ت و التذذا ي وذذإن العالاذذة بينهمذذا ترابطيذذة تكامليذذة ت 

ت ومفذذدط العامليذذة فذذي  والعوملة هي العامل امحفص ت بينما العاملية في التعليم العا ي  هي ن يجة ور  وعل ونتاج للعوملذذة

التعلذذيم العذذا ي يقذذوم علذذ  تالتذذة اعتفذذارات طاااذذية ت طولهمذذا : طن الفعذذد العذذاملم فذذي التعلذذيم العذذا ي يعذذد مكونذذا رئينذذيا 

فذذذي جميذذذف طنأمذذذة  ذذذمان ال ذذذو ة  ملسانذذذات التعلذذذيم ت و نطلذذذ  هذذذ ا االعتفذذذار مذذذإ طن الفعذذذد العذذذاملم هذذذو جذذذصء مذذذإ 

وهذذذذائد الرئينذذذذية لهذذذذا ت وطن مذذذذإ العوامذذذذل التذذذذي تذذذذدرت  ذذذذالل ىجذذذذراءات تقيذذذذيم راذذذذالة الكليذذذذة ة ال امعذذذذة ت ومذذذذإ ال

  مان ال و ة . 

و جذذراءات و ذذرامش مسانذذات التعلذذيم  فذذي ايااذذاتوي نذذاول طهميذذة تفتذذى مفذذدط تم يذذل العامليذذة  ال ذذانم:طمذذا االعتفذذار    

تنأذذذذيم الفحذذذذول  اظ ذذذذرىتت متطلفذذذذات مواعذذذذلة الدرااذذذذة فذذذذي مرحلذذذذة الدرااذذذذات العليذذذذا فذذذذي ال امعذذذذا )تذذذذواورالعذذذذا ي 

   امختلفة(.املشتر ة بين جامعات الدول  

ومذذإ املتعذذار  عليذذه طن  ذذمان ال ذذو ة فذذي  ذاتهذذاتويذذرتفو بذذإجراءات  ذذمان ال ذذو ة فذذي حذذد  ال الذذل:طمذذا االعتفذذار    

 فذذذي االتفذذذاذ حذذذول  ذذذرورة ااذذذتفا ة طنأ القذذذوممت  يذذذر مذذذإ  ول العذذذالم يذذذتم علذذذ  املنذذذتوى 
خ
مذذذة مذذذف طن هنذذذاش تصايذذذدا

  مان ال و ة في التعليم العا ي مإ املد ل العاملم.
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   يلي:وضمان ال و ة مإ  الل مفدط عاملية التعليم العا ي يحق  مجموعة مإ اظهدا  منها ما 

بناء ى ار عمل مرج ي يمكإ مإ  الله لكل مسانة للتعليم العا ي ايات مدى تواور الفعد العاملم فذذي جذذو ة  -1

  وها.العمليات القائمة 

 مناعدة مسانات التعليم العا ي في تقييم وتعص ص جو ة العمليات القائمة وها في  وء مفدط العاملية.   -2

تشذذ يف مسانذذذات التعلذذذيم العذذذا ي علذذذ  ااذذذتكمال جوانذذذة القتذذذور وهذذذا للوعذذذول ى ذذذ  منذذذتوى جامعذذذات العذذذالم  -3

   وتقاوتها.املتقدم في ى ار طهداوها وطغرا ها 

 (126:  2008,العا ي. )الفيالوي ال ا ة الوعي بأهمية اظ   بمفدط العاملية في التعليم   -4

 مليها:غلب معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكيفية الت ❖

رغذذم طن ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة طتف ذذت طىهذذا تذذس ى ى ذذ  تحنذذين اسنتاجيذذة وتص ذذد مذذإ اذذدرة املسانذذات علذذ  التقذذدم     

   وهي:ىال طن هناش مجموعة مإ اظافاب التي تس ى ى   وشل تطفي  ى ارة ال و ة الشاملة 

 الشاملة.املغاالة في ترو ش وكرة ى ارة ال و ة    -1

 التدر ة.ىهمال   -3             عدم العناية ب شخيت املواد.   -2

 وغير  في ي.   -4
خ
 متوا عة.اال تفاء بتواعات   -5            جعل التحنين املنتمر معقدا

 ىغفال التقدير واالحتفاء باسنجاالات  -7                     اس اري.عدم ال فات في النلوش -6

 ىهمال  ور التنأيمات ومتلقم الخدمة  شركاء في تحقي  ى ارة ال و ة الشاملة. -8

 الغمو  ال ي يحيو طافاب توجيه املسانة ى   جهة معينة. -9

 (22:  2003,  املطلوب. )حاوظى فاذ  عط ورذ العمل في تحقي  التالحم   -10

 الشاملة:ومن األسباب التي يمكن أن تؤدى إ   فشل تطبيق إدارة الجودة   -

 تع ل املنأمة لتحقي  نتائش ار عة. -

 ط   ارار التطفي  افل ىعدا  الهيبة املناافة لتقفلها. -

 عدم اتناذ الو يات القا ة مف طاوالهم. -

 الترطيو النليم.  نقت املعروة طي عدم اسملام الكافي بإ عا  ى ارة ال و ة الشاملة و يفية -

 النقل الحرفي لنماذج اابقة  ون تعديل و ون مراعاة لأرووها الفيئية الدا لية والخارجية. -

 اس فاذ في ترجمة ال و ة املطلو ة ى   معايير محد ة تتف  وحاجات العمالء. -

 التطفي   وعة واحدة  شكل شامل. -

 ال شرى.التر يز عل  ال انة التقتي عل  حناب العنتر   -

 عدم اسنتات الكافي للعمالء واملور يإ. -

 ىتفا، طنأمة وايااات ومماراات ال تتواو  مف مد ل ال و ة الشاملة. -

 ىهمال تحقي  التواالن بين اظهدا  اتيرة اظمد و و لة اظجل. -

- .
خ
 جيدا

خ
 عدم تحديد حاجات العمالء تحديدا

 ااتع ال النتائش. -

   يلي:يحق  ما وتطفي  ال و ة الشاملة في التعليم   -

 ال ا ة ادرة املسانة عل  مواجهة طية تحديات وعل  تواف التغيير وليس مجر  االاتجابة النر عة له. -1
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تحقيذذ  ميزتهذذا التناونذذيةت بتحنذذين اذذدرتها علذذ  الووذذاء باملتطلفذذات والتواعذذات املتزايذذدة واملتغيذذرة للمنذذتفيديإ  -2

 مإ التعليم.

 لتحنين ط اء  -3
خ
 اظورا  املنتمر في العمليات الوهيفية.تحنين ىنتاجيتها نأرا

 تنهيل و عالح ى ارة املنأمة بجعلها ط ثر  يمقرا ية وطال رامية. -4

 جعل هياكلها التنأيمية ط ثر مرونة. -5

 شعور اظورا  بمص د مإ االاتقاللية واظهمية والر ا الوهيفم. -6

 ال ا ة  اوعية اظورا  للعمل. -7

 ملشار تهم في اس ارة اليومية للمنأمةت واتراذ القرارات.اتجاا اظورا  نحو الراابة  -8
خ
 ال اتية عل  ط ائهم نأرا

 س ارة املنأمذذة التعليميذذة ى ذذ    التحنذذين املنذذتمر   
خ
 شذذامال

خ
ويهذذد  مذذد ل ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة باعتفذذارا مذذد ال

ملعال ذذة الفور ذذة لهذذا ىذا حذذدتتت للعمليذذة اس ار ذذة والتعليميذذة عذذإ  ر ذذ  محاولذذة منذذف حذذدول اظ طذذاء فذذي اظ اء وا

 بالنتائش.والتر يز عل  العمليات الوهيفية بجانة االهتمام  

 (115:  2003,)العديلي   

  العا ي:متطلبات تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في التعليم  ❖

 ومذذذذإ طهذذذذم تلذذذذا املتطلفذذذذات اس ارةتلعذذذذل مذذذذإ ال ذذذذدير بالذذذذ  ر اسشذذذذارة ى ذذذذ  املتطلفذذذذات الالالمذذذذة لتنفيذذذذ  هذذذذ ا 

وذلذذا  ام ذذالستوتو يح املنبوليات التي ي،فدي طن يقذذوم وهذذا كذذل مذذإ هذذ ا   ومجالنهاتتشكيل ور   ى ارة ال و ة  

   التا ي:عل  النحو  

  الجودة:م لس  -ا

و م ذذذل املنذذذتوى القيذذذا ي اظعلذذذ  الترذذذاذ القذذذرارات و عطذذذاء النذذذلطات الالالمذذذة لتوجيذذذه و عذذذم عمليذذذة ى ارة 

ومذذذذإ طهذذذذذم  الكليذذذذذةتو ن  ذذذذ  مذذذذذإ مجلذذذذس ال امعذذذذذة طو الكليذذذذة و رطاذذذذذه رئذذذذيس ال امعذذذذذة طو عميذذذذد  الشذذذذذاملةتال ذذذذو ة 

 . منبوليات ه ا ام لس

   ال و ة.و ف الخطو الالالمة لتنمية تقاوة  •

  الشاملة.ايا ة عملية الترطم ل  و ة   •

ل نذذذذذة تتذذذذذميم وتنميذذذذذة ال ذذذذذو ةت ل نذذذذذة توجيذذذذذه  م ذذذذذل:ىنشذذذذذاء وتوجيذذذذذه طنشذذذذذطة الفذذذذذرذ القيا يذذذذذة اظ ذذذذذرى ل  ذذذذذو ة  •

   ال و ة.ل نة ايات وتقو م    ال و ةت

  الشاملة.تووير املوار  املالية وال شر ة لتنفي  ى ارة ال و ة   •

  لشاملة.او ف اظهدا  الننو ة س ارة ال و ة   •

  الجودة:فريق تصميم وتنمية  -ب

 و عمل تحت ايا ة مجلس ال و ة ومهمته اظاااية و ف ااتراتيجية تطو ر نأام ى ارة  

   في:وتتم ل طهم منبولياته   ال و ةت

   وتطفيقاتها. رااة مفاهيم ى ارة ال و ة الشاملة  •

   العمل.تتميم ال رامش التدر  ية لقيا ة ال و ة وور     •

  الكلية.تحديد متطلفات العمالء اواء  ا ل طو  ارج ال امعة طو   •
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ومذذا تتطلفذذذه مذذإ تجهيذذذزات طو مكذذان عمذذذل  اظاااذذذيةتوتحديذذذد  طواتهذذا  بال امعذذةتااتذذراح  طذذذة مفدئيذذة للعمذذذل  •

   وغيرها.

   ال امعة.تحنين ال و ة  ا ل   •

   الجودة:لجنة توجيه   -ج

   في:وتعت ر مر ص عملية ى ارة ال و ة وتتم ل طهم منبولياتها  

   اظ رى.توتي  التلة بين ال امعة واملسانات   •

   ال و ة.و ف الخطو الالالمة لتطو ر برنامش  وائر   •

   ال و ة.تنأيم ال رامش التدر  ية ظعضاء  وائر   •

 والدروت املتعلمة  ا ل ال امعة طو الكلية.ىالالة الخو  ونشر الخ رات الفائقة  •

 (32:  2013,  يعفد النب)    

  التعليم:بعض اآلليات املعاصرة لضمان تحقيق الجودة الشاملة في 

وجذذوائص  االعتمذذا تنأذذام  التعليم:مإ طبرال التيغ وا ليات املطفقة عل  منتوى العالم لضمان ال و ة في 

 ال و ة ومواعفات اظيصو.

 االمتماد:نظام    

وهذذذذو نأذذذذذام يذذذذتم بموجفذذذذذه االعتذذذذذرا  باملسانذذذذات التعليميذذذذذة وال ذذذذذرامش طو الشذذذذها ات العلميذذذذذة طو التذذذذذر يت 

ملصاولذذة مهنذذة التعلذذيم فذذي  ذذوء معذذايير تحذذد ها املنأمذذات والهيبذذات املترتتذذة ت وهذذ ا املسانذذات تكذذون محايذذدة 

االاذذذذتقاللية وتعمذذذذل علذذذذ  املنذذذذتوى القذذذذومم ت وتتذذذذألد مذذذذإ  فذذذذار اظاذذذذات ة واملهتمذذذذين بجذذذذو ة  التعلذذذذيم ولهذذذذا عذذذذفة 

وايااذذذذه وتدايقذذذذه ت  مذذذذا ت ذذذذل لذذذذه الدولذذذذة واذذذذائل الذذذذدعم املذذذذا ي طي طن االعتمذذذذا  يهذذذذد   شذذذذكل رئيسذذذذ ي ى ذذذذ  تحقيذذذذ  

تتذذذفح شذذذها ة االعتمذذذا  بم ابذذذة ال ذذذو ة والتميذذذز وتشذذذ يف التفذذذوذ   واملناونذذذة بذذذين املسانذذذات التعليميذذذة ت وعليذذذه 

 اعترا  بال و ة والتميز و  فاء عفة اساليمية طو العاملية عل  حامل ها اواء طكانوا ط خاص طو مسانات .

 به:مفهوم االمتماد األكاديمي وبعض املفاهيم املرتبطة 

ردامه ىن متذذذذذط ح االعتمذذذذذا  مذذذذذإ املتذذذذذط حات الحدي ذذذذذة ننذذذذذ يا فذذذذذي الكتابذذذذذات العر يذذذذذةت واذذذذذد ان شذذذذذر ااذذذذذت

 التعليميذذةتمذذس را ن يجذذة لأهذذور العديذذد مذذإ املتغيذذرات الدوليذذة وشذذيو، ااذذتردام مفذذاهيم ال ذذو ة فذذي املسانذذات 

طي طمضذذاا وواوذذ  عليذذه وطمذذر  ءالشذذ يواعتمذذد  اتكذذأتاتكذذأ طي اعتمذذد والنذذا وعليذذه  يعتذذى:واملعتى اللغوي للكلمذذة اعتمذذد  

 .بإنفاذا

واذذذد تعذذذد ت تعر فذذذات االعتمذذذا  اظكذذذا يمي مذذذإ  رااذذذة ى ذذذ  ط ذذذرى مذذذإ كونذذذه واذذذيلة تنأذذذيم ذاتذذذم ومراجعذذذة 

اساذذذرار يت ناهذذذا ام تمذذذف التعليمذذذي ى ذذذ  عمليذذذة تتعذذذر  بموجعهذذذا مسانذذذات التعلذذذيم العذذذا ي لتقيذذذيم  وري جص ذذذم طو 

التعليميذذذذذذذة والتربو ذذذذذذذة شذذذذذذذامل ل،شذذذذذذذا ها التعليمذذذذذذذي ت و كذذذذذذذون هذذذذذذذد  هذذذذذذذ ا التقيذذذذذذذيم تحديذذذذذذذد مذذذذذذذدى تحقذذذذذذذ  اظهذذذذذذذدا  

للمسانة ت و ،فدي طن تتواو  النتائش التي يتم التوعل ىل ها مف معذذايير معينذذة مو ذذوعية وتنذذير عل هذذا مسانذذات 

التعلذذذيم العذذذذا ي اظ ذذذذرى التذذذي تعمذذذذل فذذذذي نفذذذس ال،نذذذذ  ت وهذذذذو  ذذذ لا عمليذذذذة اعتذذذذرا  راذذذمي بإنجذذذذاال الذذذذتعلم متضذذذذمنا 

 الا.ىعدار حكم في شكل تقدير طو س ل بما تم ىنجا
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تحتذذل عل هذذا املسانذذة التعليميذذة طو  التذذيى   طن االعتما  هذذو املكانذذة طو التذذفة العلميذذة   هوتون و شيرطما  

 ال رنامش التعليمي مقابل اا يفاء معايير ال و ة الشاملة املعتمدة لدى هيبات االعتما  اظكا يمي.

ووقذذا ملذذا جذذاء فذذي ط بيذذات  نقذذا تي وعل  ذلذذا وإنذذه يمكذذإ اذذر  مجموعذذة مذذإ التعر فذذات امختلفذذة لالعتمذذا  فذذ 

 التا ي:الدرااة عل  النحو 

علذذذ  شذذذها ة تس ذذذد تذذذواور  عذذذط املعذذذايير املو ذذذوعية فذذذي املسانذذذة  اظكذذذا يمي: ذذذذذ الحتذذذول يقتذذذد باالعتمذذذا  

 (23:  1996ت  للمسانة. )الرشيدالراغفة في االعتما  والتي وعفتها ال هة املعتمدة  

تعليميذذذة مذذذإ افذذذل الذذذروابو اظكا يميذذذة والتنأيمذذذات املهنيذذذة فذذذي  ذذذوء و قتذذذد وهذذذا   االعتذذذرا  باملسانذذذة ال

 امختلفة.معايير تحد ها املنأمات والهيبات  

وتعذذر  مواذذوعة التعلذذيم العذذا ي االعتمذذا  اظكذذا يمي بأنذذه   عمليذذة تقذذو م واعتذذرا  و جذذاالة ل رنذذامش  راسذذ ي 

طو يتذذل ى ذذ  الحذذد اظ نذذي للضذذروري مذذإ  وتقذذرر بذذأن ال رنذذامش يحقذذ  مترتتذذةتتقذذوم بذذه مسانذذة طو هيبذذة علميذذة 

 الهيبة.معايير الكفاءة وال و ة املو وعة الفا مإ  

و عذذر  االعتمذذا  اظكذذا يمي بأنذذه   افذذول املنذذتوى التعليمذذي طو العلمذذي للمسانذذة التعليميذذة واالعتذذرا  وهذذا 

  .ة ل لا  مإ الهيبات الخارجية املنبولة عإ ذلا و عطائها شها ة بأىها ااتووت الشرو  الالالم

و عذذذذذذر  طيضذذذذذذا بأنذذذذذذه   تعفيذذذذذذر عذذذذذذإ املكانذذذذذذة العلميذذذذذذة التذذذذذذي تحتذذذذذذل عل هذذذذذذا املسانذذذذذذات التعليميذذذذذذة طو ال رنذذذذذذامش 

 التعليمي مقابل اا يفاء معايير ال و ة النوعية املعتمدة لدى مسانات التقو م التربوي .     

و مكذذذذذذإ طن نرلذذذذذذت ى ذذذذذذ  طن االعتمذذذذذذا  هذذذذذذو مجموعذذذذذذة مذذذذذذإ اظنشذذذذذذطة واسجذذذذذذراءات املنذذذذذذتمرة واملعذذذذذذايير التذذذذذذي  

تنذذذذذتردمها هيبذذذذذة االعتمذذذذذا  فذذذذذي وحذذذذذت وتقيذذذذذيم املسانذذذذذة التعليميذذذذذة للتحقذذذذذ  مذذذذذإ ااذذذذذ يفاء الشذذذذذرو  واملقومذذذذذات 

 شذذذذكل يذذذذتالءم مذذذذف اظكا يميذذذذة والتنأيميذذذذة واس ار ذذذذة التذذذذي تضذذذذمإ تحقيذذذذ  رؤ ذذذذة وراذذذذالة وطهذذذذدا  هذذذذ ا املسانذذذذة 

 عامليا.املنتو ات املتعار  عل ها 

 مذذا تذذرتفو معذذاييرا وآلياتذذه  معذذهتمذذإ جهذذة ط ذذرى وذذإن معذذانم االعتمذذا  تتفذذاوت بتفذذاوت ال هذذات املتعاملذذة 

 ويرى الفعط طن االعتما  يقترب   يرا مإ مفهوم امحاافة    وطهداوهتبمعناا  

باعتفذذذذارا مذذذذإ الخذذذذدمات  التعلذذذذيمتنذذذذواتش املرجذذذذوة مذذذذإ وهذذذذو يم ذذذذل افذذذذول املنذذذذاءلة ويمذذذذا يتعلذذذذ  بتحقيذذذذ  ال 

 مذذذذا يالحذذذذظ طن  العذذذذامتوهذذذذ ا املفهذذذذوم ينطفذذذذ  علذذذذ  ال ذذذذرامش التعليميذذذذة التذذذذي يذذذذتم تمو لهذذذذا مذذذذإ اسنفذذذذاذ  ال ماهيريذذذذةت

و نذذ ند   ارجيذذةتو ذذتم مذذإ  ذذالل هيبذذة  التعليمذذيتاالعتمذذا  يذذتم علذذ  منذذتوى املسانذذة طو علذذ  منذذتوى ال رنذذامش 

 التعليمية. ما طنه يضمإ جو ة املسانات   لشاملتاعل  التقو م  

 ذذذ لا هنذذذاش تمذذذة عالاذذذة وتيقذذذة بذذذين االعتمذذذا  و ذذذمان ال ذذذو ة حيذذذل يمكذذذإ تعر ذذذد  ذذذمان ال ذذذو ة بأنذذذه 

و التذذي تتضذذمنها املعذذايير  ال ذذو ةتتتميم وتنفي  نأام يتضذذمإ ايااذذات و جذذراءات للتأ ذذد مذذإ الووذذاء بمتطلفذذات 

طمذذذذذا فذذذذذي  ال ذذذذذو ةتتم ايذذذذذات وتقيذذذذذيم اظ اء ىالاء املعذذذذذايير املو ذذذذذوعة تحذذذذذت مألذذذذذة و ذذذذذ  االعتمذذذذذا تالتذذذذذي تضذذذذذعها هيبذذذذذات 

و ذذذذ لا يضذذذذمإ جذذذذو ة مررجذذذذات املسانذذذذة  التعليمذذذذيتالعمليذذذذة التعليميذذذذة وذذذذإن االعتمذذذذا  يضذذذذمإ جذذذذو ة ال رنذذذذامش 

 التعليمية وااتمرار ة تطو را.

و تذذدا ل مذذف االعتمذذا  اظكذذا يمي  ذذ لا مفهذذوم آ ذذر وهذذو االحتذذرا  اظكذذا يمي وهذذو مفهذذوم شذذامل ملذذا تطلذذ  

والذذ ي يشذذذير ى ذذ  النمذذو الذذ اتم الذذ ي يماراذذذه  التذذدر ستعليذذه  عذذط اظ بيذذات العلميذذة النمذذو امليذذذي ظعضذذاء هيبذذة 

 مذذا يشذذمل مفهذذوم االحتذذرا  اظكذذا يمي  تواملهنيذذةرغفذذة فذذي تطذذو ر مهاراتذذه وادراتذذه العلميذذة  التذذدر ستعضذذو هيبذذة 
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وهذذذذا عذذذذا ة ال هذذذذد املساسذذذذ ي الذذذذ ي تقذذذذوم بذذذذه مسانذذذذات التعلذذذذيم للر ذذذذ   طيضذذذذا عمليذذذذة التنميذذذذة املهنيذذذذة والتذذذذي يقتذذذذد

 التدر س.بال وانة العلمية واملهار ة ظعضاء هيبة  

  االمتماد:أنواع  

 حول تقنيم االعتما  ى   تالتة طنما  هي:     (1996)ومحمد غالة   العتيبيتتتف   اراة منير  

 املساس ي وهو ال ي ير ص عل  تقييم اظ اء باملسانة التعليمية بتورة شاملة  –االعتما  العام  

 الشذذها ة اظكا يميذذةوهذذو يمذذنح  املهنذذةتواالعتما  امليي وهو يرتت باالعترا  بجو ة وطهلية اظ خاص ملماراذذة    

 املهنية.مإ افل مسانات اعتما ية طعدت له ا الغر  كالنقابات 

اذذذذد نت ذذذذت فذذذذي تقنذذذذيم االعتمذذذذا  ى ذذذذ  نمطذذذذين وحنذذذذة همذذذذا : االعتمذذذذا   (2002)ىال طن  رااذذذذة محمذذذذد عطذذذذوة 

ت واالعتما  امليي . وذلذذا بذذدمش االعتمذذا  اظكذذا يمي ال رنذذامتي  ذذمإ االعتمذذا  املساسذذ ي حيذذل طن اعتمذذا  املساس ي  

 مذذذا طن معأذذذم الكتابذذذات ال  لطالوهذذذاتالتعليميذذذة التذذذي تقذذذدمها  بجذذذو ة ال ذذذرامش االعتذذذرا   يتضذذذمإ  ذذذمنيااملسانذذذة 

 (43:  2002يوةت)عط حدا.تفتل بين االعتما  اظكا يمي واالعتما  املساس ي وتعت رهما شيبا وا

 النتائج: ـ •

 النتائش التالية:   ى  توعلت الدرااة  

 .ذ ىن ال و ة الشاملة في التعليم تم ل ىاتراتيجية كاملة لتطو ر املسانات التعليمية  1

 عد  مإ املعطيات.  ى  ذ يعصى اهتمام النأام التعليمي بتطفي  ال و ة الشاملة   2

ذ ىن طهم معايير ال و ة الشاملة في التعليم تتم ل في معايير تتم ذذل فذذي ام ذذال اس اريت ومعذذايير تتم ذذل فذذي ام ذذال   3

 التعليمي.

 ليم العا ي نأام االعتما  اظكا يمي.ذ مإ طهم ا ليات املعاعرة لضمان تطفي  ال و ة الشاملة في التع  4

 ذ ت نف مجاالت ال و ة الشاملة و فطها في املسانات التعليمية بتعد  عناعر ومكونات النأام التعليمي    5

 

 التوصيات: ـ •

 االلكتروني.دراسة من ضوابط ومعايير الجودة في التعليم  بأجراءتوص ي الباحثتان 

 ذ راجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل : 

 .2000تنوالتوال فت عماالتلت اعيد وآ رون: اواعد الدرااة في ال امعةت  ار الفكر للطفاعة وال،شر   .1

النوعيذذة للتعلذذيم العذذا ي والفحذذل العلمذذي ملواجهذذة التحذذديات املنذذتقفلية:  ةيواذذد: ال ذذو  اسلذذه    دالخشابت عف .2

 ت القاهرة.2001املستمر ال امإ لوالراء التعليم العا ي والفحل العلمي في الو إ العربم  

العر يذذذذذذذذذة لاعذذذذذذذذذذالم  الشذذذذذذذذذذاملةت القذذذذذذذذذاهرة الشذذذذذذذذذذر ةالعلمذذذذذذذذذي لتطفيذذذذذذذذذذ  ى ارة ال ذذذذذذذذذو ة  لعذذذذذذذذذا ل: الذذذذذذذذذذدلي الشذذذذذذذذذ راويت .3

 .2003العلميت
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العذذد  راذذالة الخلذذيش العربذذمت  ةالتعليميذذةت مجلذذ  اعتمذذا  املسانذذاتحذذول نأذذام  ةطحمذذد:  رااذذ   ديدت محمذذ الرش .4

 1996ت(ت الر ا 20)

العلميذذة  ةالعر يذذةت ام لذذ القيذذا ة اس ار ذذة فذذي ى ارة ال ذذو ة الشذذاملة بجمهور ذذة متذذر  ةالذذر ست محمذذو : واعليذذ  .5

 2001الرا فت جامعة غين شمست    والتجارةت العدلالاتتا   

العفاسذذذذ يت هشذذذذام عفذذذذد ة:  ذذذذفو ال ذذذذو ة فذذذذي املكتفذذذذات ومرا ذذذذص املعلومذذذذات بااذذذذتردام مفهذذذذوم ا ارة ال ذذذذو ة  .6

 2003الشاملةت مجلة املكتفات واملعلومات العر يةت العد  ال اللت الر ا ت  ار املر ات  

ملعذذايير ذ املواعذذفات ذذذذ املنذذسوليات(ت عمذذان : اظر نت ذذذذ ا )املفذذاهيممحنذذإ: ال ذذو ة فذذي التعلذذيم  ت اذذهيلةالفذذتالوي  .7

 2008 ار الشروذ لل،شر والتوال فت  

 2006املضيفت محمو : املناةج التعليمية عناعتها وتقو مهات القاهرةت االنجلو املتر ةت  .8

يت الو يذذذلت حلمذذذي احمذذذد: االتجاهذذذات الحدي ذذذة فذذذي ترطذذذيو وتطذذذو ر منذذذاةج املرحلذذذة االو ذذذ ت  ار الفكذذذر التربذذذو  .9

 2001القاهرةت  

 2001حاوظت ورج احمد: ى ارة املسانات التربو ةت القاهرةت عالم الكتةت .10

 2006حنينت االمة عفد العأيم: اال ارة ال اتية والالمر ص ة للتعليمت  ار الوواءت االاكندر ةت .11

تمر س ملذذذذ رؤ ذذذذة مقدمذذذذة ا ذذذذ  ا ال امعيذذذذةت عيمذذذذةت رشذذذذدي: مسشذذذذرات ال ذذذذو ة ومعوااتهذذذذا فذذذذي ى ارة القيذذذذا ات  .12

النذذذذنوي الخذذذذامس عشذذذذر تحذذذذل عنذذذذوان تأهيذذذذل القيذذذذا ات التربو ذذذذة فذذذذي متذذذذر والعذذذذالم العربذذذذمت القذذذذاهرةت  ار الفكذذذذر 

 2007العربمت  

: تحليذذذذل نقذذذذدي ملعذذذذايير ىعذذذذدا  املعلذذذذم فذذذذي متذذذذرت املذذذذستمر العلمذذذذي النذذذذا ت عشذذذذرت لالحميذذذذدت  مذذذذاعفذذذذد  .13

 2004جامعة عين شمست ال معية املتر ة للمناةج و رذ التدر ست

امحنذذذذذذذإت توويذذذذذذذ  محمذذذذذذذد: تقيذذذذذذذيم اال اء ومذذذذذذذدا ل جديذذذذذذذدة لعذذذذذذذالم جديذذذذذذذدت القذذذذذذذاهرةت  ار النهضذذذذذذذة  عفذذذذذذذد .14

 2011العر يةت  

 نذذذذيونم: ا ارة ال ذذذذو ة الشذذذذاملة مذذذذد ل لتطذذذذو ر التعلذذذذيم ال ذذذذام يت القذذذذاهرةت عذذذذالم  النبذذذذي اذذذذعا  عفذذذذد  .15

 2013الكتةت

مجتمذذذذف املعروذذذذةت القذذذذاهرةت عذذذذذالم  ياملتكاملذذذذة فذذذذ  ةالدراسذذذذ ي والتنميذذذذذ عروذذذذةت عذذذذالح الذذذذديإ: مفهذذذذوم املذذذذنتج  .16

 2006 الكتابت

املنتذذذورةت العذذذد   التربيذذذةتعطيذذوةت محمذذذد ابذذذراهيم: مذذذد ل ا ذذي تحقيذذذ  ال ذذذو ة فذذذي التعلذذذيمت مجلذذة كليذذذة  .17

(48  )2000   

غفورت امال النيد: مد ل اذذيجما اذذتة وااذذتردامه فذذي ا ارة مسانذذات التعلذذيم العذذا ي  تتذذور مقتذذرح   .18

تذذذذذ املر ذذذص العربذذذم للتعلذذذيم والتنميذذذةت جامعذذذة عذذذين شذذذمس ذذذذذ ام لذذذد ال ذذذامإ عشذذذرت ةالتربيذذذة العر يمجلذذذة منذذذتقفل  ت

2011 
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