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  :املقدمة

وزيادة عدد مـرات  ، ت إجناز األعمالوطول وق، والتبذير يف املوارد، نظراً ملا تعانيه معظم الدول النامية من سوء اإلدارة

نرتقي مبخرجاتنا التعليمية إىل مستوى عال  وكي -وال سيما يف بالدنا -ضعف املخرجات التعليمية أدى إىلمما ، التنسيق

فعلى الرغم من أن مفهوم اجلودة الشـاملة  ، ال بد من تطبيق مواصفات اجلودة على املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة

موضع  إال أن التحدي احلقيقي يكمن يف وضع هذا املفهوم، وأن مزاياه عديدة وغنية عن التعريف، داري حديثمفهوم إ

  .ومن أين نبدأ؟ وكيف ميكن الوصول إىل الغايات من تطبيق هذا املفهوم؟، التطبيق العملي

  

د يف التعليم إال خطوة إجيابية وجبـارة  وما قامت به وزارة التربية والتعليم يف اليمن من استحداث إدارة اجلودة واالعتما

حنو حتسني نوعية التعليم لذا كان لزاماً على تلك اإلدارة اختيار الفرق اليت متثل اإلدارة على مستوى احملافظـات وفقـاً   

ـ  ذا مـا  ملعايري اجلودة حىت يكون الفريق ذات فائدة وحيقق ما ترجوا إليه اإلدارة من تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم، وه

تقوم به وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة اجلودة واالعتماد فيها متمنياً هلا التوفيق والنجاح يف مهامهـا وتأسـيس إدارة   

اجلودة واالعتماد بشكل مرضي مبا حيقق األهداف املرجوة، ومن هذا املنطلق كتبت هذه الوريقـات يف جمـال اجلـودة    

  .لإلدارة اجلودة واالعتماد بوزارة التربية والتعليم الشاملة يف التعليم ليتم تقدميها

  

مشاركة مجيـع  املتمثل يف اجلودة مدخل جديد يف أداء العمل يتطلب جتديد األساليب اإلدارية التقليدية والعمل اجلماعي ف

  .يف فلسفة اإلدارة احلاليةوهذا يعين يف جوهره التغيري ، أفراد املؤسسة

  :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه

  هل ميكن توظيف اجلودة الشاملة يف مؤسساتنا التربوية ؟

املناسـبة يف كافـة   واألموال الكافية لتوفري البيئـة  ، غري أنه حيتاج إىل يئة املناخ املناسب لتفعيله، نعمبالتأكيد واجلواب 

وعة وفق أسس علمية مدروسـة  هذا باإلضافة إىل املادة العلمية املوض ،والتقنيات ،لكوادر البشريةمن امستويات التعليم 

عـن  اآلن وال يعين ذلك أن نتخلـى  ، وكل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية، تليب حاجة أفراد اتمع وتنمي قدرام

، وزمـين ، وتربوي، ايلمن هدر مض اهلدر بأنواعه أن خفعلماً ب، تطبيق بعض جوانب اجلودة الشاملة اليت ميكن حتقيقها

  . فائدة أكرب من تكاليف تنظيم اجلودة حيقق، وإداري
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  . وهو الطالب) املخرج(املبذولة من قبل كل العاملني يف اال التربوي لرفع مستوى املنتج التربوي  هي اجلهود

، املسـتلزمات املاديـة  ، املناهج( تفاعل املدخالت "بصورة خمتصرة بأا ، وميكننا تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم

  ". يف العملية التعليمية لتحسني نوعية املخرجات بصفة مستمرة) اإلدارة، األفراد

والنوعية املتوقعة قد ختتلف اختالفاً جذرياً عن النوعية الفعلية  ،والفيناإلداري  :نظامنيالوالعملية التعليمية هي التفاعل بني 

  .للخرجيني

  

ì§a@ñŠa†g@âìèÐßáîÜÈnÛa@À@òÜßb“Ûa@ñ†Z@ @

فالواقعي هو التزام املؤسسة التعليميـة بإجنـاز   ، واآلخر حسي، إن ملفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم معنيان أحدمها واقعي

ومعـدالت تكلفـة   ، ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية، مثل معدالت الترفيع، مؤشرات ومعايري حقيقية متعارف عليها

أي مدى اقتناع ، ي فإنه يرتكز على مشاعر وأحاسيس متلقي اخلدمة التعليمية كالطالب وأولياء أمورهمأما احلس، التعليم

  .ورضا املستفيد من التعليم مبستوى وكفاءة وفعالية اخلدمة التعليمية

  

القائمة على العملية  يقوم على أساس إدارة ومراقبة العاملني يف املنشأة أو اجلهة، ومفهوم إدارة اجلودة يف العملية التعليمية

   .العملية التعليميةمراحل التعليمية للتأكد من اجلودة يف كل مرحلة من 

  

وارتفاع معـدالت االلتحـاق   ، وقد تأثر مفهوم اجلودة الشاملة للتعليم مبتغريات حديثة مثل املنافسة االقتصادية الدولية

وازدياد مسامهة القطاع اخلاص يف التعلـيم بنظـرة   ، نتاجوظهور تقنيات حديثة يف نظم املعلومات وأساليب اإل، بالتعليم

  . جتارية رحبية

  

التعرف على مظاهر الضعف بعد استكمال العمليـة التعليميـة عـن طريـق     "تعين ، ورقابة اجلودة يف العملية التعليمية

اليت قد حتدث يف العمليـة  ألخطاء كتابة التقارير وإعداد الدراسات من خالل مالحظة ااالختبارات اخلارجية والداخلية و

  ".التعليمية
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، وتؤكد على القيم والرؤى، وبصفة عامة فإن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم تم مبكانة املستفيدين من العملية التعليمية

لعمل ورفع اعتزازهم با، ومنح السلطات للمعلمني، مع االهتمام بإدارة األشخاص، وعلى إدارة العملية التربوية عن قرب

مع إعادة النظر يف الوضـع  ، فالتعليم مهنة تتطلب االحتراف ومعايري وشروط الزمة ملمارستها ،يف هذه املؤسسة التعليمية

واحلوافز اليت تستقطب أفضل الكفاءات البشرية املؤهلـة هلـذه   ، االقتصادي للمعلم وإضفاء املكانة االجتماعية الالئقة به

وزيادة حرصهم الـداخلي علـى    ،المتهان مهنة التعليم وجتديدها بعد فترة زمنية حمددة الترخيصمع اعتماد نظام ، املهنة

  .وأن تكون املعلومات مبنية على حقائق وبعيدة عن اإلشاعات، مستقبل هذه املؤسسة

  

áîÜÈnÛa@À@òÜßb“Ûa@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐmZ@ @

كان اـال   وقد، التوجهات املالئمة للمجتمعو تاالحتياجاحيتاج التعليم العام إىل مستويات أعلى من اجلودة لتحقيق 

اال الصحي والتعليمي بإتباع نفس اخلطوات بعد تغـيري   قام مث ،الصناعي هو املستفيد األول يف تطبيق مثل هذه املعايري

ـ   و، املسمى من اجلوائز الوطنية للجودة إىل شهادات االعتراف الدولية يف اال الصـحي  ال مبسـميات أخـرى يف ا

استخدمت منوذج مـالكوم بولـدرج املسـتخدم يف     مثالً فالقطاعات التعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية .التعليمي

مت اسـتخدام النمـوذج األورويب للجـودة    حيث يف أوروبا كذلك و، التعليم لصناعة مع تعديل طفيف عليه لتطبيقه يفا

  .ملناسبةواملستخدم يف جمال الصناعة بعد عمل التعديالت ا

  

وأصبحت املؤسسات التعليمية حتت ضغط كبري الستخدام اجلـودة كمعيـار للمنـتج    ، وأصبحت اجلودة شعاراً ومطلباً

  .اًوليس استهالك اًالتعليمي نتيجة للتوجه الداخلي حنو اجلودة بعد ترسيخ فكرة اقتصاديات التعليم واعتبار التعليم استثمار

  

قاعدة املعرفة اليت يستخدمها خريج العمليـة التعليميـة يف   "عايري اجلودة يف التعليم بأا ويعرف املعهد الوطين األمريكي م

التوظيـف  التخطـيط و التنظـيم و   ( حل املسائل املتعلقة مبشاكل حقل العمل من خالل وظائف العملية اإلدارية وهي

  .)والتوجيه والرقابة

  

@ @
@ @
@ @
@ @
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والـبعض   ،اإلداري عام من خالل معايري حمددة بعضها للمجالاجلودة يف التعليم ال اعتماد املعايري العاملية لتطبيق ملهممن ا

  _:املتمثل يف، الذي يتلخص يف الرسالة والغايات انطالقاً من املعيار اإلداري ،التعليميللمجال اآلخر 

  .يثمسة من مسات العصر احلدوأا  ،عاملية نظام اجلودة  •

  .ارتباط اجلودة باإلنتاجية وحتسني اإلنتاج  •

  .اتصاف نظام اجلودة بالشمولية يف كافة ااالت  •

  .تدعيم اجلودة لعملية حتسني املدرسة  •

  .تطوير املهارات القيادية واإلدارية لقادة الغد  •

  .اهلدر أو الفاقد زيادة العمل وتقليل  •

   .االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية  •

  

  _ :التربوية ما يليالتعليمية وومن املعايري 

واخلـدمات  ، ومتوسط تكلفة الفـرد ، نسبة عدد الطالب إىل املعلمني: منها :معايري مرتبطة بالطلبة •

  .املقدمة هلم

واحتـرامهم  ، وثقافتـهم املهنيـة  ، مدى مسامهتهم يف خدمة اتمع: مثل :معايري مرتبطة باملعلمني •

  . لطالم

ومدى ارتباط طريقة املنـهج  ، جودة املنهج ومستواه وحمتواه: مثل :طة باملناهج الدراسيةمعايري مرتب •

  .وأسلوبه بالواقع

واختيار ، والعالقات اإلنسانية اجليدة، التزام القيادات باجلودة: مثل :معايري مرتبطة باإلدارة املدرسية •

  .اإلداريني وتدريبهم

واختيار الرجـل املناسـب يف املكـان    ، تفويض السلطات: مثل :معايري مرتبطة باإلدارة التعليمية •

  .والبعد عن القبلية واإلقليمية، املناسب

ومدى استفادة الطـالب  ، قدرة املبىن على حتقيق األهداف: مثل :معايري مرتبطة باإلمكانات املادية •

  .من املكتبة املدرسية واألجهزة واألدوات والتقنيات
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يط ا مدى وفاء املدرسة باحتياجات اتمع احمل: مثل :رسة واتمعمعايري مرتبطة بالعالقة بني املد •

والتفاعل بني املدرسة مبواردها البشرية والفكرية وبني اتمع بقطاعاته ، واملشاركة يف حل مشكالته

  .اإلنتاجية واخلدمية

  

العمل الفردي إىل الـنمط اإلداري   نظام اجلودة قادر على التحول من النمط اإلداري التقليدي املألوف الذي يركز علىف

احلديث الذي يعتمد على العمل املؤسسي من خالل فريق العمل ويركز على أساليب عمل جديدة وابتكارية من أجـل  

  .إرضاء املستفيدين

  

¾@òÛìßd¾a@òíú‹ÛaáîÜÈnÛa@pbu‹ƒZ@ @

مواصفات  وذلك بتطبيق، التنمية الوطنيةاحلصول على متعلمني مؤهلني يسامهون يف ذه املخرجات هو إن الرؤية املأمولة هل

وكسب املعرفـة   ،ومتمشية مع التقدم التقين يف التعليم، متطلبات السوق احلديثتتوافق وومقاييس ترضي أولياء األمور و

والبحث عن أحدث النظريات واألساليب احلديثة يف  ،واكتشاف املواهب وصقلها ،واحلصول على املهارة بأيسر الطرق

  .لتعليم والتدريبالتعلم وا

  

وقـت إجنـاز   طـول  مثـل   سوء اإلدارة والتبذير يف املواردتفادي ل دعت احلاجة إليه، هذا التوجه حديث نسبياًيعترب و

يساعد املؤسسات التعليمية على التعرف على جوانب اهلدر يف الوقـت   أنه حيث، وزيادة عدد مرات التنسيق ،األعمال

 الضـائع يؤدي إىل توفري اجلهد والوقت واملال واملوارد مع تقليل نسبة اجلهد مما  ص منهاللتخل والطاقات الذهنية واملادية

باخلـدمات إىل املسـتوى   رتقـاء  تزايد االهتمام باال باإلضافة إىل ،من كل عمل% ٣٠الذي يقدره املختصون حبوايل و

ؤسسات التربويـة يـؤدي إىل حتسـن    واالقتناع بأن حتسن جودة العمل يف امل ،األفضل الذي حيقق أكثر كفاءة وفاعلية

اقتصـاديات  ف .وحتسني معنويات العـاملني ، املستفيدين وحتقيق رضا ،وخفض التكاليف، اإلنتاجية واملخرجات التعليمية

حكم على السياسات والربامج هلذه املؤسسات عن طريق قياس خمرجاا مـع  للمؤسسات التعليمية هي وسيلة لل اجلودة

  .علومات حبيث ميكن استخدامها بفعالية من قبل صانعي القرارالقدرة على تنظيم امل
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، منذ ثالث سنوات عقد يف الدوحةذي لقد أوصى املشاركون يف ختام أعمال برنامج اقتصاديات التعليم بدول اخلليج وال

بضرورة تطبيق معـايري اجلـودة يف    ،من املتخصصني ٢٥شاركة اخلليج مب نظمه املركز العريب للتدريب التربوي لدولو

كما أوصوا بإدخال ، ووضع برامج ملتابعة نتائجها بعد حتديد أهداف العملية التربوية ومواصفات عناصر تنفيذها ،التعليم

وهلـذا جيـب   ، جلودةارة اوإنشاء وحدة يف كل وزارة لتقوم مبتابعة إد ،مهارات إدارة اجلودة يف وزارات التربية والتعليم

  .ميكننا التطوير والتحسني بعد معرفة األسباب احلقيقية وليس عن طريق التخمنيحىت ، يتالتقييم الذا تطبيق أدوات

  -:اإلجابة على بعض التساؤالت مثل ومديرة ولتطبيقها جيب على كل مدير

  الضعف يف املدرسة؟ أين مواقع القوة يف املدرسة؟                                 أين مواقع

  هل هو بسبب اإلدارة والقيادة؟                             هل هو بسبب ضعف جهاز التدريس؟

  هل هو بسبب املناهج؟                                     هل هو بسبب نظام العمل املتبع؟

  سبب النظام املتبع؟هل هو بسبب البيئة؟                                        هل هو ب

  ؟ اليمنما هي الفجوة يف األداء بني مدرستنا وبني بقية املدارس األخرى يف 

  ؟اليمنما هي الفجوة يف األداء بني مدرستنا وأفضل املدارس األخرى داخل وخارج 

  

  .ق التخمنيوعند إجابة مثل هذه التساؤالت ميكننا التطوير والتحسني بعد معرفة األسباب احلقيقية وليس عن طري

يسـاهم يف  ، مبنياً على نظام منهجي شـامل ، وجيب أن يكون التركيز على أمهية تطبيق معايري األداء املتميز يف الوزارة 

كما جيب إعادة هندسة إجراءات العمل واخلدمات . ويليب احتياجاته من اخلدمات التعليمية املطلوبة، خدمة املواطن أوالً

  .ودعم مسار اجلودة بأنواعها يف الوزارة لتطوير

  

فعندما يكون املنتج سلعة ملموسة يسهل على املستفيد ، لقد أصبحت اجلودة تطبق على مجيع املنتجات السلعية واخلدميةو

 ،ولكن يصعب األمر عندما يصبح املنتج خدمة مثل اخلدمات التعليمية والتدريبيـة ، أن مييز ما بني منتج وآخر يف اجلودة

وقد درجت معظم املؤسسات التعليمية والتدريبية على تنفيذ املواصفات العاملية لكسب شهادة اجلـودة   .وخدمة اتمع

)ISO 9002 (ة واخلاصة يف الـدول  وهذا ما مييز املؤسسات التعليمية العام، ز موقعها يف امليدان العلمي والعملييتعزل

  .املتقدمة

  



 

 

 

 
8 

 

 ـامـــلــــة فـــي الـــتـــعـــلـــيــــمالــجــودة الـــشــ
@c@†a‡Çg@Oïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@ @

kadwany@gmail.com 

‹–bäÈÛa@@òĐjm‹¾a@òîàîÜÈnÛañ†ì§biZ@@ @

  .وتقنيات التعليم، والبحوث، واملنهج التعليمي، واملعلمون، واإلدارة التربوية والتعليمية، والطلبة، بىن التعليميوتشمل امل

  :)اخل....املنشآت واملعامل واملكتبة( وتقنيات التعليم املبىن التعليمي -١

والتكييف والتهوية واملوقـع  لسعة وامن حيث الشكل  ،وتأثرياته النفسية على الطالب واملعلم ،وهو يشمل تصميم املبىن

كالسبورة اليت تستخدم األقـالم   ،وما حتتويه من أدوات تعليمية ووسائل تقنية ،وألواام الفصول وإضاءا يتصم وأيضاً

والعارض الضوئي الذي ، واستخدام التلفزيون والفيديو ،والسبورة الذكية ،ضر بالصحةعوضاً عن الطباشري الذي ي ،املائية

 اخلاصة وكذلك املختربات واملعامل، بأسلوب شيق ال يعتمد على التلقني على اكتساب املعلومة الطالبةأو الطالب  يساعد

وكذلك الورش العملية واملهنية املالئمة واملـزودة   ،وأجهزة احلاسب اآليل املزودة بأحدث برامج التعلم ،تعلم اإلجنليزيةب

أي االهتمام ، واملطعم املقدمة يت تشمل وجبة الغداءلوالعناية بالصحة وا ،لسالمةباآلالت احلديثة للتدريب واملتبعة أصول ا

  .ببيئة التعليم ككل

  

   :الطلبة -٢

الـذي مـن   و، وهم أساس العملية التعليمية، واملخرجات اليت نتطلع بأن تكون يف أحسن مستوى، وهم مستقبل األمة

  . أجلهم قام هذا الصرح الكبري للتعليم

  

  :التربوية والتعليمية اإلدارة_ ٣

تتوفر كوادر إدارية وتربويـة متخصصـة    جيب أنحيث  ،يف إدارة املؤسسات التعليمية اليت تقوم وهي الكوادر البشرية

، لدورات تدريبية وتطويريـة  الكلوجيب أن خيضع  ،شهادات متخصصة حتملو ،تتحلى بصفات قيادية تربوية ،ومدربة

، خيضع للتقومي املسـتمر كما جيب أن  ،كفاءتهلزيادة إنتاجيته و ،تعليمية وتدريبيةإلطالع على ما يستجد من نظريات ل

 حىت علـى األقـل  تشترط  وال، ال يطلب فيها التخصص يف اإلدارةأ، جرت العادة لدينا عند الترشيح لوظيفة قيادية فقد

   .دورة يف إدارة األفراد اجتياز

  

، األمر الذي جعـل  ال حيملون سوى الثانوية أو دوا يف بالدنا سنسبة كبرية من مدراء املدار أنبل لألسف سنجد 

  .من املدرسة بيئة غري صاحلة للتعليم بسبب سوء اإلدارة وجهل القيادات اإلدارية فيها
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  :وناملعلم -٤

ته ومهاراتـه  وتطوير قدرا، لذا جيب االهتمام بإعداده والرقي بكفاءته، يف العملية التعليمية أساسية يعد املعلم أهم ركيزة

  .ومنحه احلوافز املناسبة، له يف الفصل أو املعمل أو املكتب اجلو املناسب وتوفري، عن طريق التدريب املستمر، ومعارفه

  

  :التعليمياملنهج  -٥

 جيب تطوير املناهج حىت تتواكب مع ما يفرضه احتيـاج سـوق العمـل    و ،وله أمهية قصوى يف جذب الطالب للتعلم

أي أن يتماشـي  ، كما أن للشكل أمهية من حيث الطباعة والورق واأللوان مع املضمون العملي املفيد ،عومتطلبات اتم

  .فمن ال يتقدم يتقادم، مع تطور وتقدم اتمعات، تطور وتقدم املناهج

  

  :البحوث -٦

ر الكفـاءة الداخليـة   ال نستطيع أن نتجاهل أمهية البحوث يف تطويو، للبحوث دور فعال يف التنمية الوطنية بشكل عام

وذلك من خالل تشجيع الدارسني على إجراء البحوث من ، هلذا جيب إعطاء البحوث األمهية املناسبة، واخلارجية للتعليم

، وال يتأتى هذا إال عن طريق التدريب املستمر على مهارات البحث العلمي وأسـاليبه ، أجل خدمة اتمع وحل مشاكله

  :وهذا يتطلب بالضرورة

  .يف جمال البحث العلمي املعلمني والتربويهيل مجيع تأ-١

تفعيل إدارة الدراسـات والبحـوث التربويـة    ، أو عال األقل متخصصة أحباث مراكزو وحداتإنشاء  -٢

  .واملوجودة يف مكاتب التربية والتعليم باحملافظات

  .منح جوائز مادية ومعنوية للمبدعني يف جمال البحث -٣

  .لبحث العلميوضع ميزانية خاصة ل -٤

  

والتأكيـد بـأن    ،وكسب املهارة ،ومما ال شك فيه أن اجلودة أصبحت شهادة إضافية تضفي برهاناً على جودة املعرفة 

أمل أن تطبق اجلـودة علـى مجيـع خمرجـات     وكلنا ، تتحلى مبقاييس ومواصفات عامليةخمرجات املؤسسات التعليمية 

  .احلكمةيف مين اإلميان و لدينا املؤسسات التعليمية
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 ،ومبا أن التعليم يتعامل مع العقل اإلنساين الذي يتأثر باجلو احمليط به فإن قياس اجلودة يف التعليم من أعقد األمور وأصعبها

  -:وللوصول إىل أفضل املستويات التعليمية ال بد من اإلجابة على األسئلة التالية

  هل يتماشى التعليم مع املتطلبات احلقيقية للوظائف؟

  أو املنظمة التعليمية رؤية مستقبلية؟ ةوجد للمؤسسهل ي

  ما هي اآلليات املطلوب توفرها لتحقيق الرؤية؟

  ما هي املستويات املطلوبة ألعضاء هيئة التدريس وللقيادات واليت تتوافق مع رؤية املؤسسة التعليمية؟

  ما هي املقاييس املطلوب توفرها لقياس األداء اخلاص باآلليات واألشخاص؟

  ا هي املعايري املطلوبة واليت ميكن قياسها ملعرفة القدرات؟م

لتحقيق  مثالً ألخرى باتمع كالصناعةة التعليمية وااالت احليوية اهل يوجد أي تعاون مشترك بني املؤسس

  مردود وطين مثمر للجميع؟

طلبة على حتديـد اجتاهـام   هل هناك اتصال بني املؤسسات التعليمية املختلفة كاملدرسة واجلامعة ملساعدة ال

  الشخصية واملتفقة مع احتياجات الوطن؟   

@ @
ù†bjß@áîÜÈnÛa@À@òÜßb“Ûa@ñ†ì§aZ@ @

، ارتفاع تكلفة التعلـيم قد أدى و، تطور مفهوم اجلودة من اكتشاف األخطاء إىل منع األخطاءقد كما مت ذكره سابقاً ف

ق العمل الذي يؤثر سلباً على معدالت التنمية إىل االهتمام وضعف ارتباطها بسو، وسوء نوعية بعض املخرجات التعليمية

  -:بضبط جودة التعليم الذي يعتمد على املبادئ التالية

  .ضبط جودة التقييم من قبل اإلدارة التربوية لتقدمي خدمات متميزة �

 .حتقيق اجلودة الشاملة كل فيما خيصه يف ع األفراد يف املؤسسة التعليميةمجي إشراك �

 .داء الوظيفي إىل منع حدوث األخطاءاستناد األ �

 .اعتماد مواصفات قياسية جلودة األداء والتحقق من إجنازها �

 .والتركيز على التعرف على احتياجام والسعي لتحقيقها، كسب ثقة املستفيدين من اخلدمة التعليمية �

 .ية واإلداريةاالهتمام بتدريب اهليئة التعليم �

 .واإلداري التطوير التربوي تبين نظام متابعة تنفيذ إجراءات �

 .إىل املؤسسات التعليمية والوالء إىل مهنة التعليم االنتماءتعزيز  �
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 .التأكيد على أن التحسني والتطوير عملية مستمرة �

 .الوقاية بدالً من البحث عن العالج ىالتركيز عل �

 .التركيز على العمل اجلماعي �

  .بناء على احلقائق اختاذ القرار �

@ @
@‡öaìÐÛa@áçc�aòÔÔ@áîÜÈnÛa@ñ†ìu@Ájš@åßZ@ @

  .تنتج عن ضبط جودة التعليم هناك نوعان من الفوائد

  :مثل، فوائد تعود على اتمع ككل_ ا

 والوالء ،الدينية واملتمثلة يف القيم ،ج التعليمي املباشر وهو الطالبريات السلوكية والشخصية لدى املخرالتغ �

  .الذات واالنتماء والدافعية واإلجناز وحتقيق ،للوطن

اليت حيدثها التعليم يف اتمع من خالل تنشئة  ،التغريات الثقافية واالقتصادية والتقنية واالجتماعية والسياسية �

 .وهذا هو املنتج الغري مباشر من التعليم ،أفراده

من هدر مايل وهدر بشري وهدر إداري وهدر تربـوي وهـدر    ،اكتشاف حلقات اهلدر وأنواعه املختلفة �

 .قدير معدالا وأثرها يف كفاءة التعليم الداخلية واخلارجيةوت ،زمين

من خالل تقييم النظام التعليمي وتشخيص أوجـه القصـور يف املـدخالت والعمليـات      ،تطوير التعليم �

 .حىت يتحول التقومي إىل تطوير حقيقي وضبط فعلي جلودة اخلدمة التعليمية، واملخرجات
  

   :مثل، فوائد تعود على الطالب -ب

القدرة على التحليل والتركيب والتقومي مـن خـالل    امتالكهو ،قدرة الطالب على اكتشاف املعرفة بنفسه �

  .والنظر إىل دور املعلم كدور مشارك ،أساليب التعلم املناسبة

 .ألنه يركز على الفهم وليس على احلفظ والتلقني ،قدرة الطالب على االحتفاظ باملعرفة ملدى طويل �

  .معرفة جديدة تكوينقدرة الطالب على  �

 .وجماة املواقف املختلفة اليت يتعرض هلا، قدرة الطالب على تطبيق ما لديه يف حل املشكالت �

، أو املسموعة، أو الكلمة املكتوبة، من خالل الكلمة املقرؤة ،قدرة الطالب على توصيل ما لديه من معرفة لآلخرين �

 .لرسم اهلندسي واألشغال اليدوية ومهارات االتصال واملنطقهارات األرقام والتمثيل البياين واامتالكه ملو

 .واالستعداد للتعلم مدى احلياة، رغبة الطالب يف معرفة املزيد �
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ايري وطنية لقيـاس  ووضع مع ،جودة وطنيةوإنشاء هيئة اعتماد ، الالمركزيةاجلودة الشاملة يتطلب التوجه حنو  حتقيقإن 

  .وربط املخرجات التعليمية باحتياجات السوق احلقيقية، منتج التعليم

  

إال أن يف هذه املرحلة وهي مرحلة تأسيس إدارة اجلودة بالوزارة واختيار الفرق العاملة يف إدارة اجلودة واالعتمـاد  

ليم وكيفية تطبيقها ومـن مث  عاجلودة يف الت قد يكون من املناسب هو البدء مبركزية اإلدارة حىت يتم استيعاب مفاهيم

  .مركزية تطبيق اجلودة يف التعليملالتعميمها على احملافظات واملديريات واملدارس من خالل مبدأ ا

  

ولكـن توجـد    ،لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،الباحثني واملهتمنيال يوجد أسلوب واحد متفق عليه من مجيع ومع ذلك 

  -:باعها وهي كالتايلخطوات أساسية جيب إت

وتشـكيل  ، وأساليب تطبيقها، على مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف وزارة التربيةاملسئولني كافة تدريب القادة و )١

 ،واملوظف القادر على تنفيذه ،وجود املدير القادر على اختاذ القرار يف أعلى اهلرمحىت يتوفر ، فرق حتسني اجلودة

 .ويلقى الدعم الكايف لقبوله ،لى كافة املستوياتحىت يتم قبول هذا املفهوم عو

  .وتنفيذ وتقييم الربامج التربوية ختطيط تشكيل جملس للجودة يشرف على )٢

، ة التعلـيم ن من خدميبعد دراسة رغبات واحتياجات املستفيد،  لقياس جودة املخرجات التعليميةديد معايريحت )٣

 .وذلك بعد حصر هذه اجلهات، ةخاص اتأو قطاع، قطاعات حكومية سواء كانوا أفراداً أو

 .يف جمال التعليم إعداد وتوزيع دليل اجلودة الشاملة )٤

يكـون  علـى أن  ، وفقاً للمراحل املتعارف عليها ليميةالتطبيق الفعلي لربنامج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التع )٥

 .العملية لتسهيل تطبيق الربنامج واإلجراءات ،وكيفية تفويض الصالحيات لألفراد ،يف كيفية التنفيذ واضحاً

  .وصوالً إىل سالمة التطبيق وحتقيق األهداف، تقييم ومتابعة التنفيذ خطوة خبطوة )٦

 .على الكفاءة من أجل حتقيق اجلودة املطلوبة ظمراقبة وتقييم النتائج بصورة مستمرة للحفا )٧

  .واملديرين، واملعلمني، وأولياء األمور، بناء على مرئيات الطالب، احلايل معرفة واقع مدارسنا )٨
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  :مراجع مت االطالع عليها يف جمال إدارة اجلودة الشاملة

أمنوذج مقترح لتطوير اإلدارة املدرسية يف ضوء إدارة اجلـودة الشـاملة،   ). ٢٠١٠(الدعيس، عبد الكرمي سعد .١
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء

  .واالعتماد األكادميي يف التعليم جلودة الشاملةا، )٢٠٠٣(حممد بن شحات، اخلطيب .٢

جملـة  ، "اآلليات والتطبيقات التربوية، املنهج، املفهوم: ضبط اجلودة). "م٢٠٠٠(عصام الدين نوفل ، دعبد اجلوا .٣
  .)١٠(السنة ) ٢٢(العدد ، قطاع البحوث التربوية واملناهج بوزارة التربية بدولة الكويت، التربية

: القـاهرة ، "وأسواق العمل يف الوطن العـريب : "اجلودة الشاملة يف التعليم). م٢٠٠٣(، حممدخالد ، الزواوي .٤
  .جمموعة الدول العربية

: التطبيق ومقترحات التطـوير : إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية). م٢٠٠٤(، صاحل ناصر، عليمات .٥
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

إدارة اجلودة يف التعليم، جملة التربية، العدد الثـامن عشـر، مـايو    ). ٢٠٠٦(إبراهيمن املديرس، عبد الرمحن ب .٦
  .م٢٠٠٦

الوهاب، والقحطاين، جوهرة حـزام،   العزيز، واملوسى، مسرية عبد السبيعي، فريزة أمحد مىن، و املنصور، عبد .٧
الشاملة، ورقة عمل مقدمـة   القيادة التربوية للمدرسة يف ضوء مفاهيم اجلودة). هـ١٤٢٨(واملعيلي، هدى علي

  .هـ١٤٢٨مجادى األول  ١٤-١٢إىل اللقاء الثاين عشر لإلشراف التربوي، للفترة 


