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 ملخص البحث

التعتر  علتتت متالبتاب تابيتتة ادارة الجتودة اليتتاملة ات  الم سستتاب  استتدد  البثتت 
بالمملكتتتة العربيتتتة الستتتعوديةت وتثديتتتد  التربويتتتةت وتيتتتخي  وارتتتا اداراب اإليتتترا  التربتتتو 

ا  اداراب اإليرا  التربو  بالمملكة العربيتة الستعوديةت  لياملةمتالباب تابية ادارة الجودة ا
  .واستخدم البث  المندج الوصف  لمعالجة ميكلته

ومن خالل تيخي  وارا اداراب اإليرا  التربو  باإلداراب العامة للتعلتيم ات  منتااة 
تثقيقدتا المملكة العربية السعوديةت وثصر للعديد من الميتكالب والمعورتاب التت  تثتول دون 

إلدارة الجودة الياملةت وا  ضوء تثديد متالباب تابية ادارة الجودة الياملة ا  الم سستاب 
التربويةت توصل البث  الت مجموعة من المتالباب الالزمة؛ لتابية ادارة الجودة الياملة ات  

اب اداراب اإليتترا  التربتتو  بالمملكتتة العربيتتة الستتعوديةت وجتتاءب المتالبتتاب اتت  صتتورة متالبتت
وتلك المتالباب منظومة متكاملة ومتداخلتة متا بعضتدا . وبيريةت ومجتمعية وماديةتنظيميةت 

  .البعضت لذلك يجب النظر اليدا بصورة كلية

 اإليرا  التربو  -الجودة الياملة: الكلماب المفتاثية
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 :مقدمة

ايتتد ثمتت  ان رتتدوم افلفيتتة الةالةتتة وبمتتا تتستتم بتته متتن تستتاري معراتت  وتكنولتتوج ت وتز 
الصراي والمنااسة بين افاتراد والجماعتاب والم سستاب المختلفتةت أصتبثب الثاجتة ماستة التت 
أاراد ذو  مواصتفاب خاصتة ومدتاراب عاليتة ومستتوء أداء مرتفتا ومثاستبية عاليتةت ولتم يعتد 
يعتر  بالم سساب التربوية ذاب افداء النما  بل تثتاج للتاوير الدائم والتثستين المستتمرت 

 .يتأنت ذلك اال عن ارية افخذ بإدارة الجودة الياملة ا  الم سساب التربوية ولن
ويمكن ارجتاي أصتول التفكيتر ات  مفدتوم الجتودة التت ثقتب زمنيتة بعيتدة؛ ثيت  كانتب 
الدرة واإلتقان والمدارة ه  المراد  افساس  للجودة دون أن يالتة هتذا المصتالوت وال برابتة 

ت ورتد أكتد (55مت8002:مثمتد )الثضتاراب القديمتة عمتالا  ات  ا  القول بأن الجودة رتد عراتب
ديننا الثني  علت المسلم اتقتان العمتلت وأن يكتون مستئوالا عتن جودتته وستالمته متن العيتوبت 

كمتا رتال عليته  (34ستورة النثتلت اةيتة : القترنن الكتريم )" تَعْمَلُون َ  كُنْتُمْ عَمَّا وَلَتُسْئَلُنَّ "اقال تعال  
 (.481هت4345: البيدق  ")ان اهلل يثب اذا عمل أثدكم عمالا أن يتقنه" م الصالة والسال

وأما عتن الجتودة كعلتم ونظتام ادار  لته أستد ومبتاد ت تثعتد ثديةتة النيتأة ات  القترن 
العيرينت كما أن تاور ادارة الجتودة اليتاملة لتيد وليتد اترامت ولتم يكتن ثتدةاا اارئاتا بقتدر متا 

ماب متنوعتةت أدب ات  الندايتة التت تاورهتا كمفدتوم والستفة كان نتيجة جدود مستمرة ومساه
ايوصت  الورتب التراهن بأنته عصتر ادارة الجتودة  ومدخل ادار  ثدي  باليكل الذ  نراه اليتومت

ثي  ان ابيعة العصر الذ  نثن نعيش ايه ت كد علت الثرية والجودة معاات ويظدتر  الياملة؛
د  واالجتمتاع ت وكتذلك التستاي استتخدام ذلتك ذلك ا  جميا أوجه النياا السياس  واالرتصا

المصالو ا  الكةير متن جوانتب الثيتاة المعاصترةت ايكتاد ال يوجتد م سستة انتاجيتة أو خدميتة 
 .اال وتسع  لتوظي  واستخدام ذلك المفدوم

 جتزءاا رئيستاو  واثدا متن افجدتزة القياديتة ات  العمليتة التعليميتة اإليرا  التربو  ويعد
  أدواراا مدمتتةت وينتتاا بتته مدتتام اتت  بايتتة افهميتتة تتعلتتة بجوانتتب التاتتوير ؛ فنتته يتت دايدتتاا 

والتثتتدي  والتتت  تدتتد  اتت  ندايتتة الماتتا  لتثستتين ااعليتتة العمليتتة التعليميتتةت ولدتتذا تتجتته 
اإليتترا  التربتتو  تثتتديةاا وتاتتويراات فنتته متتتت تديتتأب لتته اتتر   جدتتاز أنظتتار المستت ولين التت 

) يام بدوره كما يجب وكان له افةتر الفعتال ات  العمليتة التعليميتةالتثدي  والتاوير توار له الق
علت ذلك اقتد أولتب افنظمتة التعليميتة ات  معظتم بلتدان العتالم  وبناءاا  (45تم8040: البستان
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بمتتا  اهتمامتا واضتتثا وعنايتتة بالطتتة لتاتوير جدتتاز اإليتترا  التربتتو ت وتثستين جوانبتته النوعيتتة
   .باليكل المالوب هيضمن تثقية افهدا  المتوخاة من

اإليترا  التربتو  ات  العصتر الثاضتر متن العوامتل المدمتة متن أجتل  جدتاز وأصبو
 تطييتتتتتتر وتاتتتتتتوير البيئتتتتتتة التعليميتتتتتتة لتكتتتتتتون أكةتتتتتتر اعاليتتتتتتةت ولتثقيتتتتتتة افهتتتتتتدا  المرجتتتتتتوة

(Sergiovanni,T.& Starratt,R.2006,p92)  ، االميتتراون اال ن يمةلتتون نموذجتتاا مختلفتتاا عتتن
استتتااعتدم تاتتوير مستتتواهم القيتتاد  والعملتت  متتتت متتا اتاثتتب لدتتم الفرصتتة الستتابةت ثيتت  ب

للتاتتوير متتن ختتالل المعايتتاب المتتتوارة اتت  البيئتتة التعليميتتة ولتتيد اقتتا الجمتتود والعمتتل واتتة 
 (.Walker,A.& Dimmock,C.2004,p78) روالب نظرية جامدة

بتتاإلداراب  تربتتو وبتتالربم متتن الجدتتود الثةيةتتة التتت  تبتتذل لتاتتوير اداراب اإليتترا  ال
المملكتتتة العربيتتتة الستتتعوديةت امتتتا زالتتتب دون المستتتتوء المالتتتوبت  منتتتااة اتتت  للتعلتتتيم العامتتتة

واإلصتتتالثاب التعليميتتتة تابتتتة دون وجتتتود نظتتترة يتتتاملة للتاتتتويرت وبتتتذلك أصتتتبو تابيتتتة ادارة 
ا  .الجودة الياملة ا  اداراب اإليرا  التربو  مالباا ملثا

 :البحث مشكلة

دتتوض بالعمليتتة التعليميتتة وتثقيتتة تعلتتيم أاضتتل رهنتتا بتابيتتة ادارة أصتتبو الستتع  للن
 ت وذلتك لمواجدتة التثتدياب والمتطيتراب التت  تجتتا الستعود  الجودة الياملة ا  التعلتيم العتام

ا  ضوء متا ييتدده متن تطييترابت وكتذلك لتثستين أوضتاي  المجتمات وأيضا لتثقية اموثاته
   .يد من أوجه القصورالعملية التعليمية والت  ييوبدا العد

( م8044)لقد أيار الم تمر الدول  افول للجودة الياملة ا  التعليم العام الستعود و 
ال   ضرورة التأكيد علت ممارساب الجودة وتابيقاتدات واالستفادة من تجارب التدول المتقدمتة 

الثتاد  بما يسدم ا  راتا كفتاءة النظتام التربتو  وجتودة مخرجاتته ات  ضتوء متالبتاب القترن 
وجاءب أهدا  الم تمر منسجمة متا الرببتة الجتادة لتوزارة التعلتيم ات  البثت  عتن ت والعيرين

افاكار الجديدة والمبادراب واالبتكاراب الت  تسدم ا  تاوير جودة التعليم العامت والتركيتز علتت 
اإلنستانت الفر  التثسينية ايهت وتوجيده نوعياا نثو تعزيز االرتصاد المعرا  واالستةمار ا  

وهتتو متتا يتتراه التتبعض ارصتتة مواتيتتة للبتتدء اتت  افختتذ الجتتاد بتتإدارة الجتتودة اليتتاملة اتت  نظتتام 
  .التعليم بالمملكة العربية السعودية
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التت االرتقتاء بالعمليتة التعليميتة وذلتك متن ختالل تابيتة  ماسة هناك ثاجة بولما كان
الستعوديةت امتن الخاتواب الدامتة ات   ادارة الجودة الياملة ا  التعلتيم العتام بالمملكتة العربيتة

تثقية ذلك تابية ادارة الجودة اليتاملة ات  اداراب اإليترا  التربتو  بتاإلداراب العامتة للتعلتيم 
وعناصترها  منظومة العمليتة التعليميتة وكفاءة ت فن جودةا  منااة المملكة العربية السعودية

ت التتت  هت  متتن أهتم عناصتترها لتربتو رهتن بجتتودة وكفتاءة وااعليتتة اداراب اإليترا  ا المختلفتة
ونقاتتة االناتتالة لتابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  التعلتتيم العتتام ومتتن ةتتم تثستتين العمليتتة 

ت ثيتت  أندتتا صتتمام أمتتان العمليتتة التعليميتةت وهتتت المستت ولة عتتن تثقيتتة العديتتد متتن التعليميتة
وجتودة الاالتب وجتودة جتودة المعلتم وجتودة المنتاهج : مةتل مثاور الجودة ا  النظام التعليم 

 .ارة التدريد وجودة الوسائل التعليمية وبيرها
وعلتتت التتربم متتن أهميتتة اداراب اإليتترا  التربتتو  ودورهتتا الفعتتال اتت  تثقيتتة الجتتودة 

ننتتا نجتتد أندتتا مازالتتب تعتتانت جوانتتب رصتتور ومعورتتاب اإ تاليتتاملة اتت  التعلتتيم العتتام الستتعود 
علتت ( المثمتد )ثيت  ي كتد ة الجودة الياملةت تثول دون القيام بدورها كمثور رئيد لتثقي

تعتتتدد وتنتتتوي معورتتتاب اداراب اإليتتترا  التربتتتو ت امندتتتا متتتا يتعلتتتة بطيتتتاب افهتتتدا  المثتتتددة 
 ومدامدات ومندا ما هو متعلتة بالكفايتاب المدنيتة واليخصتية للميتراين التربتويينت ومندتا متا

ماديتة والتجديتزاب اإلداريتةت ومندتا متعلتة باإلمكانتاب ال يتعلة بديكلدا ونمادات ومندتا متا هتو
 (. 403مت8040:المثمد )ما يتعلة بافنظمة واللوائو المنظمة فعمالدا

بوضتعدا  علت أن اداراب اإليرا  التربو  ا  المملكتة العربيتة الستعودية (الفدد)ي كدو 
 التتراهن تثتتتاج التتت المزيتتد متتن التاتتوير والتثستتين اتت  عملياتدتتا وختتدماتدات ثتتتت تكتتون رتتادرة
علتتت االستتتجابة للتثتتدياب المتستتارعة اتت  ظدورهتتات وثتتتت تكتتون رتتادرة علتتت المستتاهمة اتت  

ولقتد استتةار هتذا الموضتوي اهتمتام ت االرتقاء بالعملية التعليمية وجعلدا دائمة التجتدد والتاتور
اإلدارة العامتتة لريتترا  التربتتو  بتتوزارة التعلتتيمت ثيتت  أكتتدب العديتتد متتن لقتتاءاب متتدير  اداراب 

ا  التربو  باإلداراب العامة للتعلتيم علتت ضترورة مراجعتة وارتا اداراب اإليترا  التربتو ت اإلير 
عتتادة النظتتر اتت  الممارستتاب اإلداريتتة والفعاليتتاب اإليتتراايةت لكتتت تكتتون رتتادرة علتتت ريتتادة  وا 

-4هت4384:الفدتتد)عمليتتاب التطييتتر والتثستتين التربتتو  اليتتامل بيتتكل أكةتتر كفايتتة واعاليتتة 
8.)  
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للكةيتر متن أهتداادا التت   ن القول بأن عدم وصتول اداراب اإليترا  التربتو وبذلك يمك
ذا أردنتا نجتا  اداراب اإليترا   تسعت لتثقيقدا تيير ا  الطالتب التت وجتود ميتكلة ثقيقيتةت وا 

تابيتتة ادارة الجتتودة  متتن  التربتتو  اتت  تثقيتتة أهتتداادا والقيتتام بمدامدتتا علتتت أكمتتل وجتته البتتد
متالبتتاب تابيتتة ادارة الجتتتودة  علتتت  البثتتت  مثاولتتة للتعتتر ا هتتذجتتاء  اليتتاملة بدتتات ولتتذا

ت ومتتن هنتتا نبعتتب ميتتكلة اليتتاملة  اتت  اداراب اإليتترا  التربتتو  بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية
 :البث  والت  يمكن تلخيصدا ا  افسئلة التالية 

 ؟  ا  الم سساب التربوية متالباب تابية ادارة الجودة الياملة ما -1
 ؟بالمملكة العربية السعودية  اداراب اإليرا  التربو  ما وارا -2

ا  اداراب اإليرا  التربو  بالمملكة العربية  ما متالباب تابية ادارة الجودة الياملة -3
 ؟ السعودية 

 :البحث أهداف

 :تتمةل أهدا  البث  ا  اةت  
 . ويةا  الم سساب الترب التعر  علت متالباب تابية ادارة الجودة الياملة -1
 . بالمملكة العربية السعودية  تيخي  وارا اداراب اإليرا  التربو  -2

تثديتتد متالبتتاب تابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة  اتت  اداراب اإليتترا  التربتتو  بالمملكتتة  -3
 . العربية السعودية

 :ومربراته البحث أهمية
 :تتجلت أهمية البث  ومبرراته ا  النقاا التالية 

علت االرتقاء بالعملية التعليمية وذلك من خالل تابية ادارة عليم ثر  وزارة الت -1
ت ذلك اال عن ارية تابية ادارة الجودة ت ولن يتأتالجودة الياملة ا  التعليم العام

تثسين العملية  ا  اا واعاالا هام اا ت الت  تلعب دور الياملة ا  اداراب اإليرا  التربو 
 .التعليمية

الممارستاب  بضرورة تاتويرالعامة لريرا  التربو  بوزارة التعليم  اإلدارة زيادة اهتمام -2
اإلدارية والفعالياب اإليرااية إلداراب اإليترا  التربتو  ت لكتت تكتون رتادرة علتت ريتادة 

 .عملياب التطيير والتثسين التربو  اليامل بيكل أكةر كفاية واعالية
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تابيتة ادارة الجتودة اليتاملة ات  نثتو الواضو لدء كةيتر متن دول العتالم  العالم   التوجه -3
 .مما ي هلدا للثصول علت االعتماد الم سساب التربوية

 والتقصتت إلجتتراء مزيتداا متن البثت   أخترينان هتذا البثت  رتد يستتتةير اهتمتام بتاثةين  -4
 تبنجتتتا  تابيتتتة ادارة الجتتتودة اليتتتاملة اتتت  اداراب اإليتتترا  التربتتتو  ثتتتول موضتتتوي

 .التابية وارترا  تصوراب ونماذج هذا

 تجتاه موضتوي ايجتاب  تربتو تكتوين رأء عتام  ات يتورا أن تساعد نتائج هتذا البثت   -5
كخاتتوة علتتتت  تابيتتة ادارة الجتتتودة اليتتاملة  اتتت  اداراب اإليتترا  التربتتتو  متالبتتاب

العتتاملين اتت  مجتتال  اريتتة التنفيتتذت كمتتا يتورتتا أن يستتتفيد متتن هتتذه النتتتائج أيضتتاا 
اإليتتترا  لين وبصتتتفة خاصتتتة المدتمتتتين بقضتتتايا بعتتتض المستتتئو اإليتتترا  التربتتتو  و 

 .الخا  به التربو والقائمين علت صناعة القرار  التربو 

 :وحدوده البحث مصطلحات

 :هذا البث   ا وردب  الت  المفاهيمايما يلت تعري  لبعض 
 :املتطلبات -1

يقصتتتد بالمتالبتتتاب متتتا يجتتتب علتتتت النظتتتام اعلتتتهت وهتتتت تلتتتك اليتتتروا والمواصتتتفاب 
 (.85 تم8008: علت) والضرورياب الت  ينبط  تواارها ا  نظام ما والثاجاب

التنظيميتتتة والماديتتتة والبيتتترية المتالبتتتاب ويمكتتتن تعريتتت  المتالبتتتاب اجرائيتتتا بأندتتتا 
والمجتمعية الت  ينبط  تواارها ا  اداراب اإليرا  التربو  بالمملكة العربية الستعودية لتابيتة 

 .ادارة الجودة الياملة
 :الشاملة دودةاجل إدارة -2

مفدتتوم الجتتتودة ادارة الجتتودة اليتتتاملة متتن التابيقتتتاب التتت  ترتبتتتب علتتت ظدتتتور تعتتد 
أداة ووسيلة تثقية الجتودة اليتاملةت ويتكتون مفدتوم ادارة الجتودة اليتاملة الياملة باعتبارها 

درجتتة التميتتز اتت   متتن ةتتال  مفتترداب هتت ت ادارة وتعنتت  أستتلوب تستتيير العمتتلت والجتتودة هتت 
تيتتتمل عمليتتة اإلدارة علتتت جميتتا العناصتتر المقدمتتةت واليتتاملة تعنتت  أن  الخدمتتة المنتتتج أو

 .ةمعين أو خدمة الداخلة ا  تقديم منتج
وبصفة عامة عرادا معدد الجودة الفيدرال  افمريكت  علتت أندتا متندج تابيقت  يتامل 

ل ثيتت  يتتتم استتتخدام افستتاليب الكميتتة متتن أجتتوتورعتتاب العميتتلت  ثاجتتاب يدتتد  التت  تثقيتتة
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 ت(45ت م8004:اليتتبل  وارختترون) التثستتين المستتتمر اتت  العمليتتاب والختتدماب اتت  الم سستتة
ييتمل كااتة مجتاالب العمتلت وييتكل  أسلوب يتامل ومستتمر ات  افداءبينما ير  البعض أندا 

كااتة  نظامدتا مسئولية تضامنية لردارة العليا واإلداراب وافرسام وارة العمتل وافاترادت وييتمل
طيل أو افداء منذ التعامل ما المتوارد ومتروراا بعمليتاب التيتطيل وثتتت التعامتل متا مراثل التي

  (.454تم8004:أثمد وثااظ )افاراد 
أمتتتا عتتتن مفدتتتوم ادارة الجتتتودة اليتتتاملة اتتت  التعلتتتيم ادتتت  جميتتتا افنيتتتاة اإلداريتتتة 

ستتتعانة التتت  تثتتدد سياستتة الجتتودة وافهتتدا  والمستتئوليابت متتن ختتالل اال بالم سستتة التربويتتة
بتتتتتتالتخايا للجتتتتتتودة وضتتتتتتبا الجتتتتتتودة وتثستتتتتتين الجتتتتتتودة ضتتتتتتمن ااتتتتتتار نظتتتتتتام الجتتتتتتودة 

ت ويعرادا ا خرون علت أندا نموذج ادار  يتامل ومتاتور يعتمتد علت  (434تم8040:الباسل)
ترستتتيق ةقااتتتة التميتتتز اتتت  افداء والتثستتتين المستتتتمر لتتتد  جميتتتا العتتتاملين اتتت  الم سستتتة 

 المتاثتتتتة بدتتتتد  الثصتتتتول علتتتتت مخرجتتتتاب مبدعتتتتة التربويتتتتةت والتوظيتتتت  افنستتتتب للمتتتتوارد
  .(438تم8001:العجم )

أستتلوب أو نظتتام ادار     ادارة الجتتودة اليتتاملة اجرائيتتا اتت  التعلتتيم بأندتتايتتويمكتتن تعر 
 توما يتالبه ذلك متن دعتم للعمليتاب تيامل للتثسين المستمر ا  مدخالب الم سسة التربوية

متن  المستتفيدينبمتا يضتمن رضتا  تتقتدمدا لتت االختدماب لوصول الت أعلت جودة ا  بدد  ا
 .الم سسة التربوية

 : الرتبدوي اإلشراف إدارات -3

 مستتاعداراب التعلتتيم المرتباتتة مبايتترة بتعتتر  اداراب اإليتترا  التربتتو  بأندتتا اثتتدء اد
لليت ون التعليميتتةت وتدتد  التتت تاتوير المورتت  التعليمت  اتت  المتداردت وتعمتتل  المتدير العتتام

 (.2هت 4382: لبان) مان ااعلية افداء التربو  والتعليم علت تقويمه لض
ويقصتتد بدتتا اإلداراب المستتئولة مبايتترة عتتن تثستتين وتاتتوير العمليتتة التعليميتتة اتت   

جميتتا جوانبدتتا عتتن اريتتة بنتتاء الخاتتا العامتتة لريتترا  التربتتو ت ومتابعتتة العمتتل اإليتتراا  
بتراب بتين المعلمتين ات  الميتدان التربتو  التربو  ميدانياا وتاوير نياااتهت كمتا تقتوم بنقتل الخ

وتراجا التقارير الفنيتة وتقومدتات وتتنظم البترامج التدريبيتة للميتراين التربتويين وبيتر ذلتك متن 
 (.424 تم8005:ونخرونعاار  )المدام التربوية التعليمية
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التت  تتبتتا اإلداراب  الجدتاب تلتك ويمكتن تعريت  اداراب اإليترا  التربتو  اجرائيتتا بأندتا
بتالجدود اإلداريتة والفنيتة متن تقتوم  الت و  لعامة للتعليم ا  منااة المملكة العربية السعوديةتا

أجل تاوير العملية التعليميتة ات  المتداردت بمتا يثقتة افهتدا  العامتة للتعلتيم وبمتا يتمايتت 
موضتا  التعليميتةما سياسة الدولة ا  التعليمت من خالل وضا القراراب وافنظمة والسياستاب 

 . لتنفيذا
 :وحماوره البحث منهج

باعتبتاره مندجتاا يركتز علتت متا هتو  الوصف استدعب ابيعة الميكلة استخدام المندج 
بقصتتد تيخيصتتتدا وكيتتت   تأن يكتتتون ازاء ظتتتاهرة متتن الظتتتواهر التربويتتتة ينبطتت كتتائن أو متتتا 

ب ذلتتك عمليتتا اتت جوانبدتتا وتثديتتد العالرتتاب بتتين عناصتترها أو بيندتتا وبتتين ظتتواهر أختترءت بمتتا 
المثتاور  ات ذلتك واضتثا  ول التت تعميمتاب ذاب معنتتت ورتد بتدأالتثليل والتفسير سعياا للوصت

 :التال جاءب علت النثو  والت تناولدا البث ت  الت 
 . متالباب تابية ادارة الجودة الياملة ا  الم سساب التربوية :المثور افول 

 .ة العربية السعوديةوارا اداراب اإليرا  التربو  بالمملك : الةان المثور 
متالباب تابية ادارة الجتودة اليتاملة  ات  اداراب اإليترا  التربتو  بالمملكتة  :المثور الةال  

 . العربية السعودية
 :السابقة الدراسات

ايمتتتا يلتتتت عتتترض بعتتتض الدراستتتاب الستتتابقة  ذاب العالرتتتة القريبتتتة بموضتتتوي البثتتت  
وأوجتته االختتتال  بيندتتا وبتتين البثتت ت وتتتم  إلمكانيتتة االستتتفادة مندتتات والتعتتر  علتتت أبعادهتتا

 : ترتيبدا تاريخياا وتصنيفدا الت دراساب عربية ودراساب أجنبية
 :العربية الدراسات:أواًل

 (:م2222) الدين حمى دراسة -1

استتتتدداب الدراستتتة التعتتتر  علتتتت ادارة الجتتتودة اليتتتاملةت واستتتتعراض معتتتايير وأدواب 
يتة أستلوب ادارة الجتودة اليتاملة ات  التربيتةت واستتتخدم الجتودة اليتاملةت ودراستة امكانيتة تاب

 .الوصف  التثليل  التاريخ  والمندج الباث  المندج
دارة الجتودة اليتاملة ات  التربيتة وتوصلب الدراسة الت ةالةة عناصر رئيستية لتابيتة ا

ء الت  تتثكم ا  نوعية العمالء الداخليين ومستوء رضتا العمتال( الفلسفة)العنصر افول : ه 
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ت كمتا توصتلب التت مجموعتة (العملياب)ت والعنصر الةال  (الدد )الخارجيينت والعنصر الةان  
القتتتيم واالتجاهتتتاب )المكونتتتاب الةقاايتتتة : متتتن نظتتتم الجتتتودة ومندتتتا النظتتتام االجتمتتتاع  مةتتتل

والنظام اإلدار  الذء يعتمد علت اليكل اإلدار  للم سستة وافنيتاة اإلداريتة مةتل  ت(والمعايير
 .يا واإلدارة والتوجيه واإلريادالتخا

 (:م2221) والزهريي خليل دراسة -2

ومبادئدتا  ادارة الجتودة اليتاملة الستفة التعر  علت كيفية تابية استدداب الدراسة
اتتت  التعلتتتيم المصتتتر  باالستتتتفادة متتتن تجتتتارب بعتتتض التتتدول المتقدمتتتة المابقتتتة إلدارة الجتتتودة 

إلدارة الجتودة اليتاملة يمكتن االستتفادة منته  قتتر الياملة ا  تعليمدات والتوصتل التت نمتوذج م
 .ا  تاوير التعليم المصر ت واستخدم الباثةان المندج المقارن

وتوصلب الدراسة الت تصور مقتر  إلدارة الجودة الياملة ات  التعلتيم المصتر  متن 
لتتزام ثل الميكلة والتخايا واإلدارة الوظيفية ت وأوصب الدراسة بضرورة اال : ةالةة عناصر ه 

بتتافاوار الخمستتة لتابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة ومندتتا االلتتتزام والتاتتور التنظيمتت  الكامتتل اتت  
 .عملياب اإلدارة الرئيسية وتصميم ارة العمل

 (:ه1223) العساف دراسة -3 

استدداب الدراسة التعر  علت وارا التنظيم اإلدار  لريترا  التربتو  التتابا لتعلتيم 
يتتاضت والكيتت  عتتن اتتروة ذاب داللتتة اثصتتائية لمتطيتتر الوظيفتتةت والم هتتل البنتتاب بمدينتتة الر 

المتندج الوصتف   ةالباثةت بالعلم ت ومدة سنواب الخبرة ا  مجال اإليترا  التربتو ت واستتخدم
 .التثليل ت واستبانة لتثقية أهدا  الدراسة

وتوصتتلب الدراستتة التتت أن وجتتود ادارة اإليتترا  التربتتو  التتت جانتتب وجتتود المكاتتتب 
الفرعيتة يعتبتتر أاضتتل وضتتا تنظيمتت  لريتترا  التربتتو  بمدينتتة الريتتاضت وأن الديكتتل التنظيمتت  
الثال  لريترا  التربتو  يثتتاج التت مزيتد متن المرونتة ليتتمكن متن مواجدتة الموارت  الاارئتة 
الت  تعترض سير العملت وأوصب الدراسة بضرورة تفعيتل العمليتاب اإلداريتة باإليترا  التربتو  

 . اتدا من خالل وثداب متخصصةلت د  خدم
 (:ه1221) لبان دراسة -2

استدداب الدراسة التعتر  علتت درجتة ممارستة مبتاد  ادارة الجتودة اليتاملة ات  ادارة 
اإليرا  التربتو ت والكيت  عتن درجتة أهميتة تابيتة ادارة الجتودة اليتاملة ات  ادارة اإليترا  
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يتتة مبتتاد  ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  التربتتو ت وتثديتتد الصتتعوباب التتت  تثتتد متتن امكانيتتة تاب
المتتتندج الوصتتتف  المستتتث ت واستتتتبانة لتثقيتتتة  ةالباثةتتت بادارة اإليتتترا  التربتتتو ت واستتتتخدم

 .أهدا  الدراسة
وتوصتتتلب الدراستتتة التتتت أن ممارستتتة جميتتتا مبتتتاد  ادارة الجتتتودة اليتتتاملة اتتت  ادارة 

وة ذاب داللتة اثصتائية اإليرا  التربو  للبناب جاءب بدرجة متوستاةت كمتا أنته ال توجتد اتر 
مبتاد   تبعاا للخبرةت والم هل العلم ت والتخصت ت وعتدد التدوراب التدريبيتة ات  درجتة ممارستة

ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  ادارة اإليتترا  التربتتو  للبنتتابت وأوصتتب الدراستتة بضتترورة تبستتيا 
جراءاب العمل من خالل تفعيل التقنياب الثديةة   . خاواب وا 

 (:ه1221)ان َال سحردراسة  -5

استتتدداب الدراستتة التعتتر  علتتت وارتتا  تابيتتة مبتتاد  الجتتودة اليتتاملة اتت  اإليتترا  
تعتتر  علتتت دور كتتل متتن متتدير  التعلتتيم ومتتدير  ومتتديراب اإليتترا  التربتتو  عنتتد التربتتو ت وال

ت وتثديد الصعوباب التت  تثتد متن امكانيتة اإليرا  التربو  الجودة الياملة ا  مباد تابية 
المتتندج  الباثتت   ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  ادارة اإليتترا  التربتتو ت واستتتخدم تابيتتة مبتتاد

 .الوصف ت واستبانة لتثقية أهدا  الدراسة
وتوصلب الدراسة التت أن وارتا الممارستة الفعليتة لتابيتة مبتاد  الجتودة اليتاملة ات  

ئية بتين ا راء اإليرا  التربو  بلغ  بدرجة متوساةت  كما أنه ال توجد اتروة ذاب داللتة اثصتا
 .  مجتما الدراسة ثول وارا الممارسة الفعلية

 (:ه1221)الغامدي دراسة  -6

استتتدداب الدراستتة تثديتتد معورتتاب افداء التتوظيف  والتعليمتت  التتت  تعتتوة أداء مراكتتز  
وبالمدتام اإليتراايةت وباإلمكانتاب البيترية  تالمتعلقتة بتإدارة اإليترا  التربتو  اإليرا  التربتو 

المتندج الوصتف ت واستتبانة لتثقيتة  الباثت واستخدم  من وجدة نظر مدير  المراكزت والمادية
 .أهدا  الدراسة

وتوصتتتلب الدراستتتة التتتت وجتتتود معورتتتاب عديتتتدة بدرجتتتة عاليتتتة تتعلتتتة بتتتإدارة اإليتتترا  
كةتتترة التعليمتتتاب والتنظيمتتتاب التتتت  تجتدتتتد اتتت  وضتتتعدا ادارة اإليتتترا  : التربتتتو  ومتتتن أبرزهتتتا
ارة اإليترا  التربتو  ات  متابعتة الميتكالب التت  توجته اليدتات وعتدم المتام التربو ت ورصور اد
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ادارة اإليتتترا  التربتتتو  بالميتتتكالب الميدانيتتتة التتتت  يواجددتتتا ميتتتراو المراكتتتزت واهتمتتتام ادارة 
  .اإليرا  التربو  بالنواث  اإلدارية وعدم االهتمام بالنواث  التعليمية

 (:ه1232)املطريي  دراسة -7

دراسة التعتر  علتت وارتا تنفيتذ افنيتاة والبترامج التت  ايتتملب عليدتا استدداب ال
خاتتتة متتتدير  اإليتتترا  التربتتتو ت والتعتتتر  علتتتت المعورتتتاب التتتت  تثتتتول دون تنفيتتتذ الخاتتتةت 

 .واستخدم الباث  المندج الوصف  التثليل ت واستبانة لتثقية أهدا  الدراسة
دراستة المقترراب الدراستية : اليتةوتوصلب الدراسة الت وجود رصور ا  تنفيذ المدام الت

متتن ربتتل افرستتام اإليتتراايةت واالستتتفادة متتن تقنيتتة المعلومتتاب اتت  تاتتوير ارائتتة التتتدريدت 
يجتاد أدواب  وتفعيل االنترنب ا  التدريبت والثفز علت اجتراء البثتو  والدراستاب التاويريتةت وا 

اتتالي العتتاملين علتتت تقتتارير  وأوصتتب الدراستتة . بدتتم افداء التتوظيف  الخاصتتةريتتاد مقننتتةت وا 
بضتترورة استتتتخدام نتتتتائج عمليتتتة التقتتتويم كأستتتاد للتتتتدريب والتقتتتديرت ومتتتا يترتتتتب عليتتته متتتن 
اجراءاب ادارية ومعنويةت وتوصي  مدام وأعمال اإليرا  التربتو  بيتكل واضتو ودريتة بعيتداا 

  .عن المدام العمومية
 (:ـه1231)احملمدي  دراسة -1

رتتا وأهميتتة ممارستتة متتدير  اإليتترا  التربتتو  استتتدداب الدراستتة التعتتر  علتتت وا
فدوارهم اإلداريةت والتعر  علت مقترثاب أاراد عينة الدراستة لتثستين وتاتوير ممارستة متدير  
اإليتترا  التربتتو  فدوارهتتم اإلداريتتة بتتإداراب التعلتتيم اتت  المملكتتة العربيتتة الستتعوديةت واستتتخدم 

 .أهدا  الدراسةالباث  المندج الوصف  المسث ت واستبانة لتثقية 
 اإلداريتة وتوصلب الدراستة التت أن وارتا ممارستة متدير  اإليترا  التربتو  فدوارهتم

مدمتتة بدرجتتة  اإلداريتتة بتتإداراب التعلتتيم جتتاء بدرجتتة متوستتاةت وجتتاءب أهميتتة ممارستتة أدوارهتتم
بعدد متن المقترثتاب ونمتوذج مقتتر  للديكتل التنظيمت  إلداراب اإليترا   وأوصب الدراسة. كبيرة

 .تربو  لتثسين وتاوير ممارساب مدير  اإليرا  التربو  فدوارهم اإلدارية بإداراب التعليمال
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 :الدراسات األجنبية: ثانيًا

 ( Narango،م1993)ناراجندو  دراسة -1

مواكبتته لتاتوراب العمليتة  استدداب الدراسة تقتويم اإليترا  التربتو  ومعراتة درجتة
الباثتت  المتتندج الوصتتف  المستتث ت واستتتبانة لتثقيتتة  ت واستتتخدمالتعليميتتة والتقنيتتة اتت  كنتتدا

 .أهدا  الدراسة
وتوصتتتلب الدراستتتة التتتت أن اإليتتترا  التربتتتو  يواجتتته معورتتتاب مندتتتا بمتتتوض دور 
. المير  التربو ت وعدم المتابعة والتقويم للعملية اإليراايةت وعتدم التخاتيا للعمليتة اإليترااية

يرا  التربو ت وضرورة تثديتد افهتدا  المرجتوة وأوصب الدراسة بإعااء أهمية كبرء لدور اإل
من اإليرا  التربو  بصورة دريقةت والبد من التخايا الدور  لعملية اإليرا  التربتو ت وكتذلك 

 .تثديد الممارساب المالوبة من المير  التربو  بدرة
 : Sook, and, Ju)،م1997)سدوك وجدو  دراسة -2

تربتتو  اتت  كوريتتات وتاتتوير اإلجتتراءاب تثليتتل وارتتا اإليتترا  الاستتتدداب الدراستتة 
وافنظمة اإليرااية المساندة لهت ومعراتة الخصتائ  الثاليتة لريترا  التربتو ت ومتدء ااعليتة 

واستتتتخدم  ومعراتتتة المعورتتتاب التتتت  تواجتتته نظتتتام اإليتتترا  التربتتتو ت تهيكتتتل اإليتتترا  التربتتتو 
 .قية أهدا  الدراسةت واستبانة لتثوالمندج التثليل  المندج الوصف  المسث  انالباثة

وتوصتتلب الدراستتتة التتتت أن العمليتتة اإليتتترااية الثاليتتتة بيتتر مرنتتتةت وأن السياستتتاب 
وافنظمتتة التعليميتتتة القائمتتة ال تعمتتتل علتتت اجتتتتذاب المعلمتتين المتميتتتزين لاللتثتتاة باإليتتترا  

 ت وأن الميتتراون ال يتمتعتتون بورتتب كتتا  للقيتتام بالعمتتل اإليتتراا  نظتتراا للعتتبء الزائتتدالتربتتو 
. المةقتتل بالعمتتل علتتيدمت والبتتترامج التدريبيتتة المتاثتتة لتاتتتوير أداء الميتتراين التربتتويين رليلتتتة

بضرورة تطيتر أنظمتة وسياستاب اإليترا  التربتو  متن كونته نظتام يرتكتز علتت  وأوصب الدراسة
وتاتوير وتثستين الثكومة التت نظتام ميتدان  مستتقل للتأكتد متن نجتا  عمتل النظتام اإليتراا ت 

 .اين التربويينأداء المير 
 (: Edward،م1991)إدوارد  دراسة -3

استتتدداب الدراستتة تثديتتد عناصتتر اإليتترا  البتتارزة والتتت  رتتام بتثديتتدها اريتتة متتن 
الثاصتتلين علتتت درجتتة التتدكتوراه ومتتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريد بجامعتتة جورجيتتا اتت  الواليتتاب 
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بانة لتثقيتتة أهتتدا  المتثتتدة افمريكيتتةت واستتتخدم الباثتت  المتتندج الوصتتف  المستتث ت واستتت
 .الدراسة
وتوصتلب الدراستتة التت أن المجتتاالب التاليتة لممارستتاب اإليترا  التربتتو  مدمتة وضتترورة       

ت التخاتتتيا االتصتتتالت تاتتتوير العتتتاملينت البرنتتتامج التعليمتتت : ممارستتتتدا بيتتتكل صتتتثيو وهتتتت
ل وصتتنا القتترارت والتطييتترت ايجتتاد الدااعيتتة والتنظتتيمت المالثظتتة والثتتوارت المنتتاهجت ثتتل الميتتاك
 .خدمة المعلمينت التاوير اليخص ت العالرة االجتماعيةت بث  وتقويم البرامج

   Deji) :،م2222)دجيي  دراسة -2

علت مستوء التعلتيم ات  ات   استدداب الدراسة التعر  علت تأةير اإليرا  التربو 
إليترا  التربتو ت والتعر  علت أستباب انخفتاض مستتوء التعلتيم المترتبا بممارستاب ا تنيجيريا

واستتخدم الباثت   والبث  عن ممارساب ايرااية تعمل بيكل متكامتل لتثستين مستتوء التعلتيمت
 .المندج الوصف  المسث ت واستبانة لتثقية أهدا  الدراسة

وتوصتتلب الدراستتة التتت أن المتابعتتة المستتتمرة للعمتتل اإليتتراا  مدمتتةت وأن ايتتراك 
يستدم ات  معراتة المستتوء الفعلت   التربتو  يتة اإليترا ر ساء افرسام ا  اداراب التعلتيم بعمل

للتعلتتتيمت وأن هنتتتاك تتتتأةير واضتتتو وملمتتتود علتتتت ستتتير عمليتتتة اإليتتترا  متتتن ربتتتل الظتتترو  
االجتماعية وافساليب المتبعة ا  تقييم العمل التعليم ت وضع  افنظمة اإليرااية وخاصتة متا 

 .المكااآب والعقوبابيتعلة بأنظمة 
 : Oglu)،م2212)أوغلدو  دراسة -5

استتتدداب الدراستتة التعتتر  علتتت ا راء اإلداريتتين والميتتراين والخبتتراء ثتتول افهتتدا  
المثققتتة ونقتتاا القتتوة والمختتاو  افساستتية لريتترا  التربتتو  بتركيتتا ومتتا يثتاجتته متتن تاتتويرت 

 .ت واستبانة لتثقية أهدا  الدراسةالتثليل  واستخدم الباث  المندج الوصف 
ت وأن المختاو  ت أن وارتا اإليترا  التربتو  يثتتاج التت تاتويروتوصلب الدراسة ال

الميتتاكل اإلجرائيتتة التتت  تفتقتتد التتتدريب والتثستتينت : افساستتية لريتترا  التربتتو  تتمةتتل اتت 
مياكل الدور الرراب  والقيادة الفعالةت المياكل الديكلية الت  تيمل اجراءاب اختيتار الميتراين 

خضاعدم للتدريب  .ة بضرورة اعادة هيكلة نظام اإليرا  التربو وأوصب الدراس. وا 
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 :تعقيب خمتصر على الدراسات السابقة

 :يتضو من العرض الموجز لبعض الدراساب السابقة ما يلت
امكانيتتة تابيتتة أستتلوب ادارة الجتتودة اليتتاملة ( م8000دراستتة مثتتت التتدينت) تناولتتب  -1

 .   ا  التربية بصفة عامة

الفلستفةت والمبتاد  التت  مةتل  ادارة الجودة الياملةمن  نبجوا بعض الدراساب تناولب -2
 ت(م8004خليتل والزهيتر تدراستة )  عامتةات  أثتدء أنظمتة التعلتيم بصتفة  دتاتم تناول

دراستتتة )  بصتتتفة خاصتتتة بالمملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية واتتت  اداراب اإليتتترا  التربتتتو 
 . (ه4382ت ودراسة ا ل سثرانت ه4382لبانت

) ستتاب وارتتا اداراب اإليتترا  التربتتو  بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية تناولتتب بعتتض الدرا -3
ت (ه4344ت ودراستة المثمتد ته4340ت ودراسة الماير ته4384دراسة العسا ت

المعورتتتاب التتتت  تعتتتوة أداء مراكتتتز اإليتتترا   (ه4382دراستتتة الطامتتتد ت)وتناولتتتب 
 .التربو 

ت (م4334دراستتة نتتارانجوت) تناولتتب بعتتض الدراستتاب وارتتا اإليتترا  التربتتو  اتت  كنتتدا  -4
ت (م8003دراستتة ديجتت ت)  نيجيريتتات واتت  (م4331دراستتة ستتوك وجتتوت )واتت  كوريتتا 
تثديتد عناصتر ( م4332دراستة ادواردت  )ت وتناولب(م8048دراسة أوبلوت)وا  تركيا 

اإليترا  البتارزة والتت  رتام بتثديتدها اريتة متن الثاصتلين علتت درجتة التدكتوراه ومتتن 
 .بجامعة جورجيا ا  الوالياب المتثدة افمريكيةأعضاء هيئة التدريد 

بعتتض جوانتتب ادارة  القتتاء الضتتوء علتتت اتت  الثتتال البثتت  الدراستتاب الستتابقة أاتتادب  -5
 ستعيه ات عن هذه الدراستاب  الثال وتميز البث   الجودة الياملة واإليرا  التربو ت

ا  التربتتتو  اتتت  اداراب اإليتتتر بتتتاب تابيتتتة ادارة الجتتتودة اليتتتاملة للتوصتتتل التتتت متال
 .بالمملكة العربية السعودية

اتتاره العتتام  التمديتتد وبعتتد هتتذا العتترض  عتترض مثتتاوره بالدراستتة  يتتأت لميتتكلة البثتت  وا 
 .والتثليل
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 .الرتبدوية املؤسسات يف الشاملة اجلدودة إدارة تطبيق متطلبات: األول احملدور

 لعتتدة نتيجتتة يتتةالم سستتاب التربو تزايتتد االهتمتتام بتابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  
المتطيتتراب المتستتارعة اتت  كااتتة مجتتاالب الثيتتاةت وااللتجتتاء الضتترور  البتكتتار : أهمدتتامتطيتتراب 

أستتاليب وتقنيتتاب اداريتتة لمواجدتتة نةتتار المتطيتترابت وعتتدم ةبتتوب كفتتاءة واعاليتتة افستتاليب بيتتر 
اب الم سست ت ومثاولتة ايجتاد ثلتول لتبعض ميتكالبالم سستاب التربويتة المتكاملة ات  تاتوير

ت ومتن المبترراب أيضتا (55تم8040:لدسور ا)الم سساب التربوية  ت وضع  مخرجابالتربوية
ارتبتتاا الجتتودة باإلنتاجيتتةت وارتبتتاا ادارة الجتتودة باليتتمولية اتت  كااتتة المجتتاالبت وعالميتتة ادارة 

ونجتا  تابيتة ادارة الجتودة اليتاملة ات  العديتد متن  الجودة وسمة من سماب العصر الثتدي ت
 (.845-843تم8002:عبد الث ) ا  معظم دول العالم ربويةاب التالم سس

ولعل ما يبترز االهتمتام بتابيتة ادارة الجتودة اليتاملة ات  الم سستاب التربويتة هتو 
منتتتج اتت  أ  مجتمتتا متتن المجتمعتتابت وعليتته يعتبتتر أبلتتت وأنتتدر الم سستتاب  هتتذه أن منتتتج

أ   ضتتمان جتتودة رة تفتتوة دراستتةبأهميتتة كبيتتلضتتمان جتتودة هتتذا المنتتتج تثظتت  دراستتة الجتتودة 
ا  تثقيتة أهتداادا ال يمكتن  ربويةبير الت المجتمات وذلك فن نجا  الم سساب منتج نخر ا 

ا  ثسن اعداد وتأهيل أاراد المجتما تتأهيالا جيتداات  الم سساب التربوية اال بعد نجا  يتأنتأن 
 . ايه الم سساب التربوية منتجيتور  بدرجة كبيرة علت مدء جودة ولذا اإن تقدم المجتما 

وبتتذلك يثظتتت تثستتين أداء الم سستتاب التربويتتة باهتمتتام جميتتا دول العتتالمت وذلتتك 
دولتةت  كتل بتابية ادارة الجودة الياملة والت  تختل  أستاليب تابيقدتا بتاختال  الستفة وهتد 

مكانتتاب ورتتدراب التتدكمتتا يجتتب  ول افختتذ بعتتين االعتبتتار التت  االختالاتتاب العميقتتة بتتين بيئتتة وا 
ن متا يميتز الم سستاب التربويتة بالتدول  مكاناب وردراب التدول الناميتةت وا  المتقدمة وبين بيئة وا 
المتقدمتتتة ليستتتب ةقااتدتتتا أو مواردهتتتا التابيقيتتتة أو مواردهتتتا الماديتتتة أو متتتا تعتمتتتد عليتتته متتتن 

نمتتتا متتتا يتتتتوار ايدتتتا متتتن رتتتدراب أو اارتتتاب أو مدتتتاراب ي متلكدتتتا العتتتاملين سياستتتاب ريتتتيدةت وا 
 .علمين ايداوالمت

افستتتاد التتتذء تقتتتوم عليتتتهت  وتتضتتتمن ادارة الجتتتودة اليتتتاملة عتتتدة مبتتتاد  تمةتتتل
التربوية ماالبة ببذل الجدد الواير وتخصي  الورب الكتاا  ومتابعتة التطيتر بعتين  والم سساب

وهتذه المبتاد  متراباتة ومتداخلتة بصتورة متصتتلة  .يقظتة ثتتت تتتمكن متن افختذ بتلتك المبتتاد 
ات تبدأ بمتالباب المستفيدينت والتثسين المستتمر التذء يتتم تثقيقته بدتد  وتدعم بعضدا بع ضا
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ايباي ثاجاتدمت وتنتدت برضاهم عتن الخدمتة المقدمتة لدتمت وذلتك متن ختالل العمتل الجمتاع  
واتتترة العمتتتلت وتتتتواير البيانتتتاب والمعلومتتتاب الصتتتثيثة والدريقتتتة ثتتتتت يتتتتم اتختتتاذ القتتتراراب 

ت وتفتتويض الستتلاة (455-453تم8001:أثمتتد) ناستتبالصتتثيثة واتت  الورتتب الصتتثيو والم
والميتتاركةت وتوثيتتد الر يتتة اتت  العمتتلت والتركيتتز علتتت العمليتتاب والورايتتة متتن افخاتتاء ربتتل 

-54تم8005:ثستتين)وروعدتتات والتطذيتتة العكستتية وتثفيتتز العتتاملين علتتت التجويتتد واالبتكتتار
53). 

تمةتتل وستتائل لتثديتتد  متعتتددة أدواب وأستتاليب علتتت ادارة الجتتودة اليتتاملة تثتتتوءو 
والم سستتاب  تعلتتت نثتتو ابتتداع  وتابيتتة المفتتاهيم افساستتية الجتتودة اليتتاملة وثتتل ميتتكالب

أكةتر  وهتتجراء التثسين المستمرت التربوية ماالبة باستخدامدا بيكل نظام  وبصفة دورية إل
؛ ثيتت  الجوانتتب اإلجرائيتتة الواضتتثة إلدارة الجتتودة اليتتاملة والمستتتخدمة متتن الناثيتتة العلميتتة

جتتتراء  تستتتاعد العتتتاملين اتتت  جمتتتا وتثليتتتل البيانتتتاب المرتباتتتة بميتتتكالب الجتتتودة اليتتتاملة وا 
التثسيناب المستمر لدات وتمكيندم من تاوير وضتبا عملدتم ومخرجاتته وتستديل العمتل بترو  

العصتتت  هتتتذه افدواب وافستتتاليب  متتتنو  .وثتتتداب وافرستتتام المختلفتتتةالفريتتتة والتعتتتاون بتتتين ال
لستتبب والتتتأةيرت والرستتم البيتتان  االنتيتتار ت ورائمتتة الفثتت ت والمتتدرجاب التتذهن ت ومخاتتا ا

التكراريتتتةت وتثليتتتل بتتتاريتوت وخرياتتتة التتتتداةت وختتترائا المراربتتتة اإلثصتتتائيةت وأيتتتكال اليتتتجرةت 
لمتاذات واستتاالعاب الترأ ت وافيتكال  -وتثليل القيمةت ويكل العالراب الداخليةت وأيتكال لمتاذا

 .(451-458تم8002:زاهر) ا  الثاكمةالبيانيةت وعوامل النج
البتد متن وجتود  ا  الم سساب التربوية ولضمان نجا  تابية ادارة الجودة الياملة

جتتودة بعتتض المعتتايير والم يتتراب المتفتتة عليدتتات والتتت  يتتتم متتن خاللدتتا التثقتتة متتن متتدء 
تتنتاول منتجاب وخدماب الم سساب التربويتةت بيترا أن تتستم هتذه المعتايير باليتمولية بثيت  

عناصتتتتتتتتتتتتتتتر منظومتتتتتتتتتتتتتتتة الم سستتتتتتتتتتتتتتتة التربويتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتدخالب وعمليتتتتتتتتتتتتتتتتاب 
وبذلك تعتد ادارة الجتودة اليتاملة أستلوب ومتندج علمت   (Boldevra.2000,p16)،ومخرجاب

   .لتاوير يامل ومستمرت ييمل كااة مجاالب النياا علت مستوء الم سسة التربوية
استتية لتتد  الم سستتاب اب أستابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة اثتتدا  متالبتتيستتتلزم و 

ثتتتت تستتتايا تقبتتل وترجمتتة مفاهيمدتتا بصتتورة ستتليمة رابلتتة للتابيتتة العملتت  ولتتيد  التربويتتة
 : مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الوارات وأهم هذه المتالباب ما يل 
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يماندتتا بضتترورة التثستتين المستتتمرت (1) وتأختتذ علتتت  دعتتم وتأييتتد اإلدارة العليتتا وارتناعدتتا وا 
ادتت  تمتلتتك  تالتربويتتةالتطييتتر اتت  الديكتتل واللتتوائو اإلداريتتة والسياستتاب عاتقدتتا ريتتادة 

 ورستتتتتالتدا التربويتتتتتة ونيتتتتتر ر يتتتتتة الم سستتتتتةاتختتتتتاذ القتتتتترار والقتتتتتدرة علتتتتتت التاتتتتتوير 
 .وأهداادا واستراتيجيتدا

دا  مثتتددة ت وأهتتاستتتراتيجيةضتترورة وجتتود سياستتة واضتتثة ومثتتددة للجتتودة ور يتتة  (2)
باعتبار أن تثديد افهدا  هو المتدخل افول ات  تثقيقدا  الت تسع  الم سسة التربوية
أن تكتتتون هتتتذه افهتتتدا  موجدتتتة باثتياجتتتاب ورببتتتاب  يتتترياةادارة الجتتتودة اليتتتاملةت 

  .المستفيد الرئيس  ا  افجل الاويل بجانب سوة العمل

جميتتا ترستتيق ةقااتتة الجتتودة اليتتاملة أ  الاريتتة وافستتلوب التتذ  يتت د  بتته العمتتل بتتين  (3)
ت ورنتتاعتدم بأهميتتة تثستتين الجتتودة والمجتمتتا الختتارج  املين بالم سستتة التربويتتةالعتت

وأهميتة رضتا المستتفيدين وتيتتجيا رو  االبتكتار واإلبتدايت عتتن اريتة النتدواب والتتورش 
عداد دليل للجودة التربوية  . والدوراب التدريبيةت وا 

 راد الم سستة التربويتةيعمتل ايته أاتتثسين بيئة العمتل وتاتوير الستياة التنظيمت  التذ   (4)
زالتتة العقبتتاب جراءاتتته التتت  تعتتوة أداءهتتم متتن ختتالل  وا  تاتتوير نظتتم العمتتل وظرواتته وا 

تاثة كااة الموارد والمتالباب الالزمة لألداء مما يزيتد متن دااعيتة  ورواعده وسياساتهت وا 
 . افاراد للعمل

وي متتن الرضتتا عتتن تتتدعيم الالمركزيتتة لتثقيتتة ااعليتتة أكبتتر اتت  أداء المدمتتاب ويتتيوي نتت (5)
ممتتا يتتداعدم التت  المزيتتد متتن الجدتتد ت نفتتود العتتاملين بالم سستتة التربويتتةالعمتتل اتت  

 (.12تم8003:بسترايلد ) لتثقية افهدا 

ادارة الورتتتب بيتتتكل علمتتت  ستتتليم ثتتتتت ال يثتتتد  أ  هتتتدر تربتتتو  عنتتتد تابيتتتة وتنفيتتتذ  (6)
  عملياب ادارة الجودة الياملة بالم سسة التربوية

 الثقتائةت ب وتأسيد راعدة بيانتاب متكاملتة لجمتاام الذك  لتكنولوجيا المعلومااالستخد (7)
بيتأن أ  ميتكلة  وداا مستتوياب الجتودة واتختاذ رتراراب ستليمة العمليابتسمو بمراربة 

يجاد نظام عمل موةتة للم سستة التربويتة يتتم الرجتوي اليته بصتفة مستتمرة ل تقتديم مات وا 
 . افاضل
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للعمتتتل بتتترو  جميتتتا العتتتاملين بالم سستتتة التربويتتتة   وميتتتاركة تثقيتتتة العمتتتل الجمتتتاع (8)
 علتت المستتويين والتنسية بين افرستام واالنفتتا  ات  عمليتة االتصتالوالتوثيد الفريةت 

 (. 43تم8005:البنا)افاق  والعمود 

ت تزام بالم سستة التربويتةتواار القيادة الفعالة علت جميا المستوياب لتيجيا عملية االل (9)
ية ةقااتة الجتودة لتد  العتاملين وتثديتد االثتياجتاب الماديتة والبيترية لتنفيتذ العمتل وتنم

ت وتلتزم بنجا ت وتثديد الوارا الثال  وما هو متورا ات  المستتقبل والفجتوة بتين االةنتين
 . التثسين المستمر للجودة برو  الفرية

ظتتام االختيتتار والتعيتتين بالم سستتة التربويتتة ابتتتداءا متتن وضتتا ن تنميتتة المتتوارد البيتترية  (11)
ويطل الوظائ  وتقييم افداء وبرامج التدريبت وذلك فن المورد البير  الفعال هو خيتر 

 .ضمان ثقيق  الستمرار نجا  تابية ادارة الجودة الياملة

التأكيتتد علتتت التعلتتيم والتتتدريب المستتتمر لكااتتة العتتاملين بالم سستتة التربويتتةت ووضتتا   (11)
درايتة ووعت  كتاملين ببترامج الجتودة وتثستين الجتودة ومعتايير  خاة لجعل كل اترد علتت

 .   تقييم ادارة الجودة الياملة

متن أجتل التطييتر وميتاركة  ادة المجتمتا ات  القضتايا التربويتةاكتساب مساندة ودعتم رت  (12)
يتتتتذ ميتتتاريا تاتتتتوير العمتتتل التربتتتتو  الم سستتتاب واليتتتتركاب المثليتتتة وافاتتتتراد اتتت  تنف

 .وتثسينه

 راجعتتتتة والمتابعتتتتة المستتتتتمرة لرجتتتتراءاب وافستتتتاليب المتبعتتتتة اتتتت  تنفيتتتتذ افعمتتتتالالم  (13)
ت ووجتتود نظتتام رتتادر علتتت بالم سستتة التربويتتة لمعالجتتة االنثرااتتاب عتتن معتتايير التاتتوير

تبتاي نظتام اعتال لتقتويم أداء افاتراد  القياد الدرية المبن  عل  افستاليب اإلثصتائيةت وا 
ورة ااعلتتتة داختتتل ممارستتتة التقتتتويم التتتذات  لتتتألداء بصتتتوتنميتتتة رو  الررابتتتة الذاتيتتتة و 

-58تم8004:عقيلت ال) ت بجانب وجود نلية للتقويم الختارج  للجتودةالم سسة التربوية
53.)  

وبذلك تتضو أهمية تطيير العاداب القديمة وأسلوب التفكيرت والثكمة والتثلت  بقتدر 
ستتعداد لمواجدتة العمتل اليتاة وعتدم من الصبر علت النتائجت والمعار  والمداراب الجديتدة واال

 توتتأمين الجتو المناستب تالتخايا لعملية التابية مدء كذلك يجب مراعاة الخو  من التطييرت
والمتتوارد البيتترية والماديتتة الالزمتتة لدتتات وأولويتتة عمليتتة التابيتتة لتتد  جميتتا مستتتوياب اإلدارة 
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ظتام ادارة الجتودة اليتاملة ات  والوضتا التراهن لن والورب التذ  يكرسته المتديرون لدتذا الطترضت
الم سستتة التربويتتة ان وجتتدت وثجتتم الم سستتة التربويتتة وابيعتتة العمتتل بدتتا واإلمكانتتاب الماديتتة 

 .ووجود أيخا  م هلين ا  مجال ادارة الجودة الياملة والبيرية المتوارة لديدات
 الم سستابيجتب علتت   ا  سب مراثتل وتتمةل مراثل تابية ادارة الجودة الياملة

 :ه ت وهذه المراثل أن تنتبه اليدا لتربويةا
ثيت  تقترر تعد مرثلة اتخاذ القرار لتابية ادارة الجودة الياملة؛ : مرثلة التمديد واإلعداد  (1)

رببتدا ا  التابيتةت وبتذلك يبتدأ تكتوين االتجاهتاب والمدتاراب لتد   ادارة الم سسة التربوية
عن المفدتوم وافهميتة  ج تدريبية متخصصةمن خالل تلق  برام صانع  القراراب والمديرون

وتنفيتذ بترامج تدريبيتة  ت ةتم نيتر الةقااتة التت العتاملين بالم سستة ككتلوالمتالباب والمباد 
ت وتطييتتر التتنما اإلدار  والمجتمتتا الم سستتة بيئتتةوتديئتتة  متخصصتتة ونيتتر ةقااتتة التطييتتر

لفريتتة لزيتتادة كفتتاءة الستتائد بثيتت  يراعتت  أهميتتة ودور الميتتاركة والعمتتل الجمتتاع  ورو  ا
 (.424تم8004:أثمد)افداءت وتثقية التثسين المستمر

    
 

للعمتل  تعد مرثلة وضا الخاا التفصيلية للتنفيتذ وتثديتد الديكتل التدائم:  مرثلة التخايا  (2)
الفريتة القيتاد  لبرنتامج ادارة الجتودة اليتاملة والمقتررين والموارد الالزمة للتابية واختيتار 

وضتتوعة متتن ادارة الم سستتة التربويتتة لتاتتوير ويتتتم ذلتتك واتتة خاتتة رئيستتية موالميتتراينت 
العمتتل اتت  ضتتوء مبتتاد  ادارة الجتتودة اليتتاملةت متضتتمنة أهتتدا  مثتتددة تستتع  لتثقيقدتتا 

استتتراتيجية رويتتة التتت جانتتب خاتتة تعاونيتتة للعمتتل ور يتتة  مرتباتتة باثتياجتتاب المستتتفيدينت
لبتتاب المستتتفيدين متتن الخدمتتة التربويتتةت لنجاثدتتات وتناتتو  عمليتتة التخاتتيا وتثديتتد متا

تسدم ا  تثقية النجا  والتأهيل للجودة ووضا المستتوياب القياستية  الت وتثديد العوامل 
وكيفيتتة اعتتداد العتتاملين لعمليتتاب التتت  ستصتتل اليدتتا الم سستتة وكيفيتتة توجيددتتا وتكلفتدتتا 

 .التقويم
 الم سستتة التربويتتةةنايتتا عمليتتاب  تعتتد مرثلتتة زراعتتة عمليتتاب الجتتودة اتت : مرثلتتة التنظتتيم  (3)

ت والتذ  يتستم بوثتدة الفعاليتة بمعنت  ة اليتاملة داختل الم سستةوتنظيم العمل بتإدارة الجتود
اثتياج كل وثدة وبرنامج ورسم للعمل بكفاءة واعاليتة ووضتا مواصتفاب للجتودةت والتوجيته 

ر يتة ورستالة الرأس  بمعن  أن يكون كل عضو ا  ثاجة ال  ادم استراتيجية واتجاهتاب و 
دراك أهتتدا   الم سستتةت والتوجيتته افاقتت  بمعنتت  تقليتتل المنااستتة بتتين الوثتتداب اإلداريتتة وا 
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ومتالباب الوثداب افخرءت وريادة العملياب بمعن  أن يكون لكتل عمليتة خاتة يتتم ريادتدتا 
 :عل  ما يل  ويناو  التنظيم ت(40-83تم8001:اعيمه) من ربل ارد معين

عاتتاء الصتتالثياب يعتبتت: مجلتتد الجتتودة - ر المستتتو  القيتتاد  افعلتتت التختتاذ القتتراراب وا 
وينبةتة متن مجلتد الم سستة التربويتة ويرأسته  وتثديد افهتدا  والرستالة المستتقبليةت

كقائتتد للجتتودةت ويضتتم منستتة الجتتودة المستتئول بيتتكل عتتام عتتن ريتتادة  متتدير الم سستتة
ابية بجانب أعضتاء ادارة جدود تثسين الجودة وتوجيه وتنسية العملت والتأكد من الت

ت ويختت  بوضتتا الخاتتا الالزمتتة لتنميتتة ةقااتتة الم سستة وبعتتض افاتتراد متتن المجتمتتا
الجتتودةت وريتتادة عمليتتة التخاتتيا اليتتاملةت ووضتتا افهتتدا  الستتنويةت وتتتواير المتتوارد 
نيتاء وتوجبته أنيتاة اترة ولجتان الجتودةت ومتابعتة أعمتال دوائتر  المالية والبيتريةت وا 

 .جودةومجموعاب ال

 تاتتوير نظتتام ادارة الجتتودة اليتتاملةت استتتراتيجيةيضتتا  :اريتتة تصتتميم الجتتودة وتنميتدتتا -
ويختتت  بتصتتميم البتترامج التدريبيتتة لقيتتاداب الجتتودة واتترة العمتتلت وتثديتتد متالبتتاب 

  .المستفيدينت وارترا  خاة مبدئية للعملت وتثسين الجودة داخل الم سسة التربوية

وتختت  بتوةيتة الصتلة تبر مركز عملية ادارة الجودة اليتاملةت تع :لجنة توجيه الجودة -
لتاتتوير برنتتامج بتتين الم سستتة التربويتتة والم سستتاب افختترءت ووضتتا الخاتتا الالزمتتة 

زالة الخو  ونير الخبراب الفائقة والتدرود المتعلمتة داختل الم سستة  دوائر الجودةت وا 
 .التربوية

ودة اليتاملة م برنامج الجتيتقو  سئولياتدا ا تتمةل أهم م: لجنة رياد الجودة وتقويمدا -
والتأكتتتد متتتن متتتدء توااتتتة أهتتتدا  الم سستتتة متتتا اثتياجتتتاب  تاتتت  الم سستتتة التربويتتتة

 .المستفيدينت والتأكد من استخدام الارة العلمية ا  التنفيذ

باإلضتتتتااة التتتتت الميستتتترين والميتتتتراين علتتتتت اتتتترة تثستتتتين الجتتتتودة واالستيتتتتاريين  
ودوائتتتر الجتتتودة أو مجموعتتتاب العمتتتلت وهتتتت أثتتتدء  ملةالمختصتتتين اتتت  الجتتتودة اليتتتا

الوستتائل الفعالتتة لميتتاركة أعضتتاء الم سستتة التربويتتة لتثمتتل مستتئولية الجتتودة ستتواء 
ايما يتعلة بافعمال المستندة التيدم أو بيئتة الم سستة ككتلت ويستتخدم أعضتاء التدائرة 

يجتاد الثلتول  التت  تواجددتا الم سستة الميتكالب مدخل ثل الميكلة وأدواتدا لتثليل وا 
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والتعتر  علتت المكتان التذ  يثتتاج المناسبةت كما يقوموا بمراربة الجتودة ات  أرستامدم 
 (.25-25تم8002:الاد)الت تثسين الجودة

يتتتم اتت  هتتذه المرثلتتة وضتتا جتتداول زمنيتتة لخاتتة العمتتل وتثديتتد النيتتاا : مرثلتتة التنفيتتذ  (4)
مكاناب ما وضا خاة لمواجدة العقبتاب بدتد   المالوب تنفيذه وما يستلزم من اجراءاب وا 

المدتتتام  زيتتتادة كفتتتاءة افداء وتقليتتتل الفارتتتدت كمتتتا يتتتتم اختيتتتار المنفتتتذين وتتتتدريبدم وتوزيتتتا
والمستتئولياب علتتت افاتترادت وتثديتتد الستتلااب المناستتبة لكتتل اتترد بمتتا يتفتتة متتا مستتئولياتهت 

لمستتتمر للعتتاملينت وزيتتادة القتتدراب والمدتتاراب الالزمتتة للتنفيتتذ متتن ختتالل عمليتتاب التتتدريب ا
وزيتتادة جدتتد دوائتتر الجتتودة أو مجموعتتاب العمتتل اتت  انجتتاز افعمتتال المستتندة التتيدم وثتتل 

 .الميكالب وتثسين الجودة
افعمتتال افكاديميتة واإلداريتتة تدتتد  هتذه المرثلتتة التت التأكتد متتن أن جميتا  :مرثلتة التقتويم  (5)

عتتتادة النظتتتر اتتت   افداءت تتتت د  بالكفتتتاءة المالوبتتتة وتعمتتتل علتتتت التثستتتين المستتتتمر اتتت  وا 
والوصتول التتت التثستين المستتتمر  وتوجيددتا لتصتتثيو افخاتاء السياستاب التربويتة واإلداريتتة

ت وتيتتتمل علتتت التقتتويم التتذات  فداء افاتتراد والتقتتدير التنظيمتت  اإلدار التربتتو  و  اتت  افداء
تقتويم واستتتعانته للم سستة التربويتةت والمستو اليتامل لرضتا المستتفيدينت وكتذلك دور اترة ال

بفتترة الجتتودة افختترء اتت  تقتتويم خاتتة التنفيتتذ ومتتدء تثقيقدتتا لألهتتدا  والموضتتوعاب التتت  
  ثددب سلفاا باإلضااة الت التعر  علت السلبياب واإليجابياب

يتتتم اتت  هتتذه المرثلتتة استتتةمار الخبتتراب الناجثتتة التتت  تتتم : مرثلتتة تبتتادل ونيتتر الخبتتراب  (6)
ثيتت  تتتدع  جميتتا اداراب وأرستتام الم سستتة لجتتودة اليتتاملة؛ ا متتن تابيتتة ادارة اتثقيقدتت

التربويةت وكذلك المتعاملين معدا للمياركة ا  عملية التثسين وتوضتيو المزايتا التت  تعتود 
التابيتة بطترض خرجتاب التت  تتم تثقيقتا متن ونيتر الم عليدم جميعاا من عملية الميتاركةت

دة اليتاملة أن الجتدول الزمنت  التالزم تبادل الخبراب بين الم سستابت ويفتترض خبتراء الجتو 
يتدراا ةتم يلت  ذلتك التفاعتل متا ( 45-3)لتابية برنامج ادارة الجتودة اليتاملة يتتراو  بتين 

  (.53 تم8003:عليماب)الطير

ادارة الجتودة اليتاملة  افختذة ات  تابيتة أن تع  الم سساب التربويتة ومن افهمية
مكتتتن الوصتتول التتتت الثتتتد افرصتتت متتتن الجتتتودة الستتتابقة بيتتتر منفصتتلةت وأنتتته ال ي أن المراثتتل

نمتتا العمليتتة مستتتمرةت وذلتتك نظتتراا الستتتمرار عمليتتة التاتتويرت وأنتته ال توجتتد وصتتفة  اليتتاملةت وا 
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أندتا ليستب و  جاهزة للتابية علت جميا الم سساب التربوية نظراا لتعدد وتنوي متداخل التابيتةت
نمتا هت  نمتوذج ادار   بثذاايره هنمااا موثداا أو رالباا ةابتاا يمكن تابيق ا  كااتة المجتمعتابت وا 

دراك  يامل يعتمد عل  التنتوي واإلبتدايت وكتذلك يجتب ادتم افستاد المناقت  لعمليتة التابيتة وا 
بالنستبة للم سستة وأعضتائدات وربتل التفكيتر ات  التابيتة يجتب القيتام بدراستة  المزايا المتورعتة
الجتتودة اليتتاملة ينبتتا أساستتاا متتن داختتل لالستتتفادة مندتتات وأن تثقيتتة  اةختترينوتثليتتل تجتتارب 

الم سسة وال يفرض عليدا من الخارجت ويعتمد علت السفة المنبا ومنا ثدو  الميتكالب متن 
منابعدتتات ويعتمتتد علتتت العديتتد متتن اإلجتتراءاب وافنظمتتة وال يقتصتتر علتتت المراثتتل افوليتتة متتن 

متن ا عناصر الم سستة للتأكتد يتالب مراجعة وتدريقاا مستمراا لجميالتابية والتصثيوت اافمر 
 .ثسب المواصفاب والمعايير المثددة استمرارية أداء جميا أرسامدا

ورد تنجو بعض الم سساب التربوية ات  تابيتة ادارة الجتودة اليتاملة بينمتا يفيتل 
البعض اةخرت ويرجا السبب الرئيس  لفيل هذه الم سساب ا  عملية التابيتة نفستدات ومتن 

 :تثول دون النجا  الكامل ا  هذا المجال ما يل أهم المعوراب الت  
التركيز علت أساليب معينتة ات  ادارة الجتودة اليتاملة ولتيد علتت النظتام ككتلت وعتدم  (1)

 . النظر اليدا علت أندا نظام متكامل من افجزاء المختلفة المتراباة معاا
عد افاتراد ات  تثقيتة التركيز علت تقيتيم افداء ولتيد علتت القيتادة الواعيتة التت  تستا (2)

 . جودة أعلتت وبالتال  تتثول اإلدارة الت ادارة بالتخوي 

 .اإلخفاة ا  التعامل ما مقاومة التطيير وعدم الثماد للتابية (3)

 اإلخفتاة ات  ترجمتتة الجتودة المالوبتتة التت معتتايير مثتددة تتفتتة وثاجتاب المستتتفيدين (4)
 . التربوية من الم سسة

ممتا  الواثتدة ارة وتطيرها الدائم؛ ثي  يتعارب المديرين علت الم سسةعدم استقرار اإلد (5)
لفدم وتابية اهتماماتدم الت  تختل  عتن اهتمامتاب المتدير  أمامدم ال يتيو الفر 

 . السابة أو الالثة

بتين افهتدا  رصتيرة افجتل  التتوازن تثقيتة ما اهمال التركيز علت افهدا  رصيرة المدء (6)
 .(833-834تم8001:ادابثم )واويلة افجل

 .رلة تواار الكفاءاب الم هلة للتابية وعدم الثصول علت مياركة جميا العاملين (7)
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لتثقيتتة نتتتائج ستتريعة يتتداعدا للتابيتتة دون اعتتداد البيئتتة  تعجتتل الم سستتة التربويتتة (8)
 . المالئمة لتقبلدا

 .يةبعض التجديزاب والمواد التربو  رلة الموارد المالية ورلة توار (9)

دون  والنقتتتل الثراتتت  لنمتتتاذج ستتتابقة التقليتتتد والمثاكتتتاة لتجتتتارب الم سستتتاب افختتترء  (11)
 .  الداخلية والخارجية لظرو  البيئيةدون مراعاة لتعديل و 

والعتتتاملين بالم سستتتة  التربويتتتة  سستتتةمللمستتتتفيدين متتتن ال عتتتدم اإلنصتتتاب الكتتتاا   (11)
عتتدم اتستتاة ناهيتتك عتتن ت يتتاا أو كليتتاا جزئ يتتداعدم لالنصتترا  متتن القيتتام بتتأداء واجبتتاتدم

 . سلوكياب القادة ما أروالدم

همتال االعتمتاد علتت التقنيتة الثديةتة  ام المعلومتات  بالم سستة التربويتةضع  النظ  (12) وا 
همتال  ا  أجدزة االتصالت وندرة توار البياناب والمعلوماب علتت نثتو دريتة وستريات وا 

 . اير معلوماب عن اإلنجازاب المثققةأنظمة المعلوماب الفعالةت والفيل ا  تو 

اهمتال االثتياجتاب التدريبيتة  وما يصاثب ذلك مناللبد ثول التدريب وتقييم افداء   (13)
اهمتتتال اعتباراتتتته افستتتلوب باإلضتتتااة التتتت  لفدتتتم هتتتذا التربويتتتة للعتتتاملين بالم سستتتة

 . ومعاييره عند تقييم أداء العاملين

دارة الجتودة اليتاملة متا عتدم التقتدير اتباي أنظمة وسياستاب وممار   (14) ستاب ال تتستة وا 
 . الكاا  فهمية الموارد البيرية

 النظام المركز  المابة ات  رستم الخاتا واتختاذ القتراراب ال يستمو للعتاملين بالم سستة  (15)
 بالثرية ا  تابية ادارة الجودة الياملةت وضتع  العالرتة متا المجتمتا المثلت  التربوية

 . (15-15تم8008:أثمد)

عتدد متن افخاتاء اليتائعة المتورعتةت  هبالباتا متا يصتاثبتابية أ  أستلوب ادار  و 
يجب أخذها ا  الثسبان ووضتعدا كجتزء متن استتراتيجية التثتول وتالايدتا عنتد التابيتة  الت و 

ويتالتتب التطلتتب علتتت المعورتتاب الستتابقة لتابيتتة ادارة  متتن أجتتل ضتتمان النجتتا  اتت  التنفيتتذت
ترستيق ةقااتة التطييتر والتاتوير واعتبارهتا مالتب عصتر  مستتقبل ت والمعراتة الجودة اليتاملةت 

والفدتتم الواضتتو إلدارة الجتتودة اليتتاملة والجدتتد التتذك  والثمتتاد والتخاتتيا وافعتتداد الجيتتد ومتتا 
يلزم من مداراب ريادية وأساليب تكنولوجية ثديةةت ونيتر الستفتدا وتابيقاتدتا ضتمن افنيتاة 

تربويتتة وبيتتكل تتتدريج ت وتطييتتر الةقااتتة التنظيميتتة والثاجتتة التتت ارادة االعتياديتتة للم سستتة ال



 .السعوديةمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارات اإلشراف التربوي بالمملكة العربية 

- 411 - 

ت واالهتمتتتام بالتطذيتتتة الراجعتتتة متتتن المستتتتفيدين متتتن الم سستتتة التطييتتتر والصتتتبر علتتتت النتتتتائج
التربويتتةت واالنفتتتا  علتتت المجتمتتا المثلتت  واالستتتفادة متتن كتتل أيتتكال دعمتته وخبتتراب اال ختترين 

ع ااء الم سسة التربوية مزيداا متن الصتالثياب إلدارة يتئوندات وتجاربدم كلما دعب الثاجةت وا 
واهتمام الم سسة التربوية بعوامتل البيئتة الابيعيتة والماديتة ايدتا واستتخدامدا بكفتاءةت لتصتبو 

  .م سسة دائمة التعلم والتثسين
 .السعدودية العربية باململكة الرتبدوي اإلشراف إدارات واقع: الثاني احملدور

ذا يثتتتاج أ  عمتتل  التتت ادارة تيتتر  عليتته ثتتتت يتتتم تاتتويره واالرتقتتاء بمستتتواهت وا 
الصتالوت  الستعود  والمستئولين عتن تربيتة المتواانالعتام الستعود   كان افمتر متعلقتاا بتالتعليم

اتبتترز مكانتتة اداراب اإليتترا  التربتتو  بتتاإلداراب العامتتة للتعلتتيم اتت  منتتااة المملكتتة العربيتتة 
وير البيئتتة التربويتتة وال يمكتتن االستتتطناء عندتتات وتعتتد متتن أهتتم الستتعودية علتتت أندتتا أدواب لتاتت

تثتتتل مكانتتتة عاليتتة اتتت  الديكتتل التنظيمتتت  والعمليتتتة ت و   للمملكتتتةنظتتتام التعليمتتالاإلداراب اتت  
اتت  يتتدها موضتتا التنفيتتذ و  والخاتتا السياستتة التعليميتتة التربويتتة ككتتلت امتتن خاللدتتا يتتتم وضتتا

واير المنتتاا المناستتب لجميتتا مثتتاور العمليتتة تتتكمتتا تعمتتل علتتت ت مفتتتا  نجتتا  هتتذه الخاتتا
 .التربوية لتثقية افهدا  المرجوة

ولقتتتد ثظيتتتب اداراب اإليتتترا  التربتتتو  اتتت  المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية باهتمتتتام 
ووصتلب التت منذ بتداياب التعلتيمت ثيت  تاتورب  المسئولين عن التعليم العام بالتاوير والتجديد

 4428-4411)   التربو  ات  المملكتةت بتدءا متن التفتتيشبتاور مراثل اإليرا ذلك المسمت
 ةتتم ت(ه 4435-4421) ةتتم التوجيتته التربتتو  ت(ه 4421-4424) ةتتم التفتتتيش الفنتت  ت(ه

نيتاء ادارة عامتة جديتدة ات  جدتاز وزارة التعلتيم بمستمت اإلدارة و  تاوير نظام التوجيه التربو  ا 
اعتمتتاد مستتمت اإليتترا  التربتتو   ةتتمت (ه 4345-4435) العامتتة للتوجيتته التربتتو  والتتتدريب

تطييتر مستمت اإلدارة العامتة للتوجيته التربتو  والتتدريب التت مستمت و  بتدالا متن التوجيته التربتو 
وهتتت الجدتتتة المستتئولة عتتتن  ت(ثتتتت تاريختتتهو  -ه  4345) اإلدارة العامتتة لريتترا  التربتتتو 

داراب اإليتترا  التربتتو  اإليتترا  التربتتو  اتت  التتوزارة وتتبعدتتا اةنتتتا عيتترة يتتعبة تتعتتاون متتا ا
اداراب  ت وبتذلك تعتبتر(885-841تم8048:اته)ة باإلداراب العامة للتعليم ات  منتااة المملكت

الجدتة المستئولة و امتداداا ابيعياا لردارة العامتة لريترا  التربتو  ات  التوزارةت  اإليرا  التربو 
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وأصتتتبثب أكةتتتر يتتتموالا  عتتتن اإليتتترا  التربتتتو  اتتت  اإلداراب العامتتتة للتعلتتتيمت واتستتتعب دائرتدتتتا
  . لتستدد  تثسين العملية التربوية بأسرها

ويتمةل الدد  العام إلداراب اإليرا  التربو  ا  تاوير العملية التربوية والتعليميتة 
ادارة  بالمتتتدارد وتقويمدتتتا لضتتتمان ااعليتتتة افداء التربتتتو  والتعليمتتت ت ويمكتتتن ثصتتتر مدتتتام

-30بت.ب:ظيمتت  إلداراب التربيتتة والتعلتتيم بالمنتتااةالتتدليل التن) ايمتتا يلتت  اإليتترا  التربتتو 
34:) 

متابعتتة تنفيتتذ الخاتتا التيتتطيلية والبتترامج الخاصتتة باإليتترا  التربتتو ت بعتتد اررارهتتا متتن  (1)
  .صاثب الصالثية

  .ةبوية والتعليمية ا  مدارد اإلدار متابعة سير العملية التر  (2)

  . ا  التربو ت ومتابعة تاويرها بعد اررارهاارترا  تاوير اللوائو المنظمة لعملية اإلير  (3)

التعلتتيمت ومتتن الميتتراين لمكاتتتب  متتن المتتديرينت ومتتن المستتاعدين اثتيتتاج اإلدارةاعتتداد  (4)
 .التربويينت واإلداريين

واتة الضتوابا ( المتدير والوكيتل) بالمدارد التابعة لردارة ارترا  ترييو الديئة اإليرااية (5)
 .ون المعلميني   تنسية ما ادارةوبال

مراوعتتة متتن اإليتترا  التربتتو ت وال ميتتراين التربتتويين للعمتتل اتت  ادارةدراستتة تريتتيو ال (6)
 .التعليممدير  المداردت ومكاتب 

اإليتترا  التربتتو  لتثستتين عمليتتة  أداء الميتتراين التربتتويين اتت  ادارةمتابعتتة مستتتو   (7)
ناستتبة لدتتم بالتنستتية متتا ادارة اإليتترا  التربتتو ت وتثديتتد وارتتترا  البتترامج التدريبيتتة الم

 .التدريب التربو 

متابعتتتة مستتتتو  أداء اإلدارة المدرستتتية بالمتتتداردت والمعلمتتتينت ومثضتتتر  المختبتتترابت  (8)
ومثضتتر  معامتتل الثاستتب اال لتت ت والعمتتل علتتت تاتتويرهم بالتنستتية متتا ادارة التتتدريب 

 .التربو ت ما مراعاة مدام مكاتب التعليم

ووكتالء المتدارد بمتا ايدتا المتدارد التابعتة لمكتتب  تالداخل  لمتدير اجراء ثركة النقل  (9)
الخارجيتتتة واتتتة التنظيمتتتتاب بالتنستتتتية متتتا مكاتتتتب التعلتتتتيم  (داختتتل المدينتتتة )التعلتتتيم 
 .المعتمدة
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اجتتراء ثركتتة النقتتل التتداخل  للميتتراين بتتين اداراب اإليتترا  التربتتو  ومكاتتتب التعلتتيم   (11)
 .ب المعتمدةت وواة التنظيما(داخل المدينة)

جراء المقابالب اليخصية لخريج  الجامعاب والكلياب المتقدمين للتتدريد ات    (11) تنظيم وا 
 .مدارد اإلدارة

بمتا ايدتا التقتارير ( داختل المدينتة) دراسة وتثليل خاا وتقارير متدير  مكاتتب التعلتيم   (12)
دتتات وراتتا نتائجدتتا ثتتول المنتتاهج والمقتترراب الدراستتية والتقنيتتاب التعليميتتة المصتتاثبة ل

تمديتداا لبعةدتا للجدتاب ذاب ( بنابالبنينت ال)مدير عام التعليم لي ون تعليم ( ة)لمساعد
 .العالرة ا  الوزارة

معالجتتة العجتتز متتتن المعلمتتينت واإلداريتتتين اتت  المتتتدارد التابعتتة لتتتردارة والنتتاتج عتتتن   (13)
 .ذاب العالرةاإلجازاب أو الثاالب الاارئة وتسديدهت بالتنسية ما الجداب 

التوظيف  لمنستوب  ادارة اإليترا  التربتو  والمتتدارد  افداءالميتاركة ات  اعتداد تقتويم   (14)
 .التابعة لدا واة الالئثة المنظمة لذلك

اإليتترا  علتتت تابيتتة الئثتتة التقتتويم المستتتمر اتت  المتتدارد التابعتتة إلدارة اإليتترا    (15)
 .التربو  ا  جميا المراثل

اتت  بيئتتاب تفعيتتل المتتواد التعليميتتة والوستتائل والمختبتتراب والتقنيتتاب التربويتتة التأكتتد متتن   (16)
 .التعليم من خالل الزياراب الميدانية لعينة من المدارد

التأكتتد متتن توزيتتا المتتواد الدراستتية علتتت المعلمتتينت وتوزيتتا المقتترراب المدرستتية علتتت   (17)
يتتتا متتتن ختتتالل الزيتتتاراب افيتتتدر الدراستتتيةت ومتابعتتتة ستتتير الدراستتتة واتتتة جتتتدول التوز 

 .لعينة من المدارد التابعة لردارةالميدانية 

( داختتتل المدينتتتة)لتتتردارة ولمكاتتتتب التعلتتتيمالتنستتتية متتتا الميتتتراين التربتتتويين التتتتابعين   (18)
النتقتتاء كتتل متتا يتعلتتة بافستتاليب الثديةتتة لتاتتوير عمليتتاب التعلتتيم والتتتعلمت وافستتاليب 

 .براب ايما بيندماإليرااية المناسبةت وتبادل الخ

( ة)واالرتراثتتاب ثتتول المنتتاهج والمقتترراب الدراستتية وراعدتتا لمستتاعد دراستتة المالثظتتاب  (19)
 (.البنينت البناب)مدير عام التعليم لي ون تعليم 

الميتتتاركة اتتت  وضتتتا بتتترامج تكتتتريم القيتتتاداب التربويتتتةت والمتفتتتورين متتتن الاتتتالب اتتت    (21)
 .افنياة المختلفة
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 .ا  اللقاءاب الدورية لريرا  سواء علت مستوء المناقة أو الوزارةالمياركة   (21)

التنسية والتكامل ما اإلداراب افخرء كالنيتاا الاالبت ت والتوجيته واإلريتاد أو ختدماب   (22)
 .الاالب أو االختباراب والقبول ايما يتعلة بمدارد المناقة

  التعلتتتيم والتتتعلم اتتت  المراثتتتل الميتتاركة متتتا الجدتتاب ذاب العالرتتتة اتتت  تقتتويم عمليتتتت  (23)
 .الدراسية المختلفة ووضا الخاا لتثسيندا

 .اعداد ميروي الميزانية السنوية لردارة بالتنسية ما الجداب ذاب العالرة  (24)

تنظيم المعامالب والمعلوماب الخاصة باإلدارة وثفظدا بيتكل يستاعد علتت استتخراجدا    (25)
 .بيسر وسدولة

وعتتن نيتتتاااب رير الدوريتتة والفنيتتة عتتن ستتتير العمتتل اإليتتراا  التربتتو ت اعتتداد التقتتا  (26)
نجازاب اإلدارة ويتعبدا ومعورتاب افداء ايدتا وستبل التطلتب عليدتا وراعدتا ( ة)لمستاعد وا 

 (.البنينت البناب)مدير عام التعليم لي ون تعليم 

 .أ  مدام أخرء تكل  بدا ا  مجال اختصاصدا  (27)

مدتام انيتة ومدتام وي مدام اداراب اإليرا  التربو  ما بتين ومما سبة يتضو تعدد وتن
ت ومتتن ويتتمولدا لكااتتة جوانتتب العمتتل التربتتو  أو اعاليتتاب ايتترااية وممارستتاب اداريتتةت اداريتتة

 .خاللدا يتورا افداء المأمول لتثسين وتاوير العملية التربوية بمدارد منااة المملكة
البنتتينت )متتدير عتتام التعلتتيم ليتت ون تعلتتيم ( ة)بمستتاعد اإليتترا  التربتتو  ادارةوتتترتبا 

التتتتدليل التنظيمتتتت  إلداراب التربيتتتتة والتعلتتتتيم ) اتتتت  اإلدارة العامتتتتة للتعلتتتتيم بالمناقتتتتة (البنتتتتاب
اةنتتا عيتتر  تثتتب ريتتادة متتدير اإليتترا  التربتتو ت ويضتتم الديكتتل التنظيمتت  (30بت.ب:بالمنتتااة
ورستم االجتماعيتابت ورستم العلتومت رستم التربيتة اإلستالميةت ورستم اللطتة العربيتةت : رسماا وهت 

ورسم التربية الفنيةت ورسم التربية الرياضتيةت ورستم  ورسم الرياضيابت ورسم اللطة االنجليزيةت
وكتل رستم متن  تت ورسم رضايا المعلمينت ورسم المكتباباةل اإلدارة المدرسيةت ورسم الثاسب 
 (.83ته4343:ية والتعليموزارة الترب) القسم ميرا هذه افرسام يرأسه رئيد يتبعه 

وعلتت التربم متن ستتع  اداراب اإليترا  التربتو  التت تثقيتتة التدور القيتاد  لريتترا   
ت التربو ت وتناوله لجميا عناصر المور  التربو  من معلمتين واتالب ومنتاهج وأستاليب وبيئتة
قتتاا والعمتل علتت تثستين وتاتتوير هتذه العناصتر متتن أجتل تثستين العمليتتة التربويتة وتاويرهتا وا

لسياسة التعليم العام ا  المملكةت اال أن هذا ال يتثقة بالصورة الفعالة الت  يرجت متن خاللدتا 
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تثستين العمليتتة التربويتة وتاويرهتتات وذلتتك لضتع  ورصتتور اداراب اإليتترا  التربتو  اتت  القيتتام 
: المعورتتتاب متتتن أهمدتتتا متتتا يلتتتتو  الميتتتكالب بت نتيجتتتة لجملتتتة متتتنبمدامدتتتا كمتتتا هتتتو مالتتتو 

 .(83 هت4385:المني ) ت(40-3تم8008: الدويد ) ت(438-430تم8001: اليربين)
ااتقار اداراب اإليرا  التربو  الت ريادة مركزيتة رتادرة علتت المستاهمة ات  تاويرهتا  (1)

 .  وتثسيندا

بيتتاب الفلستتفة والنظريتتة التتت  ترتكتتز عليدتتا اداراب اإليتترا  التربتتو ت امتتازال هنتتاك  (2)
 . ترتكز علداااتقار الت نظرية ياملة 

ممتتتا جعتتتل العمليتتتة  تإلداراب اإليتتترا  التربتتتو  بيتتتاب افهتتتدا  المثتتتددة الواضتتتثة (3)
 .اإليرااية تنفذ باريقة ا لية يطلب عليدا الاابا اليكل  ا  افداء

اتت   (اليتتكل الدرمتت ) الديكليتتة التنظيميتتة الجامتتدة التتت  تعتمتتد علتتت النظتتام الرأستت  (4)
لترأد الدترم وتتنتار  الستلاة  كلمتا اتجدنتا التت أستفل  ت والسلاة العليا ايهالتنظيم

  .الديكلت مما يجعل اتخاذ القراراب يتم بصفة مركزية من ربل مدير اإليرا  التربو 

لتتم ياتترأ أ  تطييتتر علتتت الديكتتل التنظيمتت  منتتذ ستتنواب عديتتدة ستتوء استتتثدا  رستتم  (5)
 .ه4384الصفو  افولية ا  عام 

ليته افعمتال اإلداريتةت ويالثتظ تتداخل افعمتال اإلداريتة ال يوجد رسم مخت  تستند ا (6)
والفنية داخل اداراب اإليرا  التربتو ت وضتع  القيتام بتافدوار اإلداريتة داختل العمتل 

 .اإليراا 

يتصتتت  النظتتتام اإلدار  التربتتتو  إلداراب اإليتتترا  التربتتتو  بأنتتته نظتتتام مطلتتتة وبيتتتر  (7)
 .منفتو علت اإلداراب افخرء

 .يالب والتجديزاب المادية واإلدارية المتاثة إلداراب اإليرا  التربو نق  التسد (8)

عدم توار رواعد بيانابت تتوار إلداراب اإليترا  التربتو  معلومتاب تستتعين بدتا عنتد  (9)
 .اتخاذ القراراب

عتتتتدم وجتتتتود مكتبتتتتة متخصصتتتتة داختتتتل اداراب اإليتتتترا  التربتتتتو ت تثتتتتوء الكتتتتتب   (11)
رستائل الماجستتير والتدكتوراه التت  أجريتب ات  هتذا  والدورياب والصث  وصتوراا متن

 .المجال لالستفادة من نتائجدا وتوصياتدا



 .السعوديةمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارات اإلشراف التربوي بالمملكة العربية 

- 428 - 

التتتت المعياريتتتة والدرتتتةت  وأدوب التقتتتويم التربتتتو  ااتقتتتار خاتتتا اإليتتترا  التربتتتو   (11)
 .وعيوائية القرارابت وضع  المداراب القياديةت وسوء ادارة الورب والتطيير

 .ب الميدانية الت  يتم راعدا من ربل أرسام اإليرا  التربو ضع  متابعة الميكال  (12)

علتتت مستتتوء منتتااة  ال يوجتتد تبتتادل خبتتراب بتتين اداراب اإليتترا  التربتتو  وبعضتتدا  (13)
 .المملكة

 .بمدنة اإليرا  التربو عدم الدرة ا  اختيار الميراين التربويين للعمل   (14)

اإليتتتترا  التربتتتتو  ولتتتتتول  بعتتتتض  ضتتتتع  تأهيتتتتل الميتتتتراين التربتتتتويين لمدنتتتتة  (15)
ت ثيت  متا زال الميتراون التربويتون يتلقتون ات  أثستن والفنيتةالمس ولياب اإلدارية 

افثتتوال دوراب تدريبيتتتة رصتتتيرة لتتم ييتتتر  عليدتتتا مختصتتون باإليتتترا  ولتتتم تتتترتبا 
  .بالكفاياب الالزمة للعمل

لصتتتالثياب التتتت  عتتدم التوصتتتي  التتتوظيف  الواضتتتو لمدتتام الميتتتراين التربتتتويين وا  (16)
 .يمتلكوندا

كةتترة افعبتتاء الملقتتاة علتتت عتتاتة الميتتراين التربتتويينت ثيتت  أن هتتذه افعبتتاء متتن   (17)
 .مدام وأنياة ال تمكندم من أداء مدمتدم اإليرااية علت الوجه افمةل

رلة عدد الميراين التربويين بالنسبة فعداد المعلمين ممتا يترتتب عليته ضتع  ات    (18)
 .لت  يقدمدا الميراين التربويينالخدماب ا

 .التربو  لعدم وجود ثوااز باإليرا اثجام المتميزين من المعلمين عن االلتثاة   (19)

يعد الورو  علت الميكالب والمعورتاب التت  تواجدته اداراب اإليترا  التربتو  م يتراا و 
يتتكالب ت وذلتتك متتن أجتتل مواجدتتة تلتتك المبدتتا تاتتوير دائتتم وتثستتين مستتتمر لضتترورة أثتتدا 

 لتتثتول متن الوضتا القتائم التت الوضتا المتأمولو  والمعوراب بنظرة يتاملة للتاتوير والتثستينت
اتت  اداراب اإليتترا   ولتتن يتتتأنت ذلتتك اال عتتن اريتتة تابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة توالمنيتتود
 المثتورهتذا  يتأت ت ولتذا دا والقيام بمدامدا علت أكمل وجتهتثقية أهداا تستاياثتت  التربو 

اتت  اداراب اإليتترا  التربتتو  بالمملكتتة  عتتر  علتتت  متالبتتاب تابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملةللت
  .العربية السعودية



 .السعوديةمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارات اإلشراف التربوي بالمملكة العربية 

- 424 - 

 العربيــة باململكــة الرتبــدوي اإلشــراف إدارات يف الشــاملة اجلــدودة إدارة تطبيــق متطلبــات: الثالــث احملــدور

 . السعدودية

لعامتة للتعلتيم ات  منتااة وارا اداراب اإليترا  التربتو  بتاإلداراب ا تيخي من خالل 
والمعورتاب التت  تثتول دون تثقيقدتا  لعديتد متن الميتكالبوثصتر ل المملكة العربية السعوديةت

متالبتاب تابيتة ادارة الجتودة اليتاملة ل تثديتد متا ستبة متن وا  ضتوء إلدارة الجودة الياملةت
بيتة ادارة الجتودة ا  الم سساب التربويةت تم التوصل الت مجموعة من المتالباب الالزمة؛ لتا

ت وجتاءب المتالبتاب ات  صتورة ا  اداراب اإليرا  التربو  بالمملكة العربية الستعودية الياملة
وتجتتتدر اإليتتتارة التتتت أن تلتتتك المتالبتتتاب . ت ومجتمعيتتتةتنظيميتتتةت وماديتتتةت وبيتتتريةمتالبتتتاب 

 منظومتتة متكاملتتة ومتداخلتتة متتا بعضتتدا التتبعضت لتتذلك يجتتب النظتتر اليدتتا بصتتورة كليتتةت وهتتت
 :كالتال 

 :التنظيمية املتطلبات

تتفتة متا  استراتيجية ات  اداراب اإليترا  التربتو  ور ء ومكتوبة اضثةو  وجود سياساب (1)
بصتتورة رابلتتة للقيتتاد اتت   متفتتة عليدتتا جديتتدة صتتيابة أهتتدا ت و ادارة الجتتودة اليتتاملة

 .تراعت ثاجاب المستفيدين العمل اإليراا 

وتطييتتر الةقااتتة  اتتوير العمتتل اتت  اداراب اإليتترا  التربتتو الجيتتد لت االستتتراتيج  التخاتتيا (2)
 .ت وتثديد العوامل والموارد الالزمة لتابية ادارة الجودة الياملةالتنظيمية

الد انيتاء مجتثيت   تتنظيم العمل بتإدارة الجتودة اليتاملة داختل اداراب اإليترا  التربتو  (3)
ت ولجتتان ريتتاد الجتتودة لجتتودةيتته الجتتودة وتنميتدتتات ولجتتان توجتصتتميم ا الجتتودةت واتترة

وتقويمدتات باإلضتااة التت الميسترين والميتتراين علتت اترة تثستين الجتودة واالستيتتاريين 
 .المختصين ا  الجودة الياملة ودوائر الجودة

استخدام أدواب وأساليب ادارة الجودة الياملة بيتكل نظتام  وبصتفة دوريتة لثتل الميتكالب  (4)
جراء التثسين المستمر ا  صورة مخاتا  -العصت  التذهن : جماعية وبرو  الفرية مةتل وا 

 . الق...عوامل النجا  الثاكمة -استاالعاب الرأ  -رائمة الفث  -السبب والتأةير

لتثسين المخرجتاب اإليترااية  ا  اداراب اإليرا  التربو  التركيز علت العملياب اإليرااية (5)
يجتتاد نظتتام عمتتل م وةتتة يتتتم الرجتتوي اليتته بصتتفة والورايتتة متتن افخاتتاء ربتتل وروعدتتات وا 

 .مستمرة لتقديم افاضل
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إلداراب اإليرا  التربتو ت وارتناعدتا  دعم وتأييد اإلدارة العامة لريرا  التربو  ا  الوزارة (6)
يماندتتتتا بضتتتترورة تابيتتتتة ادارة الجتتتتودة اليتتتتاملة والتثستتتتين المستتتتتمر لتلتتتتك اإلداراب ت وا 

عاائدا المزيد من الصالثياب إلدارة يئوندا  . وا 

ارتباا اداراب اإليترا  التربتو  بمتدير  عتام التعلتيم بتدالا متن مستاعد  ومستاعداب متدير  (7)
 . وذلك لزيادة الدعم المقدم لدا( البنينت البناب)عام التعليم لي ون تعليم 

انياء رسم مخت  داخل اداراب اإليرا  التربو  تسند اليه افعمتال اإلداريتةت مةتل جمتا  (8)
ة متتن الميتتراين التربتتويينت ومتابعتتة التتتزام المتتدارد بالتوجيدتتابت وتعيتتين التقتتارير التتوارد
 .لقا... ميراين جدد

انيتتتاء رستتتم متخصتتت  للتنميتتتة المدنيتتتة داختتتل اداراب اإليتتترا  التربتتتو  لراتتتا كفتتتاءة  (9)
 .العاملين

انيتتاء رواعتتد معلومتتاب دريقتتة داختتل اداراب اإليتترا  التربتتو ت تطتتذ  بتتالجما المستتتمر   (11)
 .ائة والبياناب اإلثصائيةت وتوظ  ا  اتخاذ القراراب الصثيثة ا  الورب المناسبللثق

التوصتتتي  التتتوظيف  التتتدرية لعمتتتل متتتدير  اداراب اإليتتترا  التربتتتو  ور ستتتاء افرستتتام   (11)
والميراين التربتويين بتإداراب اإليترا  التربتو ت وتفتويض الستلاة متن ربتل متدير  اداراب 

فرستتتام للميتتتراين التربتتتويينت وميتتتاركتدم لتثقيتتتة سياستتتة اإليتتترا  التربتتتو  ور ستتتاء ا
 .المركزية اإلدارة

توةيتتة أواصتتر صتتلة اداراب اإليتترا  التربتتو  باللجنتتة العليتتا للجتتودة اليتتاملة اتت  التتوزارة   (12)
 .لدعم عملياب تابية ادارة الجودة الياملة ونير ةقااتدا

داراب الجتودة اليتاملة لتثستين وتقتويم اتو رنواب اتصال بين اداراب اإليترا  التربتو    (13) وا 
 .افداء العام وزيادة الفر  التدريبية

داراب التخاتيا والتاتوير لتثستين بيئتة   (14) اتو رنواب اتصال بين اداراب اإليرا  التربتو  وا 
 .العمل وتنمية الموارد التربوية

داراب التتتدريب   (15) التربتتو  لتثقيتتة النمتتو اتتتو رنتتواب اتصتتال بتتين اداراب اإليتترا  التربتتو  وا 
 .المدن  المستمر للميراين التربويين

داراب تقنية المعلومتاب لتفعيتل استتخدام   (16) اتو رنواب اتصال بين اداراب اإليرا  التربو  وا 
 .تقنياب المعلوماب وتابيقاتدا وتقديم البياناب والمعلوماب الالزمة التخاذ القراراب
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تم متن خاللدتا التثقتة متن متدء جتودة ختدماب اداراب وضا معايير وم يراب واضتثة يت  (17)
 .اإليرا  التربو ت وتتسم باليمولية للمدخالب والعملياب والمخرجاب

اجراء تقويم ذاتت  دور  لمدتام وأعمتال اداراب اإليترا  التربتو ت واالستتفادة متن التطذيتة   (18)
 .العكسية لزيادة ار  النجا  واإلبداي

ور  لمدام وأعمال اداراب اإليرا  التربو  من ربل ميرا  العمتوم اجراء تقويم خارج  د  (19)
 .صصةوزارة التعليم أو من ربل جداب متخا  

اصدار دليل جديد لريرا  التربو  ات  المملكتة يوضتو متا ينبطت  أن يتتم أةنتاء الزيتاراب   (21)
 .المدرسية وبيان مجاالب وأساليب التقويم

 املادية املتطلبات

داراب اإليتترا  التربتتو  لتتدعم تابيتتة ادارة إلمستتتقلة  ة التعلتتيم ميزانيتتابوزار  تخصتتي  (1)
 . الجودة الياملة

تقتتديم ثتتتوااز ماديتتتة ثكوميتتة إلداراب اإليتتترا  التربتتتو  التتت  تتتتتمكن متتتن تابيتتتة ادارة  (2)
 .الجودة الياملة

 .ايجاد نظام للثوااز المادية والوظيفية للعاملين داخل اداراب اإليرا  التربو  (3)

التتت  تستتاعد علتتت ( التتق ...الثاستتبابت البرمجيتتابت اإلنترنتتب) تتتواير التقنيتتاب الثديةتتة  (4)
 .تابية ادارة الجودة الياملة

التتت  تستتاهم  المثليتتة والدبتتاب لتبرعتتابتستتديل عمليتتاب تلقتت  اداراب اإليتترا  التربتتو  ل (5)
 .ا  تابية ادارة الجودة الياملة

المجتمعيتتتة علتتتت تجديتتتز وتزويتتتد اداراب اإليتتترا   تيتتتجيا القاتتتاي الختتتا  والميتتتاركة (6)
 .التربو  بما تثتاجه دون أن يدد  ذلك الت الربو

 .علت تابية ادارة الجودة الياملة تثلت اداراب اإليرا  التربو   بالثكمة ا  اإلنفاة (7)
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 :البشرية املتطلبات

التطييتر بتين العتاملين  نير ةقااة ادارة الجودة اليتاملة وتوثيتد الر يتة ات  العمتل وتقبتل (1)
 .بإداراب اإليرا  التربو ت والتثل  بقدر من الصبر علت تثقية النتائج

 -المعلمتتتتين -اداراب المتتتتدارد -الميتتتتراين التربتتتتويين) مراعتتتتاة ثاجتتتتاب المستتتتتفيدين  (2)
متتن اداراب اإليتترا  التربتتو ت وتثقيتتة ( الثكومتتة -المجتمتتا -أوليتتاء افمتتور -الاتتالب

 .المقدمةرضاهم عن الخدماب 

تتواير القيتتاداب اإليترااية الفعالتتة التت  تمتلتتك القتتدرة علتت خلتتة ر يتة تنظيميتتة ميتتتركة  (3)
 .لتاوير لطة ميتركة لتفعيل ادارة الجودة الياملة داخل اداراب اإليرا  التربو 

زيتتتادة أعتتتداد الميتتتراين التربتتتويينت وتقليتتتل عتتتدد المعلمتتتين بالنستتتبة لنصتتتاب الميتتتر   (4)
 .ثدالتربو  الوا

تنمية العاملين بإداراب اإليرا  التربو  ابتداءا من وضا نظتام االختيتار والتعيتين ويتطل  (5)
 .الوظائ  وتقييم افداء وبرامج التدريب

التأكيد علت التعليم والتدريب المستمر لكااة العاملين بتإداراب اإليترا  التربتو ت ووضتا  (6)
  . ما يخ  ادارة الجودة الياملةخاة لجعل كل ارد علت دراية ووع  كاملين بكل 

تفعيل الم تمراب والدوراب والنتدواب وورش العمتل اإليترااية لتقريتب وجدتاب النظتر بتين  (7)
 .الميراين التربويين وتوايد أواصر الةقة بيندم

وضتتا خاتتا للتثتتول التتت اإلدارة اإللكترونيتتة بتتإداراب اإليتترا  التربتتو  بمتتا يستتاعد علتتت  (8)
 .ب ونيرهاسرعة جما المعلوما

تثقية العمل الجماع  ومياركة جميا العاملين  بإداراب اإليترا  التربتو  للعمتل بترو   (9)
 .الفرية

 .تعزيز مبدأ اليفااية ا  العمل والتعامل داخل اداراب اإليرا  التربو  وخارجدا  (11)

لالستتتفادة متتن خبتتراب الميتتراين ( كفتترة االستيتتاراب) تكتتوين اتترة عمتتل متخصصتتة   (11)
  .لتربويينا

واالنفتتتا  اتت  عمليتتة  اداراب اإليتترا  التربتتو ت أرستتامب العتتاملين التوثيتتد والتنستتية بتتين  (12)
 . االتصال علت المستويين افاق  والعمود 
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إداراب اإليترا  التربتو  ثتتت ال يثتد  بت من ربل العاملين ادارة الورب بيكل علم  سليم  (13)
 .ة الجودة الياملةأ  هدر تربو  عند تابية عملياب ادار 

تبتتتادل ونيتتتر الخبتتتراب الناجثتتتة اتتت  تابيتتتة ادارة الجتتتودة اليتتتاملة بتتتين اداراب اإليتتترا    (14)
 .  التربو 

 :اجملتمعية املتطلبات

رادة رسمية لتابية ادارة الجودة الياملة ا  اداراب اإليرا  التربو  (1)  . وجود رناعة وا 

جة ةقة المجتما بدات وتوضيو أهميتة تابيتة ادارة سعت اداراب اإليرا  التربو  لزيادة در  (2)
 .  الجودة الياملة بدا

 .نير ةقااة ادارة الجودة الياملة بين أاراد المجتما وم سساته (3)

 .دعم مبادراب تابية ادارة الجودة الياملة ا  كااة م سساب المجتما (4)

 .االنفتا  علت المجتما المثل  واالستفادة من كل أيكال دعمه (5)

اكتساب مساندة ودعم رادة المجتما ات  رضتايا اداراب اإليترا  التربتو  متن أجتل التطييتر  (6)
 .والتثسين

مياركة الم سستاب واليتركاب المثليتة وافاتراد ات  تنفيتذ ميتاريا تاتوير اداراب اإليترا   (7)
 .التربو  وتثسيندا

ز البثتت  العلمتت  اتت  دعتتم اليتتراكة متتا م سستتاب المجتمتتا ذاب الصتتلةت كالجامعتتاب ومراكتت (8)
 .داخل اداراب اإليرا  التربو  تقييم افداء بأنواعه

توضتتيو أهميتتة وريمتتة ودور تابيتتة ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  اداراب اإليتترا  التربتتو   (9)
 .عبر وسائل اإلعالم

 .تنيئة الاالب علت ريم ادارة الجودة الياملة  (11)
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 املراجع

االتجاهتتاب الثديةتتة اتت  ادارة الجتتودة والمواصتتفاب (:ب"م2118)حسيي عبد ييعبل مييد ب ح ييعب -1
ت "وأهتتتتم التعتتتتديالب التتتتت  أثدخلتتتتب عليدتتتتا 3000 – 30043( افيتتتتزو)القياستتتتية 

 (.65)لإلسكنعر ة،بعلربل فكربل جد مي،بصب
 (.93)سورةبل نح ،بلآل ةب:بل قرآعبل كر م -2
 (.127)،بصبب(ه1416)ل   هقي،ب -3
اإلدارة واإليتترا  التربتتو  بتتين النظريتتة والبثتت  (:ب"م2111)بأح ييعبد ييعبل  ييدسيبل  سيي دع -4

 (.16)ل ر دض،ب ك  ةبل فالح،بصبت "والممارسة 
افدوار اإلداريتتتة لمتتتدير  اإليتتترا  التربتتتو  بتتتإداراب "ب(:ه1431) نصيييوربييييدحمبل  ح يييعمب -5

ي يرب دجسي  رببرسيد ةبت"الوارتا وافهميتة: التربية والتعليم ات  المملكتة العربيتة الستعودية
 (.114)،بكل ةبل  ر  ة،بجد مةبط  ة،بصب نشورة

ل لقييد ببت"المنثتتت اإليتتراا  اليتتامل وتابيقاتتته العمليتتة"ب(:ه1421) ح ييعبد ييعبل مح ييحبل فهييعب -6
/ب14-12ل سد عب  ع رمبلإلشرلفبل  ر ومب د   لكةبل مر  يةبل سيموع ة،ب كيةبل  كر ية،ب ييب

 (.2-1)ه،بصبصب7/1421
تصتتتور مقتتتتر  لتاتتتوير نظتتتام التعلتتتيم اتتت  المملكتتتة العربيتتتة :ب"(م2112)ندع يييةبحسيييعبدلييي  -7

ل ميععبل سيد عب،ب جلةب س ق  بل  ر  يةبل مر  ية ت"السعودية ا  ضوء ادارة الجودة الياملة
 (.26)،بصبل قدهرة،بل  ركحبل مر يب ل مل مبول  ر  ة،بول مشروع

علربصيييفد ب لنشيييرببلألرعع،بت"ادارة الجتتتودة اليتتتاملة"(:بم2111)طيييدرلبل شييي ليبول  يييروعب -8
 (.ب15)صبت ول  وح ع

ل قييدهرة،ببت"ادارة الم سستتاب التربويتتة"(:بم2113)حييد فب ييرمبأح ييع،ب ح ييعبصيي رمبحييد فب -9
 (.153)صبت دد مبل ك ب

ل  نصيييورة،بل  ك  يييةببت"دراستتتاب اتتت  االستتتتةمار التعليمتتت "(:بم1111)  يييدعةب ح يييعبل  دسييي  -11
ب(.143)صبت ل مصر ة

االعتمتتتاد وضتتتمان الجتتتودة اليتتتاملة لمتتتدارد التعلتتتيم "(:بم2117) ح يييعبحسييين عبل مج ييييب -11
 (.142)صب لإلسكنعر ة،بعلربل جد مةبل جع عة،ت "الةانو  العام
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ادارة اإليتترا  التربتتو  للبنتتاب بمدينتتة مكتتة المكرمتتة اتت  ":بب(ه1428) يييب م ييولب  ييدعب -12
 يرب نشيورة،برسيد ةب دجسي  ربيت "دراستة ميدانيتة: ضوء مباد  ادارة الجودة اليتاملة

 (.8)صب كل ةبل  ر  ة،بجد مةبأمبل قرى،
اإليرا  التربو  نماذجه النظريتة وتابيقاتته ":بب(م2115)ددرفب و  لبدطدرمبوٌل روعب -13

 (.381)صب ل كو ت،بعلربل فالح،ت "العملية
دراستة : ادارة الجودة الياملة وتابيقاتدتا ات  التربيتة":بب(م2111)د عبل  نممب ح بل ع ع -14

نصيييييورة،بل جيييييح بلألو ،بل ميييييععبجد ميييييةبل  ب جليييييةبكل يييييةبل  ر  يييييةب يييييع  دط،ت "يةوصتتتتتف
 .(111-91)،صبص(34)

ادارة الجتتودة اليتتاملة اتت  التعلتتيم ":بب(م2111)أح ييعبسيي عب ل يي ،بم ييرله مبد ييد بل حه ييرم -15
مكانيتة االستتفادة مندتا ات  مصتر لإلعلرةبب"ل  يت  ربل سينومبل ميد عت "خبراب أجنبية وا 

ل ج م ييييةبل  صيييير ةب ل ر  ييييةبت "ل ييييوطعبل مر يييييب يييييبدصييييربل  ملو ييييدتل  مل   ييييةب يييييب
علربت ل  قدرنةبولإلعلرةبل  مل   ةب دالشي رل ب يعب ركيحب طيو ربل  ملي مبل جيد مي،بل قيدهرة

 .ل فكربل مر ي
تصتتور مقتتتر  إلعتتادة الديكلتتة التنظيميتتة لريتترا  ":بب(ه1423)نييول ب ح ييعبل مسييدفب -16

رسيد ةب دجسي  ربي يرب نشيورة،بكل يةبت "بمدينتة الريتاض التربو  التتابا لتعلتيم البنتاب
 .ل  ر  ة،بجد مةبل  ل بسموع

العمليتتة اإليتترااية اتت  اداراب التربيتتة والتعلتتيم "(ب:به1428)د ييعبلمب ح ييعبل  بسييحرلعب -17
رسيد ةب دجسي  ربي يربت "ومراكز اإليرا  التربتو  ات  ضتوء مبتاد  الجتودة اليتاملة

 .ةبأمبل قرى نشورة،بكل ةبل  ر  ة،بجد م
ااعليتتة مراكتتز اإليتترا  التربتتو  متتن وجدتتة نظتتر ":بب(ه1428)أح ييعب  صيي بل يد ييعمب -18

رسيد ةب دجسي  ربت "مدير  مدارد التعليم العام الثكتوم  بنتين بمدينتة مكتة المكرمتة
 .ي رب نشورة،بكل ةبل  ر  ة،بجد مةبأمبل قرى

الميتر  التربتو  ات  ضتوء  وارا كفاية التخايا لتدء":بب(ه1431) د عبدل بل  ط يرمب -19
 .رسد ةب دجس  ربي رب نشورة،بكل ةبل  ر  ة،بجد مةبأمبل قرىت "الخاة اإليرااية

الوارتتتا ومتالبتتتاب )جتتتودة واعتمتتتاد م سستتتاب التعلتتتيم ":بب(م2111)د يييعبأ يييوبل  ميييدطيبل عسيييوسيب -21
 (.65)صب لإلسكنعر ة،بل  ك ببل جد ميبل حع ث،ت ("المستقبل
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اإلدارة التعليميتتتة والمدرستتتية اتتت  ضتتتوء ادارة الجتتتودة ":بب(م2118)حييييبر يييحمبأح يييعبد يييعبل  -21
 (.215-214)صبصب ل قدهرة،بحهرل بل شرول،ت "الياملة

،بل قييدهرة،بدييد مب"الجتتودة اليتتاملة اتت  الم سستتاب التربويتتة(:ب"م2117)حييد فب ييرمبأح ييعب -22
 (.165-164)ل ك ب،بصب

،بل قييدهرة،ب"ضتتمان الجتتودة اتت  التعلتتيماالعتمتتاد و (:ب"م2115)سييال ةبد ييعبل مفيي مبحسيي عب -23
 (.64-63)علربل نهضةبل مر  ةب لنشربول  وح عب،بصب

،بل قيدهرة،ب"دليتل عملت  –ادارة التنظم التعليميتة للجتودة اليتاملة (:ب"م2118)ض د بل يع عبحلهير -24
 (.157ب-152)علربل سحدبب لنشربول  وح ع،بل ط مةبل مدن ة،بصبصب

،ب رج يييةبرلشيييعبل ح يييد ي،بل ر يييدض،ب"ادارة الجتتتودة اليتتتاملة(:ب"م2114)كيييدرو ب سييي ر  لعب -25
 (.78)جد مةبل  ل بسموع،بصب

مت تمر التعلتيم االبتتدائ   ،"معلرةبل جيوعةبل شيد لةب ييبل  ملي م(:ب"م2116)ر دضبرشيدعبل  نيدب -26
،ب ييبل ف يرةب يعبجودة ياملة ور ية جديتدة: العيرين ا  البثرينت التعليم االبتدائ 

 (.14)ر،بوحلرةبل  ر  ةبول  مل مب د  حر ع،بصب ند ب21ب-21
ب–،بد يدعب"المندجيتة المتكاملتة إلدارة الجتودة اليتاملة(:ب"م2111)د ربوصيفيبل مق لييب -27

 (.54ب-52)لألرعع،بعلربولئ ،بصبصب
ت "الجتتتتودة اليتتتتاملة اتتتت  اإلدارة التعليميتتتتة والمدرستتتتية(:ب"م2113)أح ييييعبم ييييرله مبأح ييييعب -28

 (.181) د ،بصلإلسكنعر ة،بعلربل وب
ل   طيييي طبلالسيييي رل  جيبول جييييوعةبل شييييد لةب يييييبل  مليييي مب(:ب"م2117)رشييييعمبأح ييييعبطم  يييي ب -29

 مييد  ربضيي دعبل جييوعةبولالد  ييدعب يييبل  مليي مب"المتت تمر الستتنو  الةتتان ت ،ب"لإلسييال ي
ل ر ييي ،بكل يييةبل  ر  يييةبل نود ييية،بب12-11،ب ييييبل ف يييرةب"ل نيييوديب  صيييربول يييوطعبل مر يييي

 (.31ب-29)صبجد مةبل  نصورة،بصب
ا راء  المعلمتتين نثتتو تابيتتة معتتايير الجتتودة اليتتاملة اتت  "(:بم2118)  صيي ب ح ييعبل طيي ب -31

رسييد ةب دجسيي  ربي ييربت "تتتدريد متتادة المكتبتتة والبثتت  بالمرثلتتة الةانويتتة بمدينتتة جتتدة
 (.86-85)بصب نشورة،بكل ةبل  ر  ة،بجد مةبأمبل قرى،بص
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لجتتتتودة اليتتتاملة اتتتت  الم سستتتتاب التربويتتتتةت ادارة ا"(:بم2114)صيييد ابندصيييربدل  ييييدتب -31
لألرعع،بعلربل شييرولب لنشييربول  وح ييع،بصبب–د ييدعبت "التابيتتة ومقترثتتاب التاتتوير

(69.) 
لألرعع،بب–د يدعبت "اإلدارة التربويتة وظتائ  ورضتايا معاصترة”(:بم2117) ح عبحسيعبح يدعلتب -32

 (.294،ب293)علربل حد عب لنشربول  وح ع،بصبصب
المتتتت تمر ،ب" مييييد  ربجييييوعةبلإلعلرةبل  مل   ييييةبول  عرسيييي ة(:ب"م2112)أح ييييعببأح ييييعبم ييييرله م -33

 –المعتتتايير  –جتتتودة التعلتتتيم اتتت  المدرستتتة المصتتترية التثتتتدياب "العلمتتت  الستتتابات 
ل ر يي ،بكل ييةبل  ر  يية،بجد مييةبطنطييد،بل جييح بلألو ،بصبب29-28 يييبل ف ييرةبت "الفتتر 

 (.76،ب75)صب
لالسكنعر ة،ب تسسةبحور بل عو  ية،بصبت "لتربو اإليرا  ا"(:بم2112)سهدمب ح عبط ب -34

 (.225-ب217)صب
التتتتدليل ":بل   لكييييةبل مر  ييييةبل سييييموع ة،بوحلرةبل  ر  ييييةبول  مليييي م،بوكد ييييةبل   طيييي طبول  طييييو ر -35

ب(.43-41)صبصببت"التنظيمتتتتتتتتتتتت  إلداراب التربيتتتتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتتتتيم بالمنتتتتتتتتتتتتااة
      www.moe.gov.sa 

بت"دليتل الميتر  التربتو "(ب:به1419)ل   لكةبل مر  يةبل سيموع ة،بوحلرةبل  ر  يةبول  ملي مب   -36
 (.29)ل ر دض،بصبل ط مةبلألو ي،ب

ل  ملييي مبب ييييومب ييييب حق يييلبل جيييوعةبعوربلإلشيييرلفبل  ر ييي(:ب"م2117)بييييدعةبح يييحةبل شييير  ني -37
 ةب،بل ج م ييةبل سييموعاللقتتاء الستتنو  الرابتتا عيتتر ،"ل مييدمب د   لكييةبل مر  ييةبل سييموع ة

،بكل ييييييةبل  ر  يييييية،بجد مييييييةبل  ليييييي بسييييييموع،بصب(جسيييييي ع) لملييييييومبل  ر و ييييييةبول نفسيييييي ةب
 (.292-391)ص

الميتراون  معورتاب اإليترا  التربتو  كمتا يراهتا"ب(:م2112)د عبل يرح عبأح يعبل هو يعمب -38
التربويتتتون ومعلمتتتو التربيتتتة اإلستتتالمية اتتت  مناقتتتة الجتتتو  اتتت  المملكتتتة العربيتتتة 

رسييد ةب دجسيي  ربي ييرب نشييورة،بكل ييةبل  ر  يية،بجد مييةبل  ر ييو ،بصبصب ،"الستتعودية
(9-11.) 

اإليتترا  التربتتو  وتثقيتتة أهدااتته اتت  ضتتوء افستتاليب التربويتتة " (:ه1425) ح ييعبصييد ابل  ن ييفب -39
 (.29)ل   لكةبل مر  ةبل سموع ة،ببصببب–ر دضبل ت "المعاصرة

http://www.moe.gov.sa/
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