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لى مـا تفلـل بـل علينـا مـن ن عظـمة ع يمـة ة والسـمة والسـم  علـى سـيد ال شـر ال مد هلل ع 

 والتــابعين لــل بن ســا أجمعـين ومعلمنــا ا ول إلــى يـو  الــدين ســيدنا م مـد ة وعلــى  لــل و ـ  ل 
   إلى يو  الدين

 

السياسـية و ما نواجهـل مـن ت ـديات فـي جميـح منـا ي  ياتنـا االجتماعيـة واالقتسـادية  إ  
ة ومـا نعايشـل مـن  للمجتمـحوما نشهده من سرعة متنامية فـي تيييـر الـنمل السـلوكي  ة والتعليمية

زخــم معرفــي واتســال ســريح وتقنيــة م  ــر دة ة كــل علــة يوجــ  علينــا ســرعة تقيــيم وضــعنا الــراهن 
  والتخ يل لمواك ة المستجدات بما يتوافق مح قيمنا وم ادئنا وإميانياتنا  

 

 ميـة التيييـر ن ـو ا فلـل واإلسـرا والتعليم فـن ن نستشـعر أه وبما أننا في مجال التربية 
وتوجيل التييير وفقاً لمرتيزاتنا الدينية واالجتماعية ة ولعـل المدرسـة هـي في مواك ة المستجدات 
المـــ ار الم اشــر لتعزيـــز التيييــر وت قيـــق  والقيــادة التربويـــة للمدرســة هــيالوســيلة لت قيــق علـــة 

إلى مـديراً خ يـراً وقائـداً م نيـاً دوافعـل نابعـة مـن تق لـل للتيييـر ة  ا هداف ة لذلة فن ن ب اجة
ة م ققــاً للتيامــل  مــ اراً علــى كفــاءة وفاعليــة العــاملين معــل ة م فــزاً ودافعــاً ن ــو تجويــد العمــل 

 ومعززاً لإلبدا  واالبتيار و واًل إلى التميز  
 

ـــ  ـــة ة وتن امي التجـــارا وا ســـالي  وفـــي ضـــوء الت ـــور المتســـار  فـــي علـــم اإلدارة التربوي
ــة ة و هــور إدارة الجــودة الشــاملة ة وم ال ــة أهــل االختســا  بتو يــ  الجــودة  القياديــة ال ديث
الشاملة في التعليم للو ول إلى مخرجات عات جودة عالية ت قق مت ل ات التنمية ة تـتتي ورقـة 

ـــــاهيم الجـــــودة ا ـــــوا  و القيـــــادة التربويـــــة للمدرســـــة فـــــي ضـــــوء مف  لشـــــاملة والعمـــــل هـــــذه بعن
 لتي ي المجاالت التالية :

 مفاهيم الجودة الشاملة في التربية والتعليم   -
 المعيارية في العمليات المرت  ة بالقيادة التربوية للمدرسة   -
 نماعم عملية للتيامل في القيادة التربوية للمدرسة الم ققة لمعايير الجودة الشاملة   -
 مل القيادي للمدرسة  أدوات التقويم والمتابعة في الع -
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 : مدخل إلى القيادة التربوية للمدرسةأواًل/ 

 

مخرجاتهـا إلـى  ـد ك يـر علـى كفـاءة مدرسة في ت قيـق الجـودة الشـاملة ليتوق  نجاح ال 
 ؟ الي ءوفعالية قيادتها التربوية ة فما هو مفهو  القيادة التربوية ؟ ومن هو القائد 

 

وعـة سـلوكيات أو تسـرفات معينـة تتـوافر فـي شـخ  مـا القيادة أنها مجم من أهم مفاهيم 
ة ويقسد من ورائها  ث المو فين على التعـاو  مـن أجـل ت قيـق ا هـداف المعينـة للعمـل ومـن 

 ( 33  : 8111) أ مد إبراهيم ة    هنا تس ح و يفة القيادة وسيلة لت قيق ا هداف التن يمية
 

ــة بتنهــا   ــل يميــن تعريــ  اإلدارة التربوي ــق مــن كمــا أن ــي يقــو  بهــا فري الجهــود المنســقة الت
العاملين في ال قل التعليمي ) المدرسة ( إداريين وفنيين ة بييـة ت قيـق ا هـداف التربويـة داخـل 
 المدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 ( 33  : 8111) أ مد إبراهيم ة 
 

ــد   وليــي ت قــق المدرســة الت  يــق النــاجح للجــودة الشــاملة فننهــا ليســ  ب اجــة إلــى قائ
ال إدارة بدو  قائد ة إنما هي ب اجة إلى قيادة إدارية تربويـة واعيـة  هميـة التيييـر بدو  إدارة ة و 

ة رؤية ت ويرية م دعة ة ولديها اليفاءة التـي تمينهـا مـن توجيـل جهـود العـاملين ن ـو إنجـاز تمتل
العمل وفقًا للمعايير الم ددة وب ريقة  ـ ي ة مـن المـرة ا ولـى وفـي كـل مـرة ة بمـا يسـهم فـي 

 الجودة الشاملة لجميح العمليات المدرسية   ت قيق
 

 تــــم ت ديــــد اليــــ ء ــــول خســــائ  القائــــد مــــدير  811مــــن خــــمل اســــت م  رأي ف 
 مرت ة وفقاً  همية توفرها في القائد ة وهي كما يلي :خا ية (  61) 

 

 ناضج -83  مستقيم -2  ا مانة -8
 طموح -82  خيالي -1  اليفاءة -6
 م دد -81  يمين االعتماد عليل -81  الت لح للمستق ل -3
 يت يم في عاتل -82  م يد -88  اإللها  -4
 لديل والء -81  شجا  -86  الذكاء -3
 مستقل -61  مهتم -83  عقلية منسفة -2
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   متعاو  -84  عقلية متفت ة -1
 

رسـة إ  من أك ر الت ديات التـي تواجـل القائـد التربـوي للمدرسـة هـي قيـادة منسـوبي المد 
ن ـو التيييــر والتوجــل إلــى الجــودة الشــاملة ة فـالنفأ اإلنســانية تــتبى التيييــر وت ــل متمســية بمــا 
ألفتل من ممارسات وعلة ليأ خوفاً من التييير ب د عاتل بـل الخـوف ممـا ينـتج عـن التيييـر مـن 

ك تقلــي  الفــر  ة لــذلة ين يــي علــى القائــد التربــوي للمدرســة أ  يختــار الســلو زيــادة أع ــاء أو 
 The Managerial Gridللقيـادة التربويـة والناج ـة ة وأرن أ  ن ريـة الشـ ية اإلداريـة المعـزز 

Theory  التي ت دد بعدين لسلوك القائد هما االهتما  بالعاملين واالهتمـا  بالعمـل ة هـي الن ريـة
جهـا بن ريـة إعا تـم دم الراغ ة في ت  يق الجـودة الشـاملة ا كثر ممءمة للقيادة التربوية للمدرسة

   Situational Leadershipالقيادة الموقفية 
 

 ن رية الش ية اإلدارية  

االهتما  
 بالعاملين

1 1.8        1.1 
2          
1          
2          
3     3.3     
4          
3          
6          
8 8.8        8.1 

  8 6 3 4 3 2 1 2 1 
 تما  بالعملااله  

 
 ( 14:   6114ة  م فوظ أ مد جودة)  ي ين الشيل أعمه خمسة أنماط قيادية :

 العاملين ضعي  أيلاً  يو  اهتما  القائد بالعمل ضعي  واهتمامل ب( :  يث ي 8.8نمل القيادة اللعيفة )  -8
 ين عالياً  وبالعامل( :  يث ييو  اهتما  القائد بالعمل  1.1نمل القيادة المثالية )  -6
 ( :  يث ييو  اهتما  القائد بالعمل والعاملين متوس اً   3.3نمل القيادة المعتدلة )  -3
 ( :  يث ييو  اهتما  القائد بالعمل ضعيفاً واهتمامل بالعاملين عالياً   1.8نمل القيادة االجتماعية )  -4
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 : الجودة الشاملة في التربية والتعليماانياً/ 

 

وردت فـي القـر    من ومـة متياملـة وفريـدة مـن القواعـد والتوجيهـات تلمن  شريعتنا اإلسـممية
ــة الشــريفة ــا ي  ياتنــا اليــريم والســنة الن وي ــح من ــن م جمي ــاة ت ــذلة مــنهج  ي ــين  وهــي ب ــواز  ب ي

تقـــا  وإ ســا  العمـــل فــي الـــدنيا إ لي قـــق المســلم مـــن خملهــا ت ل ــات الرو يـــة والجســديةالم
 بمشيئة اهلل   ا جر والمثوبة في اآلخرةلي سد 

ِحيمِ  مـَِن الرَّ ح  ِ الرَّ ِم هللاه ٍ  (   بِس  ط  َ  فِي ال ِك َ ِب ِمن  َشي  الن  م: من اآل ة َ مة  ) َم  فَرَّ

93 
ق الجـودة مفهومـاً يفـو إنمـا ورد مـا  فـي القـر   اليـريم أو السـنة الن ويـة” الجـودة ” لم تـرد كلمـة 

   ) اإلتقا  ( ة ) اإل سا  (وهو :  ونتائج
إتقـــا  العمـــل والوفـــاء فاإلتقـــا  هـــو اإل يـــا  ة وأتقـــن العمـــل أي أ يمـــل   أمـــا اإل ســـا  فهـــو 

ـــى التفلـــل ـــوق الواجـــ  بمعن ـــى أ ســـن وجـــل بع ـــاء ف ـــل عل ـــا وعـــد بمت ل ات ـــل   وان ـــروا م اهلل ب
 الم سنين في اآليات اليريمة التالية :

ِحيمِ  مـَِن الرَّ ح  ِ الرَّ ِم هللاه  بِس 
ا َومَم يي ا )  ي ا إَِ ا َمي  اوَّآَي   ُِ اي َي يم فِيَمي  طَِ مي  َِ ي لِ ِِ َن مَم يي ا َوَعِمليي ا اللَّ لَي َ  َعلَ  الَّي

ا َومَم يي ا ثييمَّ اوَّ  ُِ ثييمَّ اوَّآَي    َِ ي لِ ِسي ِينَ َوَعِمليي ا اللَّ  ِ يال ال مي ِِ ي  ي َسي ي ا َوهللاَّ ا َوأَح  َيي مة  ( آَي  

 ( 39اآل ة  الم ئدة:
 

ِحيمِ  مـَِن الرَّ ح  ِ الرَّ ِم هللاه  بِس 
ي   م َعلَيي ِ م  َوال هييم  )  ٌَ يري ي ِع  يَد َمبتيِ  َوال  ِسينم فَلَي ي أَا   ِ ِ َوهيَ  مي لََم َوا  َ ي ّلِِلَّ  َ بَلَ  َمن  أَ

ني نَ  ََ  ِ  114اآل ة  البآرة: َ مة (  َ
 

ِحيمِ  مـَِن الرَّ ح  ِ الرَّ ِم هللاه  بِس 
َِ بي  ) يي يي هَ يم  َِ َييرم َوال ِ لَّييةم أيولَ ِييَ  أَ   اي هَييهي وي َِ َيي َ ةم َوال  َر  يي َ  َو س  ِي َسيي ي ا ال  ِِ َن أَح  لِلَّيي

ٌَ لِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديونَ  َُ َّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِة هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم  فِي َيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     ( ال 
 42اآل ة    ن :َ مة 
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 ( 2)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 ة ت كد وتوج  إتقا  العمل واإل سا  فيل :وجاءت السنة الن وية الشريف

شــع  اإليمــا   قــال رســول اهلل  ــلى اهلل عليــل وســلم ) إ  اهلل ي ــ  إعا عمــل أ ــدكم عمــمً أ  يتقنــل (

 لل يهقي
 

ـا عظـن  رظس ـول  الل ـل   ــلى اهلل عليـل وسـلمو  ـد اد  بـ ن  أظو قة قـظالظ ا ن تظــا    ظف   تـ ه مظ لظ  إ    الل ــ :) قـظالظ  عظـن  شظ
ـن وا الـذ ب حظ وظ  س  ـت م  فظتظ   لظـةظ وظإ عظا عظبظ   ـن وا ال ق تـ  س  ءة فـظن عظا قـظتـظل ـت م  فظتظ   ـى  ـا ظ عظلظـى ك ـَل شظ سظ ـد  كظتظ ظ اإل    ل ي   

رظتظل  فـظل ي ر ح  عظب ي ظتظل    رواه مسلم( أظ ظد ك م  شظف 
 

ل واإل سـا  فيـل ة فهـي إعًا الجودة الشاملة في مفهومنا المعا ـر هـي مفتـاح إتقـا  العمـ 
ليس  تجربة غربيل ن مح إلى مجاراتهـا وال شـعارات عسـرية نلهـث ورائهـا ة بـل هـي مـن  ـميم 
واج اتنا الدينية التي أ مرنـا بهـا ة ولعـل الـزخم الـذي نشـهده مـن تجـارا وتو ـيات والخـو  فـي 

ــات الت ــوير غيــر المقننــة كــل علــة ســاهم فــي تناســينا لتلــة الواج ــات فهــل نتن  ــل لــذلة عملي
 ونجعل عمليات التييير المستق لية نابعة من  ميم م ادئنا اإلسممية  

ِحيمِ  مـَِن الرَّ ح  ِ الرَّ ِم هللاه  بِس 
بِيينم  ) ِ نيي مم َوِك َي بم مي م  ِمَن هللاَّ يبيََّ السَّي ِم  َِد  َا َ كي َي يَ انَ ي  َِ ِما  ي َميِن اوَّبَي  َ  يِد  بِيِ  هللاَّ

يِراي يم  ِميَن اللللي  ي َآِيمٍ َو يخ  س  نِيِ  َو َ  يِد ِ م  إِلَيي  ِ يَراٍط مي ُِ إِلَيي  ال لي ِم بِنِ    الم ئييدة:َي مة (  َمي 

 12،  11اآل  ُ 
 

 مفهو  إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
 

ــة  تعت ــر إدارة الجــودة الشــاملة أســلوا إداري  ــديث عو فلســفة واضــ ة يعمــل علــى إيجــاد بيئ
مراجعــة  ليــات العمــل بشــيل مســتمر باســتخدا  جملــة مــن مناســ ة لت ســين مهــارات العــاملين و 

ـــى  ـــز فـــي ا داء للو ـــول إل ـــة مـــن الجـــودة والتمي الوســـائل والعمليـــات ت قـــق أعلـــى درجـــة ممين
ح العمــــل يالرقابـــة الذاتيــــة ة وتشـــج ةتنميـــة وعلـــة مـــن خــــمل مخرجـــات ترضـــي المســــتفيدين 

ــاملين ة ســها  اإلز علــى ا دوات والعمليــات والمخرجــات ة و يــتركالالجمــاعي ة و  فــي انــدمام الع
علـى أهميــة  والتتكيـدبالمسـتفيد الـداخلي والخـارجي ة  واالهتمـا ق المرونـة فـي ا ن مـة ة يـوت ق

ــاملين ة  ــاً لم تيــام ة وتعز و تــوفر مت ل ــات العمــل لــدن الع ــالتــدري  وفق ز الت فيــز الجمــاعي ة ي
 والت سين المستمر  
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 ( 1)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 مجموعـــة الخســـائ  والمميـــزاتلتعلـــيم بتنهـــا و الجـــودة الشـــاملة فـــي ا Chengوقـــد عـــرف و 

اآلنيـــة والمســـتق لية فـــي مـــدخمت وعمليـــات ومخرجـــات ن ـــا  التعلـــيم التـــي تل ـــي اال تياجـــات 
  ستراتيجية للمستفيد الداخلي والخارجي والت لعات اإل

 

جملـــة ا ســـالي  وأرن أنـــل يميـــن تعريـــ  إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي المدرســـة بتنهـــا )  
ــادة التربويــة للمدرســةلمن ثقــة مــن اقافــة واإلجــراءات ا لت قيــق أهــدافها مــن خــمل تفــوي   القي

ـــينو الســـم يات للعـــاملين ـــدراتهم ومشـــاركتهم فـــي ت ســـين  ومعلمـــين وإداري واالســـتفادة مـــن ق
الخدمات وت ويرها بسـورة مسـتمرة للو ـول إلـى أعلـى درجـات التميـز فـي إنجـاز العمـل بشـيل 

ـــى وبســـفة د ـــن المـــرة ا ول ـــق الرضـــا  ـــ يح م ائمـــة ة ومممســـة ا تياجـــات المســـتفيدين لت قي
   للمجتمح ( المدرسةوالسعادة من الخدمات واإلنجازات التي تقدمها 

 

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم : أهمية
 

تتتي أهمية الجودة الشاملة كونها منهج شـامل للتيييـر أبعـد مـن كونهـا ن امـاً يت ـح أسـالي  مدونـة 
كيل متيامل ب يـث ت لـ  لذلة فهي تن ر إلى ما يقد  من خدمات   قراراتبشيل إجراءات و 

سهم في ت سين الـروح المعنويـة وتنميـة روح الفريـق وت الجودة الم سلة النهائية لجهود العاملين
 ما يلي :همية الجودة الشاملة في التعليم فيوتيمن أ ةواإل ساق بالفخر واالعتزاز 

 والتعليمي داخل المدرسة   القياديض ل وت وير الن ا   -8
 االرتقاء بالمستون المعرفي والمهاري والنفسي واالجتماعي لل ما   -6
 رفح كفاءة ومستون أداء المعلمين واإلداريين   -3
 توفير التعاو  والتفاهم وبناء العمقات اإلنسانية بين جميح منسوبي المدرسة بما فيهم ال ما   -4
 درسة في اتخاع القرار وت وير ا داء بعيداً عن المركزية  مشاركة جميح منسوبي الم -3
 رفح مستون الوعي واإلدراك لدن المعلمين و ال ما تجاه عمليات التعليم والتعلم   -2
ت ـــوير وت ســــين المخرجـــات التعليميــــة بمــــا يتماشـــى مــــح السياســــات وا ن مـــة وإرضــــاء جميــــح  -1

 المستفيدين
 لمدرسة والمسئولين والمجتمح  إيجاد الثقة المت ادلة بين ا -2
 إيجاد بيئة داعمة للت وير المستمر   -1
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 ( 81)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 خف  الهدر واالستخدا  ا مثل للمدخمت ال شرية والمادية   -81
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 ( 88)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 ق الجودة الشاملة :يالقائد التربوي ومدخلل لت  

وف نـتتي علـى ترت ل الجودة الشاملة بالقيادة التربوية ارت اطاً م اشراً وتتـتار بممارسـات القائـد وسـ
وهناك عدة مداخل لت  يق الجودة الشاملة فـي المدرسـة وقـد طيات هذه الورقة ة عكر علة في 

 The seven "S" approachاخترت هذا المدخل المسمى بـ ) مـدخل السـ عة إق ( 
 لوضو ل وسهولة ت  يقل ة ويتمثل مدخل الس عة إق بما يلي :

 

 : trategySتراتيجية  ساإل -8
  في السنوات الثمث إلى خمأ القادمة  المدرسةخ ة عن مستق ل  التربويةدن القيادة أ  ييو  ل

 

 : tructureSالهياكل   -6
   مح تييير المسئوليات والو ائ  وا دوار وبناء فرق العمل تن يم الهييل المدرسي

 

 : ystemSالن ا    -3
ح إضـافة ابتيـارات جديـدة تسـهم فـي مـ التـدريأإعداد ن ا  جديد لت سين المخرجات وزيادة فاعليـة 

   المدرسي ت سين المدخمت وبالتالي ت سين فاعلية الن ا 
 

 : taffSالعاملو    -4
بشــيل الئــق ومناســ  إلشـ ا  ا تياجــاتهم وت قيــق طمو ــاتهم  والمعلمــين واإلداريـينو معاملـة العــاملين

   من خمل استخدا  أسلوا العمقات اإلنسانية في العمل
 

 : killsSارات  المه -3
يــة بتيـار أســالي  جديــدة فــي العملالمـن خــمل التــدري  المســتمر قــدرات ومهــارات العــاملين ت سـين 

   وت قيق ا تياجات المجتمح قادرة على المنافسة التربوية والتعليمية
 

 : tyleSالنمل   -2
   سةالمدر إت ا  ا نماط اإلدارية والقيادية التي تقود إدارة الجودة الشاملة في 

 

 : hared ValueSالقيم المشتركة  -1
   إيجاد اقافة تن يمية جديدة وت ديد القيم السائدة وت ديلها بثقافة وقائية تمئم الت ور المستمر
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 ( 86)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 :  المدرسةأهداف الجودة الشاملة في 

لسـفة مجـرد ة يجـ  أال ت قـى هـذه الفالمدرسـة لت ويل فلسـفة الجـودة الشـاملة إلـى  قيقـة فـي 
 مجــرد اســتيعاا مفهــو  الجــودة الشــاملة يجــ  أ  يســ ح فولــذلة  ةدو  ت  يــق عملــي ن ريــة 
عمليــة طويلــة ا مــد وتتيــو  مــن  إدارة الجــودة الشــاملةو ة مــن القيــادة التربويــة للمدرســة  جــزءاً 

ـــتم تنفيـــذها باســـتمرار  ـــح إ ـــداها ا خـــرن وي ـــد وتت  ة وتهـــدف إدارة مرا ـــل م ـــد دة بشـــيل جي
 لمدرسة إلى :الجودة الشاملة في ا

 نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم   إ داث -8
   العمل بروح الفريق الوا دتنمية  ت قيق التيامل في العمليات المدرسية من خمل -6
 وقائية لتمفي ا خ اء ق ل وقوعها   إجراءاتاتخاع  -3
  درسة بالم للعاملين وتنمية اليفاءة التعليمية االهتما  بمستون ا داء -4
 تدري  العاملين وفقاً ال تياجاتهم الفعلية   -3
 تعزيز االتسال الفعال بين المدرسة والمستفيدين من خدماتها   -2
 ت وير الن ا  اإلداري بالمدرسة    -1
 لل ما  الجوان  الجسمية واالجتماعية والنفسية والرو ية باالرتقاء  -2
   سانية بين جميح العاملينلعمقات اإلنالتفاهم وار بيئة مدرسية يسودها توفي -1
 استخدا  ال رق العلمية لت ليل المشيمت   -81
 وت ني االبتيار واإلبدا   على التميز  العاملين ت فيز -88
   تعزيز االنتماء والوالء للمدرسة -86
 

 قيادة الجودة الشاملة في المدرسة :
وفر الســمات العامـة للقائــد التربــوي مثــل تــ عمليــات الجـودة الشــاملة فــي المدرسـة تت لـ  قيــادة

ــة ــى الم ــدأ والثقــة العالي ــرة والمنافســة واالســتقامة والث ــات عل ــى  ة الخ   الــوعي التــا باإلضــافة إل
المثـابرة و  لجـودة ةوالرؤية الواضـ ة لعمليـة ت سـين ا ة يافة ا نش ة والمها ل ودة وشمولهابالج

ارات االتسـال مـح اآلخـر والمرونـة مهـة و  دايـةلل سول على ا شياء الس ي ة من ال يم والتسم
من أجل ت قيق النتائج التي تتناسـ  مـح إميانيـاتهم  للعاملينلتعامل مح النوعيات المختلفة في ا
   في الوق  المناس  اتمعالجة الخمفات والسراعات واتخاع القرار و  ة
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 : المدرسةمت ل ات ت  يق الجودة الشاملة في 

ة أسـلوا إداري  ــديث عو فلســفة واضـ ة يعمــل علــى إيجـاد بيئــة مناســ ة إدارة الجـودة الشــامل
لت سـين مهـارات العـاملين ومراجعـة  ليـات العمـل بشـيل مسـتمر باسـتخدا  جملـة مـن الوسـائل 
ــى مخرجــات  ــات ت قــق أعلــى درجــة ممينــة مــن الجــودة والتميــز فــي ا داء للو ــول إل والعملي

ـــذلة ةترضـــي المســـتفيدين  ـــن  إدارة الجـــودة ل ـــيم لهـــا مت ل ـــات يجـــ  أ   ف الشـــاملة فـــي التعل
 يستوفى ال د ا دنى منها لتيو  بداية الت  يق جيدة وقابلة لمستمرار ؛ وهي كما يلي :

 : الوعي بمفهو  إدارة الجودة الشاملة -8
ت  الجــودة يميــن قياســها ة وهــي معيــار لتقــديم الخــدمات بــ جميــح منســوبي المدرســة مــن خــمل إدراك
تفيد الداخلي ) منسوبي المدرسـة ة وال الـ  المس وسعادة وأ سن نوعية لت قيق رضابتفلل أسلوا 

 خدمات المدرسة  من  ( ة والمستفيد الخارجي ) ولي أمر ال ما ة والمجتمح بسفة عامة (
 القائد التربوي للمدرسة :دعم وقناعة  -6

عمـل لهـا مـن خـمل مشـاركتل عهنيـاً بفلسفة الجودة الشاملة ي دي إلـى د القائد التربوي للمدرسةقناعة  
وفقــاً للمعــايير  ة وتهيئــة المنــات التن يمــي الــذي يجعلهــم يــ دو  أعمــالهم لمنســوبي المدرســةوعاطفيــاً 

 بالقائد  متتارين  الم ددة وب ماق
 : االهتما  بالمستفيدين -3

ـــل نجـــاح  مـــن مرتيـــزات الجـــودة الشـــاملة ة ويقـــاق و الـــداخلي والخـــارجي و رضـــاء المســـتفيدإيعت ـــر  ب
 المســتفيدينتــوفير مت ل ــات وا تياجــات  المدرســةأو فشــلها ة ولت قيــق الجــودة ين يــي علـى  المدرسـة

 مت لعــاتهباإلضــافة إلــى ة  بالخــدمات التــي تقــدمها المدرســة موســعادته رضــاؤهموالتعــرف علــى مــدن 
   المستق لية

 : منسوبي المدرسةمشاركة  -4
ا ساسـية إلدارة الجـودة  الم ـاد القرار واقتراح ال لـول مـن  في اتخاع منسوبي المدرسةتمثل مشاركة 

ممــا يزيــد مــن والئهـــم  لـــديهمالشــاملة ة وتــ دي المشــاركة إلــى تشـــجيح اإلبــدا  ورفــح الــروح المعنويــة 
   وأدائهم لألعمال

 : تشييل فرق العمل -3
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وين يــي أ  ييــو  يعت ــر تشــيل فــرق العمــل مــن أهــم الخ ــوات التن يميــة فــي إدارة الجــودة الشــاملة ة 
 أعلــــاء فريـــــق العمـــــل مـــــن المواـــــوق بهـــــم وممــــن لـــــديهم الرغ ـــــة فـــــي المشـــــاركة ولـــــديهم االســـــتعداد  
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ة ولـــديهم القـــدرة علـــى  المســتويات بالمدرســـةبهـــم مـــن مهــا  ة كمـــا ين يـــي أ  يمثلـــوا جميـــح مــا ينـــاط 

قافـــة الجـــودة لنشـــر ا الت ليــل ويمليـــو  الســـم يات ة وجعـــل فــرق العمـــل مـــن التن يمـــات ا ساســية
 الشاملة وت  يقها إلى أ  تتم مشاركة جميح منسوبي المدرسة في تلة الفرق بسورة تدريجية  

 : منسوبي المدرسةتدري   -2
مـــن  جميــح العــاملين بالمدرســةيعت ــر التــدري  م ــور الت ــوير المهــم لجميــح العمليـــات ة وهــو يميــن 

 ـراً ل اجـة العــاملين إلـى اكتسـاا المهــارات القيـا  بتعمـالهم بنجـاح م ققــين بـذلة جـودة الخدمــة ة ن
ييـو  بسفة مستمرة نتيجة للتييير الم ـرد فـي ا تياجـات العمـل والت ـور التقنـي ة وين يـي مم  ـة أ  

 التدري  شامًم لجميح منسوبي المدرسة وفقاً ال تياجاتهم الفعلية  
 :منسوبي المدرسة ا ترا  وتقدير  -1

ة ممــا  المــدير ومنســوبي المدرســةالثقــة المت ادلــة بــين بنــاء مــن مقومــات  تقــدير ا داء وا تــرا  ا فيــار
تقـا  ؛ يواكـ  علـة تنميـة العمقـات ينتج عنل استمرار الع اء المتميز وت قيق مستويات مرتفعة من اإل

   الجودة الشاملةإدارة وت ويل توجهاتهم ن و  بالمدرسة اإليجابية وتشجيح العاملين
 : الت سين المستمر -2

عامــل متييـــر  فالرضــامـــن ا مــور غيــر الثابتــة ة  المســتفيدينإ  الرضــا واالست ســا  للخدمــة مــن ق ــل 
يجــ  أ  نعمــل علــى اســتمرار ت ســين وت ــوير  المســتفيدينبســفة مســتمرة ة ولن قــق مفهــو  إرضــاء 

 ة فالجودة س اق لل بداية ولين ليأ لل نهاية   ا داء مهما بلي  اليفاءة والفعالية ال الية
 : التن   با خ اء ومنح  دواها -1

يمثل التن   با خ اء فر ة لت وير ا داء ة ف داًل من ت  يق معايير الجودة عند  ـدوث ا خ ـاء ي يـي 
بيثيـــر مـــن تيلفـــة  االلتـــزا  بـــا داء الســـ يح مـــن المـــرة ا ولـــى وفـــي كـــل مـــرة    تيلفـــة الوقايـــة أقـــل

   ر المعلومات عن مت ل ات ا داء ليل مهمةوالداعم في علة ت ليل المها  وتوفيالمعالجة 
 : الت فيز -81

ة  مـــدير المدرســـةالمت ل ـــات التســـح الســـابقة ) الـــوعي بمفهـــو  إدارة الجـــودة الشـــاملة ة دعـــم وقناعـــة 
ة  منسـوبي المدرسـةة تشييل فـرق العمـل ة تـدري   منسوبي المدرسةاالهتما  بالمستفيدين ة مشاركة 

ة الت ســـين المســـتمر ة التن ـــ  با خ ــاء ومنـــح  ـــدواها ( ال يميـــن  رســةمنســـوبي المدا تــرا  وتقـــدير 
قـون ة فـال وافز  ت قيقها في غياا ال ـوافز التـي تـدفح العـاملين وتـوجههم إلـى إدارة الجـودة الشـاملة

ة وتت نــى إدارة الجــودة الشــاملة ال ــافز الجمــاعي  اإلنسـاني خارجيـة تــ ار بشــيل أو بــاخر فــي الســلوك
 ة والتعاو  بين جميح العاملين  لتتكيد المشارك
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 عنا ر نجاح ت  يق الجودة الشاملة في المدرسة :

ــل هــذه ت كــد نجــاح  فــي  ــال توفرهــا هنــاك ســ ح عنا ــر الجــودة الشــاملة فــي المدرســة ة وتتمث
 العنا ر بما يلي :

 فلسفة واض ة ت من بها المدرسة ومنسوبيها   -8
 مراد الو ول إليل  رؤية م دد ومعلنة تشير إلى ال موح ال -6
 تل ي ا تياجات المستق ل ويمين ت  يقها  خ ة إستراتيجية  -3
 العاملين مل ية ال تياجات العمليات التربوية والتعليمية  مهارات  -4
 مالية وبشرية مل ية للمت ل ات  موارد  -3
 مالية ومعنوية لت فيز العاملين  ميافات  -2
 دة الشاملة  إداري ي قق مت ل ات الجو  تن يم -1
 

 في  ال عد  توفر أ د العنا ر الس ح فتيو  النتيجة كما هي موض ة في الشيل أدناه  
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 ت  يق الجودة الشاملة في المدرسة : مرا ل
لت ويل فلسـفة الجـودة الشـاملة إلـى  قيقـة ملموسـة فـي المدرسـة يجـ  أال ت قـى هـذه الفلسـفة 

م الت ــاهي بهــا دو  ت  يــق إجرائــي ة لــذلة ف مجــرد اســتيعاا معرفيــة لــدن منســوبي المدرســة يــت
المفهـو  الن ـري للجـودة الشـاملة يجــ  ال ـدء فـي ت  يقهـا والعمــل علـى أ  تسـ ح م ـدأ أساســياً 

ت  يـق إدارة الجــودة الشــاملة فـي المدرســة عمليـة طويلــة ا مــد ة وليــن لجميـح أعمــال المدرسـة 
ر لــة إجــراءات ين يــي التقيــد بهــا بســورة مســتمرة تتيــو  مــن مرا ــل تيامليــة تمزميــة وليــل م

 ة وتتيو  تلة المرا ل مما يلي :لمن مق بخ ى وااقة ن و ت  يق إدارة الجودة الشاملة 
 

 المر لة السفرية : -أوالً 
 ويمين اعت ارها مر لة اإلعداد للجودة وتتمثل فيما يلي :

 بي المدرسة  نشر اقافة الجودة الشاملة وأهمية التييير بين منسو  -8
 وضح خ ة ل لور منسوبي المدرسة برامج تدري ية عن إدارة الجودة الشاملة   -6
 إ دار قرار في المدرسة بت  يق إدارة الجودة الشاملة   -3
 العمل على ت ديد رؤية ورسالة وقيم المدرسة   -4
 إعداد خ ة إستراتيجية م ددة ا هداف وقابلة للت وير   -3
 التشييلية الم ققة لألهداف الم ددة  إعداد الخ ل  -2
 وضح خ ة لت ديد سياسات ت  يق إدارة الجودة الشاملة في جميح عمليات المدرسة   -1
 

 مر لة التخ يل للجودة : -اانياً 
 وال بد أ  يشارك جميح منسوبي المدرسة في هذه المر لة للقيا  باإلجراءات التالية :

 الجودة الشاملة في المدرسة   اختيار النموعم المناس  إلدارة -8
 ت ديد الموارد المزمة للت  يق   -6
 ترشيح أعلاء المجلأ االستشاري للجودة في المدرسة    -3
 اختيار منسق الجودة في المدرسة   -4
بســياغة ســهلة ومفهومــة  الخــدمات التــي تقــدمها المدرســةإعــداد خ ــة تفســيلية لت ســين جــودة  -3

   للجميح
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 مر لة تقويم وضح المدرسة بعد المر لتين ا ولى والثانية : -االثاً 

تهدف هذه المر لة إلى ت ديد نقاط القوة واللع  في المدرسة عـن طريـق التيذيـة الراجعـة ة وعلـة 
 على ا سئلة التالية :من خمل اإلجابة 

 ات ؟هل تم اتخاع م ادرات لت سين العمل في المدرسة ؟ وما هي تلة الم ادر  -8
 التي تم اعتمادها م ددة ؟ وما هي معوقات عد  ت قيقها ؟ هل ا هداف -6
 ؟ المر لتين ا ولى والثانيةت  يق  واجه ما العق ات التي  -3
 ما الفوائد المترت ة على ت  يق إدارة الجودة الشاملة ؟ -4
 ؟ المدرسةما المعايير المعتمدة لقياق اتجاه إدارة الجودة الشاملة في  -3
 ؟ ما هي أفلل الوسائل لت ديد رضا المستفيدين و داخل وخارم المدرسة و -2
 
 مر لة التنفيذ : -رابعاً 

 وتتمثل هذه المر لة في اختيار المنفذين وتنمية مهارات منسوبي المدرسة وتشمل :

تنميـــة مهـــاراتهم فـــي ت ليـــل المعلومـــات العمـــل علـــى ة و  بالمدرســـة تشـــييل فـــرق عمـــل الجـــودة -8
 تها إ سائيًا ة وعمليات التقويم ة وعر  النتائج  ومعالج

وفقــاً  علـى م ــاديء ومــداخل وعمليــات وأهميـة الجــودة الشــاملة جميــح منســوبي المدرســةتـدري   -6
   للخ ة التي تم وضعها في المر لة ا ولى

تـم ي  االتسال والعمقات اإلنسـانية وفقـاً للخ ـة التـي على أسال منسوبي المدرسةتدري  جميح  -3
   وضعها في المر لة ا ولى

 ومشاركتهم في عمليات الت وير   هابتهداف وال ما في المدرسة تعري  جميح العاملين -4
 
 مر لة االنتشار : -خامساً 

للمدرسة من ق  ل منسوبيها ويشـعر الجميـح بالمسـئولية الفرديـة  االنتماءوت دأ هذه المر لة عندما ي عزز 
يـق عمـل وا ـد بعيـداً عـن الذاتيـة ة وعلـة لتنفيـذ مـا تـم التخ ـيل لـل فـي والجماعية ويعملو  ضمن فر 

 المرا ل ا ولى ة ويت ل  علة ما يلي :

 على خدمة المستفيد وت قيق مت ل اتل   جميح منسوبي المدرسةتدري   -8
   باقي خدمات المدرسةاستثمار الخ رات والنجا ات وتعميمها على  -6
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 ) المعلمـين ة ال ـما ة أوليـاء أمـور ال ـما ة رجـال ا عمـال فيدينعر  التجربـة علـى المسـت  -3

 لت قيق المشاركة اإليجابية       الخ (  
فـي عمليـات الت ـوير  ال ما وأوليـاء أمـورهم والمجتمـحمن خمل مشاركة  للمدرسةتنمية الوالء  -4

 في المدرسة ة لتعزيز المشاركة وت قيق التيامل  
 

 ير المستمر :مر لة الت و  -سادساً 
أ  الجـودة عمليـة  مـن م ـدأإدارة الجودة الشاملة ة وان مقاً  م اد يعت ر الت سين المستمر أ د أهم 

 غير منتهية ة فن  أهم مت ل ات هذه المر لة :

   في المدرسة استمرار ال  ث في ت سين المدخمت والعمليات -8
   ةالمدرسالتدري  بشيل مستمر لجميح منسوبي استمرار  -6
 عا ت ل  ا مر علة  مراجعة أهدف الت سين إ -3
 ا خذ بم دأ الت فيز الجماعي   -4
 االستفادة من النجا ات التي تم ت قيقها وتعميمها على باقي العمليات   -3

 

إ  مــا ســ ق مــن مرا ــل وإجــراءات لــن يــتم تنفيــذها و فــي يــو  وليلــة و بــل تت لــ  مثــابرة ووقــ  
  ر لمنتقال من مر لة إلى أخرن  عناالوإميانيات واكتمال 

 
 الجودة الشاملة ؟ ت  يق القيادة التربوية للمدرسة تعززكي  

 إ  ت  يق الجودة الشاملة في المدرسة يت ل  من القيادة التربويـة مراعـاة جملـة مـن ا مـور التـي
 في مجملها تمثل تعزيزاً للتوجل ن و ت  يق الجودة الشاملة وهي كما يلي :

 الجودة كن ا  إداري في المدرسة ال بديل عنل   اعتماد -8
  والتميز في المدرسة   تشييل فريق الجودة -6
 تعزيز انتماء العاملين للمدرسة   -3
 نشر اقافة الجودة وا داء المتميز بين جميح العاملين بالمدرسة   -4
 لجميح العمليات المدرسية   ت ديد معايير ا داء -3
 والعمل بروح الفريق في جميح العمليات المدرسية  اعتماد المشاركة  -2
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 ( 61)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 التدري  المستمر للعاملين وفقًا ال تياجاتهم   -1
  من ق ل جميح العاملين بالمدرسة   التقويم الذاتياعتماد  -2
 تفعيل االتسال بين المدرسة داخليًا وخارجيًا   -1
  ت سين مخرجات التعليم بما يتوافق وا تياجات المجتمح  -81
 تعزيز السلوكيات اإليجابية وت ني الم ادرات الم تيرة واإلبداعية   -88
 استخدا  ال رق العلمية لت ليل ال يانات لجميح العمليات المدرسية   -86
 تدري  و قل مهارات ال ما   -83
 

 :  ةمعوقات ت  يق الجودة الشاملة في المدرس
المت نيـة إلدارة الجـودة  سـات التربويـةبعـ  الم سعلى الرغم من النجا ات التي  ققتها  

أخــرن لــم تســتفيد مــن كامــل مميــزات إدارة الجــودة  م سســات تربويــةالشــاملة ة نجــد أ  هنــاك 
 الشــاملة ة وقــد ييــو  الســ   فــي علــة  هــور مجموعــة مــن الســعوبات التــي أعاقــ  النجــاح

 ولعل من أبرز تلة المعوقات ما يلي :
 وتيييرها الدائم   للمدرسةالقيادة التربوية عد  استقرار  -8
  عوبة ت ديد ا ولويات ن راً لتعدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المدرسة   -6
 م دودية الموارد المالية وال شرية والمعلوماتية   -3
 التركيز على ا هداف قسيرة المدن   عد  وجود خ ة إستراتيجية ت ويرية للمدرسة و  -4
 نتائج الجودة  تعجل ال سول على  -3
 مقاومة التييير ن و الجودة الشاملة   -2
 عد  وجود معايير للعمليات في المدرسة   -1
 غياا مفهو  الت وير المستمر   -2
 االهتما  بالمستفيد الخارجي وإهمال المستفيد الداخلي   -1
 ضع  مشاركة العاملين في المدرسة عند اتخاع القرار   -81
 نسانية بين العاملين بالمدرسة  ضع  العمقات اإل -88
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 ( 68)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 : المعيارية في العمليات المرت  ة بالقيادة التربوية للمدرسةاالثاً/ 

 

مــاة  عمليــةيعـرف المعيــار بتنـل النمــوعم الــذي ي تـذن بــل لقيـاق درجــة اكتمــال أو كفـاءة  
ومســاغة هــو موا ــفة فنيــة أو أي وايقــة أخــرن متا ــة لعامــة النــاق  ISO تعريــ والمعيــار وفقــاً ل

دة علـى النتـائج والتجـارا معتمـ بتعاو  أو اتفاق عـا  مـن جانـ  جميـح المهتمـين والمتـتارين بهـا
   في مجال من المجاالت المجمعة

 

ــــد أوضــــ     ــــد القياســــيوق  مفهــــو  المعــــايير المو ــــدة  ISO المن مــــة الدوليــــة للتو ي
  ت هـي النقـي  للفوضـىة فذكرت أ  الموا ـفا أو الموا فات القياسية في كلمات قمئل مع رة

   إع إنها ع ارة عن قوانين بسي ة لتجنُّ  الفوضى وسوء الن ا 
 

المعــايير بتنهــا المقــاييأ الموضــوعة التــي تســتخد  لقيــاق النتــائج يميــن أ  نـ عظــر ف  كمــا 
أو إل ــدن إداراتهــا أو أقســامها والتــي ي ع  ــر  للم سســةوهــي تمثــل ا هــداف التخ ي يــة   الفعليــة

   يجعل من الممين استخدامها لقياق التنفيذ الفعلي للواج ات المخسسة عنها بشيل
 

ة فلـن ييـو  هنـاك قيـاق تعتمد الجودة الشاملة في التربية والتعليم علـى مفهـو  المعـايير  
ــتم قياســها وبالتــالي  ــات المدرســية ة ي لجــودة المدرســة دو  وجــود معــايير ) موا ــفات ( للعملي

ــي  ققتهــا المدرســة ة إ ــدار ال يــم علــى مــدن الجــود ــة ة الت وأقتــرح هنــا أ  تتــولى وزارة التربي
جميــح العمليــات لمعــايير  وت ــوير ممثــل لجميــح المنــاطق التعليميــة لت ديــدوالتعلـيم تيــوين فريــق 

ــول مــن الجــودةالمدرســية  ــا   فــي ال ــد المق  ــيم الع ــح مرا ــل التعل ــة المــدارق فــي جمي ة وم ال 
ائها الفر ة للتميز بتجاوز تلة المعايير إلـى  ـدها ا علـى ت قيق تلة المعايير ك د أدنى وإع 

  
 

أقتــرح أ  تيــو  هنــاك جــائزة ولتعزيـز التنــافأ بــين المــدارق فــي ت  يــق الجـودة الشــاملة  
ت ديـــد ة وعلـــة بعــد أ  يــتم  للجــودة باســم ) جــائزة وزارة التربيـــة والتعلــيم للجــودة التعليميــة (
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 ( 66)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

تــوفير ميزانيـة خا ـة لت  يــق الجـودة الشـاملة ليــل بـد مـن  معـايير العمليـات المدرسـية ة كمــا وال
   مدرسة يتم اعتمادها ضمن ميزانية اإلدارة التعليمية في كل من قة وم اف ة
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 ( 63)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
ــــل الجــــودة الشــــاملة واالعتمــــاد   ــــ  فــــي كتاب وقــــد أورد أ د/ م مــــد بــــن شــــ ات الخ ي

و  Millerوفقـاً لمـا  ـددها و ا كاديمي في التعليم معايير كفـاءة ا داء فـي الم سسـة التعليميـة 
 يث شمل  عشرة جوان  أساسية في العملية التعليمية تلمن  خمسة وأربعـو  معيـاراً ة وهـي  

 كما يلي :
 

 ) أ ( ا هداف :
 مدن  م ية ا هداف    تيو  مرشدًا فعااًل لتوجيل  اضر الم سسة التعليمية ومستق لها   -8
 هداف العامة ومساهمتها في إنجازها  مدن تناغم ا هداف الفرعية مح ا  -6
 مـــــدن تـــــوافر القـــــدرات التخ ي يـــــة اليافيـــــة كمـــــاً والممئمـــــة نوعـــــاً لســـــياغة الخ ـــــل المزمـــــة -3

 إلنجاز ا هداف  
 مدن انسجا   سياسات وإجراءات الق ول في الم سسة التعليمية   -4
 لها عن غيرها  مدن قدرة أهداف الم سسة التعليمية على إبراز هويتها المميزة  -3

 

 ) ا ( تعلم ال ال  :
 تقويم ال ما لن ا  اإلرشاد واإلشراف الذي توفره لهم الم سسة التعليمية  مدن  -2
 مستون تسرا ال ما من الم سسة التعليمية  مدن  -1
 توافر برامج ومسادر للتعليم الفردي أو التعويلي لل ما  مدن  -2
 في المدرسة  فاعلية إدارة شئو  ال ما مدن  -1
 توافر شواهد على وجود تقد  مق ول ن و ت قيق أهداف التعلم  مدن  -81

 

 : الهيئة التعليمية(  م) 
 ممءمة اإلجراءات والسياسات ال الية لتقويم أداء الهيئة التعليمية  مدن  -88
  هدافها  ت قيق ال رامج الراهنة المتعلقة بت سين التدريأ وت وير الهيئة التعليمية مدن  -86
 تق ل السياسات واإلجراءات ال الية المتعلقة بشئو  الهيئة التعليمية  مدن  -83
 ممءمة مرت ات الهيئة التعليمية للمنافسة  مدن  -84
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 ( 64)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 ممءمة ا داء الو يفي للهيئة التعليمية  مدن  -83
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 ( 63)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 : ال رامج التعليمية(  د) 

 ال رامج الجديدة لدن الم سسة التعليمية  توافر سياسات وإجراءات مناس ة ل ناء مدن  -82
 ت  يق سياسات وإجراءات مناس ة لف   وتقويم ال رامج القائمة لدن الم سسة التربويةمدن  -81
 مساعدة م تويات برنامج اإلعداد العا  على اإلاارة والت فيز الفيري لل ما  مدن  -82
 الم سسة التعليمية  كفاءة وانسجا  ال رامج التعليمية مح أهداف مدن   -81
 تقديم الميت ة خدمات جيدة للهيئة التعليمية وال ما  مدن  -61

 

 : الدعم الم سسي(  هـ) 
 ممءمة الم نى التعليمي ل جم ال ما وط يعة ال رامج التعليمية  مدن  -68
 توافر خ ل طويلة المدن لت وير الم اني وا جهزة التعليمية  مدن  -66
لمرت ــات والمخسســات المقدمــة للعــاملين فــي مجــال الخــدمات المســاندة فــي مســاهمة امــدن  -63

 جذا العنا ر الجيدة لهذا المجال  
 توافر اإلجراءات الممئمة لتقويم أداء العاملين في مجال الخدمات المساندة  مدن  -64

 

 : القيادة اإلدارية(  و) 
 بالتخ يل  اهتما  القيادة اإلدارية في الم سسة التعليمية مدن  -63
 تيوين عمقات عمل فعالة بين المدير واإلداريين في الم سسة التعليمية  مدن  -62
 ضما  السياسات واإلجراءات اإلدارية لفاعلية إدارة الم سسات التعليمية  مدن  -61
 توافر اإلجراءات والسياسات المناس ة لتقويم أداء اإلداريين وت ويرهم مهنيًا  مدن  -62
 تياف  الفر  والعدالة والموضوعية في سياسة التو ي  ال الية   م اد  سين تمدن  -61

 

 : اإلدارة المالية(  ز) 
 تياف  ميزانية الم سسة التعليمية مح الم سسات المماالة  مدن  -31
 توافر ن ا  فعال للتقارير المالية والم اس ية لدن الم سسة التعليمية  مدن  -38
 والمسروفات مح ن يرتها في الم سسات المماالة   تياف  التيالي مدن  -36
 استثمار الم سسة التعليمية لمسادرها وممتلياتها المادية والمالية ب ريقة جيدة  مدن  -33
  ر  الم سسة التعليمية على االستخدا  ا مثل لمسادرها المالية وال شرية  مدن  -34
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 ( 62)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 : مجلأ إدارة الم سسة التعليمية(  ح) 

 مساهمة اإلجراءات والسياسات في كفاءة سير ا عمال بهذا المجلأ   مدن -33
 فهم أعلاء المجلأ للفرق بين  ياغة السياسات وت  يقها  مدن  -32
 تفاعل ا علاء مح الجمهور الخارجي  مدن  -31
 مساهمة هذه المجالأ بفاعلية في ت وير الم سسة التعليمية  مدن  -32

 

 : العمقات الخارجية(  ط) 
مســاهمة أنشــ ة الم سســة التعليميــة فــي الرقــي با وضــا  االقتســادية والثقافيــة والســ ية مــدن  -31

 للسيا  في ال يئة المجاورة لها  واالجتماعية 
 تمتح الم سسة التعليمية بعمقات جيدة مح الجهات اإلشرافية العليا  مدن  -41
 لجهات ال يومية التي تتتار بقراراتها  ارت اط الم سسة التعليمية بعمقات فعالة مح امدن  -48
قدرة الم سسة التعليمية على تتمين مستون مق ول مـن الـدعم المـالي مـن الق ـا  الخـا  مدن  -46

  
 

 : الت وير الذاتي للم سسة التعليمية(  ي) 
 دعم الم سسة التعليمية لجهود االبتيار والتجري   مدن  -43
 ن و الت ور الذاتي لدن منسوبي الم سسة التعليمية   توافر االتجاهات اإليجابيةمدن  -44
 توافر إجراءات ممئمة للت ور الذاتي لدن الم سسة التعليمية  مدن  -43

 
ــادة التربويــة للمدرســة ة ســت دث بمشــيئة اهلل   ــات المرت  ــة بالقي ــة فــي العملي إ  المعياري

لقيادة التربويـة للمدرسـة إلـى أ ـد نقلة في مدارسنا ن و ض ل الجودة وتتكيدها ة وبالتالي توجل ا
 أهم مفاهيم الجودة الشاملة وهو الت وير المستمر للعمليات  
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 ( 61)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
نمـــاعم عمليـــة للتيامـــل فـــي القيـــادة التربويـــة للمدرســـة الم ققـــة لمعـــايير الجـــودة / رابعـــاً 

 الشاملة :
 

ة إع تعمـل  إ  القيادة التربوية تتخذ شيمً جديداً في إطار مفـاهيم إدارة الجـودة الشـاملة 
ــدريأ وت ســين فعاليتــل ة وعلــة مــن  ــق جــودة الت علــى اســتثارة جهــود المعلمــين مــن أجــل ت قي
خـمل تشــجيح ال ــما علـى التعلــيم النشــيل المـرت ل بــا داء الفعــال ة وتيثيـ  بــرامج التوجيــل 
واإلرشــاد ال مبــي مــن أجــل  ــثهم علــى ت ــوير مهــارات التعلــيم الــذاتي ة والعمــل علــى توعيــة 

  ( 13:   6113ة  الخ ي  )لين بت  نجاح الم سسة التعليمية يعد نجا ًا للمجتمح كلل   العام
 

ـــي اتخـــاع أنســـ   إدارة الجـــودة الشـــاملةوبمـــا أ    ـــة للمدرســـة ف تســـاعد القياديـــة التربوي
القرارات وت سين ا داء وت ويره ب ريقة منهجية من مة ة فننها أيلاً تسهم فـي ت قيـق التيامـل 

 يات المدرسية وعلة من خمل التزا  القيادة التربوية للمدرسة بما يلي :لجميح العمل
 ونشرها بين جميح العاملين بالمدرسة   رقابة عاتيةت ني ال -8
 من خمل تشييل فرق العمل   عمل جماعياالعتماد على ال -6
 العمليات والمخرم النهائي للمدرسة و ال ال  و   تركيز علىال -3
 وتت يل العمقات اإلنسانية بينهم   دمام المو فينانالعمل على  -4
 واإلجراءات الخا ة بالعمليات  السياسات  في ت ديد مرونةال -3
 ها واستخدا  ال رق العلمية في علة  ت ليلاالستفادة من ال يانات ب -2
 المستفيد الداخلي والخارجي على  د سواء  التركيز على رضا  -1
 ميح العمليات في المدرسة  لج الت سين مستمرت ني  -2
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 ( 62)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
ــة للمدرســة بالنقــاط الســابقة فننهــا بمشــيئة اهلل ســتخ و   ــادة التربوي ــا التزمــ  القي ــى م فمت

ــات  ــى مــا تــوفرت معــايير للعملي خ ــوات وااقــة ن ــو ت  يــق الجــودة الشــاملة فــي المدرســة ة ومت
 ي :المدرسية فن  التيامل في القيادة التربوية للمدرسة سي هر من خمل اآلت

 

   مل المتييرةالتيي  مح ا تياجات الع -
 للمعلمين وال ما   وتنمية التعليم المستمر ا داءت سين  -
   ال روف ال ارئةالعاملين في مواجهة  مشاركة -
أساق قرارات المدرسة  يالم ددة والمتمركزة  ول ال ال  هالقيم واالتجاهات والتوقعات  -

  وأفعالها
 لجميح العمليات المدرسية  الت وير والت سين  أساق عمليات يه ة الراجعةالتيذي -
 لمجتمح وال يئة الم ي ة يتناس  مح  جم المدرسة ومواردها ل الخدمات المقدمة -
   الخدمات المجتمعية وا نش ة التعاونيةمشاركة العاملين وال ما في  -
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 : للمدرسةأدوات التقويم والمتابعة في العمل القيادي خامساً/ 

 

 يــث أنـل ي ــدد مــدن يعت ـر التقــويم التربـوي أ ــد الميونـات الرئيســية للعمليــة التعليميـة  
 ت قيق ا هداف وفقاً للمعايير الم ددة للعمليات المدرسية  

 

والتقـويم التربـوي عمليـة منهجيــة تقـو  علـى أسـأ علميــة تسـتهدف إ ـدار ال يـم بدقــة  
ات أي ن ـا  تربـوي ومــن اـم ت ديــد جوانـ  القــوة وموضـوعية علـى مــدخمت وعمليـات ومخرجــ

والقسور في كل منهما تمهيداً التخاع قرارات مناس ة إل مح ما قد يتم اليش  عنل مـن نقـاط 
 ( 83  : 6114اللع  والقسور   ) سيد ة 

 

رســــية متياملـــة مــــح بعلـــها الـــ ع  ة كمــــا أ  العمـــل القيــــادي وبمـــا أ  العمليـــات المد 
دة الشــاملة لــيأ مقتســراً علــى مــدير المدرســة فقــل بــل يشــاركل جميــح للمدرســة فــي ضــوء الجــو 

العـاملين بالمدرسـة سـواًء المعلمـين أو اإلداريـين فـي قيـادة المدرسـة ن ـو ت قيـق أهـدافها ة فــن  
   ت ال جميح العمليات لية التقويم التربوي في المدرسةهناك مجاالت عديدة لعم

 

 القيادي للمدرسة :المجاالت الرئيسية والفرعية في العمل 
يناط بالعمل القيادي للمدرسة جملة من العمليـات ين يـي تقويمهـا ومتابعتهـا ة وقـد ييـو   

ــذلة ســيتم اســتعرا  أهــم  ــح تلــة العمليــات فــي ورقــة العمــل هــذه ة ل مــن الســع   ســر جمي
مجاالت التقويم وا دوات المستخدمة في العمل القيادي للمدرسة من خمل خ ـرة معـد الورقـة 

ــوي ة فــي مجــال التربيــة والتعلــيم وا دبيــفــ ــي تناولــ  التقــويم الترب يمين تقســيم مجــاالت ات الت
 للعمل القيادي للمدرسة إلى : والمتابعة تقويمال
 

 عمليات االتسال مح المستفيدين من خدمات المدرسة  تقويم  -2  أدوات تقويم ال ما  تقويم  -8
 الن ا  اإلليتروني في المدرسة  ويم تق -1  ين واإلداريين  تقويم المعلم -6
 خ ة ت  يق الجودة الشاملة  تقويم  -2    تقويم ال يئة المدرسية -3
 العمقات بين منسوبي المدرسة  تقويم  -1    تقويم العمليات التعليمية -4
 اإلداريين  تقويم  -81    تقويم العمليات اإلدارية -3
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ت الرئيســية الســابقة الــذكر مجموعــة مــن العنا ــر وينـدرم ت ــ  كــل مجــال مــن المجــاال 

 تمثل في مجملها مسئوليات التقويم للعمل القيادي في المدرسة ة وهي كما يلي :
 

 : تقويم أدوات تقويم ال ما -8
 االخت ارات الت سيلية   -
 االخت ارات النفسية   -
 المهارات  ا دوات المستخدمة لقياق  -
 االتجاهات  اق ا دوات المستخدمة لقي -
 النمو العقلي  ا دوات المستخدمة لقياق  -
 النمو االجتماعي  ا دوات المستخدمة لقياق  -
 الميول  ا دوات المستخدمة لقياق  -
 االستعداد  ا دوات المستخدمة لقياق  -

 

 ومنها        : ينتقويم المعلم -6
ــــل ا - ــــدروق ) مهــــارات : ت ديــــد ا هــــداف ة ت لي ــــار  تو يــــ  التقــــويم ة لم تــــون ةإعــــداد ال اختي

 الوسائل التعليمية ة         الخ (
ــــدروق ) مهــــارات اســــتخد  : ا ســــئلة الشــــفوية ة الســــ ورة ة أســــالي  التعزيــــز ة الوســــائل  - تنفيــــذ ال

 التعليمية ( ة ) مهارات : إدارة الس  ة استثارة دافعية ال ما (       الخ
بنــاء االخت ــارات ة التقــويم الــذاتي ة التقــويم التيــويني ة التقــويم  تو يــ  أنــوا  التقــويم ) مهــارات : -

 النهائي ة       الخ (
 

 ومنها        : تقويم ال يئة المدرسية -3
 التجهيزات الميت ية   -
 التجهيزات التقنية   -
 ا ااث   -
  يانة الم نى   -
 الممع  الرياضية   -
 المعامل   -



 ة التربوية للمدرسة في ضوء مفاهيم الجودة الشاملةالقياد                                                                                  
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 ومنها        : التعليميةو  بويةالتر  تقويم العمليات -4

 انت ا  اال  فاف الس ا ي   -
 ا نش ة السفية   -
 ا نش ة الم فية   -
 اإلشراف على ال ما   -
 المشاركات الخارجية للمدرسة   -
 المستون الت سيلي لل ما   -
 

 ومنها        : تقويم العمليات اإلدارية -3
 الم اف ة على الدوا    -
 السجمت  سممة  -
 تو ي  تقنية االتساالت اإلدارية في استق ال وتسدير الرسائل   -
 جودة القرارات ومدن تنفيذها   -
 الجدول المدرسي   -
 

 ومنها       مستفيدين من خدمات المدرسة :تقويم عمليات االتسال مح ال -2
 مدن رضا أولياء أمور ال ما   -
 مدن رضا العاملين بالمدرسة   -
 ن رضا ال ما  مد -
 مدن رضا المجتمح   -
 

 ومنها        سة :تقويم الن ا  اإلليتروني في المدر  -1
 الش ية الداخلية لل اس  اآللي   -
 اإلنترن    -
 برامج ال اس  اآللي المستخدمة   -
 معامل ال اس  اآللي   -
 مناس ة عدد ا جهزة لعدد ال ما   -
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 ( 36)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
 ومنها        لة :شامتقويم خ ة ت  يق الجودة ال -2

 مدن التقد  وفق الجدول الزمني للخ ة   -
 النتائج التي تم ت قيقها   -
 مدن مناس ة الخ ة للمستجدات   -
 

 ومنها        العمقات بين منسوبي المدرسة :تقويم  -1
 االستقرار النفسي للعاملين   -
 المشاركة والتعاو    -
 التيامل بين العاملين   -
 

 ومنها        اإلداريين  ويم تق -81
 ا داء والت وير الذاتي   -
 االلتزا  با ن مة والتعليمات   -
 المشاركة في تنفيذ الخ ل   -

 
 : ا دوات التي يمين استخدماها لتقويم العمليات في العمل القيادي للمدرسة

مسـتخدمة فـي ن رًا لتعدد مجاالت التقويم فـي العمـل القيـادي للمدرسـة فـن  ا دوات ال 
 عمليات التقويم تسل إلى امانية أدوات وهي كما يلي :

 االخت ارات   -8
 المم  ة   -6
 المقابلة الشخسية   -3
 االست انة   -4
 قوائم التقدير   -3
 دراسة ال الة   -2

 

وين يي أ  يراعى عند تسميم أدوات التقويم الموضوعية وال عد عـن الذاتيـة لن سـل علـى أ يـا  
 السدق ال تتتار بذاتية مستخد  ا داة   مرتفعة
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 ( 33)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

 
ضــ ل  أهــداففــي ضــوء ت  يــق الجــودة الشــاملة فــي المدرســة ين يــي مــن القيــادة التربويــة معرفــة 

 وهي : التقويم في العملية التعليميةجودة 
   ت وير نوعية تقويم العملية التعليمية -8
 ت التي تمنح لل ما  زيادة اقة أولياء أمور ال ما ة والمسئولين بالشهادا -6
 زيادة الموضوعية في عمليات التقويم التي يتم ممارستها في المدارق   -3
 تو ي  عمليات التقويم بفعالية لت سين المخرجات   -4
 ت  يق إجراءات تقويم مو دة ومتوافقة بين المدارق   -3
 

 مت ل ات ض ل جودة التقويم في العملية التعليمية :
 اري من ق  ل منسوبي المدرسة  االلتزا  اإلد -8
 في عمليات التقويم   مشاركة جميح العاملين بالمدرسة -6
 التن يم الجيد ووضح خ ة مناس ة   -3
 تو ي  التيذية الراجعة لت سين وت وير عملية التقويم   -4
   أ  تيو  أدوات التقويم قادرة على قياق المعايير التي تم وضعها للمخرجات التعليمية -3
 االتسال الفاعل بين جميح من لهم عمقة بعملية التقويم   -2
   تدري  منسوبي المدرسة على عمليات التقويم -1
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 المراجـــح
 

أ مكتبدددمل ارفددحلدي ا ،  دددمل أ  ن ــو ت ـــوير اإلدارة المدرســيةم ( 1333أمحدد، أ أمحدد، هيددد ا  م )  -1
 . 9القحل  ة أ ط

داد وائد  لننرد  أ  لجودة الشـاملة مفـاهيم وت  يقـاتإدارة ا(  م4002أمح، ) حمفوظ أ  جودة -4
 . 1أ ط األددن -عمحلن أ  التوز ع

إدارة بيئة التعليم والـتعلم الن ريـة والممارسـة فـي الفسـل م ( 4000)  أمح، امسحلع  أ  حجي -9
 . 1أ ط القحل  ةأ  الفك  الف يبأ داد  والمدرسة

 داد الفكد  الفد يبأ  ية في اإلدارة المدرسيةالجوان  السلوكم ( 1333أمح، أ أمح، هي ا  م )  -2
 . 1القحل  ة أ ط

أ داد ارسددظة لننردد   إدارة الجــودة الشــاملةم ( أ 4001 ددد أ 1241محددود أ ري ددظ  ددحل م )  -1
 . 4والتوز ع أ عمحلن أ ط

أ داد ال ددددحلزودحم الفمن ددددمل  إدارة الجــــودة الشــــاملةم ( أ 4001الفدددد اوحم أ حممدددد، عبدددد،الو حل  )  -2
 1األددن أ ط –وز ع أ عمحلن لننر  والت

أ  أ ال  ددحل  أ مكتبددمل ج  دد  أساســيات إدارة الجــودة الشــاملةم ( أ 4002)  و ن ددحلم . د ترددحلدد -7
 . 4ط
أ م  د  اربدتاا ارين دمل لدةدادة أ القدحل  ة  إدارة الجودة الشـاملةم ( 4002توف ق أ عبد،ال مح  )  -3

 . 1أ ط
 . 4طأ أساسيات اإلدارة ال ديثة( أ د 1249أمح، عب،اهلل أ وآري ون ) الصبحل  أ -3
واالعتمـاد ا كـاديمي فـي التعلـيم الجودة الشـاملة م ( أ 4009 ) شححلاحمم، أ  اربط ب -10

 . 1طأ  ال  حل أ  داد ارب جيي لننر  والتوز عأ 
أ  اإلتقــا  واإل ســا  فــي العمــلالجــودة الشــاملة م ( أ 4002 ) حممدد،  حلمدد أ  داغسددتحلي -11

 . 7أ 2أ 1األع،اد أ  إلدادة الفحلممل لنرتي مل والتفن م لنبنحلا جب،ةاأ  جمنمل ينحلتنحل
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 ( 33)  ( المدينة المنورة  - ورقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي ) إعداد المشرف التربوي/ م مد بن كامل داغستاني

ــةم ( أ 4002 ) عنددي أمحدد،أ  سدد ، -14 ال  ددحل  أ أ  مكتبددمل ال شدد،أ التقــويم فــي المن ومــة التربوي
 1ط

 
 
 
 
 

 للتوا ل
 ) م مد كامل م مد داغستاني (

 المدينة المنورة
 

 ( 1323881321(  )  1313381321جوال ) 
 

 (14 - 2613112فاكأ ) 
 

 ( 48348( المدينة المنورة )  883122 ندوق بريد ) 
 

  e-mail ( mkmd@gawab.com ) 
  e-mail ( mkmd@madinah.cc ) 

  e-mail ( mkmd@madinaedu.gov.sa ) 
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