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 ممخص البحث

تعػػػرؼ عمػػػى الػػػدالالت التربويػػػة والتعميميػػػة لمايػػػـو الجػػػودة الشػػػاممة  ػػػي ا سػػػ ـ   واسػػػتخدـ ىػػػدؼ البحػػػث     
السػابقة  استااد الباحثاف مف األدبيات المتعمقة بالجودة الشاممة والدراسػات قدميمي   و الباحثاف المنيج الوصاي التح

أجػػػػاب الباحثػػػػاف عػػػػف تسػػػػاؤلي البحػػػػث وىمػػػػا والتعػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػدالالت التربويػػػػة لمايػػػػـو الجػػػػودة الشػػػػاممة  ػػػػي   و 
 ي ا س ـ وأوصػى الباحثػاف ا س ـ والتعرؼ عمى الدالالت التربوية  ي العممية التعميمية لمايـو الجودة الشاممة 

ضػػرورة العمػػؿ بمايػػـو الجػػودة الشػػاممة  ػػي المؤسسػػات التربويػػة   وضػػرورة اسػػتخداـ  بعػػدد مػػف التوصػػيات أىميػػا و
المااىيـ والمصطمحات العربية ا س مية  ي األدبيات التربوية وا دارية لمايـو الجودة الشاممة عند استعماليا  ػي 

أللااظ والمااىيـ والمصطمحات الغربية لكونيا قاصرة وال تاي بأىداؼ التربيػة ا سػ مية  التعميـ بدال مف استخداـ ا
والعمػػػؿ عمػػػى وجػػػود إطػػػار  كػػػرج إسػػػ ميةااليدولوجية ا سػػػ ميةد ترتكػػػز عمييػػػا مايػػػـو إدارة الجػػػودة الشػػػاممة  ػػػي 

جػػودة الشػػاممة  ػػي ا سػػ ـ العصػػر الحػػديث  كمػػا واقتػػرح الباحثػػاف عػػدد مػػف المقترحػػات منيػػاو دراسػػة مقارنػػة عػػف ال
وبعػػض الػػدوؿ المتقدمػػة و دراسػػة الصػػعوبات والمعوقػػات التػػي تواجييػػا مؤسسػػاتنا التربويػػة لتطبيػػؽ مايػػـو الجػػودة 

 الشاممة.
 الكممة المفتاحية: الجودة الشاممة                                  

 الفصل األول / اإلطار العام لمبحث   
 يهأهمية البحث والحاجة إل

ظيػػر عمػػى شاشػػة الحيػػاة مايػػـو الجػػودة الشػػاممة الػػذج ماػػاده ا تقػػاف واألداء الحسػػف  ػػي كػػؿ      
جانػػػب مػػػف جوانػػػب الحيػػػاة   ليػػػذا شػػػرع الشػػػركات والمؤسسػػػات إلػػػى تطبيػػػؽ نظػػػاـ مايػػػـو الجػػػودة 

كتػاب  –الشاممة .واف قيؿ أف ىػذا المايػوـ مايػوـ جديػد لكػف إذا رجعنػا إلػى نبػو عزتنػا وحضػارتنا 
نجد أف ىذا المايـو منبثؽ مف أىداؼ المعجزة الربانيػة والػذج يتمثػؿ با تقػاف والدقػة.  - العزيزاهلل

 وا حساف بدرجة عالية.
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إف القرآف الكريـ حث عمى ا تقاف وا حساف  ي كؿ األعماؿ التي يؤدييا ا نساف  ي حياتو      
پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ   چ اليومية وخير دليؿ عمى ذلؾ قولو تعالى

چ  چ  چ  چ     ڃٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٧٣٣البقرة:  چڌ  ڈ  ڈ  ڍ    ڌڇ  ڎ   ڎ  ڇڇ  ڇ

ذا مػػا اطمعنػػا عمػػى ىػػذه اييػػة الكريمػػة لوجػػدنا أف اهلل سػػبحانو وتعػػالى وضػػو قواعػػد صػػحيحة      وا 
وبيف صاة ذلؾ المخموؽ العظيـ إذ يشير  -ا نساف –ضوء التصور ا يماني ألعظـ مخموؽ  ي 

"  ػػي ىػػذه اييػػة يضػػو اهلل قواعػػد التصػػور ا يمػػاني الصػػحي    وقواعػػد  –رحمػػو اهلل  –سػػيد قطػػب 
السػػػموؾ ا يمػػػاني الصػػػحي    ويحػػػدد صػػػاة الصػػػادقيف المتقػػػيف    ػػػالبر تصػػػور وشػػػعور وأعمػػػاؿ 

 د .031ىا  ي حياة الارد والجماعة" ةسيد قطب ب تو وسموؾ نشيء  أثر 
يؤكد اهلل سبحانو وتعالى  ي كتابػو الكػريـ إلػى التسػاىؿ واالبتعػاد عػف عػدـ ا تقػاف  ػي العمػؿ     

  ٥٩من اآليةالنحل:  چ   ۈئ  ۈئ                 ۈئ  ۈئ   ۈئ   چوأ ضؿ دليؿ عمى ذلؾ قولو تعالى 
تقانػػػو عمػػػى أتػػػـ وجػػػو الف السػػػؤاؿ عمػػػا يعمػػػؿ واييػػة الكريمػػػة تؤكػػػد عمػػػى الجػػػ     ودة  ػػػي العمػػػؿ وا 

 ا نساف ال محالة واقو يوـ يسأؿ الناس. 
ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڍچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  چ   

  ٥٧ - ٥٩النحل:  چڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
الربػػاني بالعػػدؿ وا حسػػاف والو ػػاء بالعيػػد وااللتػػزاـ با يمػػاف مػػف ضػػروب الجػػودة إف األمػػر       

 الشاممة.
إذا ما أمعنا النظر  ي القػرآف الكػريـ نجػد ماػردات وماػاىيـ عديػدة ارتبطػت بمصػطم  الجػودة      

ذا مػػا أردنػػا أف نتطػػرؽ إ لػػى مثػػؿ ةا حسػػاف ا تقاف ا حكاـ  األصػػؿ  والو ػػاء بالعيػػد  وا يمػػافد وا 
مايػػـو مػػف ماػػاىيـ الجػػودة ةا حسػػاف د وليػػذا المايػػـو دالوػػؿ عديػػدة منيػػا وردت  ػػي القػػرآف الكػػريـ 

 منيا.
جػػػػادة الصػػػػاة مصػػػػداقا لقولػػػػو تعػػػػالى  اإلحسااااان .1    چ چ  چ    چ  ڃڃ    ڃ  ڃچ و  عػػػػؿ الخيػػػػر وا 

 ٩التغابن: 

كماليػا إذ قػاؿ تعػالى اإلحسان .2 تماميا وا  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ ڱ چ و بمعنى النص   ي العبادة وا 

  ٧٩٤البقرة:  چٹ  ۀ      ۀ  ہ    ٹڻ

 چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  چ و معناه ا بداع والجػودة مصػداقا لقولػو تعػالى  اإلحسان.3
  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹپ  پ  پ  ٹ   ٹ    ٹ  پڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   ويقػػوؿ سػػبحانو وتعػػالى ٧٢١ من اآليااةالنسااا :

 ٢٢يونس:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
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ؿ عمؿ جزاء واف اهلل سبحانو وتعالى ال يضيو اجر العامميف إذا ما أتقنوا عمميـ إذ يقػوؿ لك      
ڻ  ڻ  چ وقػػػاؿ سػػػبحانو وتعػػػالى  ٩٩الكهااا :  چڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

  ٧٥١البقرة:  چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہٹ   ٹ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہ
 ي العمػؿ مػف ماػاىيـ الجػودة ويقيػد التوجػو بالعمػؿ هلل سػبحانو وتعػالى والدرجػة العميػا ا حساف    

 مف الميارة وا تقاف إذ أف الجودة مظير مف مظاىر ا حساف وثمرة يانعة مف ثماره.
ڈ  ی  چ مف معاني ا حساف و التحسيف والتطوير إذ أشػار اهلل سػبحانو وتعػالى إلػى ذلػؾ بقولػو  .4

  ٩٣املدثر:  چ  ۈئ         ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئی  

وقاؿ ابف القيـ  ي ذلؾ"  العبد ال يزاؿ  ي تقدـ أو تأخر   وال وقوؼ  ي طريقػو   ػأف لػـ يكػف     
  ي تقدـ    يو  ي تأخر والى األبد". 

و ي ضوء ما تقدـ اتض  أف الجػودة الشػاممة مايػوـ أصػيؿ  ػي الثقا ػة ا سػ مية وىػو منبثػؽ     
التػػي تتمثػػؿ  ػػي ا تقػػاف والدقػػة وا حسػػاف  والجػػودة مطمػػب إنسػػاني إسػػ مي مػػف القػػيـ ا سػػ مية 

 بوساطتو يمكف تحقيؽ التحسيف والتطوير وا ص ح.
والجػػودة الشػػاممة ضػػيؼ جديػػد طػػرؽ أبػػواب العمػػؿ   وىػػذا يتطمػػب العمػػؿ الجمػػاعي والتااعػػؿ      

ة لتػػػػو ير البيوػػػػة والجػػػػو المشػػػػترؾ وتجديػػػػد األسػػػػاليب التقميديػػػػة وىػػػػذا التجديػػػػد يتطمػػػػب إتاحػػػػة  رصػػػػ
المناسب  ي جوانب العمميػة التربويػة التعمميػة والسػيما الجانػب المػالي والكػوادر البشػرية  والتقنيػات 
ال زمػة    ضػ  عػف المػادة العمميػة المقػرر تدريسػػيا التػي تمبػي حاجػات المتعممػيف وتنمػي قػػدراتيـ 

 د2ة العدواني  ب تو  اتجاىيـوتحاز ميوليـ وتثير 
ف لمايػػـو الجػػودة الشػػاممة معنيػػيف  األوؿو الػػواقعي وىػػو التػػزاـ المؤسسػػة التعميميػػة بمؤشػػرات إ     

ومعػػايير مثػػؿ معػػدالت التر يػػو ومعػػدالت الكاايػػات الداخميػػة ومعػػدالت تكػػاليؼ التعمػػيـ   والمعنػػى 
الثػػانيو ىػػو الحسػػي  الػػذج يركػػز عمػػى مشػػاعر متمقػػي الخدمػػة التعميميػػة وأحاسيسػػيـ   كػػالط ب 

اء األمػػور  واف مايػػـو إدارة الجػػودة الشػػاممة يقػػـو عمػػى مراقبػػة العػػامميف  ػػي الجيػػات التربويػػة وأوليػػ
التعميمية لمتأكد مف الجودة الحاصمة  ي المراحؿ التعممية كا ة. واف لممتغيرات الحديثة تأثيرا كبيػرا 

 د.3دواني ب تو  ي مايـو الجودة الشاممة والسيما ازدياد عدد المتعمميف والتقنيات الحديثةةالع
أصب  مايوـ الجودة الشاممة أمرا ضروريًا  ي العممية التربوية التعممية   الف مينة التعميـ أـ      

الميػػف  ػػي إعػػداد األ ػػراد لمواجيػػة الحيػػاة وتعقيػػداتيا  حتػػى أصػػبحت الجػػودة الشػػاممة  ػػي قػػرة عػػيف 
ر إلييا بعيف الحسباف   والجػودة القرف العشريف وممثمة لحياة العصر وثقا تو ليذا البد مف أف ينظ

الشػاممة  ػػي العمميػػة التربويػة التعميميػػة تعنػػي حصػوؿ رضػػا الجيػػات المسػتايدة مػػف المتخػػرجيف  ػػي 
المؤسسػػػػػات التعمميػػػػػة ورضػػػػػاىـ عػػػػػف أناسػػػػػيـ عنػػػػػد تقػػػػػديـ الخػػػػػدمات الم رضػػػػػية  ػػػػػي المؤسسػػػػػات 

 د.64-63و 2119التربويةةعطية 
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ى تحقيػؽ مسػتوع عػاؿ مػف األىػداؼ المنشػودة   ضػ  والجودة الشاممة ىي إجراءات تسعى إلػ    
عػػػػػػػػف التحسػػػػػػػػيف المتواصػػػػػػػػؿ والمنػػػػػػػػتج بأ ضػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػرؽ واقػػػػػػػػؿ جيػػػػػػػػد وبتكماػػػػػػػػة ممكنػػػػػػػػةةالبي وج 

 د.02 ص2116وآخروف 
ف التقػػػدـ الحضػػػارج والعممػػػي يتطمػػػب منػػػا تطبيػػػؽ مبػػػادئ الجػػػودة الشػػػاممة  ػػػي العمػػػؿ وىػػػو       وا 

ف أساسػػو الػذج انطمػػؽ منػػو ىػػو الػػديف  الف رب الحػاكـ لكػػؿ عمػػؿ إال إف ىػػذا األمػر يجػػب أف يكػػو 
ڱ  ں  ں  ڻ  چ  السماوات واألرض ىو الذج خمؽ ا نساف وىو اعمـ بالعمؿ الصال  مصداقا لقولو

  ٧٩٩املائدة:  چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ہڻ   ٹ  ٹ  ۀ     ۀ
ره التقوع إذ قاؿ إف العمؿ الصال  الذج يرضاه اهلل يجب أف يكوف مقترنا با يماف  ومعيا      
  والبد مف الرجوع إلى اهلل ٢٤٢ من اآلية: البقرة چ   ۈئ  ۈئ  ۈئی  ی    ڈڈ  ۈئ  ۈئۈئ   ۈئچ تعالى 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ    چلمحكـ عمى جودة أعمالنا  ي مناحي الحياة كا ة إذ قاؿ تعالى 

  ٥٩النحل:  چڍ  ڇ  ڇ   ڑ    ڍڌ   ڈ  ڈ
إلى أف إدارة الجودة الشاممة  ي التربية والتعميـ عمى إنيػا" مسػتوع تقػديـ  وينظر أحد ا دارييف    

خػػػػدمات يقػػػػػـو منيػػػػا بشػػػػػكؿ ضػػػػمني ومباشػػػػػر   نظػػػػػاـ تربػػػػوج معػػػػػيف اسػػػػتجابة لتوقعػػػػػات الػػػػػدواور 
ا ستراتيجية الداخمية والخارجية  وذلؾ مف خ ؿ مجموعة المدخ ت والعمميات والمخرجػات التػي 

 د.  Cheng,2003: 213يشكميا النظاـ"ة
ف مايوـ الجودة  ي التربية مف المااىيـ التي أضيات إلى قاموس المااىيـ التربوية بعد أف و    ا 

اشتد التنا س العالمي حوؿ السيطرة واالستحواذ عمى المجاالت الصناعية نظرًا لما حققو ىذا المايـو 
اره المعرو ة بنظرية بأ ك  EDWARD DEMINGمف نجاح   ال سيما بعد أف اقتحـ ادوارد ديمنج 

 ي مجاؿ التعميـ " ىذا المجاؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى نوعية تعميـ أ ضؿ   TQM" الجودة الشاممة 
وتحسيف القدرة عمى التكيؼ والتعامؿ مو مستجدات العصر وا  رازاتو المختماة بكياية أ ضؿ وبأداء 

 د.89و 2118أرقىةاستيتية وسرحاف 
 -ث يتحدد بالسؤال اآلتيوفي ضوء ما تقدم فان موضوع البح

 ما الدالالت التربوية لمايـو الجودة الشاممة  ي ا س ـ. -

 ما الدالالت التربوية  ي العممية التعميمية لمايـو الجودة الشاممة  ي ا س ـ. -

 هدف البحث
عمػػػى مايػػػـو الجػػػودة الشػػػاممة ودالالتيػػػا التربويػػػة والتعميميػػػة  ػػػي  تعػػػرؼييػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي   

 .ا س ـ
 حدود البحث

 القراف الكريـ والسنة النبوية وأقواؿ التربوييف المسمميف .   
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 تحديد المصطمحات
 دوQualityةالجودة .0

د ةمجمػػػػػػػو المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  ػػػػػػػو  أ.لغةو"يجيػػػػػػػد ويجػػػػػػػاد" جيػػػػػػػدا طػػػػػػػاؿ وحسػػػػػػػف  يػػػػػػػو أجيػػػػػػػد وأيضػػػػػػػا ج 
 .د 055 ص0985

ف اجؿ خمؽ ظػروؼ قػوا نينػة ب. اصط حًاو" توجيو جمو العامميف والمناىج والعمميات التربوية م
لإلبداع واالبتكار لضػماف تمبيػة المتطمبػات التػي تييػؤ لممتخػرج بمػوغ المسػتوع المرجػو مػف التمييػز 

 د.29 ص2118واالنتااع والرضا ةالات وج 
 ويعر يا الباحثاف إجراويا

يـ مػا مجموعة إجراءات موضوعية ضمف معايير قياسية لمتابعة ممارسات العممية التربوية وتقو   
يجاد الحموؿ لممشك ت التي تنشأ عف بعض الممارسات.    ينشأ عف ىذه الممارسات وا 

 دوTotal Qualityةالجودة الشاممة. 2
يقصد بيا  ي التربية مجموعة مف الخصاوص او السمات التي تعبر بدقة وشمولية عف جػوىر    

خرجػػػات   وتغذيػػػة راجعػػػة التربيػػػة وحالتيػػػا بمػػػا  ػػػي ذلػػػؾ كػػػؿ أبعادىػػػا   مػػػدخ ت وعمميػػػات   وم
ةوزارة التعمػػيـ  والتاػاع ت المتواصػػمة التػي تػػؤدج إلػػى تحقيػؽ األىػػداؼ المنشػػودة والمناسػبة لمجميػػو

 د.6 ص2100العالي والبحث العممي 
 ويعر يا الباحثاف إجراوياو

أعمػػػى مسػػػتويات الدقػػػة وا تقػػػاف والتحسػػػيف المسػػػتمر  ػػػي األداء التربػػػوج والتعميمػػػي مػػػف اجػػػؿ      
 يؽ األىداؼ المنشودة.تحق
 والتربية اإلسالمية. 3

ا طار الاكرج الػذج يتنػاوؿ قضػايا التعمػيـ وماػاىيـ التربيػة  ػي أسسػيا النظريػة و ػي وسػاوميا      
العممية كما نجده  ي القرآف الكريـ والسنة بصاة رويسو ثـ االستعانة بالجيود الاكرية األخرع التي 

اقيػاء والمحػدثيف والا سػاة وهيػرىـ مػف ماكػرج ا سػ ـةالخطيب قاـ بيػا ذلػؾ الرعيػؿ األوؿ مػف ال
 د.  47 ص0995وآخروف 

 التعريؼ ا جراويو 
مجموعػػة القػػيـ العميػػا والميػػارات والخبػػرات التربويػػة المسػػتنبطة مػػف القػػرآف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة    

 والتي ليا دور كبير  ي تربية ا نساف وتوجييو.
 ي ودراسات سابقة الفصل الثاني/ جانب نظر 

 جاااااااانب نظري
 مفهوم الجودة:
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إف المعنى االصط حي لمجودة قد تبايف باخت ؼ وجيات نظر الماكريف والباحثيف   قد     
 د.5و 2114د بأنيا صاة أو درجة تاوؽ يمتمكيا شيء ماةدياب Webster,1992عر يا قاموسة

ميا " جود" والجيد نقيض الردجء  وجاد وجاء معنى الجودة  ي معجـ لساف العرب باف أص     
 د.72و 0984الشيء جوده أج صار جيدًا  وأجاد أج أتى بالجيد مف القوؿ أو الاعؿ "ةابف منظور 

ومايوـ الجودة الشاممة ورد  ي قاموس أكساورد ةالدرجة العالية مف النوعية أو القيمة ويمكف    
ت الصحيحة بمشاركة الجميو  و ي التعميـ تعني تعريايا بأنيا إتماـ األعماؿ الصحيحة  ي األوقا

التزاـ المؤسسة التعميمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارؼ عمييا مثؿ معدالت تكماة 
 التعميـ...الخ.

والىتماـ األ راد والمنظمات بالجودة  أدع إلى اخت ؼ مااىيميا و قا لمنطمقاتيـ   و مسااتيـ   
 د     21و 2115 الجودة تعني ليـ المطابقة الحتياجاتيـ المطموبةةعمواف وقيميـ وطبيعة أعماليـ   

 وهناك من ميز بين ثالثة جوانب في معنى الجودة الشاممة في التعميم وهي:  
و تحديد المواصاات والخصاوص التي ينبغي أف تراعي  ي  Design qualityجودة تصميـ -

 التخطيط لمعمؿ.  

و الحصوؿ عمى منتج تعميمي وخدمات تعميمية و ؽ Quality directorجودة المخرج  -
 الخصاوص والمواصاات المتوقعة.

                 .و القياـ باألعماؿ و ؽ المعايير المحددةQuality performanceجودة األداء -

 د050و 2117ةاحمد                                                                
 بمفاهيم الجودة في التربية والتعميم:أسباب األخذ 

بعد أف أصبحت الجودة متطمبًا أساسيا  ي ثورة المعمومات   أصب  لزامًا عمى التربوييف     
 األخذ بيا وألسباب عدة منيا  و

 تحقيؽ أ ضؿ أداء  ي المؤسسات التربوية بأقؿ وقت وأقؿ جيد وكماة. -

 ميف  ي المؤسسات التعميمية والمجتمعية  .زيادة ا حساس بالرضا لدع المتعمميف والعام -

 مواكبة حركة التاريخ الحضارية وتحسيف سمعة المؤسسات التعميمية. -

 تحقيؽ أ ضؿ منتج  ي المؤسسات التربوية إال وىي األىداؼ التربوية   . -

 (68: 2000)منصور,                                                                               
 مبادئ الجودة الشاممة في األنظمة التعميمية والتربوية: 



                     
 

 
7 

د عدة مبادئ لتطوير الجودة الشاممة   ولتعديميا بما يتوا ؽ مو   Demingوضو ديمنج ة   
 د  ي مجاؿ التربية والتعميـ عمى النحو ايتيو 2114المؤسسة التربوية المعنية   ولخصيا كاظـ ة

 رة التربوية تحاز التحدج وتعمـ المسؤوليات وتقود إلى التغيير.تبني  مساة جديدة لإلدا .0

االبتعاد عف أسموب التمييز بيف األ راد والتركيز عمى األداء والعمميات أكثر مف التركيز  .2
 عمى الترتيب والتمييز.

الكؼ عف االعتماد عمى المواقؼ االختيارية لتحقيؽ الجودة   والتوقؼ عف أسموب  .3
جمعيةاالختبارات المقننة  وامتحانات التخرجد  واالعتماد بدال مف التاتيش والاحص ال

 ذلؾ عمى الخبرات التي تشجو ا بداع والتجريب .

التنسيؽ بيف المؤسسات التربوية التي يدرس  ييا الط ب إذ أف تخايض التكماة التعميمية  .4
 يتأثر بتطوير الع قات بيف تمؾ المؤسسات.

 مبة والمعمميف وىيوة التنظيـ وا دارة.التدريب الوظياي المستمر لمط .5

ينبغي أف يكوف الغرض النياوي لقيادة المؤسسة ىو مساعدة األ راد  ي استخداـ األجيزة  .6
 واألدوات والمواد   النجاز العمؿ بصورة أ ضؿ وتاعيؿ دا عية االبتكار. 

راتيجية إزالة الحواجز بيف أقساـ المؤسسة  ينبغي أف يعمؿ األ راد كاريؽ  ووضو إست .7
 لتعاوف الجميو. 

 د92و 2118ةاستيتية وسرحاف                                                   
 المتطمبات الرئيسة لتطبيق الجودة الشاممة في المنظمات التربوية:

اقتناع ا دارة العميا  ي المنظمة التربوية بأىمية استخداـ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة إدراكا  -
ا لممتغيرات العالمية الجديدة   إذ تعد الجودة الشاممة أحد األساليب ا دارية الحديثة التي مني

ق ؿ اليدر التربوج أو التعميميةر و الكااءة الداخمية  تسعى إلى خاض التكاليؼ المالية   وا 
لمنظاـ التربوجد   ووضو احتياجات الط ب وأصحاب المصمحة ورهباتيـ  ي المقاـ األوؿ 

تحديد أىداؼ الجودةةالكااءة الخارجية لمنظاـ التربوجد عمى أف ال يتعارض ذلؾ مو  عند
 .د93و 2118أىداؼ العممية التربويةةاستيتية وسرحاف 

الشراكة مو منظمات المجتمو ومؤسساتو التي تتعاوف مو المؤسسات التربوية  إذ تقترح معايير  -
ير استراتيجيات التحسيف  ي التعميـ   د ضرورة التعاوف مو داعميف لتطو Baldrigeبالدرج

 .  ,Srilkanthan ) 126 :2003وقد يأخذ ايباء دور الشركاء الداعميفة
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مشاركة العامميف  ي تحديد ا جراءات المطموبة لمعمؿ إذ يمكف إكسابيـ الخبرة ال زمة لذلؾ  -
السمطة  مف خ ؿ إرساؿ  ريؽ تحسيف الجودة إلى مدارس أخرع  با ضا ة إلى أعطاويـ

 1996:72التخاذ القرارات   وتمكينيـ مف االستعانة بمستشاريف مف خارج المدرسةة
 Fitzgerald  .د 

الحاجة إلى تطوير العامميف  ي العممية التربوية   مف خ ؿ برامج تدريبية ةالدورات   ورشات  -
                                           العمؿ حمقات دراسيةد  تقاف الميارات التي تساىـ  ي تحسيف الجودة       

 د.94و 2118ةاستيتية وسرحاف 
 دراسات سابقة

إلى التعرؼ عمى اتجاىات الييوة األكاديمية  ي  (2003هدفت دراسة)الحربي,      
الجامعات السعودية نحو تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة ومدع إسياـ ىذا التطبيؽ  ي 

المنيج الوصاي المسحي وتطبيؽ استخدمت الدراسة جية نظرىـ   تطوير الجامعة مف و 
أف االتجاىات وتوصمت الدراسة استبانة عمى عينة مف طمبة وط ب الجامعات السعودية   

الموا قة وبدرجة  وؽ المتوسط عمى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة والتي تساىـ  ي 
السعي إلى تطوير مايـو الجودة  ات الدراسةتوصيتطوير الجامعات السعودية  وكاف مف أىـ 

 الشاممة  ي الجامعات.
د إلى استنباط المعايير التربوية النابعة مف الاكر  2004هدفت دراسة )شاهين وشندي,  

تقانو  براز دور التربية ا س مية النابعة مف  ا س مي والتي تؤكد عمى تجويد التعميـ وا 
المطيرة وأجابو الدراسة عف جميو تساؤالت الدراسة المطروحة القرآف الكريـ والسنة النبوية 
أىميا ضرورة العمؿ عمى تأىيؿ المصطمحات العممية  لتوصياتوخمصت إلى مجموعة مف ا

 المستخدمة حديثا ومف بينيا مصطم  الجودة الشاممة.    
ميف إلى الكشؼ عف مستوع إدراؾ العام هدفت قد ( 2004)الجرجاوي وحماد,وأما دراسة  

المنيج الوصاي وتـ اختيار  واستخدمت الدراسةبجامعة القدس الماتوحة  دارة الجودة   
د مف العامميف  ي مناطؽ جامعة القدس الماتوحة بقطاع هزة وطبقت 014عينة مكونة مف ة

عمى انو ال توجد  روؽ ذات داللة النتائج عمييـ استبانة مف إعداد الباحثيف   وأسارت 
ذكور وا ناث  ي مستوع إدراكيـ  دارة الجودة الشاممة بينما توجد  روؽ إحصاوية بيف ال

الدراسة بمجموعة وأوصت ذات داللة إحصاوية بيف األكاديمييف وا دارييف لصال  ا دارييف  
مف التوصيات مف أىميا ضرورة عقد دورات تدريبية لمموظايف حوؿ موضوع إدارة الجودة 

 الشاممة.
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إلى إلقاء الضوء عمى أدوار عضو ىيوة  (2008) غالب وعالم ,اسة در هدفت  ي حيف     
التدريس المتجددة والمنسجمة مو روح العصر ومتطمباتو با ضا ة إلى عرض الع قة بيف 

الوصاي الكمي    واعتمد الباحثان المنهججودة النوعية وجودة أعضاء الييوة التدريسية   
سة  يي تطوير ماردات وثقا ة الجودة الشاممة  ي التي جاءت بيا الدرا التوصياتأما أىـ 

 التعميـ الجامعي  وعقد دورات لمنمو الميني ألعضاء ىيوة التدريس.     
إلػػى تحديػػد متطمبػػات إدارة الجػػودة الشػػاممة  ػػي التعمػػيـ  (2010الطوياال واغااا ,دراسػػةة وهاادفت    

ات ا داريػػػػة  ػػػػي جامعػػػػة العػػػػالي وأثرىػػػػا  ػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة المسػػػػتدامة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر القيػػػػاد
وا سػتخدمت االسػتبانة كػأداة رويسػة لجمػو  SPSS الموصؿ وباستخداـ برنامج التحميػؿ ا حصػاوي

 وُاسااتخدم الماانهجد مبحوثػػًا. 030البيانػػات والمعمومػػات ال زمػػة مػػف عينػػة البحػػث البػػال  عػػددىا ة
 االساتنتاجات الوصاي والتحميمي لوصؼ مجتمو وعينة البحث  وتوصؿ البحث إلػى مجموعػة مػف

أبرزىاو تحقػؽ وجػود ع قػة ارتبػاط واثػر معنويػة بػيف متغيػرج البحػث  ػي الجامعػة المبحوثػة. و ػي 
منيػػا ترجمػػة أىػػداؼ  ماان التوصااياتضػػوء االسػػتنتاجات التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحثػػاف قػػدمت عػػدد 

اضػحة تحسيف الجودة والتنمية المستدامة  ي رسالة كميات الجامعة  ي شكؿ عبارات وممارسػات و 
 ومحددة.

وتنظيـ برامج تدريبية لمقيادات الجامعية وأعضاء ىيوػة التػدريس وا داريػيف والانػيف  ػي كميػات     
الجامعة تتناوؿ مايوـ وأىداؼ ومتطمبات إدارة الجػودة الشػاممة  ضػً  عػف مايػوـ وأىميػة وأىػداؼ 

 ة والتنمية بيذا المجاؿ. التنمية المستدامة وذلؾ لتنمية معار يـ وميارتيـ الوظياية والتدريسي
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتاػػؽ البحػػث الحػػالي مػػو جميػػو الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت الجػػودة الشػػاممة  ػػي التعمػػػيـ      
وعمى أىمية تطبيقيا وممارستيا  ي العمؿ التربوج والتعميمي  وتطوير ثقا ة مايـو الجودة الشاممة 

تعميميػة مػف خػ ؿ الػدورات والنػدوات وورشػات العمػؿ  واسػتااد الباحثػاف  ي المؤسسات التربويػة وال
مف الدراسات السابقة  ي أىمية البحث واألدبيات المتعمقة بالجودة الشػاممة  إال أف الدراسػات التػي 
تناولػػػت مايػػػـو الجػػػودة الشػػػاممة  ػػػي التربيػػػة والتعمػػػيـ مػػػف منظػػػور إسػػػ مي قميمػػػة ةدراسػػػة شػػػاىيف 

 الباحثاف  وىذا ما تطرؽ إليو البحث الحالي. وشندجد عمى حد عمـ
 الفصل الثالث/ الدالالت التربوية والتعميمية لمفهوم الجودة الشاممة في اإلسالم 

الاادالالت التربويااة لمفهااوم الجااودة ولإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ لمبحػػث ال بػػد  التعػػرؼ عمػػى     
   وأىمياو               الشاممة في اإلسالم

ىو المعيار الذج نزف بو قيمة مف حيث السمو   ونحف نعمـ أف الناس ليسوا سواء  ي اإلتقان:.1
أعماليـ  إذ بعضيـ يرتاو بعممو    ير عو عممو   وبعضيـ ييمؿ  يو ويخرجو ناقصا أو معيبا 



                     
 

 
10 

وليس مف الضرورج أف يكوف ذلؾ عف قصد   بؿ كثيرا ما يكوف عف إىماؿ وسوء تعميـ   وال 
ة العمؿ تتدرج عند المسمـ مف حيث ا تقاف والكماؿ   والنقص وا ىماؿ  شؾ إذا  ي أف قيم

خراجو كالجوىرة تتألؽ  تبير  ولكف العمؿ المتقف الذج يحسف صاحبو عممو وا 
 د.63و 2118األبصارةيماني 

  ۈئ  ۈئۈئ          ۈئ  ۈئ     ۈئ  ۈئ  ۈئچ    واهلل تعالى ىو الذج يقيـ ىذا ا تقاف قاؿ تعالى    

  كما رهب الرسوؿ ةصمى اهلل عميو وآلو وسمـ د با تقاف   ٤٤من اآليةالنمل:  چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ
 د.98و 0992 ي األعماؿ  قاؿ ةإف اهلل يحب أذا عمؿ أحدكـ عمً  أف يتقنود ةالبيييقي 

ؿ عمؿ لممسمـ ينوج بو وجو اهلل   واألعماؿ التي ال يراد بيا وجيو  يو باطؿ كنية اإلخالص: .2
 ٤٨اإلسرا :  چ  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ    ۈئٴۇ  ۋ  ې   ې  ې  ې  چ ال ثمر لو  ي ايخرة  قاؿ تعالى

 (.١٨: ٢٩٩٤)مياين,

 قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ة إذا أناؽ الرجؿ عمى أىمو يحتسبيا  يو لو     
    د.  31و 0صدقةدةالبخارج ج

خ ص القمب لرب العالميف   يرتاعاف بمنزلة العمؿ الدنيوج ويجع نو         ص ح النية وا 
 عبادة متقبمة.

 چٹ   ڇڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇچ قد أمرنا اهلل تعالى إلى الو اء بالعيد  قاؿ تعالى الوفاء بالعهد:.٩
ـز بالعيد ميما كانت الظروؼ التي تعوؽ تنايذ العيد إف المسمـ وجب عميو أف يمت, ٧:من اآليةاملائدة

ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  قاؿ تعالى   بؿ وجب عميو أف يحاوؿ التغمب عمييا حتى يستطيو أف ياي بوعده

, وقد وعد اهلل   ٥٧النحل:  چڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ    ڱڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ٹ  ٹ  ڤ     ٹٱ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹچ عهدهم ,قال تعاىل سبحانه وتعاىل باألجر العظيم للموفني ب

 چ       ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  چ, وقال تعاىل   ٧٩الفتح:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿڤ  ڤ  ڤ
 (٢٩: ٢٩٩٤)مياين,  ٧٣٣من اآلية البقرة: 

    ۈئ  ۈئۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ   ې  ې  ې  ې   ۉ    ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چيدعونا اهلل إلى األمانة بقولو .األمانة:4

  ١٤النسا :  چ  ۈئ  ۈئ   ۈئ           ۈئ  ۈئ    ۈئ  ۈئۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ

ويقوؿ الماوردج "إف يكوف لمناس ميؿ إلى ذلؾ الشيء   يخاض عنيا القبي  لحسف ظنيا     
حبؾ وتتصوره حسنا منيا لشدة ميميا   ولذلؾ قاؿ النبي الكريـ محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـة

 د.84و 0988الشيء يعمي ويصـدةاأللوسي و
 وقيؿ  ي ذلؾ   

 ولست براء عيب ذج المسؤد كمو     
 وال بعض ما  يو إذا كنت راضيا                                      
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  عيف الرضا عف كؿ عيب كميمة     
 ولكف عيف السخط تبدج المساوج                                

االبتعاد عف التحيز والرياء والمحاباة ألنيا أمور تؤدج إلى  ساد العمؿ وضياعو  ض   ينبغي   
  ۈئ   ۈئ  ۈئ    ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ عف إنيا تاسد الضمير  اذ يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى

  ٨٧ - ٨٩النازعات:  چ  ۈئ     ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ
ـ الذج رواه الحسف البصرج رحمو ويذكر لنا الماوردج قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسم  

اهللةال تزاؿ ىذه األمة بخير تحت يد اهلل و ي كناو ما لـ يمار قراؤىا  لـ يزؾ صمحاؤىا  جارىا   
ولـ يمار خيارىا أشرارىاو  إذا  عموا ذلؾ ر و يده   ثـ سمط عمييـ جبابرتيـ   ساموىـ العذاب  

 د.   75و 0959 وضربيـ الااقة والاقر وحؾ قمبيـ رعيادةالماوردج
مف الاضاوؿ التي يمتاز بيا ا س ـ انو يعرؼ لموقت قيمتو  ويقدر  مراعاة الوقت ودقته:.5

ڈ  ڈ   ی  ی     ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ خطورة الزمف   قاؿ تعالى 

  ٢يونس:  چ

ف   ولكنو قد يستطيو ا نساف أف يامت مف مراقبة صاحب العمؿ   وعقوبة القانو مراقبة اهلل:.6
  ۈئ  ۈئ    ۈئ  ۈئ   ۈئ    ۈئ            ۈئ  ۈئ  ۈئچ لف يامت مف مراقبة اهلل وعقابو  قاؿ تعالى 

  ٧٧٩ من اآليةالكه : چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ    ۈئ  ۈئ  ۈئ

  ۈئ ۈئ  ۈئ   ۈئچ ا نساف مسؤوؿ  ي ىذه الدنيا عف أعمالو قاؿ تعالى الشعور بالمسؤولية:.7

 مية يدرؾ المرء استخ ؼ اهلل لإلنساف واف كاف   ومف خ ؿ التربية ا س٥٩النحل:  چ   ۈئ
تشرياا لو  يو  ي الوقت ذاتو يمقي عميو عبوا ومسؤولية   وقياـ ا نساف بيذه المسؤولية ىو 

   ۈئۈئ       ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئې  ې  چ موطف مساومتو  ونوعية عممو ىي الااصؿ يوـ الحساب قاؿ 

  وقاؿ ٨٩غافر:  چڈ   ڈ  ی     ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ   ۈئ     ۈئ  ۈئ       ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـة كمكـ راع   وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو ا ماـ راع ومسؤوؿ 
عف رعيتو  والرجؿ راع  ي أىمو ومسؤوؿ عف رعيتو  والمرأة راعية  ي بيت زوجيا ومسؤولة عف 

الرجؿ راع  ي ماؿ أبيو ومسؤوؿ عف رعيتيا  والخادـ راع  ي ماؿ سيده ومسؤوؿ عف رعيتو   و 
 د.   314و 0رعيتو  وكمكـ راع ومسؤوؿ عف رعيتودةالبخارج ج

التعاوف والتعاوف أساس تقدـ األمـ ونيضتيا  لذلؾ أمر القرآف الكريـ بالتعاوف وشجو العمؿ .8
  ۈئۈئ     ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچالتعاوني ما داـ  ي سبيؿ الخير   بقولو تعالى

 . ٢ من اآليةاملائدة: چڈ  ڈ  ی  ی        ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ
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ومما تجدر ا شارة إليو   إف التعاوف الجماعي  ي العمؿ أصب  ضرورة ممحة   ذلؾ الف     
الجيد الاردج ميما كاف بارعا  يو محدود  ي نتاوجو إذا قيس بالجيد الجماعي   وقاؿ الرسوؿ 

احميـ وتوادىـ وتعاطايـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ةترع المؤمنيف  ي تر 
 د. 2238و 5منو عضوا تداعى لو ساور جسده بالسير والحمىدةالبخارج ج

وعف    ١٨مرمي:  چٹ      ٹ          ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿڤ   ٿ  ٿ  ٿچ قاؿ تعالى الصدق:.9
يو كاف منا قًا خالصًا  ومف عبد اهلل بف عمرو أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ةأربو مف كف  

ذا حدث كذب  كانت  يو خصمة منيف كانت  يو خصمة مف النااؽ حتى يدعياوإذا اؤتمف خاف  وا 
ذا خاصـ  جرد ةالبخارج ج ذا عاىد هدر  وا   د.20و 0  وا 

التوبة:  چچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ والصدؽ  ي العمؿ والقوؿ والنية مصداقا لقولو تعالى   
  وعف ابف مسعود رضي اهلل ٢٧ من اآلية حممد: چڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ ولو تعالى وق 009

عنو عف النبي محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿةإف الصدؽ ييدج إلى البر   واف البر ييدج 
إلى الجنة  واف الرجؿ ليصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقا   واف الكذب ييدج إلى الاجور   واف 

 د.  06و 2116ييدج إلى النار  وال يزاؿ الرجؿ يكذب حتى يكتب عند اهلل كذابادةالدمشقي  الاجور
مف هش  ميس   مف الغش  قاؿة حذر الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـتجنب الغش:.10

 د.69و 0منيدةالبخارج ج

      ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ هاية المسمـ  ي ىذه الحياة قدر استطاعتو قاؿ تعالىاإلصالح:.11

  ٤٤هود:  چ   ۈئ  ۈئ  ۈئی  ی    ڈڈ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ

ذا ساىـ ا نساف  ي ا ص ح  ناؿ رضا اهلل قاؿ تعالى        ۈئ  ۈئ    ۈئڈ  ڈ  ی  ی     ۈئ  ۈئچ وا 

ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڑ  ڑ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  چ  ,وقال تعاىل٧٣٩األعراف:  چ   ۈئ  ۈئ

 ٨٤األنعام:  چ
ة ا س مية أتباعيا بتجويد أعماليـ وتحسيف أقواليـ  ي األمور كميا   ترهب التربياإلحسان:.12

, ٤٩البقرة:  چ   ۈئ  ۈئې    ې    چتعاىلوبذلؾ يحوزوا رضا اهلل عز وجؿ  ي الدنيا وايخرة   قاؿ 
 وقاؿ تعالى,٧٥١البقرة:  چڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چ   وقوله تعاىل

 .٩٩فصلت:  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڈ     ڈ  ڍ  ڍ  چ 

الدالالت التربوية في ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث ال بد التعرؼ عمى     
 :العممية التعميمية لمفهوم الجودة الشاممة في اإلسالم
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عمى مصادر ربانية إف النظاـ التعميمي الذج أقرتو التربية ا س مية مف حيث اعتماده      
تحاكي جوانب ا نساف كا ة    كتاب اهلل وسنة نبيو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ   واجتيادات 

 الصحابة والتابعيف تبقى لمبشرية نبراسا.
ولذلؾ  التعميـ يعد مينة مف أشرؼ الميف ألنيا إحدع ميف الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وآلو    

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  وسمـ قاؿ تعالى

   ٢اجلمعة:  چ
إف العممية التعميمية ال بد أف يكوف ليا "مضموف "  واف تصب  ذات "رسالة" تسعى إلى و    

توصيميا إلى التمميذ  إال وىي" المنيج"  ومكاف يجرع عمى مسرحو كؿ ىذا وىو البيوة 
 د.079و 2117المدرسيةةعمي 

 -.االهتمام بجودة إعداد وتثقيف المعمم:1  
أكدت التربية ا س مية عمى أىمية إعداد المعمـ وتأىيمو ليكوف قادرًا عمى أداء عممو  قاؿ    

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ةأف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمً  أف يتقنود 
لماـ المعمـ بانوف التدريس وطراوقو  وقاؿ ابف د    ونادع ابف خمدوف بضرورة إ4/98ةالييثمي

 د.07و 2114جماعة ة ال ينصب لمتدريس إال مف كاف أى  لودةشاىيف وشندج 
ويؤكػػد الغزالػػي  أىميػػة االشػػتغاؿ بػػالتعميـ   ويعمػػي مػػف قػػدر أصػػحابيا ويعظػػـ مػػف شػػأف وخطػػر   

عمـ  يو الذج يدعى عظيما  المسؤولية الممقاة عمييـ   و ي ذلؾ يقوؿ الغزالي. مف عمـ وعمؿ بما
 ػي ممكػوت السػموات    أنػو كالشػمس تضػيء لغيرىػا ..ومػف اشػتغؿ بػالتعميـ  قػد تقمػد أمػرا عظيمػا 

 د.055و 2118وخطيرا جسيما  ميحاظ أداؤه ةالعمايرة 
وقػػاؿ الغزالػػي "عمػػى المعمػػـ أف يقتػػدج بصػػاحب الشػػرع صػػموات اهلل عميػػو وسػػمـ  ػػ  يطمػػب إ ػػادة   

 يقصػػد بػػو جػػزاء وال شػػكرا  بػػؿ يعمػػـ لوجػػو اهلل تعػػالى وطمبػػا لمتقػػرب إليػػو  وال يػػرع العمػػـ أجػػرا   وال
 د.56و  0982  0لناسو منو عمييـ واف كانت المنة الزمةةالغزالي ج

وقد انطمؽ ابف جماعة مف ناس التوجو الاكرج  وذكر" إف ينزه عممو عف جعمو سممًا يتوصؿ بػو  
أو سػمعة   أو شػػيرة أو خدمػػة  أو تقػػديـ عمػػى اقرأنػػو"ةابف إلػى األهػػراض الدنيويػػة مػػف جػػاه ومػػاؿ  

 د. 09و ھ3131 جماعة 
ويشػػترط ابػػف سػػينا  ػػي المعمػػـ أف يكػػوف عػػاق  حكيمػػا   متػػدينا صػػالحا تقيػػا  حسػػف المظيػػر       

و 2118مخمصػػػا  ػػػي عممػػػو معػػػدا لدروسػػػو   وبصػػػيرا برياضػػػة األخ ؽ وذكيػػػا ذا مروءةةالعمػػػايرة 
 د. 068

 -م:.جودة المتعم2
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ا س ـ  حرص خ ؿ مف ومعار و  مياراتو وتطوير الارد بتنمية واىتمامو ا س ـ عناية وتتجمى    
نماوػو العمـ طمب مف االستزادة دواـ عمى  واألمػة والمجتمػو الاػرد عمػى بػالناو يعػود ممػا وتطػويره  وا 

 ٧٧٨من اآليةطه:  چڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  چ قاؿ تعالى  العزيز  اهلل كتاب  ي جاء  قد .ودنيا دينا
يػزاؿ  ال" :والمػتعمـ العمػـ آداب  ػي والمػتكمـ السػامو تػذكرة  ي عنو اهلل رضي جبير بف سعيد وقاؿ  

 مػا أجيػؿ  يػو عنػده بمػا واكتاػي اسػتغني قػد انػو وظػف الػتعمـ تػرؾ  ػإذا تعمػـ مػا عالمػا الرجػؿ

 د.065و 2118يكوفةهالب وعالـ 
عممػيف عمػى حاػظ  ػروع العمػـ بػؿ ىػي إثبػات ممكػة العمػـ وقاؿ ابف خمدوف التربيػة لػيس حمػؿ المت  

 د.202و 0999 ي ناوس المتعمميفةابف خمدوف 
أمػػا أخػػواف الصػػاا  قػػالوا واعمػػـ أف أناػػس العممػػاء ع مػػة بالاعػػؿ وأناػػس المتعممػػيف ع مػػة بػػالقوة   

ب إلػػى  يعنػي ا مكػػاف إلػػى الاعػؿ  يعنػػي الوجػػود   ػػإذا نسػب ذلػػؾ إلػػى العػػالـ سػمي تعميمػػا واف نسػػ
 د.056و 0998المتعمـ سمي تعمماةإخواف الصاا  

ولقد اىتـ العمماء المسمموف بت ميذىـ وأجروىـ مجرع أبناويـ وكاف الطمبػة ياخػروف بأسػاتذتيـ    
ألنيـ كانوا يحثونيـ عمى العمـ واستمرارية التعمـ والعمؿ بما تعمموا    يذا أبو حنياػة يقػوؿ لتمميػذه 

ستغني عف التعميـ يوما  ميبؾ عمى ناسود  ويرشد الزنوجي المػتعمـ إلػى أبي يوسؼ ةمف ظف انو ي
األسػػاليب التػػي تمكنػػو مػػف الػػتعمـ الػػذاتي بػػالقراءة واالسػػتماع والمحػػاورة والمناقشػػة والػػتعمـ التعػػاوني 

 د.65و 0985وربط التعمـ بالعمؿةالزنوجي 
جنػػوف والعمػػؿ بػػ  عمػػـ ال  وأكػػد الغزالػػي عمػػى أف يطبػػؽ الطالػػب مػػا تعممػػو الف العمػػـ بػػ  عمػػؿ  

 د.92و 0985يكوفةالكي ني 
 -.جودة المناهج:3
يمكف لمتربية ا س مية أف تحقؽ الجودة الشاممة  ػي التعمػيـ إذا اىػتـ القػاوموف بوضػو المنػاىج    

الم ومػػػػة لبنػػػػاء ا نسػػػػاف المسػػػػمـ   ومقػػػػررات عمميػػػػة شػػػػاممة لصػػػػنوؼ المعر ػػػػة وليػػػػا صػػػػمة وثيقػػػػة 
العقيدة ا س مية ومتكاممة مو الشريعة  ولػيس بيػا مػا يشػوه الشخصػية  بالتخصص ومنسجمة مو

 .٨٤ من اآليةاملائدة: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں     ۉ  چ  الذاتية لمارد المسمـ. قاؿ تعالى
وقػػد قسػػـ الغزالػػي المػػنيج نظػػرا ألىميػػة العمػػـو وباالعتمػػاد عمػػى عػػدة معػػايير أىمياوةىػػاني عبػػد    

 د.075و 0967الرحمف 
 دع مناعة ىذه العمـو لإلنساف  ي حياتو الدينية وتقربو مف اهلل.* م

 * مدع مناعة ىذه العمـو لإلنساف مف حيث خدمتيا لعمـو الديف وىي عمـو المغة والنحو.
 * مدع مناعة ىذه العمـو لإلنساف  ي حياتو الدنيا مثؿ عمـ الطب والحساب والطبيعة.

يػؼ ا نسػاف واسػتمتاعو وتػدخميا  ػي حياتػو االجتماعيػة * مدع مناعة ىذه العموـ لإلنساف مػف تثق
 مثؿ الشعر والتاريخ والسياسة.
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وعمينا ا  ادة مما تركو لنا عمماونا التربوييف المسمميف   والذيف شيد ليـ التاريخ بغزارة مؤلاػاتيـ   
 واألثر الحضارج العممي الذج تركوه مف بعدىـ. 

 -. االهتمام بالبيئة التعميمية :4

حرصت التربية ا س مية عمى تو ير المناخ الناسي واالجتماعي والمادج والثقا ي لمطالب    
ألنو ىو المتمقي لمعموـ   قاؿ عمي كـر اهلل وجيوة ربوا أبناءكـ  قد خمقوا لزماف هير 

 د.04و 2114زمانكـدةشاىيف وشندج 
شروط الصحية والجمالية   وقد و ر المسمموف  ي عصور ازدىارىـ مباني تعميمية   ييا كؿ ال   

 وىذا ما نممسو  ي مساجدىـ ومدارسيـ ...الخ.
وتتحدث المراجو ا س مية عف الميضأة بالقرب مف المساجد لمتوضوة منيا والشماسات مظمة   

خشبية تقاـ  وؽ األبواب والنوا ذ لتحمي الداخؿ إلييا مف الشمس والمطر   وأيضا تعتبر عنصر 
 جماليا.

الحكمة مراكز لمدراسة والبحث يقوـ العمماء ومحبو العمـ بالو ود إلييا ليجدوا  ي وكانت دور   
مكتباتيا هاياتيـ   وكاف يمحؽ ببعضيا مساكف  قامة الط ب   وكاف يصرؼ ليـ الغذاء 
والكساء وعند ظيور المدارس تـ تجييزىا بأماكف مجيزة بأجيزة خاصة  جراء التجارب عندما 

  د.046-045و 2118عية ةالعمايرة دخمت العمـو الطبي
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات     الفصل الرابع/
  االستنتاجات: 

 إف مصدر أج نظاـ إس مي ىو القرآف الكريـ والسنة النبوية.  .1

 إف االتجاه إلى الجودة الشاممة  ي التربية والتعميـ ىو وليد الاكرة أو األيدلوجية ا س مية. .2

 عمى أخ قيات تربوية صحيحة تقـو عمييا التربية. أكد ا س ـ  .3

                                  لقد اىتمت التربية ا س مية بالنظاـ التعميمي ةالمتعمـ والمعمـ والمنيج والبيوة التعميميةد. .4

 التوصيات:
جابػػة عػػف سػػؤالي الدراسػػة يوصػػي الباحثػػاف بتوصػػ  يات بنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ مػػف دراسػػات سػػابقة وا 

 -عديدة و
 ضرورة العمؿ بمايـو الجودة الشاممة  ي المؤسسات التربوية . .0
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ضػػػرورة اسػػػتخداـ الماػػػاىيـ والمصػػػطمحات العربيػػػة ا سػػػ مية  ػػػي األدبيػػػات التربويػػػة وا داريػػػة .2
لمايػػػػػػـو الجػػػػػػودة الشػػػػػػاممة عنػػػػػػد اسػػػػػػتعماليا  ػػػػػػي التعمػػػػػػيـ بػػػػػػدال مػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ األلاػػػػػػاظ والماػػػػػػاىيـ 

 ونيا قاصرة وال تاي بأىداؼ التربية ا س مية. والمصطمحات الغربية لك

أف يكثؼ العمماء جيودىـ مف خ ؿ المسجد ووساوؿ ا ع ـ عف أىمية العمؿ بمايػـو الجػودة .3
 الشاممة.

العمؿ عمى وجود إطار  كرج إس ميةااليدولوجية ا س ميةد ترتكز عمييا مايػـو إدارة الجػودة .4
 الشاممة  ي العصر الحديث.

تمرات والندوات والمحاضرات والتي ليػا ع قػة بالتأىيػؿ ا سػ مي لمجػودة الشػاممة  ػي عقد المؤ .5
 التربية والتعميـ.

 المقترحات: 
 يقترح الباحثاف إجراء عدد مف الدراسات وكايتيو   
 دراسة مقارنة عف الجودة الشاممة  ي ا س ـ وبعض الدوؿ المتقدمة. .0

اجييػػػا مؤسسػػػاتنا التربويػػػة لتطبيػػػؽ مايػػػـو الجػػػودة دراسػػػة عػػػف الصػػػعوبات والمعوقػػػات التػػػي تو .2
 الشاممة.

إجراء دراسات عف مدع تطبيؽ الجودة الشاممة  ي مؤسساتنا التربوية لكا ة المراحػؿ مػف وجيػة .3
 نظر التربوييف .

 .الجامعً التعلٌم فً الشاملة الجودة مدخل فكرة نحو التدرٌس ھٌئة أعضاء اتجاھات دراسة.4

 المطموبة لتحقيؽ الجودة الشاممة  ي التعميـ الجامعي. الحقٌقٌة ٌاجاتاالحت حول دراسة إجراء.5

 المصادر:

 القرآن الكريم..1

 ,دار الفكر للطباعة والنشر,بٌروت,لبنان. 7,طالمقدمةم,3111ابن خلدون ,عبد الرحمن,.2

 ,دار التحدي للطباعة والنشر والتوزٌع,مصر.2,جلسان العربم,3191ابن منظور,محمد,.1

 ,حٌدر أباد ,دائرة المعارف العثمانٌة.تذكرة السامع والمتكلمھ,3131ابن جماعة,.1

,عددالم الكتددن للنشددر 3, ط الجووودة الموواملة لووس الماسسوواي التر ويووةم,2007احمددد,حافظ,.3
 والتوزٌع,القاھرة.
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,تحقٌق عدارف تامر,مكتبدة عوٌددات,بٌروت 1,طرسائل إخوان الصفام,3119إخوان الصفا ,.6
 ,لبنان.

,دار وائل للنشر 3,طالتجديداي التر ويةم,2009سرحان,عمر موسى,استٌتٌة ,دالل ملحس و.7
 , عمان, األردن.

,مطبعددة باددداد األسووا السفسووية  رام الموواوردب التر ويووةم,3199األلوسددً ,جمددال حسددٌن,.9
 للطباعة,باداد, العراق.

 ,المكتبة المحمدٌة.3,جصحيح ال خاربت(,-البخاري,محمد بن إسماعٌل,)ن.1

صوووووووووحيح ال خاربلالجوووووووووامع الصوووووووووحيح م,3197عٌل,البخاري,محمدددددددددد بدددددددددن إسدددددددددما.30
 ,دار ابن كثٌر,الٌمامة ,بٌروت, لبنان.1,ط3,جالمختصر(

الجودة الماملة لوس التعلويم  وين ماموراي التميو  م,2006البٌالوي ,حسن حسٌن وآخرون,.33
 ,األسس والتطبٌقات,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع, عمان,األردن. ومعايير االعتماد

,تحقٌددق محمددد عبددد القددادر عطا,مكتبددة  السووسن الك وور م ,3112الحسددٌن, البٌهٌقً,احمددد بددن.32
 الباز,مكة المكرمة,السعودٌة.

مسوتو  إدرا  العواملين  مسواجا جامعوة م,2001الجرجاوي وحمداد, زٌداد علدً وشدرٌف ,.31
,مجلدة البحدوو والدراسدات الفلسدطٌنٌة القدا المفتوحة  محالظاي غ ة إلدارة الجوودة المواملة

 (.7بٌرسا,العدد)

,  اتجاهاي الهيئة األكاديمية السوعودية سحوو تج يوا الجوودة المواملةم,2001الحربً,حٌاة,.31
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,دار الخرٌجددً, 3,طأصووول التر يووة اإلسوو ميةم,3113الخطٌددن, محمددد شددحات وآخددرون,.33
 الرٌاض, السعودٌة.

,دار الفكدر للطباعدة ريوا  الصوالحينم,2006الدمشقً,أبو زكرٌا احمد بن شدرف الندووي,.36
 والنشر والتوزٌع,بٌروت, لبنان. 

, المددمتمر جووودة كتووب الريا ووياي المقووررة لووس المسهووا  الفلسووجيسسم,2001دٌان,سددهٌل,.37
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 مناھج,عمان, األردن.,دار ال الجودة الماملة والمسهجم,2009عطٌة,محسن علً,.23
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Abstract: 
      The aim of this research : was to identify the educational implications of the 

concept of TQM in Islam, the researchers used a descriptive analytic method, they 

benefited from the literary that related to the total TQM and from the previous studies 

the researchers answered the following questions:  identify the educational 

implications of the concept of TQM in Islam, and identify the educational 

implications in teaching of the concept of TQM in Islam. They recommended many 

recommendations as follow : using the TQM in educational institutions, and using the 

concepts and Islamic Arabic idioms in educational literary administrative of the 

concept of TQM when they used in education instead of using words, concepts, and 

western idioms since they have restricted and  they have no any Islamic educational 

objective . The work on the existence of an Islamic mental from (Islamic Ideology) 

which the concept of TQ management in modern age base on, They also suggested 

many suggestions: a comparative study on the TQ in Islam and some development 

countries, and study the  difficulties and obstacles which educational institutions face 

when it need to apply the concept of TQM.  
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