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 املقدهت :

الحمػػػػد ذ الػػػػذي ذػػػػداكن للػػػػذا ومػػػػن دكػػػػن لكلحػػػػدي لػػػػو ي اف ذػػػػداكن اذ   كحمػػػػد اذ حمػػػػدًا د  ػػػػرًا     

دنركػػػػػن   وال ػػػػػعة والدػػػػػعـ ن ػػػػػ  دػػػػػ د المردػػػػػ  ف فلػػػػػو الػػػػػذي مػػػػػدكن  نلنز مػػػػػ  وال ػػػػػ ر واكػػػػػنر اف

 وخ ر خ ؽ اذ اجمن ف ك  كن محمد ون   آله و ح ه اجمن ف . امن  ند

حرادمػػػػػت المن ومػػػػػنت والحاػػػػػنصؽ وايفدػػػػػنر والح ػػػػػر حنت نػػػػػف الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   الحػػػػػ  ذػػػػػزت      

  ػػػػػػ  المجحمنػػػػػػنت وا ػػػػػػ حت م حسػػػػػػ  لدػػػػػػؿ الم ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ  وايدار ػػػػػػ  وحدػػػػػػحكد نم  ػػػػػػ  الحر 

والحن ػػػػػ ـ الػػػػػ  اذحمنمػػػػػنت المجحمػػػػػت وآمنلػػػػػه وآيمػػػػػه وم ػػػػػدعحه واذدافػػػػػه وطموحنحػػػػػه   ذلػػػػػؾ  ف 

الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  حدػػػػػن  الػػػػػ  انػػػػػداد افػػػػػراد المجحمػػػػػت وحكم ػػػػػحلـ وحػػػػػوج للـ وفػػػػػؽ حط نػػػػػنت 

 .ور ى مدحا     ج دة   ووفؽ محط  نت الجودة ال نم  

 رة   لد الاػرف الحػنل  طةػرة حن  م ػ  د  ػرة فدػؿ ف ورة الحن  ـ وف  ظؿ ححد نت النولم  المنن    

حكظػػػ ـ او م ددػػػ  حن  م ػػػ  او ادار ػػػ  ح حػػػث نػػػف الدةػػػنفة والةنن  ػػػ  فػػػ  المحنفظػػػ  ن ػػػ   انفذػػػن 

وادػػحمرارذن   فػػنلحس رات محدػػنرن  فػػ  دػػؿ م ػػند ف الح ػػنة وذلػػؾ  حط ػػب ايكةحػػنح والػػون  وايلحةػػنت 

الحطػورات مػت الحةػنظ ن ػ  خ و ػ    خ ػ    كحو ضمنف جودة الحن ػ ـ وحطو نلػن لحوادػب ذػذ 

ايمػػ  ايدػػعم   وماومنحلػػن وح كػػ  المواطكػػ  وايكحمػػنف   لػػذا فاػػد ححػػحـ ن ػػ  الم ددػػنت الحن  م ػػ  

ال حث نف مةنذ ـ ادار   جد دة محطورة ل حننوف مت المحس رات ال  ص   وادح منر الطنقػنت ايكدػنك   

دةػػنفة اد ػػر   ووضػػت منػػن  ر منحمػػدة لحط  ػػؽ الجػػودة الةنن ػػ  وحر ػػ ف ايداف الػػوظ ة   مروكػػ  و 

   مػػػن ػ ػػػػمػ ػ ػنػحػداث حطػػػور كػػػون  لػػػدورة النمػػػؿ فػػػ  الم ددػػػنت الػوححا ػػػؽ ايذػػػداؼ المك ػػػودة واحػػػ

الحر و ػ  والحن  م ػ  وايدار ػ  لححا ػؽ الحم ػز فػ  دنفػ  النم  ػنت الحػ  حاػـو  داتػجػػدحػت المػحعفـ مػػ 

 لدر اي فر   حح ح لكن ايدحةندة مف حجنرب الس ر . لن الم دد  الحر و   فع ك
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وحدػػػػػػن  الجػػػػػػودة لحط  ػػػػػػؽ الخ ػػػػػػنصص او الدػػػػػػمنت فػػػػػػ  المجػػػػػػنؿ الحر ػػػػػػوي والحػػػػػػ  حن ػػػػػػر نػػػػػػف 

جػػػػػوذر الحر  ػػػػػ  مػػػػػف مػػػػػدخعت ونم  ػػػػػنت ومخرجػػػػػنت وحسذ ػػػػػ  مرحػػػػػدة ودرادػػػػػ  وححػػػػػد ث وحطػػػػػو ر 

رحاػػػػػنف  كون ػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ ومخرجنحػػػػػه   فػػػػػندارة منػػػػػن  ر ال ػػػػػرامة الحن  م ػػػػػ  المخح ةػػػػػ   مػػػػػن  ضػػػػػمف اي

الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ا ػػػػػػ حت ايف دػػػػػػم  مم ػػػػػػزة لمنط ػػػػػػنت الةدػػػػػػر ايكدػػػػػػنك  الحػػػػػػد ث ودػػػػػػنذمت 

دػػػػذلؾ منػػػػن  ر الجػػػػودة فػػػػ  حطػػػػو ر وححدػػػػ ف الحن ػػػػ ـ فػػػػ  الم ددػػػػنت الحن  م ػػػػ  الحػػػػ  ذػػػػ  مكػػػػنرة 

 ححمؿ ملم  الحكو ر وال كنف المدحا    .

حواضػػػػػػت دػػػػػػؿ الملحمػػػػػػ ف  نلمجػػػػػػنؿ الحن  مػػػػػػ  وايداري والكلػػػػػػوض كرجػػػػػػو اف  خػػػػػػدـ نم كػػػػػػن الم    

  واقت   دكن النز ز ومدحا ؿ ا كنفكن .

 ومن اهلل التوفيق
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 الفصل االّل

 اجلْدة الشاهلت ّادارتِا

 امة و ادارتها :مفهوم الجودة الش

 نلدرجػػػػػ  ايولػػػػػ  كح جػػػػػ  ل جلػػػػػود ايكدػػػػػنك    حػػػػػ ح اف الجػػػػػودة ل دػػػػػت كحػػػػػنج ال ػػػػػدف  لدكلػػػػػن     
الذد ػػػػػ    ولاػػػػػد وردت نػػػػػدة حنر ةػػػػػنت ل جػػػػػودة   ود لػػػػػن احدػػػػػمت  نلموضػػػػػون   وال ػػػػػموؿ   والحػػػػػ  

 كحكنوللن ف من    :

م ػػػػػػحا  مػػػػػػف  الػػػػػػ  اف الجػػػػػػودة حنكػػػػػػ  دػػػػػػوف ال ػػػػػػ ف ج ػػػػػػدًا   وذػػػػػػ    ػػػػػػ ر المنجػػػػػػـ الودػػػػػػ ط   
الةنػػػػػػػػؿ المنضػػػػػػػػ  )جػػػػػػػػند( والمنكػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػطعح  ل جػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم   ذػػػػػػػػو : اححػػػػػػػػند الجلػػػػػػػػود 
وادػػػػػػػػح منر الطنقػػػػػػػػنت المخح ةػػػػػػػػ  لرجػػػػػػػػنؿ ايدارة والنػػػػػػػػنم  ف   ػػػػػػػػورة جمنن ػػػػػػػػ  لححدػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػكلة 

  دمػػػػػػػن اكلػػػػػػػن  Efficiencyوالجػػػػػػػودة دمػػػػػػػن  راذػػػػػػػن الػػػػػػػ نض ذػػػػػػػ  الدةػػػػػػػنفة   ايداري وموا ػػػػػػػةنحه 
  والجػػػػػودة ذػػػػػ  ح   ػػػػػ  رق ػػػػػنت النم ػػػػػؿ وححا ػػػػػؽ حوقننحػػػػػه  Effectivenessحن ػػػػػر نػػػػػف الةنن  ػػػػػ  

 دنكوا داخؿ المكظم  او خنرجلن.اورضن  مف خعؿ حضنفر جلود جم ت اينضنف دواف 

الجػػػػودة ال ػػػػنم   جلػػػػد مػػػػف اجػػػػؿ الحطػػػػو ر ومن ػػػػنر ل دمػػػػنؿ و ػػػػحـ الحدػػػػـ ن  لػػػػن  منرفػػػػ  حنػػػػد    
  والد ة ػػػػػ  الحػػػػػ  كاػػػػػرر اكلػػػػػن حعصػػػػػـ  مػػػػػن اذا اد كػػػػػن مػػػػػن نزمكػػػػػن ن ػػػػػ  حػػػػػوف ر  فػػػػػ  الوقػػػػػت المحػػػػػدد

احح نجػػػػػػنت النمػػػػػػعف اـ ي   فػػػػػػنذا دػػػػػػنف النمػػػػػػعف او المدػػػػػػحة دوف دػػػػػػنداف  مػػػػػػن قػػػػػػدمكن للػػػػػػـ مػػػػػػف 
خدمػػػػػ  او مكػػػػػحة او نمػػػػػؿ   والطر اػػػػػ  الحػػػػػ  قػػػػػدمت  لػػػػػن ح ػػػػػؾ الخدمػػػػػ  او النمػػػػػؿ   فلػػػػػذا  نكػػػػػ  

 اككن حااكن اذداؼ الجودة.

فػػػػػػػػ  ايداف   ح ػػػػػػػػث  نمػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػد روف  نكلػػػػػػػػن خ ػػػػػػػػؽ  انفػػػػػػػػ  محم ػػػػػػػػزة  Sehucterونرفلػػػػػػػػن    
والموظةػػػػػوف   ػػػػػدؿ مدػػػػػحمر لححا ػػػػػؽ حوقنػػػػػنت المدػػػػػحل ؾ واداف النمػػػػػؿ ال ػػػػػح ح   ػػػػػدؿ  ػػػػػح ح 
مكػػػػذ ال دا ػػػػ  مػػػػت ححا ػػػػؽ الجػػػػودة   ػػػػدؿ افضػػػػؿ و ةنن  ػػػػ  ننل ػػػػ  وفػػػػ  اق ػػػػر وقػػػػت   دمػػػػن اكلػػػػن 
 حنكػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ الححػػػػػػوؿ الجػػػػػػذري فػػػػػػ  الممنردػػػػػػنت ايدار ػػػػػػ  الحا  د ػػػػػػ  لمخح ػػػػػػؼ اوجػػػػػػه المكظمػػػػػػ   
والجػػػػػودة ذػػػػػ  ايلحػػػػػزاـ  نلموا ػػػػػةنت والح ػػػػػم منت المنػػػػػدة ل دػػػػػ ن  وحطػػػػػن ؽ الحكة ػػػػػذ فػػػػػ  مراحػػػػػؿ 
ايكحػػػػنج المخح ةػػػػ  مػػػػت الح ػػػػم ـ  دمػػػػن اكلػػػػن حنكػػػػ  قػػػػدرة الدػػػػ ن  او الخدمػػػػ  ن ػػػػ  ايداف  حدػػػػب 



11 
 

الموا ػػػػػػةنت   فػػػػػػنلن رة ل دػػػػػػت فاػػػػػػط فػػػػػػ  دقػػػػػػ  الح ػػػػػػم ـ وحدػػػػػػف الحكة ػػػػػػذ ا كػػػػػػنف ايكحػػػػػػنج    ػػػػػػؿ 
ن  حػػػػػ ف ادػػػػػحخداملن  نلمدػػػػػحوى المدػػػػػحلدؼ مػػػػػف الدةػػػػػنفة   فػػػػػنلجودة ذػػػػػ  ايذػػػػػـ اف حػػػػػ دي الدػػػػػ 

 جودة الدةنفة ا كنف ايدحنمنؿ.

  دمػػػػػن ح ػػػػػمؿ دنفػػػػػ  ا نػػػػػند والجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ح ػػػػػمؿ جم ػػػػػت مجػػػػػنيت الك ػػػػػنط فػػػػػ  المكظمػػػػػ     
الدػػػػػػػ ن  او الخدمػػػػػػػ  دػػػػػػػواف مػػػػػػػف ح ػػػػػػػث الح ػػػػػػػم ـ او الح ػػػػػػػك ت او ايداف ا كػػػػػػػنف ايدػػػػػػػحنمنؿ   

احح نجػػػػػػػنت المدػػػػػػػحل ؾ ل دػػػػػػػ ن  او الخدمػػػػػػػ  والوفػػػػػػػنف  محط  ػػػػػػػنت ححا ػػػػػػػؽ  وذلػػػػػػػؾ  لػػػػػػػدؼ ا ػػػػػػػ نع
 ان   مدحوى مف الحوافؽ   ف اداف الد ن  او الخدم  و  ف مدحوى احح نجنحه وحط ننحه.

والجودة ال نم   مجمون  مف المنن  ر وايجرافات الح   لدؼ ح ك لن وحكة ذذن ال  ححا ؽ    
كظم  والححد ف المحوا ؿ ف  ايداف والمكحة وفان اق   درج  مف ايذداؼ المحوخنة ل م

طرؽ واقؿ جلد وحد ة  ممدك ف   والجودة ذ     فضؿالمط و   والموا ةنت المرجوة  لألقراض
مدنر واٍع ودةنفة ننل   لحط  ؽ  ح ح  ونمؿ واضح   وذ  ححن ؽ  مكظور النم ؿ وحوقننحه لمن 

 حلن حدب ال  ص  الح  حح ط  ضمنف الجودة   حدوف ن  ه الخدم    وللن ا نند ححةنوت ف  اذم
وذذ  اي نند  ذ : الدةنفة الةك   اي ايذحمنـ  نلملنرات والادرات الةك   وايداف ال ح ح   
ودلول  الو وؿ ال  الخدمنت   والةننل   الح   انس مداذن  ادم  المخرجنت ن   المدخعت 

كحنصة المط و     والدةنفة  ندحخداـ المواد لمنرف  من اذا دنكت الخدمنت المادم  قد انطت ال
وحاد ـ ايفضؿ وححا ؽ اد ر مكةن   نقؿ حد ة    وايدحمرار    وحرى الجمن   ايمر د   لكظنـ 

( اكلن مجمون  مف الخطط والك نطنت American Society for Quality Controlالجودة )
 .النم  نت والخدمنت دح  ت حنجنت محددة مف اف المكحجنت و  ل ح ددوايحداث الح   حـ حزو دذن 

او لخدم  من ( نػ ػ  اكػلػن حػدنمػؿ الػمعمػح والػخ نصص لػمػكػػحػة Lewis, 1997ونرفػػلػن )      
احح نجنت ومحط  نت محددة او منروف  ضمكًن   والجودة ال نم   ف    ورة حمدف مف ح     

النم   حلدؼ ال  ححا ؽ  انف  الححد ف المدحمر الحن  ـ ذ  ف دة  ذات ادوات ونم  نت ل حط  ؽ 
و اـو  لن دؿ الننم  ف ف  الم دد  الحر و    لدؼ ارضنف وادنند الط    المدحة د ف   والجودة 
ال نم   ف  الحر    ذ  مجمون  الخ نصص او الدمنت الح  حن ر  دق  و مول   نف جوذر 

  ونم  نت ومخرجنت( قر    و ن دة وحسذ    الحر    وحنيحلن  من ف  ذلؾ دؿ ا نندذن )مدخعت
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راجن    ودذلؾ الحةننعت المحوا    الح  ح دي ال  ححا ؽ ايذداؼ المرجوة والمكند   لمجحمت 
 من ف   ون   قدر دعم  الجوذر ححةنوت مدحو نت الجودة.

والجػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم    انفػػػػػػػػ  حكظ م ػػػػػػػػ  م حدػػػػػػػػرة لحنز ػػػػػػػػز الححدػػػػػػػػ كنت المدػػػػػػػػحمرة فػػػػػػػػ  جم ػػػػػػػػت      
اينمػػػػػػنؿ  ححر ػػػػػػؾ المواذػػػػػػب والاػػػػػػدرات لدػػػػػػؿ النػػػػػػنم  ف   دافيوقػػػػػػنت   واكلػػػػػػن نمػػػػػػؿ حنػػػػػػنوك  ا

ححدػػػػػػ ف ايكحنج ػػػػػػ  والجػػػػػػودة   ػػػػػػدؿ داصػػػػػػـ و ندػػػػػػحخداـ فػػػػػػرؽ النمػػػػػػؿ     جػػػػػػؿ  وذلػػػػػػؾ  ولػػػػػػ دارة
وحنػػػػػرؼ الجػػػػػودة ن ػػػػػ  اكلػػػػػن مػػػػػدخؿ لكظػػػػػنـ د ػػػػػ   حدنمػػػػػؿ مػػػػػت المدػػػػػحو نت ايدػػػػػحراح ج   الن  ػػػػػن 

ا ػػػػػػن مػػػػػػف خػػػػػػعؿ الوظػػػػػػنصؼ وايقدػػػػػػنـ المخح ةػػػػػػ  ل  ػػػػػػمؿ دػػػػػػؿ فػػػػػػ  المكظمػػػػػػ     ح ػػػػػػث  نمػػػػػػؿ اف
ل ضػػػػـ الممػػػػوؿ والنم ػػػػؿ مػػػػت  ولألمػػػػنـالنػػػػنم  ف مػػػػف راس اللػػػػـر الػػػػ  قنندحػػػػه   ومحدػػػػنن ل خ ػػػػؼ 

 الح د د ن   ضرورة الحن ـ والحد ؼ ل حس  ر المدحمر  ننح نر  مةحنح الكجنح الحكظ م .

لػػػػن حنكػػػػ  درجػػػػ  ايمح ػػػػنز لكون ػػػػ  والجػػػػودة ذػػػػ   ػػػػة   مح دلػػػػن  ػػػػ ف مػػػػن  حةػػػػوؽ   دمػػػػن اك     
من كػػػػػ  مػػػػػف المكػػػػػحة  والجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ ادػػػػػ وب محدنمػػػػػؿ  ط ػػػػػؽ فػػػػػ  جم ػػػػػت فػػػػػروع 

الطػػػػػػػػعب  إلرضػػػػػػػػنفوفػػػػػػػػرؽ النمػػػػػػػػؿ الةر ػػػػػػػػ   لألفػػػػػػػػرادومدػػػػػػػػحو نت المكظمػػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػػ  ل حػػػػػػػػ ح 
   كوانلػػػػػػػػػنوالمدػػػػػػػػػحة د ف مػػػػػػػػػف الحن ػػػػػػػػػ ـ   وادارة الجػػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػػنم   فػػػػػػػػػ  الم ددػػػػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػػػػ  

مراح لػػػػػػػػن حنكػػػػػػػػ  مجمونػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الخ ػػػػػػػػنصص والدػػػػػػػػمنت الحػػػػػػػػ  حن ػػػػػػػػر  دقػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػمول   نػػػػػػػػف و 
المخح ةػػػػػ  والحػػػػػ  حاػػػػػود الػػػػػ  ححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ مضػػػػػموف الحر  ػػػػػ  وحنلحلػػػػػن  مػػػػػن فػػػػػ  ذلػػػػػؾ ا نندذػػػػػن 

 المك ودة.

وفػػػػػ  حنر ػػػػػؼ ذدػػػػػر  آر ػػػػػر   اف الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ذػػػػػ   ػػػػػورة ح ػػػػػنرد   فػػػػػ  الطر اػػػػػ  الحػػػػػ       
ر وحػػػػػػد ر النم  ػػػػػػنت   ػػػػػػدؿ  حاػػػػػػؽ الكحػػػػػػنصة ول دػػػػػػت ايدارة الحػػػػػػ  حنمػػػػػػؿ  لػػػػػػن ايدارة الحػػػػػػ  حكظػػػػػػ

اينمػػػػنؿ نػػػػػف   دافحكظػػػػر الػػػػ  الكحػػػػنصة   دمػػػػن اكلػػػػػن ادػػػػحخداـ فػػػػرؽ النمػػػػؿ فػػػػػ   ػػػػدؿ حنػػػػنوك  
طر ػػػػػػؽ ححر ػػػػػػؾ المواذػػػػػػب والاػػػػػػدرات لدنفػػػػػػ  النػػػػػػنم  ف فػػػػػػ  المكظمػػػػػػ  وذلػػػػػػؾ لححدػػػػػػ ف ايكحنج ػػػػػػ  

 والجودة   دؿ مدحمر.

نم   ذػػػػػ  ادػػػػػ وب ق ػػػػػندي  ك ػػػػػد ف دػػػػػة  حكظ م ػػػػػ  حدػػػػػنند ن ػػػػػ  دمػػػػػن اف ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػ      
ححا ػػػػػػػؽ ان ػػػػػػػ  درجػػػػػػػ  ممدكػػػػػػػ  لجػػػػػػػودة الدػػػػػػػ ت والخػػػػػػػدمنت وحدػػػػػػػن  الػػػػػػػ  دمػػػػػػػة ف دػػػػػػػةحلن   صػػػػػػػ  
المكظمػػػػػ    واف كجنحلػػػػػن  حوقػػػػػؼ ن ػػػػػ  قكننػػػػػ  افػػػػػراد المكظمػػػػػ   م ندصلػػػػػن   واف م ندصلػػػػػن حضػػػػػ ؼ 
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حدػػػػػػن  و  ػػػػػػدؿ   كلػػػػػػن ن كجنحػػػػػػن مدػػػػػػحمراً فن  ػػػػػػ  ل مكظمػػػػػػ    وقػػػػػػد ا  حػػػػػػت م ند ذػػػػػػ ق مػػػػػػ  وجػػػػػػودة
مدػػػػػػحمر الػػػػػػ  ححا ػػػػػػؽ رضػػػػػػن النم ػػػػػػؿ الػػػػػػداخ   والخػػػػػػنرج  مػػػػػػف خػػػػػػعؿ دمػػػػػػة ايدوات والحاك ػػػػػػنت 
والحػػػػػدر ب الػػػػػذي  اػػػػػود الػػػػػ  خػػػػػدمنت ومكحجػػػػػنت ننل ػػػػػ  الجػػػػػودة   وحجػػػػػدر اي ػػػػػنرة ذكػػػػػن الػػػػػ  اف 

ك ػػػػػط  الجػػػػػودة ح ػػػػػ ر الػػػػػ  الموا ػػػػػةنت والخ ػػػػػنصص المحوقنػػػػػ  فػػػػػ  المكػػػػػحة وفػػػػػ  النم  ػػػػػنت واي
ف خعللػػػػػن ح ػػػػػؾ الموا ػػػػػةنت  امػػػػػن ادارة الجػػػػػودة فحنكػػػػػ  جم ػػػػػت ايك ػػػػػط  الحػػػػػ  الحػػػػػ  ححاػػػػػؽ مػػػػػ

ح ػػػػػػذللن مجمونػػػػػػ  ايفػػػػػػراد والمدػػػػػػ ول ف نػػػػػػف حدػػػػػػ  ر  ػػػػػػ وف الم ددػػػػػػ  والحػػػػػػ  ح ػػػػػػمؿ النم  ػػػػػػنت 
  فلػػػػ  نم  ػػػػ  الحكدػػػػ ؽ الحػػػػ  حػػػػحـ داخػػػػؿ الم ددػػػػ   سػػػػرض الحس ػػػػب ن ػػػػ  مػػػػن     ػػػػدنللنايدار ػػػػ  

ن ػػػػػر فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ الكحػػػػػنصة المرجػػػػػوة   و نلحػػػػػنل   نحرضػػػػػلن مػػػػػف م ػػػػػدعت   والمدػػػػػنذم    ػػػػػدؿ م 
فلػػػػػػ  نم  ػػػػػػ  مدػػػػػػحمرة لححدػػػػػػ ف الجػػػػػػودة والمحنفظػػػػػػ  ن  لػػػػػػن   وحنح ػػػػػػر الجػػػػػػودة نم  ػػػػػػ   كنص ػػػػػػ  
حلػػػػدؼ الػػػػ  ححدػػػػ ف المكػػػػحة الكلػػػػنص  وي  مدػػػػف انح نرذػػػػن نم  ػػػػ  خ نل ػػػػ  او مناػػػػدة ح ػػػػث حدػػػػحكد 

نمػػػػػؿ و  صحػػػػػه ن ػػػػػ  ايحدػػػػػنس النػػػػػنـ ل حدػػػػػـ ن ػػػػػ  اي ػػػػػ نف ون ػػػػػ  ضػػػػػرورة ححدػػػػػ ف ظػػػػػروؼ ال
ود اي جن  ػػػػػػ  الحػػػػػػ  وحرحدػػػػػػز الجػػػػػػودة ن ػػػػػػ  الجلػػػػػػايدار ػػػػػػ  الحػػػػػػ  احدػػػػػػمت  ػػػػػػنلخوؼ والحػػػػػػذر   

وحنػػػػػرؼ الجػػػػودة  نكلػػػػن الموافمػػػػ  لعدػػػػػحنمنؿ   فلػػػػ  حنكػػػػ  لمنظػػػػـ الكػػػػػنس   ػػػػذللن  ػػػػخص مػػػػن. 
الحةضػػػػػ ؿ و ػػػػػحـ ححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة اذا دنكػػػػػت الخػػػػػدمنت ح ػػػػػ ت دػػػػػؿ المحط  ػػػػػنت المحػػػػػددة مػػػػػف ق ػػػػػؿ 

المكط ػػػػؽ فػػػػنف ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم   دمػػػػن نرفحلػػػػن مكظمػػػػ  الحا ػػػػ س الننلم ػػػػ  الز ػػػػنصف  ومػػػػف ذػػػػذا 
ذػػػػػ  نا ػػػػػدة او نػػػػػرؼ مح  ػػػػػؿ و ػػػػػنمؿ فػػػػػ  ادػػػػػ وب الا ػػػػػندة والح ػػػػػس ؿ لمكظمػػػػػ  مػػػػػن    لػػػػػدؼ 
الححدػػػػػػػ ف المدػػػػػػػحمر فػػػػػػػ  ايداف نػػػػػػػؿ المػػػػػػػدى الطو ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ الحرد ػػػػػػػز ن ػػػػػػػ  محط  ػػػػػػػنت 

جم ػػػػت ا ػػػػحنب المطنلػػػػب ايخػػػػر ف وحوقنػػػػنت الز ػػػػنصف مػػػػت نػػػػدـ اقةػػػػنؿ محط  ػػػػنت المدػػػػنذم ف و 
  وقػػػػػػد ن ػػػػػػر الػػػػػػ نض نػػػػػػف ادارة الجػػػػػػودة  ػػػػػػنلاوؿ : اكلػػػػػػن حػػػػػػ ف ادػػػػػػحخداـ المػػػػػػوارد فػػػػػػ  مراحػػػػػػؿ 
اكحػػػػػػػنج الدػػػػػػػ ن  او حاػػػػػػػد ـ الخػػػػػػػدمنت  جػػػػػػػب اف حػػػػػػػكخةض الحد ةػػػػػػػ  و اػػػػػػػؿ اللػػػػػػػدر والةنقػػػػػػػد مػػػػػػػف 
 الخػػػػدمنت والمػػػػوارد المند ػػػػ   و اػػػػؿ وقػػػػت الجمػػػػود وحوقػػػػؼ النم  ػػػػنت ايكحنج ػػػػ    اكلػػػػن الححدػػػػ ف
المدػػػػػػػػػحمر فػػػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػػػنت والمكحجػػػػػػػػػنت وحطو رذػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػػث الح ػػػػػػػػػم ـ وطػػػػػػػػػرؽ ايكحػػػػػػػػػنج 
والمػػػػػػدخعت والوظػػػػػػنصؼ   و ػػػػػػرى نا  ػػػػػػ  اف ادارة الجػػػػػػودة ذػػػػػػ  ق ػػػػػػنـ المكظمػػػػػػ   حاػػػػػػد ـ خدمػػػػػػ  
ذات مدػػػػػػػحوى نػػػػػػػنٍؿ مػػػػػػػف الجػػػػػػػودة المحم ػػػػػػػزة الحػػػػػػػ  حاػػػػػػػدر مػػػػػػػف خعللػػػػػػػن ن ػػػػػػػ  ححا ػػػػػػػؽ رق ػػػػػػػنت 

ندة لػػػػد لـ و ػػػػحـ نحلـ وححا ػػػػؽ الرضػػػػن والدػػػػنواحح نجػػػػنت نمعصلػػػػن  نل ػػػػدؿ الػػػػذي  حةػػػػؽ مػػػػت حوقنػػػػ
وا جػػػػػند  ػػػػػة   الدػػػػػ ن  او حاػػػػػد ـ الخدمػػػػػ     إلكحػػػػػنجموضػػػػػون  دػػػػػ ةًن  س ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ ماػػػػػن 
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الحم ػػػػػػػز ف لػػػػػػػن   و كظػػػػػػػر ن ػػػػػػػـ ايدارة الػػػػػػػ  الجػػػػػػػودة ن ػػػػػػػ  اكلػػػػػػػن معفمػػػػػػػ  المكػػػػػػػحة او الخدمػػػػػػػ  
 ل سرض المند له.

الحكظػػػػػػ ـ   ػػػػػػدؿ  دػػػػػػ فرادداف اذ  نمػػػػػػؿ وادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ذػػػػػػ  خ ػػػػػػؽ  انفػػػػػػ  محم ػػػػػػزة اي     
ؾ واداف النمػػػػػؿ مػػػػػت ححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة   ػػػػػدؿ افضػػػػػؿ و ةنن  ػػػػػ   مدػػػػػحمر لححا ػػػػػؽ حوقنػػػػػنت المدػػػػػحل

ننل ػػػػػػ  وفػػػػػػ  اقػػػػػػؿ وقػػػػػػت ممدػػػػػػف  وحنػػػػػػرؼ الجػػػػػػودة ا ضػػػػػػن  نكلػػػػػػن من ػػػػػػنر الدمػػػػػػنؿ الػػػػػػذي  جػػػػػػب 
ممنردػػػػحه فػػػػ  دػػػػؿ ايوقػػػػنت وذػػػػ  جلػػػػد مدػػػػحمر ومحطػػػػور   ح ػػػػث ي  وجػػػػد حػػػػد منػػػػ ف ل جػػػػودة 

اف ك ػػػػؿ ال ػػػػه فػػػػنلجودة ذػػػػدؼ  مدػػػػف ق ندػػػػه ولػػػػ س احدندػػػػًن مػػػػ لـ ال ػػػػعح    وذػػػػ   كدػػػػحط ت
جلػػػػػد محوا ػػػػػؿ مػػػػػف اجػػػػػػؿ الحطػػػػػور ول دػػػػػت درجػػػػػ  محػػػػػػددة لعمح ػػػػػنز  اف مةلػػػػػـو ادارة الجػػػػػػودة 
ال ػػػػنم   ا ػػػػ ح ادػػػػ و ن ادار ػػػػًن ملمػػػػن فػػػػ  مجػػػػنؿ ايدارة والمكظمػػػػنت مػػػػف خػػػػعؿ مػػػػن حااػػػػه ذػػػػذا 

 ح ػػػػػػػث   ػػػػػػػحمؿ ذػػػػػػػذا ايدػػػػػػػ وب ن ػػػػػػػ  و ػػػػػػػؼ  ايدػػػػػػػ وب الجد ػػػػػػػد مػػػػػػػف كجنحػػػػػػػنت فػػػػػػػ  ايدارة
ل نم  ػػػػػنت ايكحنج ػػػػػ  والحنػػػػػد عت الماحرحػػػػػ  الحػػػػػ  حدػػػػػنند ن ػػػػػ  ححدػػػػػ ف الجػػػػػودة   ػػػػػدؿ مدػػػػػحمر 
  وذكػػػػػنؾ مػػػػػف  كظػػػػػر الػػػػػ  مةلػػػػػـو ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ن ػػػػػ  اكػػػػػه ف دػػػػػة  ادار ػػػػػ  حد  ػػػػػ  ح خػػػػػذ 

 ػػػػػػ ف   ػػػػػػؿ مػػػػػػكلة او كظػػػػػػنـ اداري  ػػػػػػنمؿ قػػػػػػنصـ ن ػػػػػػ  احػػػػػػداث حس  ػػػػػػرات ا جن  ػػػػػػ  جذر ػػػػػػ  لدػػػػػػؿ
داخػػػػػػػػؿ المكظمػػػػػػػػ   ح ػػػػػػػػث ح ػػػػػػػػمؿ ذػػػػػػػػػذ  الحس  ػػػػػػػػرات الةدػػػػػػػػرة   الدػػػػػػػػ وؾ   الاػػػػػػػػ ـ   المنحاػػػػػػػػػدات 
الحكظ م ػػػػػػػ    المةػػػػػػػنذ ـ ايدار ػػػػػػػ    كمػػػػػػػط الا ػػػػػػػندة ايدار ػػػػػػػ    وكظػػػػػػػـ واجػػػػػػػرافات النمػػػػػػػؿ وايداف 
وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ ححدػػػػػػػ ف وحطػػػػػػػو ر مدوكػػػػػػػنت المكظمػػػػػػػ    ل و ػػػػػػػوؿ الػػػػػػػ  ان ػػػػػػػ  جػػػػػػػودة فػػػػػػػ  

ححا ػػػػػػؽ ان ػػػػػػ  درجػػػػػػ  مػػػػػػف الرضػػػػػػن لػػػػػػدى ز نصكلػػػػػػن   نػػػػػػف  مخرجنحلػػػػػػن   و نقػػػػػػؿ حد ةػػػػػػ     لػػػػػػدؼ
طر ػػػػػػػؽ ا ػػػػػػػ نع حنجػػػػػػػنحلـ ورق ػػػػػػػنحلـ وفػػػػػػػؽ مػػػػػػػن  حوقنوكػػػػػػػه   وح ػػػػػػػث اف ادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   
ظلػػػػػػػرت اوؿ مػػػػػػػن ظلػػػػػػػرت فػػػػػػػ  المجػػػػػػػنؿ ال ػػػػػػػكنن    لػػػػػػػذا فػػػػػػػنف مةلوملػػػػػػػن اكحاػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مجػػػػػػػنؿ 
ت ال ػػػػػػػكنن  الػػػػػػػ  الحن ػػػػػػػ ـ ممػػػػػػػن دػػػػػػػنند ن ػػػػػػػ  حاو ػػػػػػػ  اوا ػػػػػػػر النعقػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف ايدػػػػػػػرة والمجحمػػػػػػػ

الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   فػػػػػػػ  مجػػػػػػػنؿ الحر  ػػػػػػػ  والحن ػػػػػػػ ـ حنح ػػػػػػػر ادػػػػػػػحراح ج   ادار ػػػػػػػ   فػػػػػػػإدارةوالمدردػػػػػػػ  
مدػػػػػحمرة ل حطػػػػػو ر وحنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  خ ػػػػػؽ   صػػػػػ  حن  م ػػػػػ  فننلػػػػػ  حدػػػػػمح ل من مػػػػػ ف والنػػػػػنم  ف واول ػػػػػنف 
ايمػػػػػػور والمدػػػػػػ ول ف مػػػػػػف الحدومػػػػػػ  وار ػػػػػػنب النمػػػػػػؿ  نلحنػػػػػػنوف لحػػػػػػوف ر المػػػػػػوارد الحػػػػػػ   ححنجلػػػػػػن 

ايدند م ػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػػ  المحعحاػػػػػػػ  ومحط  ػػػػػػػنت دػػػػػػػوؽ النمػػػػػػػؿ    الححػػػػػػػد نتالط  ػػػػػػػ  لمواجلػػػػػػػ  
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 (1330 احمػػػػد)امػػػػن مةلػػػػـو ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  المجػػػػنؿ الحر ػػػػوي والحن  مػػػػ  دمػػػػن نرفػػػػه 
ادػػػػحراح ج   ادار ػػػػ  مدػػػػحمرة الحطػػػػو ر حكحجلػػػػن الم ددػػػػ  الحن  م ػػػػ  منحمػػػػدة ن ػػػػ  مجمونػػػػ  فلػػػػ  

خػػػػػر ة مػػػػػدخ لن الرص دػػػػػ  وذػػػػػو الطنلػػػػػب ن ػػػػػ  ان ػػػػػ  من كػػػػػ  مػػػػػف الم ػػػػػندئ   وذلػػػػػؾ مػػػػػف اجػػػػػؿ ح
مدػػػػػػػػحوى مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػودة فػػػػػػػػ  دنفػػػػػػػػ  جواكػػػػػػػػب الكمػػػػػػػػو النا  ػػػػػػػػ  والكةدػػػػػػػػ   وايجحمنن ػػػػػػػػ  والخ ا ػػػػػػػػ  

الطنلػػػػػب  ػػػػػنف   ػػػػػ ح مط و ػػػػػن  نػػػػػد حخرجػػػػػه فػػػػػ  دػػػػػوؽ النمػػػػػؿ   وارضػػػػػنف  إلرضػػػػػنفوالجدػػػػػم    
الحر  ػػػػػ   دنفػػػػػ  اجلػػػػػزة المجحمػػػػػت المدػػػػػحة د مػػػػػف ذػػػػػذا المخػػػػػرج   وحنكػػػػػ  ادارة الجػػػػػودة فػػػػػ  مجػػػػػنؿ

والحن ػػػػ ـ الدػػػػن  الػػػػ  ححا ػػػػؽ الحرد ػػػػز الػػػػدق ؽ ن ػػػػ  الطنلػػػػب   والحدنمػػػػؿ مػػػػت ادػػػػحراح ج   الجلػػػػد 
الحن  م ػػػػػ  )المدردػػػػػ    ايدارة الن  ػػػػػن   وزارة الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ( وا ػػػػػراؾ الط  ػػػػػ  ل نمػػػػػؿ مػػػػػت ذ صػػػػػ  

لحػػػػػد ث وايدػػػػػحمرار فػػػػػ  الحطػػػػػو ر   ومعحاػػػػػ  الةدػػػػػر ايداري االحػػػػػدر س وايذانػػػػػ  المدردػػػػػ     
وحط  اػػػػػه فػػػػػ  دنفػػػػػ  ادارات المػػػػػدارس ومدػػػػػحو نحلن ووظنصةلػػػػػن   وانح ػػػػػنر دػػػػػؿ فػػػػػرد فػػػػػ  المدردػػػػػ  
مدػػػػػ وي نػػػػػف الجػػػػػودة   و جػػػػػب اف ححضػػػػػمف دػػػػػؿ النم  ػػػػػنت المكةػػػػػذة ل جػػػػػودة ال ػػػػػنم   واف حدػػػػػوف 

 محمن    مت محط  نت الحس ر ال انف .

ؽ ايذػػػػػػداؼ   ول دػػػػػػت وادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ ذػػػػػػ  كمػػػػػػط او طر اػػػػػػ  لححا ػػػػػػ     
مجػػػػػػػػرد ايكجػػػػػػػػنز   فححا ػػػػػػػػؽ ايذػػػػػػػػداؼ  حوقػػػػػػػػؼ ن ػػػػػػػػ  كون ػػػػػػػػ  المػػػػػػػػدخعت ال  ػػػػػػػػر   والمند ػػػػػػػػ  
المدػػػػػػحخدم  ودػػػػػػذلؾ طػػػػػػرؽ ادػػػػػػحخداـ ذػػػػػػذ  المػػػػػػدخعت وادػػػػػػح منرذن   واف ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   

ذػػػػػ   م ن ػػػػػ  مػػػػػكلة  رحدػػػػػز ن ػػػػػ  امدنك ػػػػػ  ا جػػػػػند  انفػػػػػ  حكظ م ػػػػػ  لػػػػػدى الم ددػػػػػنت فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ 
حجنػػػػؿ ايدارة الحن  م ػػػػ  والمن مػػػػ ف والنػػػػنم  ف والط  ػػػػ  مححمدػػػػ ف لدػػػػؿ مػػػػن ذػػػػو جد ػػػػد الحن  م ػػػػ  

مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ححر ػػػػػػؾ مػػػػػػواذ لـ وقػػػػػػدراحلـ وح ػػػػػػج ت فػػػػػػرؽ النمػػػػػػؿ والم ػػػػػػنرد  فػػػػػػ  احخػػػػػػنذ الاػػػػػػرار 
وححدػػػػػػ ف النم  ػػػػػػنت    مػػػػػػن  ضػػػػػػة  حس  ػػػػػػرًا واضػػػػػػحن كحػػػػػػو ايفضػػػػػػؿ لػػػػػػدى خر جػػػػػػ  الم ددػػػػػػنت 

 الحن  م  .

لاػػػػػوؿ  ػػػػػنف ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  مجػػػػػنؿ الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ مػػػػػف ذػػػػػذا المكط ػػػػػؽ  مدػػػػػف ا     
حنكػػػػ  ححدػػػػ ف وحطػػػػو ر ايدػػػػنل ب الا ند ػػػػ  وايدار ػػػػ  والنمػػػػؿ ن ػػػػ  ادخػػػػنؿ الحس  ػػػػرات المعصمػػػػ  

إحػػػػداث ذلػػػػؾ الحس  ػػػػر و  ػػػػدؿ جمػػػػنن  وحنػػػػنوك    والجد ػػػػدة وا ػػػػراؾ دػػػػؿ انضػػػػنف المدردػػػػ  فػػػػ
 ػػػػػػػؽ روح المكنفدػػػػػػػ  ال ػػػػػػػر ة   ػػػػػػػ ف  ح ػػػػػػػث  دةػػػػػػػؿ اجػػػػػػػراف الححػػػػػػػد ث والحطػػػػػػػو ر المدػػػػػػػحمر مػػػػػػػت خ

                                                            
)) ( ا3002احمد ابراهٌم احمد ).لجودة الشاملة فً االدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة 
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المػػػػػػػدارس ل ح ػػػػػػػدي لححػػػػػػػد نت الن ػػػػػػػر والحطػػػػػػػورات المحعحاػػػػػػػ  و نلحػػػػػػػنل  لح ذ ػػػػػػػؿ دػػػػػػػؿ ح م ػػػػػػػذ 
وانػػػػػداد   مػػػػػن  حكندػػػػػب وقدراحػػػػػه وملنراحػػػػػه وحنجنحػػػػػه والنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  كمػػػػػو    ػػػػػدؿ محدنمػػػػػؿ ومػػػػػف 
ت جم ػػػػػػت الجواكػػػػػػب النا  ػػػػػػ  والجدػػػػػػم   والكةدػػػػػػ   وايجحمنن ػػػػػػ  وذلػػػػػػؾ لمان  ػػػػػػ  محط  ػػػػػػنت المجحمػػػػػػ

ودػػػػػد حنجػػػػػنت دػػػػػوؽ النمػػػػػؿ   وادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ ذػػػػػ  نم  ػػػػػ  ادار ػػػػػ  ححاػػػػػؽ 
اذػػػػػػػػداؼ دػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف دػػػػػػػػوؽ النمػػػػػػػػؿ والطػػػػػػػػعب   اي اكلػػػػػػػػن ح ػػػػػػػػمؿ جم ػػػػػػػػت وظػػػػػػػػنصؼ وك ػػػػػػػػنطنت 
الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    لػػػػػ س فػػػػػ  اكحػػػػػنج الخدمػػػػػ  فحدػػػػػب   واكمػػػػػن فػػػػػ  حو ػػػػػ  لن   ايمػػػػػر الػػػػػذي 

ححدػػػػػػػ ف مردػػػػػػػز الم ددػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  مح  ػػػػػػػن  كطػػػػػػػوي ن ػػػػػػػ  رضػػػػػػػن الطػػػػػػػعب وز ػػػػػػػندة  اػػػػػػػحلـ   و 
وننلم ػػػػػن وز ػػػػػندة ك ػػػػػ  لن فػػػػػ  دػػػػػوؽ النمػػػػػؿ   وادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ كمػػػػػوذج اداري 
 ػػػػنمؿ  اػػػػـو ن ػػػػ  الجػػػػودة فدػػػػرًا وحكظ مػػػػًن و كط ػػػػؽ مػػػػف ادػػػػحراح ج   حننوك ػػػػ  ومدػػػػحمرة ل ححدػػػػ ف 

نمػػػػػعف الػػػػػداخ   ف ن ػػػػػ  لضػػػػػمنف ححا ػػػػػؽ اذػػػػػداؼ الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    والمجحمػػػػػت   وارضػػػػػنف ال
 المدى الا  ر والطو ؿ.

مػػػػف خػػػػعؿ مػػػػن ورد مػػػػػف حنر ةػػػػنت الجػػػػودة ال ػػػػنم   واداراحلػػػػػن    مدككػػػػن الحو ػػػػؿ الػػػػ  الند ػػػػػد    
 مف الم ندئ الح   رحدز ن  لن مةلوملن وف دةحلن وذ  :

م ػػػػنرد  جم ػػػػت النػػػػنم  ف فػػػػ  الحكظػػػػ ـ   اي اف جم ػػػػت مػػػػف  نمػػػػؿ فػػػػ  المكظمػػػػ  مدػػػػ ولوف  -2
م ػػػػػػػ  نػػػػػػػف جػػػػػػػودة المكػػػػػػػحة   يف الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   ححط ػػػػػػػب فػػػػػػػ  الماػػػػػػػنـ ايوؿ مدػػػػػػػ ول   دن

 ايدارة الح نرد  .
اداف النمػػػػػؿ  طر اػػػػػ   ػػػػػح ح  مػػػػػف اوؿ خطػػػػػوة   ايمػػػػػر الػػػػػذي  ػػػػػ دي الػػػػػ  حةػػػػػندي الد  ػػػػػر  -1

 مف الن وب واللةوات وايخطنف.
الحرد ػػػػػػػػز ن ػػػػػػػػ  النم ػػػػػػػػؿ  ححا ػػػػػػػػؽ دػػػػػػػػؿ الحوقنػػػػػػػػنت   و ا ػػػػػػػػد  نلنم ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  ادارة الجػػػػػػػػودة  -0

    ف  الم ددنت الحر و   : الطنلب   والمجحمت ودوؽ النمؿ.ال نم
 الا ندة واذحمنملن  حوح د الر    وايذداؼ وايدحراح ج نت داخؿ المكظوم  الحن  م  . -0
 حنحمد ادارة الجودة ال نم   ن   ايدحاعل  . -3
 احخنذ الارارات الةننل  ن   ادنس مف الحانصؽ. -0
وذػػػػػ  ن ػػػػػنرة نػػػػػف حدػػػػػنل ؼ جم ػػػػػت اينمػػػػػنؿ المحن اػػػػػ   حد ةػػػػػ  الجػػػػػودة وفػػػػػؽ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   -3

  جودة الد ن  او الخدم .
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قػػػػػػدرة ايدارة المدػػػػػػحمرة ن ػػػػػػ  حاو ػػػػػػ  مردزذػػػػػػن الحكنفدػػػػػػ  ايمػػػػػػر الػػػػػػذي  ػػػػػػرى ضػػػػػػرورة حػػػػػػوف ر  -0
 افدنر جد دة ومن ومنت    نحمد ن  لن لححا ؽ  لرة وادن  ف  الدوؽ.

اجػػػػػؿ م ػػػػػنرد   وضػػػػػت جم ػػػػػت النػػػػػنم  ف فػػػػػ   ػػػػػورة مجمونػػػػػنت نمػػػػػؿ او فػػػػػرؽ نمػػػػػؿ مػػػػػف -9
 دنف  النم  نت ايكحنج   وايدار  . إلكجنزحننوك   

حكم ػػػػػػ  مةلػػػػػػـو ايدارة الذاح ػػػػػػ    اي ي  ػػػػػػد مػػػػػػف اف ححػػػػػػنح لجم ػػػػػػت النػػػػػػنم  ف فر ػػػػػػ  ا ػػػػػػداف  -23
 الراي والم نرد  اي جن    ف  النمؿ وايدارة.

 النمؿ ن   ححا ؽ محط  نت وحنجنت النم ؿ وفؽ الموا ةنت الح  حرض ه. -22
وقػػػػت  و  ق ػػػػرقػػػػؿ حد ةػػػػ  وجلػػػػد  دة ال ػػػػنم   الػػػػ  ححا ػػػػؽ الكحػػػػنصة المحوقنػػػػ   حدػػػػن  الجػػػػو  -21

 ممدف.
احنحػػػػػػ  الةر ػػػػػػ  ل حػػػػػػوار وطػػػػػػرح ايفدػػػػػػنر ال كػػػػػػنفة وحول ػػػػػػد ايفدػػػػػػنر الجد ػػػػػػدة   دوف خػػػػػػوؼ  -20

 او حردد.
 ححا ؽ ايح نؿ الج د والحةننؿ الم حرؾ   ف اينضنف ف  المكظم . -20
ؼ ن ػػػػػػػ  جواكػػػػػػػب الا ػػػػػػػور ومننلجحلػػػػػػػػن   والحنػػػػػػػػر الحاػػػػػػػو ـ المدػػػػػػػحمر ل جلػػػػػػػود الم ذولػػػػػػػ    -23

 وحكم   الجواكب اي جن    نف طر ؽ الحطو ر المدحمر.
حنمػػػػػػؿ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ن ػػػػػػ  حادػػػػػػ ـ النمػػػػػػؿ الػػػػػػ  نكن ػػػػػػر  الرص دػػػػػػ   ممػػػػػػن  وضػػػػػػح  -20

 الجلود الةر دة ف  ححا ؽ ايكحنج  .
 حدن  ادارة الجودة ال نم   ال  ححا ؽ ايدحخداـ ايم ؿ ل موارد ال  ر  . -23
دػػػػػن  ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   الػػػػػ  ححا ػػػػػؽ رضػػػػػن المدػػػػػحل ؾ اضػػػػػنف  الػػػػػ  ححا ػػػػػؽ اذػػػػػداؼ ح -20

 المكظم .
حاػػػػػدـ ادػػػػػنل ب محػػػػػددة فػػػػػ  حرجمػػػػػ  وححو ػػػػػؿ الم ػػػػػندئ الػػػػػ  ممنردػػػػػنت   والمجػػػػػردات الػػػػػ   -29

 خ رات نم   .
السػػػػػرض ايدندػػػػػ  مػػػػػف الا ػػػػػندة ايدار ػػػػػ  ذػػػػػو النمػػػػػؿ ن ػػػػػ  ححدػػػػػ ف المكحجػػػػػنت والخػػػػػدمنت  -13

 دحوى من ف مف الا وؿ.وحطو رذن   ول س حخ  د م
اذحمػػػػػػنـ ايدارة  دػػػػػػؿ النػػػػػػنم  ف وايدحةدػػػػػػنر نػػػػػػف اذم ػػػػػػ  ومدػػػػػػ ول   دػػػػػػؿ فػػػػػػرد مػػػػػػكلـ فػػػػػػ   -12

 الم دد .

اف اذػػػػػـ دييت الجػػػػػودة فػػػػػ  الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  ذػػػػػو اف للػػػػػن  اػػػػػ  حكظ م ػػػػػ  حدػػػػػ ر وفػػػػػؽ    
 قػػػػ ـ وم ػػػػندئ  ن حػػػػ  وواضػػػػح  حدػػػػود جم ػػػػت افرادذػػػػن  وحدػػػػن  الػػػػ  الححدػػػػ ف المدػػػػحمر ل نم  ػػػػنت
ايدار ػػػػػػػ  والحن  م ػػػػػػػ    وذلػػػػػػػؾ  مدػػػػػػػنندة انضػػػػػػػنف ذ صػػػػػػػ  الحػػػػػػػدر س والطػػػػػػػعب وايدارة واول ػػػػػػػنف 
ايمػػػػور )المجحمػػػػت(  مػػػػف خػػػػعؿ حجر ػػػػب احػػػػدث الكظر ػػػػنت الحد  ػػػػ  فػػػػ  مجػػػػنؿ الحر  ػػػػ  والحن ػػػػ ـ 



19 
 

والن ػػػػػػػـو المخح ةػػػػػػػ  ل و ػػػػػػػوؿ الػػػػػػػ  ادػػػػػػػنند المدػػػػػػػحة د ف مػػػػػػػف كظػػػػػػػنـ الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم     وححػػػػػػػدد 
حن  م ػػػػ  مػػػػف خػػػػعؿ   ػػػػنف كحنصجلػػػػن ن ػػػػ  المدػػػػحة د ف والػػػػذي  وضػػػػحه الجػػػػودة فػػػػ  الم ددػػػػنت ال

 ل :ال دؿ الحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نتائج الجودة عمى المستفيدين1الشكل رقم )

 

 

 تحسٌن دافعٌته للتعلم )الرضا عن بٌئة التعلم(.-

 تحسن نتائج تعلمه باستمرار )الحماس والتقدٌر العالً للذات(.-

 تزاٌد التزامه لتحسٌن تعلمه )االحساس بالغرض(.-

 بهجة ومرح اكثر للتعلم )غٌاب الخوف(.-

 لمتبادل االٌجابً(.عالقات افضل مع الزمالء والمعلمٌن )الدعم ا-

 جهد اقل فً عملٌات التعلٌم )الطالب ٌتحمل مسإولٌة تعلمه(.-

زٌادة حماسهم لتحسٌن التعلٌم )تقدٌر جهودهم ومشاركاتهم فً -

 قرارات المدرسة(.

العمل بروح الفرٌق مع الزمالء وادارة المدرسة واولٌاء االمور -

 م.لتحسٌن عملٌات التعلٌ

 العالقات الطٌبة مع الطالب.-

 فرق التعلم(. –بٌئة تعاونٌة )فرق العمل -

 تحسٌن انتاجٌة الطالب والمدرسٌن والعاملٌن.-

 تحسٌن عالقة المإسسة التعلٌمٌة مع اولٌاء االمور والمجتمع.-

 جهد اقل فً عمل مدٌر المإسسة )تفوٌض الصالحٌات(.-

رضا الطالب والمدرسٌن والعاملٌن واولٌاء تركٌز االدارة على -

 االمور.

 عالقة متطورة مع ادارة المإسسة التعلٌمٌة والمدرسٌن.-

 رضا متزاٌد عن اداء المدرسة للتحسٌن المستمر فً تعلم ابنائهم.-

تدخلهم فً طرائق تربٌة وتعلٌم ابنائهم من خالل اقتراحاتهم -

 وتطلعاتهم.

 إسسة التعلٌمٌة.ثقة بؤداء الم-

 تحسٌن تواصلهم مع المإسسة التعلٌمٌة.-

البحث عن جذور المشكالت وحلها بمنهج علمً ووضع اجراءات -

 لضمان عدم تكرارها.

 فرق التعلم(. –العمل الجماعً فً المدرسة )فرق العمل الوظٌفٌة -

احسٌن دافعٌة الطالب والمدرسٌن للتعلم والتعلٌم من خالل تلبٌة -

 احتٌاجاتهم وتطلعاتهم.

لمورد االكثر قٌمة للمإسسة االستخدام االمثل للوقت باعتباره ا-

 التعلٌمٌة ونظام التعلٌم )فرص التعلم(.

 للطالب الجودة تعنً الطالب

عضو 

هٌئة 

 التدرٌس

ادارة 

 المإسسة

اولٌاء 

 االمور

نظام 

المإسسة 

 التعلٌمٌة

 الجودة تعنً للمعلم

الجودة تعنً إلدارة 

 المدرسة

الجودة تعنً ألولٌاء 

 االمور

الجودة تعنً للنظام 

فً المإسسة 

 التعلٌمٌة
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 خصائص ادارة الجودة الشاممة:

 ححم ز ادارة الجودة ال نم    نلخ نصص والدمنت ايح   :   

 والمدحو نت والوظنصؼ الخن   ف  المكظم .ننت ال موؿ: فل  ح مؿ دؿ الاطن  .2
المكظمػػػػ    ح ػػػػث اكػػػػه ي  وجػػػػد نمػػػػؿ دوف وجػػػػود   داف م ػػػػؿ الز ػػػػنصف  ػػػػ صن ح و ػػػػًن جوذر ػػػػن  .1

 ز نصف  و ط  ن  الحنؿ ي  دوف المكظم  اي وجود اذا دنكت دوف نمؿ.
ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ح حػػػػػث نػػػػػف م ػػػػػندر ق ػػػػػر حا  د ػػػػػ  ل من ومػػػػػنت   ذلػػػػػؾ يف الكػػػػػنس  .0

  رق وف ف  اداف اينمنؿ ذات الجودة.
حردػػػػػػز ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ن ػػػػػػ  الحطػػػػػػو ر والححدػػػػػػ ف المدػػػػػػحمر فػػػػػػ  اك ػػػػػػط  ونم  ػػػػػػنت  .0

 المكظم  وف  الحاك نت ونكن ر ايداف المخح ة .
اح ػػػػػنع المكلج ػػػػػ  الن م ػػػػػ  الحػػػػػ  حنحمػػػػػد ن ػػػػػ  الحح  ػػػػػؿ والح ػػػػػم ـ والحخطػػػػػ ط والحكظػػػػػ ـ لدػػػػػؿ  .3

 الدةنفة والجودة. ك نط ف  المكظم  وذلؾ لححا ؽ
الم ػػػػػػنرد    حلػػػػػػدؼ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   الػػػػػػ   ػػػػػػذؿ الجلػػػػػػد مػػػػػػف خػػػػػػعؿ النمػػػػػػؿ  كظػػػػػػػنـ  .0

 الةر ؽ لححا ؽ مدحو نت الجودة المط و  .
ايكطػػػػػػعؽ مػػػػػػف قمػػػػػػ  اللػػػػػػـر الػػػػػػوظ ة    ح ػػػػػػث  حوقػػػػػػؼ كجػػػػػػنح النمػػػػػػؿ ن ػػػػػػ  اقحكػػػػػػنع ايدارة  .3

نصم ف ن ػػػػػػ  ح ػػػػػػم ـ وح ػػػػػػس ؿ الن  ػػػػػػن واخػػػػػػذذن  م ػػػػػػدا الم ػػػػػػندرة وحػػػػػػوف ر المدػػػػػػنكدة الدنم ػػػػػػ  ل اػػػػػػ
 اينمنؿ ف  المكظم .

الحكظػػػػػػ ـ ال ػػػػػػػ د    ح ػػػػػػث  ػػػػػػػحـ الحننمػػػػػػؿ مػػػػػػػت المكظمػػػػػػ  د ػػػػػػػ د  محدنم ػػػػػػ   ح ػػػػػػػث  ححاػػػػػػػؽ  .0
 جودة ودةنفة ممدك .   ن  الحدفؽ ايفضؿ ل نم  نت وح ؿ الخدمنت ل مدحة د ف 

الجمنن ػػػػػػ   اذ  دػػػػػػحخدـ مكطػػػػػػؽ النمػػػػػػؿ الجمػػػػػػنن  وحدػػػػػػو ف فػػػػػػرؽ النمػػػػػػؿ لححدػػػػػػ ف الجػػػػػػودة  .9
 ي مف الجلود الةرد   المكنزل . د
حكم ػػػػ  الرقن ػػػػ  الذاح ػػػػ  واينحمػػػػند ن  لػػػػن  ػػػػدًي مػػػػف الرقن ػػػػ  الخنرج ػػػػ    فػػػػنلجودة ي حةػػػػرض  .23

 ن   الةرد  ؿ حك ت مكه كح ج  ايقحكنع.
الحرد ػػػػػز ن ػػػػػ  ايك ػػػػػط  الملمػػػػػ    والححػػػػػرر مػػػػػف الجلػػػػػود الملػػػػػدورة الحػػػػػ  ي مػػػػػردود مػػػػػف  .22

 وراصلن.
 كت الخط   دي مف د ؼ الخط  ومحنول  ا عح آ نر .لحدـ  و نك  ح ك  فدرة ما .21
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 سياسة الجودة:

مػػػػػف ادندػػػػػ نت اقنمػػػػػ  كظػػػػػنـ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ححد ػػػػػد د ندػػػػػ  الجػػػػػودة   ػػػػػورة حدػػػػػلؿ ن ػػػػػ      
دػػػػػؿ النػػػػػنم  ف فلمػػػػػه وادػػػػػحخدامه   ومػػػػػف الضػػػػػروري اف  حم ػػػػػز كظػػػػػنـ الجػػػػػودة  نلوضػػػػػوح والدقػػػػػ  

د اف كاػػػػوؿ ن كظػػػػف اكػػػػه  حوجػػػػب ن  كػػػػن وداصمػػػػن والححد ػػػػد   ون ػػػػ  دػػػػ  ؿ الم ػػػػنؿ   مػػػػف ق ػػػػر المة ػػػػ
المدػػػػػحو نتن ولدػػػػػف  جػػػػػب اف كاػػػػػوؿ : ن دػػػػػحدوف ذكػػػػػنؾ   ػػػػػ ن  النمػػػػػؿ ن ػػػػػ  إحمػػػػػنـ دػػػػػؿ  ػػػػػ ف 

اجػػػػرافات نمػػػػؿ محػػػػددة ل ملػػػػنـ الن ػػػػرة الرص دػػػػ   وذػػػػ  حدػػػػج ؿ الط  ػػػػ    وحاػػػػد ـ الك ػػػػح للػػػػـ   
 ػػػػػ  ن ػػػػػ  الكاػػػػػنط د ندػػػػػ  الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ايجنوالحاػػػػػو ـ   والحوج ػػػػػه... الػػػػػ  و جػػػػػب اف حسطػػػػػ  

 الحنل  :

 مف ال خص الذي د حول  اقنم  كظنـ الجودة ال نم   وادارحه؟ -
 من ذ  الد ة   الح  ححـ  لن مراق   ومحن ن  ومراجن  الكظنـ؟ -
 من ذ  الملنـ الح  دححـ   نق  اجرافات محددة للن؟ -
 من ذ  د ة   مراق   حكة ذ ح ؾ ايجرافات؟ -
 ؟ نإلجرافات د ؼ  حـ ح ح ح الة ؿ ف  ايلحزاـ -

وحنػػػػػػد مدػػػػػػ ل  وضػػػػػػوح د ندػػػػػػ  الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   مػػػػػػف اذػػػػػػـ نكن ػػػػػػر حط  ػػػػػػؽ الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   
  كجنح.

 خصائص ادارة الجودة الشاممة في العممية التعميمية:

خ ػػػػػػػػػنصص ادارة الجػػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػػنم   فػػػػػػػػػ   1992نػػػػػػػػػنـ  Bonstingلاػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػدـ   وكدػػػػػػػػػحكؾ    
 النم    الحن  م   دمن     :

 وداصم  مدى الح نة. الحر    نم    مدحمرة .2
 ي  د اف  دوف الكمط الا ندي ف  ايدارة كمطن ح نرد ًن حننوك ًن. .1
اف الحةػػػػػػػػنذـ  ػػػػػػػػ ف النػػػػػػػػنم  ف ي  ػػػػػػػػد اف  حظػػػػػػػػ   نيذحمػػػػػػػػنـ مػػػػػػػػت ضػػػػػػػػرورة حط  ػػػػػػػػؽ كظر ػػػػػػػػ   .0

 الد طرة.
 ك سػػػػػ  اف  كظػػػػػر الػػػػػ  جم ػػػػػت النػػػػػنم  ف فػػػػػ  الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  ن ػػػػػ  اكلػػػػػـ مػػػػػنذروف فػػػػػ   .0

 نمنللـ.ح د   واج نحلـ واكجنز ا
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 ايدحخداـ ايم ؿ ل موارد ال  ر   والمند   المحنح . .3
 حاد ـ الخدمنت  من    ت حنجنت المدحة د الداخ    والخنرج  . .0
 حوف ر افضؿ المنكو نت لجم ت الننم  ف. .3
 حوف ر ادوات ومنن  ر لا نس ايداف. .0
 حخة ض الحد ة  مت ححا ؽ الط ب ايجحمنن . .9

 و مدككن اضنف  ايح : .23
ر حػػػػدر ب المن ػػػػـ واطعنػػػػه ن ػػػػ  المدػػػػحجدات ا كػػػػنف الخدمػػػػ  مػػػػت ضػػػػرورة جػػػػودة اف  دػػػػحم .22

 ال د الننم   ادندًن.
اف  كظػػػػػر الػػػػػػ  جم ػػػػػت الطػػػػػػعب ن ػػػػػ  اكلػػػػػػـ قػػػػػندروف ن ػػػػػػ  الػػػػػحن ـ ملمػػػػػػن دػػػػػنف حجػػػػػػـ او  .21

 درج  الةروقنت الةرد     كلـ.
اف حدػػػػػػػوف المػػػػػػػندة الن م ػػػػػػػ  المادمػػػػػػػ  ل طػػػػػػػعب ممحنػػػػػػػ  ومةرحػػػػػػػ  مػػػػػػػت معحاحلػػػػػػػن الداصمػػػػػػػ   .20

 ور.ل حط
 الحط  ؽ النم   ال  جنكب الحدر س الكظري. .20
 الحجر ب المدحمر ل طرؽ المدححد   ف  الحدر س وايدارة . .23
حػػػػوف ر ال  صػػػػ  الحن  م ػػػػ  ط ػػػػؽ الموا ػػػػةنت الننلم ػػػػ  مػػػػف ح ػػػػث الموقػػػػت والحجػػػػـ والودػػػػنصؿ  .20

 والمندات وايجلزة والجمنل نت.
  وفػػػػػؽ منػػػػػن  ر واذػػػػػداؼ حػػػػػوف ر  ركػػػػػنمة الحوا ػػػػػؿ مػػػػػت اول ػػػػػنف ايمػػػػػور والمجحمػػػػػت المح ػػػػػ .23

 واضح .

 اهداف ادارة الجودة الشاممة:

حنػػػػد ادارة الجػػػػودة ال ػػػػػنم   كظنمػػػػن محدػػػػنمًع مػػػػػت دػػػػؿ الػػػػكظـ ايدار ػػػػػ  وايكحنج ػػػػ  والحدػػػػػو ا       

  و ح ػػػػن ؾ مػػػػت جم ػػػػت مجػػػػنيت الك ػػػػنط ومدػػػػحو نحه و حس سػػػػؿ فػػػػ  دػػػػؿ اجػػػػرافات النمػػػػؿ وذلػػػػؾ 

 لححا ؽ ايذداؼ ايح  :

 لد ت والخدمنت  من  حاؽ احح نجنحلـ و حةؽ مت حوقننحلـ.حزو د النمعف  ن .2
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حخةػػػػػػ ض حد ةػػػػػػ  ايداف دوف المدػػػػػػنس ححدػػػػػػ ف دةػػػػػػنفة النم  ػػػػػػنت فػػػػػػ  المكظمػػػػػػ   مػػػػػػن  حاػػػػػػؽ  .1

 مدػػػػػػػحوى جػػػػػػػودة ايداف   وحا  ػػػػػػػؿ الوقػػػػػػػت المدػػػػػػػحسرؽ فػػػػػػػ  ايداف دوف المدػػػػػػػنس  مدػػػػػػػحوى 

ف  الػػػػػ  حطػػػػػو ر ل مدػػػػػحة د ف  اضػػػػػن الجػػػػػودة  وححدػػػػػ ف ادػػػػػ وب حاػػػػػد ـ المكحجػػػػػنت والخػػػػػدمنت 

 افضؿ وادرع   وذلؾ ل وفنف  نحح نجنت المدحة د ف.مكحجنت وخدمنت جد دة 

مواد ػػػػػػػػ  مدػػػػػػػػ رة الحطػػػػػػػػو ر والححدػػػػػػػػ ف  دػػػػػػػػنل ب حاػػػػػػػػد ـ المكحجػػػػػػػػنت والخػػػػػػػػدمنت   والرقػػػػػػػػ   .0

 ل و وؿ ال  المدحو نت الننلم   المحننرؼ ن  لن.

 الححد ف المدحمر لدنف  مرافؽ ونم  نت واقدنـ المكظم . .0

نفػػػػ  نكن ػػػػر المكظمػػػػ  ونم  نحلػػػػن ومكحجنحلػػػػن   ودمػػػػة فدػػػػرة الحطػػػػو ر فػػػػ   ػػػػم ـ حطػػػػو ر د .3

 ف دة  ايدارة.

ح د ػػػػػد المردػػػػػز الحكنفدػػػػػ  ل مكظمػػػػػ  و كػػػػػنف وحكم ػػػػػ  وحةن ػػػػػؿ قػػػػػدراحلن الحكنفدػػػػػ   فػػػػػ  مواجلػػػػػ   .0

 حطورات الدوؽ ومحنويت المكنفد ف.

فػػػػػػػؽ ضػػػػػػػمنف ادػػػػػػػحدمنؿ المكظمػػػػػػػ  ل ماومػػػػػػػنت الم د ػػػػػػػ  الػػػػػػػ  و ػػػػػػػوللن لػػػػػػػدرجنت الحم ػػػػػػػز و  .3

 المنن  ر الننلم   المحننرؼ ن  لن ف  كمنذج ادارة الحم ز.

 ز ندة الر ح   وححد ف اقح ند نت المكظم . .0

 ز ندة الادرة الد    ل مكظم  ن   الكمو المحوا ؿ. .9

 ز ندة حرد   ومروك  المكظم  ف  حننم لن مت المحس رات . .23
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 اهداف ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

ددػػػػػػػنت فػػػػػػػ  حط  ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   فػػػػػػػ  الم  ف ػػػػػػػه اف اللػػػػػػػدؼ الرص دػػػػػػػ   ممػػػػػػػن ي  ػػػػػػػؾ     

الحن  م ػػػػػػ  ذػػػػػػو حطػػػػػػو ر الخػػػػػػدمنت والمخرجػػػػػػنت مػػػػػػت حخةػػػػػػ ض فػػػػػػ  الحدػػػػػػنل ؼ والوقػػػػػػت والجلػػػػػػد 

ايمػػػػػػػػور ول مجحمػػػػػػػػت وددػػػػػػػػب رضػػػػػػػػنذـ  وذكػػػػػػػػنؾ  و ول ػػػػػػػػنفلححدػػػػػػػػ ف الخدمػػػػػػػػ  المادمػػػػػػػػ  ل ط  ػػػػػػػػ  

 اذداؼ فرن   حكط ؽ مف ذذا اللدؼ وذ  :

 خةض الحدنل ؼ. .2

  ؽ الجودة.ححا .1

 الملمنت. إلكجنزحا  ؿ الوقت العـز  .0

 ز ندة الدةنفة  ز ندة الحننوف   ف ادارات المدارس وح ج ت النمؿ الجمنن . .0

حن ػػػػػ ـ ايدارة والنػػػػػنم  ف د ة ػػػػػ  ححد ػػػػػد وحرح ػػػػػب وحح  ػػػػػؿ الم ػػػػػدعت وحجزصحلػػػػػن الػػػػػ  اجػػػػػزاف  .3

  س رة ل حمدف مف الد طرة ن  لن واحخنذ الارارات    كلن.

 ملنـ ند م  الةنصدة واحخنذ الارارات    كلن.حا  ؿ ال .0

 حوط د ال ا  وححد ف النمؿ ل ننم  ف. .3

 ز ندة الادرة الحكنفد   ف  ايودنط المح    والننلم  . .0

 ز ندة الةنن    الحكظ م   ل موارد ال  ر   الننم   ف  الم ددنت المدرد  . .9

 حلػػػػػػػػن والدػػػػػػػػن  الحنػػػػػػػػرؼ ن ػػػػػػػػ  احح نجػػػػػػػػنت الط  ػػػػػػػػ  وحنجػػػػػػػػنت النمػػػػػػػػؿ والنمػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػ  ح   .23

  نض الخ نصص الم دن  لححا ؽ رضن الط    واول نف ايمور والمجحمت. إلضنف 

 ال انف وايدحمرار والحةوؽ ن   ايخر ف. .22

 حوف ر ال  ص  المكند   ل حن ـ والحن  ـ. .21

 المراق   المحدم  ل نم  نت الحن  م  . .20

 .ز ندة خ رات المن م ف نف طر ؽ الا نـ  نم    الحدق ؽ المدحمرة .20

 ححد ف نم    ايح نؿ والحوا ؿ. .23
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 ححد ف كون   ايح نؿ ودةنفة الخدمنت الحن  م   المادم  ل ط   . .20

 ادارة الجودة ال نم   ف  الحن  ـ:  ذداؼوف من     حوض ح لعدحراح ج   المحدنم   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: اهداف ادارة الجودة الشاممة2الشكل رقم )

 الجودة الشاممة في التعميم: بإدارةات االهتمام مبرر 

المدػػػػػحل ؾ  إلرضػػػػػنفحنػػػػػد الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ادندػػػػػن لعح ػػػػػنيت الحجنر ػػػػػ   ػػػػػ ف الػػػػػدوؿ وودػػػػػ     
وز ػػػػػػندة ايكحػػػػػػنج وحخةػػػػػػ ض الحدػػػػػػنل ؼ وححا ػػػػػػؽ اير ػػػػػػنح   فلػػػػػػ  الحػػػػػػ  حاػػػػػػرر كجػػػػػػنح او ف ػػػػػػؿ 

 ادارة الجودة الشاملة

تخفٌض  تحسٌن الجودة

 التكالٌف

 رفع الكفاءة االنتاجٌة

حصة اكبر فً  جودة عالٌة

 السوق

رضا لدى العمالء وغرس السعادة فً نفوسهم , من خالل سعة او تحقٌق ال

 خدمة ذات مستوى جودة عالٌة تبلغ حد الكمال

البقاء واالستمرار والتفوق 

 على االخرٌن
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رحلػػػػن   ػػػػدؿ فنػػػػنؿ ل ح ػػػػوؿ المكظمػػػػنت ايكحنج ػػػػ  والخدم ػػػػ  فػػػػ  النػػػػنلـ   ولػػػػذلؾ ي  ػػػػد مػػػػف ادا
ن ػػػػ  دػػػػمن  ط  ػػػػ  ل م ددػػػػ  فػػػػ  كظػػػػر الز ػػػػنصف والنػػػػنم  ف  وحكم ػػػػ  ال ػػػػنور  نيكحمػػػػنف فػػػػ    صػػػػ  
النمػػػػؿ   ولاػػػػد حضػػػػنفرت نػػػػدة نوامػػػػؿ ومػػػػ  رات ملمػػػػ  فػػػػ  لةػػػػت الكظػػػػر الػػػػ  ضػػػػرورة واذم ػػػػ  

 الحنل  : لألد نبالجودة وذلؾ 

الحاك ػػػػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػػػػػ  اوجػػػػػػػػػػدت حردػػػػػػػػػػ  الححػػػػػػػػػػويت الننلم ػػػػػػػػػػ  والمحس ػػػػػػػػػػرات ايقح ػػػػػػػػػػند   و  .2
وال انف ػػػػ  اوضػػػػننًن جد ػػػػدة جن ػػػػت الجػػػػودة امػػػػرا ححم ػػػػن فػػػػ  دػػػػؿ مػػػػن حاػػػػـو  ػػػػه المكظمػػػػنت مػػػػف 

 انمنؿ ومن حادمه مف مكحجنت وخدمنت.
ح ػػػػػػنند المكنفدػػػػػػنت الننلم ػػػػػػ  واححػػػػػػداـ ال ػػػػػػراع  ػػػػػػ ف ماػػػػػػدم  المكحجػػػػػػنت والخػػػػػػدمنت ممػػػػػػن  .1

فدػػػػ ف وي  ا  ػػػػوف دػػػػوى جنػػػػؿ النمػػػػعف فػػػػ  موقػػػػؼ محم ػػػػز  دػػػػمح للػػػػـ  نلمةنضػػػػ    ػػػػ ف المكن
 ايفضؿ واين   جودة.

اذحمػػػػػػػنـ الػػػػػػػدوؿ  حط  ػػػػػػػؽ حاك ػػػػػػػنت ايح ػػػػػػػنؿ وكظػػػػػػػـ المن ومػػػػػػػنت وحطػػػػػػػو ر ادػػػػػػػنل ب حاػػػػػػػد ـ  .0
الخػػػػػػدمنت ل مػػػػػػواطك ف وضػػػػػػمنف ح ػػػػػػوللـ ن ػػػػػػ  اجػػػػػػود المكحجػػػػػػنت والخػػػػػػدمنت دػػػػػػواف مػػػػػػف 
م ػػػػػػػندر حدوم ػػػػػػػ  او م ددػػػػػػػنت خن ػػػػػػػ  وطك ػػػػػػػ  وق ػػػػػػػر وطك ػػػػػػػ    وقػػػػػػػد دػػػػػػػنذمت ذػػػػػػػذ  

  لةػػػػػػػت اكح ػػػػػػػن  ايدارة الحدوم ػػػػػػػ  الػػػػػػػ  منكػػػػػػػ  الجػػػػػػػودة فػػػػػػػ  ايداف الحردػػػػػػػ  الحطو ر ػػػػػػػ  فػػػػػػػ
وح   رذػػػػػن فػػػػػ  خدمػػػػػ  المحنػػػػػنم  ف وحخةػػػػػ ض الحد ةػػػػػ  والوقػػػػػت المدػػػػػحسرؽ  مػػػػػن  دػػػػػنند ن ػػػػػ  

 الحدوم  . لألجلزةحر  د ايداف ايقح ندي 
ضػػػػػػػسوط النولمػػػػػػػ  واحجػػػػػػػن  ايدػػػػػػػواؽ الننلم ػػػػػػػ  ل حػػػػػػػداخؿ واكل ػػػػػػػنر الحػػػػػػػواجز والمواكػػػػػػػت الحػػػػػػػ   .0

فؽ المكحجػػػػنت والخػػػػدمنت  ػػػػ ف ايدػػػػواؽ الننلم ػػػػ   حر ػػػػ  ودػػػػلول  ممػػػػن جنػػػػؿ ححػػػػوؿ دوف حػػػػد
مكظمػػػػػػنت ايكحػػػػػػنج والخػػػػػػدمنت م حزمػػػػػػ   مدػػػػػػن رة المنػػػػػػن  ر الننلم ػػػػػػ  فػػػػػػ  الدػػػػػػ ت والخػػػػػػدمنت 

 والح  ي  ححاؽ ايلحزاـ  لن اي نف طر ؽ حط  ؽ مةنذ ـ ادارة الجودة ال نم  .
ممػػػػػػن  ػػػػػػدفنلن الػػػػػػ  ايحجػػػػػػن  لح كػػػػػػ  ظلػػػػػػور  نػػػػػػض ال ػػػػػػواذد الدػػػػػػ     ن ػػػػػػ  اداف المكظمػػػػػػنت  .3

 اد وب ادارة الجودة ال نم     ومف اذـ ذذ  ال واذد من     :
 اكخةنض جودة الكنحة مف النمؿ. . ا

 ادحلعؾ الد  ر مف الوقت ف  النم    ايكحنج  . . ب
 حندد  ور وا دنؿ المراق  . . ت
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ذػػػػػػػروب النػػػػػػػنم  ف مػػػػػػػف ذوي الخ ػػػػػػػرات المحم ػػػػػػػزة مػػػػػػػف المكظمػػػػػػػنت والنمػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  مكظمػػػػػػػنت  . ث
 خرى.ا

ادػػػػػحلعؾ الد  ػػػػػر مػػػػػف الوقػػػػػت فػػػػػ  ايجحمننػػػػػنت والخػػػػػروج مكلػػػػػن فػػػػػ   نػػػػػض ايح ػػػػػنف دوف  . ج
 احخنذ قرار.

 ح ندؿ ايحلنمنت وال ـو   ف الننم  ف . ح
 د رة ال دنوى الداخ    )مف الموظة ف( والخنرج   )مف النمعف(. . خ
 ػػػػػػ  النجػػػػػػز الحن  مػػػػػػ  اي وجػػػػػػود ادػػػػػػح منر فػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ دوف الننصػػػػػػد يف المخرجػػػػػػنت الحن  م .0

 والكواحة الحر و   ي حدد الط ب الةننؿ ف  ادواؽ النمؿ  نل دؿ الط وب.
ي  حػػػػػػػػػػ ح نػػػػػػػػػػدد الوظػػػػػػػػػػنصؼ الدنف ػػػػػػػػػػ  والمكندػػػػػػػػػػ    فنإلكحػػػػػػػػػػنجمنػػػػػػػػػػديت ال طنلػػػػػػػػػػ  المرحةنػػػػػػػػػػ   .3

 ل مخرجنت الحن  م   او الندس.
احدػػػػنع اللػػػػوة  ػػػػ ف ايكحػػػػنج والحن ػػػػ ـ فاػػػػد حظلػػػػر الحنجػػػػ  لػػػػ نض الملػػػػف والوظػػػػنصؼ الحػػػػ  ي  .0

لحن ػػػػػ ـ الحػػػػػنل    او قػػػػػد ي حجػػػػػد  نػػػػػض الحخ  ػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  الةػػػػػرص المواح ػػػػػ   وفرذػػػػػن ا
 ل نمؿ  ند الحخرج.

 ارحةنع حد ة  الحن  ـ ف  جم ت مراح ه. .9
 اكخةنض الننصد ن   ايدح منر الحن  م . .23
 حرد ز الحن  ـ ن   المننرؼ والن ـو دوف الد ود نت والملنرات وايمور النم   . .22
 و نت ف  ح م ـ ال رامة الحن  م  .ندـ م نرد  جم ت المدح .21
 وجود  سرات ف  ايدوار الحكظ م  . .20
 ف  حوظ ؼ الخر ج ف. الح خ ر .20
 ححوؿ  نض الخر ج ف ل نمؿ ف  مجنؿ  ن د نف حخ  نحلـ. .23

 اهمية ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

رص دػػػػػػػ ًن  اف ظلػػػػػػػور الحاك ػػػػػػػنت ايدار ػػػػػػػ  وادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   اكمػػػػػػػن جػػػػػػػنفت لحػػػػػػػ دي دوراً      
فػػػػػ  كجػػػػػنح المكظمػػػػػ    ولدػػػػػ  حػػػػػدار النم  ػػػػػنت  كجػػػػػنح فن ػػػػػ  المػػػػػد ر ف اف  كظػػػػػروا الػػػػػ  وظ ةػػػػػ  
ادارة الجػػػػػودة ن ػػػػػ  ادػػػػػنس احح نجػػػػػنت المكظمػػػػػ    فػػػػػع حوجػػػػػد ادارة جػػػػػودة  ػػػػػنم   فػػػػػ  المكظمػػػػػ  
مػػػػن لػػػػـ حػػػػ  ر فػػػػ  جم ػػػػت الكػػػػنس وفػػػػ  دػػػػؿ المكحجػػػػنت فػػػػنذا اخػػػػذت الم ددػػػػ  الحن  م ػػػػ  ادػػػػ وب 
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لنملػػػػػػن   فػػػػػػنف ذلػػػػػػؾ دػػػػػػ  دي الػػػػػػ  ححدػػػػػػ ف ايكحػػػػػػنج وحا  ػػػػػػؿ ايخطػػػػػػنف  الجػػػػػػودة فػػػػػػ  اكجػػػػػػنز م
ووجػػػػػػػود مكػػػػػػػنخ ن مػػػػػػػ  افضػػػػػػػؿ   وح ػػػػػػػج ت وحكم ػػػػػػػ  ملػػػػػػػنرات النػػػػػػػنم  ف   وحطػػػػػػػو ر الملػػػػػػػنرات 
الا ند ػػػػػػ  لمػػػػػػد ري الم ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ   والر  ػػػػػػ  الواضػػػػػػح  والوان ػػػػػػ  لدػػػػػػؿ جػػػػػػزف مػػػػػػف اجػػػػػػزاف 

المدػػػػ ول نت والنمػػػػؿ المدػػػػحمر  الم ددػػػػ    والحرد ػػػػز ن ػػػػ  حطػػػػو ر النم  ػػػػنت اد ػػػػر مػػػػف ححد ػػػػد
 لحا  ؿ الةنقد ف  الحن  ـ.

و مدػػػػػف ح خػػػػػ ص اذم ػػػػػ  ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ وحطػػػػػو ر  المدػػػػػحمر مػػػػػف خػػػػػعؿ     
 اآلح :

 ك ر الون    انف  الجودة واينحمند. -
ح د ػػػػػػػػد ال اػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػ  المدػػػػػػػػحو نت المح  ػػػػػػػػ  وايق  م ػػػػػػػػ  والدول ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  مخرجػػػػػػػػنت النم  ػػػػػػػػ   -

    من  دنـ ايكحمنف والحةنظ ن   ذو   ايم  و انفحلن.الحن  م   
الحكدػػػػػػ ؽ مػػػػػػت الم ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ     مػػػػػػن  دةػػػػػػؿ الو ػػػػػػوؿ الػػػػػػ  مكظومػػػػػػ  محدنم ػػػػػػ  مػػػػػػف  -

المنػػػػػػن  ر   وآل ػػػػػػنت ق ػػػػػػنس ايداف   ادحر ػػػػػػندًا  نلمنػػػػػػن  ر الدول ػػػػػػ    و مػػػػػػن ي  حنػػػػػػنرض مػػػػػػت 
 ل ا نـ  نلحاو ـ الذاح  .م ددنت الحن  م   ذو   ايم    ودنـ الادرات الذاح   ل 

الا ػػػػػػنـ  ػػػػػػنلحاو ـ ال ػػػػػػنمؿ ل م ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ    و رامجلػػػػػػن   ط اػػػػػػًن ل منػػػػػػن  ر الا ندػػػػػػ      -
 والمنحمدة لدؿ مرح   حن  م   ولدؿ كوع مكلن .

 ومن هذا المنطمق نجد ان اهمية وفوائد ادارة الجودة الشاممة تكمن في االتي:

ن ػػػػػػػ  جواكػػػػػػػب الةنقػػػػػػػد الحن  مػػػػػػػ  مػػػػػػػف كنح ػػػػػػػ   حدػػػػػػػنند الم ددػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  الحنػػػػػػػرؼ .2
 الوقت والطنقنت الذذك   والمند   و نلحنل  الحخ ص مكلن.

 حدنند ن   ححد ف جودة الخدمنت ايخرى. .1
 حدنند ن   ايدحخداـ الد  ـ ل موارد المنل  . .0
حدػػػػػنند ن ػػػػػ  ز ػػػػػندة ايكحػػػػػنج وال اػػػػػ  وايلحػػػػػزاـ مػػػػػف ق ػػػػػؿ جم ػػػػػت المدػػػػػحو نت فػػػػػ  الم ددػػػػػ   .0

 الحن  م  .
 حدنند الم دد  الحن  م   ن   الحنرؼ ن   مدحوى اداصلن. .3
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حدػػػػػػنند المػػػػػػوظة ف فػػػػػػ   ػػػػػػكت الاػػػػػػرار المحن ػػػػػػؽ  نلنمػػػػػػؿ وذلػػػػػػؾ  نلم ػػػػػػنرد  وطػػػػػػرح الح ػػػػػػوؿ  .0
 وال داصؿ المكند  .

حػػػػث النػػػػنم  ف ن ػػػػ  النمػػػػؿ الػػػػد وب الكػػػػنجح وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػعؿ مػػػػكحلـ ال ػػػػعح نت دكػػػػوع  .3
 مف الححة ز.

 نم ؿ.حدنند ن   ا  نع حنجنت ورق نت ال .0
 حدنند ن   معحا  المدحجدات الحر و   مف اجؿ الحطو ر الداصـ. .9

 حدنند ن   حطو ر الملنرات الا ند  . .23
حدػػػػػػنند ن ػػػػػػ  ضػػػػػػ ط وحطػػػػػػو ر الكظػػػػػػنـ ايداري فػػػػػػ  الم ددػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  كح جػػػػػػ  وضػػػػػػوح  .22

 ايدوار وححد د المد ول نت.
 حدنند ف  ايرحانف  مدحوى الط    ف  جم ت جواكب  خ  نحلـ. .21
دنوى وم ػػػػػدعت الطػػػػػعب والمجحمػػػػػت المح ػػػػػ  وايقػػػػػعؿ مكلػػػػػن ووضػػػػػت الح ػػػػػوؿ ضػػػػػ ط  ػػػػػ .20

 المكند   للن.
ز ػػػػػػندة الدةػػػػػػنفة الحن  م ػػػػػػ  ورفػػػػػػت مدػػػػػػحوى ايداف لجم ػػػػػػت ايدار ػػػػػػ ف والمدردػػػػػػ ف والنػػػػػػنم  ف  .20

 ف  الم دد  الحن  م  .
 الوفنف  محط  نت الط    والمجحمت. .23
  الدػػػػ  م   ػػػػ ف جم ػػػػت النػػػػنم  ف فػػػػ  حػػػػوف ر جػػػػو مػػػػف الحةػػػػنذـ والحنػػػػنوف والنعقػػػػنت ايكدػػػػنك  .20

 المدرد .
حمدػػػػػػػ ف ادارة الم ددػػػػػػػ  مػػػػػػػف حح  ػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػدعت  ػػػػػػػنلطرؽ الن م ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػح ح  والحننمػػػػػػػؿ  .23

 منلن مف خعؿ ايجرافات الح ح ح   والوقن   لمكت حدو لن مدحا ًع.
رفػػػػػت مدػػػػػحوى الػػػػػون  لػػػػػدى الط  ػػػػػ  حجػػػػػن  الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػعؿ دنػػػػػـ ايلحػػػػػزاـ  .20

 ة. كظنـ الجود
الحػػػػرا ط والحدنمػػػػؿ  ػػػػ ف جم ػػػػت ايدار ػػػػ ف والمدردػػػػ ف فػػػػ  الم ددػػػػ  الحن  م ػػػػ  والنمػػػػؿ نػػػػف  .29

 طر ؽ النمؿ الةر ا  و روح الةر ؽ الواحد.
حط  ػػػػػؽ كظػػػػػنـ الجػػػػػودة  مػػػػػكح الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  ايححػػػػػراـ والحاػػػػػد ر المح ػػػػػ  واينحػػػػػراؼ  .13

 الننلم .
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 لـ والمجحمػػػػػػػت   مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ ارضػػػػػػػنف النػػػػػػػنم  ف الحر ػػػػػػػو  ف والمدػػػػػػػ ول ف ايدار ػػػػػػػ ف واذػػػػػػػنل .12
 الوفنف  حنجنحلـ ومحط  نحلـ.

المدػػػػػػػػػنذم  فػػػػػػػػػ  ححا ػػػػػػػػػؽ ايح ػػػػػػػػػنؿ الةنػػػػػػػػػنؿ  ػػػػػػػػػ ف جم ػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػنم  ف كح جػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػنفاحلـ  .11
 واجحمنننحلـ المحدررة ونم لـ الجمنن .

فػػػػ  ضػػػػوف ذلػػػػؾ  مدػػػػف الاػػػػوؿ  ػػػػنف الجػػػػودة ال ػػػػنم   حنمػػػػؿ ن ػػػػ  مكػػػػت حػػػػدوث الم ػػػػدعت       
ل ػػػػػس رة والد  ػػػػػرة   وايلحػػػػػزاـ والمطن اػػػػػ  ل منػػػػػن  ر   والحس سػػػػػؿ ا  ػػػػػن موروحدػػػػػن  الػػػػػ  ايذحمػػػػػنـ 

فػػػػػػ  دػػػػػػؿ اجػػػػػػزاف الم ددػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ    وححدػػػػػػ ف المكػػػػػػحة  ندػػػػػػحمرار  وححمن ػػػػػػ   ػػػػػػرامة الجػػػػػػودة 
مػػػػػت ايذػػػػػداؼ الحكظ م ػػػػػ  وخطػػػػػط ايكحػػػػػنج  لػػػػػذا دػػػػػنف مػػػػػف الضػػػػػروري ايذحمػػػػػنـ  ػػػػػنلجودة وذلػػػػػؾ 

 لن وذذ  الحانصؽ ذ :لوجود مجمون  مف الحانصؽ جراف ح نند ايذحمنـ  

 المحس رات المدحمرة والمحدنرن  ال نم   لدؿ مجنيت الح نة. .2
 ايلحجنف ي حدنر ادنل ب وحاك نت ادار   لمواجل  آ نر المحس رات. .1
   وت ندـ دةنفة ايدنل ب الجزص   ووجود حؿ  نمؿ لمواجل  المحس رات. .0

 فمسفة ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

 ف دة  ادارة الجودة ال نم   ف  الحن  ـ  نيح :ححم ؿ نكن ر 

 ححد د اذداؼ الم ددنت الحن  م   وف دةحلن. .2
ولػػػػػػه  ننح ػػػػػػنر  حا اػػػػػػ  م   ونػػػػػػدـ الحخػػػػػػوؼ مػػػػػػف الحس  ػػػػػػر  ػػػػػػؿ ق حةلػػػػػػـ ف دػػػػػػة  الجػػػػػػودة ال ػػػػػػن .1

 حةرضلن ذذ  الة دة  لححا الن.
 نـ ادارة الجودة ال نم  .ظخ ؽ كظنـ فننؿ ل حدر ب ن   النمؿ وفؽ ك .0
 المكنخ ايداري وادححداث ادنل ب ل حننمؿ مت مدوكنحه والح   ر ف لن.   ذم  حكنع ايق .0
 اينحػػػػػراؼ  نلدػػػػػوؽ وال نحػػػػػه  ننح ػػػػػنر  ايدػػػػػنس فػػػػػ  كجػػػػػنح ايدارة او ف ػػػػػ لن وق ػػػػػوؿ احدنمػػػػػه .3

  ننح نرذن الحندـ ف  حا  ـ ايداف.
  نرذن.ادح ننب الحاك نت الحد    ومدححد نحلن دنك ر حندـ لحةد ر ايدارة واخح .0
ايدػػػػػػحخداـ الػػػػػػذد  لحاك ػػػػػػنت المن ومػػػػػػنت   وانػػػػػػندة ذ د ػػػػػػ  وح ػػػػػػم ـ الحكظػػػػػػ ـ ايداري وفػػػػػػؽ  .3

 منط نت ومنن  ر محددة  دق .
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 ح ك  اد وب ق ندي فننؿ ن   جم ت المدحو نت لح ج ت نم    ايلحزاـ. .0
ايذحمػػػػػػنـ  ػػػػػػنلحخط ط ايدػػػػػػحراح ج    ونػػػػػػدـ الكظػػػػػػر الػػػػػػداصـ لمنضػػػػػػ  النم  ػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  او  .9

 ث  حنضرذن.الح  
ق ػػػػػوؿ المكنفدػػػػػ  دواقػػػػػت ححمػػػػػ  والدػػػػػن  الػػػػػ  ححا ػػػػػؽ الدػػػػػ ؽ ن ػػػػػ  المكنفدػػػػػ ف مػػػػػف خػػػػػعؿ  .23

 خ ؽ الحم ز.
 ايدح منر ايم ؿ لدؿ الطنقنت والموارد وحوج للن لححا ؽ الحم ز. .22
 .ل دارةادراؾ اذم   الوقت دمورد ادند   .21
  ححػػػػػػ  مػػػػػػت ادراؾ اذم ػػػػػػ  الحدنمػػػػػػؿ مػػػػػػت ايخػػػػػػر ف والدػػػػػػن  الػػػػػػ  حدػػػػػػو ف حننقػػػػػػدات ا جن  ػػػػػػ .20

 المكنفد ف.
الاضػػػػػنف ن ػػػػػ  المنوقػػػػػنت الحكظ م ػػػػػ   ػػػػػ ف النػػػػػنم  ف فػػػػػ  الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  واينحمػػػػػند  .20

 ـ ظػػػػػن ػػػػػ  د ندػػػػػنت اد ػػػػػر واقن ػػػػػ  فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ اذػػػػػدافلن ورفػػػػػض ايكمػػػػػنط ال ن حػػػػػ  فػػػػػ  الحك
 ايداري.

 الحخ ص مف ايذداؼ الرقم   الح  ححددذن ادارة الم دد  الحن  م  . .23
 ننم  ف الم ك  ن   مانركحلـ   نضلـ ال نض.ك ذ حا  ـ اداف ال .20
الننمػػػػػؿ الةنػػػػػنؿ فػػػػػ  كجػػػػػنح   كػػػػػهحنز ػػػػػز النك ػػػػػر ال  ػػػػػري وحدن مػػػػػه فػػػػػ  اكجػػػػػنز النمػػػػػؿ  .23

 ايدارة.
رفػػػػػض المكطػػػػػؽ الاػػػػػنصـ ن ػػػػػ  الحد دػػػػػؿ والححػػػػػن ت فػػػػػ  الحةد ػػػػػر او النمػػػػػؿ   وق ػػػػػوؿ مكطػػػػػؽ  .20

 الحةد ر الما وب او الحةد ر الجنك  .
ايخػػػػػػذ  مةػػػػػػنذ ـ النمػػػػػػؿ الجمػػػػػػنن  وحدػػػػػػو ف ال ػػػػػػ دنت اي حنػػػػػػند نػػػػػػف مكطػػػػػػؽ الةرد ػػػػػػ    و  .29

 المحرا ط  والمحةنن  .
الحرد ػػػػػػز ن ػػػػػػ  اف  دػػػػػػوف الطنلػػػػػػػب ذػػػػػػو المن ػػػػػػنر ايدندػػػػػػػ  ل نم  ػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  الحن م ػػػػػػػ   .13

 والحر و  .
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 مؤشرات ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

اداف  ركنمة من ن ر نكه الا نس الخنص  ن ك  مف المن ومنت المة دة والملم  نف  ذوالم  ر    
دكد   مصو    ديل    مندؿ او اي ادنل ب اخرى   ح ؾ الح  حمت مراق حلن ن   فحرات مكة    

 ومكحظم  وحمت مانركحلن ن   من نر واحد او اد ر.

والم  ػػػػػر ذػػػػػو حم  ػػػػػؿ رمػػػػػزي مد ػػػػػؼ لمػػػػػن حػػػػػدث او  حػػػػػدث فػػػػػ  الواقػػػػػت لدكػػػػػه لػػػػػ س الواقػػػػػت    
ذػػػػػو اح ػػػػػنف ونعقنحػػػػػه والم  ػػػػػر فػػػػػ  المجػػػػػنؿ  الحن  مػػػػػ   الم مػػػػػوس فػػػػػ  حجدػػػػػ د    وارح نطنحػػػػػه

فػػػػػػردي او مردػػػػػػب  ػػػػػػرح ط  ػػػػػػنلحدو ف ايدندػػػػػػ  ل كظػػػػػػنـ الحن  مػػػػػػ  والػػػػػػذي  دػػػػػػوف ذا اذم ػػػػػػ  فػػػػػػ  
محػػػػػػػ ط الد ندػػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػػ   دمػػػػػػػن اكػػػػػػػه ق ػػػػػػػنس ل مظػػػػػػػنذر ايدندػػػػػػػ   او النكن ػػػػػػػر المةحنح ػػػػػػػ  

 الحن  م  . لألكظم 

مػػػػنت الحػػػػ  ححػػػػدد الحنلػػػػ  ايجمنل ػػػػ  ل  ػػػػ ف الػػػػذي فنلم  ػػػػرات اذًا ذػػػػ  مػػػػن ح ػػػػ ر الػػػػ  المن و    
 ػػػػػحـ اخح ػػػػػنر   درجػػػػػ  من كػػػػػ  مػػػػػف الدقػػػػػ    ومػػػػػف ذػػػػػذا المكط ػػػػػؽ كنػػػػػرض م  ػػػػػرات ادارة الجػػػػػودة 

 ال نم   ف  الحن  ـ وذ :

ايدػحراح ج   ح ػؾ ايدارة   ػنإلدارة ا ػد  :Strategic Managementاالدارة االستراتيجية  .2
م دد  الحن  م   وح م ـ الخطط الح  ححدد احجن  الم ددػ  الح  حاـو  ردـ الد ند  الننم  ل 

وحنػػػػد خطػػػػ  النمػػػػؿ الو  اػػػػ  الرص دػػػػ   فػػػػ  ذػػػػذا الم  ػػػػر والحػػػػ   ط ػػػػؽ ن  لػػػػن ا ضػػػػن الخطػػػػ  
ايدحراح ج   او الخط  الحطو ر   او الخط  الح نرد    وحوضت ذذ  الخط  ف   دا ػ  دػؿ نػنـ 

الم ك  ن   ايدص   الحنل ػ  : ا ػف كحػف ايف؟ دراد  مت ايخذ  نينح نر الحةد ر ايدحراح ج  
ال  ا ػف كر ػد اف ك ػؿ؟ د ػؼ ك ػؿ الػ  مػن كر ػد؟ ون ػ  دػ  ؿ الم ػنؿ فػ  حنلػ  حط  ػؽ ادارة 

المدارس فػنف ايدارة ايدػحراح ج   ححضػمف قوانػد واجػرافات مراجنػ  ردػنل  الجودة ال نم   ف  
وححد ػد د ة ػ  الو ػوؿ الػ  ححا ػؽ المدرد   ـ وضت خط  طو    ايمد اي خطػ  ادػحراح ج   

ايذػػداؼ ووضػػت مةػػنح ح ايداف ايدندػػ   وايذػػداؼ المرح  ػػ   ومػػف الضػػروري وضػػت خطػػط 
ال حػػوث  إلجػػرافحة ػػ     ند ػػدة لػػدنـ الخطػػ  ايدػػحراح ج    وخطػػط ل حػػدر ب والحن ػػ ـ وخطػػ  

لخطػ  ن ػ  والدرادنت  وخط  ل ا وؿ والحدج ؿ   وجمت وحح  ػؿ ال  نكػنت  و جػب اف ح ػحمؿ ا
ر  ػػ  وردػػنل  وايذػػداؼ المط ػػوب ححا الػػن   وحك ػػت الخطػػ  ايدػػحراح ج    نلدرجػػ  ايولػػ  مػػف 
حنجػػنت الط  ػػ  وحط نػػنحلـ واف ح ػػحمؿ ن ػػ  جم ػػت الم  ػػرات الحػػ   حدػػوف مكلػػن كظػػنـ الجػػودة 

 ال نم  .
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 حن ػػؽ ذػػذا الم  ػػر  مػػدى قػػدرة : Quality Managementنوعيةةة ادارة الجةةودة الشةةاممة  .2
 ددػػػػ  الحن  م ػػػػ  ن ػػػػ  حػػػػوف ر الخػػػػدمنت الحػػػػ  ححاػػػػؽ حوقنػػػػنت المدػػػػحة د ف مػػػػف الم ددػػػػ  الم

الحن  م     م ؿ الط    وانضنف ذ ص  الحدر س والمجحمت ودوؽ النمؿ ومن ال  ذلػؾ   وكون ػ  
ادارة الجودة حدحوجب دراد  ال رامة الكنجح  ل مكظمنت ايخرى ذات ال      ووضػت اذػداؼ 

الن  ػػػن وانعكلػػػن  وق ػػػنس ادػػػحنداد الم ددػػػ  الحن  م ػػػ  وجمػػػت ال  نكػػػنت  ةلػػػ دار ححدػػػ ف الجػػػودة 
المحودػػػط  )الػػػون     لػػػ دارةايدندػػػ   نكلػػػن   واقنمػػػ   ك ػػػ  مدػػػنندة   وح ػػػد ؿ فػػػرؽ النمػػػؿ 

ايدارة الح ػػنرد     ملػػنرات فػػرؽ النمػػؿ( وحدػػو ف فػػرؽ لححدػػ ف الجػػودة )فػػرؽ لحػػؿ الم ػػدعت 
لنمػؿ مػت النمػعف لححدػ ف الجػودة   وحدنمػؿ اذػداؼ ححدػ ف ن   المدحوى ايدك  ل حكظػ ـ( وا

الجػػودة فػػ  الخطػػ  ايدػػحراح ج   ل حكظػػ ـ وجم ػػت الخطػػط وايذػػداؼ ايجراص ػػ   و كػػنف ححدػػ ف 
 الجودة ال نم   ف  دؿ نمؿ وف  دؿ وظ ة  ف  الم دد  الحن  م  .

 ػر  ضػمف ذػذا الم   :Human Resources Developmentتطةوير المةوارد البشةرية  .3
الحػػدر ب المدػػحمر ل مػػوارد ال  ػػر    مػػن  ػػدنـ جم ػػت النػػنم  ف فػػ  مخح ػػؼ المجػػنيت و جن لػػـ 
قػػندر ف ن ػػ  اداف انمػػنللـ  ةنن  ػػ  واكحنج ػػ  ننل ػػ    وذػػذا  نكػػ  اف جم ػػت النػػنم  ف دح ػػ ح 

 انمنللـ   دؿ د  ـ.  دافلد لـ الدةنفة الننل   
ا الم  ػػر  ضػػمنف حدػػنف  الةػػرص  نكػػ  ذػػذ :Equal of Opportunitiesتكةةافؤ الفةةرص  .4

لجم ػػت الطػػعب والنػػنم  ف فػػ  الم ددػػ  الحن  م ػػ  وذػػذا  ػػدفنلـ الػػ  ال ػػنور  نلرضػػن ومػػف  ػػـ 
   دي ال  ححد ف ايكحنج.

الما ػود  لػذا الم  ػر ضػرورة وضػمنف وجػود  :Health and Safetyالصةحة والسةةمة  .5
 د  الحن  م  .  ص   ح   امك  ود  م  لجم ت الطعب والننم  ف ف  الم د

حدػػػن  الم ددػػػ   :Communication and Administrationاالتصةةةال واالدارة  .6
الحن  م ػػ  جنذػػدة الػػ  حو ػػ ؿ المن ومػػنت الدق اػػ  الػػ  الطػػعب والنػػنم  ف   ػػدؿ اكدػػ ن   ن ػػ  
المدػػػحو  ف ايفاػػػ  والنمػػػودي واحخػػػنذ ايجػػػرافات الواضػػػح  فػػػ  حدػػػج ؿ محنضػػػر اجحمننػػػنت 

 ل رجوع ال لن نكد الحنج . المجنلس وايححةنظ  لن
  دػػد ذػػذا الم  ػػر ن ػػ  ححد ػػد حنجػػنت الط  ػػ   :Guidance Servicesخةةدمات االرشةةاد  .7

ن   اخحعؼ اكوانلن )الكةد   وايدند م   وايجحمنن ػ  وال ػح  ( وا ػ ننلن   وحاػد ـ الك ػح 
 واير ند ل ط    دؿ حدب حنجنحه.

 لػحـ ذػذا الم  ػر   كػنف  :Program Design and Deliveryتصميم البرنامج وتنفيةذ   .8
ال رامة الدراد   والمواد الحن  م   وايدند م     وايدحةندة مف كواحة الحن ـ ل  رامة الح  حاػدملن 
الم دد  الحن  م   ف  محط  نت دوؽ النمؿ   و لحـ ا ضن ف  حكة ذ ال ػرامة الدرادػ   واخح ػنر 

مخح ةػػػ  ومان  ػػػ  احح نجػػػنت الط  ػػػ  وايذحمػػػنـ ال  ن ك ػػػط طػػػرؽ الحػػػدر س المكندػػػ   وايذحمػػػنـ 
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 حطػػو ر قػػدراحلـ وحاػػد ـ المنػػنرؼ والن ػػـو والمػػكح الدرادػػ     والحةػػنظ ن ػػ  مدػػحوى نػػنٍؿ مػػف 
 الحح  ؿ ايدند م .

 ضػمف ذػذا الم  ػر اف  :Assessment for Certificationالتقيةيم لمةنا الشةهادات  .9
ح ػؿ ن ػ   ػلندة اقػرار  ح ػوله ن ػ  الطنلب الػذي حاػؽ م  ػرات محط  ػنت مػكح الم ذػؿ  

 الم ذؿ الن م .

ن   ضوف الم  رات المذدورة آكةًن  مدف اف  دوف حط  ؽ ادارة الجودة ال نم   ف  الم ددنت     
 الحن  م   ن   كحو الح ور الحنل :

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تطبيق ادارة الجودة3الشكل رقم )

 تحدٌد

 اهداف الجودة.-

 العمٌل.-

 

 

 الداء الفعلً االنتاجً او الخدمة.تقٌٌم ا-

 المقارنة بٌن االداء الفعلً ومستوى الجودة المستهدف.-

 التركٌز على عالج اوجه القصور واصالحها.-

 

 وضع الحاجة للتحسٌن فً المإسسة.-

 تحدٌد البنٌة االساسٌة فً المإسسة.-

 تحدٌد فرق العمل للمشارع المختلفة.-

 مات النجاح من تدرٌب.امداد فرق العمل بمقو-

 تحفٌز وعالج اوجه قصور االداء فٌها.-

وضع نظام مناسب للتوجٌه والرقابة ٌضمن االحتفاظ -

 بالمكاسب.

تخطٌط 

 الجودة

 ضبط

 الجودة

 تحسٌن

 الجودة
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 الفصل الثاًي

 التطْر التارخيي إلدارة اجلْدة الشاهلت ّتطبيقِا يف جمال العلْم

 الجودة الشاممة. إلدارةالتطور التاريخي 

 اليب الرقابة عمى الجودة .مراحل تطور اس

 ابرز رواد الجودة الشاممة.

 مبادئ ادارة الجودة الشاممة.

 مبادئ ديمنج وجوهر الجودة في التعميم.

 بيت الجودة والتعميم.

 مميزات ادارة الجودة في التعميم.

 معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية.

 التعميم. عناصر ادارة الجودة الشاممة في

 معايير ادارة الجودة الشاممة في التعميم.

 اهمية معايير الجودة الشاممة في التعميم.

 مهارات مدير الجودة الشاممة .
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 الفصل الثاًي

 اجلْدة الشاهلت ّتطبيقِا يف جمال التعلين إلدارةالتطْر التارخيي 
 الجودة الشاممة  إلدارةالتطور التاريخي 

The Historical development of TQM                                             

مػػػػػت  دا ػػػػػ  الاػػػػػرف الن ػػػػػر ف نكػػػػػدمن ط اػػػػػت ك ػػػػػ  كظػػػػػنـ ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  ال ن ػػػػػنف      
م ندصلػػػػػػن ن ػػػػػػ  المك ػػػػػػنت ال ػػػػػػكنن   ال ن نك ػػػػػػ    وا  حػػػػػػت كجنحلػػػػػػن فػػػػػػ  ححا ػػػػػػؽ ايذػػػػػػداؼ الحػػػػػػ  
وضػػػػػنت مػػػػػف اج لػػػػػن   ممػػػػػن جنػػػػػؿ الةدػػػػػرة حكح ػػػػػر فػػػػػ  الند ػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدوؿ السر  ػػػػػ  ا حػػػػػدافًا مػػػػػف 

الػػػػػدوؿ الكنم ػػػػػ  الوي ػػػػػنت المححػػػػػدة ايمر د ػػػػػ  والمم دػػػػػ  المححػػػػػدة   ػػػػػـ اكح ػػػػػرت الػػػػػ  الند ػػػػػد مػػػػػف 
و ػػػػػ ه المحادمػػػػػػ  يدػػػػػػ من  نػػػػػػد دخػػػػػػوؿ احةنق ػػػػػػ  الجػػػػػنت ووضػػػػػػنلن ح ػػػػػػز الحكة ػػػػػػذ وكمػػػػػػو المكنفدػػػػػػ  

 الننلم   وحكوع م نر ت ال راد  الدول  .

ولمةلػػػػػػـو ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ا ػػػػػػوله الاد مػػػػػػ  الحػػػػػػ  حنػػػػػػود الػػػػػػ  حضػػػػػػنرة  ن ػػػػػػؿ حػػػػػػ ف      
ذمػػػػػنؿ والا ػػػػػور فػػػػػ  اداف النمػػػػػؿ وضػػػػػت الم ػػػػػؾ ال ػػػػػن    حمػػػػػورا   يصحػػػػػ  جػػػػػزافات لحػػػػػنيت اي

وكا ػػػػت ذػػػػذ  العصحػػػػ  ن ػػػػ  مدػػػػ    ػػػػل رة اط ػػػػؽ ن  لػػػػن مدػػػػ   حمػػػػورا   الحػػػػ   وجػػػػد كموذجلػػػػن 
اي ػػػػػػ   فػػػػػػ  مححػػػػػػؼ ال ػػػػػػوفر فػػػػػػ   ػػػػػػنر س  دمػػػػػػن وجػػػػػػدت ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ف مػػػػػػن  ػػػػػػ د  

الاػػػػػدام  مػػػػػف اذرامػػػػػنت ومنن ػػػػػد وف مػػػػػن  ػػػػػورو  ن ػػػػػ  الجػػػػػدراف مػػػػػف ادػػػػػنل  لـ فػػػػػ  الم ػػػػػر وف 
ايداف  ولػػػػػػػـ  سةػػػػػػػؿ الػػػػػػػد ف ايدػػػػػػػعم  الحك ػػػػػػػؼ اذم ػػػػػػػ    ك ػػػػػػػط الةحػػػػػػػص المكظمػػػػػػػ  الا ػػػػػػػنس و 

احاػػػػنف النمػػػػؿ وجودحػػػػه إذ ردػػػػز ن ػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػ  مواضػػػػت ند ػػػػدة مػػػػف الاػػػػراف الدػػػػر ـ  فاػػػػد ورد فػػػػ  
 َوَرُدػػػػػػوُلهُ  َنَمَ ُدػػػػػػـْ  ال َّػػػػػػهُ  َفَدػػػػػػَ َرى اْنَم ُػػػػػػوا َوُقػػػػػػؿِ دػػػػػػورة الحو ػػػػػػ  ن ػػػػػػ  دػػػػػػ  ؿ الم ػػػػػػنؿ قولػػػػػػه حنػػػػػػنل  )

ػػػػَلنَدةِ  اْلَسْ ػػػػبِ  َنػػػػنِلـِ  ِإَلػػػػ  َوَدػػػػُحَرد وفَ  فَ َواْلُمْ ِمُكػػػػو     }233الحو ػػػػ  :{(َحْنَم ُػػػػوفَ  ُدْكػػػػُحـْ  ِ َمػػػػن َفُ َك ِّػػػػُصُدـْ  َوال َّ
  وورد فػػػػػ  دػػػػػورة  }03الدلػػػػػؼ:{(َنَمػػػػػع َاْحَدػػػػػفَ  َمػػػػػفْ  َاْجػػػػػرَ  ُكِضػػػػػ تُ  ي ِإكَّػػػػػندمػػػػػن قػػػػػنؿ دػػػػػ حنكه : )
 َ ػػػػػػػر ا َذرَّةٍ  ِمْ َاػػػػػػػنؿَ  َ ْنَمػػػػػػػؿْ  َوَمػػػػػػػف  َ ػػػػػػػَر ُ  َخْ ػػػػػػػًرا ةٍ َذرَّ  ِمْ َاػػػػػػػنؿَ  َ ْنَمػػػػػػػؿْ  َفَمػػػػػػػف) :الزلزلػػػػػػػ  قولػػػػػػػه حنػػػػػػػنل  

ححد نت   ولاػػػػػػػػد حطػػػػػػػػور مةلػػػػػػػػـو ادارة الجػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم   كح جػػػػػػػػ  المدػػػػػػػػ }0-3الزلزلػػػػػػػػ  : {(َ ػػػػػػػػَر ُ 
وايدح ػػػػػنفنت المحدػػػػػنرن  وال ػػػػػورة المن ومنح ػػػػػ  وحػػػػػرادـ الحاك ػػػػػنت الحد  ػػػػػ  وححػػػػػن ت حطورذػػػػػن   ممػػػػػن 

مراحػػػػػؿ حضػػػػػـ دػػػػػؿ مرح ػػػػػ  مػػػػػن حدػػػػػ الن وحملػػػػػد   ػػػػػ ر ت مػػػػػر  جنػػػػػؿ مةلػػػػػـو ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم  
 لمن ح  لن   دؿ مكدجـ ححااه وحدة اللدؼ.
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 وتتمخص هذ  المراحل باالتي:

 حاح ػػػػػر ذػػػػػذ  المرح ػػػػػ  ن ػػػػػ  اجػػػػػرافات الةحػػػػػص: Inspectionالمرحمةةةةةة االولةةةةةى: الفحةةةةةص 
  قػػػػػػد ـ الخطػػػػػػن ػػػػػػ  ادػػػػػػ ن ه لمكػػػػػػت حدػػػػػػرار    ومػػػػػػن دا والحةحػػػػػػ ش يدػػػػػػح نند المن ػػػػػػب دوف الحنػػػػػػرؼ

 وقت  نلةنؿ   فنف ن   الةحص ادح نفه وادح نند .

حلدؼ ذذ  المرح   ال  رقن   نم  نت : Quality Controlالمرحمة الثانية: رقابة الجودة 
الح م ـ والح ك ت انحمندًا ن   ال  نكنت الكنحج  مف نم  نت الةحص الكلنص   ل مخرجنت والح  

 ر  ووظنصةه.حنرؼ  نلحسذ   الراجن  ل كظنـ  دؿ نكن 

 ححوؿ مةلـو الجودة ف  ذذ  : Quality Assuranceالمرحمة الثالثة: ضمان الجودة 
 -مةلـو ايخطنف ال ةر   –المرح   ال  مةلـو مكت وقوع ايخطنف والذي  ط ؽ ن  ه ا ضًن 

 الجودة ف  دؿ المدحو نت ولدى دؿ الننم  ف ف  الم دد . لح د دوذلؾ 

 نح ر مةلـو ادارة : Total Quality Managementالجودة الشاممة المرحمة الرابعة : ادارة 
الجودة ال نم   الكنحة الط  ن  ل مراحؿ ال ع   آكة  الذدر والح  حم ؿ المدخؿ الحا  دي يدارة 
الجودة   فحرد  ادارة الجودة ال نم   اكمن ذ  امحداد لحرد  الةدر ايداري   إذ ح  رت ذذ  

ورذن  نلحطور الذي  لدحه حرد  الةدر ايداري   وال دؿ الحنل   وضح المراحؿ مجحمن  ف  حط
 المراحؿ اير ن  المذدورة   والح  حنرض حطور مةلـو ادارة الجودة ال نم  :

 

 

 

 

 

 

 

 التطوٌر المستمر

Continuous 

Development 

االخطاء الصفرٌة 

Zero Defaults 
 كشف الخطأ

Discovering 

Mistakes 

 

 استبعاد المعٌب

Discarding 

Faulty Product 

 

 الفحص

Inspections 

 

 رقابة الجودة

Quality Control 

 ضمان الجودة

Quality Assurance 

 

 (: تطور مفهوم ادارة الجودة الشاملة4الشكل رقم )
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والػػػػػذي اط ػػػػػؽ ن  ػػػػػه ا ػػػػػو ايدارة الن م ػػػػػ  مػػػػػف اوؿ الملحمػػػػػ ف  نم  ػػػػػ  و نػػػػػد فردر ػػػػػؾ حػػػػػن  ور      
وقػػػػػد  2922ن  الحػػػػػ  دحػػػػػب اددػػػػػلن فػػػػػ  دحن ػػػػػه )م ػػػػػندئ ايدارة الن م ػػػػػ ( نػػػػػنـ الحكظػػػػػ ـ ال ػػػػػكن

ردػػػػػػز ن ػػػػػػ  الجواكػػػػػػب المند ػػػػػػ  المحن اػػػػػػ   نلنمػػػػػػؿ وايكحػػػػػػنج  واك ػػػػػػب اذحمنمػػػػػػه ن ػػػػػػ  حخةػػػػػػ ض 
حد ةػػػػ  النمػػػػؿ الواحػػػػد والحػػػػد مػػػػف الةنقػػػػد ف ػػػػه   مػػػػت رفػػػػت مدػػػػحوى الدةػػػػنفة ايكحنج ػػػػ    ولاػػػػد اذػػػػحـ 

خطػػػػػػ ط والحكة ػػػػػػػذ  ح ػػػػػػث اف الحخطػػػػػػػ ط مػػػػػػف ملػػػػػػػنـ حػػػػػػن  ور  ضػػػػػػرورة الة ػػػػػػػؿ  ػػػػػػ ف نم  حػػػػػػػ  الح
  وح ػػػػػػث اف الجػػػػػػودة ظ ػػػػػػت فػػػػػػ   ايدارة الن  ػػػػػػن     كمػػػػػػن حاػػػػػػت مدػػػػػػ ول   الحكة ػػػػػػذ ن ػػػػػػ  النمػػػػػػنؿ

الاػػػػػػرف الحندػػػػػػت ن ػػػػػػر مرح طػػػػػػ   نلمجػػػػػػنؿ ال ػػػػػػكنن    فاػػػػػػد حػػػػػػـ اك ػػػػػػنف وحػػػػػػدة ملمحلػػػػػػن الحةحػػػػػػ ش 
 ػػػػػػػػ ف الننمػػػػػػػػؿ  والرقن ػػػػػػػػ  ل حم  ػػػػػػػػز  ػػػػػػػػ ف المكحجػػػػػػػػنت الج ػػػػػػػػدة والرد صػػػػػػػػ    ولمػػػػػػػػن دنكػػػػػػػػت النعقػػػػػػػػ 

والمػػػػدخعت قنص ػػػػ    فػػػػنف احدندػػػػه  ػػػػنلجودة دػػػػنف قنص ػػػػن     كمػػػػن اكح ػػػػر دور مػػػػد ري ايكحػػػػنج 
فػػػػ  حدػػػػ  ـ المكحجػػػػنت فػػػػ  موان ػػػػدذن المحػػػػددة ودم نحلػػػػن المط و ػػػػ  دػػػػ مر  دػػػػ ؽ جػػػػودة المكػػػػحة   
وذلػػػػؾ خوفػػػػن مػػػػف اف  ةاػػػػدوا مكن ػػػػ لـ فػػػػ  حنلػػػػ  نػػػػدـ حمدػػػػكلـ مػػػػف ححا ػػػػؽ محط  ػػػػنت ايكحػػػػنج   

ذػػػػذا مػػػػن دنػػػػن الػػػػ  ادػػػػححداث وظ ةػػػػ  د  ػػػػر المةح ػػػػ ف  الػػػػ  حػػػػدك  مدػػػػحوى المكحجػػػػنت و ممػػػػن ادى 
وظػػػػػػػؿ اذحمػػػػػػػنـ ال ػػػػػػػردنت ايمر د ػػػػػػػ   ػػػػػػػنلجودة  حزا ػػػػػػػد يدػػػػػػػ من  نػػػػػػػد الحػػػػػػػرب الننلم ػػػػػػػ  ال نك ػػػػػػػ  
وخػػػػروج ال ن ػػػػنف ملزومػػػػ  مػػػػف الحػػػػرب  ممػػػػن جنػػػػؿ اكحنجلػػػػن  ح ػػػػؼ  ػػػػنلردافة   وذػػػػذا مػػػػن جن لػػػػن 

ف لعدػػػػػحننك   لػػػػػـ ودػػػػػنف ا ػػػػػرزذـ إدوارد د مػػػػػكة الػػػػػذي حدػػػػػحاطب  نػػػػػض ن مػػػػػنف الجػػػػػودة ايمر دػػػػػن
 نح ػػػػر مػػػػف ا ػػػػرز ن مػػػػنف الجػػػػودة والحػػػػ  دػػػػنندت افدػػػػنر  ال ن ػػػػنك  ف لححدػػػػ ف الجػػػػودة وايكحنج ػػػػ  

الجػػػػػػودة  إلدارةوحاو ػػػػػػ  المردػػػػػػز الحكنفدػػػػػػ  ل مكحجػػػػػػنت ال ن نك ػػػػػػ    وحدػػػػػػحكد ف دػػػػػػة  ادوارد د مػػػػػػكة 
 الم دد . ن   ضرورة ححد ف ظروؼ النمؿ لدؿ الننم  ف داخؿ

 مراحل تطوير اساليب الرقابة عمى الجودة:

 لاد مرت ادنل ب الرقن   ن   الجودة  مراحؿ ند دة ف  حطورذن وذذ  المراحؿ ذ :

 1943 – 1923التفتيش  .1

ث  اػػػػـو  ةحػػػػص فػػػػ  ح ػػػػؾ الةحػػػػرة دنكػػػػت الرقن ػػػػ  ن ػػػػ  الجػػػػودة ح ػػػػدر مػػػػف الننمػػػػؿ ذاحػػػػه ح ػػػػ    
  و ظلػػػػػػػور مةلػػػػػػػـو    دم ػػػػػػػه ػػػػػػػكنن  المكػػػػػػػحة  اكحنجػػػػػػػه الػػػػػػػذي  كحجػػػػػػػه  ننح ػػػػػػػنر  المدػػػػػػػ وؿ نػػػػػػػف

الم ػػػػػكت وادػػػػػت الكطػػػػػنؽ والػػػػػذي  ححػػػػػوي ن ػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف النمػػػػػنؿ وذلػػػػػؾ ضػػػػػمف الحطػػػػػورات 
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رصػػػػػػ س النمػػػػػػنؿ مدػػػػػػ وي نػػػػػػف جػػػػػػودة انمػػػػػػنللـ ودنكػػػػػػت الحػػػػػػ   ػػػػػػلدذن الاػػػػػػرف الن ػػػػػػروف  ػػػػػػنر 
نم  ػػػػػ  الرقن ػػػػػ  حاػػػػػـو ن ػػػػػ  ادػػػػػ وب الرقن ػػػػػ   ػػػػػ ف الجػػػػػزف ايدندػػػػػ  والجػػػػػزف الم ػػػػػكت   فػػػػػنذا مػػػػػن 

حاػػػػؽ الحطػػػػن ؽ   كلمػػػػن ححاػػػػؽ ذػػػػدؼ نم  ػػػػ  الرقن ػػػػ  ن ػػػػ  الجػػػػودة وقػػػػد ححػػػػوؿ ادػػػػ وب الرقن ػػػػ  ح
 2903 – 2913ن ػػػػػ  الجػػػػػودة   ػػػػػدؿ حػػػػػدر ج  الػػػػػ  ادػػػػػ وب الحةحػػػػػ ش وذلػػػػػؾ خػػػػػعؿ اينػػػػػواـ 
 ح ث ا  حت كظـ الح ك ت اد ر حنا دا وا حم ت ن   ندد د  ر مف النمنؿ.

 1963 – 1943ضبط الجودة احصائيًا  .2

فػػػػػ  ذػػػػػذ  المرح ػػػػػ  ن ػػػػػـ ايح ػػػػػنف فػػػػػ  الرقن ػػػػػ  ن ػػػػػ  الجػػػػػودة  ننح ػػػػػنر اف الا ػػػػػنـ ادػػػػػحخدـ     
وادػػػػػػنل ب اح ػػػػػػنص   لحح  ػػػػػػؿ   ػػػػػػ دوات ك ػػػػػػنط الةحػػػػػػص ا ػػػػػػ ح ق ػػػػػػر دػػػػػػنؼ   وزود الةػػػػػػنحص 

نم  ػػػػػ  الح ػػػػػس ؿ ومخرجنحػػػػػه   ممػػػػػن جنػػػػػؿ ادػػػػػ وب الةحػػػػػص اد ػػػػػر دةػػػػػنفة  ندػػػػػحخداـ ايدػػػػػ وب 
يدػػػػػػ وب الرص دػػػػػػ  فػػػػػػ  الرقن ػػػػػػ  الن مػػػػػػ  وا ػػػػػػ ح ادػػػػػػ وب ضػػػػػػ ط نم  ػػػػػػ  الح ػػػػػػك ت اح ػػػػػػنص ًن ا
 لححد د مخرجنت نم    ايكحنج ف من اذا دنكت مطن ا  ل ح نم ـ.

 1983 – 1963ضمان الجودة  .3

فػػػػ  ذػػػػذ  المرح ػػػػ  حطػػػػور ادػػػػ وب الرقن ػػػػ  ن ػػػػ  الجػػػػودة وظلػػػػرت مةػػػػنذ ـ حد  ػػػػ  ح ػػػػ ر الػػػػ     
ضػػػػػػػمنف الجػػػػػػػودة ومػػػػػػػن للػػػػػػػن مػػػػػػػف حػػػػػػػ   ر فػػػػػػػ  ححدػػػػػػػ ف المكحجػػػػػػػنت وحنز ػػػػػػػز مدنكػػػػػػػ  ال ػػػػػػػردنت   

نلرقن ػػػ  ن ػػػ  الجػػػودة ذػػػ  احػػػد المةػػػنذ ـ الحػػػ  ح ػػػ ر الػػػ   كػػػنف الجػػػودة ولػػػ س الحةحػػػ ش نكلػػػن   ف
واف مدػػػػ ول   الحةػػػػنظ ن  لػػػػن ذػػػػ  مدػػػػ ول   جم ػػػػت ايقدػػػػنـ وجم ػػػػت النػػػػنم  ف ول دػػػػت مدػػػػ ول   
قدػػػػػـ الرقن ػػػػػ  فاػػػػػط  ولاػػػػػد دفػػػػػت ذػػػػػذا ايدػػػػػ وب  نلمكظمػػػػػنت الػػػػػ  ححا ػػػػػؽ الحكدػػػػػ ؽ  ػػػػػ ف النػػػػػنم  ف 

م ػػػػػػػدعت ووضػػػػػػػت الححدػػػػػػػ كنت نػػػػػػػف طر ػػػػػػػؽ  ػػػػػػػرامة مخ  ػػػػػػػ  للػػػػػػػذا والمػػػػػػػد ر ف فػػػػػػػ  حػػػػػػػؿ ال
السػػػػػػػرض   اف الحطػػػػػػػور فػػػػػػػ  مةلػػػػػػػـو الجػػػػػػػودة   دػػػػػػػد ضػػػػػػػمنف الحةػػػػػػػنظ ن ػػػػػػػ  مدػػػػػػػحوى الجػػػػػػػودة 

 المط و   والذي كحة نكه ذلؾ الحطور الذي اط ؽ ن  ه ضمنف الجودة.

 2313 – 1983ادارة الجودة الشاممة  .4

دندػػػػػ ًن مػػػػػف اردػػػػػنف الوظ ةػػػػػ  ايدار ػػػػػ  فػػػػػ  ذػػػػػذ  المرح ػػػػػ  ا ػػػػػ حت الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ردكػػػػػن ا    
ل مػػػػػػد ر ف   وادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   حردػػػػػػز ن ػػػػػػ  الجػػػػػػودة الحػػػػػػ  حنحمػػػػػػد ن ػػػػػػ  مدػػػػػػنذم  جم ػػػػػػت 
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وححا ػػػػػػؽ المكػػػػػػنفت  مػػػػػػف خػػػػػػعؿ رضػػػػػػن المجحمػػػػػػت افػػػػػػراد المكظمػػػػػػ  لححا ػػػػػػؽ الكجػػػػػػنح طو ػػػػػػؿ ايمػػػػػػد
 لجم ت افرادذن.

 ابرز رواد ادارة الجودة الشاممة:

آكةػػػػػػ  الػػػػػػذدر  ػػػػػػنف ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ل دػػػػػػت مػػػػػػف كحػػػػػػنج كعحػػػػػػظ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ المراحػػػػػػؿ     
الاػػػػػرف الحػػػػػنل    لدكلػػػػػن دػػػػػندت  خطػػػػػ  وص ػػػػػدة وفػػػػػؽ خطػػػػػوات ند ػػػػػدة دنكػػػػػت  ػػػػػدا حلن مكػػػػػذ  ػػػػػدف 
ال ػػػػػور ال ػػػػػكنن   اي فػػػػػ  مكح ػػػػػؼ الاػػػػػرف الحندػػػػػت ن ػػػػػر   وحطػػػػػورت ذػػػػػذ  الخطػػػػػوات حػػػػػدر ج ًن 

موا فػػػػػ  مجػػػػػنؿ وضػػػػػت لحح  ػػػػػور فػػػػػ  الكلن ػػػػػ  وححدنمػػػػػؿ مننلملػػػػػن   وقػػػػػد  ػػػػػرع الند ػػػػػد ممػػػػػف ادػػػػػل
 ادس مةنذ ـ الجودة ال نم   وحطو رذن ومف ا لرذـ من    :

 Armond Feigenbaumاواًل: ارماند فيغنباوم 

 نػػػػد ارمنكػػػػد ف سك ػػػػنـو اوؿ مػػػػف نػػػػرض مةلػػػػـو رقن ػػػػ  الجػػػػودة ال ػػػػنم   ودػػػػنف ذلػػػػؾ فػػػػ  نػػػػنـ    
  ونمػػػػؿ وقػػػػد نػػػػرض ذلػػػػؾ المةلػػػػـو فػػػػ  دحن ػػػػه الخػػػػنص  نلرقن ػػػػ  ن ػػػػ  الجػػػػودة ال ػػػػنم    2933

  وا ػػػػػحلر  2903ف سك ػػػػػنـو كنص ػػػػػن لػػػػػرص س الجػػػػػودة الننلم ػػػػػ  ل دلر ػػػػػنف الننمػػػػػ  ححػػػػػ  كلن ػػػػػ  نػػػػػنـ 
فػػػػ  حاػػػػد ـ مةلػػػػـو الػػػػححدـ والضػػػػ ط فػػػػ  الجػػػػودة ال ػػػػنم     و طػػػػرح ف سك ػػػػنـو نك ػػػػر ف  إل دانػػػػه

 ادند  ف لححا ؽ الجودة دندحراح ج   نمؿ ذمن :

 المدحل د ف.  جب اف  دوف اللدؼ الرص د  ل جودة ذو ححا ؽ رضن .2
اف ححا ػػػػػػؽ ايذػػػػػػداؼ  جػػػػػػب اف  اػػػػػػود الكظػػػػػػنـ كحػػػػػػو الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   وقػػػػػػد اوضػػػػػػح اف ادارة  .1

الجػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم   ادارة فنن ػػػػػػػػ  لححا ػػػػػػػػؽ الحدنمػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ ف جلػػػػػػػػود دػػػػػػػػؿ ايطػػػػػػػػراؼ وايفػػػػػػػػراد 
والجمننػػػػػنت داخػػػػػؿ الم ددػػػػػ  والحػػػػػ  حح كػػػػػ  حطػػػػػو ر الجػػػػػودة وححدػػػػػ كلن والمحنفظػػػػػ  ن  لػػػػػن 

ايدػػػػػػنل ب    ق ػػػػػػ وحاػػػػػػد ـ الخػػػػػػدمنت   نإلكحػػػػػػنجالا ػػػػػػنـ لح اػػػػػػ   نل ػػػػػػور الحػػػػػػ  حمدػػػػػػف مػػػػػػف 
ايقح ػػػػػػند   اضػػػػػػػنف  الػػػػػػػ  ححا ػػػػػػؽ الرضػػػػػػػن الدنمػػػػػػػؿ ل نم ػػػػػػػؿ   دمػػػػػػن ضػػػػػػػمف ف سك ػػػػػػػنـو فػػػػػػػ  

 كظر   الححدـ ف  الجودة ال نم    ع   م ندئ ادند   وذ  :
اف الجػػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػػنم   نم  ػػػػػػػػػ  اداف مدػػػػػػػػػحمرة ح ػػػػػػػػػدا  محط  ػػػػػػػػػنت المدػػػػػػػػػحل د ف وحكحلػػػػػػػػػ   . ا

 . ندححدنكلـ ورضنذـ
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 كػػػػػنف دػػػػػجعت كظػػػػػنـ ل جػػػػػودة لحو  ػػػػػؽ ال  نكػػػػػنت والمن ومػػػػػنت ممػػػػػن  دػػػػػنند ن ػػػػػ  وضػػػػػوح  . ب
 النمؿ.  دافالر    وايح نؿ 

  ادـ الند د مف ال داصؿ.  كه حدـ كظنـ الجودة  نلمروك   . ت

 Edward Demingثانيًا: ادوارد ديمنج 

ح ػػػػػػنص     ذػػػػػػو نػػػػػػنلـ امر دػػػػػػ  اذػػػػػػحـ  ػػػػػػنلن ـ ايح ػػػػػػنص  مػػػػػػف خػػػػػػعؿ حط  اػػػػػػنت المراق ػػػػػػ  اي   
وقػػػد لاػػػب  ػػػػػ )ا ػػػو الجػػػودة ال ػػػنم  ( ح ػػػث دػػػنف لػػػه ال ػػػنع الطو ػػػؿ فػػػ  حةػػػوؽ ال ن ػػػنف فػػػ  الجػػػودة 

 وحاو   المردز الحكنفد  ل مكحجنت ال ن نك  .

مػػػػػػػكة  ػػػػػػػ مف  ضػػػػػػػرورة ح ػػػػػػػج ت النػػػػػػػنم  ف مػػػػػػػف ق ػػػػػػػؿ ايدارة الن  ػػػػػػػن وم ػػػػػػػنردحلـ وقػػػػػػػد دػػػػػػػنف د   
لححدػػػػ كنت المدػػػػحمرة  وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػعؿ ودفنلػػػػـ ل دوكػػػػوا قػػػػندر ف ن ػػػػ  المدػػػػنذم  فػػػػ  ادخػػػػنؿ ا

كاطػػػػػ   20ادرادلػػػػػـ ل نم  ػػػػػنت ود ة ػػػػػ  ححدػػػػػ كلن   وحػػػػػح خص افدػػػػػنر د مػػػػػكة والحػػػػػ  وقنػػػػػت فػػػػػ  
  نلحنل  :

وضػػػػػت ذػػػػػدؼ مدػػػػػحار و ن ػػػػػت لححدػػػػػ ف المكحجػػػػػنت والخػػػػػدمنت وك ػػػػػر   ػػػػػ ف النػػػػػنم  ف   دمػػػػػن  .2
 جػػػػػب اف حدػػػػػوف ذكػػػػػنؾ اذػػػػػداؼ طو  ػػػػػ  ايجػػػػػؿ  نرفلػػػػػن دػػػػػؿ نضػػػػػو فػػػػػ  الم ددػػػػػ  و ػػػػػحمدف 

 فلملن وادح نن لن ن    رط اف  دوف ل لدؼ منك  و ح ؿ  نلمدحا ؿ. مف
اينحمػػػػػػند ن ػػػػػػ  ف دػػػػػػة  الحطػػػػػػو ر والححدػػػػػػ ف لمواد ػػػػػػ  ححػػػػػػد نت الن ػػػػػػر   ون ػػػػػػ  الحنػػػػػػنوف  .1

 داخؿ الم دد  حح   حمدف دؿ فرد مف اف  ددب.
السػػػػػػػنف ادػػػػػػػنل ب الحةحػػػػػػػ ش والةحػػػػػػػص ال ػػػػػػػنمؿ لححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة   وجنػػػػػػػؿ ذػػػػػػػدؼ الحةحػػػػػػػ ش  .0

نت وحخةػػػػػ ض الحد ةػػػػػ    فلػػػػػو اي الحةحػػػػػ ش ي  ضػػػػػ ؼ جػػػػػودة   واكمػػػػػن  اػػػػػرر ححدػػػػػ ف النم  ػػػػػ
 ف من اذا دنكت ذكنؾ جودة اـ ي.

اخػػػػذ الحدػػػػنل ؼ الد  ػػػػ   نػػػػ ف اينح ػػػػنر ف ػػػػراف اي ػػػػ نف ايرخػػػػص قػػػػد  رفػػػػت الحد ةػػػػ  الحا ا ػػػػ   .0
يف حد ةػػػػػ  اي  ػػػػػ ف ل دػػػػػت دػػػػػنر  ػػػػػراصه فحدػػػػػب    ػػػػػؿ  ضػػػػػنؼ ال لػػػػػن مػػػػػن دػػػػػ حـ اكةنقػػػػػه 

  عح.ن  ه ل   نك  واي
الححدػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػداصـ لدػػػػػػػػؿ النم  ػػػػػػػػنت وايك ػػػػػػػػط  المحن اػػػػػػػػ   ػػػػػػػػنلحخط ط وايكحػػػػػػػػنج والخػػػػػػػػدمنت  .3

 المدنندة.
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اك ػػػػنف  ػػػػرامة محمندػػػػد  ل ػػػػحن ـ وانػػػػندة الحػػػػدر ب والحطػػػػو ر الػػػػذاح  لدػػػػؿ فػػػػرد وذلػػػػؾ لمواجلػػػػ   .0
 الحادـ الحاك  المحعحؽ.

 ػػػػػػز ل نمػػػػػػؿ ازالػػػػػػ  الخػػػػػػوؼ نػػػػػػف المر ودػػػػػػ ف   وخ ػػػػػػؽ المكػػػػػػنخ المعصػػػػػػـ الاػػػػػػنصـ ن ػػػػػػ  الححة .3
 الجم ت  ةنن    لححا ؽ ايذداؼ.

النمػػػػػؿ  ػػػػػروح الةر ػػػػػؽ الواحػػػػػد وازالػػػػػ  النواصػػػػػؽ الحكظ م ػػػػػ  والخعفػػػػػنت الموجػػػػػودة  ػػػػػ ف ايقدػػػػػنـ  .0
 المخح ة .

الحخ ػػػػػ  نػػػػػف ال ػػػػػننرات والححػػػػػذ رات الموجلػػػػػ  ل نػػػػػنم  ف والحػػػػػ  حطػػػػػنل لـ  مدػػػػػحو نت ج ػػػػػدة  .9
 دوف حاد ـ الودنصؿ المدنندة. ل كحنج  وجد دة 

 دوف ر ط ذلؾ  نلجودة. ل كحنجنند نف وضت ارقنـ ق ند   اي ح .23
السػػػػنف كظػػػػنـ الحاػػػػو ـ الدػػػػكوي والجػػػػدارة وازالػػػػ  الحػػػػواجز الحػػػػ  ححػػػػـر النػػػػنم  ف مػػػػف الحةػػػػنخر  .22

  نلنمؿ واينحزاز  ه.
ادػػػػػػػححداث ادػػػػػػػنل ب جد ػػػػػػػدة فػػػػػػػ  اي ػػػػػػػراؼ وححا ػػػػػػػؽ الحكدػػػػػػػ ؽ  ػػػػػػػ ف اي ػػػػػػػراؼ والا ػػػػػػػندة  .21

 .يتاآل لدؼ مدنندة النمنؿ وحدف ادحخداـ 
 ح ج ت دؿ فرد يف  خ ص جلد  ل حطو ر المدحمر ف  مجنؿ نم ه. .20
اينحمػػػػند ن ػػػػ  الطػػػػرؽ الحػػػػد ث فػػػػ  الحػػػػدر ب والحن ػػػػ ـ ن ػػػػ  النمػػػػؿ  مػػػػن فػػػػ  ذلػػػػؾ رجػػػػنؿ  .20

 ايدارة.

ومػػػػػػف الجػػػػػػد ر  نلػػػػػػذدر اف ف دػػػػػػة  ادوارد د مػػػػػػكة ح دػػػػػػد وضػػػػػػت مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة فػػػػػػ  اطػػػػػػنر     
لننم ػػػػ  فػػػػ  الم ػػػػكت م حزمػػػػ   دنمػػػػؿ ارادحلػػػػن فػػػػ  اكدػػػػنك   دمػػػػن  ػػػػرى اكػػػػه نكػػػػدمن ح ػػػػ ح الاػػػػوى ا

احاػػػػنف النمػػػػؿ ن ػػػػ  احدػػػػف وجػػػػه  وحدػػػػوف لػػػػد لن نم  ػػػػ  ادار ػػػػ  دػػػػ  م   ػػػػحـ مػػػػف خعللػػػػن ايداف  
 فإف الجودة دحدوف كح ج  ط  ن  .

 Walter Swehartثالثا: واتر سيوارت 

وضػػػػػػػت دػػػػػػػ وارت نػػػػػػػدة نكن ػػػػػػػر لمةلػػػػػػػـو الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم     وادػػػػػػػد اذم ػػػػػػػ  ححد ػػػػػػػد مةلػػػػػػػـو    
الجػػػػػػػػودة   وادػػػػػػػػحخداـ الحةد ػػػػػػػػر ايدػػػػػػػػحاراص  والحةد ػػػػػػػػر ايدػػػػػػػػحديل  وايح ػػػػػػػػنف فػػػػػػػػ  نم  حػػػػػػػػ  
الحح  ػػػػؿ والمراق ػػػػػ    دمػػػػػن وضػػػػت الكظػػػػػنـ الحا  ػػػػػدي ل ػػػػػححدـ والضػػػػ ط داخػػػػػؿ الم ددػػػػػ    و حدػػػػػوف 

 ذذا الكظنـ مف  ع   نكن ر ذ :
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 ححد د من ذو مط وب. .2
 اكحنج من ذو محدد. .1
 حمت مواجلحلن. الحدـ ف من اذا دنكت ايحح نجنت قد .0

اذم ػػػػػػػ  وجػػػػػػػود نػػػػػػػنم  ف لححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة ذمػػػػػػػن : الحةد ػػػػػػػر  دػػػػػػػ وارت ولاػػػػػػػد اوضػػػػػػػح والحػػػػػػػر    
 طر اػػػػػ  موضػػػػػون   حا ا ػػػػػ    والنمػػػػػؿ د ةمػػػػػن كةدػػػػػر وك ػػػػػنر دكح جػػػػػ  لح ػػػػػؾ الموضػػػػػون    و ػػػػػرى 
والحػػػػر دػػػػػ وارت اف الحطػػػػػو ر المدػػػػػحمر ذػػػػو احػػػػػد مظػػػػػنذر الجػػػػػودة ال ػػػػنم     ولػػػػػذلؾ فاػػػػػد وضػػػػػت 

مدػػػػػحمر ادػػػػػمن  داصػػػػػرة )الخطػػػػػ    النمػػػػػؿ   المراجنػػػػػ    الحكة ػػػػػذ( فنلخطػػػػػ   ػػػػػحـ مػػػػػدخع ل حطػػػػػو ر ال
ف لػػػػػن اخح ػػػػػنر وححد ػػػػػد النم  ػػػػػ  الحػػػػػ  دػػػػػ حـ حطو رذػػػػػن  وادػػػػػحنراض الوضػػػػػت الاػػػػػنصـ وححد ػػػػػد ا ػػػػػف 

نػػػػػف المخرجػػػػػنت   والنمػػػػػؿ الػػػػػذي  ػػػػػحـ  مجحمػػػػػتومحػػػػػ  ححػػػػػدث الم ػػػػػد     ود ة ػػػػػ  ق ػػػػػنس رضػػػػػن ال
دود فػػػػػ    صػػػػػ   مدػػػػػف الػػػػػححدـ ف لػػػػػن ورقن حلػػػػػن   ف ػػػػػه حجر ػػػػػب الحطػػػػػو ر الماحػػػػػرح ن ػػػػػ  كطػػػػػنؽ محػػػػػ

امػػػػػن المراجنػػػػػ  فة لػػػػػن  ػػػػػحـ جمػػػػػت وحح  ػػػػػؿ ال  نكػػػػػنت لححد ػػػػػد مػػػػػن اذا دػػػػػنف الحطػػػػػو ر الماحػػػػػرح   اػػػػػ  
ق ػػػػوي مػػػػف جنكػػػػب المدػػػػحل ؾ اـ ي   وفػػػػ  نم  ػػػػ  الحكة ػػػػذ  ػػػػحـ حكة ػػػػذ الحس  ػػػػرات الةننلػػػػ  المرح طػػػػ  

 ـ. نلنم    وذلؾ مف خعؿ ر طلن  نم  نت الكظنـ الانص

 Joseph Jouranرابعًا: جوزيف جوران 

 نػػػػد جوز ػػػػؼ جػػػػوراف مػػػػف الػػػػرواد ايواصػػػػؿ فػػػػ  مجػػػػنؿ الجػػػػودة والػػػػذ ف دػػػػنف للػػػػـ الةضػػػػؿ فػػػػ     
ق ػػػنـ ال ػػػورة ايقح ػػػند   ال ن نك ػػػ    فاػػػد دػػػنذـ فػػػ   كػػػنف كظػػػنـ  ػػػنمؿ ل جػػػودة ال ن نك ػػػ  وقػػػد دنػػػـ 

  وادػػػػػػػحخداـ ايدػػػػػػػنل ب ذػػػػػػػذا الكظػػػػػػػنـ الم ددػػػػػػػنت ال ن نك ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الحد ػػػػػػػؼ مػػػػػػػت افدػػػػػػػنر الجػػػػػػػودة 
ايح ػػػػنص   ل رقن ػػػػ  ن ػػػػ  الجػػػػودة  و ػػػػرى جػػػػوراف  ػػػػنف الجػػػػودة حػػػػرى مػػػػف زاو حػػػػ ف ذمػػػػن : محنولػػػػ  

وددػػػػػب حا  ػػػػػؿ الن ػػػػػوب او الا ػػػػػور فػػػػػ  الخدمػػػػػ  المادمػػػػػ    ومحنولػػػػػ  ححدػػػػػ ف  ػػػػػدؿ الخدمػػػػػ  
  و  ػػػػػحمؿ مةلػػػػػـو جػػػػػوراف ل جػػػػػودة ن ػػػػػ  اي نػػػػػند ايدار ػػػػػ  لدػػػػػؿ مػػػػػف الحخطػػػػػ ط والحكظػػػػػ ـ الرضػػػػػن
دـ   والمنروفػػػػ   ندػػػػـ ) ع  ػػػػ  جػػػػوراف( وردػػػػز ن ػػػػ  مدػػػػ ول   ايدارة فػػػػ  ححا ػػػػؽ الجػػػػودة والػػػػحح

ال ػػػػػػػنم   والحنجػػػػػػػ  الػػػػػػػ  وضػػػػػػػت ايذػػػػػػػداؼ وححا الػػػػػػػن داخػػػػػػػؿ الم ددػػػػػػػنت   ولححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة 
  جب ايخذ  لن وذ  : وضح جوراف ندة خطوات ادند   م ددنت ال نم   داخؿ ال

 وذلؾ مف اجؿ الحطو ر. كنف الون    انف  الجودة داخؿ الم دد   .2
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 ححد د ايذداؼ ل حطو ر. .1
 الحكظ ـ ل و وؿ ال  ايذداؼ المرجوة. .0
 الحدر ب المدحمر. .0
 حكة ذ الم روننت لحؿ الم دعت. .3
 الحانر ر ال ندق . .0
 وضوح المةنذ ـ. .3
 حو  ؿ الكحنصة. .0

 Philip Crosbyخامسًا: فيميب كروسبي 

الند ػػػػد مػػػػف الدحػػػػب الحػػػػ  حكنولػػػػت  ننمػػػػن( والػػػػؼ 00نمػػػػؿ درودػػػػ  فػػػػ  مجػػػػنؿ الجػػػػودة لمػػػػدة )  
الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   واذملػػػػػن )الجػػػػػودة مجنك ػػػػػ ( و )جػػػػػودة  ػػػػػع دمػػػػػوع( وحػػػػػدد نػػػػػددا مػػػػػف الخطػػػػػوات 

 العزم  لححد ف الجودة ذ  :

 الحزاـ ايدارة الواضح حجن  الححد ف والحطو ر المدحمر ل جودة. .2
 ح د ؿ الةرؽ دمجموننت مف ايقدنـ ف  الم دد . .1
 ل جودة ال نم   ل حنرؼ ن   ال نو نت المححم  .اينحمند ن   ما نس  .0
 ف  ايدارة. د داةححد د حد ة  حا  ـ الجودة ود ة   ادحخداملن  .0
ح ػػػػج ت المػػػػوظة ف ن ػػػػ  ا ػػػػعغ ايدارة نػػػػف ا ػػػػ   ػػػػنو نت  واجلوكلػػػػن فػػػػ  ححا ػػػػؽ اذػػػػداؼ  .3

 ححد ف الجودة.
 ادوارذـ  نل دؿ ايم ؿ.  دافحدر ب المد ر ف   دؿ فننؿ  .0
 دؿ الننم  ف الذ ف  دنذموف ف  حطو ر الجودة.حاد ر جلود  .3

 الجودة هي : إلدارةوحدد كروسبي اربعة ثوابت اساسية 

 اف حنر ؼ الجودة ذو الحطن ؽ مت محط  نت النمعف. .2
 اف كظنـ اكجنز الجودة  حم ؿ ف  المكت والوقن   مف وقوع ايخطنف. .1
 ل ةر  .اف من نر ايداف الوح د ذو العخط  او من  دم   نلن وب ا .0
 اف ما نس الجودة ذو الحد ة  الكن ص  نف ايخطنف. .0
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 Malcolm Baldrigeسادسا: مالكولم بالدريج 

 نػػػػػػد مػػػػػػنلدولـ  نلػػػػػػدر ة اوؿ مػػػػػػف كاػػػػػػؿ مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   الػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ  الحن ػػػػػػ ـ فػػػػػػ     
  2903ؿ  كػػػػػندي  حط  ػػػػػؽ ذػػػػػذا المةلػػػػػـو لحػػػػػ ف وفنحػػػػػه نػػػػػنـ ظػػػػػالوي ػػػػػنت المححػػػػػدة ايمر د ػػػػػ    و 

حط  ػػػػػؽ كظػػػػػنـ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ حا اػػػػػ  واقنػػػػػ  نكػػػػػدمن ان ػػػػػف روكنلػػػػػد  ػػػػػراوف وا ػػػػػ ح 
اف جػػػػػػػنصزة مػػػػػػػنلدولـ  نلػػػػػػػدر ة قػػػػػػػد امحػػػػػػػدت لح ػػػػػػػمؿ قطػػػػػػػنع الحن ػػػػػػػ ـ الػػػػػػػ  جنكػػػػػػػب  2990ن ػػػػػػػـ 

ال ػػػػػػردنت ايمر د ػػػػػػ  النمعقػػػػػػ    و لػػػػػػذا فػػػػػػنف الةضػػػػػػؿ فػػػػػػ  ادخػػػػػػنؿ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  
ر ن ػػػػ  حط  ػػػػؽ ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  الحن ػػػػ ـ فػػػػ  الحن ػػػػ ـ  نػػػػود الػػػػ  ذػػػػذا الرجػػػػؿ الػػػػذي ا ػػػػ

.  الحن  ـ   وذذا من ك لد  ال ـو

 Peter Sengeسابعًا: بيتر سينج 

ادػػػػد دػػػػ كة ن ػػػػ  اف ذكػػػػنؾ خمدػػػػ  مدوكػػػػنت حدكولوج ػػػػ  حػػػػ دي الػػػػ  خ ػػػػؽ الم ددػػػػ  الم دنػػػػ     
 وذذ  المدوكنت ححضمف ايح :

الةػػػػرد مػػػػف طنقػػػػنت وامدنك ػػػػنت  و ا ػػػػد  لػػػػن الحرد ػػػػز ن ػػػػ  مػػػػن لػػػػدى السةةةةيطرة الشخصةةةةية : .1
 اػػػػػـو  حطو رذػػػػػن ححػػػػػ   ػػػػػحمدف مػػػػػف ر  ػػػػػ  الحا ا ػػػػػ   موضػػػػػون    وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ الػػػػػحن ـ 

 المدحمر مدى الح نة.
: وذلػػػػػؾ نػػػػػف طر ػػػػػؽ ا جػػػػػند افحراضػػػػػنت وحنم مػػػػػنت وح ػػػػػورات وضػػػػػرورة النمةةةةةاذج العقميةةةةةة .2

 .طرحلن امنـ ايخر ف  طر ا  مرك  وقنصم  ن   المكطؽ والناعك   ف  الحةد ر
ايلحػػػػػزاـ الم ددػػػػػ  وايكحػػػػػنج   جػػػػػؿ كػػػػػنف ر  ػػػػػ  م ػػػػػحرد  مػػػػػف خػػػػػعؿ ح كػػػػػ  افدػػػػػنر م ػػػػػحرد   .3

 الحا ا  ف  ضوف ذذ  الر   .
والمدنك ػػػػػ  للػػػػػن ح   رذػػػػػن فػػػػػ  الم ددػػػػػ     اف دػػػػػؿ ايحػػػػػداث الزمنك ػػػػػ و نكػػػػػ :تفكيةةةةةر الةةةةةنظم .4

وحدػػػػػػ ر وفػػػػػػؽ حةد ػػػػػػر مػػػػػػكظـ ححدػػػػػػوف فػػػػػػ  ضػػػػػػوصه المحػػػػػػنويت ايكدػػػػػػنك   الكظر ػػػػػػ  والنم  ػػػػػػ  
 ايكحنج   المعصم  ل مجحمت. لححا ؽ

: و ػػػػػػػحـ ذلػػػػػػػؾ  وادػػػػػػػط  الحػػػػػػػوار وحاػػػػػػػد ـ ايفحراضػػػػػػػنت والحةد ػػػػػػػر   ػػػػػػػدؿ الةةةةةةةتعمم الفريقةةةةةةةي .5
 جمنن .
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 kaoru Shikawaثامنا : كايرو ايشكاوا 

ن ػػػػػػ   ػػػػػػد ادوارد د مػػػػػػكة   ولػػػػػػه   ػػػػػػدنوا مػػػػػػف رواد الجػػػػػػودة ال ن ػػػػػػنك  ف الػػػػػػذ ف حح مػػػػػػذوا   نػػػػػػد إ    
و كظػػػػر ال ن ػػػػنك وف الػػػػ  إ  ػػػػدنوا  Quality Circlesودة الدػػػػ ؽ فػػػػ  حاػػػػد ـ فدػػػػرة ح اػػػػنت الجػػػػ

ن ػػػػػ  اكػػػػػه ايب الحا اػػػػػ  لح اػػػػػنت رقن ػػػػػ  الجػػػػػودة  ننح ػػػػػنر  اوؿ مػػػػػف كػػػػػندى  حدػػػػػو ف مجمونػػػػػنت 
( نمػػػػػػػػنؿ   واف  دػػػػػػػػوف 0-0 ػػػػػػػػس رة مػػػػػػػػف النػػػػػػػػنم  ف  حػػػػػػػػراوح نػػػػػػػػدد افػػػػػػػػراد دػػػػػػػػؿ مكلػػػػػػػػن  ػػػػػػػػ ف )

عت واقحػػػػػػراح اكضػػػػػػمنملـ الػػػػػػ  ح اػػػػػػنت الجػػػػػػودة نمػػػػػػع حطون ػػػػػػًن  لسػػػػػػرض الحنػػػػػػرؼ ن ػػػػػػ  الم ػػػػػػد
الح ػػػػوؿ المكندػػػػ   للػػػػن مدػػػػحلدفن  ػػػػذلؾ حطػػػػو ر ايداف وححدػػػػ كه مػػػػت مرانػػػػنة ال نػػػػد ايكدػػػػنك  فػػػػ  

 النمؿ   والح د د ن   ضرورة ا راز الادرات ايكدنك  .

 ولاد وضت إ  دنوا الم ندئ ايدند   لرقن   الجودة ال نم   والح  حح خص  نيح :   

م ػػػػؿ   لػػػػػذلؾ  جػػػػب الحنػػػػػرؼ ن ػػػػ  مػػػػػنذا  ر ػػػػد ومػػػػػن اف الجػػػػودة ح كػػػػ  ن ػػػػػ  وجلػػػػ  كظػػػػػر الن .2
 احح نجنحه ود ؼ  مدف ح   حلن.

اف الجػػػػػػػودة ذػػػػػػػ  جػػػػػػػوذر النم  ػػػػػػػ  ايدار ػػػػػػػ   و ةضػػػػػػػؿ اف  كظػػػػػػػر للػػػػػػػن ن ػػػػػػػ  اكلػػػػػػػن نم  ػػػػػػػ   .1
 ادح منر طو ؿ ايجؿ.

اف الجػػػػػػػودة حنحمػػػػػػػد  درجػػػػػػػ  د  ػػػػػػػرة ن ػػػػػػػ  الم ػػػػػػػنرد  الةننلػػػػػػػ  ل نػػػػػػػنم  ف فػػػػػػػ  ادارة الم ددػػػػػػػ   .0
الجػػػػػودة  ممػػػػػن  دػػػػػحوجب ازالػػػػػ  الحػػػػػواجز   ك ػػػػػط   وايفاػػػػػ   ح ػػػػػث  حػػػػػدث الحدنمػػػػػؿ الرادػػػػػ

   ف ايقدنـ المخح ة .
اف مننلجػػػػػػػ  ال  نكػػػػػػػنت والمن ومػػػػػػػنت  ندػػػػػػػحخداـ الودػػػػػػػنصؿ وايدوات ايح ػػػػػػػنص   حدػػػػػػػنذـ فػػػػػػػ   .0

 احخنذ الارارات الد  م .

 مبادئ ادارة الجودة الشاممة:

 نل  :ح حمؿ ادارة الجودة ال نم   ف  مضموكلن ن   الم ندئ الح    

ضػػػػػمنف روح الم ػػػػػنرد  فػػػػػ  النمػػػػػؿ لدػػػػػؿ النػػػػػنم  ف واكضػػػػػمنملـ ونػػػػػدـ الحم  ػػػػػز   ػػػػػكلـ ممػػػػػن  .2
دػػػػ  دي الػػػػ  اكػػػػدمنجلـ الدنمػػػػؿ فػػػػػ  النمػػػػؿ و ػػػػذللـ دػػػػؿ مػػػػػن فػػػػ  ودػػػػنلـ لخدمػػػػ  م ػػػػػ ح  

 الم دد .
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الػػػػػحةلـ الدنمػػػػػؿ وايلحػػػػػزاـ الةن ػػػػػ  مػػػػػف ق ػػػػػؿ ايدارة الن  ػػػػػن  جنػػػػػؿ الجػػػػػودة فػػػػػ  الماػػػػػنـ ايوؿ  .1
واجػػػػػرافات ود ندػػػػػنت النمػػػػػؿ المكندػػػػػ     ل كػػػػػ  والل ندػػػػػؿ الحكظ م ػػػػػ  والح د ػػػػػد ن ػػػػػ  خ ػػػػػؽ ا

 وحطو ر كظنـ الحوافز الذي   جت جلود ححد ف الجودة.
ضػػػػػػرورة حةلػػػػػػـ الم ددػػػػػػنت لعحح نجػػػػػػنت والحوقنػػػػػػنت الحنل ػػػػػػ  والمدػػػػػػحا     لز نصكلػػػػػػن والنمػػػػػػؿ  .0

ن ػػػػػ  ححا ػػػػػؽ دػػػػػؿ الحوقنػػػػػنت والز ػػػػػنصف فػػػػػ  الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  مػػػػػف الطػػػػػعب والمجحمػػػػػت 
 ودوؽ النمؿ.

ضػػػػػػػػرورة اذحمػػػػػػػػنـ الا ػػػػػػػػندات ايدار ػػػػػػػػ   حوح ػػػػػػػػد الر  ػػػػػػػػ  وايذػػػػػػػػداؼ وايدػػػػػػػػحراح ج نت داخػػػػػػػػؿ  .0
الم ددػػػػ  وحل صػػػػ  المكػػػػنخ الحن  مػػػػ  )فػػػػ  حػػػػنؿ دػػػػوف الم ددػػػػ  حن  م ػػػػ ( لححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ 

  نقؿ حد ة .
ن ػػػػػػ  اف نم  ػػػػػػ  ححدػػػػػػ ف الجػػػػػػودة ذػػػػػػ  نم  ػػػػػػ  مدػػػػػػحمرة فػػػػػػ  الم ددػػػػػػ    والنمػػػػػػؿ  الح د ػػػػػػد .3

طػػػػػػو ر النم  ػػػػػػنت الحػػػػػػ   ػػػػػػحـ مػػػػػػف خعللػػػػػػن اكجػػػػػػنز اينمػػػػػػنؿ  وذلػػػػػػؾ نػػػػػػف المدػػػػػػحمر ن ػػػػػػ  ح
طر ػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػم ـ نم  ػػػػػػػنت ايكحػػػػػػػنج الخػػػػػػػدم  او الدػػػػػػػ ن  الحػػػػػػػ  ححطػػػػػػػن ؽ مػػػػػػػت موا ػػػػػػػةنت 
الجػػػػػودة  وادػػػػػحخداـ افضػػػػػؿ ايدػػػػػنل ب والممنردػػػػػنت ايدار ػػػػػ   وحوظ ػػػػػؼ الحاك ػػػػػنت المحنحػػػػػ  

  ةننل   ودةنفة ننل ح ف.
مدػػػػحوى ايداف فػػػػ  وذلػػػػؾ نػػػػف طر ػػػػؽ حطػػػػو ر  مدػػػػنذم  دػػػػؿ النػػػػنم  ف فػػػػ  ححدػػػػ ف الجػػػػودة .0

الجػػػػػودة ال ػػػػػنم    والنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  ح لػػػػػن   ػػػػػإدارةالنمػػػػػؿ  والحنػػػػػرؼ ن ػػػػػ  الم ػػػػػندؿ المرح طػػػػػ  
   دؿ حننوك  و ندحخداـ المكلة الن م .

حكم ػػػػ  نعقػػػػنت نمػػػػؿ  كػػػػنفة  ػػػػ ف النػػػػنم  ف وحةػػػػز الجلػػػػود المحم ػػػػزة دػػػػواف ادنكػػػػت فرد ػػػػ  اـ  .3
 جمنن  .

مػػػػػػف الحاػػػػػػنصؽ ووضػػػػػػت ايدػػػػػػحكحنجنت فػػػػػػ  خدمػػػػػػ  محخػػػػػػذي  احخػػػػػػنذ الاػػػػػػرارات ن ػػػػػػ  ادػػػػػػنس .0
 الارارات .

 حنحمد ادارة الجودة ال نم   ن   ايدحاعل   الحنم . .9
حةن ػػػػػؿ الحنػػػػػنوف والحكدػػػػػ ؽ  ػػػػػ ف ايدارات والوحػػػػػدات المخح ةػػػػػ  فػػػػػ  الم ددػػػػػ  مػػػػػت الح د ػػػػػد  .23

 ن   ايكجنز مف خعؿ فرؽ النمؿ وحكم   النمؿ الحننوك .
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 شاممة في مجال التربية والتعميم:مبادئ ادارة الجودة ال

لاػػػػػػد حنػػػػػػددت اراف الدحػػػػػػنب وال ػػػػػػنح  ف فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   حػػػػػػوؿ م ػػػػػػندئ ادارة    
الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ الحر  ػػػػػػ  والحن ػػػػػػ ـ   لدكلػػػػػػن ححدنمػػػػػػؿ مػػػػػػت  نضػػػػػػلن لػػػػػػحندس  ػػػػػػورة 

 واحدة   وذذ  الم ندئ ذ :

ر والحطػػػػػػػو ر المدػػػػػػػحمر فػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ الحس  ػػػػػػػ إلحػػػػػػػداثالحخطػػػػػػػ ط ايدػػػػػػػحراح ج  طو ػػػػػػػؿ ايمػػػػػػػد  .2
 ايك ط  ل  مؿ دؿ مجنيت الخدم .

حاػػػػػد ـ الد ندػػػػػنت المحدنم ػػػػػ  لححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة وحاػػػػػد ـ دػػػػػؿ الخػػػػػدمنت المحم ػػػػػزة الانصمػػػػػ  ن ػػػػػ   .1
 ايداف الد  ـ  ن دا نف الخط .

 جمت ال  نكنت الدق ا  العزم  يحخنذ الارارات. .0
   وايححراـ.ح ج ت النمؿ الةر ا  الانصـ ن   ال ا  المح ندل .0
 ا راؾ جم ت ايفراد داخؿ الحكظ ـ ف   كت الارار. .3
 الدنـ الدنمؿ مف ق ندات الم ددنت الحن  م   لا ـ و انف  وال نت الجودة ال نم  . .0
وذلػػػػؾ نػػػػف طر ػػػػؽ ا  ػػػػنؿ الحسذ ػػػػ  الراجنػػػػ  لػػػػه و ندػػػػحمرار  مجحمػػػػتححا ػػػػؽ رضػػػػن ودػػػػنندة ال .3

ايذحمػػػػػػػػػنـ  نلجواكػػػػػػػػػب ايجراص ػػػػػػػػػ  وح   ػػػػػػػػػ  حنجنحػػػػػػػػػه وحوقننحػػػػػػػػػه الحنل ػػػػػػػػػ  والمدػػػػػػػػػحا     مػػػػػػػػػت 
 وايكدنك  .

 ايذحمنـ  نلحدر ب الداصـ ل ننم  ف وذلؾ مف اجؿ ادحمرار الحطو ر. .0
 ححا ؽ الحدنمؿ والحرا ط   ف قطنننت  المكظم  واداراحلن المخح ة . .9

 ححد د الملنـ لدؿ ايفراد داخؿ الحكظ ـ. .23
ايضػػػػػػػنف  والححدػػػػػػػ ف  الححدػػػػػػػ ف المدػػػػػػػحمر ل نم  ػػػػػػػنت والجػػػػػػػودة و ا ػػػػػػػد  ػػػػػػػذلؾ الححدػػػػػػػ ف .22

 المنرف  اي دان .
 ادححداث وحط  ؽ كظنـ الحوافز الذي حران  ف ه الندال  الحكظ م  . .21
ححا ػػػػػؽ ايدػػػػػحةندة الةن  ػػػػػ  مػػػػػف امدنك ػػػػػنت جم ػػػػػت النػػػػػنم  ف وذلػػػػػؾ  حةن ػػػػػؿ دورذػػػػػـ  طر اػػػػػ   .20

وا ػػػػػػػػػرادلـ م ػػػػػػػػػنرد  جوذر ػػػػػػػػػ  وحةػػػػػػػػػو ض ال ػػػػػػػػػعح   للػػػػػػػػػـ   وذلػػػػػػػػػؾ   ػػػػػػػػػ ذم حلـح ػػػػػػػػػنرذـ 
الناػػػػػػوؿ ول ػػػػػػحخ ص مػػػػػػف ادػػػػػػ وب الحدػػػػػػ ط والحخو ػػػػػػؼ وححو  ػػػػػػه الػػػػػػ   لعدػػػػػػحةندة مػػػػػػف جم ػػػػػػت

 اد وب الحةو ض والحمد ف.
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 مبادئ ديمنج وجوهر الجودة في التعميم:

نلن إدوارد د مكة الذي  ند ا و ادارة الجودة ال نم   وذذ  حطرقكن آكةن ال  الم ندئ الح  وض    
    اي اف ذذ  الم ندئ او الكانط الم ندئ دنكت قد وضنت ف  ايدنس لحط ؽ ف  مجنؿ ال كنن

وك وذنم  ر  Amherstاير ت ن رة الح  وضنلن د مكة حـ حطو رذن  وادط  مدرد  امردت 
New Hamphsirp  ولاد ادحمدت ذنحنف المدردحنف اذدافلمن مف ذذ  الكانط لححد ف النمؿ

 –دة ف  الحن  ـ جوذرة الجو  –ايداري والحح  ؿ الدراد  ل حعم ذ واط ؽ ن   ح ؾ الكانط 
Essence of Quality in Education 

 وتتمخص هذ  النقاط باالتي :

اف وجود الحكندؽ  :Great Constancy of Purposesايجاد التناسق بين االهداف  .2
دخوؿ الحكنفس مت   جؿححد ف جودة الط    والخدمنت امر ي  د مكه   جؿ  ف ايذداؼ 

 مدارس المجحمت الننلم .
 جب ن   دؿ  :Adopt Total Quality Philosophyفة الجودة الشاممة تبني فمس .1

نضو ف  الم دد  الحن  م   اف  حن ـ الملنرات الجد دة الح  حدنـ الححوؿ كحو الجودة  
و جب اف  دوف لدى ايفراد ايدحنداد لا وؿ ححد نت الجودة   واف  ححم وا مد ول   ححد ف 

 المكحجنت والخدمنت.
 دحكد  حا  ؿ الحنج   :Reduce The Need for Inspectionلمتفتيش تقميل الحاجة  .0

ل حةح ش ن   قنندة نر ض  مف خعؿ ح ك  كظنـ الجودة داخؿ الخدمنت الحن  م   وحدن ـ 
   ص  الحن  ـ الح  قد حدنند ف  ححا ؽ جودة اداف الطنلب.

 Achieve School Business In Newاالعمال المدرسية بطرق حديثة انجاز  .0
Ways:  اف اكجنز اينمنؿ المدرد    طرؽ حد     اود ال  حا  ؿ الحد ايدك  ل حدنل ؼ

 الد    ف  الحن  ـ.
:  دنـ الحدر ب ايفراد نندة  نلودنصؿ Life Long Learningالتعميم مدى الحياة  .3

 وايدوات الضرور   لححد ف مدحوى ايداف لد لـ   ممن  حط ب مكلـ الحن ـ مدى الح نة.
 جب ن   ايدارة اف حنمؿ ن    :Leadership in Educationقيادة في التعميم ال .0

 حوج ه وحكة ذ النمؿ وممنرد  م ندئ الجودة مف خعؿ حوف ر الا ندة الر  دة.
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اف ازال  المخنوؼ داخؿ الم دد  الحن  م    :Eliminate Fearالتخمص من الخوف  .3
ححد ف وضت الم دد  والنمؿ  حر     جؿ    جت ايفراد ن   اداف انمنللـ  دةنفة وفنن  

 حنم   ن دا نف ال راننت والم نحكنت داخؿ الم دد .
اف ادارة الم دد   :Eliminate the Barriers to Successازالة معوقات النجاح  .0

ذ  المد ول  ايول  نف الاضنف ن   الحواجز الح  حاؼ حجر ن رة ف  د  ؿ ححا ؽ 
خعؿ النمؿ  روح الةر ؽ الواحد والحننوف الداصـ والم نرد   الكجنح ف  النمؿ   وذلؾ مف

 الةننل  والححوؿ كحو الحس  ر والحجد د الداصم ف.
مف الضروري خ ؽ  انف  الجودة  : Creat a Quality Cultureخمق ثقافة الجودة  .9

 وذلؾ لحط  الن ن   الجم ت دوف ادح كنف.
د الح وؿ ايول   نف د ؼ اف ا جن :Process Improvementتحسين العمميات  .23

 ن   الححد ف المدحمر.ايخطنف   والحنرؼ ن   ايفراد والجمنننت  دنند 
 جب اف ححس ر  :Help Students to Successمساعدة الطمبة عمى النجاح  .22

مد ول   دؿ ايدارات الحن  م   مف الجودة ال  ححد كلن   وذلؾ نف طر ؽ ححد ف ايداف 
 حاؼ ف  طر ؽ الط    ومدنندحلـ وار ندذـ لححا ؽ الكجنح.وازال  المنوقنت الح  

الملنـ ف  كظـ الجودة  إلكجنزن   ايدارة اف حدن  جنذدة : Commitmentااللتزام  .21
داخؿ كظنـ الحن  ـ   والنمؿ  طر ا  د  م  مت ضرورة حوف ر الودنصؿ المعصم  لححا ؽ 

 ايذداؼ المك ودة.
  ل  الحس  ر ذ  مد ول   دؿ فرد لححد ف الجودة.ف مد: اResponsibilityالمسؤولية  .20

ذذا وقد طرح ف  ذذا المجنؿ جدوًي  وضح د ة   ايدحةندة مف م ندئ د مكة اير ن  ن ر   
وحوظ ةلن لخدم  النم    الحن  م   وححد كلن  دؿ جز صنحلن مف خعؿ ذلؾ وذذا من  وضحه 

 الجدوؿ الحنل :
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 العممية التعميمية جدول: توظيف مبادئ ديمنج لخدمة

 حوظ ةلن ف  المجنؿ الحر وي ال كنن م ندئ د مكة ف  
وضػػػػت ذػػػػدؼ مدػػػػحار  .2

و ن ػػػػػػػػػػػػػػػت لححدػػػػػػػػػػػػػػػ ف 
 ايكحنج والخدمنت

مف  والح ددححد د ردنل  وق ـ ادند   ل م دد  الحن  م    -
 ون  الموظة ف وادح نن لـ الدنمؿ للن.

حا  ـ حنجنت الط    والح وؿ ن   الحسذ   الراجن  مف  -
  الم دد   خ وص خ راحلـ الحن  م    سرض خر ج

 الححد ف.
 ادحخداـ الموارد   ورة فنن   لححا ؽ ايذداؼ الدن ا . -

اينحمػػػػػػػػػػػػػػػػػند ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   .1
اكحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنج ف دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
جد ػػػػػػػػػػػػػػػدة ل حطػػػػػػػػػػػػػػػو ر 
لمواد ػػػػػػػػػػػػػ  ححػػػػػػػػػػػػػد نت 

 الن ر.

الحرد ز ن   من  ك س  حس  ر  داخؿ الم دد  الحن  م    -
 ينحمند الة دة  الجد دة.

من م ف وموظة ف لد   مدف حط  ؽ د مف احكو ر ايفر  -
 جودة  ةنن   .م ندئ ال

ح د الموارد العزم  لحدر ب المن م ف ن   مةنذ ـ الة دة   -
الجد دة وم ندصلن   ود ة   حوظ ةلن داخؿ الم دد  

 الحن  م  .
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف ادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنل ب  .0

الحةحػػػػػػػػػػ ش والةحػػػػػػػػػػص 
ال ػػػػػػػػػػػػػػػنمؿ لححا ػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 الجودة

 دي مف الحرد ز ن   ححد ف نم  نت الحن  ـ والحن ـ  -
 الحرد ز ن   مخرجنت الحن ـ فاط.

فحص نم  نت الحن  ـ والحن ـ مف خعؿ الحسذ   الراجن   -
مف الط    والخر ج ف  ول س مف خعؿ حا  ـ الطنلب 
ل من ـ او المارر الذي قد  دوف ق ر موضون  وق ر 

 مك ؼ.
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف نم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   .0

ممنردػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حاػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ـ 
اينمػػػػػنؿ  كػػػػػنف ن ػػػػػ  

 الدنر فاط.

اقؿ مف    جور ف موظة ف لمجرد ق وللـ الحوقؼ نف حن  -
 المدححؽ.

الحخ ص مف ق وؿ ارخص النروض ل راف المندات  -
 الضرور   ل م دد . 

ادخػػػػػػػػػػػػػػنؿ الححدػػػػػػػػػػػػػػ ف  .3
المدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمر لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
النم  ػػػػػػنت وايك ػػػػػػط  

الحرص ن   ادخنؿ الحندوب وحاك   الحن  ـ المحطورة ف   -
ث الط    ن   ال ؼ لححد ف نم  نت الحن  ـ والحن ـ وح

 ادحخداملن  نكن   واحانف.
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والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمنت 
 المدنندة

ادخنؿ الماررات وال رامة الجد دة الح  ح    حنجنت  -
 مخح ؼ  راصح  المجحمت.

اك ػػػنف  ػػػرامة حدر   ػػػػ   .0
 ف  مدنف النمؿ.

ححد د الحنجنت الحدر     ل من م ف وايدار  ف وموظة   -
الم دد  ووضت  رامة الحدر ب المكند   لح   حلن  ر    

 اضح  المننلـ.مدحا     و 
ادػػػػػػػػػػححداث ادػػػػػػػػػػنل ب  .3

جد ػػػػدة فػػػػ  اي ػػػػراؼ 
 والا ندة الةننل .

اخح نر قندة حر و  ف  مح دوف الدةنفة ف  احداث الحس  ر  -
 المط وب ف  الم دد  الحن  م  .

ازالػػػػػػػ  الخػػػػػػػوؼ نػػػػػػػف  .0
 المر ود ف .

ا حدنر ادنل ب جد دة لحا  ـ الط    وندـ جنؿ م  ر  -
 .الطنلب مرذوكن  كجنحه ف  ايمححنف

 الحكو ت ف  ادنل ب حاو ـ المن م ف. -
الحرص ن   د ؼ كواح  الاوة والضنؼ ف  ايداف  مف  -

 خعؿ الحزود  نلحسذ   الراجن .
ازالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  .9

الحكظ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
والخعفػػػػػػػػػػػػنت داخػػػػػػػػػػػػؿ 

 الم دد  .

خ ؽ فرص ايح نؿ والحننوف المدحمر   ف اقدنـ  -
 الم دد  الحن  م  .

رده مف اضرار ل مكظم  ك ذ المكنفد    ف ايقدنـ لمن حح -
 وز نصكلن.

الػػػػػػػػػػػػػػػػحخ ص مػػػػػػػػػػػػػػػػف  .23
ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننرات 
والححػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ رات 

 والك نصح.

حوف ر دؿ مدح زمنت ححا ؽ الجودة ل ننم  ف  والنمؿ ن    -
 ححا ؽ رضنذـ الوظ ة .

اي حنػػػػػػػػػػػػػػػػػند نػػػػػػػػػػػػػػػػػف  .22
وضػػػػػت ارقػػػػػنـ ق ندػػػػػ   

دوف ر ػػػػػػػػػػط  ل كحػػػػػػػػػػنج
 ذلؾ  نلجودة.

ندـ حا  ـ اكجنزات المن م ف ن   ادنس الدـ فاط   ؿ  -
ادنس مضموكلن   ومدى ا نرذن ف  ححد ف جودة  ن  

 المخرجنت والخدمنت ف  الم دد  الحن  م  .

السػػػػنف كظػػػػنـ الحاػػػػو ـ  .21
الدػػػػػػػػػػػػػػػػكوي وازاحػػػػػػػػػػػػػػػػ  
النواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
حنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

حاد ـ مدنفنت ل موظؼ المحم ز ف  ضوف اكجنزاحه الةرد    -
الم دد   ف    قراكهف  م داف النمؿ   ول س  مانركحه 

 الحن  م  .
اح نع كظنـ لحا  ـ نمؿ الموظؼ  ر    مدحا     حرحدز  -
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الننمػػػػػؿ فػػػػػ  الحةػػػػػنخر 
  نم ه.

ن   ححد ف جودة ايكحنج والخدمنت ف  الم دد  ول س 
 ن   المدى الا  ر.

اك ػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرامة  .20
محمندػػػػػػػػػػػػػد  ل حن ػػػػػػػػػػػػػ ـ 

 والحطو ر الذاح 

الحرص ن   الحكظ ـ المدحمر ل دورات الحدر     المجنك    -
 لموظة  الم دد .

الموظؼ  ندحمرار ن   حطو ر اداصه الملك   ح ج ت  -
 وححد ف ملنراحه وقدراحه ف  النمؿ.

الححدػػػػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػػػػػداصـ  .20
 لدؿ النم  نت.

الحرد ز ن   اذم   احداث الحس  ر ف  الم دد  الحن  م    -
 لجم ت المر ود ف.

حكو ر الموظة ف  نف الجودة ال نم   ل دت كزوة ادار     ؿ  -
لحن  ـ ف  الم دد  الحزاـ مدحمر  ححد ف مخرجنت ا

 وايرحانف  خدمنحلن ال  ايفضؿ.
 :The House Of Quality Educationبيت الجودة والتعميم 

اك  ات فدرة   ت الجودة مف ال ن نف ومف  رد  م حدو     ن   وجه الححد د   ـ اكحا ت ال     

 الخطوات الحنل  :ق رذن مف ال ردنت ال ن نك   وايمر د     و ح خص اد وب   ت الجودة ف  

فر ؽ مف الخ راف مف مخح ؼ الةروع  اوموف  ححو ؿ احح نجنت النم ؿ ال  محط  نت فك    .2

 لح م ـ المكحة المط وب.

 (.Whoححد د مف ذـ النمعف ؟ ) .1

 (.Whatححد د منذا  ر د النمعف؟ ) .0

 (.Howححد د د ة   ححا ؽ المط وب؟ ) .0

ةنذ ـ والم ندئ الح  حدنذـ ف   كنف الجودة و نرؼ   ت الجودة ن   اكه مجمون  مف الم   

ال نم    نلم ددنت ن   مخح ؼ اكوانلن   ولاد اكحا ت فدرة   ت الجودة ف  ال ن نف مف المجنؿ 

 ال كنن  ال  مجنؿ الحن  ـ وفؽ مدوكنت ادند   ذ :
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لكظنـ ن   ادارة الجودة ال نم   ذ  : ا ح   رذنوح حمؿ ن    ع   اكظم  للن  البنية العميا: .2

 ايجحمنن  ومن  ح ؿ  ه   والكظنـ ايداري ومن  حن ؽ  ه   والكظنـ الحاك  ومن  ح ؿ  ه.

: وحححوي ن   ار ن  انمدة ادند   ف   كنف الجودة وادارة الجودة ف  الم دد  ركائز الجودة .1

وحلدؼ ال  الحرد ز ن   خدم  المدحة د  والححد ف المدحمر   وايدارة  نلحانصؽ ف  جمت 

   نكنت  واححراـ ايخر ف.ال

وححمردز ف  قنندة   ت الجودة الح   رحدز ن  لن ذ دؿ  كنف ال  ت    االصول واالركان: .0

 و حدوف دؿ مكلن مف ندة نم  نت ذ :

وح حمؿ ن   الد ندنت وايدحراح ج نت  والنم  نت والم روننت  وايجرافات  االصول: . ا

 وايك ط   والنعق  ايكدنك  .

  حمؿ ن   الملم    والر     والا ـ   وايذداؼ  والاضن ن.وح االركان: . ب

 ان تطبيق هذا النظام في مجال التعميم يتطمب االتي:

 ححد د من  جب ححد كه وحطو ر  ف  كظنـ الحن  ـ. .2

 حوض ح مةلـو الجودة ال نم   لدؿ الننم  ف ف  الم دد  الحن  م  . .1

 .ححد ف الكظنـ  نلحننوف   ف الر دنف والمر ود ف .0

 ق نس ننصد الجودة الذي  رح ط  رضن النم ؿ. .0

 انعـ جم ت الننم  ف  نلمدندب  الح  ح  ت ن  لن الم دد  جراف حط  ؽ الجودة ال نم  . .3
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 وال دؿ الحنل   وضح كظنـ   ت الجودة ال نم  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نظام بيت الجودة الشاممة5الشكل رقم )

ـ   ػػػػػت الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  وذلػػػػػؾ  نح ػػػػػنع و مدػػػػػف ادػػػػػحخداـ مةلػػػػػو     
 ايدحراح ج نت الحنل  :

 حدر ب الطعب وانضنف ذ ص  الحدر س وايدارة ن   ال  نكنت ود ة   ادحخداملن. .2
 حدر ب الطعب وانضنف ذ ص  الحدر س وايدارة ن   طرؽ  كت واحخنذ الارارات. .1
 م ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  ح دػػػػػػػ س قننػػػػػػػدة   نكػػػػػػػنت  ػػػػػػػنم   حػػػػػػػدر ب مكدػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة فػػػػػػػ  الم ددػػػػػػػ  الحن  .0

 ل م دد .
 ححخذ الارارات ايدار   ن   ضوف ال  نكنت والحانصؽ. .0

 النظام

 االجتماعً -االداري  –التقنً 

 ارضاء 

 المستفٌد

 احترام

 االخرٌن 

االدارة 

بالمعلومات 

 والحقائق

 التحسٌن 

 المستمر

انشطة ادارٌة 

 انسانٌة
 مشروعات عملٌات ستراتٌجٌات عملا

 المهمة القٌم اهداف وقضاٌا رإٌة
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   وادحراح ج نت مدرد  الجودة ال نم   :دؿ الحنل   وضح مةلـو وال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: استراتيجيات مدرسة الجودة الشاممة6الشكل رقم )

 ميم:مميزات ادارة الجودة الشاممة في التع

النمػػػػػػؿ وادػػػػػػحمرار   ححدػػػػػػ كه لضػػػػػػمنف   إحاػػػػػػنفحنكػػػػػػ  ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم    نلدرجػػػػػػ  ايولػػػػػػ    
 حاد ـ خدمنت ج دة وححم ز ادارة الجودة ال نم    نيح :

 الوفنف  محط  نت ايطةنؿ وددب رضنذـ. .2
 م نرد  دؿ الننم  ف ف  نم    الحطو ر والححد ف. .1
 لن محدان ومحدنمع.ر ط اقدنـ الم دد  الحن  م   وجنؿ نم  .0
 الحن  م   المادم  ل طعب رقـ اخحعؼ اكمنط الننم  ف.ضمنف جودة الخدمنت  .0
المدػػػػػػنندة ن ػػػػػػ  ا جػػػػػػند كظػػػػػػنـ مو ػػػػػػؽ لضػػػػػػمنف ايداف فػػػػػػ  حنلػػػػػػ  حس ػػػػػػب احػػػػػػد النػػػػػػنم  ف او  .3

 حرده الخدم .
  نلحزاملن  كظنـ الجودة.حرد    ورة الم دد  الحن  م   لدى الجم ت  .0

 مدرسة الجودة

 اتخاذ القرار

 بناء على 

 الحقائق 

تركٌز على ال

 العملٌات

االدارٌة  

 والتعلٌمٌة

العالقات الجٌدة 

 مع المتعلمٌن

مشاركة 

العاملٌن فً 

 المدرسة

 المدخالت والمخرجات

 القٌادة التربوٌة الناجحة

التحسٌن 

 المستمر
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دى النػػػػػنم  ف حػػػػػوؿ جػػػػػودة النمػػػػػؿ والكظػػػػػنـ مػػػػػف خػػػػػعؿ منن  ػػػػػحلـ ز ػػػػػندة مدػػػػػحوى الػػػػػون  لػػػػػ .3
 لكظنـ الجودة.

ححا ػػػػػػؽ حسط ػػػػػػ   ػػػػػػنم   لدنفػػػػػػ  النكن ػػػػػػر الننمػػػػػػ  فػػػػػػ  ك ػػػػػػنط الم ددػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  لححا ػػػػػػؽ  .0
 حنجنت ورق نت الطعب والمجحمت ودوؽ النمؿ.

ححا ػػػػػؽ حم ػػػػػز الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػعؿ حطػػػػػو ر الماومػػػػػنت ايدار ػػػػػ  الحػػػػػ  ح ػػػػػمؿ  .9
يذػػػػػداؼ المحػػػػػددة ل جػػػػػودة ومحن نػػػػػ  ححا الػػػػػن   ود ندػػػػػنت الجػػػػػودة المن كػػػػػ  ل جم ػػػػػت ن ػػػػػ  ا

والمحط  ػػػػػػ  الحػػػػػػزاملـ  لػػػػػػن  ووضػػػػػػت كظػػػػػػنـ محدنمػػػػػػؿ ل جػػػػػػودة  حػػػػػػدد مجنيحلػػػػػػن وموا ػػػػػػةنحلن  
 والملنـ والمد ول نت ف  ححا الن.

حدنمػػػػػؿ دورة ححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة مػػػػػف خػػػػػعؿ نم  ػػػػػنت الحخطػػػػػ ط ل جػػػػػودة   وحكظػػػػػ ـ الجػػػػػودة    .23
 ومراجنحلن. وح د دذن

 ححد ف اقح ند نت ايداف. .22
ايذحمػػػػػػنـ  م ػػػػػػندر الخطػػػػػػر الحػػػػػػ  حلػػػػػػدد  خةػػػػػػض الجػػػػػػودة   وحدػػػػػػنل ؼ المحنفظػػػػػػ  ن ػػػػػػ   .21

الجػػػػودة  والننصػػػػد المحرحػػػػب ن ػػػػ  دنػػػػـ الجػػػػودة او الكن ػػػػد نػػػػف السػػػػنف الخدػػػػنصر الكنحجػػػػ  نػػػػف 
 اكخةنض الجودة.

 الحا  ؿ مف ال  روقراط   ايدار   وايجرافات المحدررة. .20
 ة ن   وجود كظنـ  نمؿ ومدروس ل م دد  الحن  م  .المدنند .20
المدػػػػػنندة ن ػػػػػ  حخةػػػػػ ض الةنقػػػػػد فػػػػػ  امدنكػػػػػنت الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  مػػػػػف كنح ػػػػػ  المػػػػػوارد  .23

 والوقت.
 الحطو ر المدحمر.  جؿالمدنندة ف  ق وؿ الحس  ر والدن  ال ه  .20
 ح ج ت النمؿ الةر ا  والاضنف ن   ال راننت والكزاننت. .23
 دان  وحةز  دواف ادنف فرد ن اـ جمنن ًن.ح ج ت الحةد ر اي  .20
 وضوح الر    واكد ن    النمؿ دوف حن ر. .29
 د ماراط   الا ندة ومروكحلن واكدنك حلن ف  الحننمؿ. .13
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 معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية:

فػػػػػ   ذكػػػػػنؾ الند ػػػػػد مػػػػػف ال ػػػػػنو نت الحػػػػػ  حاػػػػػؼ فػػػػػ  طر ػػػػػؽ حط  ػػػػػؽ ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم     
 الم ددنت الحن  م   لح دؿ ننصان  حوؿ دوف ذلؾ   واذـ ذذ  ال نو نت من     :

الجػػػػودة ال ػػػػنم   ححط ػػػػب المروكػػػػ  والدػػػػرن   فػػػػإدارةالمردز ػػػػ  فػػػػ  احخػػػػنذ الاػػػػرارات الحر و ػػػػ     .2
 ممن  دحوجب حط  ؽ اد وب العمردز   ف  ايدارة.

 ندـ ادحارار ايدارة وحس رذن الداصـ. .1
 ذداؼ ق  رة المدى.الحرد ز ن   اي .0
  نو   ححد د منن  ر ق نس جودة الخدمنت. .0
 اكنداـ الحدنوي ف  ايذداؼ وايقراض. .3
 الحرد ز ن   حا  ـ ايداف ول س ن   الا ندة الوان   الح  حدنند ن   جودة ان  . .0
 ضنؼ الكظنـ المن ومنح  ل م دد  الحن  م  . .3
 ندـ احدنؽ د ود نت الاندة مت اقواللـ. .0
 ؽ الحوازف   ف ايذداؼ ق  رة ايجؿ وطو    ايجؿ.اذمنؿ ححا  .9

 كدرة حوف ر المن ومنت وال  نكنت ن   كحو در ت ودق ؽ نف الكظنـ الحن  م . .23
 حد ب الننم  ف وندـ الحزاـ  نضلـ ف  اداف ادوارذـ  نلم دد  الحن  م  . .22
 انحمند كظنـ المن ومنت ف  المجنؿ الحر وي ن   ايدنل ب الحا  د  . .21
فر الدػػػػػػوادر المدر ػػػػػػ  والم ذ ػػػػػػ  فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  النمػػػػػػؿ نػػػػػػدـ حػػػػػػو  .20

 الحر وي.
الحمو ػػػػؿ المػػػػنل :  ححػػػػنج حط  ػػػػؽ كظػػػػنـ الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  النمػػػػؿ الحر ػػػػوي الػػػػ  م زاك ػػػػ   .20

 دنف  .
ايرث ال اػػػػػنف  وايجحمػػػػػنن   نحمػػػػػد ن ػػػػػ   اػػػػػؿ المػػػػػوروث الحر ػػػػػوي الحا  ػػػػػدي ونػػػػػدـ حا ػػػػػؿ  .23

 .ادنل ب الحطو ر والححد ف
نػػػػػدـ ححو ػػػػػؿ الحػػػػػزاـ ايدارة لحط  ػػػػػؽ ال ركػػػػػنمة وحػػػػػدر ب النػػػػػنم  ف ف لػػػػػن الػػػػػ  ح ػػػػػز الواقػػػػػت  .20

 وق نب م نر ت الحطو ر.
ح ػػػػػد د الم ددػػػػػ  ن ػػػػػ  ح كػػػػػ  طػػػػػرؽ وادػػػػػنل ب ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   الحػػػػػ  ي ححةػػػػػؽ مػػػػػت  .23

 ة لن.ظكظنـ اكحنجلن ومو 
ف والنػػػػنم  ف فػػػػ  مانومػػػػ  الحس  ػػػػر والحطػػػػو ر  دػػػػ ب كاػػػػص فػػػػ   انفػػػػ  الجػػػػودة لػػػػدى المػػػػد ر  .20

 الم دد .
 ندف الحرد ز ن   الكظنـ ددؿ وايقح نر ن   ادنل ب من ك  ف  ادارة الجودة. .29
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 حخوؼ  نض الننم  ف مف ححمؿ المد ول   ازاف منن  ر حد    ق ر م لوف  لد لـ. .13
انحمػػػػػند  ػػػػػرامة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ن ػػػػػ  خ ػػػػػراف  ػػػػػنلجودة اد ػػػػػر مػػػػػف انحمندذػػػػػن ن ػػػػػ  ايفػػػػػراد  .12

 م دد  الحن  م  .النند  ف ف  ال
 حد  ػػػػػؼ حوقػػػػػت كحػػػػػنصة فور ػػػػػ  ول دػػػػػت ن ػػػػػ  المػػػػػدى ال ن ػػػػػد  فاػػػػػد حاػػػػػـو  نػػػػػض الم ددػػػػػنت  .11

 جلودذن ف  حط  ؽ ال ركنمة ممن  اودذن ال  الة ؿ.
نػػػػػػػػػدـ الحػػػػػػػػػزاـ ايدارة الن  ػػػػػػػػػن  حط  ػػػػػػػػػؽ  ركػػػػػػػػػنمة ادارة الجػػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػػنم     ونػػػػػػػػػدـ نم لػػػػػػػػػن  .10

  خطوات واجرافات ذذا ال ركنمة.
 كاط  اخرى ف  قن   ايذم   ذ  :ذذا و مدككن اضنف   .10
جلػػػػػؿ منظػػػػػـ ادارات الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ   منذ ػػػػػ  ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ونػػػػػدـ حػػػػػدر  لـ  .13

 ن  لن او ح   رذـ  لن.

 عناصر ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

حم ػػػػػؿ ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ  مةلوملػػػػػن النػػػػػنـ النمػػػػػؿ الحنػػػػػنوك  الػػػػػذي  ح ػػػػػنرؾ      
دػػػػػػؿ النػػػػػػنم  ف و  ػػػػػػذلوف ق ػػػػػػنرى جلػػػػػػودذـ وطنقػػػػػػنحلـ و حردػػػػػػوف حةد ػػػػػػرذـ اي ػػػػػػدان  مػػػػػػف ف ػػػػػػه 

اجػػػػػػػػؿ حاػػػػػػػػد ـ افضػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػدمنت ورفػػػػػػػػت مدػػػػػػػػحوى المخرجػػػػػػػػنت  مػػػػػػػػن  حاػػػػػػػػؽ حنجػػػػػػػػنت ومطنلػػػػػػػػب 
المجحمػػػػػػػت   وح ػػػػػػػحمؿ الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم    نلكدػػػػػػػ   ل كظػػػػػػػنـ الحن  مػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  مػػػػػػػدخعت ونم  ػػػػػػػنت 

 ومخرجنت حح خص  نلجدوؿ الحنل  :

 مخرجات وعمميات النظام التعميمي في ضوء الجودةجدول: مدخةت و 

 

 

 

 

 

 

 المدخالت

االهداف, البرنامج, 

المناهج, الطالب, 

الهٌئات, التدرٌسٌة 

االدارٌة, المرافق, 

االبنٌة , تقنٌات التعلٌم 

)مصادر التعلم(, 

 االجهزة والمعدات. 

 العملٌات

رسم سٌاسة الجودة 

الشاملة, التخطٌط , 

التدرٌس, التقوٌم, 

االتصاالت, االرشاد, 

القٌادة, التوجٌه, 

التدرٌب, التطوٌر, 

القبول,  اتخاذ القرارات,

 التسجٌل, الخدمات

 المخرجات

 الخرٌجون

 المإهلون تؤهٌال عالٌا.
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و ححمػػػػػػػؿ انضػػػػػػػنف الل صػػػػػػػ  الحدر دػػػػػػػ   وايدار ػػػػػػػ  الادػػػػػػػط ايد ػػػػػػػر مػػػػػػػف مدػػػػػػػ ول   ححا ػػػػػػػؽ      
الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ  فدػػػػػؿ واحػػػػػد مػػػػػكلـ مدػػػػػ وؿ   ػػػػػدؿ فػػػػػردي نػػػػػف ادارة جػػػػػودة مػػػػػن 

 خدم . خ ه مف النم  نت الح  حدنذـ ف  حاد ـ الكنحة او ال

 ان تطبيق ادارة الجودة الشاممة في التعميم يشتمل عمى ما يمي:

ردػػػػػػـ د ندػػػػػػ  الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   مػػػػػػف ح ػػػػػػث ححد ػػػػػػد المدػػػػػػ وؿ نػػػػػػف اقنمػػػػػػ  الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم    .2
وادارحلػػػػػػػػػن   وححد ػػػػػػػػػد د ة ػػػػػػػػػ  مراجنػػػػػػػػػ  الكظػػػػػػػػػنـ وححد ػػػػػػػػػد الملمػػػػػػػػػنت المط و ػػػػػػػػػ  واجػػػػػػػػػرافات 

 حكة ذذن  ود ة   ح ح ح ايخةنؽ ف  حكة ذ ايجرافات.
ايجػػػػػرافات وح ػػػػػمؿ الاػػػػػدرة ن ػػػػػ  حدػػػػػج ؿ الحعم ػػػػػذ  وحاػػػػػد ـ الم ػػػػػورة   وحخطػػػػػ ط المػػػػػكلة    .1

 والحاو ـ   وانداد مواد الحن  ـ   واخح نر الننم  ف وحطو رذـ.
  ةحرض اف حدوف حن  منت النمؿ واضح  وقن    ل حط  ؽ. .0
 ػػػػػػذ المراجنػػػػػػ   و ا ػػػػػػد  لػػػػػػن الودػػػػػػ    الحػػػػػػ  حػػػػػػحمدف الم ددػػػػػػ  مػػػػػػف خعللػػػػػػن الح دػػػػػػد مػػػػػػف حكة .0

 ايجرافات.
 ايجراف الح ح ح  و نك  ح ح ح من اقةؿ او من حـ نم ه   دؿ خنطد. .3
 الخطوات ايجراص    اي وضت منن  ر لحط  ؽ كظنـ ادارة الجودة ال نم  . .0

اف المحط  ػػػػػػنت المػػػػػػذدورة آكةػػػػػػًن ححط ػػػػػػب الجػػػػػػراة مػػػػػػف ق ػػػػػػؿ الا ػػػػػػندة الن  ػػػػػػن فػػػػػػ  الم ددػػػػػػنت      
ؿ كظػػػػػػػنـ ادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم    موجػػػػػػػب نكن ػػػػػػػر الحن  م ػػػػػػػ  ل حطػػػػػػػو ر ممػػػػػػػن  دػػػػػػػحوجب ح ػػػػػػػس 

 المكظوم  ايدار   والحكظ م   ايح  :

: و نكػػػػػػػػ  اف حدػػػػػػػػوف لػػػػػػػػدى الا ػػػػػػػػندة الن  ػػػػػػػػن خطػػػػػػػػ  ادػػػػػػػػحراح ج   Strategyاالسةةةةةةةةتراتيجية  .2
 حكمو   نف مدحا ؿ الم دد .

 جػػػػػػب انػػػػػػػندة ذ د ػػػػػػػ  الم ددػػػػػػ  وحس  ػػػػػػػر المدػػػػػػػ ول نت  :Structureالهيكةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةي  .1
 وار.والملنـ وايد

و ا ػػػػػػػد  نلكظػػػػػػػنـ انػػػػػػػداد كظػػػػػػػنـ جد ػػػػػػػد لحطػػػػػػػو ر المخرجػػػػػػػنت وز ػػػػػػػندة : Systemالنظةةةةةةةام  .0
 فننل   النم  نت   مت ا حدنر  نض ايفدنر الح  حدنذـ ف  فنن    الكظنـ.
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مػػػػف الضػػػػروري مننم ػػػػ  النػػػػنم  ف   ػػػػدؿ اكدػػػػنك  يصػػػػؽ   والنمػػػػؿ ن ػػػػ   :Staffالعةةةةاممون  .0
ايكدػػػػػػنك   فػػػػػػ  النمػػػػػػؿ   وحػػػػػػدر  لـ  ا ػػػػػػ نع حنجػػػػػػنحلـ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ حط  ػػػػػػؽ م ػػػػػػدا النعقػػػػػػنت

   دؿ داصـ ومدحمر.
 جػػػػػػب ححدػػػػػػ ف النعقػػػػػػنت والدةػػػػػػنفات والملػػػػػػنرات ال  ػػػػػػر   مػػػػػػف خػػػػػػعؿ : Skillsالمهةةةةةةارات  .3

 الحدر ب المدحمر وذلؾ ي حدنر طرؽ جد دة ف  النمؿ محةزة ل مكنفد .
وحنكػػػػػ  ا جػػػػػند  انفػػػػػ  حكظ م ػػػػػ  جد ػػػػػدة وححد ػػػػػد  :Shared Valuesالقةةةةةيم المشةةةةةتركة  .0

 ا ـ الدنصدة وح د  لن   انف  وقنص   ححعصـ مت الحطور المك ود.ال
 كظػػػػػػنـ : حار ػػػػػػر مزا ػػػػػػن ومدنفػػػػػػنت النػػػػػػنم  ف  ػػػػػػرح ط نػػػػػػندة  ػػػػػػنلحزاملـ Incentivesلحةةةةةةوافز ا .3

 ادارة الجودة ال نم   وحط  الـ لمحط  نحلن ن   الوجه ايدمؿ.
 نيت مت وجود كظـ فننل  لعح :Systems of Communicationsنظم االتصاالت  .0

المدحة د ف مف النمعف الخنرج  ف والداخ   ف حدمح  نلحنرؼ ن   مدى رضنذـ نف مدحوى 
 الخدمنت المادم  للـ   ونف حاد ـ ماحرحنحلـ ومطنل لـ.

وجود الا ندات ايدار   ن    :Administrative Leadershipsالقيادات االدارية  .9
الجودة وحنح ر ح د دذن ذ  مد ول حلن الرص د   مخح ؼ المدحو نت الحكظ م   والح  حح ك  فدرة 

   وحوفر الجو المعصـ ل ننم  ف لحكة ذ ملنملـ  جدارة واحانف.
 ك س  حوف ر كظـ ل من ومنت لحوف ر الر  د  :Information Systemsنظم المعمومات  .23

  ن دافف الةوري لحرد  ايداف وحطور ايك ط    وحاد ـ الم  رات وكحنصة الحح  ؿ ال  الانصم 
 يحخنذ قرارات ح ح ح المدنر وح د د الجودة.

ضرورة حكندب ذذ  الحاك نت مت  :Technical Structureيكل التقنيات المناسبة ه .22
 احح نجنت ايداف وحوف ر الادرات ايكحنج   ايفضؿ ل م دد  لححا ؽ رضن الننم  ف.

ارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  ولاػػػػػػد اخح ػػػػػػؼ الند ػػػػػػد مػػػػػػف المخح ػػػػػػ ف وال ػػػػػػنح  ف فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ اد     
ححد ػػػػد نػػػػدد نكن ػػػػر ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم    وذلػػػػؾ وفػػػػؽ كلػػػػة دػػػػؿ مػػػػكلـ فػػػػ  اح ػػػػنع فدػػػػر منػػػػ ف 
يحػػػػػد رواد ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم     اي اف النكن ػػػػػر الموجػػػػػودة فػػػػػ  دػػػػػؿ فدػػػػػر مػػػػػف افدػػػػػنر رواد 
ادارة الجػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم   والحػػػػػػػػ  حرمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  حطػػػػػػػػو ر وححدػػػػػػػػ ف ادارة الجػػػػػػػػودة ال ػػػػػػػػنم   ححم ػػػػػػػػؿ 

  نيح :
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: ح ػػػػحمؿ ايذػػػػداؼ ن ػػػػ  ز ػػػػندة الاػػػػدرة الحكنفدػػػػ   ل مكظمػػػػ   اهةةةةداف ادارة الجةةةةودة الشةةةةاممة .2
  وز ػػػػػندة دةػػػػػنفة المكظمػػػػػ  فػػػػػ  ارضػػػػػنف النمػػػػػعف والحةػػػػػوؽ والحم ػػػػػز ن ػػػػػ  المكنفدػػػػػ ف وز ػػػػػندة 
اكحنج ػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ نكن ػػػػػػػر المكظمػػػػػػػ    وز ػػػػػػػندة حردػػػػػػػ  ومروكػػػػػػػ  المكظمػػػػػػػ  فػػػػػػػ  حننم لػػػػػػػن مػػػػػػػت 

 ػػػػػػػػ  ادػػػػػػػػح منر الةػػػػػػػػرص وحجكػػػػػػػػب المخػػػػػػػػنطر والمنوقػػػػػػػػنت(  المحس ػػػػػػػػرات اي )قػػػػػػػػدرة ان ػػػػػػػػ  ن
وضػػػػػمنف الححدػػػػػ ف ال ػػػػػنمؿ لدػػػػػؿ اجػػػػػزاف المكظمػػػػػ  و  ػػػػػدؿ مدػػػػػحمر   وز ػػػػػندة الاػػػػػدرة الد  ػػػػػ  

 ل مكظم  ن   الكمو المحوا ؿ  وز ندة الر ح   وححد ف اقح ند نت الم دد .
: اف ححد ػػػػػد د ندػػػػػ  الجػػػػػودة ذػػػػػو الجػػػػػزف الرص دػػػػػ  مػػػػػف ح ػػػػػم ـ وحط  ػػػػػؽ  سياسةةةةةة الجةةةةةودة .1

ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم     فوجػػػػػود د ندػػػػػ   ن حػػػػػ  ل جػػػػػودة  ػػػػػرط ادندػػػػػ  لحط  ػػػػػؽ ادارة الجػػػػػودة 
ال ػػػػػػػػنم     و جػػػػػػػػب ن ػػػػػػػػ  الم ددػػػػػػػػ  ححد ػػػػػػػػد د ندػػػػػػػػحلن  نلكدػػػػػػػػ   ل جػػػػػػػػودة   ػػػػػػػػدؿ ردػػػػػػػػم  

مػػػػف اف  ل ح دػػػػدومدحػػػػوب واف حن ػػػػف ذػػػػذ  الد ندػػػػ  لجم ػػػػت النػػػػنم  ف فػػػػ  الم ددػػػػ    وذلػػػػؾ 
 داخؿ الم دد . الجودة ا  حت محؿ اذحمنـ دؿ فرد ودؿ قدـ

 جػػػػب مراجنػػػػ  الناػػػػد ق ػػػػؿ ال ػػػػدف  نلحكة ػػػػذ وذلػػػػؾ لححا ػػػػؽ نػػػػدة فواصػػػػد اذملػػػػن  مراجعةةةةة العقةةةةد: .0
: المدػػػػػنذم  فػػػػػ  حكة ػػػػػذ الناػػػػػد   وا ػػػػػراؾ دػػػػػؿ الملحمػػػػػ ف  مراجنػػػػػ  الناػػػػػد  وحدػػػػػل ؿ نم  ػػػػػ  

 مراجن  الجودة مت النم ؿ.
مػػػػنف ل حكة ػػػػذ الدػػػػ  ـ : حنح ػػػػر الا ػػػػندة ايدار ػػػػ   ػػػػمنـ ايالقيةةةةادة فةةةةي ادارة الجةةةةودة الشةةةةاممة .0

ل  ػػػػرامة وححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ المرجػػػػوة   فنلا ػػػػندة ذػػػػ  النك ػػػػر المحػػػػوري  الػػػػذي  كدػػػػؽ دنفػػػػ  
 النكن ر ايخرى و اـو  حوج للن وار ندذن ومدنندحلن ف من اذا اقحض  ايمر.

: مػػػػػف محط  ػػػػػنت ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   دل ػػػػػؿ الجػػػػػودة الػػػػػذي دليةةةةةل ادارة الجةةةةةودة الشةةةةةاممة .3
نت مػػػػػػػف خعلػػػػػػػه محن نػػػػػػػ  اداف ايكظمػػػػػػػ  المخح ةػػػػػػػ  وححد ػػػػػػػد ايجػػػػػػػرافات حدػػػػػػػحط ت الم ددػػػػػػػ

والمدػػػػػحكدات الحػػػػػ   جػػػػػب اف حو ػػػػػؽ   وكػػػػػوع الرقن ػػػػػ  الحػػػػػ   جػػػػػب اف حط ػػػػػؽ  وذػػػػػذا  دػػػػػنند 
ن ػػػػػػػ  دػػػػػػػلول  الحكدػػػػػػػ ؽ  ػػػػػػػ ف ايدارات فػػػػػػػ  المدػػػػػػػحو نت المخح ةػػػػػػػ  و نػػػػػػػرؼ  ةواصػػػػػػػد كظػػػػػػػنـ 

ط ػػػػنع ج ػػػػد حػػػػوؿ دػػػػػمن  الجػػػػودة لدػػػػؿ النػػػػنم  ف والنمػػػػعف  دمػػػػن اكػػػػه  دػػػػنذـ فػػػػ  حدػػػػو ف اك
 الم دد .

ححم ػػػػؿ اك ػػػػط  ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  درادػػػػ  وحح  ػػػػؿ  :انشةةةةطة ادارة الجةةةةودة الشةةةةاممة .0
المكػػػػػػػػػػنخ الخػػػػػػػػػػنرج  ل م ددػػػػػػػػػػ  ل حنػػػػػػػػػػرؼ ن ػػػػػػػػػػ  ايمدنك ػػػػػػػػػػنت المحنحػػػػػػػػػػ  والمػػػػػػػػػػوارد الان  ػػػػػػػػػػ  
لعدػػػػػحخداـ  والمنوقػػػػػنت والم ػػػػػدعت الحػػػػػ  حػػػػػ  ر دػػػػػ  ن ن ػػػػػ  قػػػػػدرات الم ددػػػػػ  فػػػػػ  الوفػػػػػنف 
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ت المدػػػػػػػػحة د ف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػدمنحلن   دػػػػػػػػذلؾ ححد ػػػػػػػػد موا ػػػػػػػػةنت المخرجػػػػػػػػنت الحػػػػػػػػ   نحح نجػػػػػػػػن
دػػػػػػػحادملن المكظمػػػػػػػ  ل مدػػػػػػػحة د ف ومػػػػػػػدى الدقػػػػػػػ  والدػػػػػػػرن  فػػػػػػػ  اكجػػػػػػػنز انمنللػػػػػػػن وححا ػػػػػػػؽ 

 اذدافلن.
اف حط  ػػػػؽ ادارة الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  ا ػػػػ  م ددػػػػ   حط ػػػػب حػػػػوف ر كظػػػػنـ  مراقبةةةةة العمميةةةةات: .3

مػػػػػػف اكلػػػػػػن حكةػػػػػػذ ححػػػػػػت ظػػػػػػروؼ  ح دػػػػػػدل فنػػػػػػنؿ حػػػػػػحـ مػػػػػػف خعلػػػػػػه مراق ػػػػػػ  جم ػػػػػػت النم  ػػػػػػنت 
 محدم .

: وذػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػ  الحػػػػػػػ   ػػػػػػػحـ  موج لػػػػػػػن ححد ػػػػػػػد اينمػػػػػػػنؿ انظمةةةةةةةة ادارة الجةةةةةةةودة الشةةةةةةةاممة .0
 وحاد ملن وححد د الملنـ والمد ول نت وال عح نت الممكوح  وايجرافات والنم  نت.

 : حكح ػػػػػػػر المػػػػػػػوارد العزمػػػػػػػ  لحةن ػػػػػػػؿ كظػػػػػػػنـ ادارة الجػػػػػػػودةمةةةةةةةوارد ادارة الجةةةةةةةودة الشةةةةةةةاممة .9
ال ػػػػػنم   فػػػػػ  المػػػػػوارد المند ػػػػػ  م ػػػػػؿ اجلػػػػػزة الا ػػػػػنس والحندػػػػػ نت ايل ػػػػػ  وق رذػػػػػن   والمػػػػػوارد 
المنل ػػػػػ  الدنف ػػػػػ  لحمو ػػػػػؿ اك ػػػػػط  الكظػػػػػنـ ن ػػػػػ  اخػػػػػحعؼ اكوانلػػػػػن   والحاك ػػػػػنت وال رمج ػػػػػنت 
والػػػػػػػكظـ ودػػػػػػػؿ ايدػػػػػػػنل ب المدػػػػػػػحخدم  فػػػػػػػ  نم  ػػػػػػػنت الم ددػػػػػػػ    والمن ومػػػػػػػنت نػػػػػػػف دػػػػػػػؿ 

المحػػػػػػ ط الػػػػػػذي  ػػػػػػ  ر فػػػػػػ  نم  نحلػػػػػػن ونعقحلػػػػػػن مػػػػػػت نكن ػػػػػػر الم ددػػػػػػ  الداخ  ػػػػػػ  والمكػػػػػػنخ 
المدػػػػػػػحة د ف   وايفػػػػػػػراد المكةػػػػػػػذ ف لنم  ػػػػػػػنت ادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم     والد ندػػػػػػػنت والػػػػػػػكظـ 

 ايدار   الح  ح دؿ ال ك   الححح   لكظنـ الجودة ال نم  .
ذكػػػػنؾ الند ػػػػد مػػػػف الحاك ػػػػنت المدػػػػحخدم  فػػػػ  كظػػػػنـ ادارة  تقنيةةةةات ادارة الجةةةةودة الشةةةةاممة: .23

 ودة ال نم     واذملن من    :الج
 خراصط حدفؽ النم  نت. . ا

 انندة ذكدد  النم  نت. . ب
 الا نس المرجن . . ت
 ايدارة ايدحراح ج  . . ث
 جودة ايكحراؼ المن نري. . ج
 الححد ف المدحمر ال نمؿ. . ح
 حمد ف ايفراد. . خ
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ذػػػػػذا ومػػػػػف الضػػػػػروري اكحاػػػػػنف الحاك ػػػػػنت المكندػػػػػ   يدػػػػػحخداملن فػػػػػ  حط  ػػػػػؽ ادارة الجػػػػػودة    
اكحاػػػػػػنف ذػػػػػػذ  الحاك ػػػػػػنت مػػػػػػف الاػػػػػػرارات المحور ػػػػػػ  الحػػػػػػ  حاػػػػػػود الػػػػػػ       و نح ػػػػػػر امػػػػػػرال ػػػػػػنم 

م ػػػػػػػػدعت واضػػػػػػػػرار ذنص ػػػػػػػػ  كح جػػػػػػػػ  ايدػػػػػػػػحخداـ ق ػػػػػػػػر الموفػػػػػػػػؽ لحاك ػػػػػػػػنت ي ححكندػػػػػػػػب مػػػػػػػػت 
 ظروؼ الم دد  وط  ن  خدمنحلن.

ي  ػػػػد مػػػػف ححد ػػػػد ايحح نجػػػػنت الحدر   ػػػػ  لدػػػػؿ ايفػػػػراد المدػػػػنذم ف فػػػػ  حطػػػػو ر  التةةةةدريب: .22
ودػػػػػػػػذلؾ ححد ػػػػػػػػد الجلػػػػػػػػنت المدػػػػػػػػ ول  نػػػػػػػػف نم  ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػدر ب وححد ػػػػػػػػد  وححدػػػػػػػػ ف الجػػػػػػػػودة

الموا ػػػػػةنت الواجػػػػػب حوافرذػػػػػن فػػػػػ  الاػػػػػنصم ف ن ػػػػػ  نم  ػػػػػ  الحػػػػػدر ب   وايذحمػػػػػنـ  ػػػػػنلحخط ط 
 ن   الجودة ال نم  . الحدر ب   ك ط الن م  والنم   المدحا    

حػػػػػ  : ذكػػػػػنؾ مجمونػػػػػ  مػػػػػف ايمػػػػػور الخن ػػػػػ  التحميةةةةةل تكةةةةةاليف ادارة الجةةةةةودة الشةةةةةاممة .21
ح ػػػػػػػحمؿ ن  لػػػػػػػن حدػػػػػػػنل ؼ الجػػػػػػػودة ومكلػػػػػػػن حدػػػػػػػنل ؼ الوقن ػػػػػػػ  اي مكػػػػػػػت ايخطػػػػػػػنف  وحدػػػػػػػنل ؼ 
الةحػػػػػص والحا ػػػػػ ـ  وحدػػػػػنل ؼ الة ػػػػػؿ الػػػػػداخ   والخػػػػػنرج   و دػػػػػنند حح  ػػػػػؿ حدػػػػػنل ؼ الجػػػػػودة 
فػػػػػػ  درادػػػػػػ  النعقػػػػػػنت المخح ةػػػػػػ  وحوج ػػػػػػه المدػػػػػػ ول ف فػػػػػػ  الم ددػػػػػػنت وكمػػػػػػوذـ وايذحمػػػػػػنـ 

ل مكنفدػػػػػػ  فػػػػػػ  ايدػػػػػػواؽ المح  ػػػػػػ  والننلم ػػػػػػ      لػػػػػػـ  وحنػػػػػػد الحدػػػػػػنل ؼ احػػػػػػد اذػػػػػػـ ايدػػػػػػ ح 
 وحدنند ادارة الجودة ال نم   ف  الم ددنت ن   خةض الحدنل ؼ وححا ؽ اير نح.

:  كادػػػػػػـ ايفػػػػػػراد فػػػػػػ  كظػػػػػػـ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   الػػػػػػ  االفةةةةةةراد وادارة الجةةةةةةودة الشةةةةةةاممة .20
  ع   اقدنـ:

ظػػػػػنـ الجػػػػػودة والوقػػػػػوؼ وذػػػػػـ النػػػػػدد ايقػػػػػؿ والػػػػػذ ف  خح ػػػػػوف  ح ػػػػػم ـ ك :خ ػػػػػراف الجػػػػػودة . ا
ن ػػػػػػػػ  نم  ػػػػػػػػنت حخطػػػػػػػػ ط الجػػػػػػػػودة وححد ػػػػػػػػد المنػػػػػػػػن  ر والماػػػػػػػػن  س واخح ػػػػػػػػنر الحاك ػػػػػػػػنت 
وايل ػػػػػػػنت   واي ػػػػػػػراؼ ن ػػػػػػػ  حػػػػػػػدر ب النػػػػػػػنم  ف   والا ػػػػػػػنـ  حح  ػػػػػػػؿ كحػػػػػػػنصة الحط  ػػػػػػػػؽ  

 والنمؿ ن   ح ح ح المدنرات المكحرف  وحطو ر الكظنـ  ندحمرار.
م ددػػػػ  ن ػػػػ  جم ػػػػت مدػػػػحو نحلن ا حػػػػداف الخ ػػػػرة: وذػػػػـ اينضػػػػنف النػػػػنم وف فػػػػ  المكةػػػػذو  . ب

مػػػػػػػف رصػػػػػػػ س مج ػػػػػػػس ايدارة مػػػػػػػرورا  دنفػػػػػػػ  النػػػػػػػنم  ف فػػػػػػػ  مخح ػػػػػػػؼ المجػػػػػػػنيت وححػػػػػػػ  
 ا سر الموظة ف مردزا.
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المحنػػػػػػػػنم وف مػػػػػػػػت الم ددػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف نمػػػػػػػػعف )طػػػػػػػػعب( ومػػػػػػػػورد ف وا ػػػػػػػػحنب نعقػػػػػػػػنت  . ت
محنػػػػػػددة والػػػػػػذ ف  حػػػػػػ  روف  ػػػػػػكظـ الجػػػػػػودة ومدػػػػػػحو نحلن  ومػػػػػػف الضػػػػػػروري دمجلػػػػػػـ فػػػػػػ  

 الجودة ال نم   يكلـ ا حنب الراي ايذـ ف  كجنح او ف ؿ الكظنـ.كظنـ ادارة 
: ن ػػػػػ  ادارة الم ددػػػػػ  اف حاػػػػػـو  ح دػػػػػ س كظػػػػػنـ المراجنػػػػػ  المراجعةةةةةة الداخميةةةةةة لمجةةةةةودة .20

ل جػػػػودة ل ح دػػػػد مػػػػف اف اك ػػػػط  الجػػػػودة ححطػػػػن ؽ حمنمػػػػن مػػػػت المحط  ػػػػنت المردػػػػوم    واحخػػػػنذ 
 دت.ايجرافات العزم  لمننلج  كواح  الا ور اف وج

: حححػػػػػػنج ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   الػػػػػػ  دػػػػػػجعت حدػػػػػػجؿ ف لػػػػػػن جم ػػػػػػت  سةةةةةةجةت الجةةةةةةودة .23
ايجػػػػػػرافات الخن ػػػػػػ   ػػػػػػنلجودة لحدػػػػػػوف  م ن ػػػػػػ  مرجػػػػػػت  ظلػػػػػػر مػػػػػػدى الحاػػػػػػدـ وايحػػػػػػراز فػػػػػػ  

 ححا ؽ محط  نت الجودة ومدى فننل   كظنـ الجودة المنموؿ  ه.
واقعذػػػػػن   فلػػػػػو  :  نػػػػػد الوقػػػػػت مػػػػػف اذػػػػػـ المػػػػػواردالتوقيةةةةةت فةةةةةي ادارة الجةةةةةودة الشةةةةةاممة .20

الدػػػػػ ن  المجنك ػػػػػ  المحنحػػػػػ  لدػػػػػؿ فػػػػػرد فػػػػػ  مخح ػػػػػؼ اكحػػػػػنف الػػػػػدك ن و  ػػػػػدؿ محدػػػػػنو  والوقػػػػػت 
ذػػػػػػو النك ػػػػػػر الػػػػػػذي ي  مدػػػػػػف حجزصحػػػػػػه او ادػػػػػػحرجننه او ادػػػػػػحننرحه او  ػػػػػػرا   او حخز كػػػػػػه   

نك ػػػػػػرا مػػػػػػف نكن ػػػػػػر المكنفدػػػػػػ  حدػػػػػػح مر   لػػػػػػ دارةو م ػػػػػػؿ الوقػػػػػػت فػػػػػػ  الةدػػػػػػر المنن ػػػػػػر 
يدةػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  الدػػػػػػػػوؽ والنمػػػػػػػػعف  ولػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػنف ادارة الوقػػػػػػػػت لححا ػػػػػػػػؽ الو ػػػػػػػػوؿ ايدػػػػػػػػرع وا

وادػػػػحسعؿ دػػػػؿ  نك ػػػػ  مكػػػػه امػػػػر ضػػػػروري لرجػػػػؿ ايدارة لححا ػػػػؽ اد ػػػػر اكجػػػػنز فػػػػ  اقػػػػؿ فحػػػػرة 
زمك ػػػػ    و جػػػػب الحخطػػػػ ط يدػػػػحسعؿ الوقػػػػت   ػػػػدؿ محدػػػػـ ووفػػػػؽ جػػػػدوؿ دق ػػػػؽ مػػػػف اجػػػػؿ 

 ادح منر  لححا ؽ المكنفت والا ـ   دؿ فننؿ ودر ت.

 دة الشاممة في التعميم:معايير ادارة الجو 

 مػػػػػن اف ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ حردػػػػػز  نلدرجػػػػػ  ايولػػػػػ  ن ػػػػػ  الطنلػػػػػب      
وحكػػػػػندي  نلحدنمػػػػػؿ مػػػػػت ادػػػػػحراح ج   الجلػػػػػ  الحر و ػػػػػ  دنلم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  وايدارات الحن  م ػػػػػ  

الطػػػػػعب مػػػػػت انضػػػػػنف  ووزارة الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ   وح دػػػػػد ن ػػػػػ  ايذحمػػػػػنـ  نلم ػػػػػنرد  اي م ػػػػػنرد 
ذ صػػػػػػ  الحػػػػػػدر س والجلػػػػػػنز ايداري  نلم ددػػػػػػ    وادػػػػػػحمرار   الححدػػػػػػ ف   اضػػػػػػنف  الػػػػػػ  ايذحمػػػػػػنـ 

ن ػػػػػػ  اف دػػػػػػؿ فػػػػػػرد فػػػػػػ   الح د ػػػػػػد ػػػػػػنلةدر ايداري الحػػػػػػد ث ومحط  ػػػػػػنت الحس  ػػػػػػر ال اػػػػػػنف    مػػػػػػت 
الم ددػػػػ  مدػػػػػ وؿ مدػػػػ ول   حنمػػػػػ  نػػػػف الجػػػػػودة  لػػػػذا فػػػػػنف منػػػػن  ر ادارة الجػػػػػودة ال ػػػػنم   ححكػػػػػوع 

  مؿ ايح  : لح
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جػػػػػػودة ال ػػػػػػرامة ايدند م ػػػػػػ  مػػػػػػف ح ػػػػػػث : النمػػػػػػؽ وال ػػػػػػموؿ والحدنمػػػػػػؿ   وحدػػػػػػف مخنط حلػػػػػػن  .2
ل ححػػػػػػد نت الاوم ػػػػػػ  والننلم ػػػػػػ  فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ الحدكولوج ػػػػػػن والححػػػػػػد نت ايقح ػػػػػػند   وال انف ػػػػػػ    

  المحدػػػػػػػػػنرن   ػػػػػػػػػومروكػػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػػػرامة وحطو نلػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػن  حكندػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػت المحس ػػػػػػػػػرات ال  ص
 والمحعحا .

ذ صػػػػػػػ  الحػػػػػػػدر س دمنػػػػػػػن  ر اخح ػػػػػػػنرذـ   ومػػػػػػػ ذعحلـ      نضػػػػػػػنفكون ػػػػػػػ  المحن اػػػػػػػ  منػػػػػػػن  ر ال .1
وانػػػػػػدادذـ   واكحػػػػػػنجلـ النم  ػػػػػػ    وملػػػػػػنراحلـ   ومػػػػػػدى حػػػػػػوفر محط  ػػػػػػنت حطػػػػػػو رذـ وطػػػػػػرؽ 

 محن ن  اداصلـ مف خعؿ ايح  :
طػػػػػػرؽ الحػػػػػػدر س الحػػػػػػ  حنحمػػػػػػد ن ػػػػػػ  حدنمػػػػػػؿ المةػػػػػػنذ ـ والممنردػػػػػػنت الكظر ػػػػػػ  مػػػػػػت النم  ػػػػػػ   -

 لاضن ن والم دعت ال  ص  .ور ط من  درس  ن
 طرؽ حزو د الطعب  نلحسذ   الراجن . -
 طرؽ الا نـ  نلةحص لضمنف ح     ال ركنمة الحن  م  يحح نجنت الطعب. -
طػػػػػرؽ حاػػػػػو ـ الطػػػػػعب   وكون ػػػػػ  مححو ػػػػػنت الدػػػػػجعت الحػػػػػ   ػػػػػحـ ايححةػػػػػنظ  لػػػػػن مػػػػػف ق ػػػػػؿ  -

 انضنف ذ ص  الحدر س.
ـ وحػػػػػػرق حلـ   ومػػػػػػدى مدػػػػػػنذمحلـ فػػػػػػ  وذكػػػػػػنؾ مػػػػػػف  ػػػػػػرى ضػػػػػػرورة وجػػػػػػود اجػػػػػػرافات ح اػػػػػػ ةل

 خدم  المجحمت   وم نردنحلـ ف  ال جنف والل صنت الن م  .
 مدحوى ودمن  و لرة الدندر ايدند م  وايداري. .0
كدػػػػػ   انػػػػػداد الطػػػػػعب الػػػػػ  كدػػػػػ   انضػػػػػنف ذ صػػػػػ  الحػػػػػدر س   وكون ػػػػػ  ومدػػػػػحوى الخػػػػػدمنت  .0

 حندادذـ ل حن ـ.الح  حادـ للـ   ومحودط حد ة  الطنلب   ومدحوى دافن حلـ واد
منػػػػػػن  ر المكػػػػػػنذة الدرادػػػػػػ   وح ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ  جػػػػػػودة وا ػػػػػػنل  المكػػػػػػنذة   ومضػػػػػػموكلن ومػػػػػػدى  .3

ارح نطلػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػنلواقت   وقن   حلػػػػػػػػػن ل حط  ػػػػػػػػػؽ   وطر اػػػػػػػػػ  نرضػػػػػػػػػلن ل من ومػػػػػػػػػنت وايك ػػػػػػػػػط    
ومػػػػػدى مراننحلػػػػػن ل ةروقػػػػػنت الةرد ػػػػػ    ومػػػػػدى قػػػػػدرة حط  ػػػػػؽ مػػػػػن ورد ف لػػػػػن   ػػػػػدؿ نم ػػػػػ    

 ة ال خ    الاوم   او الح ن   ال انف  .وال  اي مدى حندس المكنذ
 جودة الحجل زات والمدح نت ومدى دةنفحلن وححد  لن. .0
 جودة الحمو ؿ ف من  خحص  نلحجل زات والم روننت ال ح   . .3
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وح ػػػػػمؿ دقػػػػػ  اخح ػػػػػنر الا ػػػػػندات وحػػػػػدر  لـ   ومػػػػػدى اذحمػػػػػنملـ   ػػػػػنإلدارةالمنػػػػػن  ر المرح طػػػػػ   .0
وايح ػػػػػنؿ الةنػػػػػنؿ   ومػػػػػدى اذحمػػػػػنـ والحػػػػػزاـ ذػػػػػذ   نلنعقػػػػػنت ايكدػػػػػنك   والنمػػػػػؿ الح ػػػػػنرد   

 الا ندات  نلجودة وال حث المدحمر نف المدحجدات.
 نل  صػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  دحػػػػػوفر الم كػػػػػ  العصػػػػػؽ والمكندػػػػػب مػػػػػف ح ػػػػػث الموقػػػػػت  المنػػػػػن  ر المرح طػػػػػ  .9

والمدػػػػػنح  وجػػػػػودة الح ػػػػػم ـ  وحػػػػػوف ر قننػػػػػنت الدرادػػػػػ  المر حػػػػػ  والوادػػػػػن  والمجلػػػػػزة  دػػػػػؿ 
ب مػػػػػػػف اجلػػػػػػػزة ومنػػػػػػػدات وودػػػػػػػنصؿ   وحػػػػػػػوف ر المخح ػػػػػػػرات والاننػػػػػػػنت مػػػػػػػن  ححنجػػػػػػػه الطػػػػػػػع

 الر نض   ال ح   والةنن     وضمنف حوف ر مدح زمنت ايمف والدعم .
المنػػػػػػػػن  ر المرح طػػػػػػػػ   نعقػػػػػػػػ  الم ددػػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت المجحمػػػػػػػػت   دحػػػػػػػػوف ر الخػػػػػػػػدمنت  .23

حمػػػػت   المجحمن ػػػػ    وم ػػػػنردحلن فػػػػ  حػػػػؿ م ػػػػدعحه ومػػػػد جدػػػػر الحوا ػػػػؿ   كلػػػػن و ػػػػ ف المج
 ور ط الحخ  نت  حنجنت المجحمت وحط ننحه.

 من نر ايك ط  المدرد   الدانم  ل د وؾ اي جن  : .22
 (  ةنن   .فك    و حمنرس ايك ط  ال ة   والع ة   )اجحمنن   و انف   ر نض  -
 حوافر ودنصؿ الحن  ـ ايلدحروك  وايدحةندة مف اجلزة الحندوب   دؿ فننؿ . -
ير ػػػػند( ل نػػػػػنم  ف والطػػػػػعب ن ػػػػ  المدػػػػػحوى ايجحمػػػػػنن  والكةدػػػػػ  حػػػػوافر فػػػػػرص ل م ػػػػػورة )ا -

 وايدند م .
 من نر الحكظ ـ المدرد  الدانـ لححا ؽ الجودة: .21
 ا جند وحدة ل حدر ب والحكم   الملك   المدحدام  حاـو  ملنملن  ةنن   . -
 ا جند وحدة مكحج  ححاؽ اذدافلن الحر و  . -
 النمؿ.ا جند جدوؿ دراد   حاؽ حكظ ـ وادحارار  -
   نرؾ الننم وف ف   كت واحخنذ الارارات المدرد  . -
 ا جند ادوار محددة ومد ول نت واضح    حـز  لن جم ت ايطراؼ. -

من ػػػػػنر ل ػػػػػدنـ الحر ػػػػػوي الػػػػػذي  حػػػػػ ح فػػػػػرص الػػػػػحن ـ و حاػػػػػؽ الحم ػػػػػز ل جم ػػػػػت وحػػػػػوف ر  ػػػػػرامة  .20
 ل حر    الحنو ض  .
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 اهمية معايير ادارة الجودة الشاممة في التعميم:

المن ػػػػػنر ذػػػػػو   ػػػػػنف المدػػػػػحوى المحوقػػػػػت الػػػػػذي وضػػػػػنحه ذ صػػػػػ  مدػػػػػ ول    ػػػػػ ف ذػػػػػدؼ منػػػػػ ف.      
و نكػػػػ  الحم ػػػػز المػػػػراد الو ػػػػوؿ ال ػػػػه لححا ػػػػؽ اد ػػػػر قػػػػدر مػػػػف الجػػػػودة   والمن ػػػػنر ذػػػػو المدػػػػحوى 

و حػػػػػػدد مػػػػػػدى ا حنػػػػػػند  او اقحرا ػػػػػػه مػػػػػػف ذػػػػػػذا المن ػػػػػػنر الػػػػػػذي ذػػػػػػو  لػػػػػػألدافالكمػػػػػػوذج  المط ػػػػػػوب 
لحوقنػػػػػػػنت المحةػػػػػػػؽ ن  لػػػػػػػن اجحمنن ػػػػػػػن حػػػػػػػوؿ محط  ػػػػػػػنت نمػػػػػػػؿ ا لح د ػػػػػػػد م ن ػػػػػػػ  ناػػػػػػػد اجحمػػػػػػػنن  

 الم دد    ول منن  ر اذم   خن   حححدد  نيح :

 حاد ـ لس  م حرد  وذدفن م حردن لمحن ن  وحدج ؿ حح  ؿ الطعب. .2
الحر ػػػػػػػوي فػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ  لػػػػػػػألدافوضػػػػػػػت مدػػػػػػػحو نت من نر ػػػػػػػ  محوقنػػػػػػػ  ومرقو ػػػػػػػ  ومحةػػػػػػػؽ ن  لػػػػػػػن  .1

 جواك ه.

 ند د مف الكواحة المحددة مد ان.ا راز قدرة الطعب ن   ححا ؽ ال .0

لمراجنػػػػػػػػ  ال ركػػػػػػػػنمة الحدر دػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػود الد  ػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ال  نكػػػػػػػػنت والمن ومػػػػػػػػنت الح خ  ػػػػػػػػ    .0

 ذ ص  الحدر س.  نضنفوحاد مه   دؿ محدنمؿ 

حمدػػػػػػػ ف انضػػػػػػػنف ذ صػػػػػػػ  الحػػػػػػػدر س مػػػػػػػف ححد ػػػػػػػد مدػػػػػػػحو نت حح ػػػػػػػ ؿ الطػػػػػػػعب فػػػػػػػ  الوقػػػػػػػت  .3

 الراذف   والحخط ط ل حن  ـ المدحا      دؿ محاف.

حةندة انضػػػػػنف ذ صػػػػػ  الحػػػػػدر س مػػػػػف الكػػػػػواحة المحػػػػػددة دػػػػػدل ؿ ار ػػػػػندي لد ة ػػػػػ  ادػػػػػحخداـ ادػػػػػ .0

 مححوى المكلة والمواد المدنكدة ايخرى.

 نكد حا  ـ الط   . لألحدنـن   اذم   ا دار انضنف ذ ص  الحدر س  الح د دانندة  .3

 ا راز قدرة انضنف ذ ص  الحدر س ن   ناد مانرك  لمدحو نت الط   . .0

ن  ػػػػػػ  انضػػػػػػنف ذ صػػػػػػ  الحػػػػػػدر س كحػػػػػػو ادػػػػػػنل ب الحن ػػػػػػ ـ المطػػػػػػورة وخراصػػػػػػد الحاػػػػػػدـ حػػػػػػدن ـ ا ج .9

 الراد  .

 الحانر ر. إلندادحاد ـ كموذج  ن ت  .23
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 ن   الكواح  اي جن    لحح  ؿ الطعب. الح د د .22

ح ػػػػػج ت انضػػػػػنف ذ صػػػػػ  الحػػػػػدر س ن ػػػػػ  ادػػػػػحخداـ المححػػػػػوى والنم  ػػػػػنت   ػػػػػدؿ اودػػػػػت فػػػػػ   .21

 حخط طلـ وحدر دلـ.

 المجحمت ل م دد  الحن  م  . حوف ر د ؿ لمحند   .20

حكم ػػػػ  حوا ػػػػؿ اول ػػػػنف ايمػػػػور مػػػػت الم ددػػػػ  الحن  م ػػػػ  ودػػػػ ؿ نم لػػػػـ الم ػػػػحرؾ وحاػػػػد رذـ  .20

 ل نمؿ الحر وي داخؿ الم دد  الحن  م  .

 ادحدنب انضنف ذ ص  الحدر س لةدر محجدد نف د ة   حةد ر وحن  ـ الطعب. .23

نر ذلػػػػػػػػؾ م  ػػػػػػػػرا ح ػػػػػػػػوؿ الطػػػػػػػػعب ن ػػػػػػػػ  حسذ ػػػػػػػػ  راجنػػػػػػػػ  وفػػػػػػػػرص ل حخطػػػػػػػػ ط   وانح ػػػػػػػػ .20

 لحادملـ.

 مهارات مدير الجودة الشاممة :

الملنرات ايدار   العزم  لمد ر الجودة ال نم   ف   Schmidts and Finniganلخص     

 الحنل :خمد  محنور ادند    وضحلن الجدوؿ 

 جدول : مهارات مدير الجودة الشاممة

 ا ال ينبغي عممه(العوامل المعيقة )م العوامل المساعدة )ما ينبغي عممه(
 المحور ايوؿ:

 احمنـ ايح نيت  وضوح و راح  . -
 حكم   ال ا  ف  ايخر ف. -
 الح ج ت ن   الم نرد  ف  المخنطرة. -
الح وؿ ن   المن ومنت وال  نكنت مف  -

 الننم  ف.
 ايك نت والحن ـ.  -

 المحور ال نك :

 ملنجم  ايخر ف. -
 اح نط حنمؿ الردنل . -
 مانوم  الحس  ر. -
 انطنف ايوامر والكواذ . -
 اكحاند ايخطنف. -
 مانطن  ايخر ف ا كنف حد  لـ. -
 حةو ض الد ط   دوف مدنكدة. -
   حدنب اداف اظلنر ايداف الةردي ن -
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 اينحراؼ  ةنن    نمؿ الةر ؽ. -
 حوف ر الحدر ب العـز ل ةر ؽ. -
 حدل ؿ الجلود الحننوك  . -
 حاد ر ومدنفنة ك نطنت الةر ؽ. -
 ازال  منوقنت نمؿ الةر ؽ. -

 المحور ال نلث:
 ادحنمنؿ ادوات ونم  نت الجودة. -
 ال حث نف ايد نب الجذر   ل م دعت. -
 وضت منن  ر ل رقن   ن   النم  نت. -
 وضت اذداؼ قن    ل ا نس. -
 حو  ؽ نم  نت ايداف. -

 المحور الرا ت:
 الةرؽ   ف الحاد ر والمدنفنة. ادراؾ -
 الحوض ح المكطا  لكظـ الحوافز. -
 ت.ن رامة الحاد ر والمدنف ح   رحاو ـ  -
 ال حث نف فرص الحوافز وححد دذن. -
 ت.نالةلـ ال نمؿ لكظنـ ايجور والمدنف -

 المحور الخنمس:
انح نر الحدر ب والحن  ـ ادح منرا ل اوى  -

 الننم  .
 اخطنصلـ.ح ج ت ايفراد ن   الحن ـ مف  -
د المحنح  لحكم   فرؽ ر ححد د وك ر الموا -

 النمؿ.
 لححد ف ايداف.ادحخداـ دورة د مكة  -

 الةر ؽ.
 الة ؿ ف  ادح منر الوقت. -
 ح ج ت الماحرحنت الحكنفد  . -
 ق نب الا ندة الردم   ف  نمؿ الةر ؽ. -
 الدمنح ل حانل د  ححد د ايحجن . -
 اينحمند ن   الخ رة وحدذن. -
 ال حث نف الح وؿ الدر ن . -
 الحمندي ف  ح د ط الم دعت. -
 الحرد ز فاط ن   الكحنصة. -
الننم  ف  نم وف فاط مف  ايفحراض  نف -

 اجؿ المنؿ.
انح نر الجلود ايضنف   جزفا مف  -

 الوظ ة .
 ندـ ايذحمنـ  نلحطو ر طو ؿ ايجؿ. -
 حاد ر ومدنف ة الكحنصة فاط. -
 ح خ ر المدنفنت والحاد ر. -
 انح نر الحدر ب م روفًن. -
 الة ؿ   ف النمؿ والحن ـ. -
 حجب المن ومنت نف ايفراد. -
 الاكنن   من ذو حن ؿ. -
ايدحةندة مف الخ ة نت والخ رات ندـ  -

 .لألفرادالمحكون  

النعقنت ايكدنك   ف  المدنكدة نكد   م داو ك س  ن   مد ر الجودة ال نم   اي منف المط ؽ    
الحةو ض   والح ج ت ن   الم نرد  ف  المخنطر وححمؿ المد ول     وحوف ر فرص الحكم   

وحكم   ال ا  وال ةنف   والوضوح وال راح    واي حنند نف  والحن ـ المدحمر لجم ت الننم  ف 
 ايوامر والكواذ    وايكحاند وانح نر الحدر ب كونن مف اكواع ادح منر الاوى ال  ر  .
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 الفصل الثالث
 تٌظيواث املْاد التعليويت  يف ضْء اجلْدة الشاهلت

 لة الدراد .جودة الحن  ـ وحطو ر المك

 مةلـو الحطور.

 الةرؽ   ف الحطو ر والحس  ر .

 اذم   حطو ر المكنذة.

 ادس حطو ر المكنذة وطرؽ الحدر س.

 خطوات حطو ر المكلة.

 حطو ر مدوكنت المكلة.
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 الفصل الثالث

 تٌظيواث املْاد التعليويت يف ضْء اجلْدة الشاهلت

 جودة التعميم وتطوير المنهج الدراسي:

دواف  ححا اه مف المد ـ  ه اف الجودة ال نم   حم ؿ ذدفن ادند ن   جب اف  دن  الةرد ال      
ادنف ذذا الةرد ح م ذا  حن ـ اـ دنف ننلمن   حث ودواف ادنف  اـو   نمنؿ وظ ة   ححط ب مجلودًا 

مد ول   حكة ذذن اـ ق ر ذلؾ ... وذذا  نك  اف د  رًا   ودواف ادنف   در الارارات و ححمؿ 
الجودة حم ؿ مط  ن جوذر ن ل كدنف والجمنن  والمجحمت   فمف خعللن ونف طر الن حححاؽ 
ايذداؼ المرجوة   دواف دنكت مند   اـ منكو     مت مراننة اف ححا الن  حط ب جلودا مضك   

لن ال ر ح     والخة     ودوف حدنحؼ جم ت ومدحمرة   وي  مدف حدوث الجودة دوف ححد د اذداف
الاوى مف اجؿ جنؿ ح ؾ ايذداؼ واقنًن قنصمًن  مدف ح مده   والجودة حنمؿ ن   ححا ؽ مدحو نت 
راصن  مف ايدافات   فة  ضوف مدحو نحلن ومنن  رذن   حححدد مكلج   خطط النمؿ الح   ك س  

ةننؿ   ف ايفراد  نضلـ ال نض  و  كلـ و  ف ايلحزاـ  لن  وا ضن حححدد ادنل ب الحننمؿ والح
  وحرح ط جودة الحن  ـ والحن ـ  اوة النكن ر الح  ح دؿ نم  ح  الحن  ـ والحن ـ  وا ضن ومجحمنلـ

ال     مكظوم  الحر    ف  جم ت ا نندذن الح  ححم ؿ ف  المندة الن م     حدوف للن نعق  و  ا  
كظ ـ وادارة   ص  الحن  ـ والحن ـ   وادحراح ج نت الحن  ـ وادنل ب وحخط ط مواقؼ الحن  ـ والحن ـ   وح

الحن ـ   والحاو ـ ال نمؿ لنم  ح  الحن  ـ والحن ـ   وملنرات الحن ـ الذاح    ولاد ارح ط المةلـو 
الحا  دي لجودة الحن  ـ  نم  نت الةحص والرفض والحرد ز ن   ايخح نرات الكلنص   دوف مراجن  

لملنرات ايدراد   والحرد   والمكطا   والحح      والد ود     لذلؾ ححوؿ ذذا المةلـو الادرات وا
الحا  دي ل جودة ف  الحن  ـ ال  حود د جودة الحن  ـ الذي  دحكد ن   ضرورة اخح نر منديت 

الجودة ال نم   ن نرة نف كلض  جد دة  فإدارةالجودة   إلدارةو كنف المكظومنت   دافكمط   
الم ددنت الحن  م     ولحط  ؽ ادارة الجودة ال نم   ف  الم دد  الحن  م    إلدارةوب فننؿ واد 

ي د  مف ايذحمنـ  حجو د جم ت نكن ر النم    الحن  م   الحن م     ون   رادلن المكلة الدراد  
ن    والكمو الملك  ل من م ف لحجو د طرؽ الحدر س   ذلؾ يف حطو ر المكلة الدراد  والنمؿ
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حوف ر منن  ر الجودة له مف اذـ من   سؿ مد ر المدرد  المحم ز   ولححا ؽ الجودة ف  مكلة 
 الحن  ـ الننـ مداخؿ محنددة   وذ  دمن ذدرذن الددحور المن ول  :

: و دن   نلمدخؿ المدحاؿ  و دوف Multidisciplinarateمدخل التخصص المتباعد  .2
محنددة ن    فن ذداؼ  كلن ا   نعق    ك      ن    دؿ مجمون  مف الحخ  نت ي حوجد

مدحوى واحد   وي وجود ل حننوف والحوافؽ   فنلحر    ل جودة دمكلة دراد   دوف مدحاًع قنصمن 
 ف  خط  الدراد . ذاحه     كه ف  ذلؾ   ف اي مندة دراد   

مكلة  : و دم  الحخ ص المحداخؿ   و م  هInterdisciplinarateالمدخل االندماجي  .1
محداخؿ   وقواند م حرد  مف ايخح ن نت المحرا ط    وححدد ن   مدحوى او دوف 
المدحوى اين   الحراح     و لحـ ذذا المكلة  حضم ف موضوننت الجودة ف   نض المكنذة 
الدراد   المكند     او ر ط المضموف  اضن ن مكند   حوؿ الجودة   م ؿ حضم ف مةلـو 

ايقح ند ون ـ ايجحمنع   وذذا المدخؿ ي   دي ال  الح   ر ف   اللدر الحر وي ف  ن ـ
الوقت المخ ص لدراد  م ؿ ذذ  الماررات   ممن  ح ح الةرص لحدنمؿ ذذ  الموضوننت مت 

  نضلن ال نض.
 حضمف ذذا المدخؿ ادخنؿ وحدة او ف ؿ نف الجودة ف  احدى  :Uniteمدخل الوحدة  .0

كحو الجودة   م ؿ حضم ف وحدة نف    دم همندة دراد      او حوج ه مكلة المواد الدراد   
مةنذ ـ ض ط الو نصؽ والمراجن  والمراق   والحدق ؽ   ف  مارر المحند     ومكنق   كظنـ 
الا نس واجلزة الحا  س ف  مارر الد م نف او الة ز نف  او طرح مةنذ ـ المد ول   والمردود 

يجحمنع   وذذا المدخؿ    ف م دا حدنمؿ الخ رة والدةنفة واحخنذ الارارات ف  مندة ن ـ ا
و موؿ المنرف  كحو الجودة   وضمنف ايذداؼ الح    ـز اف حدن  الحر    ل جودة ال  
ححا الن   و حـ ادخنؿ الوحدة ف  المارر المخ ص  ند اجراف حح  ؿ مضنم ف الجودة 

 إلدخنؿكانط الدخوؿ المعصم    وححد د المواض ت المكند     و المحوفرة ف  المكنذة الانصم  
 وحدات الجودة   او حطو ر الوحدات الموجودة  نلةنؿ ف  المكلة الانصـ.

: و دم  مدخؿ الدمة محندد الةروع   و نحمد ن   ادخنؿ Infussionمدخل التسريب  .0
ام    حدور حوؿ مةنذ ـ الجودة ن   اجزاف موجودة ف  المندة الدراد     والحس  ر الذي  مدف 

 ح ؿ فاط ذو ف من  حن ؽ ف  ام    المندة المرح ط   نلجودة ف  المكنذة  و ححنج ذذا اف 
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المدخؿ ال  ادراؾ النعقنت   ف مضنم ف الجودة ومضنم ف الن ـو ايخرى   وذذا المدخؿ 
را طلن مت جم ت فروع المنرف      لحن  ـ مةنذ ـ الجودة   و حاؽ حجـ مت ايدس الكةد د ك

من ـ محخ ص   دمن اكه  دمح  حط  ؽ  مول   الحن ـ مف اجؿ الجودة    وي  حط ب وجود
 وخن   ف  المراحؿ الحن  م   ايول .

: و نك  حكظ ـ المةنذ ـ والمن ومنت Transdisciplinariteمدخل التخصص المتناسق  .3
ة ـ المةنذ ـ ايدند   ل جودالرص د   ف  مارر واحد مدحاؿ  دمح  نلر ط وحوض ح النعقنت   

  دمن  مدف مف ايكحانؿ مف  ؼ ال  اخر ان   مكه   فلو مدخؿ  دمح  نلحكد ؽ   ف 
 فن ذداؼجم ت الحخ  نت المحداخ   ف  الكظنـ الحن  م  المحطور  نح نع قنندة ننم    

محنددة ن   ندة مدحو نت   والحكد ؽ موجه كحو قن   كظنم   م حرد   والحر    ل جودة وفؽ 
مدحاع   حاـو ن   حكد ؽ جم ت الحخ  نت المحداخ   ف  الكظنـ  ذذا المدخؿ ماررا

الحن  م    و حـ حدر ده ف  مرح   دراد   او اد ر   وحخ ص له ح ص اد ون   من ك  
 ف  الجدوؿ ال وم  المدرد .

اف نم    حطو ر المكلة  جب اف حاـو وفؽ منن  ر الحطو ر ف  الجودة ال نم     يف الجودة     
حدحوجب الحطو ر المدحمر الذي ي  اؼ  نكد حد من ف   فنلحطو ر المدحمر  ند ادندن  ال نم  

مف ادس الجودة ال نم   ف  الحن  ـ   و كنف ن   ذلؾ فنف نم    حطو ر المكلة  جب اف ح خذ 
 ن ف اينح نر منن  ر جودة اذداؼ المكلة ونكن ر  وحخط طه وحاو مه وحكة ذ  وحطو ر    ولذلؾ 

 ننة ايح : جب مرا

اف حح دس نم    الحطو ر ن   مدح دق ؽ لمحط  نت المجحمت وم ددنحه المدحة دة مف  .2
 الخدم  الحن  م   مت مدح لمحط  نت الحعم ذ اكةدلـ.

 حا   المنن  ر الننلم   ل جودة ال نم   ف  الحن  ـ. .1
وايمدنك نت ححو ؿ محط  نت المجحمت ال  اذداؼ اجراص   قن    ل ححا ؽ ف  ضوف المنط نت  .0

 المحنح .
اخح نر مححوى المكلة ف  ضوف محط  نت الخدم  الحن  م   الح  ححددذن حنجنت المجحمت  .0

 والمحن م ف ودوؽ النمؿ ومنن  ر الجودة الننلم .
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حوف ر قنندة   نكنت ومن ومنت ححط  لن نم    الحطو ر ف  ظؿ كظنـ الجودة ال نم   ودرادحلن  .3
 ض لححد د من  ه حنج  ال  حند ؿ او حطو ر.مف ق ؿ فر ؽ   دؿ للذا السر 

 ح د ؿ فر ؽ نمؿ  حول  ملم  الحطو ر ف  ضوف المحس رات الجد دة والحنج  ال  الحطو ر. .0
  حول  ذذا الةر ؽ وضت خط  لنم    الحطو ر حاـو ن   منن  ر الجودة ال نم  . .3
الماحرح ومدى قدرحه  اخذ اراف المدحة د ف مف الخدم   من ف لـ الحعم ذ والمجحمت  نلمكلة .0

 ن   ح     احح نجنحلـ.
 اطعع جم ت فرؽ الجودة ن   الخط  الماحرح  واذدافلن واجرافات حط  الن. .9

 احنط  الننم  ف  نلمحط  نت الجد دة ل جودة. .23
 حوف ر مدح زمنت الحطو ر مف م نلغ مند   وحجل زات. .22
 ا راؾ الننم  ف ف  دورات حدر     لحكة ذ ال ركنمة الجد د. .21

ومف الجد ر  نلذدر اف نم    الحطو ر ف  ظؿ الجودة ال نم   ي حخح ؼ ف  خطواحلن نف    
 نم    الحطو ر اينح ند   اي ف  دوكلن حخضت ال  م ندئ الجودة ال نم   ومنن  رذن.

 :Developmentمفهوم التطوير 

 لكظنـ المطوراو ا الحطو ر ف  اي جنكب مف جواكب الح نة  نك  الو وؿ  نل  ف المطور   
اؼ ال  احدف  ورة مف ال ور   لد    دي السرض المط وب مكه  دةنفة ننل   و حاؽ ايذد

قؿ جلد ووقت وحد ة    وذذا  دحوجب الحس  ر ف   دؿ المرجوة مكه ن   احـ وجه   و  
ومضموف ال  ف المراد حطو ر   والحطو ر  نك  الحس  ر الحدر ج  الذي  حدث ف    ف من   او 

كظنـ من   والحطو ر ا طعحًن ذو الححد ف و وًي ال  ححا ؽ ايذداؼ المرجوة   ورة اد ر ف  
مخطط ومكظـ و نرؼ  نكه    د وبالحس  رات   إجرافدةنفة   والحطو ر الحر وي    ر ال  الا نـ 

الحس  ر الذي  لدؼ ال  احداث اي عح ف  جم ت جواكب ومجنيت المدرد  إذ  دحلدؼ 
ز الحعم ذ وححا ؽ كحنصة اخرى  لدؼ ا جند جلد حننوك  مد ؼ   وذو ححد ف ورفت ححد ف اكجن

دةنفة النم    الحر و   او الكظنـ ددؿ ف  ححا ؽ ايذداؼ المك ودة   وحطو ر المكلة  نك  انندة 
الكظر ف  جم ت نكن ر المكلة مف ايذداؼ ال  الحاو ـ   و حكنوؿ الحطو ر جم ت النوامؿ 

كلة والح  ح  ر ف ه وحح  ر  ه   دنلدحب   والمخح رات   والرحعت والكدوات   المح     نلم
والمدح نت ومن ال  ذلؾ   وقد  نك  ادخنؿ  نض الحجد دات او المدححد نت ف  المكنذة او ف  
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اجزاف مكلن   او ن   مدحوى المضموف او ن   مدحوى الطرؽ او ايدنل ب  و نك  حطو ر 
د ة  ف  احد مدوكنت المكلة   او  نضلن   او جم نلن  ممن   دي ال  المكلة ذلؾ الحس  ر ال

نـ الحن  م  مف اجؿ الحكم   ال نم     والحطو ر  ك ب ظرفت دةنفة المكلة  ف  ححا ؽ قن نت الك
الح نة المدرد    دؿ ا نندذن   ون   دؿ من  رح ط  لن   و   ر مةلـو ححد ف ن   مكظوم  

ت من ك  ن    نض اجزاف المكلة دوف حس  ر المةنذ ـ ايدند   او المكلة ال  ادخنؿ حند ع
الل دؿ الننـ له   امن مةلـو حطو ر المكلة فلو اد ر  مول   مف الححد ف اذ   مؿ جم ت جواكب 
المكلة المدرد  ونكن ر    مف اذداؼ ومححوى ودحب دراد     وطرؽ الحدر س   والودنصؿ 

 نل  ف المراد   دنل ب الحاو ـ وادواحه المخح ة  داصمن ل و وؿالحن  م     واك ط  الحن ـ   وا
حطو ر  اؿ احدف او افضؿ  ورة ممدك    لد   حاؽ ايذداؼ المك ودة مكه ن   احـ وجه 
و نقؿ وقت وجلد وحد ة    ولاد دنف الحطو ر دن ان  حـ   دؿ ن واص  ي  اـو ن   اذداؼ 

ف  الماررات الدراد     ولاد حطور مةلـو الحطو ر  محددة   إذ دنف  حم ؿ  نلحذؼ او ايضنف 
ف  ظؿ المةلـو الوادت ل مكلة ل  مؿ جم ت مدوكنت المكلة ودؿ النوامؿ الم  رة ف ه والمح  رة  ه 

ن     وف الحر    ال   ايدحةندة مف كحنصة   وح دا نم    حطو ر المكلة نكدمن  دن  الانصموف 
( ف  ححد ف المكلة    ـ حط  ؽ المكلة المندؿ الذي  خضت  ند نم    الحاو ـ )الحسذ   الراجن 

ذلؾ ل حاو ـ    ـ ل حطو ر   وذدذا ح  ح نم    الحطو ر داصر    والحطو ر نم    مدحمرة وق ر 
مكحل     والمةلـو الحد ث ل حطو ر لـ  ند  كظر ال ه دد د   مف الخطوات الح  ححن ت ف  كظنـ 

ل دت مححن ن    فنلنمؿ ف  دنف  الجواكب  مدف اف  حدث ف  وقت  ن ت    ؿ د ك ط  محعزم  
واحد  نيكحانؿ مف ك نط ال  اخر   او النودة مف جد د لمن د ؽ حند  ه   وح ث اف المجحمت 
 واجه الند د مف الحس  رات المحعحا    فنف المكلة المدرد   دؿ من   حمؿ ن  ه  جب اف  حس ر 

 نلب المجحمت ومحس راحه.الحعم ذ لمواجل  مط إلنداد

 الفرق بين التطوير والتغيير :

ذكنؾ اخحعفنت ند دة   ف الحطو ر والحس  ر   فنلحطو ر  دحلدؼ الو وؿ  نل  ف المراد     
وذذا  حط ب اجراف ال  احدف وافضؿ  ورة ممدك    لححا ؽ ايذداؼ المرجوة مكه   حطو ر  

  ر نف الحطو ر ف  ندة جواكب مكلن   اف الحس  ر قد حس  ر ف  ايحجن  اي جن     و خح ؼ الحس
 دوف ححوي كحو ايفضؿ او كحو ايدوا     كمن  دوف الحطو ر داصمن ف  ايحجن  كحو ايفضؿ   
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و ذلؾ  حضمف الحطو ر نم    الحس  ر كحو ايحدف     كمن   دي الحس  ر ال  الحطو ر او الحخ ؼ 
ايكدنف وح م مه نف ق د وحنمد     كمن قد  حدث  دة إرا  دذلؾ  حـ الحطو ر   دؿ ننـ 

الحس  ر  ا د او  دوف ق د د ف  حدث  ةنؿ نوامؿ او ظروؼ خنرج  نف ارادة ايكدنف   
والحطو ر الم ك  ن   ادنس ن م   اود ال  الححدف والحادـ     كمن قد  حدث الحس  ر اح نكن ف  

 حدث ف  مجنيت النندات والا ـ   نض المجنيت و دوف ايكدنف ق ر راض نكه دمن
ايجحمنن     فكجد دؿ الكنس حدحكدر من  حدث ولدف رقـ ذذا  دحمر ح نر الحس  ر  نيكدفنع 
و دفت امنمه دؿ من  نحرضه دوف ايدحراث  ن نرات ايدحكدنر   وقنل ن من  حدث ذلؾ كح ج  

ححد ه مف ح   ر ن   كظـ    ومنم ؿ نوامؿ المدك نوامؿ قو   ن   ح نة ايكدنف ون   حةد ر    
الح نة ومحط  نحلن   و حدـ الحس  ر  نلجزص   إذ  ردز ن   جنكب من ف     كمن  حدـ الحطو ر 
 نل موؿ إذ  ك ب ن   جم ت جواكب الموضوع المراد حطو ر    و رح ط  جم ت النوامؿ الم  رة 

ح   جب حوفرذن ل و وؿ ال  ف  ذذا الموضوع   ومف ذكن كجد اف ذكنؾ مجمون  مف النوامؿ ال
 ال ورة الم نل   ل   ف او الموضوع المراد حطو ر    اذملن من    :

 الادرة ن   ححد د ايخطنف واوجه الا ور ف  ال  ف المراد حطو ر . .2
اجراف دراد  مدحة ض  وا حنث ن م   مدحمرة لمحنول  الاضنف ن   ذذ  ايخطنف ن    .1

 ادنس ن م  د  ـ.
 ت الننلم   وايدحةندة مف خ رات ايخر ف ف  مجنؿ الحطو ر.ايخذ  نيحجنذن .0

 اهمية تطوير المناهج:

 ح  ر المكلة و   ر  نلح م ذ وال  ص    والمجحمت   وال انف    والكظر نت الحر و     وح ث اف دؿ    
ننمؿ مف ذذ  النوامؿ  خضت لاواك ف الحس  ر المحدنرن    فنف نم    حطو ر المكلة امر ف  

 ن   ايذم     وذكنؾ الند د مف ايد نب الح  حححـ حطو ر المكلة اذملن:ق

 ن   حدنب النكن    طرؽ الحةد ر وحؿ الم دعت.نذة الدراد    نلمن ومنت ح و المك .2
الحطورات ايجحمنن   وايقح ند   الحن    ف  المجحمت ممن  حط ب مراجن  المكنذة  .1

  د ف  الحم   مت ذذ  الحطورات.لححمن   مت ذذ  الحطورات ولمدنندة الك
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ممن جنؿ ذكنؾ ضرورة لمراجن  مححو نت الماررات الدراد   مف حطور المنرف  ايكدنك      .0
 ح ث الدـ والد ؼ ف  ضوف الحطورات الحن    ف  مجنيت المنرف  ايكدنك   .

دوؽ ندـ مواد   المكنذة وطرؽ الحدر س ل حطورات الننلم   المنن رة ولحنج  المجحمت و  .0
 النمؿ ال  قوى ننم   م ذ   ح ذ ع ننل ن.

 المكلة  نلحوج ه الحن  م  واير ند الكةد . ـندـ اذحمن .3
المردز   ايدار   ال د دة ف  حوج ه الحن  ـ والمكنذة   والحد مف دور الانصم ف ن   حكة ذ  .0

 المكلة )المن ـ   والحعم ذ   واول نف ايمور(.
نب الحعم ذ ال انف  الننلم   الح  ذ  مف ادند نت الح نة ق ور المكنذة الحنل   ف  ادد .3

 وضروراحلن.
ايدحةندة مف كحنصة حاو ـ المكنذة لحعف  اوجه الا ور الح  حظلر اوي  نوؿ   وحطو ر  .0

 المكنذة.

 اسس تطوير المناهج وطرق التدريس:

وايدح  نر  اف حطو ر المكنذة وطرؽ الحدر س نم    مدحمرة حدحوجب ادحخداـ المنرف    
الكنجم ف نف الا نس دحسذ   راجن  حزود الانصم ف ن   حطو ر المكنذة  كاط  اكطعؽ جد دة 
لمز د مف الحطو ر   ولذلؾ  جب اف  كظر ال  المكلة  ننح نر  حرد ًن ول س جنمدًا   ومف اذـ 

د  ر مف النوامؿ  ادوار المن ـ او الحر وي الذي  اـو  نم    الحطو ر اف  حخذ قرارات محن ا   ندد
الم  رة ف  المكلة   ومكلن الحعم ذ وادرذـ وخ ة نحلـ ال انف   والمدرد  و  صحلن   وذ ص  الحدر س 

ال  حح  ؿ ذاح   ودراد  لحضم كنت   نإلضنف ف لن  وايمدنك نت المحنح    وحح  ؿ ذذ  النوامؿ   
مدخؿ الناعك   لحطو ر المكنذة  ذلؾ  نلكد   لحخط ط حطو ر المكلة     دؿ خطوة ف  احجن  ال

ولحطو ر المكنذة وطرؽ الحدر س  مدف ال جوف ال  فدرة حح  ؿ الكظـ لمدنندة الانصـ  حح  ؿ 
نـ والنعقنت المحداخ     ف ذذ  النكن ر   و نلحنل  ظحطو ر  ن   ر    نكن ر الك  جؿالمكلة 

كنذة وطرؽ الحدر س  نح نع طرؽ  كت واحخنذ الارار الخنص  حطو ر المكلة  و حـ حطو ر الم
الكظـ ن   ندة مراحؿ   فة  المرح   ايول   حـ حاو ـ المكلة وطرؽ الحدر س ومدى ا  ننلن 

دى اذحمنملن  حنجنحلـ وقدراحلـ   وحاد ر حنجنت المجحمت المح   وحط ننحه لحنجنت الحعم ذ  وم
د ححا الن   و ندذن  نض مان  س مف خعؿ المكلة وطرؽ الحدر س    ـ الة دة  وايذداؼ المرا
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ايداف ل كظنـ المح ت حنل ًن   امن ف  المرح   ال نك   مف نم    حطو ر المكنذة وطرؽ الحدر س   
فححم ؿ ف  الحخط ط لحطو ر ال ركنمة المدرد  جم نه   و حـ ف  المرح   ال نل   حكة ذ اجرافات 

حنصة    وحكة  طر ا  حح  ؿ الكظـ ف  و ؼ حطو ر المكنذة وطرؽ الحدر س    ـ مرح   حاو ـ الك
الخ نصص الرص د   لكنـ المكلة  حدوف مف  ع   نكن ر رص د   ذ  : ال  نكنت المدخ     

 وال دؿ الحنل   وضح ذلؾ:والمححوى والطرؽ الضرور   ل  نك  الكظنـ   ومخرجنت الكظنـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م المنهجلنظا Beauchamp(: نموذج 7الشكل رقم )

 :(7وفيما يمي توضيا لمعناصر الموضحة في الشكل رقم )

: ح نب ال  نكنت المدخ   دورا  نرزا ف  حزو د مححوى الكظنـ Input dataالبيانات المدخمة  . ا
وخطوات   نكحه    نلطنق  العزم  ل  نت الكظنـ او ادحارار    وححم ؿ الطنق  ف  ذذ  الحنل  

الحر      وخ نصص  د دسالا ند   الكنجم  نف نوامؿ ند دة ف  الاوة النا    وال خ    
المكنذة الدراد   ودم      مورالمجحمت  وخ نصص الم نرد ف ف  الكظنـ   وخ رة المدارس 

 اسس التربٌة

 خصائص المجتمع.-

فراد خصائص اال-

 المشاركٌن.

 خبرة المدارس بالمنهج.-

المادة الدراسٌة من مٌادٌن -

 المعرفة المختلفة.

 القٌم االجتماعٌة والثقافٌة.-

حاجات التالمٌذ -

 واهتماماتهم.

 المنهج

زٌادة المعارف عن -

 طرٌق المشاركٌن.

 تغٌٌر االتجاهات.-

 التعهد بالتزام العمل.-

 

 

 

 

اختٌار مٌدان تطبٌق -

 انشطة المنهج.

 اختٌار االشخاص.-

وتنفٌذ اجراءات  اختٌار-

العمل الخاصة بما 

 ٌلً:

تحدٌد اهداف .أ

 المنهج.

تخطٌط المنهج .ب

 وكتابته.

وضع اجراءات .ت

 التنفٌذ.

وضع اجراءات .ث

تقوٌم المنهج 

 وتنقٌحه.

المحتوى وخطوات صٌانة  المدخالت

 النظام
 المخرجات
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المن ومنت المخزك  والم كة  ف  م ند ف المنرف    والا ـ ايجحمنن   وال انف   الدنصدة   
 وحنجنت الحعم ذ واذحمنمنحلـ.

الجد دة   ومف الطرؽ المح ن   لألفدنرل  نكنت المدخ   مف م ندر ل د ط  وم ندر وحدوف ا
 لححا ؽ ملنـ الكجنح   ووظنصةه ف  ضوف الكظنـ الخنص    نك  ذلؾ المكلة.

ححم ؿ خطوات   نك   :Content and Processالمحتوى وخطوات صيانة النظام  . ب
 ط  المكلة   و حم ؿ ذذا الم داف ف  الكظنـ والحةنظ ن  ه   ف  اخح نر م داف حط  ؽ اك

المدنف الذي  حـ ف ه حخط ط ذلؾ المكلة   والمدنف الذي  حـ ف ه اي راؼ ن   طرؽ الحكة ذ 
النمؿ المحن ا   ححد د اذداؼ المكلة   واخح نر  إلجرافات   ـ  ند ذلؾ  حـ اخح نر ايفراد 

 لمكلة ذاحه.الح م ـ المكندب    ـ  ند ذلؾ ح دا الم ن رة  دحن   ا
ححم ؿ اد ر مخرجنت الكظنـ وضوحن واذم    :Output Dataبيانات المخرجات او النتائج  . ت

  ف  المكلة الذي حـ الحخط ط له   اذ  نح ر مف اذـ الكحنصة الم مود    ورقـ ظلور كحنصة 
اخرى ملم  م ؿ حس  ر احجنذنت المن م ف او الم نرد ف ف  الكظنـ وز ندة من ومنحلـ   

حزاـ المن م ف وادار   المدارس  حكة ذ وحاو ـ المكلة   اي اكلن ي حظلر فورا و  دؿ وال
م موس ف  فحرة ق  رة ق ؿ نم    حخط ط المكلة كةده   ومف الضروري وضت مان  س 

ورة لحاد ر اذم   مخرجنت المكلنج   وذذ  المان  س دححدد ا ر النكن ر الداخ    ف  ظمك
 ذذ  النكن ر.نم    الحخط ط واذم   

وعمميةةةةة التطةةةةوير يجةةةةب ان تقةةةةوم عمةةةةى اسةةةةس محةةةةددة تجعمهةةةةا عمميةةةةة عمميةةةةة منظمةةةةة     
 هادفة وهذ  االسس هي :

اف حاػػػػػـو نم  ػػػػػ  الحطػػػػػو ر ن ػػػػػ  حنجػػػػػ  م حػػػػػ  ل حطػػػػػو ر  ػػػػػـ ححد ػػػػػدذن فػػػػػ  ضػػػػػوف درادػػػػػنت  .2
 ن م   وحاو م  .

 لحن م  .اف حدحكد ال  ف دة  حر و   د  م    معصم  لظروؼ النم    الحن  م   ا .1
والنوامػػػػػػؿ اف حاػػػػػػـو ن ػػػػػػ  خطػػػػػػ  ن م ػػػػػػ  دق اػػػػػػ   رانػػػػػػ  ف لػػػػػػن : م ػػػػػػدا حرح ػػػػػػب ايولو ػػػػػػنت    .0

ال  ػػػػػر   والمند ػػػػػ  العزمػػػػػ  لحكة ػػػػػذ المػػػػػكلة الماحػػػػػرح   وال  صػػػػػ  المدردػػػػػ   وايجحمنن ػػػػػ  الحػػػػػ  
  كةذ ف لن المكلة الماحرح.
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نن ػػػػػػ    ن م ػػػػػػ  لخ ػػػػػػنصص وحنجػػػػػػنت المحن مػػػػػػ ف   وال  صػػػػػػ  ايجحماف حدػػػػػػحكد الػػػػػػ  درادػػػػػػ   .0
نم  ػػػػػ  الحطػػػػػو ر  وح دػػػػػ سواحجنذػػػػػنت الن ػػػػػر ومػػػػػن  حدػػػػػـ  ػػػػػه مػػػػػف حس  ػػػػػرات ومدػػػػػحجدات   

 كح ج  للذ  الدراد .
 نػػػػػػ ف اينح ػػػػػػنر دػػػػػػؿ ايدػػػػػػس الحػػػػػػ   اػػػػػػـو ن  لػػػػػػن المػػػػػػكلة    مػػػػػػن ف لػػػػػػن ايدػػػػػػس  ح خػػػػػػذاف  .3

 الة دة     والمنرف   والكةد     وايجحمنن     والحدكولوج  .
   وروح الن ر   وحران  الحدا   والحجد د اللندؼ.اف حدن ر ايحجنذنت الننلم    .0
اف حرانػػػػػػ  م ػػػػػػدا ال ػػػػػػموؿ والحدنمػػػػػػؿ   اي اف ح ػػػػػػمؿ جم ػػػػػػت نكن ػػػػػػر المػػػػػػكلة ونم  نحػػػػػػه    .3

وحطػػػػػو ر الماػػػػػررات الدرادػػػػػ     والودػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػ    وادػػػػػنل ب الحاػػػػػو ـ   وطػػػػػرؽ الحػػػػػدر س  
  ح ث ححداخؿ ذذ  النكن ر مت  نضلن وححدنمؿ ف من   كلن.

رانػػػػػ  م ػػػػػدا الحػػػػػوازف  ػػػػػ ف جواكػػػػػب الكمػػػػػو المخح ةػػػػػ    و ػػػػػ ف نكن ػػػػػر المػػػػػكلة   و ػػػػػ ف اف ح .0
 المحنفظ  والحجد د.

 اف ححاؽ الم نرد  والحننوف   ف الم نرد ف ف  حطو ر المكلة. .9
اف حكدػػػػػػػػـ نم  ػػػػػػػػ  الحطػػػػػػػػو ر  نيدػػػػػػػػحمرار   ل ػػػػػػػػحمدف المػػػػػػػػكلة مػػػػػػػػف ايدػػػػػػػػحجن   لمحط  ػػػػػػػػنت  .23

 الحس  ر والحطو ر المحعحؽ والمدحمر.
حػػػػرح ط  حنجػػػػنت المحن مػػػػ ف والمجحمػػػػت واذػػػػداؼ الحن ػػػػ ـ   ومػػػػن حػػػػدنو ال ػػػػه ايحجنذػػػػنت اف  .22

 الحر و   الحد   .
اف ح خػػػػػذ نم  ػػػػػ  الحطػػػػػو ر  نػػػػػ ف اينح ػػػػػنر ال ػػػػػورة الحػػػػػ   جػػػػػب اف  دػػػػػوف ن  لػػػػػن الةػػػػػرد  .21

ة الحطػػػػػػػػو ر ن ػػػػػػػػ  كظػػػػػػػػر   ح دػػػػػػػػسمدػػػػػػػػحا ع  دوف اذمػػػػػػػػنؿ الواقػػػػػػػػت الحػػػػػػػػنل    اي  جػػػػػػػػب اف 
 قت.مدحا     ي حكة ؿ نف الوا

 اف حدحكد نم    الحطو ر ال  اللو   ال انف   ل مجحمت الذي  كحم  ال ه المحن موف. .20
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 خطوات تطوير المنهج:

 حمر نم    حطو ر المكلة  ندة خطوات كوردذن ف من     : 

 المرحمة االولى : االحساس بالحاجة الى تطوير المنهج

 ف فػػػػػ  مجػػػػػنؿ المكػػػػػنذة دػػػػػنلمن م ف النػػػػػنم  إلحدػػػػػنس ػػػػػ ح  حطػػػػػو ر المػػػػػكلة نػػػػػندة ادػػػػػحجن      
والم ػػػػػػرف ف والمػػػػػػد ر ف  لػػػػػػذ  الحنجػػػػػػ    واح نكػػػػػػن حكط ػػػػػػؽ الم ػػػػػػندرة مػػػػػػف جنكػػػػػػب دػػػػػػ طنت الدولػػػػػػ  
الن  ػػػػػػن   ومػػػػػػف ايذم ػػػػػػ    ػػػػػػ ف ادػػػػػػح منر ايحدػػػػػػنس  ضػػػػػػرورة الحطػػػػػػو ر لػػػػػػدفت النػػػػػػنم  ف فػػػػػػ  

ا ػػػػػؽ الحطػػػػػو ر وادراؾ اذم حػػػػػه والنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  حح إلجػػػػػرافمجػػػػػنؿ الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ الػػػػػ  الحمػػػػػنس 
اذدافػػػػه   وقػػػػد حاػػػػـو ودػػػػنصؿ اينػػػػعـ واجلػػػػزة الحػػػػدر ب واي ػػػػراؼ الحر ػػػػوي  ػػػػدور ي  دػػػػحلنف  ػػػػه 

 ف  ححا ؽ ذلؾ.

 المرحمة الثانية: تحديد االهداف التربوية

 ػػػػػػحـ ححد ػػػػػػد ايذػػػػػػداؼ فػػػػػػ  ضػػػػػػوف ا دلوج ػػػػػػ  المجحمػػػػػػت واحح نجنحػػػػػػه الحنضػػػػػػرة والمدػػػػػػحا          
 ػػػػػػػػنصص كمػػػػػػػػو المػػػػػػػػحن ـ ومطنل ػػػػػػػػه   وذػػػػػػػػذا وفػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػوف ايحجنذػػػػػػػػنت الحر و ػػػػػػػػ  المنن ػػػػػػػػرة وخ

الححد ػػػػػد  دػػػػػنند ن ػػػػػ  ححد ػػػػػد مجػػػػػنيت الدرادػػػػػ    وحاػػػػػو ـ الواقػػػػػت واخح ػػػػػنر المححػػػػػوى والخ ػػػػػرات 
   وطرؽ الحدر س   والودنصؿ وايك ط  ...ال  .

 المرحمة الثالثة: وضع خطة التطوير

وححػػػػػػدد   ػػػػػػحـ وضػػػػػػت خطػػػػػػ  الحطػػػػػػو ر  ح ػػػػػػث ح ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ  ايذػػػػػػداؼ الحن  م ػػػػػػ  ايجراص ػػػػػػ      
ف لػػػػػن الجواكػػػػػب والمجػػػػػنيت الدرادػػػػػ   الحػػػػػ  د ك ػػػػػب ن  لػػػػػن الحطػػػػػو ر فػػػػػ  دػػػػػؿ مرح ػػػػػ    ونػػػػػدد 
الدػػػػػػػػنننت المخ  ػػػػػػػػ  لحػػػػػػػػدر س دػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػنؿ   وط  نػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػـو الدرادػػػػػػػػ    ومنػػػػػػػػديت اداف 
النػػػػنم  ف فػػػػ  الم ػػػػػداف الحن  مػػػػ    وحو ػػػػػ ؼ انمػػػػنللـ  طر اػػػػػ  حدػػػػنند ن ػػػػػ  ححا ػػػػؽ ايذػػػػػداؼ 

 ف الحعم ػػػػػذ    واحنحػػػػػ  الةػػػػػرص امػػػػػنملـ يخح ػػػػػنر مػػػػػن  كندػػػػػ لـ مػػػػػت مرانػػػػػنة الةػػػػػروؽ الةرد ػػػػػ   ػػػػػ 
مػػػػػف الموضػػػػػوننت والك ػػػػػنطنت  مػػػػػن  حةػػػػػؽ مػػػػػت قػػػػػدراحلـ وادػػػػػحنداداحلـ وم ػػػػػوللـ   دمػػػػػن  جػػػػػب اف 
ححضػػػػمف الخطػػػػػط درادػػػػنت ح نح ػػػػػ  حد  ػػػػػ  م ػػػػؿ : الحر  ػػػػػ  ل  ػػػػػح  والدػػػػنندة   والحر  ػػػػػ  ال انف ػػػػػ  
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ذلػػػػػؾ   مػػػػػت ايذحمػػػػػنـ  ححا ػػػػػؽ الحدنمػػػػػؿ  ػػػػػ ف  مػػػػػف والدػػػػػعم  ... ومػػػػػن الػػػػػ   وحن ػػػػػ ـ الاػػػػػ ـ   واي
 جواكب المنرف    ور ط الدراد   نل  ص  والمجحمت والح نة.

 المرحمة الرابعة : اختيار المقررات الدراسية والتنسيق بينها

حخحػػػػنر الماػػػػررات فػػػػ  ضػػػػوف مػػػػن حد ػػػػؼ نكػػػػه الدرادػػػػنت الن م ػػػػ  مػػػػف حاػػػػو ـ الواقػػػػت وححد ػػػػد    
ؿ مجػػػػػنؿ   وححد ػػػػػد مدػػػػػحو نت الحعم ػػػػػذ ومرانػػػػػنة الحاػػػػػدـ ايذػػػػػداؼ الخن ػػػػػ   دػػػػػؿ مرح ػػػػػ  و دػػػػػ

الن مػػػػػػ  والحدكولػػػػػػوج  وايمدنك ػػػػػػنت المحنحػػػػػػ    وايدػػػػػػحةندة مػػػػػػف حجػػػػػػنرب الػػػػػػدوؿ المحادمػػػػػػ  فػػػػػػ  
  ولححا ػػػػػػؽ مجػػػػػػنؿ حطػػػػػػو ر المكػػػػػػنذة و مػػػػػػن  حةػػػػػػؽ مػػػػػػت نػػػػػػندات وحانل ػػػػػػد و انفػػػػػػ  وقػػػػػػ ـ مجحمنكػػػػػػن 

واي حنػػػػند نػػػػف الح ػػػػو والحدػػػػرار   ايكدػػػػجنـ والحوف ػػػػؽ  ػػػػ ف الماػػػػررات  جػػػػب الحكدػػػػ ؽ ف مػػػػن   كلػػػػن
ودمػػػػػػػػة الماػػػػػػػػررات  المح ػػػػػػػػن ل  مػػػػػػػػت  نضػػػػػػػػلن الػػػػػػػػ نض و  جػػػػػػػػب حوج ػػػػػػػػه ايذحمػػػػػػػػنـ فػػػػػػػػ   كػػػػػػػػنف 

وحدػػػػػػػو ف ايحجنذػػػػػػػنت الماػػػػػػػررات الدرادػػػػػػػ     ػػػػػػػدؿ  دػػػػػػػنذـ فػػػػػػػ  اددػػػػػػػنب الحعم ػػػػػػػذ الملػػػػػػػنرات   
والحرد ػػػػػػز ن ػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ الػػػػػػذاح  الدػػػػػػ  م  وحكم ػػػػػػ  ادػػػػػػنل ب الحةد ػػػػػػر الن مػػػػػػ  والحةد ػػػػػػر اي ػػػػػػدان  

وايذحمػػػػػنـ  ػػػػػنلد ؼ ولػػػػػ س  ػػػػػنلدـ   مػػػػػت مرانػػػػػنة الةػػػػػروؽ الةرد ػػػػػ   ػػػػػ ف الحعم ػػػػػذ فػػػػػ  حاػػػػػد ـ ح ػػػػػؾ 
 الماررات.

 المرحمة الخامسة: تجريب المنهج ومتابعته

حنػػػػػد مدػػػػػ ل  حجر ػػػػػب المػػػػػكلة المطػػػػػور ق ػػػػػؿ حنم مػػػػػه مدػػػػػ ل  فػػػػػ  قن ػػػػػ  ايذم ػػػػػ    و حط ػػػػػب    
مراح ػػػػػه   والاػػػػػنصم ف  ػػػػػه   ذلػػػػػؾ وضػػػػػت خطػػػػػ  ننمػػػػػ  ححػػػػػدد اذدافػػػػػه ومواضػػػػػ نه ومػػػػػدة ادػػػػػحمرار 

و مدػػػػف اخضػػػػنع المػػػػكلة المطػػػػور ل حجر ػػػػ  نػػػػف طر ػػػػؽ ادخنلػػػػه فػػػػ   نػػػػض المػػػػدارس الحجر   ػػػػ  
  او نػػػػػػف طر ػػػػػػؽ نرضػػػػػػه ن ػػػػػػ  المن مػػػػػػ ف فػػػػػػ  اجحمػػػػػػنع نػػػػػػنـ ومكنق ػػػػػػحه   و جػػػػػػب اف   ػػػػػػمؿ 
الحجر ػػػػػػػػػػب جم ػػػػػػػػػػت مدوكػػػػػػػػػػنت المػػػػػػػػػػكلة   واف  دػػػػػػػػػػحلدؼ الحاػػػػػػػػػػو ـ الن مػػػػػػػػػػ  ل مػػػػػػػػػػكلة المطػػػػػػػػػػور 

ل ب الحاػػػػػػػػو ـ المحنحػػػػػػػػ    وحح ػػػػػػػػت كحػػػػػػػػنصة الحاػػػػػػػػو ـ وحح   لػػػػػػػػن وح ػػػػػػػػر  نيدػػػػػػػػحننك   جم ػػػػػػػػت ادػػػػػػػػن
ن مػػػػػػػ    و جػػػػػػػب الا ػػػػػػػنـ  نم  ػػػػػػػنت الحاػػػػػػػو ـ    دػػػػػػػ وبالم ػػػػػػػدعت المعحظػػػػػػػ  ومحنولػػػػػػػ  ح لػػػػػػػن 

مػػػػػف خػػػػػعؿ المحن نػػػػػ  المدػػػػػحمرة لنم  ػػػػػ  الحجر ػػػػػب   وذلػػػػػؾ حمل ػػػػػدا لمز ػػػػػد   ػػػػػدؿ مدػػػػػحمر وذلػػػػػؾ 
 مف الحطو ر والححد ف.
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 هجالمرحمة السادسة : تنفيذ المن

مػػػػػف  ػػػػػعح   المػػػػػكلة المطػػػػػور مػػػػػف خػػػػػعؿ الحجر ػػػػػب والمحن نػػػػػ  والحاػػػػػو ـ حػػػػػ ح   الح دػػػػػد نػػػػػد    
مرح ػػػػ  الحكة ػػػػذ اي حط  ػػػػؽ المػػػػكلة ن ػػػػ  ارض الواقػػػػت  ون ػػػػ  كطػػػػنؽ وادػػػػت فػػػػ  دػػػػؿ المػػػػدارس 
  ن ػػػػػ  اف  ػػػػػحـ الحكة ػػػػػذ  نػػػػػد حػػػػػدر ب المن مػػػػػ ف ا كػػػػػنف الخدمػػػػػ  ن ػػػػػ  ف دػػػػػة  المػػػػػكلة الجد ػػػػػد   

 الخ رات وطرؽ الحدر س والودنصؿ الحن  م   المدححد   ف ه.واذدافه   والملنرات و 

 تطوير مكونات المنهج:

ي  اح ػػػػػر مةلػػػػػـو المػػػػػكلة ن ػػػػػ  دوكػػػػػه مجػػػػػرد مجمونػػػػػ  مػػػػػف الحاػػػػػنصؽ او المن ومػػػػػنت الحػػػػػ    
 اػػػػػػػدملن الدحػػػػػػػنب المدردػػػػػػػ  فحدػػػػػػػب   ػػػػػػػؿ حمحػػػػػػػد ذػػػػػػػذ  المن ومػػػػػػػنت والحاػػػػػػػنصؽ لحكمػػػػػػػ  الكػػػػػػػواح  

جحمنن ػػػػػػ  لػػػػػػدى الح م ػػػػػػذ لححا ػػػػػػؽ كمػػػػػػو  ال ػػػػػػنمؿ المحدنمػػػػػػؿ  المنرف ػػػػػػ  والوجداك ػػػػػػ  والملنر ػػػػػػ  واي
الػػػػػ  اف المػػػػػكلة  ححػػػػػوي ن ػػػػػ  ايذػػػػػداؼ الحن  م ػػػػػ    والمححػػػػػوى الػػػػػذي  ػػػػػحـ اخح ػػػػػنر    نإلضػػػػػنف 

 دقػػػػػ  ونكن ػػػػػ    وايك ػػػػػط  الحن  م ػػػػػ    والودػػػػػنصؿ   وطػػػػػرؽ الحػػػػػدر س   والحاػػػػػو ـ   ولػػػػػذلؾ  جػػػػػب 
دوكػػػػػػػنت المػػػػػػػكلة والحػػػػػػػ   جػػػػػػػب  اف ن ػػػػػػػ  مطػػػػػػػوري المكػػػػػػػنذة اف  دوكػػػػػػػوا ن ػػػػػػػ  درا ػػػػػػػ  حنمػػػػػػػ   م

 حكنوللػػػػػػن الحطػػػػػػو ر  رمحلػػػػػػن   دوف الحرد ػػػػػػز ن ػػػػػػ  مدػػػػػػوف واحػػػػػػد او اد ػػػػػػر   وف مػػػػػػن   ػػػػػػ  كحكػػػػػػنوؿ 
 ذذ  المدوكنت.

 :Educational Objectivesاالهداف التربوية  .1

حنػػػػػػد ايذػػػػػػداؼ الحر و ػػػػػػ  النك ػػػػػػر ايدندػػػػػػ  مػػػػػػف نكن ػػػػػػر المػػػػػػكلة يف جم ػػػػػػت النكن ػػػػػػر     
رجػػػػنت او كػػػػواحة الػػػػحن ـ الحػػػػ  ن  لػػػػن   وايذػػػػداؼ الحن  م ػػػػ  ذػػػػ  مخ  اػػػػايخػػػػرى حػػػػرح ط ارح نطػػػػن و 

 دػػػػػن  المػػػػػكلة الػػػػػ  ححا الػػػػػن دمػػػػػن اكلػػػػػن و ػػػػػؼ ل حس ػػػػػرات الدػػػػػ ود   الحػػػػػ   دػػػػػن  المػػػػػكلة الػػػػػ  
احػػػػدا لن فػػػػ  المحن مػػػػ ف   وح ػػػػحؽ ايذػػػػداؼ الحر و ػػػػ  نػػػػندة مػػػػف اذػػػػداؼ المجحمػػػػت   وف دػػػػةحه   

وح ػػػػث اف لنمػػػػؿ ن ػػػػ  ححا ػػػػؽ ذػػػػذ  ايذػػػػداؼ   ولػػػػذلؾ فػػػػنف دور المػػػػكلة الرص دػػػػ   حردػػػػز فػػػػ  ا
المجحمػػػػت فػػػػ  حس ػػػػر مدػػػػحمر   فػػػػنف اذػػػػداؼ المجحمػػػػت ذػػػػ  ايخػػػػرى حدػػػػوف قن  ػػػػ  ل حس  ػػػػر   وذػػػػذا 
 حط ػػػػػب مراجنػػػػػ  ايذػػػػػداؼ الحر و ػػػػػ  الدػػػػػن ا  ل حس  ػػػػػر ف لػػػػػن وفاػػػػػن لمػػػػػن ححط  ػػػػػه الظػػػػػروؼ  و ػػػػػحـ 

ذػػػػػداؼ وحنػػػػػد ؿ حػػػػػذؼ  نػػػػػض ذػػػػػذ  اي  جػػػػػؿالحس  ػػػػػر  كػػػػػنف ن ػػػػػ  نم  ػػػػػ  حاػػػػػو ـ نم  ػػػػػ   ػػػػػنم   
الػػػػػ نض ايخػػػػػر   واضػػػػػنف  اذػػػػػداؼ جد ػػػػػدة ححمن ػػػػػ  مػػػػػت مػػػػػن  طػػػػػرا ن ػػػػػ  المجحمػػػػػت  و ال  صػػػػػ  و 



98 
 

ايفػػػػراد مػػػػف حس  ػػػػرات وححمن ػػػػ  ا ضػػػػن مػػػػت الحك ػػػػ ات  حنجػػػػنت الح م ػػػػذ والمجحمػػػػت مدػػػػحا ع  ومػػػػت 
ايحجنذػػػػػنت الننلم ػػػػػػ  الحد  ػػػػػػ  الحػػػػػػ  حدػػػػػػنذـ فػػػػػػ  حكم ػػػػػػ  المجحمنػػػػػػنت وحطورذػػػػػػن    نػػػػػػد مراجنػػػػػػ  

حر و ػػػػػ  و نػػػػػد الحػػػػػذؼ والحنػػػػػد ؿ وايضػػػػػنف    ػػػػػحـ حجم ػػػػػت دػػػػػؿ ايذػػػػػداؼ فػػػػػ  اطػػػػػنر ايذػػػػػداؼ ال
  ورحلػػػػػن وحوضػػػػػ حلن لدػػػػػؿ ايطػػػػػراؼ  نػػػػػنـ  ػػػػػـ حػػػػػوزع ن ػػػػػ  المراحػػػػػؿ الحن  م ػػػػػ  المخح ةػػػػػ     نػػػػػد

المنك ػػػػػػ  مػػػػػػف من مػػػػػػ ف   ومػػػػػػد ر ف   وم ػػػػػػرف ف   وحعم ػػػػػػذ   واول ػػػػػػنف امػػػػػػور   ودػػػػػػؿ مػػػػػػف لػػػػػػه 
مػػػػػػػػن اف ايذػػػػػػػػداؼ الحر و ػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػحخدـ فػػػػػػػػ  حخطػػػػػػػػ ط نعقػػػػػػػػ   نلنم  ػػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػػ  الحن م ػػػػػػػػ   و 

الةػػػػػػػػػرص الحن  م ػػػػػػػػػ  ل حعم ػػػػػػػػػذ   وح ػػػػػػػػػم ـ ودػػػػػػػػػنصؿ ق ػػػػػػػػػنس مػػػػػػػػػدى ححاػػػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػػػؾ ايذػػػػػػػػػداؼ   
فػػػػػػػنلمن موف  نلدرجػػػػػػػ  ايولػػػػػػػ   حنجػػػػػػػ  يف حدػػػػػػػوف لػػػػػػػد لـ فدػػػػػػػرة واضػػػػػػػح  جػػػػػػػدًا نػػػػػػػف ايذػػػػػػػداؼ 
المط ػػػػػوب مػػػػػكلـ ححا الػػػػػن   وذلػػػػػؾ لدػػػػػ   حػػػػػوفر لػػػػػد لـ ادػػػػػنس مكطاػػػػػ   ر ػػػػػد ايك ػػػػػط  داخػػػػػؿ 

ة الدرادػػػػػ  وخنرجلػػػػػن و وجللػػػػػن   و نح ػػػػػر حطػػػػػو ر ايذػػػػػداؼ الحر و ػػػػػ  وانػػػػػندة الكظػػػػػر ف لػػػػػن حجػػػػػر 
مػػػػػػف ادندػػػػػػ نت حطػػػػػػو ر المػػػػػػكلة   ن ػػػػػػ  اف  دػػػػػػوف ذلػػػػػػؾ الحطػػػػػػو ر قنصمػػػػػػن ن ػػػػػػ  ادػػػػػػس ن م ػػػػػػ  
ودرادػػػػنت وا حػػػػنث مدػػػػحانة مػػػػػف حجػػػػنرب الػػػػدوؿ المحادمػػػػ    مػػػػػت ضػػػػرورة الحةػػػػنظ ن ػػػػ  انػػػػػراؼ 

 المجحمت وق مه.

 Studentsالمتعمم  .2

  وم ػػػػػػػوللـ  محن مػػػػػػػ فمػػػػػػػف الضػػػػػػػروري اف حدػػػػػػػحكد نم  ػػػػػػػ  الحطػػػػػػػو ر ن ػػػػػػػ  درادػػػػػػػ  ن م ػػػػػػػ  ل     
د  ػػػػػػر  حػػػػػػ   روحنجػػػػػػنحلـ وقػػػػػػدراحلـ   وادػػػػػػحنداداحلـ واحجنذػػػػػػنحلـ وامػػػػػػنللـ   ح ػػػػػػث اف ذلػػػػػػؾ لػػػػػػه 

الػػػػ  نمػػػػؿ درادػػػػ  ن م ػػػػ  لمراحػػػػؿ الكمػػػػو     نإلضػػػػنف ن ػػػػ  المػػػػكلة و ػػػػرح ط  ػػػػه ارح نطػػػػن و  اػػػػن   
لعدػػػػػحةندة  لنوامػػػػػؿ الحػػػػػ  حػػػػػ  ر فػػػػػ  كضػػػػػة المحن مػػػػػ فوارح ػػػػػ  والنوامػػػػػؿ الحػػػػػ  حػػػػػ  ر فػػػػػ  دػػػػػؿ م

 مكلن ف  حطو ر المكلة.

وا ػػػػػػػ نع حنجػػػػػػػنحلـ   فنكػػػػػػػه مػػػػػػػف الضػػػػػػػروري ا ضػػػػػػػن  ولحدػػػػػػػخ ر المػػػػػػػكلة لخدمػػػػػػػ  المحن مػػػػػػػ ف    
  إدخػػػػػػػنؿمػػػػػػػت   صحػػػػػػػه المدردػػػػػػػ     وذلػػػػػػػؾ  ادػػػػػػػنت حلػػػػػػػدؼ الػػػػػػػ  ز ػػػػػػػندة حد ػػػػػػػؼ المػػػػػػػحن ـالا ػػػػػػػنـ  در 

دػػػػػ  م ػػػػػؿ اجلػػػػػزة الحندػػػػػب ايلػػػػػ    والح ةز ػػػػػوف الحن  مػػػػػ  الودػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػ  الحد  ػػػػػ  الػػػػػ  المدر 
يف  ح ػػػػػرؼ  حر ػػػػػ  فػػػػػ   طػػػػػورة   مػػػػػت احنحػػػػػ  الةر ػػػػػ  لدػػػػػؿ مػػػػػحن ـ  وق رذػػػػػن مػػػػػف الودػػػػػنصؿ الم

ن ػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ الػػػػػػذاح  ونػػػػػػدـ  ور المحن مػػػػػػ فمواقػػػػػػؼ من كػػػػػػ    و جػػػػػػب اف   ػػػػػػجت المػػػػػػكلة المطػػػػػػ
نرة المدح ػػػػػػنت   اينحمػػػػػػند ن ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ   وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ح ػػػػػػج ت ال حػػػػػػث وايطػػػػػػعع وز ػػػػػػ
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فػػػػػ  المدردػػػػػ    و ك سػػػػػ    ػػػػػؽ  نلػػػػػدروس الحػػػػػ   ح انذػػػػػن المحن مػػػػػ فواحضػػػػػنر المدػػػػػحجدات ف مػػػػػن  حن
 نػػػػػػ ف اينح ػػػػػػنر وذلػػػػػػؾ  ل  الةروقػػػػػػنت الةرد ػػػػػػ   ػػػػػػ ف المحن مػػػػػػ فنكػػػػػػد حطػػػػػػو ر المػػػػػػكلة اخػػػػػػذ مدػػػػػػ 

 حل صػػػػػػػػ  فػػػػػػػػرص الػػػػػػػػحن ـ الةػػػػػػػػردي   وحاػػػػػػػػد ـ الك ػػػػػػػػطنت المخح ةػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػنحب دػػػػػػػػؿ درس   
 ؽ الحاو ـ لحكندب دؿ الادرات وايدحندادات.والحكو ت ف  طر 

 Content and Activitiesالمحتوى واالنشطة  .3

المححػػػػػوى ذػػػػػو دػػػػػؿ مػػػػػن  ضػػػػػنه المخطػػػػػط ل مػػػػػكلة مػػػػػف خ ػػػػػرات   دػػػػػواف خ ػػػػػرات منرف ػػػػػ  او     
اكةننل ػػػػػػػػ  او حرد ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػدؼ ححا ػػػػػػػػؽ الكمػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػنمؿ المحدنمػػػػػػػػؿ ل ح م ػػػػػػػػذ   و جػػػػػػػػب اف حدػػػػػػػػوف 

مػػػػػكلة خ ػػػػػرات ذندفػػػػػ  ومخططػػػػػ  وم ك ػػػػػ  ن ػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف الخ ػػػػػرات الحػػػػػ    ػػػػػم لن مححػػػػػوى ال
 ايدس والمنن  ر   ومف اذـ ذذ  ايدس:

 الحن  م   واف  دوف محاان للن.  ن ذداؼاف  رح ط المححوى  . ا
اف  حكندػػػػػػػػب مػػػػػػػػت واقػػػػػػػػت الح ػػػػػػػػنة وم ػػػػػػػػدعحلن   واف  وادػػػػػػػػب الحطػػػػػػػػورات الن م ػػػػػػػػ  وال انف ػػػػػػػػ   . ب

 المححن ن .
 ؿ   ف الموضوننت الحن  م  .اف ححوفر الوحدة وايكدجنـ والحدنم . ت
 المححوى و كن   ف  دكوات الدراد  المخح ة  .اف  حـ حرح ب  . ث
ادػػػػػػنل ب الحةد ػػػػػػر الن مػػػػػػ  وطػػػػػػرؽ ال حػػػػػػث  ن ػػػػػػ  الخ ػػػػػػرات الحػػػػػػ  حن ػػػػػػـ المحن مػػػػػػ ف الح د ػػػػػػد . ج

 اد ر مف ايذحمنـ  نلمننرؼ المجزاة والمن ومنت الحة     .
 اي   ف الن ـ والنمؿ . الحدنمؿ   ف الجنكب الكظري والجنكب الحط  ا    . ح

 وتمر عممية تطوير المحتوى بعدة مراحل هي :

ححد ػػػػػد كػػػػػوع الحكظػػػػػ ـ المكلجػػػػػ  الػػػػػذي دػػػػػ  خذ  ػػػػػه   إذ ي  ػػػػػد مػػػػػف اخح ػػػػػنر حكظػػػػػ ـ مػػػػػف احػػػػػد  . ا
الحكظ مػػػػػػػنت المكلج ػػػػػػػ  م ػػػػػػػؿ الوحػػػػػػػدات الدرادػػػػػػػ     والمػػػػػػػكلة المحػػػػػػػوري   والمػػػػػػػكلة الاػػػػػػػنصـ 

ف الحو ػػػػػػؿ الػػػػػػ  حكظػػػػػػ ـ   ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ  الك ػػػػػػنط  وحػػػػػػؿ الم ػػػػػػدعت وق رذػػػػػػن   ومػػػػػػف الممدػػػػػػ
ن ػػػػ  حكظ مػػػػنت مخح ةػػػػ   ح ػػػػث حدػػػػوف مكدػػػػجم  مػػػػت  نضػػػػلن   و جػػػػب اف  رانػػػػ  الحكظػػػػ ـ 

  وم ػػػػػػػوللـ وادػػػػػػػحنداداحلـ وقػػػػػػػدراحلـ   مػػػػػػػت  جػػػػػػػ  الةروقػػػػػػػنت الةرد ػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف المحن مػػػػػػػ فالمكل
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مرانػػػػػػػنة حنجػػػػػػػنت المجحمػػػػػػػت واذدافػػػػػػػه وم ػػػػػػػدعحه   وال  صػػػػػػػ  وم ػػػػػػػندرذن   والمكػػػػػػػنخ الدػػػػػػػنصد 
 اننة ايمدنكنت المحنح  لحكة ذ ذذا الحكظ ـ.ف لن   مت مر 

 اخح ػػػػػنر الماػػػػػررات الدرادػػػػػ     اي ححد ػػػػػد نػػػػػدد المػػػػػواد الحػػػػػ  حػػػػػدرس فػػػػػ  دػػػػػؿ مرح ػػػػػ  وفػػػػػ   . ب
مػػػػت ححد ػػػػد اطػػػػنر دػػػػؿ مػػػػندة ومححو نحلػػػػن   ونػػػػدد دػػػػنننحلن   ود ة ػػػػ  دػػػػؿ  ػػػػؼ درادػػػػ    
 ػػػػنل حوث الحػػػػ   مػػػػت مرانػػػػنة م ػػػػدا الحدا ػػػػ   نلكدػػػػ   ل مػػػػواد وايدػػػػحننك حاػػػػد ملن ل محن مػػػػ ف   

ححكػػػػػػػػنوؿ انػػػػػػػػػداد الماػػػػػػػػػررات الدرادػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػت ايكح ػػػػػػػػن  حػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػدـ حدػػػػػػػػػد س المن ومػػػػػػػػػنت   
لػػػػػدى وايذحمػػػػػنـ  حدػػػػػو ف ايحجنذػػػػػنت المكندػػػػػ     وحكم ػػػػػ  ادػػػػػنل ب الحةد ػػػػػر الكنقػػػػػد اي ػػػػػدان  

 ن   الحن ـ الذاح  والحن ـ المدحمر. المحن م ف   وحنو د المحن م ف

  كلػػػػػػػن م ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  انح نرذػػػػػػػن المحػػػػػػػور ايدندػػػػػػػ  ل مػػػػػػػكلة و جػػػػػػػب اخح ػػػػػػػنر ايك ػػػػػػػط  الحن     
ح ػػػػػػػدؿ الخ ػػػػػػػرات الحن  م ػػػػػػػ  ل مػػػػػػػحن ـ   وايك ػػػػػػػط  الحن  م ػػػػػػػ  ي  مدػػػػػػػف ف ػػػػػػػ لن نػػػػػػػف المححػػػػػػػوى 

ن ػػػػ  الا ػػػػنـ  نم  ػػػػنت الدرادػػػػ  والػػػػحن ـ   د  ػػػػه إذ حدػػػػنذـ فػػػػ  حػػػػدر ب المحن مػػػػ فيرح نطلػػػػن ال ػػػػد
الػػػػػػػػػذاح    وحنح ػػػػػػػػػر دان    والػػػػػػػػػحن ـ وال كػػػػػػػػػنف   والحح  ػػػػػػػػػؿ والحرد ػػػػػػػػػب   والكاػػػػػػػػػد والحةد ػػػػػػػػػر اي ػػػػػػػػػ

ايك ػػػػػػط  الحن  م ػػػػػػ  نم  ػػػػػػ  ادندػػػػػػ   لحػػػػػػدوث الػػػػػػحن ـ   و ك سػػػػػػ  اف ححدػػػػػػـ ايك ػػػػػػط  الحن  م ػػػػػػ  
 نيدػػػػػحمرار     والححػػػػػن ت والحدنمػػػػػؿ   وذكػػػػػنؾ محػػػػػنويت ند ػػػػػدة لحطػػػػػو ر مححػػػػػوى المػػػػػكلة ا رزذػػػػػن 

 من    :

 م ؿ مظلرا فر دا : الحن  ـ الم رمة Programmed Instructionالتعميم المبرمج  . ا
نعقنت حرا ط ن   الرقـ مف اف اجحمنت ف ه كحنصة الند د مف ال حوث الح  دنكت   كلن 

مف دؿ مكلن دنف مكة ًع   وحرجت جذور الحن  ـ الم رمة ال  المحنويت ايول   د الا
 ل  حث نف ادند نت الحن ـ ايكدنك  والحدر س المح ت ف ه   وحـ الر ط   ف ا حنث الحن ـ
والحن  ـ و  ف  حوث المكنذة فكحجت نف ذلؾ كون   مف ايذداؼ الحن  م   الواضح    

 والححد د لنكن ر المكلة   وحا  ـ كحنصة النم    الحن  م  .
: ذ  المدرد  الح  الس ت ف لن الحدود الةن      ف  Open Schoolالمدرسة المفتوحة  . ب

وننت مف ال ؼ ايوؿ ال  ال نك  ال  ف  مجم وؼ الدراد     فع  حدرج المحن م فال ة
 م  واحد  نمؿ  حدرج ف ه دؿ ال نلث   وذدذا فاد الس  ذذا الكظنـ وحؿ مح ه  ركنمة حن 



010 
 

ن   حدة  دوف كجنح او ردوب ف  كلن   دؿ ننـ دراد    وذلؾ لمراننة الةروقنت  محن ـ
 الةرد   والادرات ن   ايكجنز ف  فحرات زمك   مخح ة .

مدارس المدحا ؿ ذ  وحدات حر و   حد    قنصم   :Future's Schoolقبل مدارس المست . ت
 حد ذاحلن   حدحكد  نلدرج  ايول  ن   ودنصؿ الحاك   الحد    المحكون   وحاـو ن   ايح نؿ 
الةننؿ   وذ  م ددنت حر و   قنصم  ن   الحننوف والحدنفؿ وح ندؿ المن ومنت   وحدن  ال  

اذدافلن مف ف دة  وحنجنت وطموحنت المجحمت   ر المدحمر   وحدحمد الحس  ر الداصـ والحطو 
مت الحمدؾ  ا مه وم ندصه لحخر ة المواطف ال نلح وانداد  ل مدحا ؿ نف طر ؽ حكم   
 خ  حه مف جم ت الجواكب  واددنب الملنرات المحنددة الح  حن كه ن   مواجل  الح نة   

والحننمؿ منلن  ذدنف وموضون     ومدارس والح دي ل م دعت الح نح   الح  حواجله 
المدحا ؿ ذ    صنت مةحوح  حنحمد ن   الحوار اللندؼ   وح ندؿ وجلنت الكظر وايح نؿ 

   ؿ منرف  الةننؿ   وال حث وايدحا نف  ن دا نف حةظ الحانصؽ والمن ومنت وحرد دذن 
  وحاو ملن   مت حوظ ؼ الحاك   الحانصؽ والمةنذ ـ   والملنرات وحح   لن   وحةد رذن   وحر  لن 

الحد     دؿ ودنص لن لحوضت   ف ا ندي المحن م ف   مت حرد زذن ن   الجودة ال نم     
وانداد ال خ  نت المحدنم     وايذحمنـ  نلد ؼ ي  نلدـ   وح ج ت النمؿ الحننوك  مف 

 ر.خعؿ ح د ؿ مجموننت ق ر محجنكد  والحدر ب ن   الحن ـ الذاح  والمدحم
الحدر س الحننوك  طر ا  لحكظ ـ نم     :Cooperative Teachingالتدريس التعاوني  . ث

الحدر س   دؿ افا    ف انضنف الحدر س ف  المدرد    وحوز ت الحعم ذ ن   المن م ف 
والة وؿ   ول دت للن نعق   حكظ ـ المدرد  راد ن ف   دؿ  ةوؼ دراد   او دكوات   

ةوؼ او المدرد  المةحوح    فنلحدر س نم    قنصم  ن   الحننوف دواف ف  المدرد  ذات ال 
 الحنـ   ف المن م ف.

  حا  مكلة الك نط مت الحن ـ الك ط  ننح نر  رد زة  :Active Learningالتعمم النشط  . ج
ذو المحور ايدند  لنم  نت الحن ـ والحن  ـ     حكظ ـ المكلج  الذي  نحب المحن ـادند   ل

والم در ل ح وؿ ن    ل محن ـ ن ـ ف  ذذا الكوع مف الحن ـ ذو دور الموجهو دوف دور الم
المنرف  ول س كنقع ل منرف    و ردز الحن ـ ن   الحن ـ الذاح   ادر ايمدنف   و دوف الحرد ز 

 كةده م ؿ جمت الن كنت وال  نكنت والارافة الذاح         ايك ط  الح   اـو  لن المحن ـن
 لحجنرب النم   .والا نـ   نض ا
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حنػػػػػػد الودػػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػػ  مدم ػػػػػػ  لمػػػػػػن  ححو ػػػػػػه الماػػػػػػرر الدرادػػػػػػ    فلػػػػػػ  مػػػػػػواد مدػػػػػػنكدة لػػػػػػه     
وم ػػػػػحا  مػػػػػف ادػػػػػس ف دػػػػػة   واجحمنن ػػػػػ  وكةدػػػػػ   ومنرف ػػػػػ  مرح طػػػػػ   ػػػػػنلمحن ـ ومجحمنػػػػػه وحط ػػػػػؽ 

لماػػػػرر الدرادػػػػ    وذلػػػػؾ  ا ػػػػد فػػػػ  مواقػػػػؼ حن  م ػػػػ  داخػػػػؿ المدردػػػػ  وخنرجلػػػػن    ػػػػ كلن  ػػػػ ف ا
ايدػػػػػػػػلنـ فػػػػػػػػ  ححا ػػػػػػػػؽ الكمػػػػػػػػو المحدنمػػػػػػػػؿ ل خ ػػػػػػػػ   المػػػػػػػػحن ـ  جواك لػػػػػػػػن النا  ػػػػػػػػ   والوجداك ػػػػػػػػ   
والجدػػػػػػػم     وحاػػػػػػػو ـ مػػػػػػػدى ححاػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ د ػػػػػػػه لػػػػػػػدى المػػػػػػػحن ـ   وح ػػػػػػػحمؿ الخ ػػػػػػػرات والودػػػػػػػنصؿ 

 حػػػػػػػ  المدردػػػػػػػ   وال ػػػػػػػور ال ن دنإلذانػػػػػػػ الحن  م ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  الرمػػػػػػػوز ال  ػػػػػػػر   والرمػػػػػػػوز ال ةظ ػػػػػػػ  
لمححردػػػػػػػػ  والمنػػػػػػػػنرض والمحػػػػػػػػنحؼ والػػػػػػػػرحعت والز ػػػػػػػػنرات والحةػػػػػػػػعت والمدػػػػػػػػن انت والخ ػػػػػػػػرات وا

الم ن ػػػػػػرة اللندفػػػػػػ  والحػػػػػػ  ذػػػػػػ  ادػػػػػػنس الػػػػػػحن ـ نػػػػػػف طر ػػػػػػؽ النمػػػػػػؿ وايدراؾ الحدػػػػػػ  الم ن ػػػػػػر 
  والخ ػػػػػػػػػرات المندلػػػػػػػػػ  وذػػػػػػػػػ  ادػػػػػػػػػحخداـ اي ػػػػػػػػػ نف الحا  د ػػػػػػػػػ  وايدوات الحػػػػػػػػػ   حنػػػػػػػػػذر  لأل ػػػػػػػػػ نف

او لنػػػػػدـ حوفرذػػػػػن فػػػػػ  ال  صػػػػػ    وحػػػػػدنـ ذػػػػػذ  الودػػػػػنصؿ  الح ػػػػػوؿ ن  لػػػػػن لد ػػػػػر او  ػػػػػسر حجملػػػػػن
وادحدػػػػػػنب الملػػػػػػنرات المخح ةػػػػػػ  ايجحمنن ػػػػػػ  مكلػػػػػػن    رات وايك ػػػػػػط  نم  ػػػػػػ  حن ػػػػػػـ المػػػػػػحن ـوالخ ػػػػػ

وايح ػػػػػنل     والحدػػػػػ   ....الػػػػػ    دمػػػػػن حمػػػػػد   ػػػػػنلخ رات النم  ػػػػػ  الػػػػػ  جنكػػػػػب الكظر ػػػػػ  ل ػػػػػاؿ 
الحن  م ػػػػ  المػػػػراد ادػػػػحخداملن م ػػػػؿ الودػػػػنصؿ  خ ػػػػ حه مػػػػف جم ػػػػت جواك لػػػػن المخح ةػػػػ  اف اخح ػػػػنر 

الدحػػػػػػب وادلػػػػػػ  ال ػػػػػػرامة الح ةز وك ػػػػػػ  وايذان ػػػػػػ  وايمدنك ػػػػػػنت المخح ر ػػػػػػ  واجلػػػػػػزة الحندػػػػػػب ايلػػػػػػ  
وق رذػػػػػن مػػػػػف الودػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػ  امػػػػػر نػػػػػنـ   مػػػػػت ضػػػػػرورة اخػػػػػذ النعقػػػػػنت المح ندلػػػػػ   ػػػػػ ف ذػػػػػذا 

مػػػػ  والحاكػػػػ  الػػػػ  د ػػػػرة المدػػػػوف   و ا ػػػػ  مدوكػػػػنت المػػػػكلة فػػػػ  اينح ػػػػنر   ولاػػػػد ادى الحاػػػػدـ الن 
وحكػػػػػػوع الودػػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػػ    و حط ػػػػػػب حطػػػػػػو ر الودػػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػػ    النمػػػػػػؿ ن ػػػػػػ  حكو نلػػػػػػن   
وحػػػػػدر ب المن مػػػػػ ف ن ػػػػػ  ادػػػػػحخداملن و ػػػػػ نكحلن   وحكم ػػػػػ  قػػػػػدرة المن مػػػػػ ف ن ػػػػػ  ا حدػػػػػنر ودػػػػػنصؿ 

دػػػػػػحخداـ المحنحػػػػػػ    واك ػػػػػػنف قكػػػػػػوات الػػػػػػدواصر الح ةز وك ػػػػػػ  المس اػػػػػػ    وا ل مدنك ػػػػػػنتجد ػػػػػػدة وفاػػػػػػًن 
 الحاك نت المحادم  م ؿ  رامة الحندوب وايقراص المدمج  و  دنت ايكحركت .

 :  Teaching Methodsطرق التدريس  .5

 ب الحػػػػػػػ  حاػػػػػػػػدـ  لػػػػػػػػن الما ػػػػػػػود  طر اػػػػػػػػ  الحػػػػػػػدر س ذػػػػػػػػو د ة ػػػػػػػ  الحػػػػػػػػدر س   وذػػػػػػػو ايدػػػػػػػػنل    
ححػػػػػػػوى الحن  مػػػػػػػ  الػػػػػػػذي  اػػػػػػػدـ وحخح ػػػػػػػؼ طر اػػػػػػػ  الحػػػػػػػدر س  ػػػػػػػنخحعؼ الم الخ ػػػػػػػرات ل محن مػػػػػػػ ف

  ومػػػػػػف ذػػػػػػذ  الطػػػػػػرؽ: طر ػػػػػػؽ ايلاػػػػػػنف او المحنضػػػػػػرة   والمكنق ػػػػػػ  والحػػػػػػوار   وحػػػػػػؿ  ل محن مػػػػػػ ف
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الم ػػػػػدعت   وطر اػػػػػ  الم ػػػػػروع...ال   وحنحمػػػػػد مدػػػػػ ل  اخح ػػػػػنر طر اػػػػػ  الحػػػػػدر س ن ػػػػػ  ط  نػػػػػ  
  ومدػػػػػػحوى الػػػػػػحن ـ المػػػػػػندة الحػػػػػػ  حػػػػػػدرس   ونمػػػػػػر المحن مػػػػػػ ف   وخ ػػػػػػنصص كمػػػػػػوذـ   ونػػػػػػددذـ

اضػػػػػػنف  الػػػػػػ  خ ػػػػػػرة المن ػػػػػػـ ومػػػػػػدى قدرحػػػػػػه ن ػػػػػػ  الحكو ػػػػػػت فػػػػػػ  الػػػػػػذي  ر ػػػػػػد المن ػػػػػػـ اف  حااػػػػػػه   
طر اػػػػػػ  حدر دػػػػػػه لددػػػػػػر الػػػػػػروح ف والم ػػػػػػؿ   ولحطػػػػػػو ر طػػػػػػرؽ الحػػػػػػدر س  ك سػػػػػػ  اف   خػػػػػػذ  نػػػػػػ ف 
اينح ػػػػػػنر ايدػػػػػػحةندة مػػػػػػف دػػػػػػؿ من ػػػػػػـ فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ حخ  ػػػػػػه   ومػػػػػػف خػػػػػػنرج مجػػػػػػنؿ حخ  ػػػػػػه 

فػػػػػػػػػػ  الن مػػػػػػػػػػ    دنيدػػػػػػػػػػحةندة مػػػػػػػػػػف مواذػػػػػػػػػػب المن مػػػػػػػػػػ ف وذوا ػػػػػػػػػػنحلـ   وقػػػػػػػػػػدراحلـ الخن ػػػػػػػػػػ    
حخ  ػػػػػنحلـ الن م ػػػػػ    و جػػػػػب ا ػػػػػراؾ دػػػػػؿ من ػػػػػـ فػػػػػ  مدػػػػػ ل  حطػػػػػو ر المػػػػػكلة   فدػػػػػؿ من ػػػػػـ 
لد ػػػػػه مػػػػػن  ادمػػػػػه لحطػػػػػو ر المػػػػػكلة   و ك سػػػػػ  اف  ػػػػػدرؾ المن ػػػػػـ اف ا ػػػػػحراده فػػػػػ  نم  ػػػػػ  حطػػػػػو ر 
المػػػػػكلة جػػػػػزف مػػػػػف مدػػػػػ ول حه الملك ػػػػػ    وحطػػػػػو ر المػػػػػكلة ن ػػػػػ  ادػػػػػنس جمنػػػػػ  ودػػػػػ    فننلػػػػػ  

  وفػػػػػػ  المػػػػػػكلة المطػػػػػػور حردػػػػػػز طراصػػػػػػؽ الحػػػػػػدر س ن ػػػػػػ   ل من مػػػػػػ ف الملكػػػػػػ  المدػػػػػػحمر ل نػػػػػػداد
الحن ػػػػػ ـ الم ػػػػػسر   والػػػػػحن ـ الػػػػػذاح    وايدحا ػػػػػنف وال حػػػػػث   وطر اػػػػػ  طػػػػػرح ايدػػػػػص     والحػػػػػؿ 
اي حدػػػػػػنري ل م ػػػػػػدعت   وطر اػػػػػػ  المكنق ػػػػػػ  وق رذػػػػػػن مػػػػػػف الودػػػػػػنصؿ الحد  ػػػػػػ  )والحػػػػػػ  دػػػػػػكحكنوللن 

حندػػػػػػب ايلػػػػػ  وادػػػػػػحخدامه ف ة ػػػػػؿ يحػػػػػؽ  نلحة ػػػػػػ ؿ وال ػػػػػرح( مػػػػػػت الحرد ػػػػػز ن ػػػػػػ  حوظ ػػػػػؼ ال
 ف  نم    الحن  ـ والحن ـ.

   :Society and Environmentالمجتمع والبيئة  .6

ل مجحمػػػػػػت حنجنحػػػػػػه وم ػػػػػػند ه وقدراحػػػػػػه واذدافػػػػػػه واحجنذنحػػػػػػه   وذػػػػػػذ  ححس ػػػػػػر كح جػػػػػػ  ل ظػػػػػػروؼ     
الحػػػػ   مػػػػر  لػػػػن وكح جػػػػ  لنوامػػػػؿ داخ  ػػػػ   حنػػػػرض للػػػػن   والحس  ػػػػر الػػػػذي  طػػػػرا ن ػػػػ  اي جنكػػػػب 

ح ػػػػنة فػػػػ  المجحمػػػػت  ػػػػ دي الػػػػ  حس  ػػػػر فػػػػ  جواكػػػػب الح ػػػػنة ايخػػػػرى   ومػػػػف ذػػػػذا مػػػػف جواكػػػػب ال
المكط ػػػػؽ  ك سػػػػ  اف   ػػػػحمؿ المػػػػكلة المطػػػػور ن ػػػػ  اددػػػػنب ملػػػػنرة النمػػػػؿ الجمػػػػنن  والحنػػػػنوك  

  وحكم ػػػػػػ  الاػػػػػػدرة ن ػػػػػػ  الخ ػػػػػػؽ واي ػػػػػػداع    س حػػػػػػب النمػػػػػػؿ واححرامػػػػػػه لػػػػػػدى المحن مػػػػػػ ف  وقػػػػػػر 
نر الدخ  ػػػػػ  ن ػػػػػ  المجحمػػػػػت والحػػػػػ  ححنػػػػػنرض مػػػػػت والحمدػػػػػؾ  ػػػػػنلا ـ وايخػػػػػعؽ   وك ػػػػػذ دػػػػػؿ ايفدػػػػػ

 ق مه.

ومػػػػػػػف ايذم ػػػػػػػ    ػػػػػػػ ف اف  دػػػػػػػوف الاػػػػػػػنصموف ن ػػػػػػػ  حطػػػػػػػو ر المػػػػػػػكلة ن ػػػػػػػ   ػػػػػػػ   و  اػػػػػػػ      
 مجػػػػػػحمنلـ   وم ددػػػػػػنحه   وم ػػػػػػدعحه   واحجنذنحػػػػػػه مػػػػػػف اجػػػػػػؿ حد  ػػػػػػؼ المػػػػػػكلة مػػػػػػت حنجػػػػػػنت 

 جػػػػب اف  ففنل  صػػػػ  الحػػػػ   نػػػػ ش ف لػػػػن المحن مػػػػ  ومطنلػػػػب المجحمػػػػت   امػػػػن ف مػػػػن  خػػػػص ال  صػػػػ   
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وادػػػػرحه وا ػػػػدقنصه  المػػػػ  رات ال  ص ػػػػ  ن ػػػػ  المػػػػحن ـح خػػػػذ فػػػػ  اينح ػػػػنر نكػػػػد حطػػػػو ر المػػػػكلة   و 
محػػػػػ ط ايدػػػػػرة كةدػػػػػلن نوامػػػػػؿ د  ػػػػػرة م ػػػػػؿ حجملػػػػػن   ومردػػػػػز الطةػػػػػؿ ف لػػػػػن   والنعقػػػػػ    وفػػػػػ  

 ػػػػػ ف اي ػػػػػو ف   واحجنذلمػػػػػن  نلكدػػػػػ   ل حر  ػػػػػ    ومدػػػػػحوى طموحلمػػػػػن  ونػػػػػدـ وجػػػػػود احػػػػػد الوالػػػػػد ف 
ال انف ػػػػػ  المحػػػػػوفرة فػػػػػ  المكػػػػػزؿ  وكمػػػػػط الحر  ػػػػػ  المدػػػػػحخدـ   دػػػػػذلؾ ال  صػػػػػ  الحػػػػػ  حاػػػػػت    والةػػػػػرص

الػػػػػػ    نإلضػػػػػػنف ف لػػػػػػن المدردػػػػػػ  ومػػػػػػن ح ػػػػػػحمؿ ن  ػػػػػػه مػػػػػػف دػػػػػػ ود نت ج ػػػػػػدة او ق ػػػػػػر ما ولػػػػػػ    
المػػػػ  رات ال  ص ػػػػ  الحػػػػ  حاػػػػدملن اجلػػػػزة اينػػػػعـ وال انفػػػػ    وق رذػػػػن مػػػػف الم ددػػػػنت ايجحمنن ػػػػ  

 لألك ػػػػػػػط اػػػػػػػنصموف ن ػػػػػػػ  حطػػػػػػػو ر المػػػػػػػكلة ايخح ػػػػػػػنر المكندػػػػػػػب ايخػػػػػػػرى   و جػػػػػػػب اف  ردػػػػػػػز ال
والملػػػػػنـ الحن  م ػػػػػ  الحػػػػػ  حدػػػػػنند ن ػػػػػ  ايقػػػػػعؿ مػػػػػف الدػػػػػ وؾ الدػػػػػ ف    ػػػػػؿ والاضػػػػػنف ن  ػػػػػه   
وحكم ػػػػػػػ  ايحجنذػػػػػػػنت اي جن  ػػػػػػػ  لػػػػػػػدى المحن مػػػػػػػ ف   واددػػػػػػػن لـ الملػػػػػػػنرات الحػػػػػػػ  حدػػػػػػػنندذـ فػػػػػػػ  

 صػػػػػػػػػ  وكظنفحلػػػػػػػػػن وجمنللػػػػػػػػػن   ال ػػػػػػػػػنور  نيكحمػػػػػػػػػنف والحدنفػػػػػػػػػؿ ايجحمػػػػػػػػػنن    والحةػػػػػػػػػنظ ن ػػػػػػػػػ  ال 
والمحنفظػػػػػػ  ن ػػػػػػ  الممح دػػػػػػنت الننمػػػػػػ    وادػػػػػػحسعؿ الم ػػػػػػندر الط  ن ػػػػػػ  الموجػػػػػػودة فػػػػػػ  ال  صػػػػػػ  

 وايدحةندة مكلن.

 : Evaluationالتقويم  .7

الحاػػػػػػػو ـ ذػػػػػػػو مجمونػػػػػػػ  مػػػػػػػف ايحدػػػػػػػنـ الحػػػػػػػ  كػػػػػػػزف  لػػػػػػػن جم ػػػػػػػت جواكػػػػػػػب الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػحن ـ     
 ػػػػوؿ الحػػػػ  ح ػػػػحح مدػػػػنرذن   و نلحػػػػنل  وح ػػػػخ ص كاػػػػنط الاػػػػوة والضػػػػنؼ ف ػػػػه  ا ػػػػد اقحػػػػراح الح

فػػػػػنف نم  ػػػػػ  الحاػػػػػو ـ ححضػػػػػمف حاػػػػػد ر الحس ػػػػػرات الةرد ػػػػػ  والجمنن ػػػػػ  وال حػػػػػث فػػػػػ  النعقػػػػػ   ػػػػػ ف 
ذػػػذ  الحس ػػػرات و ػػػ ف النوامػػػؿ المػػػ  رة ف لػػػن و مدػػػف الكظػػػر الػػػ  الحاػػػو ـ ن ػػػ  انح ػػػنر اكػػػه نم  ػػػ  

  نػػػػػػف  ػػػػػػح   لػػػػػػن ايدلػػػػػػق ػػػػػػنس مػػػػػػدى ححا ػػػػػػؽ اذػػػػػػداؼ المػػػػػػكلة   فلػػػػػػو الودػػػػػػ    الحػػػػػػ  حجمػػػػػػت 
دػػػػػن  الػػػػػ  لحر و ػػػػػ    ونػػػػػف  ػػػػػح  ايذػػػػػداؼ الحػػػػػ  كالةػػػػػروض الحػػػػػ  حدػػػػػحكد ن  لػػػػػن حط  انحكػػػػػن ا

وحةػػػػنن لـ مػػػػت الخ ػػػػرات الحػػػػ   ححو لػػػػن  دى دةػػػػنفة المن ػػػػـ   وحن ػػػػـ المحن مػػػػ فححا الػػػػن   ونػػػػف مػػػػ
المػػػػػػػكلة   وح ػػػػػػػث اف الحاػػػػػػػو ـ  لػػػػػػػدؼ الػػػػػػػ  ححدػػػػػػػ ف النم  ػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  الحن م ػػػػػػػ    فػػػػػػػنف اذػػػػػػػـ 

 س الح   جب مراننحلن ف  نك ر الحاو ـ ذ  :الم ندئ وايد

د ػػػػػػػػدة اف  دػػػػػػػػوف الحاػػػػػػػػو ـ مدػػػػػػػػحمرا خػػػػػػػػعؿ الةحػػػػػػػػرة الدرادػػػػػػػػ     واف حدػػػػػػػػحخدـ ف ػػػػػػػػه ودػػػػػػػػنصؿ ن . ا
المخح ةػػػػػػػػػ    ونػػػػػػػػػدـ ايقح ػػػػػػػػػنر ن ػػػػػػػػػ  ايخح ػػػػػػػػػنرات  ومحكونػػػػػػػػػ  لا ػػػػػػػػػنس جواكػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػحن ـ

 الحح      ف  الحاو ـ.
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 جواكب د وده .اف  دوف  نمًع   اي  نك   دؿ كواح  كمو الح م ذ و دؿ  . ب
الحن  م ػػػػػػػ    ح ػػػػػػػث اف كجػػػػػػػنح الحاػػػػػػػو ـ  حوقػػػػػػػؼ ن ػػػػػػػ    ن ذػػػػػػػداؼاف  دػػػػػػػوف و  ػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػ    . ت

 وجود اذداؼ محددة وواضح  وم مود   مدف ق ندلن وحاد رذن ومعحظحلن.

 ػػػػنم   لجم ػػػػت جواكػػػػب  وفاػػػػن لحطػػػػو ر المػػػػكلة    جػػػػب اف حدػػػػوف اف نم  ػػػػ  حاػػػػو ـ المحن مػػػػ ف   
ي حنحمػػػػػد ن ػػػػػ  ايخح ػػػػػنرات لوحػػػػػدذن    ػػػػػؿ ن ػػػػػ  حاػػػػػو ـ   ومحكونػػػػػ   ح ػػػػػث   خ ػػػػػ   المػػػػػحن ـ

  والدػػػػػػػ ود نت الحةػػػػػػػننعت اي جن  ػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف المحن مػػػػػػػ فالم ػػػػػػػوؿ   وايحجنذػػػػػػػنت   والك ػػػػػػػنطنت   و 
 ػػػػػنرات واف فػػػػػ  ايخح ححكػػػػػوع ايدػػػػػص   الحػػػػػ  حاػػػػػدـ ل محن مػػػػػ فوحػػػػػؿ الم ػػػػػدعت   دمػػػػػن  جػػػػػب اف 

لػػػػراي والحرد ػػػػب   واي ػػػػداع   وحاػػػػد ـ ن ػػػػ  الحح  ػػػػؿ والكاػػػػد وا ػػػػداف ا حردػػػػز ن ػػػػ  قػػػػدرة المحن مػػػػ ف
 الم روننت وايك ط  الن م  .
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 رابعالفصل ال

طرق التدريس ّتطْيرُا يف ضْء اجلْدة 
 الشاهلت

 استراتيجيات التدريس والجودة الشاممة

 ريسمهام المعمم في تخطيط التد

 التدريس الفعال والجودة

 الجودة في اداء المعمم

 جودة طرق التدريس

 االستراتيجيات العامة في التدريس

 عناصر العممية التعميمية

 االستراتيجيات وطرق التدريس
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 رابعالفصل ال

 طرق التدريس ّتطْيرُا يف ضْء اجلْدة الشاهلت

 استراتيجيات التدريس والجودة الشاممة:

ف ايجػػػػػػرافات والودػػػػػػنصؿ الحػػػػػػ   دػػػػػػحخدملن المن ػػػػػػـ لحمدػػػػػػ ف ايدػػػػػػحراح ج   ذػػػػػػ  مجمونػػػػػػ  مػػػػػػ   
المخططػػػػػػػ    وححا ػػػػػػػؽ ايذػػػػػػػداؼ الحر و ػػػػػػػ    وذػػػػػػػ  ح ػػػػػػػحمؿ الحعم ػػػػػػػذ مػػػػػػػف الخ ػػػػػػػرات الحن  م ػػػػػػػ  

ن ػػػػػ  ايفدػػػػػنر والم ػػػػػندئ الحػػػػػ  ححكػػػػػنوؿ مجػػػػػني مػػػػػف مجػػػػػنيت المنرفػػػػػ  ايكدػػػػػنك     ػػػػػورة  ػػػػػنم   
ت والممنردػػػػػػػنت الحػػػػػػػ  ومحدنم ػػػػػػػ  لححا ػػػػػػػؽ اذػػػػػػػداؼ محػػػػػػػددة   وذػػػػػػػ  مجمونػػػػػػػ  مػػػػػػػف ايجػػػػػػػرافا

 حخػػػػذذن المن ػػػػـ ل حو ػػػػؿ  لػػػػن الػػػػ  ححا ػػػػؽ المخرجػػػػنت الحػػػػ  حندػػػػس ايذػػػػداؼ الحػػػػ  وضػػػػنلن   
و ػػػػػػذلؾ فلػػػػػػ  ح ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ  ايدػػػػػػنل ب وايك ػػػػػػط  والودػػػػػػنصؿ   وادػػػػػػنل ب الحن ػػػػػػ ـ الحػػػػػػ  حدػػػػػػنند 
ن ػػػػػػ  ححا ػػػػػػؽ ايذػػػػػػداؼ   وايدػػػػػػحراح ج   حنكػػػػػػ  احخػػػػػػنذ الاػػػػػػرار وححد ػػػػػػد ايدػػػػػػ وب الػػػػػػذي دػػػػػػ حـ 

نم  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػحن ـ جمن ػػػػػػػػن وفرد ػػػػػػػن وحننوك ػػػػػػػػن   وايدػػػػػػػحراح ج   ذػػػػػػػػ  فػػػػػػػف ادػػػػػػػػحخداـ  وفاػػػػػػػه حكظػػػػػػػ ـ
ايمدنكػػػػػػنت والودػػػػػػنصؿ المحنحػػػػػػ   طر اػػػػػػ  م  ػػػػػػ  لححا ػػػػػػؽ ايذػػػػػػداؼ المك ػػػػػػودة ن ػػػػػػ  احػػػػػػـ وجػػػػػػه   
فلػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف ايجػػػػػرافات المخططػػػػػ  دػػػػػ ةن والموجلػػػػػ  لحكة ػػػػػذ  كودذػػػػػن   ػػػػػدؿ فننػػػػػؿ  دةػػػػػؿ 

 ػػػػػ  وال  ػػػػػر   المحنحػػػػػ   والحخطػػػػػ ط ايدػػػػػحراح ج  ححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ وذلػػػػػؾ وفػػػػػؽ ايمدنكػػػػػنت المند
 اػػػرر ف ػػػه حكظػػػ ـ مػػػن  حػػػدث ن ػػػ  مػػػدى دػػػك  او اد ػػػر وحردػػػز الخطػػػ  ايدػػػحراح ج   نػػػندة ن ػػػ  
المكظمػػػػ  ددػػػػػؿ   مػػػػت حرد ػػػػػز خطػػػػػ  النمػػػػؿ فػػػػػ  النػػػػندة ن ػػػػػ  مكػػػػػحة منػػػػ ف او خدمػػػػػ  من كػػػػػ  او 

  ركنمة من ف.

    دمػػػػػػػػن اكلػػػػػػػػن طر اػػػػػػػػ  ححد ػػػػػػػػد والخطػػػػػػػػط ايدػػػػػػػػحراح ج   ودػػػػػػػػ    ل  ػػػػػػػػوغ السن ػػػػػػػػنت المكظم ػػػػػػػػ   
ايذػػػػػػػداؼ  ن ػػػػػػػدة ايمػػػػػػػد   ومػػػػػػػن  كطػػػػػػػوي ن  لػػػػػػػن مػػػػػػػف ح كػػػػػػػ  افنػػػػػػػنؿ الحودػػػػػػػت فػػػػػػػ  ايك ػػػػػػػط  او 

جد ػػػػػدة او الحوجػػػػػه كحػػػػػو حودػػػػػ ت مجػػػػػنيت اينمػػػػػنؿ   ودػػػػػؿ الححػػػػػوؿ كحػػػػػو وظػػػػػنصؼ اقح ػػػػػند   
ذلػػػػػؾ  حوقػػػػػؼ ن ػػػػػ  حنر ػػػػػؼ ايذػػػػػداؼ الرص دػػػػػ   الجد ػػػػػدة   و حط ػػػػػب ذلػػػػػؾ احخػػػػػنذ دػػػػػ ؿ وافنػػػػػنؿ 

حوز ػػػػت او انػػػػندة حوز ػػػػت المػػػػوارد  س ػػػػ  ححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ   اضػػػػنف  الػػػػ  الحودػػػػت فػػػػ  جد ػػػػدة كحػػػػو 
ايك ػػػػػػط  الحكظ م ػػػػػػ  فػػػػػػ  مجػػػػػػنيت جد ػػػػػػدة   ادػػػػػػحجن   ل حس  ػػػػػػر فػػػػػػ  الط ػػػػػػب او الحذ ػػػػػػذب فػػػػػػ  
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الظػػػػػػػػػػػػػروؼ ايقح ػػػػػػػػػػػػػند     والحطػػػػػػػػػػػػػورات الحدكولوج ػػػػػػػػػػػػػ  الجد ػػػػػػػػػػػػػدة   او دػػػػػػػػػػػػػ وؾ المكنفدػػػػػػػػػػػػػ ف  
 دند   الاندرة ن   ححا ؽ ذذ  ايذداؼ.وايدحراح ج   حند فف ون ـ ححد د الاوى اي

مػػػػػػػػ  ظ( اف ايدػػػػػػػػحراح ج   ذػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػؾ الاػػػػػػػػرارات الحػػػػػػػػ  حلػػػػػػػػحـ  نعقػػػػػػػػ  المكAnsoffو ػػػػػػػػرى )    
 نل  صػػػػػػ  الخنرج ػػػػػػ    ح ػػػػػػث حادػػػػػػـ الظػػػػػػروؼ الحػػػػػػ   ػػػػػػحـ ف لػػػػػػن احخػػػػػػنذ الاػػػػػػرارات  جػػػػػػزف مػػػػػػف نػػػػػػدـ 

المكظمػػػػػ     ومػػػػػف ذكػػػػػن  اػػػػػت ن ػػػػػ  نػػػػػنحؽ ايدارة نػػػػػبف ححا ػػػػػؽ حد ػػػػػؼ الح دػػػػػدالمنرفػػػػػ  او نػػػػػدـ 
ل حس ػػػػػػػرات ال  ص ػػػػػػػ    وحخػػػػػػػحص ايدػػػػػػػحراح ج    ححد ػػػػػػػد ايذػػػػػػػداؼ طو  ػػػػػػػ  ايجػػػػػػػؿ   وحخ ػػػػػػػ ص 

ححا ػػػػػػؽ ذػػػػػػذ  ايذػػػػػػداؼ   ولاػػػػػػد نرفلػػػػػػن ) ر ػػػػػػدي(  نكلػػػػػػن نم  ػػػػػػ  احخػػػػػػنذ قػػػػػػرارات   جػػػػػػؿالمػػػػػػوارد 
مدػػػػػحمرة  كػػػػػنف ن ػػػػػ  من ومػػػػػنت ممدكػػػػػ  نػػػػػف مدػػػػػحا     ذػػػػػذ  الاػػػػػرارات وا نرذػػػػػن فػػػػػ  المدػػػػػحا ؿ   

وق ػػػػنس الكحػػػػنصة فػػػػ  ضػػػػوف الحوقنػػػػنت نػػػػف عزمػػػػ  لحكة ػػػػذ ذػػػػذ  الاػػػػرارات   وحكظػػػػ ـ المجلػػػػودات ال
 طر ؽ حوافر كظنـ ل حسذ   الراجن  ل من ومنت.

فاد ا نر دال ف ال  اف  Typology of Strategiesوحوؿ ح ك ؼ مدحو نت ايدحراح ج      
الم ددنت ذكنؾ ار ن  اكواع مف ايدحراح ج نت المح ن  مف مجنؿ حطو ر وححد ف النمؿ ف  

 الحر و   ذ :

حردز ذذ  الطر ا  ن    :Fix the Part's Strategyاستراتيجية االصةحات الجزئية  .2
ايجزاف الح  لـ ح  ت دةنفحلن ف  كظنـ الم دد  الحن  م     و دوف الدن  قنصمن لوضت 

 ال داصؿ المكند   لدؿ جزف لـ ح  ت فنن  حه   والحس  ر ذكن  دوف جزص ن ومحدودا.
 ند النك ر ال  ري  :Fix The People's Strategyراتيجية الموارد البشرية است .1

 نحمد ن   الموارد ال  ر   الح   ةحرض اف حمح ؾ  فنإلكحنجادنس الحكم   ورد زحلن ايول    
درج  ننل   مف الملنرات والمننرؼ الن م   والادرات   ون  ه فنف ادحراح ج   حكم   الموارد 

در ب ايفراد   ومعحا  كموذـ الملك    وححد ف قدراحلـ والح ن د مف ال  ر   حخحص  ح
 ملنراحلـ   وحند ؿ احجنذنحلـ كحو النمؿ الم مر.

اف الم دد  الحن  م    :Fix the School's Strategyاستراتيجية االصةح المدرسي  .0
ايم ؿ ل موارد حةحار ال  ايدحسعؿ   كلنحححنج ال  حطو ر كون  لحكظ ملن الداخ     ذلؾ 

ال  ر   والمند   المحنح    وال  الل ندؿ الحكظ م   المرك    دمن اكلن حننك  مف الحدك  ف  
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الم ددنت الحن  م   والخدم   المخح ة    و نلحنل  فل   حنج  مند  ال  الححد ث والحطو ر 
 وذلؾ  حوج ه الجلود كحو اخح نر ادحراح ج   مكند   للن.

حند ادحراح ج   حند ؿ الكظنـ  :Fix The System's Strategyالنظام استراتيجية تعديل  .0
ادحراح ج    نم   لدؿ مدوكنت الكظنـ المدرد    وحلدؼ ال  احداث الحس  ر الجذري ال نمؿ 
والدر ت   ورة حعحـ وحزامف مت اي عح ايقح ندي وايجحمنن  ال نمؿ   و حـ ذلؾ نف 

ذلؾ الحس  ر ف  ايد وب الذي ح دي ف ه  إلحداثنم   طر ؽ وضت ادحراح ج نت  نم   ومحد
 المدرد  وظنصةلن وملنملن المخح ة .

وذدػػػػػذا كجػػػػػد اف فدػػػػػرة الحس  ػػػػػر ل دػػػػػت واضػػػػػح   ننح نرذػػػػػن مرح طػػػػػ   مةلػػػػػـو ايدػػػػػحراح ج         
اي اذا احضػػػػػػػػػػح احجػػػػػػػػػػن  ذلػػػػػػػػػػؾ الحس  ػػػػػػػػػػر ومدػػػػػػػػػػحوا    والظػػػػػػػػػػروؼ المح طػػػػػػػػػػ   نم  ػػػػػػػػػػ  الحطػػػػػػػػػػو ر 

فػػػػػػػؽ درجػػػػػػػ  اي جن  ػػػػػػػنت الحػػػػػػػ   راذػػػػػػػن المخطػػػػػػػط حجػػػػػػػن  الحس  ػػػػػػػر وحجػػػػػػػن  وايدػػػػػػػحراح ج   ححس ػػػػػػػر و 
المدػػػػػػػػحا ؿ   ح ػػػػػػػػث اف مةلػػػػػػػػـو ايدػػػػػػػػحراح ج    نحمػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػ  الما ػػػػػػػػود  م ػػػػػػػػط ح )الحس  ػػػػػػػػر( 
و نحمػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػ  الموقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػذي  احكػػػػػػػػت  ػػػػػػػػه و ح كػػػػػػػػن  المخطػػػػػػػػط مػػػػػػػػف مةلػػػػػػػػـو المدػػػػػػػػحا ؿ   يف 

 ؽ   ػػػػنف اخح نرذػػػػن لدػػػػ  ايدػػػػحراح ج   فػػػػ  حػػػػد ذاحلػػػػن ل دػػػػت مجػػػػرد ادػػػػ وب وودػػػػ     جػػػػب الحػػػػدق
ححاػػػػػػؽ مػػػػػػن  حوقػػػػػػت مكلػػػػػػن   وذدػػػػػػذا كجػػػػػػد اف ايدػػػػػػحراح ج   ذػػػػػػ  الخطػػػػػػ  او ايحجػػػػػػن  او المػػػػػػكلة 
الموضػػػوع ل نمػػػؿ مػػػف اجػػػؿ ححا ػػػؽ ذػػػدؼ مػػػن   وذػػػ  الممػػػر او الجدػػػر الػػػذي   خػػػذذن مػػػف ذكػػػن 
الػػػػػػ  ذكػػػػػػنؾ   وذػػػػػػ  ايدػػػػػػ وب او طر اػػػػػػ  النمػػػػػػؿ   وال  ػػػػػػنت ن ػػػػػػ  دػػػػػػ وؾ منػػػػػػ ف   دمػػػػػػن اكلػػػػػػن 

كػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػراد الو ػػػػػػػػػوؿ ال لػػػػػػػػػن   و ػػػػػػػػػورة حطمػػػػػػػػػح الم ددػػػػػػػػػ  ال لػػػػػػػػػن مدػػػػػػػػػحا ع   ححد ػػػػػػػػػد ل مدن
وايدػػػػػحراح ج   ححػػػػػدد لكػػػػػن ا ػػػػػف حر ػػػػػد اف حػػػػػذذب الم ددػػػػػ  لححا ػػػػػؽ اقراضػػػػػلن وحكجػػػػػز ملنملػػػػػن   
وحػػػػػرح ط ذػػػػػذ  ايخح ػػػػػنرات  خػػػػػدمنت الم ددػػػػػ  وادػػػػػواقلن وقػػػػػدرحلن وكموذػػػػػن الننصػػػػػد ن ػػػػػ  رادػػػػػمنللن 

وا ػػػػػن فلػػػػػ  ححػػػػػدد مػػػػػنذا حر ػػػػػد الم ددػػػػػ  اف ح ػػػػػ ح   ون  ػػػػػه فػػػػػنف ايدػػػػػحراح ج   ذػػػػػ  انػػػػػعف ل ك
ن ػػػػػػػ  المػػػػػػػدى ال ن ػػػػػػػد   وايدػػػػػػػحراح ج   خطػػػػػػػ  او مجمونػػػػػػػ  خطػػػػػػػط ق ند ػػػػػػػ  واضػػػػػػػح    حردػػػػػػػـ 
ردػػػػػنلحلن وححػػػػػدد قن حلػػػػػن واذػػػػػدافلن   وحاػػػػػـو  حطػػػػػو ر وحخ ػػػػػ ص المػػػػػوارد العزمػػػػػ  لحكة ػػػػػذ ح ػػػػػؾ 

  ص ػػػػػػ  الخطػػػػػػط   وذػػػػػػ  ا ضػػػػػػن مجمونػػػػػػ  مػػػػػػف الاػػػػػػرارات ححخػػػػػػذ وفػػػػػػؽ موقػػػػػػؼ حم  ػػػػػػه النوامػػػػػػؿ ال
 المخح ة .
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كدػػػػػػحخ ص مػػػػػػف الحنر ةػػػػػػنت اكةػػػػػػ  الػػػػػػذدر اف ايدػػػػػػحراح ج   حنكػػػػػػ  الطر اػػػػػػ  الم  ػػػػػػ  يحخػػػػػػنذ      
المحػػػػوفرة  ححد ػػػػد ايجػػػػرافات الحػػػػ  حدةػػػػؿ الو ػػػػوؿ  ل مدنك ػػػػنتالاػػػػرار حػػػػوؿ ايدػػػػحخداـ الةننػػػػؿ 

د الػػػػػ  ايذػػػػػداؼ المك ػػػػػودة  دقػػػػػ  وملػػػػػنرة   اي اكلػػػػػن الخطػػػػػ  المكحاػػػػػنة الحػػػػػ   ػػػػػحـ  موج لػػػػػن ححد ػػػػػ
اجػػػػػػرافات الحكة ػػػػػػذ   ػػػػػػدؿ محدػػػػػػـ ودق ػػػػػػؽ  مػػػػػػن  ضػػػػػػمف دػػػػػػ ر الم ددػػػػػػ   طر اػػػػػػ  مركػػػػػػ  حضػػػػػػمف 
ححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ المردػػػػػوم    وذلػػػػػؾ  ندػػػػػحسعؿ دنفػػػػػ  ايمدنكػػػػػنت المحنحػػػػػ  اق ػػػػػ  ادػػػػػحسعؿ   

 معحا  الحس  ر المححمؿ مدحا ع.و 

 مهام المعمم في تخطيط التدريس:

 ػػػػ ر الػػػػ  الدػػػػ وؾ الحدر دػػػػ  الػػػػذي  ح نػػػػه الند ػػػػد مػػػػف الم ػػػػط حنت الحػػػػ  حقنل ػػػػن مػػػػن كاػػػػرا     
ملنمػػػػػػه الحن  م ػػػػػػ  الحن م ػػػػػػ    ومػػػػػػف ذػػػػػػذ  الم ػػػػػػط حنت     دافالمن ػػػػػػـ داخػػػػػػؿ حجػػػػػػرة الدرادػػػػػػ  

ادػػػػػػػحراح ج نت الحػػػػػػػدر س   وطػػػػػػػرؽ الحػػػػػػػدر س   وادػػػػػػػنل ب الحػػػػػػػدر س  وايدػػػػػػػحراح ج   ح ػػػػػػػ ر الػػػػػػػ  
خطػػػػػػػػ  محدمػػػػػػػػ  ل و ػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػدؼ منػػػػػػػػ ف   والدػػػػػػػػ وؾ ايدػػػػػػػػحراح ج   حضػػػػػػػػمف ححػػػػػػػػرد ف 

دندػػػػػػ  ف ذمػػػػػػن الحخطػػػػػػ ط والحكة ػػػػػػذ  مػػػػػػت ايخػػػػػػذ  نينح ػػػػػػنر وضػػػػػػوح اللػػػػػػدؼ واي ػػػػػػرار ن ػػػػػػ  ا
ححا اػػػػػػه   ور ػػػػػػد م ػػػػػػندر المانومػػػػػػ  المححم ػػػػػػ  الحػػػػػػ  ححػػػػػػوؿ دوف ححا ػػػػػػؽ اللػػػػػػدؼ   وحاػػػػػػد ر 
المخػػػػػػنطر المحوقنػػػػػػ  للػػػػػػذ  المانومػػػػػػ   و ػػػػػػذلؾ فػػػػػػنف النمػػػػػػؿ ايدػػػػػػحراح ج  فػػػػػػ  اي مجػػػػػػنؿ  دػػػػػػوف 

 مكنف من    :نمًع جندًا مف خعؿ ر    وردنل  ححض

 ذدفن واضحن ومحددا. . ا
 رق   وا رار ل  وغ ذذا اللدؼ. . ب
 ححردنت او حدح دنت مححن ن  ل و وؿ ال  اللدؼ. . ت
داصؿ لدػػػػؿ ححػػػػرؾ فػػػػ  ضػػػػوف امدنك ػػػػ  وجػػػػود مانومػػػػ  ضػػػػد مروكػػػػ  نا  ػػػػ  ححم ػػػػؿ فػػػػ  حػػػػوف ر  ػػػػ . ث

 ححا ؽ اللدؼ   او امدنك   ف ؿ الححرؾ كةده وندـ فنن  حه.
 حن ننت الححرؾ.خ رة ف  ححد د اولو نت وح . ج
ر ػػػػح واقػػػػؿ خدػػػػنرة   ػػػػ د ردػػػػن ن د و ػػػػن مػػػػت حػػػػوف ر اد ػػػػر الضػػػػمنكنت الممدكػػػػ  ل  ػػػػوغ اللػػػػدؼ  . ح

 ممدك .
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وذػػػػػػػذا  نكػػػػػػػ   نلكدػػػػػػػ   يدػػػػػػػحراح ج   الحػػػػػػػدر س  اف  دػػػػػػػوف ل من ػػػػػػػـ ذػػػػػػػدؼ واضػػػػػػػح ومحػػػػػػػدد      
 دػػػػن  الػػػػ  ححا اػػػػه   واف  ضػػػػت خطػػػػ  ححضػػػػمف ححردػػػػنت مركػػػػ  ل  ػػػػوغ ذػػػػذا اللػػػػدؼ  واف حدػػػػوف 

ححد ػػػػؼ مػػػػت ط  نػػػػ  الػػػػدرس وط  نػػػػ  الحعم ػػػػذ وامدنكػػػػنت الودػػػػنصؿ الحن  م ػػػػ   وزمػػػػف لد ػػػػه  ػػػػداصؿ 
الػػػػػدرس   وكظػػػػػـ الحةننػػػػػؿ مػػػػػت الحعم ػػػػػذ   وحاػػػػػو ـ حح ػػػػػ  لـ   دمػػػػػن اكلػػػػػن ي  ػػػػػد اف حدػػػػػحكد الػػػػػ  
كظر ػػػػػػ  حد  ػػػػػػ  فػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ  ح ػػػػػػث حدػػػػػػوف الخطػػػػػػ  والححردػػػػػػنت مكدػػػػػػجم  مػػػػػػت د ة ػػػػػػ  اددػػػػػػنب 

 نت   مػػػػػػػت اخػػػػػػػذ قػػػػػػػدرات المحن مػػػػػػػ ف وادػػػػػػػحنداداحلـ المحن مػػػػػػػ ف ل منػػػػػػػنرؼ والملػػػػػػػنرات والوجػػػػػػػداك
 نػػػػػػ ف اينح ػػػػػػنر   ون ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ ادػػػػػػحخداـ ادػػػػػػحراح ج نت حن ػػػػػػ ـ قو ػػػػػػ  ق ػػػػػػر كمط ػػػػػػ    و جػػػػػػب 

دمػػػػن  جػػػػب اف حاػػػػـو ادػػػػحراح ج نت الػػػػحن ـ ن ػػػػ  الح م ػػػػذ ممنردػػػػ  ادػػػػنل ب حن ػػػػـ محكونػػػػ  وم  ػػػػرة   
 ػػػػ ـ المكندػػػػ    والحػػػػ  ح ػػػػجت وحدكولوج ػػػػن الحن لألك ػػػػط وادػػػػنل  ه ن ػػػػ  ادػػػػنس الحوظ ػػػػؼ ايم ػػػػؿ 

الحعم ػػػػػذ ن ػػػػػ  الةلػػػػػـ والحةد ػػػػػر وحػػػػػؿ الم ػػػػػدعت   وحنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  جنػػػػػؿ جواكػػػػػب حن ملػػػػػػـ ذات 
منكػػػػػػ    وحرانػػػػػػ  فػػػػػػ  الوقػػػػػػت ذاحػػػػػػه المدػػػػػػحو نت الحح ػػػػػػ     والةدر ػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػ  الدػػػػػػ ود   

 ل حعم ذ.

 مما تقدم يمكن تحديد مكونات االستراتيجية عمى انها :

 ذذن المن ـ مد ان ل د ر وفالن المدرس.ايجرافات الح   حخ .2
ايم  ػػػػػػػ  والحػػػػػػػدر  نت وايدػػػػػػػص   والودػػػػػػػنصؿ   والحاك ػػػػػػػنت المدػػػػػػػحخدم  فػػػػػػػ  ححا ػػػػػػػؽ ايذػػػػػػػداؼ  .1

 المردوم  مد ان.
 ال  ص  الحن  م   لحجرة الدراد  ومن  ح ؿ  لن مف حجل زات وحكظ ـ. .0
 ادحجن نت المحن م ف ود ة   الحننمؿ منلن ف  الحدر س. .0

واف الطر اػػػػػػػػػ   Methodاودػػػػػػػػػت وا ػػػػػػػػمؿ مػػػػػػػػػف الطر اػػػػػػػػػ   Strategyدػػػػػػػػػحراح ج   وحنػػػػػػػػد اي     
   ذػػػػػػ  جػػػػػػزف مػػػػػػف ايدػػػػػػحراح ج     وقػػػػػػد حاػػػػػػـو ايدػػػػػػحراح ج   ن ػػػػػػ  اد ػػػػػػر مػػػػػػف طر اػػػػػػ  حػػػػػػدر س

دنلمحنضػػػػػػػػػػػػرة   والمكنق ػػػػػػػػػػػػ    وحوج ػػػػػػػػػػػػه ايدػػػػػػػػػػػػص     واجػػػػػػػػػػػػراف الحجػػػػػػػػػػػػنرب النم  ػػػػػػػػػػػػ  ...الػػػػػػػػػػػػ   
اد ػػػػػػػر مػػػػػػػف طر اػػػػػػػ  ن ػػػػػػػر فنيدػػػػػػػحراح ج   حنح ػػػػػػػر المخطػػػػػػػط المكظػػػػػػػوم  الػػػػػػػذي   ػػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػػ  

الححردػػػػػػنت الحػػػػػػ   دػػػػػػن  المن ػػػػػػـ ف لػػػػػػن لححا ػػػػػػؽ ذػػػػػػدؼ منػػػػػػ ف   مػػػػػػت ضػػػػػػرورة اف   خػػػػػػذ المن ػػػػػػـ 
 نػػػػػػ ف اينح ػػػػػػنر فػػػػػػ  ححضػػػػػػ ر  ل ػػػػػػدرس و مروكػػػػػػ  الطر اػػػػػػ  المكندػػػػػػ   لدػػػػػػؿ ححػػػػػػرؾ   واف حدػػػػػػوف 
دػػػػػؿ الححردػػػػػنت وطراصالػػػػػن حنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  خدمػػػػػ   نضػػػػػلن   الػػػػػ نض حرا ط ػػػػػن ومكظوم ػػػػػن    ح ػػػػػث 

ان  ػػػػػػؿ مةحوحػػػػػػن  مدػػػػػػف اف  كمػػػػػػو مػػػػػػف داخػػػػػػؿ ط  نػػػػػػ  الملمػػػػػػ  الحن م ػػػػػػ  اي  دػػػػػػوف اللػػػػػػدؼ ضػػػػػػ 
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وحمػػػػنس الحعم ػػػػػذ لمز ػػػػػد مػػػػف الػػػػػحن ـ   واحدندػػػػػلـ  نلمحنػػػػ  فػػػػػ  ح اػػػػػ لـ الػػػػدرس   وذػػػػػذا  حط ػػػػػب 
مػػػػػػػف المن ػػػػػػػـ اف  مح ػػػػػػػؾ خ ػػػػػػػرات  ر ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  مندحػػػػػػػه وحرا طلػػػػػػػن   وفػػػػػػػ   انفحػػػػػػػه الننمػػػػػػػ  الن م ػػػػػػػ  

دػػػػػحسعؿ ايم ػػػػػؿ ل وقػػػػػت واداراحػػػػػه   وطر اػػػػػ  والحر و ػػػػػ  والمجحمن ػػػػػ    واف  دػػػػػوف قػػػػػندرا ن ػػػػػ  اي
مح ػػػػػػندؿ  ػػػػػػ ف المن ػػػػػػـ وحعم ػػػػػػذ    ونكن ػػػػػػر ال  صػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ    الحػػػػػػدر س ذػػػػػػ  نم  ػػػػػػ  حةننػػػػػػؿ 

الحعم ػػػػػػذ مجمونػػػػػػ  مػػػػػػف المنػػػػػػنرؼ   والخ ػػػػػػرات   والملػػػػػػنرات والحجػػػػػػنرب   والحاػػػػػػنصؽ  إلددػػػػػػنب
رس  وطر اػػػػػػ  ل كػػػػػػنف الاػػػػػػ ـ وايحجنذػػػػػػنت اي جن  ػػػػػػ  المخطػػػػػػط للػػػػػػن فػػػػػػ  مػػػػػػدة محػػػػػػددة مػػػػػػف الػػػػػػد

الحػػػػػدر س ذػػػػػ  الد ة ػػػػػ  الحػػػػػ  ححاػػػػػؽ اي ػػػػػر المط ػػػػػوب فػػػػػ  المػػػػػحن ـ فحاػػػػػود الػػػػػ  الػػػػػحن ـ   او ذػػػػػ  
ايجػػػػػػرافات الحػػػػػػ   اػػػػػػـو  لػػػػػػن المن ػػػػػػـ لمدػػػػػػنندة الحعم ػػػػػػذ ن ػػػػػػ  ححا ػػػػػػؽ اذػػػػػػداؼ محػػػػػػددة  وذػػػػػػذا 
 حط ػػػػػػب مػػػػػػف المن ػػػػػػـ الػػػػػػحمدف   اػػػػػػ  واقحػػػػػػدار مػػػػػػف ادػػػػػػحخداـ طػػػػػػرؽ الحػػػػػػدر س الحػػػػػػ  حدػػػػػػنذـ فػػػػػػ  

حكم ػػػػػػػ  قػػػػػػػدرات الحعم ػػػػػػػذ ن ػػػػػػػ  الحةد ػػػػػػػر المكػػػػػػػحة   وايدػػػػػػػحخداـ ايم ػػػػػػػؿ ححا ػػػػػػػؽ الػػػػػػػحن ـ وفػػػػػػػ  
الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ وادػػػػػحخداـ الحدكولوج ػػػػػن الحر و ػػػػػ   مػػػػػن  ضػػػػػمف ححا ػػػػػؽ اذػػػػػداؼ المواقػػػػػؼ   ك ػػػػػط 
 ال ة  .

امػػػػػن ادػػػػػ وب الحػػػػػدر س   ف نكػػػػػ  د ة ػػػػػ  حوظ ػػػػػؼ طر اػػػػػ  الحػػػػػدر س لخدمػػػػػ  اذػػػػػداؼ الػػػػػدرس       
 ػػػػذلؾ فػػػػنف طر اػػػػ  الحػػػػدر س ا ػػػػمؿ مػػػػف ادػػػػ وب الحػػػػدر س   وحو ػػػػ ؿ مححػػػػوا  الػػػػ  الحعم ػػػػذ   و 

وللػػػػػن موا ػػػػػةنحلن وخطواحلػػػػػن المحػػػػػددة   واف ادػػػػػ وب الحػػػػػدر س جػػػػػزف مػػػػػف الطر اػػػػػ    و مدػػػػػف اف 
 ف ف ػػػػه المن مػػػػوف مػػػػت  دػػػػوف لدػػػػؿ خطػػػػوة مػػػػف خطػػػػوات طر اػػػػ  الحػػػػدر س اد ػػػػر مػػػػف ادػػػػ وب  ح ػػػػن

طراصػػػػؽ الحػػػػدر س   والحػػػػ   مكػػػػه ق ػػػػؿ اخح ػػػػنرون ػػػػ  المن ػػػػـ اف  حػػػػدد الملػػػػنـ المط و ػػػػ   نضػػػػلـ. 
  وضحلن ال دؿ الحنل :

 

     

 

 

  

 

 (: مهام المعمم في تخطيط الدرس8الشكل رقم )

تحدٌد خبرات التالمٌذ السابقة 

 هم العقلًومستوى نمو

تحلٌل محتوى المادة العلمٌة 

 للدرس وتحدٌد محتوى التعلم

 صٌاغة اهداف التعلم

تصمٌم استراتٌجٌة لتحقٌق 

 اهداف التعلم

اختٌار وتصمٌم اسالٌب تقوٌم 

 نتائج التعلم
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( فػػػػػنف ن ػػػػػ  المن ػػػػػـ اف  مح ػػػػػؾ الملػػػػػنرة 0ولحةن ػػػػػؿ النكن ػػػػػر الحػػػػػ   ححػػػػػوي ن  لػػػػػن ال ػػػػػدؿ رقػػػػػـ )
 ف  ذلؾ مف خعؿ ايح :

 لعقمي:تحديد خبرات التةميذ السابقة ومستوى نموهم ا .1

 ك سػػػػػػ  ن ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ ححد ػػػػػػد خ ػػػػػػرات الحعم ػػػػػػذ الدػػػػػػن ا  ذات ال ػػػػػػ    موضػػػػػػوع الػػػػػػدرس       
يف ذػػػػذا الححد ػػػػد  دػػػػنند  فػػػػ   ػػػػ نق  وفػػػػ  ح ػػػػم ـ ادػػػػحراح ج   الحػػػػدر س وذكػػػػنؾ الند ػػػػد مػػػػف 
الودػػػػنصؿ الحػػػػ   مدػػػػف ادػػػػحخداملن فػػػػ  ذػػػػذا المجػػػػنؿ مكلػػػػن ايدحةدػػػػنر مػػػػف ادارة المدردػػػػ  حػػػػػوؿ 

فػػػػػػ  حجػػػػػػرات الدرادػػػػػػ    وجمػػػػػػت   نكػػػػػػنت مػػػػػػف المن مػػػػػػ ف الػػػػػػذ ف قػػػػػػنموا  كظػػػػػػنـ حوز ػػػػػػت الحعم ػػػػػػذ
 حػػػػدر س ذػػػػ يف الحعم ػػػػذ فػػػػ  انػػػػواـ دػػػػن ا    وادػػػػحخداـ اخح ػػػػنرات لا ػػػػنس الاػػػػدرة النا  ػػػػ  الننمػػػػ  

 ل حعم ذ.

 تحديد المواد التعميمية والوسائل المتاحة في التدريس .2

  مػػػػػ  دنلدحػػػػػب   وال ػػػػػور    ا ػػػػػد  ػػػػػنلمواد الحن  م ػػػػػ  دػػػػػؿ مػػػػػن  حمػػػػػؿ او  خػػػػػزف مححػػػػػوى حن    
وايفػػػػػػػػعـ   وال ػػػػػػػػةنف نت   وال ػػػػػػػػراصح   والخػػػػػػػػراصط   وال وحػػػػػػػػنت   والم  ػػػػػػػػانت   امػػػػػػػػن الودػػػػػػػػنصؿ 
الحن  م ػػػػػػػػ  فلػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػدات او ايجلػػػػػػػػزة الحػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػحخدـ لنػػػػػػػػرض المححػػػػػػػػوى الموجػػػػػػػػود  نلمػػػػػػػػندة 

ن ػػػػػػػػ  دػػػػػػػ  ؿ الم ػػػػػػػنؿ  نح ػػػػػػػر مػػػػػػػف الودػػػػػػػػنصؿ   DataShowالػػػػػػػداحن  ػػػػػػػو الحن  م ػػػػػػػ    فجلػػػػػػػنز 
     حدػػػػػحخدـ فػػػػػ  نػػػػػرض مػػػػػندة حن  م ػػػػػ  ن ػػػػػ   ن ػػػػػ  د  ػػػػػرة  ندػػػػػحخداـ الحندػػػػػ    ػػػػػ  الحػػػػػالحن  م

   مدكػػػػػه دػػػػػ اؿ ولدػػػػ   حنػػػػػرؼ المن ػػػػػـ ن ػػػػ  ودػػػػػنصؿ المػػػػػواد الحن  م ػػػػ  الموجػػػػػودة فػػػػػ  المدردػػػػ   
ادارة نػػػػػف المػػػػػواد والودػػػػػنصؿ الن م ػػػػػ  المحنحػػػػػ    دػػػػػذلؾ دػػػػػ اؿ  الػػػػػزمعف مػػػػػف من مػػػػػ  الحخ ػػػػػص

وؿ النلػػػػػػػدة   ومدػػػػػػػ وؿ الودػػػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػػػ    ومدػػػػػػػ وؿ المدردػػػػػػػ    وامػػػػػػػ ف المدح ػػػػػػػ    ومدػػػػػػػ  
المخح ػػػػػرات   فدػػػػػؿ ذػػػػػ يف  مدػػػػػف اف  ة ػػػػػدو  فػػػػػ  الو ػػػػػوؿ الػػػػػ  منرفػػػػػ  الودػػػػػنصؿ المحػػػػػوفرة فػػػػػ  
لمدردػػػػػػػ  لعدػػػػػػػػحةندة مكلػػػػػػػػن   ون ػػػػػػػػ  المن ػػػػػػػػـ فحػػػػػػػػص ايجلػػػػػػػػزة ق ػػػػػػػػؿ ادػػػػػػػػحخداملن ل ح دػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

 ل نمؿ. عح حلن 

 التعمم تحميل محتوى المادة العممية لمدرس وتحديد محتوى .3

 ػػػػػػػحـ اجػػػػػػػراف نم  ػػػػػػػ  حح  ػػػػػػػؿ المححػػػػػػػوى وفػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػك ؼ منػػػػػػػ ف ل منػػػػػػػنرؼ   وحادػػػػػػػ ملن الػػػػػػػ      
او حاػػػػػػػػنصؽ وم ػػػػػػػػندئ او قوانػػػػػػػػد او قػػػػػػػػواك ف ننمػػػػػػػػ    والحاػػػػػػػػنصؽ ذػػػػػػػػ  معحظػػػػػػػػنت او  ػػػػػػػػةنت 
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منػػػػنرؼ خن ػػػػ   مػػػػندة او موقػػػػؼ منػػػػ ف وذػػػػ  ق ػػػػر منممػػػػ    امػػػػن المةػػػػنذ ـ   فلػػػػ  ح ػػػػورات 
 ال ةظ او الم ط ح. من ك  نف منك  ال  ف الذي    ر ال ه

 صياغة اهداف التعمم .4

لدػػػػػػ   ػػػػػػحمدف المن ػػػػػػـ مػػػػػػف  ػػػػػػ نق  اذػػػػػػداؼ ج ػػػػػػدة ل ػػػػػػحن ـ   ن  ػػػػػػه اف  دػػػػػػوف ن ػػػػػػ  درا ػػػػػػ      
 خ ػػػػرات الحعم ػػػػذ الدػػػػن ا    ومدػػػػحوى كمػػػػوذـ النا ػػػػ    ون ػػػػ  ن ػػػػـ  ػػػػنلمواد والودػػػػنصؿ الحن  م ػػػػ  

ة وو ػػػػػةه لدػػػػػ وؾ المحػػػػػوفرة فػػػػػ  المدردػػػػػ    ولاػػػػػد دػػػػػم  اللػػػػػدؼ الػػػػػذي  حم ػػػػػز   ػػػػػ نقحه الج ػػػػػد
الح م ػػػػػذ المحوقػػػػػت دكػػػػػنحة ل ػػػػػحن ـ  نللػػػػػدؼ الدػػػػػ ود    واللػػػػػدؼ الدػػػػػ ود    ػػػػػ ف ل من ػػػػػـ ول اػػػػػنصم ف 
ن ػػػػ  النم  ػػػػ  الحن  م ػػػػ  مػػػػن كر ػػػػد  مػػػػف الح م ػػػػذ  نلضػػػػ ط   اي مػػػػن ذػػػػو الدػػػػ وؾ الػػػػذي كرقػػػػب اف 
  د ػػػػػه الح م ػػػػػذ  نػػػػػد الػػػػػحن ـ   وذلػػػػػؾ  وجػػػػػه جلػػػػػود المن ػػػػػـ لمدػػػػػنندة الح م ػػػػػذ ن ػػػػػ  ححا ػػػػػؽ ذلػػػػػؾ 
الدػػػػػػ وؾ   واللػػػػػػدؼ الدػػػػػػ ود    ػػػػػػنغ  نل ػػػػػػدؿ الحػػػػػػنل  : اف   فنػػػػػػؿ مضػػػػػػنرع قن ػػػػػػؿ ل ا ػػػػػػنس   

 المحن ـ   م ط ح المندة   ظروؼ ايداف )اي الظروؼ وال روط والمدحوى(.

 م نؿ: اف  انرف   ف الةانر نت والعفانر نت  ةو ًن ف  دق اح ف.

لمدػػػػػطرة والمكا ػػػػػ  خػػػػػعؿ دق اػػػػػ  اف  ردػػػػػـ الح م ػػػػػذ زاو ػػػػػ  مكةرجػػػػػ  ن ػػػػػ  الدػػػػػ ورة  ندػػػػػحخداـ ا   
 واحدة.

ومػػػػػػف المعحػػػػػػظ اف دػػػػػػؿ ذػػػػػػدؼ مػػػػػػف اللػػػػػػدف ف الدػػػػػػن ا ف  حضػػػػػػمف فنػػػػػػًع  حػػػػػػدد  وضػػػػػػوح مػػػػػػن    
 جػػػػػب اف  اػػػػػـو  ػػػػػه الح م ػػػػػذ دكػػػػػنحة ل ػػػػػحن ـ   دمػػػػػن اكػػػػػه  حضػػػػػمف مةنػػػػػوي  ػػػػػه معزمػػػػػن لػػػػػه   ودػػػػػؿ 

 ػػػػػدة حم ػػػػػؿ  ػػػػػ نق  ج فإكلػػػػػنا  ولػػػػػذا ن ػػػػػنرة مػػػػػف الن ػػػػػنرات الدػػػػػن ا  ي ححمػػػػػؿ دػػػػػوى منكػػػػػ  واحػػػػػد
ح ػػػػؼ دػػػػ وؾ الح م ػػػػذ ي المن ػػػػـ   وح ػػػػؼ كػػػػنحة الػػػػحن ـ ولػػػػ س ك ػػػػنط الح م ػػػػذ   كلػػػػن لألذػػػػداؼ

 ػػػػػػ ف كػػػػػػنحة الػػػػػػحن ـ وك ػػػػػػنطنت الػػػػػػحن ـ    دمػػػػػػن اكػػػػػػه  مدػػػػػػف معحظحلػػػػػػن وق ندػػػػػػلن   وذكػػػػػػنؾ فػػػػػػرؽ
 )ك نط الح م ذ( وذذا الةرؽ  وضحه الجدوؿ الحنل  :
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 )ك نط الح م ذ(ك نطنت الحن ـ  كحنجنت الحن ـ )ايذداؼ ايجراص  (
اف  خح ػػػػػػر الح م ػػػػػػذ الددػػػػػػور اينح ند ػػػػػػ   -

 ال  ا دط  ورة
اف  عحػػػػػظ الح م ػػػػػذ المن ػػػػػـ وذػػػػػو  خح ػػػػػر   .2

 الددور اينح ند   ن   الد ورة.
اف  حػػػػػػػػػػػػدرب الح م ػػػػػػػػػػػػذ ن ػػػػػػػػػػػػ  اخح ػػػػػػػػػػػػنر  .1

 الددور ن   الد ورة  مدنندة المن ـ.
اف  حػػػػؿ الح م ػػػػذ الحمر كػػػػنت الموجػػػػودة فػػػػ   .0

 نخح ػػػػػػػنر دحػػػػػػػنب الر نضػػػػػػػ نت والمحن اػػػػػػػ  
 الددور اينح ند  .

اف  دػػػػػػػم  الح م ػػػػػػػذ دػػػػػػػت دوؿ فػػػػػػػ  قػػػػػػػنرة  -
 اد ن ن   خر ط  د ند    منف

اف  ط ػػػػػػت الح م ػػػػػػذ ن ػػػػػػ  خر طػػػػػػ  د ندػػػػػػ    .2
 لانرة اد ن ف  ايط س

اف  حػػػػػػدرب الح م ػػػػػػذ ن ػػػػػػ  ححد ػػػػػػد المواقػػػػػػت  .1
 ن   خر ط  د ند    منف.

اف  ػػػػػػدرس الح م ػػػػػػذ دوؿ ادػػػػػػ ن فػػػػػػ  دحػػػػػػنب  .0
 الدرادنت ايجحمنن  .

 ػػػػػػػػػذدر الح م ػػػػػػػػػذ اجػػػػػػػػػزاف الزذػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف اف  -
 خعؿ ردـ حخط ط .

اف  اػػػػرا الح م ػػػػذ حرد ػػػػب الزذػػػػرة فػػػػ  دحػػػػنب  .2
.  الن ـو

اف  ػػػػػػػػػػدرس الح م ػػػػػػػػػػذ الردػػػػػػػػػػـ الحخط طػػػػػػػػػػ   .1
.  ل زذرة ف  دحنب الن ـو

ومػػػػػف الجػػػػػد ر  نلػػػػػذدر اف ذكػػػػػنؾ اذػػػػػدافن دػػػػػ ود   واذػػػػػدافن دػػػػػ ود   اجراص ػػػػػ    واف ايذػػػػػداؼ     
يذػػػػػػػػداؼ الدػػػػػػػػ ود    ػػػػػػػػنف الةنػػػػػػػػؿ الدػػػػػػػػ ود  ف لػػػػػػػػن قن ػػػػػػػػؿ الدػػػػػػػػ ود   ايجراص ػػػػػػػػ  ححم ػػػػػػػػز نػػػػػػػػف ا

ل معحظػػػػػػ  والا ػػػػػػػنس   واف ايذػػػػػػػداؼ الدػػػػػػػ ود   حنػػػػػػػد اد ػػػػػػر نموم ػػػػػػػ    و مدػػػػػػػف حح   لػػػػػػػن الػػػػػػػ  
اذػػػػداؼ دػػػػ ود   اجراص ػػػػ  مػػػػف خػػػػعؿ حح  ػػػػؿ الةنػػػػؿ الدػػػػ ود  ف لػػػػن الػػػػ  مجمونػػػػ  افنػػػػنؿ   ومػػػػف 

 ػػػػػ نق  ايذػػػػػداؼ   ػػػػػـ اذػػػػػداؼ  دػػػػػ ط  قن  ػػػػػ  ل معحظػػػػػ  والا ػػػػػنس   ومػػػػػف الضػػػػػروري اف حردػػػػػز
الحن  م ػػػػػػ  ن ػػػػػػ  دػػػػػػ وؾ الح م ػػػػػػذ واكمػػػػػػنط اداصػػػػػػه   اي كػػػػػػواحة الػػػػػػحن ـ المحوقنػػػػػػ  الحػػػػػػ   جػػػػػػب اف 
حظلػػػػػر ا كػػػػػنف او  نػػػػػد حنرضػػػػػه لخ ػػػػػرات الحػػػػػدر س او الحن ػػػػػ ـ ومواقةػػػػػه  ومػػػػػت ذػػػػػذا الحرد ػػػػػز ن ػػػػػ  
كػػػػواحة الػػػػحن ـ المحوقنػػػػ  ولػػػػ س ن ػػػػ  نم  ػػػػ  الحن ػػػػ ـ او مواقػػػػؼ الحػػػػدر س فػػػػ  ذاحلػػػػن   ػػػػدو دػػػػلع 

ف  اػػػػػنؿ   اي اكػػػػػه فػػػػػ  الموقػػػػػؼ النم ػػػػػ   ححػػػػػنج الػػػػػ  ملػػػػػنرة وحػػػػػدر س لدػػػػػ   كةػػػػػذ و ححاػػػػػؽ   حػػػػػ 
فمنظػػػػـ المن مػػػػ ف اد ػػػػػر اذحمنمػػػػن  مححػػػػوى الماػػػػػرر الدرادػػػػ  والنم  ػػػػنت الحدر دػػػػػ   الحػػػػ  ححػػػػػدث 
داخػػػػؿ وخػػػػنرج حجػػػػرة الدرادػػػػ    و  ػػػػس لـ ذػػػػذا ايذحمػػػػنـ الػػػػ  الحػػػػد الػػػػذي  جن لػػػػـ  حجػػػػنذ وف مػػػػن 
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مػػػػف حس ػػػػرات   او مػػػػن  حد ػػػػه موقػػػػؼ الحػػػػدر س مػػػػف كػػػػواحة فػػػػ  ذػػػػذا   طػػػػرا ن ػػػػ  دػػػػ وؾ الح م ػػػػذ
الدػػػػػػ وؾ   وق ػػػػػػ ع مػػػػػػن  حوقػػػػػػؼ المن ػػػػػػـ الػػػػػػذي   ػػػػػػذؿ جلػػػػػػد  فػػػػػػ  الححضػػػػػػ ر ل ػػػػػػدرس وانػػػػػػداد او 
اخح ػػػػنر المػػػػواد والودػػػػنصؿ الحن  م ػػػػ    نكػػػػد الدػػػػ اؿ ايحػػػػ  : مػػػػن ذػػػػ  اكمػػػػنط ايداف الحػػػػ   حوقػػػػت 

 ػػػػرة الحػػػػدر س والحن ػػػػ ـ   وحخح ػػػػؼ  نلةنػػػػؿ ا كػػػػنف او  نػػػػد حنرضػػػػه لخ للػػػػن اف ح ػػػػدر نػػػػف الح م ػػػػذ
نمػػػػن دػػػػنف ن  ػػػػه ادا   ق ػػػػؿ ذلػػػػػؾ اي فػػػػ   دا ػػػػ  الػػػػدرس   والمن ػػػػػـ حػػػػ ف  حػػػػنوؿ ايجن ػػػػ  ن ػػػػػ  
ذػػػػػػذا الدػػػػػػ اؿ دػػػػػػ حوؿ اكح نذػػػػػػه  نلةنػػػػػػؿ نكػػػػػػد حكػػػػػػنوؿ ايذػػػػػػداؼ الحن  م ػػػػػػ    مػػػػػػف الحرد ػػػػػػز ن ػػػػػػ  

نكػػػػػػػدمن  ححػػػػػػػوؿ كةدػػػػػػػه دمن ػػػػػػػـ او ن ػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ    الػػػػػػػ  دػػػػػػػ وؾ الح م ػػػػػػػذ واداصػػػػػػػه   و 
 الحرد ز ال  د وؾ الح م ذ وكواحة الحن ـ المحوقن  مكه الد ر ف  خطوح ف رص د ح ف ذمن:

 ححد د النم  نت الكةد   الح  حكحم  ال  المدحوى المحودط مف ايذداؼ الحر و  . . ا
ايداف الخػػػػػػنص الحػػػػػػ  حنح ػػػػػػر م  ػػػػػػرات ن ػػػػػػ  النم  ػػػػػػنت الكةدػػػػػػ        كمػػػػػػنطانػػػػػػداد قنصمػػػػػػ   . ب

لحعم ػػػػػػذ اظلنرذػػػػػػػن  نلةنػػػػػػؿ حػػػػػػػ ف  حااػػػػػػوف اللػػػػػػػدؼ الحن  مػػػػػػ  المط ػػػػػػػوب  والحػػػػػػ   دػػػػػػػحط ت ا
مػػػػػػػػف الكػػػػػػػػوع الػػػػػػػػذي  ا ػػػػػػػػؿ المعحظػػػػػػػػ  والا ػػػػػػػػنس ن ػػػػػػػػ  اف حدػػػػػػػػوف ذػػػػػػػػذ  ايكمػػػػػػػػنط ايداص ػػػػػػػػ  

 الم ن ر ف.

اف  حػػػػػػػذدر داصمػػػػػػػن ضػػػػػػػرورة ا ػػػػػػػحمنؿ ايذػػػػػػػداؼ الدػػػػػػػ ود   ن ػػػػػػػ  المجػػػػػػػنيت  ون ػػػػػػػ  المن ػػػػػػػـ    
ـ الحرد ػػػػػز ن ػػػػػ  واحػػػػػد مػػػػػكلـ ن ػػػػػ  حدػػػػػنب ال ع ػػػػػ  اي المنرفػػػػػ  وايكةنػػػػػنل  والملػػػػػنري   ونػػػػػد

فػػػػػ  مخح ػػػػػؼ الحخ  ػػػػػنت الدرادػػػػػ   ايخػػػػػر   ولاػػػػػد حو ػػػػػؿ مجمونػػػػػ  مػػػػػف ادػػػػػنحذة الجنمنػػػػػنت 
فػػػػػػ  مد كػػػػػػ   ودػػػػػػحف فػػػػػػ  الوي ػػػػػػنت المححػػػػػػدة ايمر د ػػػػػػ    و ح ػػػػػػوا فػػػػػػ  امدنك ػػػػػػ  اطػػػػػػنر م ػػػػػػحرؾ 

دنكػػػػػػت حخ  ػػػػػػنحلـ     فحو ػػػػػػ وا الػػػػػػ  اف  ا ػػػػػػنً  مدػػػػػػف فػػػػػػ  ضػػػػػػوصه حاػػػػػػو ـ حح ػػػػػػ ؿ الطػػػػػػعب 
كدػػػػنف مدػػػػوف مػػػػف ناػػػػؿ ووجػػػػداف وجدػػػػد فػػػػنف ذلػػػػؾ   ػػػػ ح كموذجػػػػن يف  اػػػػـو حح ػػػػ ؿ دػػػػوف اي

المػػػػػحن ـ فػػػػػ  ال ع ػػػػػ  جواكػػػػػب المكػػػػػنظرة للػػػػػذ  الماومػػػػػنت   وذػػػػػ  الجواكػػػػػب المنرف ػػػػػ  والوجداك ػػػػػ  
الحن ػػػػػػ ـ حخنطػػػػػػب  ع ػػػػػػ  مجػػػػػػنيت والحرد ػػػػػػ   ومػػػػػػف  ػػػػػػـ فػػػػػػنكلـ احةاػػػػػػوا ن ػػػػػػ  اف حدػػػػػػوف اذػػػػػػداؼ 

 ذ :

  نلجواكب المنرف   والملنرات النا   . و خحص Cognitiveالمجنؿ المنرف   .2
 و خحص  مجنؿ الم ننر والنواطؼ. Emotiveالمجنؿ الوجداك   .1
 و خحص  نلجواكب الكةدحرد   والملنرات ال دك  . Psychomotorالمجنؿ الحرد   .0

 المجنؿ المنرف  ال  دح  مدحو نت ذ  : 2903( ننـ Bloomولاد قدـ   ـو )
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لحح  ػػػػػػؿ والحرد ػػػػػػػب والحاػػػػػػػو ـ   وال ػػػػػػدؿ الحػػػػػػػنل   وضػػػػػػػح ح ػػػػػػػك ؼ الحػػػػػػذدر والػػػػػػػحةلـ والحط  ػػػػػػػؽ وا
 ايذداؼ الحر و   والكواحة الحر و   المرقو  :

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تصنيف االهداف التربوية والنواتج9الشكل رقم )

 

 تصنٌفها مصادرها
 فلسفة المجتمع

االتجاهات التربوٌة 

 المعاصرة

 طبٌعة العصر

 دراسة الفرد المتعلم

 الحالة المتوقعة لسلوك

 الفرد بعد التعلٌم=م

 الحالة الواقعٌة للفرد=و

 حاجات الفرد=ح

 و-اذاً ح=م

 ن م = ح + واي ا

 بلوم وزمالإه

 رأسً

 غاٌات التربٌة

Aims 

 مقاصد تعلٌمٌة

Goals 

 اهداف تعلٌمٌة محددة

Objectives 

 مجال معرفً

 المعرفة..0

 الفهم..1

 التطبٌق..2

 التحلٌل..3

 التركٌب..4

 مجال وجدانً

 االستقبال.0

 االستجابة..1

 التقٌٌم..2

التنظٌم .3

 القٌمً

 مجال نفسحركً

 ة بسٌطةمهار.0

 مهارة مركبة.1

 مهارة تناول.2

 مكونات االهداف الثالثة:

 تحدٌد نوع السلوك الذي ٌقبل كشاهد على ان المتعلم قد حقق الهدف. Behaviorالسلوك .أ

اتمام توقع  من الضروري تحدٌد السلوك المرغوب فً ظروف وشروط  Conditionsالظروف والشروط  .ب

 هذا السلوك.

من الضروري تحدٌد معاٌٌر االداء عن طرٌق وصف كٌف ٌمكن للمتعلم من االداء  standardsالمستوٌات .ت

 السلٌم والمقبول.

 مثال:

 الشروط. –قراءة مقالة وتحلٌلها 

 السلوك. –ٌمكن للطالب ان ٌصنفها الى مقالة سٌاسٌة / اقتصادٌة 

 المستوى -على تحلٌلها ٌقوم الطالب فً مدى خمس دقائق 

 

 صٌاغة االهداف المحددة
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حرد ػػػػػػ    فنلجػػػػػػدوؿ الحػػػػػػنل  ول مز ػػػػػػد مػػػػػػف الحةن ػػػػػػ ؿ حػػػػػػوؿ المجػػػػػػنيت المنرف ػػػػػػ  والوجداك ػػػػػػ  وال
    ف الملنرات المدحد   ف  دؿ مف ذذ  المجنيت ف  المرح   اي حداص  :

 المجنؿ الحرد  المجنؿ الوجداك  المجنؿ المنرف  الرقـ
حكم ػػػػػػػػػ  الح ػػػػػػػػػ    ال سو ػػػػػػػػػ    .2

واددػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنب المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرؼ 
ايدندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الخن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ػػػػػػنلارافة والدحن ػػػػػػ  والححػػػػػػدث 

 وايدحمنع.

ة  ف الم ػػػػػؿ الػػػػػ  الاػػػػػرافحدػػػػػو 
والرق ػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ   وايطػػػػػػػػػػعع.

ايدػػػػػػػػػػػحزادة مػػػػػػػػػػػف المنرفػػػػػػػػػػػ  
واينحػػػػػػػػزاز  نل سػػػػػػػػ  النر  ػػػػػػػػ  
والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرص ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ادحخداملن.

حدػػػػػػػو ف ملػػػػػػػنرات ايح ػػػػػػػنؿ 
 دند  ال سو   اي

منرفػػػػػػػػ  الرمػػػػػػػػوز والمةػػػػػػػػنذ ـ   .1
الحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن    الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور   

 ل حننمؿ ف  الح نة.

حاػػػػػػػػػد ر اذم ػػػػػػػػػ  ايدػػػػػػػػػحخداـ 
 الدم  ف  الح نة ال وم  .

ـ ن ػػػػػػ  حكم ػػػػػػ  قػػػػػػدرة المػػػػػػحن 
اجػػػػػػراف النم  ػػػػػػنت الحدػػػػػػن    
ال دػػػػػػػ ط  وادػػػػػػػحخداملن فػػػػػػػ  

 الح نة ال وم  .
اددػػػػػػػػػػػنب المػػػػػػػػػػػحن ـ  نػػػػػػػػػػػض   .0

المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرؼ ايجحمنن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
والمةػػػػػػػػنذ ـ الن م ػػػػػػػػ  والةك ػػػػػػػػ  

 المكند  .

حاػػػػػػػػػػػػػد ر الحاػػػػػػػػػػػػػدـ الن مػػػػػػػػػػػػػ  
والحاكػػػػػػػػ  وا ػػػػػػػػر  فػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػنة 

 ايكدنف.

حكم ػػػػ  الاػػػػدرة ن ػػػػ  ادػػػػحخداـ 
 نػػػػػػػػػػػض ايدوات وايجلػػػػػػػػػػػزة 

فػػػػػػػػػػ   ال دػػػػػػػػػػ ط  الموجػػػػػػػػػػودة
 ح نة المحن ـ.

المػػػػػػػػحن ـ ادػػػػػػػػنل ب ادحدػػػػػػػػنب   .0
الحةد ػػػػػػػر الدػػػػػػػ  ـ فػػػػػػػ  حػػػػػػػؿ 

 الم دعت الح  حواجله.

حكم ػػػػ  ايحجػػػػن  كحػػػػو الحةد ػػػػر 
الن مػػػػػػػػػػػ  وك ػػػػػػػػػػػذ الخرافػػػػػػػػػػػنت 

 وايدنط ر.

حكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 المعحظ  الدق ا .

 تصميم استراتيجية لتحقيق اهداف التعمم .5

 ب الحػػػػػػػ  حدػػػػػػػحلدؼ ححا ػػػػػػػؽ ذػػػػػػػدؼ مػػػػػػػن   ايدػػػػػػػحراح ج   ذػػػػػػػ  ححػػػػػػػن ت منػػػػػػػ ف مػػػػػػػف ايدػػػػػػػنل    
فنلحػػػػػػدر س لػػػػػػ س مجػػػػػػرد كاػػػػػػؿ المن ومػػػػػػنت الموجػػػػػػودة فػػػػػػ  الدحػػػػػػنب المدردػػػػػػ    ولدكػػػػػػه ححا ػػػػػػؽ 
اذػػػػػداؼ الػػػػػدرس مػػػػػف خػػػػػعؿ جنػػػػػؿ الحعم ػػػػػذ  منردػػػػػوف ك ػػػػػنطنت الػػػػػحن ـ الحػػػػػ  حددػػػػػ لـ الخ ػػػػػرات 
 الجد ػػػػدة وحنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  ححا ػػػػؽ ايذػػػػػداؼ   وال جػػػػػوف الػػػػػ  الحػػػػوار   وطػػػػػرح ايدػػػػػص     وادػػػػػحخداـ

 الودنصؿ المكند  .
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 اختيار وتصميم اساليب تقويم نتائج التعمم .6

اف احػػػػػػد الملػػػػػػنرات ايدندػػػػػػ   الحػػػػػػ   ك سػػػػػػ  ن ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ الحػػػػػػدرب ن ػػػػػػ  الا ػػػػػػنـ  لػػػػػػن ذػػػػػػ      
ملػػػػػنرة ح ػػػػػم ـ ادػػػػػ وب الحاػػػػػو ـ   و حوقػػػػػؼ ادػػػػػ وب الحاػػػػػو ـ ن ػػػػػ  اللػػػػػدؼ الػػػػػذي دػػػػػ ؽ ححد ػػػػػد  

 ود   ايجراص ػػػػػػ  ي  ػػػػػػد واف حح نػػػػػػه لػػػػػػحن ـ الحعم ػػػػػػذ   ح ػػػػػػث اف دػػػػػػؿ ذػػػػػػدؼ مػػػػػػف ايذػػػػػػداؼ الدػػػػػػ
ح م ػػػػػذ الخػػػػػنص  ػػػػػه وق ػػػػػنس ذػػػػػذا ايداف   وحدمػػػػػف الملػػػػػنرة فػػػػػ  اخح ػػػػػنر ودػػػػػ    لمعحظػػػػػ  اداف ال

الػػػػػ  حنػػػػػددذن  حنػػػػػدد ح ػػػػػؾ   نإلضػػػػػنف     ن ذػػػػػداؼادػػػػػنل ب الحاػػػػػو ـ فػػػػػ  دقػػػػػ  ووضػػػػػوح ارح نطلػػػػػن 
نػػػػػدـ اينحمػػػػػند  دػػػػػحط ت الحكو ػػػػػت فػػػػػ  ادػػػػػنل ب الحاػػػػػو ـ و ايذػػػػػداؼ   والمن ػػػػػـ المػػػػػنذر ذػػػػػو الػػػػػذي 

ن ػػػػػػ  ادػػػػػػ وب واحػػػػػػد وادػػػػػػحخداـ نم  ػػػػػػ  الحاػػػػػػو ـ والد ػػػػػػؼ نػػػػػػف مواذػػػػػػب الحعم ػػػػػػذ   وم ػػػػػػوللـ   
وقػػػػػػدراحلـ   واحجنذػػػػػػنحلـ   واحح نجػػػػػػنحلـ   والد ػػػػػػؼ نػػػػػػف الحعم ػػػػػػذ  ط صػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ   ومػػػػػػف  ػػػػػػـ 

 حنجنحلـ. وإل  نعحاد ـ ال رامة الماحرح  لمدنندحلـ 

 التدريس الفعال والجودة:

نم  ػػػػػػ   كنص ػػػػػػ  حلػػػػػػدؼ الػػػػػػ  ححدػػػػػػ ف المكػػػػػػحة الكلػػػػػػنص    وي  مدػػػػػػف انح نرذػػػػػػن  حنح ػػػػػػر الجػػػػػػودة   
نم  ػػػػ  خ نل ػػػػػ  او مناػػػػدة   فلػػػػػ  حدػػػػحكد ن ػػػػػ  ايحدػػػػػنس النػػػػنـ ل حدػػػػػـ ن ػػػػ  اي ػػػػػ نف   ون ػػػػػ  
ضػػػػػرورة ححدػػػػػ ف ظػػػػػروؼ النمػػػػػؿ و  صحػػػػػه   والجػػػػػودة ذػػػػػ  ذػػػػػدؼ  مدػػػػػف ق ندػػػػػه ولػػػػػ س احدػػػػػنس 

رقػػػػػػػه  ػػػػػػػلدت ححػػػػػػػد نت د  ػػػػػػػرة فػػػػػػػ  مػػػػػػػ لـ ال ػػػػػػػعح     و مػػػػػػػن اف كظػػػػػػػـ الحن ػػػػػػػ ـ ومكنذجػػػػػػػه وط
قضػػػػػػوف الناػػػػػػود الا   ػػػػػػ  المك ػػػػػػرم   دػػػػػػ ب ال ػػػػػػورة المن ومنح ػػػػػػ  والحطػػػػػػور المنرفػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ   
ون ػػػػـ ايح ػػػػنؿ وحاك نحػػػػه   فػػػػنف ذلػػػػؾ ادى الػػػػ  ظلػػػػور احجنذػػػػنت حد  ػػػػ  فػػػػ  المكػػػػنذة واذػػػػدافلن 

  طراصػػػػؽ وطػػػػرؽ الحػػػػدر س   والدةػػػػنفات الحن  م ػػػػ  والملػػػػنرات ايداص ػػػػ  فػػػػ  انػػػػداد المن مػػػػ ف وفػػػػ
وادػػػػػػنل ب حدر دػػػػػػلـ   ومػػػػػػف ذػػػػػػذا المكط ػػػػػػؽ دػػػػػػكحنرض الػػػػػػ  جػػػػػػودة المكػػػػػػحة الكلػػػػػػنص  )المػػػػػػحن ـ( 
ود ة ػػػػ  ححا ػػػػؽ ح ػػػػؾ الجػػػػودة نػػػػف طر ػػػػؽ جػػػػودة الحن ػػػػ ـ وفنن  حػػػػه   واف ححدػػػػ ف جػػػػودة الحن ػػػػ ـ 
حدمػػػػػف فػػػػػ  اذم ػػػػػ  ال حػػػػػث نػػػػػف الد ة ػػػػػ  الحػػػػػ  كجنػػػػػؿ  لػػػػػن دػػػػػؿ حن ػػػػػـ جد ػػػػػد  كػػػػػدمة فػػػػػ  ال  صػػػػػ  

 الجد ػػػػػػػد م دػػػػػػػنً وحػػػػػػػه ال خ ػػػػػػػ   مػػػػػػػف الخ ػػػػػػػرات الاد مػػػػػػػ  ل  ػػػػػػػ ح الػػػػػػػحن ـ المنرف ػػػػػػػ  ل مػػػػػػػحن ـ و ر 
لمدحدػػػػ ه مط ونػػػػن  طن نػػػػه المم ػػػػز نػػػػف ق ػػػػر    فنلمنػػػػنرؼ والملػػػػنرة   والاػػػػ ـ المخزوكػػػػ   خن ػػػػنً 

الحػػػػػػ  ح ػػػػػػدؿ ال ك ػػػػػػ  المنرف ػػػػػػ    او المكدمجػػػػػػ  فػػػػػػ  الكظػػػػػػنـ ايدرادػػػػػػ  ل  ػػػػػػخص ي حم ػػػػػػز ذلػػػػػػؾ 
ده   اي نكػػػػػػدمن حدػػػػػػوف نػػػػػػدة فدر ػػػػػػ  ال ػػػػػػخص اي مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ا نرذػػػػػػن الحػػػػػػ  حظلػػػػػػر فػػػػػػ  دػػػػػػ و 
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حاك ػػػػػػ  و انف ػػػػػػ   حدػػػػػػد ن  لػػػػػػن الةػػػػػػرد فػػػػػػ  الوضػػػػػػن نت الح نح ػػػػػػ  المححولػػػػػػ  فحس ػػػػػػر مػػػػػػف ون م ػػػػػػ  و 
ط  نػػػػػ  ردود فن ػػػػػه   وقكنننحػػػػػه ومرافاػػػػػه   اف جػػػػػودة الػػػػػحن ـ حػػػػػزداد وحػػػػػكاص ط اػػػػػن يحدػػػػػنع قػػػػػدرة 

فػػػػػ   المػػػػحن ـ ن ػػػػ  ذضػػػػػـ مػػػػن حن مػػػػه   وححو  ػػػػػه الػػػػ  نك ػػػػػر مدػػػػوف ل خ ػػػػ حه    ػػػػػـ حوظ ةػػػػه
مجػػػػػنيت جد ػػػػػدة   وذػػػػػذا  نكػػػػػ  الحردػػػػػز ن ػػػػػ  قننػػػػػدة اكحاػػػػػنؿ ا ػػػػػر الػػػػػحن ـ   واكحاػػػػػنؿ ا ػػػػػر الػػػػػحن ـ 
 حط ػػػػب  ػػػػرطن من كػػػػ  اذملػػػػن   كمػػػػط الػػػػحن ـ المححاػػػػؽ ومدوكنحػػػػه دػػػػ ف  لػػػػدؼ المن ػػػػـ الػػػػ  حن ػػػػ ـ 
الح م ػػػػذ منرفػػػػ  جد ػػػػدة و حوقػػػػت مػػػػف ذػػػػذا الح م ػػػػذ ادػػػػح منر ذػػػػذ  المنرفػػػػ  فػػػػ  مواقػػػػؼ جد ػػػػدة ق ػػػػر 

قػػػػؼ الػػػػذي مػػػػر  ػػػػه فػػػػ  قننػػػػدة الػػػػدرس   و كحظػػػػر مػػػػف المن ػػػػـ اف  حػػػػوؿ المنػػػػنرؼ م ػػػػن ل  ل مو 
الح ػػػػػػػد ؿ  ك و ػػػػػػػن ووظ ة ػػػػػػػن   ن ػػػػػػػ  حدػػػػػػػب  إلنػػػػػػػندةوالدةن ػػػػػػػنت الػػػػػػػ  مػػػػػػػندة حن ػػػػػػػـ مركػػػػػػػ  قن  ػػػػػػػ  

محط  ػػػػنت ايدػػػػح منر الجد ػػػػد   وذػػػػذا  نكػػػػ  خػػػػروج المن ػػػػـ نػػػػف ك ػػػػوص و  اػػػػ  المػػػػكلة   وذػػػػذا 
  حط ب مف المن ـ من     :

م ػػػػذ  فػػػػ  ادػػػػحنندة حػػػػنر   ح ػػػػدؿ المنرفػػػػ  : او الدةػػػػنفة المػػػػراد حن ملػػػػن   اف   ػػػػحرؾ مػػػػت حع .2
ن  لػػػػػػػن   وذلػػػػػػػؾ  معحظػػػػػػػ  ور ػػػػػػػد  ػػػػػػػدا نت ظلورذػػػػػػػن   ومحن نػػػػػػػ  الحس ػػػػػػػرات الحػػػػػػػ  طػػػػػػػرات 

 ل ضػػػػػػػػػنفنتوادػػػػػػػػػ نب حخ  لػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػض نكن ػػػػػػػػػرذن ايولػػػػػػػػػ    وم ػػػػػػػػػررات ادػػػػػػػػػح نن لن 
 الجد دة.

كػػػػ  ل منرفػػػػ : ومػػػػدى ادػػػػحاعل   اف  دػػػػنند حعم ػػػػذ  فػػػػ  ادح ػػػػنؼ النكن ػػػػر ايدندػػػػ   المدو  .1
دػػػػػؿ مكلػػػػػن نػػػػػف النكن ػػػػػر ايخػػػػػرى   ومػػػػػدى قن   حلػػػػػن ل حػػػػػداخؿ   او ايكدػػػػػجنـ وايخػػػػػحعط 

 مت نكن ر منرف   مف ط  ن  مخح ة .
اف  ػػػػػػػدرب حعم ػػػػػػػذ  ن ػػػػػػػ  حح  ػػػػػػػؿ الوضػػػػػػػن نت الجد ػػػػػػػدة : وادحدػػػػػػػنب اوجػػػػػػػه الح ػػػػػػػن ه  ػػػػػػػ ف  .0

و ك ػػػػػ  الدةن ػػػػػ  وط  نحلػػػػػن     ك حلػػػػػن   وط  نحلػػػػػن   ونكن ػػػػػرذن   والظػػػػػروؼ المح طػػػػػ   لػػػػػن  
ونكن ػػػػػرذن الحػػػػػ  احاكلػػػػػن دػػػػػن ان   وظػػػػػروؼ ادػػػػػحخداملن   وحاػػػػػد ر كجػػػػػنح ادػػػػػحخداـ المنرفػػػػػ  

 المدحد   ف  حؿ الم دعت الح  حطرحلن الوضن   الجد دة.
دم  فػػػػػػػ  وضػػػػػػػن   خاف  ػػػػػػػدرب حعم ػػػػػػػذ  ن ػػػػػػػ  دمػػػػػػػة ايل ػػػػػػػنت والنكن ػػػػػػػر المحػػػػػػػوفرة المدػػػػػػػح .0

ري او وظ ةػػػػػػ  : لححضػػػػػػح النعقػػػػػػنت وايل ػػػػػػنت ا ػػػػػػدنل   من كػػػػػػ  ضػػػػػػمف كظػػػػػػنـ ق مػػػػػػ  او فدػػػػػػ
الانصمػػػػػػػػػػ    او الممدػػػػػػػػػػف ق نملػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػ ف النكن ػػػػػػػػػػر المخح ةػػػػػػػػػػ  ل وضػػػػػػػػػػن   الجد ػػػػػػػػػػدة المػػػػػػػػػػراد 

 مننلجحلن.
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اف  حػػػػػدد حوقننحػػػػػه مػػػػػف حعم ػػػػػذ : و رفػػػػػت حوقنػػػػػنحلـ مػػػػػف اكةدػػػػػلـ   واف  اػػػػػوملـ ن ػػػػػ  خ ة ػػػػػ   .3
ى الحاػػػػو ـ  ػػػػرطن مػػػػن ورد فػػػػ  الكاػػػػنط اير نػػػػ  آكةػػػػ  الػػػػذدر   وحوضػػػػت الحوقنػػػػنت ن ػػػػ  مدػػػػحو 

لححا ػػػػػػػؽ الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػحن ـ الج ػػػػػػػد  يف ال ػػػػػػػورة الحػػػػػػػ   ردػػػػػػػملن الح م ػػػػػػػذ نػػػػػػػف كةدػػػػػػػه والحػػػػػػػ  
ردػػػػملن المن ػػػػـ فػػػػ  ذذكػػػػه نػػػػف الح م ػػػػذ ححػػػػدد حوقنػػػػنت قػػػػدرات الح م ػػػػذ   وحػػػػدفت المن ػػػػـ الػػػػ  
مدػػػػنندة الح م ػػػػذ ل  ػػػػوغ دػػػػاؼ ح ػػػػؾ الحوقنػػػػنت قػػػػدرات موجػػػػودة  نلةنػػػػؿ   واكجػػػػنزات محااػػػػ   

 المن ـ لحد  ؼ الحن ـ حدب الةروقنت الةرد  .وحدخؿ محنول  

واف المن ػػػػـ الػػػػذي  دػػػػحط ت حد  ػػػػؼ حن  مػػػػه وحاو مػػػػه  كجػػػػنح مػػػػف اجػػػػؿ ححا ػػػػؽ اكحاػػػػنؿ ا ػػػػر الػػػػحن ـ 
نكػػػػػػد المػػػػػػحن ـ مػػػػػػف الوضػػػػػػن   المدردػػػػػػ   الػػػػػػ  وضػػػػػػن نت جد ػػػػػػدة    دػػػػػػوف قػػػػػػد اكجػػػػػػز حن  مػػػػػػن ذا 

 . نلح د دجودة 

 الجودة في اداء المعمم

ن ػػػػػػـ مػػػػػػف مكظػػػػػػور الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم     جػػػػػػودة ح ذ  ػػػػػػه الن مػػػػػػ  والملكػػػػػػ  حنكػػػػػػ  جػػػػػػودة اداف الم   
وفػػػػػػؽ مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم     وجػػػػػػودة ح ذ  ػػػػػػه ال اػػػػػػنف  وحزو ػػػػػػد    انفػػػػػػ  الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم     
وجػػػػودة الخ ػػػػرات الحػػػػ   مح دلػػػػن   وا منكػػػػه  نلة دػػػػة  الحػػػػ   ح كنذػػػػن المػػػػكلة والانصمػػػػ  ن ػػػػ  مةلػػػػـو 

 الجودة ال نم  .

د المحوقػػػػػت مػػػػػف المن ػػػػػـ والػػػػػدور المحس ػػػػػر الػػػػػذي  جػػػػػب ن  ػػػػػه الا ػػػػػنـ  ػػػػػه فػػػػػ  اف ايداف الجد ػػػػػ   
ضػػػػػػوف ط  نػػػػػػ  ذػػػػػػذا ايداف    ك سػػػػػػ  اف  حمحػػػػػػور حػػػػػػوؿ حمد كػػػػػػه مػػػػػػف حاػػػػػػد ـ الكون ػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  

الملػػػػػػنرات الحػػػػػػ  الجد ػػػػػػدة الحػػػػػػ   ةرضػػػػػػلن مجحمػػػػػػت المنرفػػػػػػ  والحػػػػػػ   دػػػػػػحوج لن اددػػػػػػنب الحعم ػػػػػػذ 
جحمػػػػػػت   والكون ػػػػػػػ  الجد ػػػػػػدة ل حن ػػػػػػػ ـ حةػػػػػػػرض حن ػػػػػػكلـ ن ػػػػػػػ  الحننمػػػػػػؿ الةنػػػػػػػنؿ مػػػػػػت ححػػػػػػػد نت الم

 مجمون  مف الححويت ف  الممنردنت الحن  م   الحنل   ال  ممنردنت اخرى دنلحنل :
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الممنردنت الحن  م   الح  حردز  مفايكحانؿ 
 ال  الممنردنت الحن  م   الح  حردز ن   :ن  

 اي حدنر.حكم   ملنرات الحجد د و  - حكم   ملنرات الحةظ وايدحظلنر. -
حػػػػػػػػػػػػػدن ـ ملػػػػػػػػػػػػػنرات الحح  ػػػػػػػػػػػػػؿ والحةدػػػػػػػػػػػػػ ر  - قرس ق ـ ايححراـ وايمح نؿ وايح نع. -

 واي داع.
 ن    انف  ايحانف والجودة. الح د د - الحدر ب ن    انف  الحد ايدك  -
 حر    الحةرد والحم ز وايخحعؼ. - حر    الح ن ه والحطن ؽ وايصحعؼ. -
ن ػػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػػنرات ايدحا ػػػػػػػػػػػنف الحػػػػػػػػػػػدر ب  - الحدر ب ن    انف  الح ا . -

 والحاو ـ.
حدػػػػػػػر س ملػػػػػػػنرات الحننمػػػػػػػؿ مػػػػػػػت المػػػػػػػ لوؼ  -

 والم ذوؿ.
 قرس نندات اينحمند ن   الذات. -

الحػػػػػػدر ب ن ػػػػػػ  المسػػػػػػنمرة الن م ػػػػػػ  وارح ػػػػػػند  - 
 المجلوؿ.

وذكػػػػن  جػػػػب ن ػػػػ  المن ػػػػـ حس  ػػػػر دور  جػػػػذر ن مػػػػف دوكػػػػه مردػػػػع ل من ومػػػػنت وم اكػػػػن ل حعم ػػػػذ     
ومدح ػػػػنرا حن  م ػػػػن ومكظمػػػػن ل  صػػػػ  الػػػػحن ـ ومػػػػف ذكػػػػن  حوقػػػػؼ دور  فػػػػ  الػػػػ  دوكػػػػه مر ػػػػدا وموجلػػػػن 

طػػػػػػػرح المن ومػػػػػػػنت ن ػػػػػػػ  الحعم ػػػػػػػذ لح ػػػػػػػو اذذػػػػػػػنكلـ  لػػػػػػػن  و ححػػػػػػػوؿ دور  الػػػػػػػ  حن ػػػػػػػ ملـ د ة ػػػػػػػ  
الػػػػػػػحن ـ   وحػػػػػػػدر  لـ ن ػػػػػػػ  د ة ػػػػػػػ  اح ػػػػػػػنع الخطػػػػػػػوات الن م ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الحةد ػػػػػػػر وحػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػدعت 

ايدػػػػػػػص   الذد ػػػػػػػ    وطػػػػػػػرؽ الو ػػػػػػػوؿ واي ػػػػػػػداع   وايدحد ػػػػػػػنؼ   والحاػػػػػػػو ـ   ود ة ػػػػػػػ   ػػػػػػػ نق  
الػػػػػػ  المن ومػػػػػػنت والمنػػػػػػنرؼ وايدػػػػػػحةندة مكلػػػػػػن   وحػػػػػػدر  لـ ن ػػػػػػ  ا ػػػػػػوؿ الحػػػػػػوار   والمكنق ػػػػػػ  

الا مػػػػػػػ  ود ة ػػػػػػػ  الػػػػػػػحن ـ الػػػػػػػذاح  واينحمػػػػػػػند ن ػػػػػػػ   اآلرافواي ػػػػػػػسنف   والنمػػػػػػػؿ الةر اػػػػػػػ  وطػػػػػػػرح 
ن ػػػػػ  وح ػػػػػج نلـ الػػػػػكةس فػػػػػ  ادحدػػػػػنب المنػػػػػنرؼ والح ػػػػػوؿ ن  لػػػػػن مػػػػػف م ػػػػػندرذن المحكونػػػػػ    

المسػػػػػػػنمرة الن م ػػػػػػػ  وارح ػػػػػػػند المجلػػػػػػػوؿ   وطػػػػػػػرح ايفدػػػػػػػنر ق ػػػػػػػر الم لوفػػػػػػػ    والمن ػػػػػػػـ وفاػػػػػػػن لمػػػػػػػن 
ند ػػػػػػدة ومح ػػػػػػ ن  ل دػػػػػػوف نضػػػػػػوا فػػػػػػننع فػػػػػػ    ػػػػػػ دوارححط  ػػػػػػه الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   مطنلػػػػػػب ل ا ػػػػػػنـ 

حػػػػدر ب الحعم ػػػػذ داخػػػػؿ المدردػػػػ  وخنرجلػػػػن   و دػػػػحة د مػػػػف حدكولوج ػػػػن الحن ػػػػ ـ الحد  ػػػػ  ف ضػػػػملن 
حن  م ػػػػ    ون  ػػػػه الححػػػػوؿ مػػػػف الحن ػػػػ ـ الجمػػػػنن  الػػػػ  الحن ػػػػ ـ المةػػػػرد   والححػػػػوؿ الػػػػ  النم  ػػػػ  ال

مػػػػػػف الحن ػػػػػػ ـ الكمطػػػػػػ  المس ػػػػػػؽ الػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ المةحػػػػػػوح   وايطػػػػػػعع ن ػػػػػػ  المدػػػػػػحجدات الحر و ػػػػػػ  
والحخ ػػػػص فػػػػ  ن ػػػػـو جد ػػػػدة م ػػػػؿ كمػػػػو الحةد ػػػػر   و  صػػػػ  الػػػػحن ـ والحاػػػػو ـ المنرفػػػػ  والكةدػػػػ    
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ايخعقػػػػػػػػ    واخعق ػػػػػػػػنت الملكػػػػػػػػ   دمػػػػػػػػن  جػػػػػػػػب ن  ػػػػػػػػه الحكم ػػػػػػػػ  والكمػػػػػػػػو ايكةنػػػػػػػػنل    والكمػػػػػػػػو 
المدػػػػحمرة مػػػػف خػػػػعؿ ايطػػػػعع والػػػػحن ـ الػػػػذاح  المدػػػػحاؿ والم ػػػػنرد  الةننلػػػػ  فػػػػ   ػػػػرامة الحكم ػػػػ  

حا ػػػػؽ المػػػػذدور   فنكػػػػه دػػػػ حمدف  ػػػػع  ػػػػؾ مػػػػف الا ػػػػنـ لحالملك ػػػػ  ا كػػػػنف الخدمػػػػ    واذا مػػػػن دػػػػن  
 نم   والمحم     نيح :الجد دة   وفان لمحط  نت الجودة ال    دوار 

 دور  دمعحظ د دولوج  وم خص  ح  كةد  . .2
 دور  دم خص حننـ. .1
 دور  دمحةز ل حعم ذ ن   الحن ـ. .0
 دور  دحدكولوج  فك  ف  ننلـ حاك نت الحر   . .0
 دور  دجنمت من ومنت ل رامة الحندب ايل . .3
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اف المن ػػػػػػػـ الج ػػػػػػػد والػػػػػػػودود والمػػػػػػػححمس ل منرفػػػػػػػ    ي  ػػػػػػػد اف حدػػػػػػػوف نعقحػػػػػػػه  دػػػػػػػؿ ح م ػػػػػػػذ     
ا ن ػػػػ  حطػػػػو ر ملػػػػنرات الػػػػحن ـ   دمػػػػن اف ح  ػػػػ ر وحكػػػػو ر نعقػػػػ  ح ػػػػندؿ  كػػػػنص  واف  دػػػػوف قػػػػندر 

الح م ػػػػذ  ادراحػػػػه وامدنك نحػػػػه ومدػػػػنندحه   وحجكػػػػب الناػػػػنب ال ػػػػد د   واي حنػػػػند نػػػػف الم نلسػػػػ  فػػػػ  
ن ػػػػػػ   كػػػػػػنف نعقػػػػػػ  ج ػػػػػػدة مػػػػػػت زمعصػػػػػػه   دػػػػػػؿ ذػػػػػػذا  دػػػػػػنذـ فػػػػػػ  مدػػػػػػنندة الكاػػػػػػد   ومدػػػػػػنندحه 

وذػػػػػو  ف والمحم ػػػػػز ف   واف من ػػػػػػـ الحعم ػػػػػذ ودفنلػػػػػـ الػػػػػ  الػػػػػػحن ـ   وفػػػػػ  ادح ػػػػػنؼ ومدػػػػػػنندة الم
ال ػػػػـو وفػػػػ  ضػػػػوف الجػػػػودة ال ػػػػنم   مطنلػػػػب  ػػػػنلحن  ـ المةػػػػرد   و حط  اػػػػه  نكن ػػػػ  فنصاػػػػ    و مدكػػػػه 

 حجر   ذذ  الطر ا   نح نع ايح  :

دردػػػػػػه دنلنػػػػػػندة لمجحمػػػػػػت ال ػػػػػػؼ    ػػػػػػـ  ط ػػػػػػب مػػػػػػف جم ػػػػػػت الحعم ػػػػػػذ الا ػػػػػػنـ   إنطػػػػػػنف  ػػػػػػدا     
اف  دػػػػػوف نمػػػػػع دحن  ػػػػػن   و نػػػػػد جمػػػػػت اينمػػػػػنؿ  نمػػػػػؿ مػػػػػن  حكػػػػػنوؿ موضػػػػػوع ذػػػػػذا الػػػػػدرس ن ػػػػػ  

الدحن  ػػػػ  وح ػػػػح حلن    دػػػػحدن  المن ػػػػـ دػػػػؿ ح م ػػػػذ ن ػػػػ  حػػػػدة   و ط ػػػػب ال ػػػػه حوضػػػػ ح مػػػػن لػػػػـ 
المعحظػػػػ     ػػػػـ  ػػػػدوف المن ػػػػـ ذػػػػذ    ن خطػػػػنف ةلمػػػػه مػػػػف الػػػػدرس   والػػػػذي حم ػػػػه ن ػػػػ  الوقػػػػوع 

دػػػػػ ال ف او  ال ػػػػػروحنت ن ػػػػػ  اوراؽ او  طنقػػػػػنت حجػػػػػزا ف لػػػػػن دػػػػػؿ  ػػػػػنو     ػػػػػدؿ حػػػػػدر ج  الػػػػػ 
 ع ػػػػ  او ار نػػػػ  ادػػػػص     ف ػػػػدي مػػػػف حخطػػػػ  ال ػػػػنو   قةػػػػزة واحػػػػدة    ضػػػػت للػػػػن  لػػػػذ  الطر اػػػػ  
مراحػػػػػػؿ مححنل ػػػػػػ  يجح نزذػػػػػػن   ل و ػػػػػػوؿ الػػػػػػ  كح جػػػػػػ  ماكنػػػػػػ    وح ػػػػػػؾ ذػػػػػػ  مػػػػػػن حدػػػػػػم   طنقػػػػػػ  
ايدػػػػحنندة   والحػػػػ  اضػػػػ ةت ال لػػػػن ف مػػػػن  نػػػػد  طنقػػػػنت الحمػػػػنر ف   الحػػػػ  ححػػػػؿ فػػػػ  السنلػػػػب مدػػػػنف 

مكندػػػػػػ   ل حعم ػػػػػػذ والواقػػػػػػت اف الحن ػػػػػػ ـ المةػػػػػػرد   كلػػػػػػناردة فػػػػػػ  الدحػػػػػػنب المدردػػػػػػ   الحمػػػػػػنر ف الػػػػػػو 
 ةػػػػػرض اف حوضػػػػػت  طنقػػػػػنت النمػػػػػؿ فػػػػػ  ضػػػػػوف منرفػػػػػ  المن ػػػػػـ لحعم ػػػػػذ  ويذحمنمػػػػػنحلـ   وفػػػػػ  
ضػػػػػوف ال ػػػػػنو نت الحػػػػػ   عحظلػػػػػن مػػػػػف خػػػػػعؿ الحػػػػػدر س   وذػػػػػذا  نح ػػػػػر مدػػػػػنندا ج ػػػػػدا ل حن ػػػػػ ـ 

 ػػػػ  ال ػػػػنو نت الحػػػػ   واجللػػػػن ا كػػػػنف الحػػػػدر س   ي الجمػػػػنن    و دػػػػنند المن ػػػػـ فػػػػ  الحس ػػػػب ن
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دػػػػ من نكػػػػدمن حدػػػػوف حجػػػػرة الدرادػػػػ  ح ػػػػحمؿ ن ػػػػ  حعم ػػػػذ  حةوقػػػػوف فػػػػ  اينمػػػػنر   و ػػػػحمدف دػػػػؿ 
من ػػػػـ اف   جػػػػ  الػػػػ  ذػػػػذ  الطر اػػػػ  فػػػػ  الحن ػػػػ ـ    نلاػػػػدر الػػػػذي حدػػػػمح  ػػػػه  ػػػػروط نم ػػػػه وح ذ  ػػػػه 

 طنقػػػػػػنت   واف الحن ػػػػػػ ـ المةػػػػػػرد   وايذحمػػػػػػنـ الػػػػػػذي  ول ػػػػػػه لحعم ػػػػػػذ    والوقػػػػػػت المحػػػػػػنح لنمػػػػػػؿ ال
 س ػػػػػػر جػػػػػػو ال ػػػػػػؼ حس  ػػػػػػرا جػػػػػػذر ًن   فػػػػػػع  نػػػػػػود  مػػػػػػ  وجػػػػػػود ل كظػػػػػػنـ   والرحن ػػػػػػ    والم ػػػػػػؿ   اذ 
 نطػػػػ  دػػػػؿ ح م ػػػػذ نمػػػػع خن ػػػػن  ػػػػه مكندػػػػ ن لادراحػػػػه   ل كجػػػػز   نلدػػػػرن  الحػػػػ  حدػػػػمح  لػػػػن ح ػػػػػؾ 

 ومنح ػػػػػ  الاػػػػػدرات   فحػػػػػزوؿ  ػػػػػذلؾ ادػػػػػ نب الم ػػػػػؿ والددػػػػػؿ   واف محط  ػػػػػنت الن ػػػػػر وال ػػػػػروة المن
  والجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   د لػػػػػػن ححط ػػػػػػب مػػػػػػف الحن ػػػػػػ ـ خ ػػػػػػؽ الةػػػػػػرد الكنضػػػػػػة نا  ػػػػػػن و انف ػػػػػػن   الاػػػػػػندر 

اجػػػؿ ذػػػذا الةػػػرد   وانػػػدت للػػػن النػػػدة مػػػت مػػػف ن ػػػ  الحطػػػور والحطػػػو ر فػػػ  ظػػػؿ ظػػػروؼ ذ صػػػت 
 ػػػػػؽ اي مػػػػػنف  ػػػػػنذ والػػػػػويف ل ػػػػػ عد   يدػػػػػ من واف الد ماراط ػػػػػ  ايلحػػػػػزاـ  ا مػػػػػه واخعقػػػػػه مػػػػػف مكط

دػػػػػػػنف  الةػػػػػػػرص دم ػػػػػػػؿ ان ػػػػػػػ  وححط ػػػػػػػب كونػػػػػػػن مػػػػػػػف الحر  ػػػػػػػ  والحن ػػػػػػػ ـ   حدػػػػػػػوف ف ػػػػػػػه حدػػػػػػػحلدؼ ح
وممنردػػػػػػنحلن النم  ػػػػػػ     واآلرافنم  ػػػػػػنت الحن ػػػػػػ ـ وحط  انحلػػػػػػن ايجحمنن ػػػػػػ  وحدػػػػػػوف ف ػػػػػػه ايفدػػػػػػنر 

و دػػػػػوف ف ػػػػػه النمػػػػػؿ وادراؾ المةػػػػػنذ ـ والو ػػػػػوؿ الػػػػػ  الكحػػػػػنصة وذػػػػػذ  د لػػػػػن حمحػػػػػزج وحححػػػػػدد مػػػػػف 
 ػػػػػػـو وفػػػػػػ  ضػػػػػػوف الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   مطنلػػػػػػب فػػػػػػ  الحطػػػػػػو ر  دا ػػػػػػ  دػػػػػػف الحن ػػػػػػ ـ   واف من ػػػػػػـ ال

والححػػػػػػد ث يدػػػػػػ من واف المكػػػػػػنذة د لػػػػػػن حرحدػػػػػػز ن ػػػػػػ  الدػػػػػػـ ممػػػػػػن  ػػػػػػدفت الحعم ػػػػػػذ النػػػػػػزوؼ نػػػػػػف 
الحن ػػػػػػػػػ ـ وك ػػػػػػػػػذ    فػػػػػػػػػنلمكلة  جػػػػػػػػػب اف  دػػػػػػػػػوف ادارة لحون ػػػػػػػػػ  الحعم ػػػػػػػػػذ  م ػػػػػػػػػدعت المجحمػػػػػػػػػت 

ذ فػػػػػػػػ  الحضػػػػػػػػح   والم ػػػػػػػػدعت الح نح ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ   مدػػػػػػػػف اف ح ػػػػػػػػندفلـ   واداة لحون ػػػػػػػػ  الحعم ػػػػػػػػ
لحػػػػ م ف حاػػػػوقلـ مػػػػف الحر ػػػػ  وايمػػػػف والمدػػػػنواة   واي مػػػػنف  ػػػػنلن ـو ادػػػػ و ن ل ح ػػػػنة ودفػػػػت نج ػػػػ  

النمػػػػػػؿ  وح  ػػػػػػ ؿالحاػػػػػػدـ   والحػػػػػػزود  نلحاػػػػػػنصؽ والخ ػػػػػػرات ايكدػػػػػػنك     فػػػػػػ   ػػػػػػورذن المحطػػػػػػورة   
المكػػػػػػحة   وحػػػػػػذوؽ ايكحػػػػػػنج لػػػػػػدى المحن مػػػػػػ ف   مػػػػػػت انػػػػػػداد الطنقػػػػػػنت ال  ػػػػػػر   العزمػػػػػػ  ل كلضػػػػػػ  
النمراك ػػػػػػ  والحكم ػػػػػػ  ايقح ػػػػػػند   وايجحمنن ػػػػػػ    وحنجػػػػػػنت الػػػػػػدوؿ ال ػػػػػػد ا  وال ػػػػػػا ا  ل نمنلػػػػػػ  
او ل كػػػػػػوع والمدػػػػػػحوى  المكندػػػػػػب لدػػػػػػؿ مجػػػػػػنيت الح ػػػػػػنة   والمن ػػػػػػـ  ننح ػػػػػػنر  الدننمػػػػػػ  ايدندػػػػػػ   
ل كػػػػػنف وحاػػػػػدـ المجحمػػػػػت    جػػػػػب ايذحمػػػػػنـ  ػػػػػه ورنن حػػػػػه والحةػػػػػنظ ن ػػػػػ  ادػػػػػحارار  المػػػػػندي وحكم ػػػػػ  

الحنػػػػنوف مػػػػت الدػػػػ طنت المدػػػػ ول  لحنز ػػػػز وحػػػػدن ـ  حنػػػػ ف ن ػػػػ  كان ػػػػنت المن مػػػػ ف  قدراحػػػػه   دمػػػػن
المنػػػػن  ر الملك ػػػػ  الموجػػػػودة فنػػػػع فػػػػ  النم  ػػػػ  الحن  م ػػػػ    والدػػػػن  الػػػػ  ححا ػػػػؽ منػػػػن  ر اخػػػػرى 
ق ػػػػػػػػر موجػػػػػػػػودة  نػػػػػػػػد  وذلػػػػػػػػؾ لعرحاػػػػػػػػنف  مدػػػػػػػػحوى المن ػػػػػػػػـ   ولححا ػػػػػػػػؽ اذػػػػػػػػداؼ ور ى الجػػػػػػػػودة 

 ال نم  .



018 
 

 جودة طرق التدريس

 نػػػػػد المن ػػػػػـ مجػػػػػرد م اػػػػػف  اػػػػػـو ن ػػػػػ  حو ػػػػػ ؿ المن ومػػػػػنت الػػػػػ  حعم ػػػػػذ     اذ اف دور   لػػػػػـ    
ايدندػػػػػػػ  ذػػػػػػػو ا ػػػػػػػنرة الحمػػػػػػػنس والك ػػػػػػػنط لػػػػػػػدى المحن مػػػػػػػ ف لػػػػػػػ جن لـ م ػػػػػػػنرد ف فػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػ  
الحن  م ػػػػػػ  الحن م ػػػػػػ    و اومػػػػػػوف  ػػػػػػدور ا جػػػػػػن   ف لػػػػػػن   وحوظ ػػػػػػؼ الػػػػػػحن ـ الػػػػػػذاح  لدػػػػػػ   جنػػػػػػؿ 

الحن م ػػػػػ  و حػػػػػوج للـ كحػػػػػو الػػػػػحن ـ   والحرد ػػػػػز ن ػػػػػ  المػػػػػحن ـ الحعم ػػػػػذ محػػػػػور النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  
. وح ػػػػج ت   كةدػػػػلـولػػػػ س ن ػػػػ  المن ػػػػـ او المػػػػواد   والحرد ػػػػز ن ػػػػ  مدػػػػنندة الحعم ػػػػذ ل حن مػػػػوا 

الحنػػػػػنوف ف مػػػػػن   ػػػػػكلـ وحكظػػػػػ ملـ فػػػػػ  مجمونػػػػػنت وحاػػػػػد ـ ايك ػػػػػط  الحػػػػػ  حكندػػػػػ لـ مػػػػػت ضػػػػػرورة 
لحعم ػػػػػذ فػػػػػ  ال ػػػػػرح والمكنق ػػػػػ  وحوج ػػػػػه ايخػػػػػذ   ػػػػػدؿ جد ػػػػػد ا كػػػػػنف الحػػػػػدر س ومرانػػػػػنة ا ػػػػػراؾ ا

الػػػػ  ادػػػػحخداـ الدةن ػػػػنت ايداص ػػػػ  ا كػػػػنف الك ػػػػنط ال ػػػػة  وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػعؿ   نإلضػػػػنف ايدػػػػص     
ملنرحػػػػػػػه فػػػػػػػ  جػػػػػػػذب اكح ػػػػػػػن  الحعم ػػػػػػػذ  وفػػػػػػػ  ح دػػػػػػػ ط المن ومػػػػػػػنت   وملنرحػػػػػػػه فػػػػػػػ  الحخطػػػػػػػ ط 

عم ػػػػػػػذ والحطػػػػػػػو ر فػػػػػػػ  المكػػػػػػػنذة وطػػػػػػػرؽ الحػػػػػػػدر س   وادػػػػػػػحراح ج نت ادارة ال ػػػػػػػؼ وحػػػػػػػدر ب الح
ن ػػػػػػ  د ة ػػػػػػ  الحننمػػػػػػؿ مػػػػػػت المواقػػػػػػؼ ال وم ػػػػػػ  المحكونػػػػػػ  وحػػػػػػوج للـ وار ػػػػػػندذـ والحرد ػػػػػػز ن ػػػػػػ  
كمػػػػوذـ ال ػػػػنمؿ ولدػػػػ  ححم ػػػػز طػػػػرؽ الحػػػػدر س  ػػػػنلجودة فنكػػػػه ي  ػػػػد مػػػػف اف ححػػػػوفر ف لػػػػن المنػػػػن  ر 

 الحنل  :

 اف حكدجـ مت اذداؼ الجودة وحاود ال  ححا الن. .2
 ةنن لـ مت المندة المادم  ف  الدرس.اف ح  ر دافن   المحن م ف وح دي ال  ح .1
 اف ححظ   رضن الحعم ذ وم وللـ. .0
 اف حوفر الجلد وحخح ر الوقت العـز ل حن ـ. .0
 اف حوظؼ الحاك نت الحد    ف  الحن  ـ   دؿ ج د . .3
اف ححدػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػنلحكوع ومرانػػػػػػػػنة ط  نػػػػػػػػ  ايذػػػػػػػػداؼ والمػػػػػػػػندة والحعم ػػػػػػػػذ   ومحس ػػػػػػػػرات الموقػػػػػػػػؼ  .0

 الحن  م .
 .والحعم ذ لراجن  المدحمرة ل من ـالحسذ   ا اف حوفر .3
دنػػػػػـ الجنكػػػػػب الكظػػػػػري فػػػػػ  المكػػػػػنذة الحن  م ػػػػػ   نلجنكػػػػػب الحط  اػػػػػ  نػػػػػف طر ػػػػػؽ ايك ػػػػػط   .0

 الن م   والم داك   والمنم   .
 حوف ر حن  ـ ح حرؾ ف ه اد ر مف حند . .9

ح دػػػػػػ ر اددػػػػػػنب الحعم ػػػػػػذ ملػػػػػػنرات ادػػػػػػحخداـ ودػػػػػػنصؿ الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ المنن ػػػػػػرة ومكلػػػػػػن  .23
الػػػػ  ملػػػػنرات ايطػػػػعع وال حػػػػث الن مػػػػ   ندػػػػحخداـ   نإلضػػػػنف   وايكحركػػػػت   الحندػػػػب ايلػػػػ
 ح ؾ الودنصؿ.
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 االستراتيجيات العامة في التدريس 

ححنػػػػػدد ادػػػػػحراح ج نت الحػػػػػدر س وححكػػػػػوع حدػػػػػ من  ػػػػػرا  المن ػػػػػـ مكندػػػػػ ن ووفاػػػػػن ل مػػػػػندة الحدر دػػػػػ       
الو ػػػػػػوؿ الػػػػػػ   وط  نحلػػػػػػن وخ ػػػػػػرة المن ػػػػػػـ فػػػػػػ  مجػػػػػػنؿ الحػػػػػػدر س   لدكلػػػػػػن حلػػػػػػدؼ جم نػػػػػػن الػػػػػػ 

ححا ػػػػػػؽ ايذػػػػػػداؼ المك ػػػػػػودة   وحنػػػػػػرؼ ادػػػػػػحراح ج   الحػػػػػػدر س  نكلػػػػػػن الخطػػػػػػط الحػػػػػػ   دػػػػػػحخدملن 
مدػػػػػنندة الحعم ػػػػػذ فػػػػػ  ادحدػػػػػنب الخ ػػػػػرات فػػػػػ  موضػػػػػوع منػػػػػ ف  وحدػػػػػوف نم  ػػػػػ    جػػػػػؿالمن ػػػػػـ 

ايدحدػػػػنب ذػػػػذ  مخططػػػػ  ومكظمػػػػ  ومحد دػػػػ    ح ػػػػث  حػػػػدد ف لػػػػن اللػػػػدؼ الكلػػػػنص  مػػػػف الػػػػحن ـ   
 ندػػػػػػحخداـ ودػػػػػػنصؿ وحاك ػػػػػػنت حن  م ػػػػػػ  الحػػػػػػ   ػػػػػػراد ا  ػػػػػػنللن الػػػػػػ  الحعم ػػػػػػذ  والخػػػػػػراصط المةنذ م ػػػػػػ 

 ندػػػػػػػػحخداملن ل و ػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػ  الكحنجػػػػػػػػنت من كػػػػػػػػ    والكمػػػػػػػػنذج الحن  م ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ  دػػػػػػػػ اـو المن ػػػػػػػػـ 
 المر ودة والح  حـ ححد دذن.

الجػػػػػد ر  نلػػػػػذدر اف ايدػػػػػحراح ج   فػػػػػ  الحػػػػػدر س ا ػػػػػمؿ مػػػػػف طر اػػػػػ  الحػػػػػدر س ذلػػػػػؾ اف  فومػػػػػ   
ذػػػػػ  الحػػػػػ  حخحػػػػػنر الطر اػػػػػ  المعصمػػػػػ  لمخح ػػػػػؼ الظػػػػػروؼ والمحس ػػػػػرات المػػػػػ  رة فػػػػػ  ايدػػػػػحراح ج   

الموقػػػػؼ الحدر دػػػػ    امػػػػن الطر اػػػػ  فلػػػػ  اودػػػػت مػػػػف ايدػػػػ وب فػػػػ  الحػػػػدر س ح ػػػػث اف ايدػػػػ وب 
مػػػػن ذػػػػو اي ودػػػػ     دػػػػحخدملن المن ػػػػـ لحوظ ػػػػؼ طر اػػػػ  الحػػػػدر س   ػػػػدؿ فنػػػػنؿ   والطر اػػػػ  انػػػػـ 

 ر س الذي  ح نه المن ـ   ورة ادند  .الحد  د وبمف ايد وب دوكلن المحدد 

وكح جػػػػػ  ل حطػػػػػور الد  ػػػػػر الػػػػػذي  ػػػػػلد  النػػػػػنلـ و  ػػػػػلد  فػػػػػ  جم ػػػػػت المجػػػػػنيت ايقح ػػػػػند        
اللنصػػػػػػػػػؿ وال ػػػػػػػػػورة المن ومنح ػػػػػػػػػ      وايكةجػػػػػػػػػنر المنرفػػػػػػػػػ  ايجحمنن ػػػػػػػػػ  والد ندػػػػػػػػػ   والحدكولوج ػػػػػػػػػو 

خداـ الحدكولوج ػػػػػن فػػػػػ  وايح ػػػػػنل     فاػػػػػد حكونػػػػػت المنػػػػػنرؼ وحطػػػػػورت الودػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػ  وادػػػػػح
مجػػػػػػنؿ الحن ػػػػػػ ـ واذػػػػػػحـ رجػػػػػػنؿ الحر  ػػػػػػ  والحن ػػػػػػ ـ  طػػػػػػرؽ وادػػػػػػحراح ج نت الحػػػػػػدر س والنمػػػػػػؿ ن ػػػػػػ  
حطو رذػػػػن لححمن ػػػػ  مػػػػت ح ػػػػؾ الخ ػػػػرات المحعحاػػػػ  مػػػػت الحرد ػػػػز ن ػػػػ  الجواكػػػػب الكةدػػػػ   والحر و ػػػػ  

ب ل مػػػػػػحن ـ اضػػػػػػنف  الػػػػػػ  حزو ػػػػػػد   ػػػػػػنلن ـو والمنػػػػػػنرؼ  وحطػػػػػػو ر الحػػػػػػدر س وححدػػػػػػ كلن  مػػػػػػن  حكندػػػػػػ
مػػػػت الكظر ػػػػنت الن م ػػػػ  والحر و ػػػػ  الحد  ػػػػ  ن ػػػػ  انح ػػػػنر اف طػػػػرؽ الحػػػػدر س والكظر ػػػػنت الن م ػػػػ  
الحر و ػػػػػ  نك ػػػػػراف ادندػػػػػ نف فػػػػػ  كجػػػػػنح الموقػػػػػؼ الحن  مػػػػػ   واف الطر اػػػػػ  الحػػػػػ   ح نلػػػػػن المن ػػػػػـ 

 ل ق ػػػػنؿوايك ػػػػط  المدػػػػنندة ح ػػػػد اكح ػػػػن  الحعم ػػػػذ وحػػػػدفنلـ  لألدػػػػنل بفػػػػ  حدر دػػػػه وادػػػػحخدامه 
 ة الن م   وايدحةندة الا وى مكلن.ن   المند

 الطرؽ   ونن ف  الحدر س:  د روالة ؿ الحنل  د ادـ نرضن 

 :والتعمم الصفي الفعال يشتمل عمى عدة خصائص هي 

 اف  دوف مكند ن لادرات المحن ـ وادحنداداحه  مف ح ث وقحه ومن  حط  ه مف جلد. .2
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 و خدـ محط  نت ح نحه. اف  دوف واضح اللدؼ و رح ط  حنجنت المحن ـ وم وله .1
 اف  حرؾ ا را لدى المحن ـ  ح ث  حدث حس  را ف  د وده. .0
اف   كػػػػػػ  ن ػػػػػػ  فلػػػػػػـ المػػػػػػحن ـ وادرادػػػػػػه وذلػػػػػػؾ لدػػػػػػ   ػػػػػػحمدف مػػػػػػف ادػػػػػػحخدامه فػػػػػػ  مواقػػػػػػؼ  .0

 جد دة.
 اف  دوف فرد ن  ن دا نف ال ةظ   والح ا ف. .3
 اف  دوف م ك ن ن   حنز ز المحن ـ وادح نرة دافن حه  ندحخداـ ال واب. .0
اف  دػػػػػنند المػػػػػحن ـ ن ػػػػػ  حػػػػػؿ الم ػػػػػدعت واحخػػػػػنذ الاػػػػػرارات  ضػػػػػمنف و ػػػػػوله الػػػػػ  حرح ػػػػػب  .3

 دور  و حمدف مف الح رؼ الد  ـ ف  مخح ؼ مواقؼ الح نة.  ولو نت ح ح 

اضػػػػػػنف  الػػػػػػ  مػػػػػػن ذدػػػػػػر  فػػػػػػنف الحن ػػػػػػ ـ ال ػػػػػػة  الةنػػػػػػنؿ  جػػػػػػب اف  كدػػػػػػجـ مػػػػػػت محط  ػػػػػػنت      
ـ الحنػػػػػنوك  وح ػػػػػندؿ الخ ػػػػػرات  ػػػػػ ف المحن مػػػػػ ف الحعم ػػػػػذ الكمنص ػػػػػ  واف  ػػػػػدنـ الػػػػػحن ـ الػػػػػذاح  والػػػػػحن 

ف الحعم ػػػػػػػػذ فػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػؼ الم ػػػػػػػػنل   حن مػػػػػػػػوف د ة ػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػدؿ جمػػػػػػػػنن  ا   ي دػػػػػػػػ من و
حنػػػػنوك  و  ػػػػدؿ فػػػػردي ذاحػػػػ    وذػػػػذا  حط ػػػػب مػػػػف المن ػػػػـ الحوج ػػػػه والمحن نػػػػ  فاػػػػط     كمػػػػن  مػػػػكح 

 الةر   ل محن ـ  نينحمند ن   الكةس وال ا   ادراحه.

 التعمم الفعال

 ػػػػرح ط الػػػػحن ـ  نلدرجػػػػ  ايولػػػػ   ندػػػػحنداد المػػػػحن ـ لكػػػػوع المػػػػندة المحن مػػػػ  ومػػػػدى م ػػػػنردحه فػػػػ     
حن ػػػػػػـ ل مػػػػػػندة الدرادػػػػػػ   الحػػػػػػ  حان ػػػػػػؿ م ولػػػػػػه  نم  ػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ   ػػػػػػورة ا جن  ػػػػػػ  و مػػػػػػدى حػػػػػػب اؿ 

لػػػػه ال  صػػػػ  الم ػػػػوق   و ل ػػػػدو مػػػػدى ق ولػػػػه ل من ػػػػـ الػػػػذي  ةحػػػػرض مكػػػػه اف  ػػػػوفر ايمػػػػنف ل مػػػػحن ـ 
ا  وقدراحػػػػػه   والحكو ػػػػػت فػػػػػ  نم  ػػػػػ  الحػػػػػدر س وادخػػػػػنؿ نك ػػػػػر الح ػػػػػو ؽ ف لػػػػػن مػػػػػت و رانػػػػػ  مدػػػػػحو 

مرانػػػػنة الحنلػػػػ  الكةدػػػػ   وايكةننل ػػػػ  ل مػػػػحن ـ   واحنحػػػػ  الةر ػػػػ  لػػػػه ل دػػػػ اؿ والمكنق ػػػػ  والمداخ ػػػػ  
المحن مػػػػ ف دوف حم  ػػػػز   وحنػػػػد نم  ػػػػ  الػػػػحن ـ ودػػػػ      ػػػػدؿ مػػػػكظـ ونػػػػندؿ  ح ػػػػث   ػػػػمؿ جم ػػػػت 

المك ػػػػػودة فلػػػػػ  حػػػػػرح ط  جم ػػػػػ  مػػػػػف النوامػػػػػؿ الحػػػػػ  حػػػػػ  ر فنن  حلػػػػػن  لححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ الحن  م ػػػػػ 
 والح  ا رزذن من    :

: حنح ػػػػر خ ػػػػنصص المػػػػحن ـ مػػػػف اذػػػػـ النوامػػػػؿ الحػػػػ  حػػػػ  ر فػػػػ  فنن  ػػػػ   خصةةةةائص المةةةةتعمم .2
الػػػػحن ـ   فػػػػنلحن ـ ال ػػػػة  الةنػػػػنؿ  حوقػػػػؼ ن ػػػػ  مػػػػدى حجػػػػنكس المحن مػػػػ ف مػػػػف ح ػػػػث قػػػػدراحلـ 

 واحجنذنحلـ. النا    و خ  نحلـ و ةنحلـ وم وللـ
: ححػػػػ  ر فنن  ػػػػ  الػػػػحن ـ   خ ػػػػ   المن ػػػػـ و انفحػػػػه و مػػػػدى دةنفحػػػػه وم ولػػػػه خصةةةةائص المعمةةةةم .1

 واحجنذنحه.
 :   ورة اكدنك   وا جن    قنصم  ن   ايححراـ المح ندؿ.تفاعل المعمم مع المتعممين .0
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: اف حػػػػػػػػوف ر المدردػػػػػػػػ  ل حجل ػػػػػػػػزات والودػػػػػػػػنصؿ الحن  م ػػػػػػػػ  الظةةةةةةةةروف الطبيعيةةةةةةةةة لممدرسةةةةةةةةة .0
اػػػػػػػ   مػػػػػػػواد الحن ػػػػػػػ ـ   وحػػػػػػػوف ر المرافػػػػػػػؽ المدػػػػػػػنندة دنلمدح ػػػػػػػ  والمخح ػػػػػػػرات والمعنػػػػػػػب المحن 

وال  صػػػػ  المكندػػػػ    ػػػػ  ر  ػػػػنلط ت ن ػػػػ  نم  ػػػػ  الػػػػحن ـ و ز ػػػػد مػػػػف فنن  حلػػػػن د مػػػػن حػػػػوفرت ح ػػػػؾ 
 ايمور.

 :    ر حكظ ـ المندة الدراد   وطر ا  نرضلن ن   فنن    الحن ـ.المادة الدراسية .3
: حػػػػػرح ط فنن  ػػػػػ  الػػػػػحن ـ  مػػػػػدى الحجػػػػػنكس والح ػػػػػن ف مصةةةةةف الدراسةةةةةيالتركيبةةةةةة االجتماعيةةةةةة ل .0

فػػػػػػػػػ  الودػػػػػػػػػط ايجحمػػػػػػػػػنن  المدردػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػػث الظػػػػػػػػػروؼ والمدػػػػػػػػػحو نت ايقح ػػػػػػػػػند   
 وايجحمنن   ل حعم ذ.

: وذػػػػػ  النوامػػػػػؿ الحػػػػػ  حػػػػػ  ر فػػػػػ  موقػػػػػؼ المػػػػػحن ـ حجػػػػػن  نم  ػػػػػ  الػػػػػحن ـ  القةةةةةوى الخارجيةةةةةة .3
 ػػػػػػػػػص  ايجحمنن ػػػػػػػػػ  المخح ةػػػػػػػػػ  وجمننػػػػػػػػػ  المدردػػػػػػػػػ    دنل  ػػػػػػػػػت وال  صػػػػػػػػػ  ال انف ػػػػػػػػػ  ودور الحك

الرفػػػػػنؽ  وذػػػػػذ  د لػػػػػن ححػػػػػدخؿ فػػػػػ  ححد ػػػػػد  ػػػػػةنت المػػػػػحن ـ ال خ ػػػػػ   وكمػػػػػط دػػػػػ وده داخػػػػػؿ 
 حجرة الدراد .

المػػػػػػذدورة اكةػػػػػػن حنػػػػػػد مػػػػػػف اذػػػػػػـ نوامػػػػػػؿ الػػػػػػحن ـ ال ػػػػػػة  الةنػػػػػػنؿ الحػػػػػػ   اف النوامػػػػػػؿ الدػػػػػػ ن     
 حددذن ال نح وف ف  ن ـ الكةس الحر وي والح   وضحلن ال دؿ الحنل :

 

 

 

 

 

 

 (: عوامل التعمم الصفي الفعال13شكل رقم )

 استراتيجيات التدريس في ضوء الجودة الشاممة

لػػػػػـ حدػػػػػحار طػػػػػرؽ الحػػػػػدر س  كون لػػػػػن الحا  ػػػػػدي والحػػػػػد ث ن ػػػػػ  حنللػػػػػن ولدػػػػػف كظػػػػػرا ل حطػػػػػور     
ر  ػػػػػ  الدػػػػػر ت والمحعحػػػػػؽ الػػػػػذي   ػػػػػلد  النػػػػػنلـ فػػػػػ  دػػػػػؿ م ػػػػػند ف الح ػػػػػنة الننمػػػػػ  وفػػػػػ  م ػػػػػداف الح

 خصائص المعلم

 القوى الخارجٌة خصائص المعلم

 صفات المجموعة سلوك المعلم والمتعلم

 خصائص المادة الدراسٌة الصفات الطبٌعٌة للمدرسة

الفاعلٌة فً تحقٌق 

االهداف القرٌبة 

 والبعٌدة المدى للتعلم
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خن ػػػػػػ    وكظػػػػػػرا ل مطنلػػػػػػب الجمنذ ر ػػػػػػ  الم حػػػػػػ  فػػػػػػ  حط  ػػػػػػؽ الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم     فػػػػػػنف طػػػػػػرؽ 
الحػػػػدر س حكونػػػػت وحطػػػػورت وح ػػػػن ت لحوادػػػػب ذػػػػذا الحطػػػػور ولحوظ ػػػػؼ الحدكولوج ػػػػن الحد  ػػػػ  فػػػػ  
حن ػػػػػ ـ الػػػػػكشف لح ػػػػػب جم نلػػػػػن فػػػػػ  حكم ػػػػػ  قػػػػػدرة المحن مػػػػػ ف ن ػػػػػ  الحةد ػػػػػر الػػػػػذي  دػػػػػحكد الػػػػػ  

الكاػػػػػػد   والحح  ػػػػػػؿ والحةدػػػػػػ ر   وحػػػػػػؿ الم ػػػػػػدعت  وحاػػػػػػد ر النمػػػػػػؿ الناػػػػػؿ والمكطػػػػػػؽ   واي ػػػػػػداع و 
المكػػػػػحة   ونمػػػػػدت الػػػػػ  حػػػػػدر ب المحن مػػػػػ ف ن ػػػػػ  الػػػػػحن ـ الػػػػػذاح  والم ػػػػػنرد  الةن  ػػػػػ  فػػػػػ  نم  ػػػػػ  
الحن ػػػػ ـ والػػػػحن ـ   والػػػػ  حكم ػػػػ  قػػػػدرات المحن مػػػػ ف ن ػػػػ  ادػػػػحخداـ م ػػػػندر المنرفػػػػ   دػػػػؿ اكوانلػػػػن 

    وذلػػػػػػػؾ لححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة واددػػػػػػػنب المحن مػػػػػػػ ف يدػػػػػػػ من ف مػػػػػػػن  حن ػػػػػػػؽ مكلػػػػػػػن  نلحاك ػػػػػػػ  الحد  ػػػػػػػ
ماومػػػػػػنت الحةد ػػػػػػر الدػػػػػػ  ـ  وححا ػػػػػػؽ الحم ػػػػػػز فػػػػػػ  كػػػػػػواحة نم  ػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ   ولػػػػػػذلؾ فػػػػػػنف 
طػػػػػػػرؽ وادػػػػػػػحراح ج نت الحػػػػػػػدر س فػػػػػػػ  ضػػػػػػػوف الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   ردػػػػػػػزت ن ػػػػػػػ  ح ػػػػػػػد ؿ المػػػػػػػواطف 

ر س فػػػػػػ  المحم ػػػػػػز   وف مػػػػػػن   ػػػػػػ   نػػػػػػض ايدػػػػػػحراح ج نت المنن ػػػػػػرة فػػػػػػ  طػػػػػػرؽ وادػػػػػػنل ب الحػػػػػػد
 د نؽ  انف  الجودة ال نم   وحط ننت المجحمننت المنن رة.

 اوال: استراتيجية ما وراء المعرفة

ذػػػػػػػػػ  مجمونػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػنك  والمنحاػػػػػػػػػدات وايحدػػػػػػػػػنـ والمةػػػػػػػػػنذ ـ  Cognitionالمنرفػػػػػػػػػ      
والح ػػػػػػورات الةدر ػػػػػػ  الحػػػػػػ  حح ػػػػػػدؿ لػػػػػػدى ايكدػػػػػػنف كح جػػػػػػ  لمحنويحػػػػػػه المحدػػػػػػررة لةلػػػػػػـ الظػػػػػػواذر 

ححضػػػػػػمف منػػػػػػنرؼ   كلػػػػػػنلموجػػػػػػودة حولػػػػػػه   والمنرفػػػػػػ   مةلوملػػػػػػن اودػػػػػػت مػػػػػػف الن ػػػػػػـ واي ػػػػػػ نف ا
ن م ػػػػػ  ومنػػػػػنرؼ ق ػػػػػر ن م ػػػػػ  وح ػػػػػث اف الن ػػػػػـ ذػػػػػو منرفػػػػػ  المكظمػػػػػ  الحػػػػػ  حح ػػػػػؼ  نل ػػػػػدؽ 

 واآلرافوال ػػػػػػح  وال  ػػػػػػنت كجػػػػػػد اف المنرفػػػػػػ  ن ػػػػػػنرة نػػػػػػف مجمونػػػػػػ  مػػػػػػف المةػػػػػػنذ ـ والمنحاػػػػػػدات 
 والح ورات الةدر   الح  ححدوف لدى الةرد.

  وذػػػػػو  ك ػػػػػ  كح جػػػػػ   دنإلكدػػػػػنك نتوالن ػػػػػـ فػػػػػرع مػػػػػف فػػػػػروع ذػػػػػذ  المنرفػػػػػ  ححضػػػػػمف منػػػػػنرؼ     
ل حو ػػػػؿ الػػػػ  حنم مػػػػنت   ػػػػورة قػػػػواك ف او كظر ػػػػنت حك  ػػػػؽ نكلػػػػن اذػػػػداؼ ل درادػػػػنت والحجػػػػنرب 

فرن ػػػػػػ  حػػػػػػح خص فػػػػػػ  و ػػػػػػؼ الظػػػػػػواذر وحةدػػػػػػ رذن وضػػػػػػ ط المحس ػػػػػػرات ل حو ػػػػػػؿ الػػػػػػ  نعقػػػػػػنت 
 حداث  درج  ما ول  مف الدق  .محددة   كلن    ـ الحك    نلظواذر واي

والمنرفػػػػػػ  الن م ػػػػػػ  المحػػػػػػوفرة لػػػػػػدى الةػػػػػػرد المنن ػػػػػػر ذػػػػػػ  ح ػػػػػػ    جلػػػػػػود محوا ػػػػػػ   ححااػػػػػػت    
ن ػػػػػػػر الن ػػػػػػػور المخح ةػػػػػػػ  ودػػػػػػػنذمت فػػػػػػػ   كنصلػػػػػػػن دػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػنوب والحضػػػػػػػنرات   ومػػػػػػػف ا ػػػػػػػرز 
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خ ػػػػػػػػنصص المنرفػػػػػػػػ  الن م ػػػػػػػػ  خن ػػػػػػػػ   )الح ػػػػػػػػح ح الػػػػػػػػذاح ( الحػػػػػػػػ  حػػػػػػػػرح ط  خطػػػػػػػػوات من كػػػػػػػػ  
حظػػػػػػػػػػ  الدق اػػػػػػػػػػ  والحجر ػػػػػػػػػػ  و واخح ػػػػػػػػػػنر الةرضػػػػػػػػػػ نت و ػػػػػػػػػػ نق  الكظر ػػػػػػػػػػنت دنلم ػػػػػػػػػػنذدة والمع

جد ػػػػػد و  ػػػػػدؿ دوري   وذػػػػػذا  الخطػػػػػوات مػػػػػف   إنػػػػػندةوادػػػػػحخداملن    ػػػػػـ حودػػػػػ ت كاػػػػػؿ الكظر ػػػػػ  
مػػػػػػن  احضػػػػػػ  اف ح ػػػػػػحح المنرفػػػػػػ  الكنحجػػػػػػ  كةدػػػػػػلن  ندػػػػػػحمرار  اي اف المنرفػػػػػػ  ل دػػػػػػت كلنص ػػػػػػ  

 واكمن حخضت داصمن ل حند ؿ والحس  ر.

المحكونػػػػ  حمدػػػػف الةػػػػرد مػػػػف فلػػػػـ النػػػػنلـ الػػػػذي  نػػػػ ش ف ػػػػه وذلػػػػؾ     ػػػػدنللنالن م ػػػػ  والمنرفػػػػ      
مػػػػف خػػػػعؿ ححد ػػػػد ال ػػػػةنت والخ ػػػػنصص وق ندػػػػلن  نلو ػػػػؼ الدمػػػػ  والد ةػػػػ  وحةدػػػػ ر حػػػػدوث 
الظػػػػػػػواذر  ححد ػػػػػػػد ايدػػػػػػػ نب والنوامػػػػػػػؿ الم د ػػػػػػػ  ال لػػػػػػػن وححد ػػػػػػػد نعقػػػػػػػ  الظػػػػػػػواذر   نضػػػػػػػلن   

او نم  ػػػػػ    ن  ػػػػػ نفن او نم  ػػػػػ  ح ػػػػػوؿ الن ػػػػػـ ن ػػػػػ  حا احلػػػػػ لأل ػػػػػ نفوالمنرفػػػػػ  نم  ػػػػػ  ادراؾ 
ددػػػػػب المن ومػػػػػنت او نم  ػػػػػ  الحةد ػػػػػر المػػػػػ دي الػػػػػ  ادراؾ ال ػػػػػ ف وفلمػػػػػه  ػػػػػـ الحدػػػػػـ ن  ػػػػػه   

فلػػػػػو حػػػػػ معت نػػػػػف المنرفػػػػػ  او الحةد ػػػػػر ف مػػػػػن  Metacognitionامػػػػػن مةلػػػػػـو مػػػػػن وراف المنرفػػػػػ  
 النا   ذ :كةدر  ه ود ؼ كةدر   و رح ط ذذا المةلـو   ع   ا كنؼ مف الد وؾ 

 منرف  ال خص نف نم  نت حةد ر  ومدى دقحه ف  و ؼ حةد ر    ومن  ةدر  ه. .2
 ػػػػػه نكػػػػػد اك ػػػػػسنله  نمػػػػػؿ ذذكػػػػػػ    ححدػػػػػـ ال ػػػػػخص وضػػػػػ طه الػػػػػذاح  ومحن نحػػػػػه لمػػػػػن  اػػػػػـو  .1

ومراق ػػػػػػ  جػػػػػػودة ادػػػػػػحخدامه للػػػػػػذ  المحن نػػػػػػ  فػػػػػػ  ذػػػػػػدي وار ػػػػػػند ك ػػػػػػنطه الػػػػػػذذك  فػػػػػػ  ذػػػػػػذا 
 النمؿ.

اداحػػػػه وحددػػػػ نحه ووجداك نحػػػػه ف مػػػػن  حن ػػػػؽ  نلمجػػػػنؿ مػػػػدى حػػػػ  ر طر اػػػػ  حةد ػػػػر ال ػػػػخص  منح .0
 الذي   سؿ ذذكه.

اف حكم   الحةد ر ححط ب حكم   الححدـ ف  الذات وايح نؿ  لن   يف ال خص الذي  ك سؿ     
 لألفدنر لذا النمؿ   فلو   نب ادوار مولد   نمؿ ذذك  من ف  اـو  ندة ادوار ف  ا كنف ق نمه

حادمه   ومدنـ لةدرة من ك    وموجه لمد ؾ من ف ل و وؿ ال   ومخطط وكنقد ومراقب لمدى
( و ذدر Society of Mindححا ؽ اللدؼ المك سؿ  ه   و ذل ؾ فلو  نمؿ دمجحمت ل ناؿ )

ال  محن ن  الذات وحكظ ملن   والون   ندحخداـ )جوردف(  اف م ط ح من وراف المنرف     ر 
ف    وال  الحةد ر   وت ننؿ او الحد ث مت الذات ادحراح ج نت الحن ـ   والمنرف  نف المنر 

 لدؼ محن ن  حؿ الم د   ومراجنحلن   وحند من وراف المنرف  مف اذـ الد وؾ الذد  ف  مننلج  
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المن ومنت وحكمو مت الحادـ ف  النمر والخ رة   وحاـو  ملم  الد طرة ن   دؿ ك نطنت الحةد ر 
ات المنرف   ل ةرد  ةنن    ف  مواجل  محط  نت ملم  الموجل  لحؿ الم د     وادحخداـ الملنر 

 الحةد ر   وححمحور ملنرات من وراف المنرف  لدى المحن ـ حوؿ ايح :

: وح ػػػػػحمؿ ن ػػػػػ  ملػػػػػنرة ونػػػػػ  المػػػػػحن ـ  من ومنحػػػػػه الدػػػػػن ا  دادرحػػػػػه ن ػػػػػ   مهةةةةةارة التخطةةةةةيط .2
دننف ادػػػػػحدننف من ومػػػػػنت دػػػػػن ا  ذات  ػػػػػ    نلم ػػػػػد   الحػػػػػ   حكنوللػػػػػن   وقدرحػػػػػه ن ػػػػػ  ادػػػػػح

ادػػػػػػحراح ج نت مػػػػػػف م ػػػػػػدعت دػػػػػػن ا  ممن  ػػػػػػ  او مرح طػػػػػػ   ػػػػػػنلموقؼ المك ػػػػػػسؿ  ػػػػػػه ذذك ػػػػػػن   
ون ػػػػػ  ونػػػػػ  المػػػػػحن ـ  مدػػػػػحوى فلمػػػػػه وادرادػػػػػه ل م ػػػػػد     وونػػػػػ  المػػػػػحن ـ  مدػػػػػحوى ذدنصػػػػػه 

 مف ح ث الاوة والضنؼ.
المػػػػػػحن ـ لمن ومنحػػػػػػه الدػػػػػػن ا    : وح ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ  ملػػػػػػنرة حكظػػػػػػ ـ مهةةةةةةارة الرقابةةةةةةة والضةةةةةةبط .1

حػػػػػػػؿ م ػػػػػػػدعت م لوفػػػػػػػ    وحكظػػػػػػػ ـ المػػػػػػػحن ـ يدػػػػػػػحراح ج نت حمدكػػػػػػػه مػػػػػػػف  وادػػػػػػػحخداـ طػػػػػػػرؽ
الػػػػحن ـ )وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػعؿ ادػػػػحرجنع ايدػػػػحراح ج نت الحػػػػ  دػػػػ ؽ لػػػػه ادػػػػحخداملن فػػػػ  مواقػػػػؼ 
ممن  ػػػػػ (  ووضػػػػػت المػػػػػحن ـ لخطػػػػػ  ومحن نػػػػػ  حكة ػػػػػذذن   وامحعدػػػػػه مروكػػػػػ  نا  ػػػػػ  حدػػػػػمح لػػػػػه 

 .ايمر  نف  طور و ندؿ الخط  اذا لـز
وححضػػػػمف ملػػػػنرة حاػػػػو ـ المػػػػحن ـ ل خطػػػػوات الحػػػػ  جػػػػرى احخنذذػػػػن   وحاػػػػو ـ  : مهةةةةارة التقةةةةويم .0

 ادحراح ج حه ف  النمؿ.
: وح ػػػػحمؿ ن ػػػػ  ملػػػػنرات ح ػػػػح ح المدػػػػنر واحخػػػػنذ ادػػػػحراح ج نت افضػػػػؿ  مهةةةةارة المراجعةةةةة .0

ل و ػػػػػوؿ الػػػػػ  حػػػػػؿ الم ػػػػػد     وقػػػػػدرة المػػػػػحن ـ ن ػػػػػ  الحاػػػػػو ـ الػػػػػذاح  مػػػػػف خػػػػػعؿ ح خ  ػػػػػه 
ر  ػػػػػػػػ  واقن ػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػذات والنمػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػ  الحنػػػػػػػػد ؿ دػػػػػػػػر لذاحػػػػػػػػه وادحدػػػػػػػػنب مروكػػػػػػػػ  نا  ػػػػػػػػ  ح 

 والحطو ر.

وحدػػػػػػنند ادػػػػػػحراح ج   مػػػػػػن وراف المنرفػػػػػػ  فػػػػػػ  ايذحمػػػػػػنـ  اػػػػػػدرة المػػػػػػحن ـ   وايكحاػػػػػػنؿ  ػػػػػػه مػػػػػػف     
مدػػػػػػحوى الػػػػػػحن ـ الدمػػػػػػ  والنػػػػػػددي الػػػػػػ  مدػػػػػػحوى الػػػػػػحن ـ الكػػػػػػون  الػػػػػػذي   دػػػػػػد اذم ػػػػػػ  الحك ػػػػػػص  

جلػػػػ  ال ػػػػنو نت ا كػػػػنف الػػػػحن ـ وانػػػػندة الذذك ػػػػ  وحطػػػػو ر الحةد ػػػػر   دمػػػػن حمدػػػػف الحعم ػػػػذ مػػػػف موا
الكظػػػػػػر فػػػػػػ  ايدػػػػػػنل ب وايك ػػػػػػط  الذذك ػػػػػػ  الحػػػػػػ   دػػػػػػحخدموكلن   وحدػػػػػػنند فػػػػػػ  حكم ػػػػػػ  الاػػػػػػدرات 
ايكدػػػػػنك   لػػػػػد لـ وححػػػػػو  لـ مػػػػػف حعم ػػػػػذ الػػػػػ  خ ػػػػػراف   ون ػػػػػ  المن ػػػػػـ اف  دػػػػػحخدـ نػػػػػددا مػػػػػف 

  ل ح م ػػػػػػػذ وراف المنرفػػػػػػػ  لػػػػػػػدى الحعم ػػػػػػػذ   ومكلػػػػػػػن انطػػػػػػػنف الةر ػػػػػػػ ايدػػػػػػػحراح ج نت لحطػػػػػػػو ر مػػػػػػػن
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   وكلػػػػن ارال ػػػػحن ـ والحةد ػػػػر  مػػػػت زم  ػػػػه   ودفػػػػت الحعم ػػػػذ يقحػػػػراح حك ػػػػ ات نػػػػف المن ومػػػػنت الحػػػػ  
 ك ػػػػ  المنرفػػػػ    ومػػػػف ام  ػػػػ  ايدػػػػحراح ج نت  وإل ػػػػنرةوانطػػػػنف الةر ػػػػ  ل حعم ػػػػذ لػػػػر ط ايفدػػػػنر   

 المدحخدم  ذ  :

 ػػػػـ وحعم ػػػػذ  و ػػػػ ف : وذػػػػو حػػػػدر س قػػػػنصـ ن ػػػػ  الحننمػػػػؿ ال ػػػػدف   ػػػػ ف المنالتةةةةدريس التبةةةةادلي . ا
الحعم ػػػػػذ واكةدػػػػػلـ    ح ػػػػػندلوف ف ػػػػػه ايدوار   اذ قػػػػػد  اػػػػػـو ح م ػػػػػذ مػػػػػن  حػػػػػدر س مةلػػػػػـو منػػػػػ ف 
او حػػػػػؿ م ػػػػػد     و ن ػػػػػر ا كػػػػػنف ذلػػػػػؾ  نلد ة ػػػػػ  الحػػػػػ   ةدػػػػػر  لػػػػػن   و اػػػػػـو المن ػػػػػـ والحعم ػػػػػذ 

  نلححنور منه   وط ب حوض حنت مكه.
الموضػػػػػػوع الػػػػػػذي  دردػػػػػػوكه  :  د ػػػػػػؼ المن ػػػػػػـ حعم ػػػػػػذ   حح  ػػػػػػؿممفةةةةةةاهيمتصةةةةةةميم خةةةةةةرائط ل . ب

و دحخ  ػػػػػػوف المةػػػػػػنذ ـ ايدندػػػػػػ   والةرن ػػػػػػ  مكػػػػػػه و ضػػػػػػنوكلن فػػػػػػ   ػػػػػػدؿ خر طػػػػػػ  ححضػػػػػػح 
 ف لن النعق    ف ذذ  المةنذ ـ وحرا ط  نضلن مت ال نض ايخر.

: حدػػػػحكد ذػػػػذ  الةدػػػػرة الػػػػ  النمػػػػؿ ن ػػػػ  حكظػػػػ ـ ايفدػػػػنر داخػػػػؿ الناػػػػؿ  تكةةةةوين خةةةةرائط ذهنيةةةةة . ت
ن ـ ن ػػػػػػ  الػػػػػػر ط الػػػػػػذذك  وايكطعقػػػػػػ  الةدر ػػػػػػ      ػػػػػػورة مكظومػػػػػػ  مح ػػػػػػن د  حدػػػػػػنند المػػػػػػح

و ػػػػرى ا ػػػػحنب ذػػػػذا الةدػػػػر اف الحةد ػػػػر ال  ػػػػري اد ػػػػر فنن  ػػػػ  مػػػػف الحةد ػػػػر ال ةظػػػػ  ن ػػػػ  
ادػػػػػػػػػنس اف الناػػػػػػػػػؿ ال  ػػػػػػػػػري  ةدػػػػػػػػػر  نل ػػػػػػػػػورة وال ػػػػػػػػػوف ي  نلد مػػػػػػػػػنت والحػػػػػػػػػروؼ   ومػػػػػػػػػف 
  المةحػػػػػرض اف  دػػػػػوف المػػػػػحن ـ خر طػػػػػ  ل من ومػػػػػ  وارح نطنحلػػػػػن ذذك ػػػػػن  ػػػػػـ  ردػػػػػملن ن ػػػػػ  ورقػػػػػ

الةدػػػػػرة   ػػػػػدؿ د مػػػػػنت او رمػػػػػوز مةحنح ػػػػػ   ػػػػػـ   ػػػػػورة مكظومػػػػػ  حوضػػػػػح نكن ػػػػػر ومدوكػػػػػنت 
الحػػػػػ  حجنػػػػػؿ مػػػػػف الخر طػػػػػ  المردػػػػػوم   لأللػػػػػوافر ػػػػػط ذػػػػػذ  المدوكػػػػػنت  ندػػػػػلـ مػػػػػت حوظ ػػػػػؼ 

 م وق  حندس ون  الةرد  من ف  ذذكه وحدفنه ال  حاو ـ ك نطه الذذك  ا كنف الحن ـ. 
 ةدػػػػر وذػػػػو  حػػػػؿ م ػػػػد   و ن ػػػػر نمػػػػن  اػػػػـو  ن ػػػػ  المن ػػػػـ اف  ػػػػحن ـ د ػػػػؼ نمذجةةةةة المعمةةةةم: . ث

 ػػػػػه   ػػػػػوت نػػػػػنؿ   و وجػػػػػه كةدػػػػػه   و حدػػػػػنفؿ و اػػػػػوؿ فنػػػػػع مػػػػػن  ةدػػػػػر  ػػػػػه   ود ػػػػػؼ  ػػػػػكظـ 
  دافو خطػػػػػػػط ل نمػػػػػػػؿ ود ػػػػػػػؼ  راجػػػػػػػت كةدػػػػػػػه و ح مػػػػػػػؿ   و ػػػػػػػد ر الوقػػػػػػػت الػػػػػػػذي  خ  ػػػػػػػه 

 الملم  الحن  م   الح   اـو  لن .
محكونػػػػ   حػػػػوف ر امدنك ػػػػنت: لحل صػػػػ    صػػػػ  حن ػػػػـ مكندػػػػ    جػػػػب  تهيئةةةةة بيئةةةةة تعمةةةةم مناسةةةةبة . ج

ومكػػػػػنخ آمػػػػػف   واحنحػػػػػ  حر ػػػػػ  النمػػػػػؿ والحوا ػػػػػؿ  ػػػػػ ف الحعم ػػػػػذ  نضػػػػػلـ الػػػػػ نض  و  ػػػػػكلـ 
الػػػػػػػ    نإلضػػػػػػػنف والحةد ػػػػػػػر   ػػػػػػػوت نػػػػػػػنٍؿ    ل ح مػػػػػػػؿو ػػػػػػػ ف من ملػػػػػػػـ  مػػػػػػػن  ةدػػػػػػػح المجػػػػػػػنؿ 
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ضػػػػػرورة حػػػػػوف ر المن ػػػػػـ لم ػػػػػندر المنرفػػػػػ  المحكونػػػػػ    وافدػػػػػنح مجػػػػػنؿ ح ػػػػػندؿ ايدوار  ػػػػػ ف 
نض  و ػػػػػ ف الح م ػػػػػذ والمن ػػػػػـ   واحنحػػػػػ  الةر ػػػػػ  ل حػػػػػوارات ومكنق ػػػػػنت الحعم ػػػػػذ  نضػػػػػلـ الػػػػػ 

نم  ػػػػػ  الحةد ػػػػػر وادػػػػػنل ب حػػػػػؿ الم ػػػػػدعت   و اػػػػػـو ف لػػػػػن المن ػػػػػـ اداف الح م ػػػػػذ : ادػػػػػحجن نحه 
وافننلػػػػػه   ػػػػػورة وان ػػػػػ  وا جن  ػػػػػ    و مػػػػػكح ف لػػػػػن الح م ػػػػػذ فػػػػػرص الحنمػػػػػؽ فػػػػػ  المنرفػػػػػ  نػػػػػف 

 طر ؽ ال حث والد اؿ والمكنق  .

 يجيات تعميم التفكير ثانيا: استرات

 ذكنؾ  ع   احجنذنت لحن  ـ الحةد ر دمن احةؽ ن  لن  نض المر  ف وذذ  ايحجنذنت ذ :   

 ػػػػػػػدنو ذػػػػػػػذا ايحجػػػػػػػن  الػػػػػػػ  حن ػػػػػػػ ـ الحةد ػػػػػػػر  موجػػػػػػػب  ػػػػػػػرامة مدػػػػػػػحا   خن ػػػػػػػ   االتجةةةةةةةا  االول:
ؿ  ػػػػػػحـ حن  مػػػػػػه ضػػػػػػمف مححػػػػػػوى المػػػػػػندة الدرادػػػػػػ     واكمػػػػػػن   ػػػػػػد  ػػػػػػنلحةد ر     اي اف الحةد ػػػػػػر ي

 مدحاؿ وفؽ مندة مخ    لحن ـ الحةد ر.

:  ػػػػػدنو ذػػػػػذا ايحجػػػػػن  الػػػػػ  دمػػػػػة حن ػػػػػ ـ الحةد ػػػػػر  حن ػػػػػ ـ مػػػػػندة الػػػػػدرس   اي اف االتجةةةةةا  الثةةةةةاني
 الحةد ر  ن ـ ضمف المواد الدراد   اينح ند  .

:  كػػػػػندي ذػػػػػذا ايحجػػػػػن   ػػػػػنلجمت  ػػػػػ ف ادػػػػػ وب ايحجػػػػػن  ايوؿ وايحجػػػػػن  ال ػػػػػنك     االتجةةةةةا  الثالةةةةةث
الحةد ػػػػػػػر  مػػػػػػػندة مدػػػػػػػحا     وحن ػػػػػػػ ـ ملػػػػػػػنرات الحةد ػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ حػػػػػػػدر س المححػػػػػػػوى اي حن ػػػػػػػـ 

الدرادػػػػػ  لدػػػػػؿ ماػػػػػرر   و ػػػػػذلؾ  ح ػػػػػؿ كػػػػػوع مػػػػػف الحدنمػػػػػؿ  ػػػػػ ف ايدػػػػػ و  ف فػػػػػ  حكم ػػػػػ  ملػػػػػنرات 
 الحةد ر.

 التفكير االبداعي: . أ

 اآلرافاو دمػػػػػػػة اي ػػػػػػػداع ذػػػػػػػو الاػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػ  حدػػػػػػػو ف واك ػػػػػػػنف  ػػػػػػػ ف جد ػػػػػػػد ق ػػػػػػػر مػػػػػػػ لوؼ      
 إل ػػػػػػػػ نع اآلرافدة لحدػػػػػػػػو ف  ػػػػػػػػورة جد ػػػػػػػػدة   او ادػػػػػػػػحنمنؿ الخ ػػػػػػػػنؿ وحد  ػػػػػػػػؼ الاد مػػػػػػػػ  والجد ػػػػػػػػ

 الحنجنت  طر ا  م لوف  .

واي ػػػػػداع ذػػػػػو نم  ػػػػػ  ح ػػػػػ ر الػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف الدػػػػػمنت والاػػػػػدرات والنوامػػػػػؿ الحػػػػػ  ح ػػػػػرز     
فػػػػػػ  دػػػػػػ وؾ ال ػػػػػػخص الم ػػػػػػدع  درجػػػػػػ  ننل ػػػػػػ    وذػػػػػػو ا ضػػػػػػن نم  ػػػػػػ  اك  ػػػػػػنؽ او ا جػػػػػػند نعقػػػػػػ  

 ؼ والمواقؼ واي خنص .جد دة   ف الةرد والظرو 
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والحةد ػػػػر اي ػػػػدان  ذػػػػو نم  ػػػػ  نا  ػػػػ  حنحمػػػػد ن ػػػػ  مجمونػػػػ  مػػػػف الاػػػػدرات النا  ػػػػ  )الطعقػػػػ     
  المروكػػػػػػ    اي ػػػػػػنل ( ودػػػػػػمنت ال خ ػػػػػػ   الم دنػػػػػػ    دمػػػػػػن اكلػػػػػػن حنحمػػػػػػد ن ػػػػػػ  وجػػػػػػود   صػػػػػػ  
م دػػػػػػػرة للػػػػػػػذا الكػػػػػػػوع مػػػػػػػف الحةد ػػػػػػػر لحنطػػػػػػػ  فػػػػػػػ  الكلن ػػػػػػػ  المح ػػػػػػػ   اي دان ػػػػػػػ  وذػػػػػػػ  ايكحػػػػػػػنج 

والةنصػػػػدة والا ػػػػوؿ ايجحمػػػػنن  وفػػػػ  الوقػػػػت كةدػػػػه    ػػػػر دذ ػػػػ    ن  ػػػػنل دان  الػػػػذي  حم ػػػػز اي ػػػػ
ايخػػػػػػر ف وحنجػػػػػػ لـ   والحةد ػػػػػػر اي ػػػػػػدان  نم  ػػػػػػ  دػػػػػػ دولوج   وقػػػػػػدرة نا  ػػػػػػ  واكحػػػػػػنج م ػػػػػػدع   

 ووجود ا خنص م دن ف و  ص  ح جت ن   اي داع .

موجػػػػودا مػػػػف ق ػػػػؿ  والحةد ػػػػر اي ػػػػدان  ذػػػػو حمدػػػػف ال ػػػػخص مػػػػف خ ػػػػؽ  ػػػػ ف جد ػػػػد لػػػػـ  دػػػػف   
وذلػػػػػؾ  ندػػػػػحخداـ الناػػػػػؿ والخ ػػػػػرة وح نػػػػػن ل حنجػػػػػ  الػػػػػ  ذلػػػػػؾ ال ػػػػػ ف   او قػػػػػدرة ال ػػػػػخص ن ػػػػػ  

 نػػػػػض ايفدػػػػػنر الجد ػػػػػدة وحػػػػػذؼ  نػػػػػض او دػػػػػؿ   إضػػػػػنف حطػػػػػو ر فدػػػػػرة او م ػػػػػروع او موضػػػػػوع 
ايفدػػػػػنر الحػػػػػ   ك ػػػػػت ن  لػػػػػن ح ػػػػػؾ الةدػػػػػرة او الم ػػػػػروع او الموضػػػػػوع مػػػػػف ايدػػػػػنس   وحخح ػػػػػػؼ 

يفدػػػػػنر الجد ػػػػػدة والسر  ػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػػخص الػػػػػ  اخػػػػػر وذلػػػػػؾ حدػػػػػب درجػػػػػ  درجػػػػػ  اي ػػػػػداع وكدػػػػػة ا
الػػػػػػػػذدنف والخ ػػػػػػػػرة والحنجػػػػػػػػ  والمجحمػػػػػػػػت المحػػػػػػػػ ط وايمدنك ػػػػػػػػنت المحنحػػػػػػػػ  ولنػػػػػػػػؿ الحنجػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػ  

 المحرؾ ايوؿ ل ادرة اي دان  .

والحةد ػػػػػػػر اي ػػػػػػػدان  ذػػػػػػػو الاػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػ  ادػػػػػػػحدننف اد ػػػػػػػر نػػػػػػػدد ممدػػػػػػػف مػػػػػػػف ايدػػػػػػػحجن نت     
فػػػػػ  فحػػػػػرة زمك ػػػػػ  محػػػػػددة   فلػػػػػو  ححػػػػػدد  مجمونػػػػػ  مػػػػػف المراحػػػػػؿ المكندػػػػػ   حجػػػػػن  م ػػػػػد   من كػػػػػ  

 الح   مر  لن الةرد ل  ؿ ال  من    و ال ه وذذ  المراحؿ ذ  :

 : وذ  مرح   جمت المن ومنت حوؿ الم د  . مرحمة االعداد -
: وفػػػػػ  ذػػػػػذ  المرح ػػػػػ   حنمػػػػػد ال ػػػػػخص الحةد ػػػػػر  طر اػػػػػ  ي ػػػػػنور   ممػػػػػن  مرحمةةةةةة الحضةةةةةانة -

 ني ل ظلور. جنؿ لح وؿ الم د   مج
: فػػػػ  ذػػػػذ  المرح ػػػػ  حولػػػػد الةدػػػػرة ايدندػػػػ   لحػػػػؿ الم ػػػػد     ػػػػدؿ فجػػػػنص  ممػػػػن مرحمةةةةة االلهةةةةام -

  دنو ال  ال نور  نلمحن  والدذ   منن.
مػػػػف  ػػػػدقلن وقػػػػد حجػػػػرى ن  لػػػػن  نػػػػض  ل ح دػػػػد:  نػػػػد   ػػػػورة الح ػػػػوؿ حةحػػػػص مرحمةةةةة التقةةةةويم -

 الحند عت.
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امػػػػػػور نػػػػػػدة مكلػػػػػػن الطعقػػػػػػ  وذػػػػػػ   و نحمػػػػػػد الحةد ػػػػػػر اي حدػػػػػػنري فػػػػػػ  حػػػػػػؿ الم ػػػػػػدعت ن ػػػػػػ    
الاػػػػػدرة ن ػػػػػ  ح ػػػػػد ؿ اد ػػػػػر نػػػػػدد ممدػػػػػف مػػػػػف ايدػػػػػحجن نت حجػػػػػن  الم ػػػػػد     والمروكػػػػػ  و ا ػػػػػد 
 لػػػػػن حكػػػػػوع ايدػػػػػحجن نت وح ن كلػػػػػن مػػػػػف الكنح ػػػػػ  الد ة ػػػػػ    واي ػػػػػنل  وذػػػػػ  الاػػػػػدرة ن ػػػػػ  وضػػػػػت 

ا ػػػػػد ايدػػػػػحجن نت ق   ػػػػػ  الحدػػػػػرار و ححم ػػػػػز  ػػػػػنلا وؿ ايجحمػػػػػنن     ػػػػػـ الحدندػػػػػ   ل م ػػػػػدعت و 
ت وايحدػػػػػنس  نلم ػػػػػد    ع لػػػػػن الاػػػػػدرة ن ػػػػػ  ادراؾ مػػػػػن حححنجػػػػػه المواقػػػػػؼ مػػػػػف ححدػػػػػ كنت وحنػػػػػد

  دفت الم حدر يف  ادـ ح وي مخح ة  للن.

 Total Quality Strategyثالثا: استراتيجية الجودة الشاممة 

اف ادػػػػػحراح ج   الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ذػػػػػ  ادػػػػػحراح ج   ظلػػػػػرت حػػػػػد  ن فػػػػػ  الحػػػػػدر س وحاػػػػػـو ن ػػػػػ     
دػػػػس  منػػػػن  ر الجػػػػودة الننلم ػػػػ  الحػػػػ  ححػػػػدد خ ػػػػنصص الحةد ػػػػر الج ػػػػد   وذلػػػػؾ لححدػػػػػ ف ادارة ا

نم  ػػػػػنت الحةد ػػػػػر لػػػػػدى المحن مػػػػػ ف وحطو رذػػػػػن   والػػػػػحخ ص مػػػػػف ايكمػػػػػنط ق ػػػػػر الدػػػػػ  م  الحػػػػػ  ي 
حػػػػ دي الػػػػ  كحػػػػنصة ج ػػػػدة  وحرمػػػػ  ذػػػػذ  ايدػػػػحراح ج   الػػػػ  حس  ػػػػر مةلػػػػـو الةػػػػرد نػػػػف الػػػػذات ونػػػػف 

ف اكلػػػػن مة ػػػػدة فػػػػ  مجػػػػنؿ منػػػػ ف ن ػػػػ  الػػػػرقـ مػػػػف اكلػػػػن ي ححاػػػػؽ كحنجػػػػن اكمػػػػنط الحةد ػػػػر الحػػػػ   ظػػػػ
حن  م ػػػػػن  نلموا ػػػػػةنت الحػػػػػ   ر ػػػػػد   فلػػػػػ  ادػػػػػحراح ج   حاػػػػػو ـ وحخطػػػػػ ط وحكة ػػػػػذ وح ػػػػػح ح وا ػػػػػداع 
ي حا ػػػػػػؿ الجمػػػػػػود والحوقػػػػػػؼ نكػػػػػػد حػػػػػػد منػػػػػػ ف   وحكظػػػػػػر الػػػػػػ  الناػػػػػػؿ ايكدػػػػػػنك  ن ػػػػػػ  اكػػػػػػه دكػػػػػػز 

ايكحػػػػػػنج ذػػػػػػذ  حدػػػػػػحوجب ضػػػػػػمنف  المنرفػػػػػػ   ولدػػػػػػف نم  ػػػػػػ  إلكحػػػػػػنجمنرفػػػػػػ  وم ػػػػػػدر ادندػػػػػػ  
الجػػػػػػودة ومراق حلػػػػػػن وادارحلػػػػػػن  نل ػػػػػػدؿ الػػػػػػذي  اػػػػػػود الػػػػػػ  مكحجػػػػػػنت فدر ػػػػػػ  ننل ػػػػػػ  الجػػػػػػودة ح  ػػػػػػ  

 حنجنت الةرد والمجحمت   وحط ؽ ذذ  ايدحراح ج   وفؽ الخطوات الحنل  :

 لد ة   الح  حةدر  لن دؿ ح م ذ مف حعم ذ .ا اـو المن ـ  دراد   ر د ف لن  .2
 ةد ر الخنطص  لدى حعم ذ . ر د اكمنط الح .1
 حػػػػػػػدد منػػػػػػػن  ر الجػػػػػػػودة فػػػػػػػ  الحةد ػػػػػػػر وفػػػػػػػؽ المنػػػػػػػن  ر الننلم ػػػػػػػ  ل جػػػػػػػودة   ح ػػػػػػػؼ د ة ػػػػػػػ   .0

 الحةد ر وكونه   ود ة   الحننمؿ مت المن ومنت ا كنف نم    الحةد ر.
  حدد المن ـ اكمنط الحةد ر الج دة لدى حعم ذ . .0
ةد ػػػػػػر الدػػػػػػ ف والكحػػػػػػنصة المحرح ػػػػػػ   جػػػػػػري موازكػػػػػػ   ػػػػػػ ف اكمػػػػػػنط الحةد ػػػػػػر الج ػػػػػػد   واكمػػػػػػنط الح .3

 ن   دؿ مكلمن.
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 جػػػػػري المن ػػػػػـ مكنق ػػػػػ  مػػػػػت حعم ػػػػػذ  حػػػػػوؿ اكمػػػػػنط الحةد ػػػػػر الج ػػػػػد واكمػػػػػنط الحةد ػػػػػر الدػػػػػ ف  .0
 ود ة   مننلج  ايخطنف.

 اػػػػػػدـ المن ػػػػػػـ اك ػػػػػػط  حةد ػػػػػػر من كػػػػػػ  لحعم ػػػػػػذ  وخن ػػػػػػ  ل ػػػػػػذ ف لػػػػػػد لـ ق ػػػػػػور فػػػػػػ  اكمػػػػػػنط  .3
 داراحه.حةد رذـ   و ر دذـ ال  د ة   حكظ ـ حةد رذـ وا

الػػػػ  اك ػػػػط  حةد ر ػػػػ    نإلضػػػػنف  د ػػػػؼ الحعم ػػػػذ  ػػػػ نض ايك ػػػػط  الحةد ر ػػػػ  دواجػػػػب   حػػػػ   .0
 منردػػػػػوكلن فػػػػػ  المدردػػػػػ  لا ػػػػػنس مػػػػػدى ادحدػػػػػن لـ لملػػػػػنرات الحةد ػػػػػر الج ػػػػػد  ومػػػػػدى حمدػػػػػكلـ 

 مف مننلج  المن ومنت وال  نكنت  طر ا   ح ح .

 رابعا: استراتيجية التعميم بالحاسب االلي

ب ايلػػػػػ  مػػػػػف الطػػػػػرؽ الحد  ػػػػػ  فػػػػػ  الحػػػػػدر س   إذ  اػػػػػـو المن ػػػػػـ  ن ػػػػػطحنب طر اػػػػػ  الحندػػػػػ   
الحعم ػػػػػػذ الػػػػػػ  منمػػػػػػؿ الحندػػػػػػب ايلػػػػػػ  ل ط نػػػػػػوا ن ػػػػػػ  د ة ػػػػػػ  ايدػػػػػػحةندة مػػػػػػف ح ػػػػػػس ؿ الحندػػػػػػب 

و حط ػػػػب الحن ػػػػ ـ  نلحندػػػػب ايلػػػػ  وحن ػػػػـ  نػػػػض الػػػػدروس نػػػػف طر ػػػػؽ ادػػػػحخداـ ذػػػػذا الجلػػػػنز   
ـ نػػػػػرض مححواذػػػػػن مػػػػػف خػػػػػعؿ درس ايلػػػػػ  ذكددػػػػػ  لنػػػػػرض المػػػػػندة الحن  م ػػػػػ  مػػػػػف ح ػػػػػث حكظػػػػػ 

لػػػػدرس مػػػػف طػػػػرؼ واحػػػػد  ػػػػث ال ػػػػ س    ومػػػػف ح ػػػػث مػػػػن اذا دػػػػنف ااو وحػػػػدة او ماػػػػرر   ومػػػػف ح
وذػػػػو الودػػػػ ط ايلدحروكػػػػ    او اذا دػػػػنف الػػػػدرس حةنن  ػػػػن  ح ػػػػث  دػػػػوف ذكػػػػنؾ كػػػػوع مػػػػف الحةننػػػػؿ 
 ػػػػػػػػ ف المػػػػػػػػحن ـ والمػػػػػػػػندة الحن  م ػػػػػػػػ  الم رمجػػػػػػػػ   طر اػػػػػػػػ  حدػػػػػػػػمح  محن نػػػػػػػػ  المػػػػػػػػحن ـ وايدػػػػػػػػحجن   

حدػػػػػػن يحه وححضػػػػػػمف   صػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ ايلدحروكػػػػػػ  جواكػػػػػػب فك ػػػػػػ  محنػػػػػػددة م ػػػػػػؿ نم  ػػػػػػنت الح ػػػػػػس ؿ ل
وايدػػػػػحدننف وايدػػػػػػح نند وايلسػػػػػنف والحخػػػػػػز ف   ووضػػػػػت خػػػػػػراصط نمػػػػػؿ وخػػػػػػراصط رمػػػػػوز   وح ػػػػػػث 
اف الحن ػػػػ ـ ايلدحروكػػػػ  واجػػػػه الند ػػػػد مػػػػف اوجػػػػه الكاػػػػد ن ػػػػ  انح ػػػػنر  نم  ػػػػ   ػػػػنف   خنل ػػػػ  مػػػػف 

لحةننػػػػػػؿ ايجحمػػػػػػنن    فاػػػػػػد قػػػػػػدمت ادػػػػػػحراح ج   مػػػػػػن  ػػػػػػدن   ػػػػػػنلحن ـ ح و ػػػػػػ  الحةننػػػػػػؿ ال  ػػػػػػري وا
( Hybrid( و ط ػػػػػػػػؽ ن  لػػػػػػػػن الػػػػػػػػحن ـ المخ ػػػػػػػػوط او اللجػػػػػػػػ ف )Blendedايلدحروكػػػػػػػػ  المػػػػػػػػدمة )

و نكػػػػ  ذلػػػػؾ اف جػػػػزفًا مػػػػف درادػػػػ  ماػػػػرر او  ركػػػػنمة  دػػػػوف الدحروك ػػػػن والجػػػػزف ايخػػػػر  دػػػػوف مػػػػف 
من ػػػػـ وجلػػػػن لوجػػػػه ممػػػػن  ددػػػػب الػػػػحن ـ الكػػػػوع النػػػػندي  حان ػػػػؿ ف ػػػػه مجمونػػػػ  مػػػػف الحعم ػػػػذ مػػػػت ال

 دم  اجحمنن     وحدوف نم    الحن  ـ والحن ـ حوا ًع ح ندل ًن.

وذكػػػػػن حدػػػػػوف المػػػػػندة الحن  م ػػػػػ  ودػػػػػ طن  ػػػػػ ف المن ػػػػػـ وحعم ػػػػػذ  حػػػػػنرة   و دػػػػػوف المن ػػػػػـ ودػػػػػ طن     
   ف حعم ذ  والمندة الحن  م   حنرة اخرى.
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 ػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ ضػػػػػػرورة ي قكػػػػػػ  نكلػػػػػػن    ػػػػػػؿ ولاػػػػػػد ا ػػػػػػ ح ادػػػػػػحخداـ الحندػػػػػػب ايلػػػػػػ  فػػػػػػ  نم    
ولجػػػػػ ت الند ػػػػػد مػػػػػف المػػػػػدارس والحػػػػػ   ط ػػػػػؽ ن  لػػػػػن مػػػػػدارس المدػػػػػحا ؿ   الػػػػػ  اينحمػػػػػند الد ػػػػػ  
ن ػػػػ  الحندػػػػب ايلػػػػ  فػػػػ  الحػػػػدر س وذلػػػػؾ لحةن ػػػػؿ الحدكولوج ػػػػن فػػػػ  خدمػػػػ  المن مػػػػ ف ن ػػػػ  دنفػػػػ  

المنرفػػػػػػ   المدػػػػػػحو نت   وايذحمػػػػػػنـ  حدػػػػػػو ف ملػػػػػػنرات ننمػػػػػػ  فػػػػػػ  الحةد ػػػػػػر والحخطػػػػػػ ط والحد ػػػػػػؼ
لسػػػػػػػنت الن ػػػػػػػر وحدكولوج ػػػػػػػن   إحاػػػػػػػنفوالكةدػػػػػػػ  ل حعم ػػػػػػػذ ل حننمػػػػػػػؿ مػػػػػػػت المحس ػػػػػػػرات   وايذحمػػػػػػػنـ 

ومننلجحلػػػػػػن   واددػػػػػػنب الحعم ػػػػػػذ ملػػػػػػنرات الػػػػػػحن ـ الػػػػػػذاح  وخ ػػػػػػؽ الح ػػػػػػوؿ ن ػػػػػػ  المن ومػػػػػػنت 
 الدافن   لد لـ ل حن ـ المدحمر.
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 اهسالفصل اخل

اُج ّطرق تطبيقاث اجلْدة الشاهلت يف املٌ
 التدريس

 المعايير العالمية لمجودة الشاممة

 اليات تحقيق الجودة في التعميم
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 هساالفصل اخل

 تطبيقاث اجلْدة الشاهلت يف املٌاُج ّطرق التدريس

 المعايير العالمية لمجودة الشاممة

و م ؿ ذذا  ISO 9000كـ الجودة اط ؽ ن  لن   دافوضنت منن  ر ننلم    2903ف  ننـ    
اي المكظم   International Standard of Organizationالرمز الحروؼ ايول  مف 

س   ولـ  اح ر حط  الن ن   المكحجنت ال كنن   فحدب   واكمن امحد ل  مؿ الدول   لحوح د الا ن
الخدمنت الحن  م   وا  ح ايلحزاـ  لذ  المنن  ر ادندن ل حكنفس   وحم ؿ منن  ر اي زو مجمون  

حضمف ححا ؽ الجودة ال نم   داخؿ الم ددنت الحن  م      ف كلنمف الم ندئ الح  اذا من حوفرت 
للن     قو   ف   9000ا ك  ن ر من نرا مف منن  ر اي زو  نت ال  اف ذكنؾ وح  ر ايد 

 مجنؿ الم ددنت الحن  م   والحر و   وذ :

 : اي مد ول   ايجنرة ف  ق ندة كظنـ الجودة.المسؤوليات االدارية .2
:  ا ػػػػػػػد  ػػػػػػػه جػػػػػػػودة الخطػػػػػػػ  الحػػػػػػػ  حضػػػػػػػنلن الم ددػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  لحػػػػػػػوف ر نظةةةةةةةام الجةةةةةةةودة .1

 الخدمنت المحم زة.
: الما ػػػػػود  لػػػػػذا المن ػػػػػنر وجػػػػػود ناػػػػػد  ػػػػػ ف الطنلػػػػػب والم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  مراجعةةةةةة العقةةةةةود .0

  نيلحزاـ ايخعق  او الحنلد  حوف ر المحط  نت.
: اي ح ػػػػػػػػم منت المكحجػػػػػػػػنت الخدم ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ  حاػػػػػػػػدملن الم ددػػػػػػػػ   مراقبةةةةةةةةة التصةةةةةةةةميمات .0

 الحن  م   ال  المكحةن ف.
مػػػػػػػورد خػػػػػػػنرج  واح ػػػػػػػنؼ  : الح ػػػػػػػوؿ ن ػػػػػػػ  دػػػػػػػ ت او خػػػػػػػدمنت مػػػػػػػفضةةةةةةةبط المشةةةةةةةتريات .3

 الم حر نت  نلجودة.
 : مدى معفم  المكحة مت محط  نت النم ؿ.المنتجات الموجهة لممستفيد .0
: مراق ػػػػػ  النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  الحػػػػػ  حم ػػػػػؿ جم ػػػػػت ايك ػػػػػط  الحػػػػػ  ضةةةةةبط ومراقبةةةةةة العمميةةةةةات .3

 ححوؿ المدخعت ال  مخرجنت.
و المكػػػحة فػػػنف الطنلػػػػب : اذا دػػػنف الطنلػػػب ذػػػػضةةةبط المنتجةةةات غيةةةةر المطابقةةةة لممواصةةةةفات .0

الرادػػػػب ذػػػػو المكػػػػحة ق ػػػػر المطػػػػن ؽ ل موا ػػػػةنت   امػػػػن اذا لػػػػـ  دػػػػف المكػػػػحة الما ػػػػود ذػػػػو 
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الطنلػػػػػب   فػػػػػنف المكحجػػػػػنت ق ػػػػػر المطن اػػػػػ  قػػػػػد حدػػػػػوف فػػػػػ  قػػػػػدـ طػػػػػرؽ الحػػػػػدر س او ما ػػػػػود 
 منن  ر الحاو ـ او قدـ الدحب الحدر د   والمواد المدنكدة.

لجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   ي حدحةػػػػػػػ   ح ػػػػػػػح ح الن ػػػػػػػوب   ايجػػػػػػػرافات الوقنص ػػػػػػػ  والح ػػػػػػػح ح  : اف ا .9
 .إلزالحهواكمن ح حث نف ايد نب الجذر   لحدوث الخ ؿ وذلؾ 

ضػػػػػ ط دػػػػػجعت الجػػػػػودة: و ا ػػػػػد  لػػػػػن جم ػػػػػت المن ومػػػػػنت الحػػػػػ   حػػػػػحةظ  لػػػػػن لمنرفػػػػػ  اف  .23
 الكظنـ  د ر حدب الخط  الموضون  وايجرافات المحددة.

والح دػػػػػػد مػػػػػػف احخػػػػػػنذ ايجػػػػػػرافات المحػػػػػػددة  مراق ػػػػػػ  الجػػػػػػودة الداخ  ػػػػػػ  : المحن نػػػػػػ  المدػػػػػػحمرة .22
 ف  اكجنز اينمنؿ.

المكندػػػػػػػب ل نػػػػػػػنم  ف وحوضػػػػػػػ ح ملػػػػػػػنملـ وفػػػػػػػؽ حػػػػػػػدر ب وادارة النػػػػػػػنم  ف: حػػػػػػػوف ر الحػػػػػػػدر ب  .21
 محط  نت الجودة ال نم  .

 ذذ  المنن  ر ن   المكظمنت والم ددنت  نلد  ر مف الكةت م ؿ : و نود حط  ؽ    

حد ػػػػػػػد الحػػػػػػػد ايدكػػػػػػػ  مػػػػػػػف ايداف الما ػػػػػػػوؿ لضػػػػػػػمنف حػػػػػػػوف ر اطػػػػػػػنر  مدػػػػػػػف مػػػػػػػف خعلػػػػػػػه ح     
الموقػػػػػؼ الحكنفدػػػػػ  ل م ددػػػػػنت   وادحدػػػػػنب  اػػػػػ  ورضػػػػػن النمػػػػػعف   واخحػػػػػزاؿ الحدػػػػػنل ؼ وححدػػػػػ ف 
ايكحنج ػػػػ  فػػػػ  دػػػػوؽ ننلم ػػػػ  محس ػػػػرة مػػػػف خػػػػعؿ ايدػػػػح منر ال ػػػػح ح ل مػػػػوارد ووقػػػػت اينضػػػػنف 

  وضػػػػػػػػمنف الجػػػػػػػػودة النػػػػػػػػنم  ف  نلم ددػػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػػ    وحطػػػػػػػػو ر كظػػػػػػػػنـ فنػػػػػػػػنؿ ل حاػػػػػػػػو ـ الػػػػػػػػذاح
 الداخ   .

ذػػػػذا ومػػػػن زاؿ كظػػػػنـ ح د ػػػػد الجػػػػودة محػػػػدودا وحػػػػد  ن مػػػػف ح ػػػػث الحط  ػػػػؽ فػػػػ  مجػػػػنؿ الحر  ػػػػ       
والحن ػػػػػػػ ـ   إذ اف اوؿ ادػػػػػػػحخداـ لموا ػػػػػػػةنت ق ندػػػػػػػ   ماككػػػػػػػ  ل جػػػػػػػودة فػػػػػػػ  الحر  ػػػػػػػ  والحن ػػػػػػػ ـ لػػػػػػػـ 

لن درت الم ددػػػػػػػ  ال ر طنك ػػػػػػػ  ل منػػػػػػػن  ر ار ػػػػػػػنداح( نكػػػػػػػدمن ا ػػػػػػػ2991 حػػػػػػػدث اي فػػػػػػػ  نػػػػػػػنـ )
 نلحوجػػػػػه كحػػػػػو حط  ػػػػػؽ منػػػػػن  ر الم ددػػػػػ  فػػػػػ  مجػػػػػنؿ الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ  والدػػػػػ ب فػػػػػ  ذلػػػػػؾ اف 
كظػػػػنـ الجػػػػودة ال ػػػػنم   دػػػػنف قػػػػد وجػػػػه ا ػػػػع الػػػػ  خدمػػػػ  ال  صػػػػ  ايكحنج ػػػػ  وايدار ػػػػ  فػػػػ  مجػػػػنؿ 
الحجػػػػػػنرة وال ػػػػػػكنن    والمكػػػػػػحة ال ػػػػػػكنن  او الحجػػػػػػنري  خح ػػػػػػؼ ادندػػػػػػًن نػػػػػػف المكػػػػػػحة الحن  مػػػػػػ  

 محس رات كظنـ الجودة ف  مجنؿ الحر    والحن  ـ ححم ؿ ف  ايح : والحر وي  ولذلؾ فنف

 المحس ر الرص د  ف  النم    الحن  م  . .2
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ايطػػػػػػػػنر الحط  اػػػػػػػػ  والا ػػػػػػػػنس ل محس ػػػػػػػػر   و  ػػػػػػػػمؿ مخرجػػػػػػػػنت نم  ػػػػػػػػ  الحر  ػػػػػػػػ  والحن ػػػػػػػػ ـ    .1
والمدػػػػػػػحة د الرص دػػػػػػػ  )الح م ػػػػػػػذ(   والمدػػػػػػػحة د ال ػػػػػػػنكوي )اول ػػػػػػػنف ايمػػػػػػػور( والمدػػػػػػػحة د النػػػػػػػنـ 

ولػػػػػػػػػػ  والمجحمػػػػػػػػػػت ودػػػػػػػػػػوؽ النمػػػػػػػػػػؿ( والمدػػػػػػػػػػحة د الػػػػػػػػػػداخ   )الاػػػػػػػػػػنصموف ن ػػػػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػػػػ  )الد
 الحن  م  (.

و كػػػػػػنف ن ػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ فػػػػػػنف الح م ػػػػػػذ ي  نػػػػػػد فػػػػػػ  اي ػػػػػػؿ ذػػػػػػو المكػػػػػػحة الننصػػػػػػد   واكمػػػػػػن المكػػػػػػحة     
الننصػػػػػػد ذػػػػػػو مػػػػػػن  دحدػػػػػػ ه الح م ػػػػػػذ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ نم  ػػػػػػ  الحر  ػػػػػػ  والحن ػػػػػػ ـ مػػػػػػف منػػػػػػنرؼ وملػػػػػػنرات 

 .حدنند  ف  الحكم   الذاح  

الننصػػػػد  والمكػػػػحة )الم ددػػػػنت(  ػػػػ ف د  ػػػػر فػػػػ  مةلػػػػـو المدػػػػحة د والمكػػػػحة وكظػػػػرا لعخػػػػحعؼ ال   
مدوكػػػػػنت النم  ػػػػػ  الحر و ػػػػػ  والنم  ػػػػػ  الحجنر ػػػػػ  وال ػػػػػكنن     فػػػػػنف حط  ػػػػػؽ الموا ػػػػػةنت الننلم ػػػػػ  

دػػػػػػؿ نك ػػػػػػر مػػػػػػف نكن ػػػػػػر الموا ػػػػػػةنت فػػػػػػ   ل جػػػػػػودة ال ػػػػػػنم    خح ػػػػػػؼ مػػػػػػف ح ػػػػػػث حوظ ػػػػػػؼ
والحن  م ػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػ حت اجلزحلػػػػػػػػػن ححػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػسط م حػػػػػػػػػوظ مدوكػػػػػػػػػنت النم  ػػػػػػػػػ  الحر و ػػػػػػػػػ  

يدػػػػحخداـ الجػػػػودة دمن ػػػػنر ل مكػػػػحة الحن  مػػػػ    و ػػػػدنـ ذػػػػذا الضػػػػسط الخػػػػنرج  الحوجػػػػه الػػػػداخ   
 كحو الجودة والذي  د م زة الم ددنت الحن  م  .

 اليات تحقيق الجودة الشاممة في التعميم

و ر  داخػػػػػػػؿ الم ددػػػػػػػنت الحر و ػػػػػػػ   الحر و ػػػػػػػ  دور فنػػػػػػػنؿ فػػػػػػػ  ححدػػػػػػػ ف ايداف وحطػػػػػػػ لػػػػػػػ دارات   
و ػػػػػػحمدف الاػػػػػػندة مػػػػػػف ححا ػػػػػػؽ منػػػػػػن  ر الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  الم ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػعؿ 
خ ػػػػػػػؽ   صػػػػػػػنت حر و ػػػػػػػ  ذات جػػػػػػػودة  ػػػػػػػنم   وححدػػػػػػػ ف كحػػػػػػػنصة ايخح ػػػػػػػنر وودػػػػػػػنصؿ الحاػػػػػػػو ـ مػػػػػػػت 
ايذحمػػػػػػنـ ال ػػػػػػد د فػػػػػػ  نم  ػػػػػػنت حن ػػػػػػـ الحعم ػػػػػػذ والمن مػػػػػػ ف وايدار ػػػػػػ ف   وانػػػػػػندة الكظػػػػػػر فػػػػػػ  

دػػػػنل  الم ددػػػػ  الحر و ػػػػ    ووضػػػػت ح ػػػػور م ػػػػنل  ل ر  ػػػػ  والنمػػػػؿ المط ػػػػوب اكجػػػػنز    اضػػػػنف  ر 
الػػػػػ  الحوج ػػػػػه المحدػػػػػـ ل ػػػػػرامة النم  ػػػػػ  الحر و ػػػػػ  والحنػػػػػرؼ ن ػػػػػ  محط  ػػػػػنت المجحمػػػػػت وحنجػػػػػنت 
الحعم ػػػػذ والحنػػػػرؼ ن ػػػػ  كون ػػػػ  الحن ػػػػ ـ الػػػػذي  دػػػػنذـ فػػػػ  ححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ المدػػػػحا       ومػػػػف 

افاػػػػػػ  جم ػػػػػػت النػػػػػػنم  ف واحةػػػػػػنقلـ ن ػػػػػػ  افضػػػػػػؿ الطػػػػػػرؽ لححا ػػػػػػؽ الضػػػػػػروري الح ػػػػػػوؿ ن ػػػػػػ  مو 
ن ػػػػػ  ضػػػػػرورة النمػػػػػؿ الجمػػػػػنن  والم ػػػػػنرد  فػػػػػ  الحطػػػػػو ر  والح د ػػػػػدرضػػػػػن الحعم ػػػػػذ والمجحمػػػػػت  

المدػػػػػحمر وح ػػػػػد ؿ فػػػػػرؽ لةحػػػػػص الجػػػػػودة وناػػػػػد ج دػػػػػنت ن م ػػػػػ  لحاػػػػػو ـ الجػػػػػودة مػػػػػت ايدػػػػػحمرار 



035 
 

ذكػػػػنؾ نػػػػدة امػػػػور حدػػػػنند  اف Burnham حػػػػدر ب النػػػػنم  ف مػػػػف اجػػػػؿ الجػػػػودة   و ػػػػرى  ركلػػػػنـ 
 ن   حط  ؽ الجودة ال نم   وذ :

الم ددػػػػػػ  الحر و ػػػػػػ   حنجػػػػػػ  الػػػػػػ  ز ػػػػػػندة دافن ػػػػػػ  النػػػػػػنم  ف حجػػػػػػن  النمػػػػػػؿ   و ػػػػػػحـ  الدافعيةةةةةةة: .2
ححا ػػػػؽ ذلػػػػػؾ مػػػػف خػػػػػعؿ الػػػػر ط  ػػػػػ ف حنجػػػػػنحلـ داخػػػػؿ الم ددػػػػػ  الحر و ػػػػ  وحنجػػػػػنت ايفػػػػػراد 

 الخن  .
 ةر ؽ.ر طه  روح الحزداد فنن    النمؿ نف طر ؽ  الفريق: .1
 : مف الضروري مواد   الحس  ر الحندث داخؿ الم دد  او خنرجلن.التغيير  .0
و نكػػػػػ  ححدػػػػػػ ف ايداف نػػػػػف طر ػػػػػػؽ ا ػػػػػ نع حنجػػػػػنت النػػػػػػنم  ف ن ػػػػػ  اف  دػػػػػػوف  التةةةةةدريب: .0

 المرجوة.  ن ذداؼالحدر ب محددا لحنجنحلـ ومرح طن 
ؿ فػػػػػػرد  ممػػػػػػن : اي حط  ػػػػػػؽ الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم    ننح نرذػػػػػػن مدػػػػػػ ول   دػػػػػػ االدوار والمسةةةةةةؤوليات .3

  دحوجب ححد د ادوار الننم  ف.

ذػػػػػذا و نػػػػػد ايحجػػػػػن  كحػػػػػو العمردز ػػػػػ  احػػػػػد مظػػػػػنذر اي ػػػػػعح فػػػػػ  ادارة وحكظػػػػػ ـ الم ددػػػػػنت    
 الحر و  .

والجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ ذػػػػػ  نم  ػػػػػ  ادػػػػػحراح ج   ادار ػػػػػ  حرحدػػػػػز ن ػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف    
حوظػػػػػػؼ مواذػػػػػػب النػػػػػػنم  ف فػػػػػػ   الاػػػػػػ ـ الحػػػػػػ  حدػػػػػػحمد حردحلػػػػػػن مػػػػػػف المن ومػػػػػػنت وال  نكػػػػػػنت الحػػػػػػ 

المدردػػػػػ  وحدػػػػػح مر قػػػػػدراحلـ الةدر ػػػػػ  فػػػػػ  مدػػػػػحو نت الحكظػػػػػ ـ المخح ةػػػػػ   طر اػػػػػ  م حدػػػػػرة لضػػػػػمنف 
الححدػػػػػػػ ف المدػػػػػػػحمر فػػػػػػػ  جػػػػػػػودة المدردػػػػػػػ  او الم ددػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ   دمػػػػػػػن اكلػػػػػػػن مجمونػػػػػػػ  مػػػػػػػف 
الخ ػػػػنصص والدػػػػمنت الحػػػػ  حن ػػػػر  دقػػػػ  و ػػػػمول   نػػػػف مضػػػػموف الحر  ػػػػ  وحنلحلػػػػن  مػػػػن فػػػػ  ذلػػػػؾ 

 دذن المخح ة .ا نن

المػػػػػػدخعت )الحعم ػػػػػػذ والمن مػػػػػػوف وايدار ػػػػػػوف والمػػػػػػكلة( والنم  ػػػػػػنت )دػػػػػػؿ مػػػػػػن  ػػػػػػدور داخػػػػػػؿ    

والحسذ ػػػػػػػػػ  الراجنػػػػػػػػػ  والحةػػػػػػػػػننعت المدػػػػػػػػػحمرة  المدردػػػػػػػػػ ( والمخرجػػػػػػػػػنت )الحعم ػػػػػػػػػذ المحخرجػػػػػػػػػوف(

والمحوا ػػػػ   الحػػػػ  حػػػػ دي الػػػػ  ححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ الحػػػػ   ك ػػػػدذن المجحمػػػػت ولدػػػػ  حػػػػحمدف الم ددػػػػ  

  مػػػػػف ححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   لمواد ػػػػػ  مػػػػػن حادمػػػػػه الم ددػػػػػنت الحن  م ػػػػػ  فػػػػػ  الػػػػػدوؿ الحن  م ػػػػػ

المحادمػػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػدمنت حمحػػػػػػنز  ػػػػػػنلجودة   ولمواد ػػػػػػ  ايكةجػػػػػػنر المنرفػػػػػػ  والحطػػػػػػور الحدكولػػػػػػوج  
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حححػػػػنج الػػػػ  انػػػػندة الكظػػػػر فػػػػ  دػػػػؿ نكن ػػػػرذن وذلػػػػؾ  فإكلػػػػنالمحدػػػػنرع فػػػػ  دػػػػؿ م ػػػػند ف الح ػػػػنة   

 رة الجودة ال نم   والح  كوردذن ف من    :مف خعؿ ادراؾ وفلـ محنور ادا

 جودة المنهج

حنػػػػػد النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  كظنمػػػػػن اكحنج ػػػػػن  نحمػػػػػد ن ػػػػػ  مجمونػػػػػ  مػػػػػف محط  ػػػػػنت اوللػػػػػن المػػػػػكلة    

الدرادػػػػ  الػػػػذي  نح ػػػػر خطػػػػػ  ضػػػػرور   حنحمػػػػدذن المدردػػػػ  ل ح ػػػػػوؿ ن ػػػػ  الخػػػػر ج ف المػػػػػ ذ  ف 

ف موضػػػػػػػػوننت ومةػػػػػػػػردات  نل ػػػػػػػػةنت الخن ػػػػػػػػ    اف جػػػػػػػػودة المػػػػػػػػكلة ومػػػػػػػػن   ػػػػػػػػحمؿ ن  ػػػػػػػػه مػػػػػػػػ

وف ػػػػػوؿ حن ػػػػػر نػػػػػف المنػػػػػنرؼ والملػػػػػنرات الحػػػػػ   مح دلػػػػػن المػػػػػحن ـ فػػػػػ  مجػػػػػنيت الحخ  ػػػػػنت 

الةرن ػػػػػ  والملك ػػػػػ    ومػػػػػف الضػػػػػروري  ػػػػػموؿ المكػػػػػنذة ونمالػػػػػن ومروكحلػػػػػن وادػػػػػح نن لن لمخح ػػػػػؼ 

الححػػػػػػد نت الننلم ػػػػػػ  وال ػػػػػػورة المنرف ػػػػػػ    ومػػػػػػدة حطو نلػػػػػػن  مػػػػػػن  حكندػػػػػػب مػػػػػػت المحس ػػػػػػرات الننمػػػػػػ  

 ن ف  حدو ف ال خ    المحدنم   ل محن ـ.وادلنمل

ولحط  ػػػػػػؽ مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  نم  ػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ    جػػػػػػب اف حػػػػػػوفر الجػػػػػػودة    

والمن مػػػػػػػػػػػ ف   والنػػػػػػػػػػػنم  ف   والم ػػػػػػػػػػػنك   ولػػػػػػػػػػػ دارة)المححػػػػػػػػػػػوى( ول مػػػػػػػػػػػندة الدرادػػػػػػػػػػػ    لألذػػػػػػػػػػػداؼ

نكػػػػػػػه  ك سػػػػػػػ  والحجل ػػػػػػػزات  ولححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة فػػػػػػػ  ايذػػػػػػػداؼ فػػػػػػػ  ضػػػػػػػوف الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم     ف

دق ػػػػػػػؽ لحنجػػػػػػػنت   ػػػػػػػإجرافالحنػػػػػػػرؼ ن ػػػػػػػ  حنجػػػػػػػنت المجحمػػػػػػػت ومحط  ػػػػػػػنت دػػػػػػػوؽ النمػػػػػػػؿ وذلػػػػػػػؾ 

ايفػػػػػػػراد والمجحمػػػػػػػت وم ددػػػػػػػنحه مػػػػػػػف الخػػػػػػػر ج ف   وححد ػػػػػػػد ايذػػػػػػػداؼ الحػػػػػػػ  حسطػػػػػػػ  محط  ػػػػػػػنت 

المجحمػػػػػػػػت وحوقننحػػػػػػػػه ومحط  ػػػػػػػػنت المحن مػػػػػػػػ ف   امػػػػػػػػن الحدػػػػػػػػـ ن ػػػػػػػػ  جػػػػػػػػودة المححػػػػػػػػوى )الماػػػػػػػػرر 

ف دػػػػػوف ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ ادػػػػػحجن   المػػػػػندة ل محس ػػػػػرات  الدرادػػػػػ ( فػػػػػ  ضػػػػػوف الجػػػػػودة ال ػػػػػنم    

المنرف ػػػػػ  والحدكولوج ػػػػػ    واف  دػػػػػوف المححػػػػػوى مكظمػػػػػن   ػػػػػدؿ مكطاػػػػػ  فػػػػػ  موضػػػػػوننحه  ح ػػػػػث 

  ػػػػجت ن ػػػػ  اق ػػػػنؿ الحعم ػػػػذ ن  ػػػػه ودرادػػػػحه و  ػػػػحمؿ  ن ػػػػ  اك ػػػػط  حن  م ػػػػ  حجنػػػػؿ مػػػػف الح م ػػػػذ 

ح ػػػػنر قػػػػدرات الحعم ػػػػذ الةدر ػػػػ  ايذحمػػػػنـ فػػػػ   النم  ػػػػ  الحن  م ػػػػ  الحن م ػػػػ  مػػػػت اخػػػػذ   نينمحػػػػور 

والملنر ػػػػػػ    ومػػػػػػف الضػػػػػػروري اف حػػػػػػرح ط الموضػػػػػػوننت الحػػػػػػ    ػػػػػػحمؿ ن  لػػػػػػن المححػػػػػػوى  ػػػػػػنلواقت 
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المحػػػػػ ط  نلحعم ػػػػػذ واف ي  حنػػػػػنرض مػػػػػت منحاػػػػػدات الحعم ػػػػػذ وحانل ػػػػػد المجحمػػػػػت  وال ػػػػػدؿ الحػػػػػنل  

  وضح جودة المكنذة الدراد    دؿ ا نندذن:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جودة المناهج الدراسية بكل ابعادها11الشكل رقم )

 

 جودة المناهج الدراسٌة

المرونة والتجدٌد لمساٌرة 

 المستحدثات المصاحبة للتغٌر

 المعرفً

 حداثة موضوعات االبحاث العلمٌة

قدرة المناهج على ربط التلمٌذ 

 بواقعه
 عمق التحلٌالت واسالٌب المعالجة

مالءمة المناهج لحاجات السوق 

 والتلمٌذ والمجتمع

مدى االستفادة من نتائج البحوث 

 العلمٌة

ذ القدرة على جذب اهتمام التالمٌ

 وتعزٌز دافعٌتهم

اجرائٌة التوصٌات وانسجامها مع 

موضوع الرسائل فً البحث 

 العلمً

تكامل االهداف والمحتوى 

 واالسالٌب والتقوٌم

االستجابة لخطط التنمٌة 

 واحتٌاجات المجتمع

 تكامل الجانبٌن النظري والتطبٌقً
جودة الفصول الدراسٌة والمبنى 

 واالمكانٌات

مالئمة المناهج لمتطلبات سوق 

 لعملا

اصالة مشكلة الرسالة واصالة 

 البحث العلمً
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 التعميمية واالدارة المدرسيةجودة االدارة 

ايدارة الحن  م ػػػػػ  ذػػػػػ  ح اػػػػػ  الو ػػػػػؿ  ػػػػػ ف نكن ػػػػػر النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  اي الح م ػػػػػذ والمن ػػػػػـ     
الج ػػػػػػػد والمػػػػػػػكلة وطػػػػػػػرؽ الحػػػػػػػدر س   لػػػػػػػذلؾ فلػػػػػػػ  ودػػػػػػػ    ول دػػػػػػػت قن ػػػػػػػ    نم لػػػػػػػن الحخطػػػػػػػ ط 

والحكظػػػػػػػػػ ـ والحوج ػػػػػػػػػه واي ػػػػػػػػػراؼ والمحن نػػػػػػػػػ  والحاػػػػػػػػػو ـ   وححدػػػػػػػػػ ف ايداف داخػػػػػػػػػؿ المدردػػػػػػػػػ  او 
الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    وحػػػػػوف ر الدػػػػػوادر الم ذ ػػػػػ  الحػػػػػ  حدػػػػػنذـ  ػػػػػدور د  ػػػػػر فػػػػػ  حطػػػػػو ر النمػػػػػؿ 
داخػػػػػػػؿ الم ددػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ    وحنػػػػػػػد مدػػػػػػػ ول   كجػػػػػػػنح ادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   ذػػػػػػػ  مدػػػػػػػ ول   

 ػػػػد اف  ردػػػػز قػػػػندة المػػػػدارس ن ػػػػ  ح دػػػػ س الدػػػػ نؽ الػػػػذي  مدػػػػف الحعم ػػػػذ مػػػػف ايدارة الن  ػػػػن  وي
حاػػػػد ـ اكجػػػػنز افضػػػػؿ مػػػػف خػػػػعؿ امدنك ػػػػنحلـ وقػػػػدراحلـ   وذلػػػػؾ نػػػػف طر ػػػػؽ الححدػػػػ ف المدػػػػػحمر 
ل من مػػػػػػ ف والحعم ػػػػػػذ   وخ ػػػػػػؽ   صػػػػػػنت حر و ػػػػػػ  ذات جػػػػػػودة  ػػػػػػنم   مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ححدػػػػػػ ف كحػػػػػػنصة 

اػػػػػػػدـ الحا اػػػػػػػ  فػػػػػػػ  نم  ػػػػػػػنت حن ػػػػػػػـ الحعم ػػػػػػػذ ايخح ػػػػػػػنرات وودػػػػػػػنصؿ الحاػػػػػػػو ـ مػػػػػػػت ايذحمػػػػػػػنـ  نلح
وال ػػػػػػػدؿ الحػػػػػػػنل   وضػػػػػػػح جػػػػػػػودة    ودػػػػػػػؿ انضػػػػػػػنف الم ددػػػػػػػ  المدردػػػػػػػ  .والمػػػػػػػد ر فوالمن مػػػػػػػ ف 

 ايدارة الحن  م   وايدارة المدرد  .

 

 

 

 

 

 ( : جودة االدارة التعميمية واالدارة المركزية12الشكل رقم )

 لشاممة لممدرسة عمى النحو التالي:ويتحدد التنظيم االداري في منظومة ادارة الجودة ا

ايذحمػػػػػنـ  ػػػػػنلموارد ال  ػػػػػر   وادػػػػػحاطنب النكن ػػػػػر الةننلػػػػػ    و ػػػػػ ح  ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ نػػػػػدة  . ا
دػػػػػػػ ؿ  مكلػػػػػػػن ايخح ػػػػػػػنر الدػػػػػػػ  ـ وفػػػػػػػؽ منػػػػػػػن  ر م ػػػػػػػحا  مػػػػػػػف د ندػػػػػػػنت الجػػػػػػػودة والحػػػػػػػدر ب 

 المدحمر   والحرد ز ن   ارضنف جم ت الننم  ف   وححة زذـ وز ندة دافن حلـ ل نمؿ.
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حرد ػػػػز ن ػػػػ  نمػػػػؿ فر ػػػػؽ النمػػػػؿ   ح ػػػػث اف نم  ػػػػ  ححدػػػػ ف الجػػػػودة المدػػػػحمرة ي  ػػػػد للػػػػن ال . ب
 مف روح الجمنن  والمدنكدة ل نمؿ الجمنن .

درادػػػػػػػ  ايمدنك ػػػػػػػنت المحنحػػػػػػػ  فػػػػػػػ  ال  صػػػػػػػػ  الخنرج ػػػػػػػ  وادػػػػػػػح منرذن فػػػػػػػ  ححدػػػػػػػ ف المدردػػػػػػػػ   . ت
 وحطو رذن.

 ط مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ ك ػػػػػػػ  والمدػػػػػػػحا     والنمػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػ  الحخطػػػػػػػدرادػػػػػػػ  ايحح نجػػػػػػػنت المجحمن ػػػػػػػ  اآل . ث
الوفػػػػػنف  لػػػػػن والحنػػػػػرؼ ن ػػػػػ  كون ػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ الػػػػػذي  مدػػػػػف اف  دػػػػػنذـ فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ 

 المدحا    .
ح دػػػػػػػ س اح ػػػػػػػنؿ فنػػػػػػػنؿ  ػػػػػػػ ف المػػػػػػػدارس ايخػػػػػػػرى وايقدػػػػػػػنـ ذات النعقػػػػػػػ  وذلػػػػػػػؾ لححدػػػػػػػ ف  . ج

 الجودة.
ايذحمػػػػػنـ  نخح ػػػػػنر الا ػػػػػندات الاػػػػػندرة ن ػػػػػ  ححة ػػػػػز اللمػػػػػـ   وحح  ػػػػػؿ وكاػػػػػد الوضػػػػػت الػػػػػراذف    . ح

 د ايوضنع المحوقن  مدحا ع   ودذلؾ ايلحزاـ  نلححد ف المدحمر.وححد 
 حطو ر حدكولوج ن الحن  ـ   ة  مدحمرة    من  حاؽ مدحو نت الجودة المط و  . . خ
 ححد ث كظـ  كت واحخنذ الارارات ودنملن. . د
اخح ػػػػػػػنر الا ػػػػػػػندات الم دنػػػػػػػ  والمحم ػػػػػػػزة مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ المحنفظػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  منػػػػػػػن  ر اداف ننل ػػػػػػػ   . ذ

  ندحمرار.
 ن ن  ايك ط  الح  حاود ال  خ ؽ  انف  ادارة الجودة ال نم  .مح . ر
الح ػػػػػػػوؿ ن ػػػػػػػ  موافاػػػػػػػ  واحةػػػػػػػنؽ جم ػػػػػػػت النػػػػػػػنم  ف ن ػػػػػػػ  افضػػػػػػػؿ الدػػػػػػػ ؿ لححا ػػػػػػػؽ رضػػػػػػػن  . ز

 المدحة د ف   ود ة   ق نس ذلؾ الرضن ف  ضوف الح ور ايفضؿ لمن  راد ححا اه.
الكجػػػػػػػػنح  ايدػػػػػػػػحمرار فػػػػػػػػ  حوظ ػػػػػػػػؼ كظػػػػػػػػنـ محن نػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػودة ايح ػػػػػػػػنص  المحن ػػػػػػػػؽ  كدػػػػػػػػب . س

ودرجػػػػػ  حدرارذػػػػػن  وحجػػػػػـ وايمح ػػػػػنز   ومنػػػػػديت الححدػػػػػف فػػػػػ  ايداف  وط  نػػػػػ  الم ػػػػػدعت 
الح ننػػػػد  ػػػػ ف الكظر ػػػػ  والحط  ػػػػؽ نكػػػػد احخػػػػنذ الاػػػػرارات   والنواصػػػػؽ الحػػػػ  ححػػػػوؿ دوف ححا ػػػػؽ 

 ايذداؼ المك ودة.
ادػػػػػػحخداـ مدح ػػػػػػنر ف مػػػػػػف خػػػػػػنرج الم ددػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ    وح ػػػػػػد ؿ فػػػػػػرؽ لةحػػػػػػص الجػػػػػػودة    . ش

انضػػػػػنف المدردػػػػػ  مػػػػػف اجػػػػػؿ الجػػػػػودة   مػػػػػت ضػػػػػرورة حاػػػػػو ـ ال ركػػػػػنمة فػػػػػ  فحػػػػػرات وحػػػػػدر ب 
 مكحظم  و  دؿ مدحمر.
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 جودة المعمم وطرق التدريس

  ػػػػدؿ المن ػػػػـ ردكػػػػن ادندػػػػ ن فػػػػ  المػػػػكلة ومػػػػدخع مػػػػ  را ف ػػػػه   لمػػػػن لػػػػه مػػػػف دور د  ػػػػر فػػػػ     
  ضػػػػػوف حكة ػػػػػذ نم  ػػػػػنت المػػػػػكلة وححا ػػػػػؽ اذػػػػػداؼ الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    واف جػػػػػودة المن ػػػػػـ فػػػػػ

 الجودة ال نم   ذ  :

 الن م  وفؽ مةلـو الجودة. ح ذ  هجودة  . ا
 الد ود  والملك . ح ذ  هجودة  . ب
 جودة حزو د    انف  الجودة ال نم  . . ت
 جودة الخ رات الح   مح دلن. . ث
 ا منكه  نلة دة  الح   ح كنذن المكلة والانصم  ن   مةلـو الجودة ال نم   . . ج
 الم نرد  ف  خدم  المجحمت. . ح
 ـ ايدح نرات ل حعم ذ وحوج للـ وار ندذـ.حاد  . خ

فػػػػػػ  اكجػػػػػػنز النم  ػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ   ةو مػػػػػػن اف الػػػػػػدور الػػػػػػذي  ضػػػػػػط ت  ػػػػػػه المن ػػػػػػـ ذو اذم ػػػػػػ  د  ػػػػػػر 
 الحن م     فنف  ادوار  حححدد  نيح :

ادوار حجػػػػػػػػن  الحعم ػػػػػػػػذ وح ػػػػػػػػمؿ الحػػػػػػػػدر س والحاػػػػػػػػو ـ واير ػػػػػػػػند والحوج ػػػػػػػػه   وانػػػػػػػػداد المػػػػػػػػواد  -
    واي راؼ ن   انمنؿ الحعم ذ.الحن  م   وايدل  الدراد

ادوار  حجػػػػػػػن  المدردػػػػػػػ  الحػػػػػػػ   نمػػػػػػػؿ  لػػػػػػػن   وح ػػػػػػػحمؿ النم  ػػػػػػػنت ايدار ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  اخػػػػػػػحعؼ  -
اكوانلػػػػػػػػن والم ػػػػػػػػنرد  فػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػت الد ندػػػػػػػػنت والخطػػػػػػػػط   والم ػػػػػػػػنرد  فػػػػػػػػ  ايجحمننػػػػػػػػنت 

 وال جنف والك نطنت المخح ة .
اجػػػػػػػػراف الدرادػػػػػػػػنت ادوار  حجػػػػػػػػن  المجحمػػػػػػػػت المحػػػػػػػػ ط  ػػػػػػػػه   وح ػػػػػػػػمؿ الخػػػػػػػػدمنت المجحمن ػػػػػػػػ  و  -

وال حػػػػػوث الحػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػػ كلن حدػػػػػنند ن ػػػػػ  حػػػػػؿ الم ػػػػػدعت الحػػػػػ   نػػػػػنك  مكلػػػػػن المجحمػػػػػت   
 وحدن ـ نعق  الجنمن   نلمجحمت الحنل .

ادوار  حجػػػػػػػػػن  كةدػػػػػػػػػه   اي الدػػػػػػػػػن  وراف حطػػػػػػػػػو ر ذاحػػػػػػػػػه ملك ػػػػػػػػػن والم ػػػػػػػػػنرد  فػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػدوات  -
 والم حمرات وحكظ ـ الز نرات والدورات الحدر     وورش النمؿ.
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الح و ػػػػػػ  والك ػػػػػػنط والمروكػػػػػػ    والرق ػػػػػػ  فػػػػػػ  النمػػػػػػؿ مػػػػػػت فػػػػػػرؽ النمػػػػػػؿ   الػػػػػػ    نإلضػػػػػػنف      
والاػػػػدرة ن ػػػػ  الحننمػػػػؿ مػػػػت حدكولوج ػػػػن المن ومػػػػنت وايدػػػػحةندة  مػػػػن ذػػػػو جد ػػػػد   وايطػػػػعع ن ػػػػ  
المدػػػػػحجدات الحر و ػػػػػ  وايدػػػػػحةندة مكلػػػػػن   وحدػػػػػف ادػػػػػح منر الوقػػػػػت واداراحػػػػػه   وحدػػػػػف الحكظػػػػػ ـ   

النمػػػػػػػؿ   والاػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػ  الحكو ػػػػػػػت واي ػػػػػػػداع فػػػػػػػ  طػػػػػػػرؽ الحػػػػػػػدر س    والموضػػػػػػػون   والدقػػػػػػػ  فػػػػػػػ 
 والحةننؿ اي جن   مت الحعم ذ   وحاد ر الةروقنت الةرد   ف من   كلـ.

  إذ حنددت طرؽ الحدر س  دمن ا ركن ال لن ف  الة ؿ الرا ت الحدر س فل  امن جودة طرؽ    
نؿ الحدكولوج ن وال ورة المن ومنح   وح ن ت لحوادب الحطورات المحدنرن  والمحعحا  ف  مج

وايكةجنر المنرف  وايح نيت   ولححا ؽ محط  نت الجودة ال نم     والجودة ال نم   ذ  
وذ  ححا ؽ رق نت وحوقننت النم ؿ مف خعؿ  Effectivenessوالةنن      Efficiencyالدةنفة 

وحول د ايفدنر ال كنفة واي حنند مكنق   حننوف ايفراد ف  جواكب النمؿ   واحنح  الةر   ل حوار وال
نف الحردد والخوؼ   وحكم   الجواكب اي جن    نف طر ؽ الححد ف والحطو ر المدحمر ف   
والجودة حنك  ل ح م ذ ححد ف دافن حه ل حن ـ اي الرضن نف   ص  الحن ـ   وححد ف كحنصة حن مه 

 نب الخوؼ  وناد نعقنت ج دة مت  ندحمرار   وحن مه نف طر ؽ حوف ر ال لج  والمرح وق
الزمعف والمن م ف   ومف ذذا المكط ؽ فنف طرؽ الحدر س ف  ظؿ الجودة ال نم   ححم ز  ن حنندذن 
نف الح ا ف وايلانف يكلمن  حننمعف مت ادك  مدحوى مف مدحو نت ايدراؾ النا   وي  وفراف 

  فدنر  إ نرحلن  دمن ححم ز طرؽ الحدر س  حن من ج دا  نلمنك  الذي  ك د  كظنـ الجودة ال نم  
الحعم ذ ودافن حلـ كحو الحن ـ مف اجؿ ح د س م نرد  فننل    ف اطراؼ النم    الحن  م     

ال    نإلضنف واذحمنملن  نلحةننؿ اي جن     ف المن ـ والحعم ذ و  ف الحعم ذ  نضلـ ال نض   
عم ذ لعنحمند ن   اكةدلـ ف  الحن ـ   وحوظ ةلن اكلن ح جت الحن ـ الذاح  وحكم   م وؿ الح

الحاك نت الحد    وادح منرذن ف  الحن  ـ  طر ا  ححدـ  نلجودة   ولد   حمدف المن ـ مف ححا ؽ 
الجودة ف  نم    الحن  ـ والحن ـ وفؽ ادس ا دان      جب ن  ه  م نرد  الحعم ذ الد طرة الحنم  

  :ن   جم ت ا نند المجنيت الحنل 

والح م ػػػػػذ منػػػػػن مػػػػػف فلػػػػػـ ا نػػػػػند  ك ػػػػػ  المنرفػػػػػ   :  جػػػػػب اف  ػػػػػحمدف المن ػػػػػـ مميةةةةةةالمةةةةةادة الع .2
ذاحلػػػػػػػػػن  ومػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػرح ط  لػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػنرؼ اخػػػػػػػػػرى   واف  ػػػػػػػػػحمدف مػػػػػػػػػف ملػػػػػػػػػنرات ال حػػػػػػػػػث 
وايدحا ػػػػػنف فػػػػػ  المػػػػػندة الن م ػػػػػ    ون ػػػػػ  المن ػػػػػـ حوظ ػػػػػؼ المػػػػػندة الن م ػػػػػ  وفػػػػػؽ منػػػػػن  ر 
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خ ػػػػرات حن ػػػػـ حمدػػػػكلـ مػػػػف اكحػػػػنج منػػػػنرؼ  محػػػػددة  مدػػػػف ن ػػػػ  ادندػػػػلن اف  دحدػػػػب الحعم ػػػػذ
 جد دة ومحجددة   وحدنندذـ ن   ادحدنب مةنذ ـ ح نح   ذات مسزى.

:  ك سػػػػ  ن ػػػػ  المن ػػػـ والح م ػػػػذ دػػػػو   الػػػحمدف مػػػػف ح ػػػػم ـ تخطةةةيط مواقةةةةف التعمةةةةيم والةةةةتعمم .1
خطػػػػػػ  حن ػػػػػػ ـ وحن ػػػػػػـ فنن ػػػػػػ     ح ػػػػػػث  ػػػػػػحـ  كن ذػػػػػػن وفػػػػػػؽ كلػػػػػػة  اػػػػػػـو ن ػػػػػػ  ادػػػػػػنس اخح ػػػػػػنر 

لة   وادػػػػػحراح ج نت واك ػػػػػط  الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ   وحدكولوج ػػػػػن الحن ػػػػػ ـ   وحدنمػػػػػؿ اذػػػػػداؼ المػػػػػك
وادػػػػػنل ب الحاػػػػػو ـ   ن ػػػػػ  اف  ححاػػػػػؽ ذػػػػػذا الػػػػػكلة  ةلػػػػػـ وادراؾ دػػػػػنم  ف   وذلػػػػػؾ فػػػػػ  ضػػػػػوف 
احح نجػػػػػػنت الحعم ػػػػػػػذ واكمػػػػػػنط حن ملػػػػػػػـ   وخ ة ػػػػػػنحلـ ال انف ػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػ   و حط ػػػػػػػب ذلػػػػػػػؾ 

 م ػػػػػػ  مكندػػػػػػ   وم ػػػػػػوق  ححخ  لػػػػػػن اكمػػػػػػنط الاػػػػػػدرة الةنصاػػػػػػ  ن ػػػػػػ  ح ػػػػػػم ـ مواقػػػػػػؼ حن  م ػػػػػػ  حن
 ا دان   ح  ر دوافت الحعم ذ الدنمك  كحو الحن ـ.

 جػػػػػػب اف  ػػػػػػحمدف المن ػػػػػػـ والح م ػػػػػػذ منػػػػػػن مػػػػػػف ادارة : الةةةةةةتعممو تنظةةةةةةيم وادارة بيئةةةةةةة التعمةةةةةةيم  .0
مكنخػػػػػػػن ا جن  ػػػػػػػن م مػػػػػػػرًا وجػػػػػػػوًا ح ػػػػػػػو ه   ل ػػػػػػػدوضػػػػػػػ ط الموقػػػػػػػؼ الحن  مػػػػػػػ  الحن مػػػػػػػ    ػػػػػػػدؿ 

 ـ والػػػػػػحن ـ   و دػػػػػػنند ن ػػػػػػ  حةن ػػػػػػؿ مواقػػػػػػؼ الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ الدػػػػػػنندة والمػػػػػػرح ل  صػػػػػػ  الحن ػػػػػػ
 خعؿ ذذ  ال  ص    مت ضمنف الدعم  وايمنف ل حعم ذ.

مػػػػف الضػػػػروري اف  دػػػػحخدـ المن ػػػػـ ادػػػػحراح ج نت  اسةةةةتراتيجيات التعمةةةةيم واسةةةةاليب الةةةةتعمم: .0
 حن ػػػػ ـ قو ػػػػ  ق ػػػػر كمط ػػػػ   ون ػػػػ  الح م ػػػػذ اف  مػػػػنرس ادػػػػنل ب حن ػػػػـ محكونػػػػ  وم  ػػػػرة وجذا ػػػػ 
  و جػػػػػب اف حاػػػػػـو ادػػػػػحراح ج نت الحن ػػػػػ ـ وادػػػػػػنل ب الػػػػػحن ـ ن ػػػػػ  ادػػػػػنس الحوظ ػػػػػؼ ايم ػػػػػػؿ 

وايلنػػػػػنب الحن  م ػػػػػ  وحدكولوج ػػػػػن الحن ػػػػػ ـ المكندػػػػػ     الحػػػػػ  ح ػػػػػجت الحعم ػػػػػذ ن ػػػػػ   لألك ػػػػػط 
الةلػػػػػػـ والحةد ػػػػػػر اي ػػػػػػدان  وحػػػػػػؿ الم ػػػػػػدعت  والحػػػػػػ  حنمػػػػػػؿ ا ضػػػػػػن ن ػػػػػػ  جواكػػػػػػب حن ملػػػػػػـ 

الحح ػػػػػػػػ     والذذك ػػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػػػ  والدػػػػػػػػ ود    ذات منكػػػػػػػػ    مػػػػػػػػت مرانػػػػػػػػنة المدػػػػػػػػحو نت
 ل حعم ذ.

:  جػػػػػب ن ػػػػػ  المن ػػػػػـ جمػػػػػت وحح  ػػػػػؿ وحةدػػػػػ ر التقةةةةةويم الشةةةةةامل لعمميتةةةةةي التعمةةةةةيم والةةةةةتعمم .3
المن ومػػػػػػػنت الخن ػػػػػػػ   ػػػػػػػندافات الحعم ػػػػػػػذ وذلػػػػػػػؾ  ندػػػػػػػحخداـ ادػػػػػػػنل ب وادوات  حنػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف 

 جػػػػب ن  ػػػػه خعللػػػػن ن ػػػػ  مػػػػدى مػػػػن ححاػػػػؽ مػػػػف اذػػػػداؼ حر و ػػػػ   ػػػػر ح  او ضػػػػمك     دمػػػػن 
ا ػػػػراؾ الحعم ػػػػػذ  حاػػػػػو ـ ادافاحلػػػػػـ مػػػػت ضػػػػػرورة ق نمػػػػػه  حاػػػػػو ـ ذاحػػػػه وحاػػػػػد ـ الحسذ ػػػػػ  الراجنػػػػػ  

 الح  حة د  ف  ححد ف اداصه.
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والح م ػػػػػذ منػػػػػن احاػػػػػنف الملػػػػػنرات الحػػػػػ  حدػػػػػنند ن ػػػػػ  : ن ػػػػػ  المن ػػػػػـ مهةةةةةارات الةةةةةتعمم الةةةةةذاتي .0
  الحطػػػػػػػورات ححا ػػػػػػػؽ الػػػػػػػحن ـ الػػػػػػػذاح    وذلػػػػػػػؾ لححا ػػػػػػػؽ الػػػػػػػحن ـ الػػػػػػػذاح  المدػػػػػػػحمر  ومواد ػػػػػػػ

الحد  ػػػػػ  والمنن ػػػػػرة فػػػػػ  مجػػػػػنيت الن ػػػػػـ   ومحن نػػػػػ  المدػػػػػحجدات مػػػػػف اي حػػػػػنث والدرادػػػػػنت 
  وحكم ػػػػػ  ملػػػػػنرات الحػػػػػدر س  نلكدػػػػػ   ل من ػػػػػـ   وملػػػػػنرات الػػػػػحن ـ  نلكدػػػػػ   ل ح م ػػػػػذ   وححا ػػػػػؽ 
ملػػػػػػػػنرات ايح ػػػػػػػػنؿ والحوا ػػػػػػػػؿ والحةننػػػػػػػػؿ اي جػػػػػػػػن   مػػػػػػػػت ايخػػػػػػػػر ف   وحطػػػػػػػػو ر ادػػػػػػػػحخداـ 

    وضػػػػػػػػػمنف ححا ػػػػػػػػػؽ الم ػػػػػػػػػنرد  مػػػػػػػػػت ايخػػػػػػػػػر ف داخػػػػػػػػػؿ المدردػػػػػػػػػ  الحدكولوج ػػػػػػػػػن الحر و ػػػػػػػػػ
 وخنرجلن.

وححدػػػػػػـ طػػػػػػرؽ الحػػػػػػدر س  ػػػػػػنلجودة ال ػػػػػػنم   نكػػػػػػدمن ححكػػػػػػوع ادػػػػػػنل  لن ونكػػػػػػدمن ح ػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػ      
المػػػػػحن ـ وحححػػػػػوي ن ػػػػػ  دػػػػػؿ مػػػػػن  كمػػػػػ  مننرفػػػػػه واحجنذنحػػػػػه اي جن  ػػػػػ  جم ػػػػػت جواكػػػػػب  خ ػػػػػ   

ب مدػػػػػححد نت ال ػػػػػورة الحاك ػػػػػ  والمنرف ػػػػػ  وحةد ػػػػػر  اي ػػػػػدان  وق مػػػػػه   وملنراحػػػػػه   ونكػػػػػدمن حدػػػػػحون
ومػػػػن افرزحػػػػه مػػػػف ححػػػػد نت ننلم ػػػػ    وادػػػػح منرذن وحوظ ةلػػػػن  مػػػػن  ػػػػحعصـ مػػػػت المحس ػػػػرات الحن ػػػػ   
فػػػػ  المجحمػػػػت   وطػػػػرؽ الحػػػػدر س الج ػػػػدة ذػػػػ  ح ػػػػؾ الحػػػػ  حنمػػػػؿ ن ػػػػ  ادػػػػح نرة ايفدػػػػنر والدافن ػػػػ  

لحن ػػػػ ـ والػػػػحن ـ   وح ػػػػج نه لػػػػدى المحن مػػػػ ف   وانح ػػػػنر المػػػػحن ـ ذػػػػو المحػػػػور ايدندػػػػ  لنم  ػػػػ  ا
 ن   ر ط الجنكب الكظري  نلجنكب الحط  ا .

 جودة التمميذ

الح م ػػػػػذ ذػػػػػو محػػػػػور النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  وحجػػػػػر الزاو ػػػػػ  ف لػػػػػن   وجػػػػػودة الح م ػػػػػذ حنكػػػػػ  مػػػػػدى    
 ح ذ  ػػػػه ن م ػػػػن و انف ػػػػن وكةدػػػػ ن ححػػػػ   ػػػػحمدف مػػػػف ادػػػػح ننب دقػػػػنصؽ المنرفػػػػ    وحدحمػػػػؿ محط  ػػػػنت 

ةوة الخػػػػػر ج ف الاػػػػػندر ف ن ػػػػػ  اي ػػػػػداع  واي حدػػػػػنر وحةلػػػػػـ ودػػػػػنصؿ الن ػػػػػـ ح ذ  ػػػػػه ل دػػػػػوف مػػػػػف  ػػػػػ
وادواحػػػػػػه وحاك نحػػػػػػػه   واف ادخػػػػػػنؿ الجػػػػػػػودة  حاػػػػػػػؽ لكػػػػػػن ايذػػػػػػػداؼ المك ػػػػػػػودة مػػػػػػف جػػػػػػػودة المػػػػػػػحن ـ 

 وذ :

 المادرة ن   الحن ـ الذاح  وايكدفنع والرق   ف  الحن ـ. .2
 المادرة ن   ادح ننب المنرف  وذضـ مححو نت المكلة المارر. .1
الماػػػػدرة ن ػػػػ  حن ػػػػـ ملػػػػنرات  ػػػػكت الاػػػػرار وحػػػػؿ ومننلجػػػػ  الم ػػػػدعت مػػػػف خػػػػعؿ ادػػػػحخداـ  .0

 الحةد ر الكنقد.
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 المح ط ف  ه.  ن خر فايذحمنـ والنكن    .0
 الحنرؼ ن   اذم   حاد ر الذات ف  كةد   الح م ذ. .3
 الحجر ب والممنرد  وايدحاراف   واجراف الحجنرب وادح نؼ الحانصؽ نف طر الن. .0
 نلمكنق ػػػػػ  والحػػػػػوار اللػػػػػندؼ والحةننػػػػػؿ اي جػػػػػن     كػػػػػه و ػػػػػ ف المن مػػػػػ ف و  كػػػػػه و ػػػػػ ف الػػػػػحن ـ  .3

 زمعصه.
 مدحوى جودة الطنلب.حاو ـ الح م ذ لذاحه   ممن  وفر من ومنت لححد د  .0
حاػػػػػػو ـ الح م ػػػػػػذ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ الحاػػػػػػو ـ الم ػػػػػػدص  مػػػػػػف دػػػػػػجعت   واخح ػػػػػػنرات واك ػػػػػػط  وحػػػػػػرح ط  .9

  دمػػػػػن ححنػػػػػدد م  ػػػػػرات الجػػػػػودة المرح طػػػػػ   لػػػػػذا   نلح م ػػػػػذ دنفػػػػػ  اجػػػػػرافات الكظػػػػػنـ الحن  مػػػػػ 
 النك ر اللنـ.

 جودة المباني التعميمية والتجهيزات والبيئة التعميمية

 ػػػػحـ   كػػػػه نػػػػد الم كػػػػ  الحن  مػػػػ  وحجل زاحػػػػه مػػػػف المحػػػػنور اللنمػػػػ  ل نم  ػػػػ  الحن  م ػػػػ    وذلػػػػؾ    
لحجل ػػػػػػزات اداة ف ػػػػػػه الحةننػػػػػػؿ  ػػػػػػ ف جم ػػػػػػت نكن ػػػػػػر المكظومػػػػػػ  الجنمن ػػػػػػ    وحنح ػػػػػػر الم ػػػػػػنك  وا

فنن ػػػػػ  لححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ   وححضػػػػػمف جػػػػػودة الم ػػػػػنك  الحن  م ػػػػػ  والحجل ػػػػػزات 
  موقػػػػػػت الم كػػػػػػ  ومدػػػػػػنحنحه وقنننحػػػػػػه الدرادػػػػػػ   و ػػػػػػنيحه ومرافاػػػػػػه ومدح حػػػػػػه ومطنمػػػػػػه وجػػػػػػودة 
الحلو ػػػػػػ  وايكػػػػػػنرة ودػػػػػػن  المدػػػػػػنف وجػػػػػػودة اي ػػػػػػنث ومػػػػػػ  رات ال ػػػػػػوت   والمخح ػػػػػػرات والمننمػػػػػػؿ 

  اضػػػػػػنف  الػػػػػػ  الجمنل ػػػػػػنت الحػػػػػػ  حضػػػػػػة  ن ػػػػػػ  الم كػػػػػػ  لمدػػػػػػنت فك ػػػػػػ     كوانلػػػػػػنك ػػػػػػنت   والحا
جم  ػػػػ  وح ػػػػري الا مػػػػ  الذوق ػػػػ  والةك ػػػػ  مػػػػت حل صػػػػ  ال  صػػػػ  المر حػػػػ  والمعصمػػػػ  الحػػػػ  ح  ػػػػر الدافن ػػػػ  

 المحم زة  نللدوف والحننوف لدى الحعم ذ ل حن ـ.

 جودة تقويم اعمال التةميذ

اػػػػػو ـ الحعم ػػػػػذ  نػػػػػد م  ػػػػػرا ادندػػػػػ ن فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ الكون ػػػػػ  وحطػػػػػو ر اف الحكو ػػػػػت فػػػػػ  ادوات وح   
الحكو ػػػػػت فحدػػػػػب  ػػػػػؿ الجػػػػػودة   جػػػػػؿالنم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ   وي  نكػػػػػ  ذلػػػػػؾ اف الحكو ػػػػػت فػػػػػ  ايدوات 

فػػػػػػػ  اكحاػػػػػػػنف ك ػػػػػػػنطنت ومحػػػػػػػنور نم  ػػػػػػػ  الحاػػػػػػػو ـ واحدػػػػػػػنملن  نل ػػػػػػػموؿ والحدنمػػػػػػػؿ والموضػػػػػػػون   
 وال دؽ وال  نت.

 



045 
 

 جودة مصادر التعمم

اف ححكػػػػػوع م ػػػػػندر الػػػػػحن ـ فػػػػػ  المػػػػػدارس دنلمدح ػػػػػنت والمخح ػػػػػرات ومرادػػػػػز الحػػػػػدر ب    ك سػػػػػ     
 واف ححوفر ف لن  ك   حدكولوج   محدنم   ومعصم  ل حن ـ الذاح .

 تطبيق نظم الجودة في التعميم

 ح حمؿ الجودة ال نم   ن   اد ر مف كظنـ  مدف ايدحةندة مكه   وذذ  ايكظم  ذ :   

 Quality Assurance System  نظام توكيد الجودة .1

نـ حود ػػػػػد الجػػػػػودة فػػػػػ  الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ   نكػػػػػ  مكػػػػػت المن  ػػػػػنت ووقػػػػػوع ايخطػػػػػنف ظػػػػػاف ك    
فػػػػػ  المكػػػػػحة او فػػػػػ  الخدمػػػػػ  وطر اػػػػػ  حاػػػػػد ملن ل مدػػػػػحة د ف   فلػػػػػو كظػػػػػنـ   ػػػػػدد ن ػػػػػ  ححدػػػػػ ف 
 جػػػػػودة المكػػػػػحة والخدمػػػػػ  وز ػػػػػندة ايكحػػػػػنج   ومػػػػػف وحػػػػػدات ضػػػػػمنف الجػػػػػودة فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ   وحػػػػػدة
مراجنػػػػػػػ  اداف المػػػػػػػدارس   وح ػػػػػػػحمؿ المراجنػػػػػػػ  مراق ػػػػػػػ  اداف المػػػػػػػدرس وحا ػػػػػػػ ـ جػػػػػػػودة مػػػػػػػن  ػػػػػػػحـ 
حاد مػػػػه فػػػػ  ضػػػػوف مجمونػػػػ  مػػػػف الم  ػػػػرات الواضػػػػح    وحػػػػحـ المراجنػػػػ   ندػػػػحاعل   و  ػػػػةنف    
وحاػػػػػػدـ من ومػػػػػػنت ملمػػػػػػ  ل مػػػػػػدارس ولػػػػػػوزارة الحر  ػػػػػػ  والحن ػػػػػػ ـ نػػػػػػف كاػػػػػػنط الاػػػػػػوة والجواكػػػػػػب الحػػػػػػ  

مػػػػدارس   ل مدػػػػنندة فػػػػ  الحرد ػػػػز ن ػػػػ  الجلػػػػود والمػػػػوارد دجػػػػزف مػػػػف حححػػػػنج الػػػػ  حطػػػػو ر فػػػػ  ال
نم  ػػػػػػ  حطػػػػػػو ر المػػػػػػدارس مػػػػػػف اجػػػػػػؿ الرقػػػػػػ   مدػػػػػػحوى ايداف  ولضػػػػػػمنف الجػػػػػػودة فػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ 

  ك س  اح نع ايح :

 وجود ر    وقن   لدى الم دد  حرم  ال  ضمنف الجودة. -
 حكػػػػػػػػنوؿ  حػػػػػػػػوفر اجػػػػػػػػرافات نمػػػػػػػػؿ واضػػػػػػػػح  لحكة ػػػػػػػػذ نمػػػػػػػػؿ الم ددػػػػػػػػ  ووجػػػػػػػػود كظػػػػػػػػنـ اداري -

المػػػػػػػػػػدخعت المحم  ػػػػػػػػػػ   نلم ػػػػػػػػػػندر ال  ػػػػػػػػػػر   والمند ػػػػػػػػػػ  وايذػػػػػػػػػػداؼ والنم  ػػػػػػػػػػنت المحم  ػػػػػػػػػػ  
ر ج ف نكػػػػػدمن حدػػػػػوف الم ددػػػػػ  مراق ػػػػػ  والمخرجػػػػػنت الحػػػػػ  ححم ػػػػػؿ  ػػػػػنلخ ػػػػػنلحخط ط والحكة ػػػػػذ وال

 حن  م   والمكحجنت او الخدمنت نكدمن حدوف الم دد  اكحنج  .
 ححا ؽ اذداؼ الم دد .و ؼ ايجرافات الخن    د ة   اكجنز النمؿ ل -
 وضت المنن  ر العزم  لا نس ايداف والحدـ ن   الجودة. -
 ق نس ايداف   دؿ دوري  موجب ادوات الا نس الح  حـ وضنلن. -
 وجود كظنـ مراجن    واجرافات حند ؿ   وح ح ح ومراق   النمؿ وحطو ر . -
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 ت النمؿ.حوز ت المد ول نت   ف جم ت الننم  ف وا ضنحلن للـ ف  جم ت اوقن -

وذدػػػػػػػػذا كجػػػػػػػػد اف اللػػػػػػػػدؼ ايدندػػػػػػػػ  لكظػػػػػػػػنـ حود ػػػػػػػػد الجػػػػػػػػودة فػػػػػػػػ  الحن ػػػػػػػػ ـ ذػػػػػػػػو الححدػػػػػػػػ ف     
المدػػػػػحمر فػػػػػ  نمػػػػػؿ الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    وذكػػػػػنؾ اد ػػػػػر مػػػػػف طر اػػػػػ  لحود ػػػػػد الجػػػػػودة   مكلػػػػػن 

والحػػػػػػػ  حاػػػػػػـو ن ػػػػػػػ  م ػػػػػػدا )جػػػػػػودة المػػػػػػػدخعت حػػػػػػ دي الػػػػػػػ   Accreditationطر اػػػػػػ  اينحمػػػػػػند 
 ػػػػػػدد ن ػػػػػػ  حػػػػػػوافر دػػػػػػمنت الجػػػػػػودة فػػػػػػ  مػػػػػػدخعت النم  ػػػػػػ  جػػػػػػودة المخرجػػػػػػنت( ولػػػػػػذلؾ فلػػػػػػ  ح

الحن  م ػػػػػ    والحػػػػػ  ح ػػػػػحمؿ ن ػػػػػ  جػػػػػودة الح م ػػػػػذ وجػػػػػودة المن ػػػػػـ وجػػػػػودة المػػػػػكلة وجػػػػػودة ايدارة 
وجػػػػػػػودة م ػػػػػػػندر الػػػػػػػحن ـ   ن ػػػػػػػ  اف ححػػػػػػػدد جػػػػػػػودة ذػػػػػػػذ  المػػػػػػػدخعت وفػػػػػػػؽ منػػػػػػػن  ر حضػػػػػػػنلن 

وطر اػػػػ  الحا ػػػػ ـ ح ػػػػث الجلػػػػنت الن  ػػػػن المدػػػػ ول  نػػػػف ادارة الجػػػػودة فػػػػ  الم ددػػػػنت الحن  م ػػػػ    
ح ػػػػػدد ذػػػػػذ  الطر اػػػػػ  ن ػػػػػ  حا ػػػػػ ـ مخرجػػػػػنت الكظػػػػػنـ الحن  مػػػػػ  اد ػػػػػر مػػػػػف الح ػػػػػد د ن ػػػػػ  حا ػػػػػ ـ 
المػػػػدخعت   والمخرجػػػػنت ذػػػػ  الخػػػػر ة وموا ػػػػةنحه ومػػػػدى حمدكػػػػه مػػػػف مان  ػػػػ  محط  ػػػػنت دػػػػوؽ 

 النمؿ   ومدنك  الم دد  الحن  م   ف  المجحمت.
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كظػػػػػػنـ ضػػػػػػ ط الجػػػػػػودة  نكػػػػػػ  المراق ػػػػػػ  المدػػػػػػحمرة والمراجنػػػػػػ  ل مكحجػػػػػػنت او الخػػػػػػدمنت الحػػػػػػ      
نـ  حضػػػػػمف مجمونػػػػػ  مػػػػػف ظػػػػػ  فلػػػػػو كحاػػػػػدملن الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  فػػػػػ  ضػػػػػوف منػػػػػن  ر محػػػػػدودة

ايجػػػػػػرافات الحػػػػػػ  حاػػػػػػ س مػػػػػػدى مطن اػػػػػػ  المكػػػػػػحة او الخدمػػػػػػ  او النم  ػػػػػػ  ل منػػػػػػن  ر المحػػػػػػددة   
ؼ الن ػػػػػػوب وايخطػػػػػػنف وح ػػػػػػح حلن وازالػػػػػػ  ادػػػػػػ نب وكظػػػػػػنـ ضػػػػػػ ط الجػػػػػػودة  نمػػػػػػؿ ن ػػػػػػ  ادح ػػػػػػن

حػػػػػدو لن   ون ػػػػػ  الد ػػػػػؼ نػػػػػف الةػػػػػرؽ  ػػػػػ ف المكػػػػػحة الةن ػػػػػ  والمكػػػػػحة المدػػػػػحلدؼ   والةػػػػػرؽ  ػػػػػ ف 
كظػػػػػنـ حود ػػػػػد الجػػػػػودة وكظػػػػػنـ ضػػػػػ ط الجػػػػػودة ذػػػػػو اف ايوؿ  مكػػػػػت وقػػػػػوع ايخطػػػػػنف امػػػػػن ايخ ػػػػػر 

 ف ح ك  ا عح ايخطنف.
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كظػػػػنـ ادارة الجػػػػودة  نكػػػػ  المكلج ػػػػ  المكظمػػػػ  لضػػػػمنف دػػػػ ر النم  ػػػػنت وفػػػػؽ مػػػػن خطػػػػط للػػػػن     
 دػػػػػنند ن ػػػػػ  حجكػػػػػب الم ػػػػػدعت ومكػػػػػت ايخطػػػػػنف    دػػػػػ وبو ػػػػػوي الػػػػػ    ػػػػػوغ اذػػػػػداؼ الجػػػػػودة 

وكظػػػػنـ ادارة الجػػػػودة دمػػػػن  نح رذػػػػن الخط ػػػػب   ف دػػػػة  ن ػػػػر   حرحدػػػػز ن ػػػػ  نػػػػدد مػػػػف المةػػػػنذ ـ 
الحد  ػػػػ  الموجلػػػػ  الحػػػػ   دػػػػحكد ال لػػػػن المػػػػزج  ػػػػ ف الودػػػػنصؿ ايدار ػػػػ  ايدندػػػػ   والجلػػػػود  ايدار ػػػػ 
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اي حدنر ػػػػػ  و ػػػػػ ف الملػػػػػنرات الةك ػػػػػ  المحخ  ػػػػػ  مػػػػػف اجػػػػػؿ ايرحاػػػػػنف  مدػػػػػحوى ايداف والححدػػػػػ ف 
المدػػػػػػحمر ف   و ردػػػػػػز كظػػػػػػنـ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   ن ػػػػػػ  ايذحمػػػػػػنـ  نلمدػػػػػػحة د مػػػػػػف الخدمػػػػػػ  او 

ولػػػػػذلؾ فلػػػػػو  نحػػػػػد ادػػػػػ وب النمػػػػػؿ الحنػػػػػنوك  وادػػػػػح منر الاػػػػػدرات والمواذػػػػػب المدػػػػػحل ؾ ل مكػػػػػحة   
والخ ػػػػرات الحػػػػ   حمحػػػػت  لػػػػن جم ػػػػت النػػػػنم  ف فػػػػ  الم ددػػػػ  الحن  م ػػػػ    و حػػػػرص ن ػػػػ  ححا ػػػػؽ 
رضػػػػػػػن الحعم ػػػػػػػذ والمجحمػػػػػػػت والم ددػػػػػػػنت المدػػػػػػػحة دة مػػػػػػػف مخرجػػػػػػػنت النم  ػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ    مػػػػػػػت 

 ر فػػػػػػ  الخػػػػػػدمنت و ػػػػػػمول   الححدػػػػػػ ف الحػػػػػػرص والمحنفظػػػػػػ  ن ػػػػػػ  ادػػػػػػحمرار الححدػػػػػػ ف والحطػػػػػػو 
والحطػػػػػو ر لجم ػػػػػت نكن ػػػػػر الكظػػػػػنـ الحن  مػػػػػ    مػػػػػت الحػػػػػرص ال ػػػػػد د ن ػػػػػ  مكػػػػػت الوقػػػػػوع فػػػػػ  
ايخطػػػػػنف او جن لػػػػػن نكػػػػػد ادكػػػػػ  مدػػػػػحوى   ولدػػػػػ  حػػػػػكجح الم ددػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  نكػػػػػد ححا ػػػػػؽ ادارة 

ـ ن ػػػػػ  الجػػػػػودة ال ػػػػػنم    دةػػػػػنفة وفنن  ػػػػػ    ن  لػػػػػن ك ػػػػػر  انفػػػػػ  الجػػػػػودة  ػػػػػ ف النػػػػػنم  ف وحػػػػػدر  ل
 وال دؿ الحنل   وضح ادارة الجودة ف  الحن  ـ. احانكلن والنمؿ  موجب منن  رذن.

 

 

 

 

 

 

 (: ادارة الجودة في التعميم13الشكل رقم )

 خطوات نشر ثقافة الجودة الشاممة في المدارس

 ذكنؾ الند د مف الخطوات لك ر  انف  الجودة ال نم   ف  المدارس كوردذن ف من    :    

: ذػػػػػػ  المرح ػػػػػػ  الحػػػػػػ   ل ػػػػػػ  ف لػػػػػػن النػػػػػػنم وف فػػػػػػ  المدردػػػػػػ  لحا ػػػػػػؿ مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة يةةةةةةدالتمه .2
ال ػػػػػػنم   وايلحػػػػػػزاـ  ػػػػػػه   و مػػػػػػن  حط  ػػػػػػه مػػػػػػف اجػػػػػػرافات واك ػػػػػػط    وححضػػػػػػمف ذػػػػػػذ  المرح ػػػػػػ  
حوضػػػػػ ح مةلػػػػػـو الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   واددػػػػػلن وماومنحلػػػػػن لجم ػػػػػت النػػػػػنم  ف   وح ػػػػػج نلـ ن ػػػػػ  

  وححد ػػػػػػػػػػد احح نجػػػػػػػػػػنت الحعم ػػػػػػػػػػذ الم ػػػػػػػػػػنرد  فػػػػػػػػػػ  مكنق ػػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػػؾ ايدػػػػػػػػػػس والماومػػػػػػػػػػنت 
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واحح نجػػػػػػػنت م ددػػػػػػػنت اينمػػػػػػػنؿ المخح ةػػػػػػػ  ذات النعقػػػػػػػ  والمجحمػػػػػػػت الخػػػػػػػنرج    وححد ػػػػػػػد 
منػػػػن  ر الجػػػػودة الحػػػػ   ك سػػػػ  مراننحلػػػػن فػػػػ  دػػػػؿ ك ػػػػنط او نمػػػػؿ   وححد ػػػػد خطػػػػوات النمػػػػؿ 
واجرافاحػػػػػػػػه والملػػػػػػػػنـ والمدػػػػػػػػ ول نت العزمػػػػػػػػ  لحكة ػػػػػػػػذ    وحوضػػػػػػػػ ح الخ ػػػػػػػػنصص والدػػػػػػػػمنت 

فػػػػػػػػػ  الاػػػػػػػػػنصم ف  نلنمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػ ذعت والخ ػػػػػػػػػرات والملػػػػػػػػػنرات  الواجػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػوافر 
 ال خ      مت حوف ر الموارد المنل   والمن ومنت وال  نكنت العزم  ل حكة ذ.

ححم ػػػػػػػؿ نم  ػػػػػػػ  الحكة ػػػػػػػذ فػػػػػػػ  حوز ػػػػػػػت الملػػػػػػػنـ والمدػػػػػػػ ول نت ن ػػػػػػػ  النػػػػػػػنم  ف  مػػػػػػػن  :التنفيةةةةةةةذ .1
ال ػػػػػػػعح نت والملػػػػػػػنرات  حكندػػػػػػػب مػػػػػػػت قػػػػػػػدراحلـ وم ػػػػػػػوللـ وخ ة ػػػػػػػنحلـ وخ ػػػػػػػراحلـ   وححد ػػػػػػػد 

الل صػػػػػػػ    نضػػػػػػػنفالعزمػػػػػػػ  ل حكة ػػػػػػػذ مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ نم  ػػػػػػػنت الحػػػػػػػدر ب والحن ػػػػػػػ ـ المدػػػػػػػحمر ف 
 الحدر د   وايدار    نلمدرد .

 جػػػػػػب اف  فإكلػػػػػػن مػػػػػػن اف الحاػػػػػػو ـ نم  ػػػػػػ  مدػػػػػػحمرة   ومعزمػػػػػػ  لدػػػػػػؿ النم  ػػػػػػنت    التقةةةةةةويم: .0
دارة الجػػػػػػػػودة حر ػػػػػػػػ د نم  ػػػػػػػنت ا  جػػػػػػػؿحػػػػػػػعـز دػػػػػػػػؿ مرح ػػػػػػػ  مػػػػػػػػف المػػػػػػػرح ح ف الدػػػػػػػػن اح ف   

ومانركػػػػػ   لػػػػػألدافال ػػػػػنم   فػػػػػ  المػػػػػرات العحاػػػػػ    والحاػػػػػو ـ   ػػػػػحمؿ ن ػػػػػ  المراق ػػػػػ  المدػػػػػحمرة 
دػػػػػػؿ اداف  منػػػػػػن  ر الجػػػػػػودة الحػػػػػػ  حػػػػػػددت فػػػػػػ  مرح ػػػػػػ  الحمل ػػػػػػد   وحاػػػػػػو ـ اداف النػػػػػػنم  ف   
وانػػػػػػػػػندة حوج ػػػػػػػػػه النمػػػػػػػػػؿ كحػػػػػػػػػو المحط  ػػػػػػػػػنت الجد ػػػػػػػػػدة ل مدػػػػػػػػػحة د ف   وححد ػػػػػػػػػد ايخطػػػػػػػػػنف 

لك ػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػعـز لح ػػػػػػػػػح ح ايخطػػػػػػػػػنف والنمػػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػػ  الححدػػػػػػػػػ ف وال ػػػػػػػػػنو نت   وحاػػػػػػػػػد ـ ا
مػػػػػف مػػػػػدى فنن  ػػػػػ  كظػػػػػنـ ادارة الجػػػػػودة  ل ح دػػػػػدالمدػػػػػحمر    ػػػػػـ المراجنػػػػػ  المدػػػػػحمرة ل جػػػػػودة 
 ال نم   ومدى مكند حه لط  ن  النمؿ المدرد .

 تطبيق الجودة الشاممة في بعض الدول المتقدمة والدول العربية

ح دػػػػػد ن ػػػػػ  وجػػػػػود الحر ػػػػػ  والجػػػػػودة منػػػػػن   و عحػػػػػظ  اف ط  نػػػػػ  الن ػػػػػر الػػػػػذي كنػػػػػ ش ف ػػػػػه    
ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ جمػػػػػت اوجػػػػػه الك ػػػػػنط ايقح ػػػػػندي والد ندػػػػػ  وايجحمػػػػػنن    و مػػػػػن اف الحر  ػػػػػ  
والحن ػػػػ ـ ذػػػػ  واحػػػػدة مػػػػف ذػػػػذ  الك ػػػػنطنت الرص دػػػػ     فػػػػنف حط ػػػػت الجلػػػػنت المنك ػػػػ  الػػػػ  الحر ػػػػ  

واد ػػػػػػػػ  الحطػػػػػػػػورات م و جػػػػػػػػؿوالجػػػػػػػػودة منػػػػػػػػن فػػػػػػػػ  الحر  ػػػػػػػػ  والحن ػػػػػػػػ ـ ا ػػػػػػػػ ح ضػػػػػػػػرورة م حػػػػػػػػ    
المحدػػػػػنرن  والمحعحاػػػػػ  الحػػػػػ    ػػػػػلدذن الن ػػػػػر فػػػػػ  دػػػػػؿ المجػػػػػنيت   فػػػػػنف الند ػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدوؿ 
المحادمػػػػػ  والكنم ػػػػػ  دػػػػػنت  خطػػػػػ  ح   ػػػػػ  لحط  ػػػػػؽ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ ن ػػػػػ  انح نرذػػػػػن 
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 ػػػػػػورة مػػػػػػف  ػػػػػػور الحطػػػػػػور والحمػػػػػػدف والحم ػػػػػػز وف مػػػػػػن   ػػػػػػ  كنػػػػػػرض  نػػػػػػض الحجػػػػػػنرب الننلم ػػػػػػ  
 المضمنر: والنر    ف  ذذا

 الواليات المتحدة االمريكية .1

اف اوؿ مدرد  حدوم   ن   مدحوى الننلـ قنمت  حط  ؽ الجودة ال نم   ذ  مدرد      
(Mount Edge Comb Secondary School ف  مد ك  د  دحن )Spikta  وي   ايددن 

Alaska      ( دق ا  93ح ث  اض  طعب المدرد  حوال  )ف  الوي نت المححدة ايمر د
اد ون ن ف  ح ا   ركنمة حدر    ف  ححد ف ادافاحلـ وحؿ الم دعت   و دحنرضوف مدحو نت 
ادافاحلـ و دردوف طرؽ الحن ـ المخح ة  لدؿ مكلـ   والنمؿ دةر ؽ مت ايدارة والمن م ف ف  

حنوف م نر ت الححد ف المدحمر لجودة الحن  ـ   دمن اف ادارة مدارس الحن  ـ ومكلن مكظم  ك و 
 وي   دكنح دت ايمر د   قنمت  حط  ؽ اد وب ادارة  New Townالحن  م   ف  مد ك  ك و حنوف 

كموذج  نحمد ن   المنط نت الكظر     إندادق نملن الجودة ال نم   ف  مداردلن مف خعؿ 
ن   والحط  ا   لمجمون  مف ال نح  ف ودنف السرض مف حط  ؽ ذذا الكموذج ححا ؽ ل ح م ذ الادرة 

الحن ـ الذاح  ون   ادح ننب المنرف  وذضـ مححو نت المكلة المدرس   وحن ـ ملنرات  كت 
  ن خر فواحخنذ الارارات وحؿ ومننلج  الم دعت   وادحخداـ الحةد ر الكنقد   وايذحمنـ والنكن   

دحة د ال  الح م ذ ن   اكه الم New Town  والحنرؼ ن   اذم   حاد ر الذات   و كظر كموذج 
واف نم    الحن ـ ذ  المكحة ونم    الحن  ـ ن   اكلن خدم    ولاد ا حلرت جنمن  اور جوف 

Oregion     الحم ز ودنف مف اذـ  وإلحراز حجر حلن الكنجح  ف  حط  ؽ ادارة الجودة ال نم
 الخطوات الح  اح نحلن ف  ذلؾ من     :

مج ػػػػػػس الجػػػػػػودة ومدح ػػػػػػنر لن  حوضػػػػػػ ح مةلػػػػػػـو الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   واددػػػػػػلن وححد ػػػػػػد اذػػػػػػداؼ . ا
  نلجنمن .

فك نحلػػػػػػػن   وذلػػػػػػػؾ نػػػػػػػف طر ػػػػػػػؽ الو ػػػػػػػنصؽ المدح  ػػػػػػػ   ندئ الجػػػػػػػودة و ػػػػػػػحنر ػػػػػػػؼ اينضػػػػػػػنف  م . ب
 ت وايجحمنننت وورش النمؿ.اوالمك ور 

وضػػػػػت الخطػػػػػ  لحا ػػػػػ ـ النمػػػػػؿ ن ػػػػػ  ضػػػػػوف ادػػػػػس الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   ل حنػػػػػرؼ ن ػػػػػ  الوضػػػػػت  . ت
   ف والخػػػػػػنرج  ف ونػػػػػػرض ذػػػػػػذ  الحػػػػػػنل  ف لػػػػػػن ومكنق ػػػػػػ  كحػػػػػػنصة الحا ػػػػػػ ـ مػػػػػػت النمػػػػػػعف الػػػػػػداخ

 الكحنصة ن   الا ندات الخن    ندح نرة الجودة.
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 ححد د فرص الححد ف الح  ححـ ف لن د ند  الجودة ال نم  . . ث
 حدو ف فر ؽ لمحن ن  الجودة. . ج
حػػػػػدر ب انضػػػػػنف مج ػػػػػس الجػػػػػودة وفر ػػػػػؽ المحن نػػػػػ   ح ػػػػػث  ػػػػػحـ فػػػػػ  ذػػػػػذا الحػػػػػدر ب حوضػػػػػ ح  . ح

 مةنذ ـ وفك نت الجودة ال نم  .
الةػػػػرؽ الوظ ة ػػػػ  الحكة ذ ػػػػ  المكػػػػوط  لػػػػن ححا ػػػػؽ ايذػػػػداؼ ومواجلػػػػ  الم ػػػػدعت الحػػػػ  ححد ػػػػد  . خ

 حنحرض د  ؿ الحكة ذ مت مراننة ارضنف النمعف.
حون ػػػػػػ  ايفػػػػػػراد  طػػػػػػرؽ الححدػػػػػػ ف والحا ػػػػػػ ـ الػػػػػػذاح  نػػػػػػف طر ػػػػػػؽ ال اػػػػػػنفات المحدػػػػػػررة وورش  . د

 النمؿ.
  كلن.وضت محدمنت واجرافات مف   كلن حا  ـ جلود الجودة ال نم   وححد . ذ
حكم ػػػػ  وحطػػػػو ر نم  ػػػػنت حػػػػدر ب ايفػػػػراد لحعفػػػػ  وقػػػػوع مػػػػن حػػػػدث مػػػػف اخطػػػػنف ا كػػػػنف الحكة ػػػػذ  . ر

 ف  الخطط الاندم .
حا ػػػػػ ـ الوضػػػػػت الد ػػػػػ  ل  ػػػػػرامة المكةػػػػػذة ل ح ػػػػػوؿ ن ػػػػػ  من ومػػػػػنت مػػػػػف ا ػػػػػر حكة ػػػػػذ الجػػػػػودة  . ز

 ال نم   والحس ب ن   ايخطنف مدحا ع.

ادارة الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم    ح ػػػػػػػوللن ولاػػػػػػػد ادػػػػػػػحةندت جنمنػػػػػػػ  اور جػػػػػػػوف مػػػػػػػف حجر ػػػػػػػ  حط  ػػػػػػػؽ     
ن ػػػػػ  كحػػػػػنصة ا جن  ػػػػػ  ند ػػػػػدة مكلػػػػػن حػػػػػوف ر الوقػػػػػت وحكم ػػػػػ  قػػػػػ ـ النمػػػػػؿ الجمػػػػػنن  وملػػػػػنرات حػػػػػؿ 

 الم دعت وايحدنس  نلرضن لدى الننم  ف وححا ؽ رق نت النمعف ورضنذـ.

 المممكة المتحدة .2

لحدػػػػن كنت مػػػػف ح كػػػػت المم دػػػػ  المححػػػػدة فدػػػػرة الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  الك ػػػػؼ ايوؿ مػػػػف ناػػػػد ا   
الاػػػػرف الن ػػػػر ف  والحػػػػ  حردػػػػز ايذحمػػػػنـ حػػػػوؿ المػػػػحن ـ وححػػػػ ح لػػػػه فر ػػػػ  الحن  ػػػػر نػػػػف آراصػػػػه   
وحػػػػػػػـ ا ػػػػػػػراؾ اول ػػػػػػػنف ايمػػػػػػػور فػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  وادارة الم ددػػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػػ    وحردػػػػػػػز 
نم  ػػػػػ  الكمػػػػػو الحن  مػػػػػ  فػػػػػ  المم دػػػػػ  المححػػػػػدة ن ػػػػػ  طػػػػػرؽ الحػػػػػدر س   ودرادػػػػػ  مػػػػػدى ححا ػػػػػؽ 

   دػػػػػػنل بمجػػػػػػنؿ الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ   وقػػػػػػد اخػػػػػػذت المم دػػػػػػ  المححػػػػػػدة الكجػػػػػػنح فػػػػػػ  
ايدػػػػحراح ج   ود ندػػػػنت حط  ػػػػؽ الجػػػػودة ال ػػػػنم     وفلػػػػـ ادػػػػ وب النمػػػػؿ وحةدػػػػ ر الكحػػػػنصة الحػػػػ  
 ػػػػػحـ الحو ػػػػػؿ ال لػػػػػن   والحرد ػػػػػز ن ػػػػػ  دور المن مػػػػػ ف فػػػػػ  ايك ػػػػػط  وحػػػػػؿ الم ػػػػػدعت والرق ػػػػػ  

ايدػػػػػنل ب الن م ػػػػػ    واذم ػػػػػ  فػػػػػرؽ النمػػػػػؿ فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ فػػػػػ  الحطػػػػػور   وال جػػػػػوف الػػػػػ  ادػػػػػحخداـ 
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الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   والمحنفظػػػػػػ  ن ػػػػػػ  مدػػػػػػنرذن   و نػػػػػػود ح كػػػػػػ  المم دػػػػػػ  المححػػػػػػدة ف دػػػػػػة  الجػػػػػػودة 
 ال نم   ف  الحن  ـ ال  من    :

 المراجن  المدحمرة ل مكنذة الحر و   والحن  م   وحطو رذن. . ا
 .حاد ـ الخدمنت الج دة ل مدحة د الداخ   والخنرج  . ب
 ذ ص  الحدر س ل حطو ر والححد ف المدحمر ف .  نضنفانطنف الةر    . ت
 الح وؿ ن   دمن  ن م   محم زة نف طر ؽ جودة الحن  ـ والحدر ب. . ث
 الح د د ن   جودة اد وب الا ندة وايح نؿ والر    الد  م . . ج
 فرنسا .3

قراط ػػػػ  ممػػػػن دنػػػػن دػػػػنف كظػػػػنـ الحن ػػػػ ـ النػػػػنل  الةركدػػػػ   نػػػػنك  مػػػػف المردز ػػػػ  ال ػػػػد دة وال  رو     
الػػػػػػػ  اك ػػػػػػػنف اك ػػػػػػػط  حاو م ػػػػػػػ  ل م ددػػػػػػػنت  2903قػػػػػػػنكوف ال رلمػػػػػػػنف الةركدػػػػػػػ  ال ػػػػػػػندر فػػػػػػػ  

 ػػػػ ف الاػػػػػ ـ والحػػػػنفز والجػػػػػودة ممػػػػن  نطػػػػػ  مدنكػػػػػ  الحن  م ػػػػ    وذلػػػػػؾ لح ػػػػ ح ذكػػػػػنؾ آل ػػػػ  ل ػػػػػر ط 
لمةػػػػػنذ ـ الحكػػػػػوع والمروكػػػػػ  فػػػػػ  م ددػػػػػنت الحن ػػػػػ ـ   ودنكػػػػػت مدػػػػػ ول   حكة ػػػػػذ ومحن نػػػػػ  ذلػػػػػؾ حاػػػػػت 

ل جكػػػػ  الاوم ػػػػ  ل حاػػػػو ـ وقػػػػد ح ػػػػ ت ذػػػػذ  ال جكػػػػ  ن ػػػػ  ايدػػػػحاعل   ايدار ػػػػ  فػػػػ  ن ػػػػ  نػػػػنحؽ ا
  ودنكػػػػػػت دػػػػػػ ط  دػػػػػػوى دػػػػػػ ط  رصػػػػػػ س الجملور ػػػػػػ     ػػػػػػ وا ػػػػػػ حت ي حخضػػػػػػت  2909مػػػػػػن و 

نم  ػػػػػػػ  الحاػػػػػػػو ـ حاػػػػػػػـو ن ػػػػػػػ  المػػػػػػػدخ  ف الدمػػػػػػػ  والد ةػػػػػػػ  منػػػػػػػن  ودنكػػػػػػػت حػػػػػػػحـ ن ػػػػػػػ  مػػػػػػػرح ح ف 
  وال نك ػػػػػ  حػػػػػحـ  نػػػػػد حػػػػػوال  نػػػػػنـ مػػػػػف  مكة ػػػػػ ح ف ايولػػػػػ  ححضػػػػػمف الحاػػػػػو ـ الػػػػػداخ   والخػػػػػنرج 

 ػػػػػػدف الحاػػػػػػو ـ   وححن ػػػػػػؽ  محن نػػػػػػ  الحدػػػػػػن يت الم ػػػػػػنرة حػػػػػػوؿ الم ددػػػػػػ  موضػػػػػػت الحاػػػػػػو ـ والػػػػػػواردة 
ودق ػػػػػؽ مػػػػػت مدػػػػػ ول  الحاػػػػػو ـ ومم  ػػػػػ  فػػػػػ  الحاػػػػػنر ر والمدػػػػػحكدات  ومكنق ػػػػػحلن   ػػػػػدؿ مدػػػػػحة ض 
فػػػػ   مػػػػرح ح ف ل كػػػػنقشحار ػػػػر الكلػػػػنص  ل لالل صػػػػ  ايدند م ػػػػ  والطػػػػعب فػػػػ  الم ددػػػػ     ػػػػـ  اػػػػدـ ا

اجحمػػػػنع مودػػػػت ل جكػػػػ  الحاػػػػو ـ وحردػػػػؿ كدػػػػخ  مكػػػػه الػػػػ  رصػػػػ س الم ددػػػػ  ح ػػػػز الحاػػػػو ـ   وفػػػػ  
طػػػػػػػورت ال جكػػػػػػػ  الاوم ػػػػػػػ  مكلج ػػػػػػػ  نمػػػػػػػؿ جد ػػػػػػػدة ل مرح ػػػػػػػ  ال نك ػػػػػػػ  وحاػػػػػػػـو ذػػػػػػػذ   2990نػػػػػػػنـ 

المكلج ػػػػ  ن ػػػػ  منرفػػػػ  الحطػػػػورات والحس ػػػػرات الملمػػػػ  الحػػػػ  حػػػػد ت فػػػػ   ك ػػػػ  مكظومػػػػ  الػػػػحن ـ   
دصلػػػػن : اخح ػػػػنر الم ددػػػػ  ح ػػػػز الحاػػػػو ـ مػػػػف خػػػػعؿ لجكػػػػ  مخح ػػػػ   الحاػػػػو ـ  ضػػػػت ومػػػػف اذػػػػـ م ن

فػػػػػػ  انح ػػػػػػنر  الد ندػػػػػػنت المنمػػػػػػوؿ  لػػػػػػن فػػػػػػ  الم ددػػػػػػ    ووضػػػػػػن   الم ددػػػػػػ   والحاػػػػػػو ـ  نحمػػػػػػد 
ن ػػػػػػػ  الم ػػػػػػػنرد  الةن  ػػػػػػػ  ل م ددػػػػػػػ  ح ػػػػػػػز الحاػػػػػػػو ـ   واخػػػػػػػذ اي نػػػػػػػند الد كنم د ػػػػػػػ  الحػػػػػػػ  حنػػػػػػػزز 
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م ددػػػػػ   نػػػػػ ف اينح ػػػػػنر والح دػػػػػد مػػػػػف م ػػػػػدا المراجنػػػػػ  وحػػػػػدنـ الاضػػػػػن ن المحن اػػػػػ   ػػػػػنلجودة فػػػػػ  ال
 المحنما   وادط  الخ راف   ونموم   الحار ر الخحنم  ل حاو ـ.

 كوريا الجنوبية .4

 رحدػػػػز كظػػػػنـ اينحمػػػػند الدػػػػوري ن ػػػػ  مجمونػػػػ  مػػػػف المنػػػػن  ر الحػػػػ   جػػػػب اف ححػػػػوافر فػػػػ        
 الم ددنت الحن  م   :

    ػػػػػػػ نق  ايذػػػػػػػداؼ ومضػػػػػػػموكلن : وح ػػػػػػػحمؿ ن ػػػػػػػ  ح ػػػػػػػك ةنت فرن ػػػػػػػ  خن ػػػػػػػ االهةةةةةةةداف . ا
 واجرافات حكة ذذن.

 :  ك   المكلة ومححوا  وحطو ر  وحدر ده.المنهج . ب
: و  ػػػػػػػمؿ كظػػػػػػػنـ الحدػػػػػػػج ؿ والا ػػػػػػػوؿ واير ػػػػػػػند والحوج ػػػػػػػه وايك ػػػػػػػط  والرنن ػػػػػػػ    الطةةةةةةةةب . ت

 وجودة المكحة.
:   ػػػػحمؿ ذػػػػذا ال كػػػػد ن ػػػػ  اجػػػػرافات الحوظ ػػػػؼ والحرق ػػػػ  والحكظػػػػ ـ اعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس . ث

 الن م . وال حث
 : وذو خنص  نل  وف ايدار   والمنل  .االدارة والتمويل . ج
 : وححضمف ايمور الخن    نلم ك  والحجل زات وال  نك .التسهيةت . ح
 كندا .5

ارحدػػػػػػزت د ندػػػػػػ  حط  ػػػػػػؽ ادارة الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  الم ددػػػػػػنت الحن  م ػػػػػػ  الدكد ػػػػػػ  ن ػػػػػػ      
 النكن ر الحنل  :

رد ػػػػػػػز ن ػػػػػػػ  حم ػػػػػػػز ايدارة الن  ػػػػػػػن الحػػػػػػػ  حمح ػػػػػػػؾ : و ػػػػػػػحـ ف لػػػػػػػن الحLeadershipالقيةةةةةةةادة  . ا
 ال عح   ايدند   ومد ول   ادارة الم دد .

: وف ػػػػػػػػه  ػػػػػػػػحـ وضػػػػػػػػت الخطػػػػػػػػط وماػػػػػػػػن  س ومنػػػػػػػػن  ر ايداف وحا ػػػػػػػػ ـ Planningالتخطةةةةةةةةيط  . ب
 حادملن.

:  لػػػػػػػػدؼ ذػػػػػػػػذا النك ػػػػػػػػر الػػػػػػػػ  اخح ػػػػػػػػنر د ة ػػػػػػػػ  حكظػػػػػػػػ ـ النمػػػػػػػػؿ Processesالعمميةةةةةةةةات  . ت
 وحدن ـ الجل  ايدحراح ج   المكظم .
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:  ردػػػػػػػز ذػػػػػػػذا النك ػػػػػػػر ن ػػػػػػػ  اي حدػػػػػػػنر الخػػػػػػػنرج  ل نمػػػػػػػعف   مػػػػػػػت Customsالعمةةةةةةةةء  . ث
 حةن ؿ مةلـو الحرد ز ن   النم ؿ.

:  اػػػػػػػػػـو ذػػػػػػػػػذا النك ػػػػػػػػػر ن ػػػػػػػػػ  اخح ػػػػػػػػػنر النعقػػػػػػػػػنت الخنرج ػػػػػػػػػ  Suppliersالمةةةةةةةةةوردون  . ج
  نلمكظمنت ايخرى.

ف   :  كنقش ذذا النك ر كحنصة الجلود ايجمنل   ل حطو ر والححد  Resultsالنتائج  . ح
 واكندندلن ن   الحطو ر الحكظ م .

 جمهورية مصر العربية .6

ادػػػػػػد الػػػػػػرص س الم ػػػػػػري حدػػػػػػك  م ػػػػػػنرؾ فػػػػػػ  د محػػػػػػه الخحنم ػػػػػػ   1331فػػػػػػ  دػػػػػػ حم ر نػػػػػػنـ     
مػػػػػ حمر الحػػػػػزب الػػػػػوطك  ن ػػػػػ  ضػػػػػرورة ايذحمػػػػػنـ  ػػػػػنلجودة وححا ػػػػػؽ م ػػػػػدا الجػػػػػودة فػػػػػ    نمػػػػػنؿ

 ػػػػر ن ػػػػ  مواد ػػػػ  المكنفدػػػػ  الخدمػػػػ  الحن  م ػػػػ  ووضػػػػت منػػػػن  ر لا ػػػػنس الجػػػػودة   لػػػػدنـ قػػػػدرة م
الننلم ػػػػػ   ون ػػػػػ  ا ػػػػػر ذلػػػػػؾ طرحػػػػػت وزارة الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ  ػػػػػننرا قوم ػػػػػن   دػػػػػد ن ػػػػػ  )الجػػػػػودة 
ل جم ػػػػت( ن ػػػػ  انح ػػػػنر اف ذلػػػػؾ  م ػػػػؿ مط  ػػػػن قوم ػػػػن ل ػػػػدخوؿ  ػػػػنلمجحمت الم ػػػػري الػػػػ  مجحمػػػػت 

نف المنرفػػػػػ    وقػػػػػد  ػػػػػد ت وزارة الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ فػػػػػرؽ النمػػػػػؿ   ووضػػػػػنت ايدػػػػػس الةدر ػػػػػ  ل كػػػػػ
 المنن  ر الاوم   والح  حم  ت  نيح  :

 حنز ز كموذج الحن ـ الك ط ذاح  الحوجه. . ا
 حدن ـ الم نرد  المجحمن   والمواطك  ال نلح  وحكم   الد ماراط  . . ب
 مواد   الحطورات الحد    ف  ننلـ محس ر  نحمد ن   المنرف  والحدكولوج ن. . ت
 ؽ الجودة ال نم  .حدن ـ اكمنط مدححد   مف ايدارة حدن  ال  ححا  . ث
 حدر س م ندئ الندال  ايجحمنن   والمدنواة وحدنف  الةرص. . ج
 ايلحزاـ  نلموا  ؽ الدول   والوطك   الخن    حاوؽ ايكدنف. . ح
 مدنندة الكظـ الحر و   ن   الحطور المدحمر. . خ
 ححا ؽ ايلحزاـ  نلجودة   والحم ز   والادرة ن   المحن ن  والحاو ـ. . د
 لحر و  ف   ودنف  المنك  ف ن   الحةد ر الكنقد واي داع.حدن ـ الممنرد ف ا . ذ
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حنز ػػػػػػز قػػػػػػدرة المجحمػػػػػػت ن ػػػػػػ  حكم ػػػػػػ  ج ػػػػػػؿ م ذػػػػػػؿ ل م ػػػػػػنرد  والمكنق ػػػػػػ  وقػػػػػػد احةاػػػػػػت فػػػػػػرؽ  . ر
النمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػوف ايدػػػػػػػػس الةدر ػػػػػػػػ  ل منػػػػػػػػن  ر ن ػػػػػػػػ  اف  ػػػػػػػػحـ وضػػػػػػػػت منػػػػػػػػن  ر ححدػػػػػػػػـ 

  خ نصص محددة   وذذ  الخ نصص ذ  دمن  وضحلن ال دؿ الحنل :

 شروع تطبيق الجودة الشاممة في التعميم عدة مجاالت رئيسية هي :وقد تناول م

: وذػػػػػذا المجػػػػػنؿ  حكػػػػػنوؿ المدردػػػػػ  دوحػػػػػدة محدنم ػػػػػ  المدرسةةةةةة الفعالةةةةةة الصةةةةةديقة لممةةةةةتعمم . ا
 لػػػػػػػدؼ ححا ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   فػػػػػػػ  النم  ػػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػػ  الحن م ػػػػػػػ  الحػػػػػػػ  ححضػػػػػػػمف دنفػػػػػػػ  

 ننت المك ودة.لححا ؽ الحوق  إ جن   النكن ر الح   ك س  اف ححةننؿ 
دػػػػػؿ مػػػػػف   ػػػػػنرؾ فػػػػػ  النم  ػػػػػ    داف:  لػػػػػحـ ذػػػػػذا المجػػػػػنؿ  ححد ػػػػػد منػػػػػن  ر  ػػػػػنم   المعمةةةةةم . ب

الحن  م ػػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػػؿ المدردػػػػػػػػػ    ولاػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػددت خمدػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػنيت فرن ػػػػػػػػػ  ل من ػػػػػػػػػـ   ذػػػػػػػػػ  
ادػػػػػحراح ج نت الػػػػػحن ـ وادارة ال ػػػػػؼ   ومجػػػػػنؿ الحخطػػػػػ ط ومجػػػػػنؿ المػػػػػندة الن م ػػػػػ    ومجػػػػػنؿ 

 الحاو ـ ومجنؿ ملك   المن ـ .
:  ك ػػػػب ايذحمػػػػنـ فػػػػ  ذػػػػذا المجػػػػنؿ ن ػػػػ  ايدارة الحر و ػػػػ  فػػػػ  مدػػػػحو نحلن االدارة المتميةةةةزة . ت

و ػػػػػػوًي الػػػػػػ  المخح ةػػػػػػ   ػػػػػػدفا  نلا ػػػػػػندة الحكة ذ ػػػػػػ    ومػػػػػػرورا  نلا ػػػػػػندة الحن  م ػػػػػػ  الودػػػػػػط    
 الا ندات الن  ن ن   المدحوى المردزي  نلوزارة.

نرد   ػػػػػ ف  ػػػػػنر ػػػػػ  ل م نت من:  خػػػػػحص ذػػػػػذا المجػػػػػنؿ  ححد ػػػػػد مدػػػػػحو المشةةةةةاركة المجتمعيةةةةةة . ث
المدردػػػػػػ  والمجحمػػػػػػت   و حكػػػػػػنوؿ ادػػػػػػلنـ المدردػػػػػػ  فػػػػػػ  خدمػػػػػػ  المجحمػػػػػػت   ودنػػػػػػـ المجحمػػػػػػت 

 الحر وي. ل نعـل مدرد    والجواكب المخح ة  
:  حكػػػػػنوؿ ذػػػػػذا المجػػػػػنؿ المػػػػػحن ـ ومػػػػػن  ك سػػػػػ  اف  دحدػػػػػ ه المةةةةةنهج الدراسةةةةةي ونةةةةةواتج الةةةةةتعمم . ج

مػػػػػػػػف كنح ػػػػػػػػ  ف دػػػػػػػػةحه   واذدافػػػػػػػػه    مػػػػػػػػف منػػػػػػػػنرؼ وملػػػػػػػػنرات واحجنذػػػػػػػػنت وقػػػػػػػػ ـ  والمػػػػػػػػكلة
ومححػػػػػػػوا    وادػػػػػػػنل ب الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػحن ـ   الػػػػػػػ  كػػػػػػػواحة الػػػػػػػحن ـ الحػػػػػػػ   نمػػػػػػػؿ المػػػػػػػكلة  دػػػػػػػؿ 
نكن ػػػػػر  ن ػػػػػ  ححا الػػػػػن   و  ػػػػػحمؿ ذػػػػػذا المجػػػػػنؿ ن ػػػػػ   ع ػػػػػ  و ػػػػػنصؽ رص دػػػػػ   ذػػػػػ  و  اػػػػػ  
منػػػػن  ر المػػػػكلة وو  اػػػػ  منػػػػن  ر المػػػػحن ـ الحػػػػػ  ححػػػػدد المنػػػػن  ر الخن ػػػػ   ػػػػنلمحن ـ   وو  اػػػػػ  

 حوي ن   ندة و نصؽ ف   منف مواد ادند  .حح
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 ( خصائص المعايير القومية لمتعميم14الشكل رقم )
 المممكة العربية السعودية .7

حػػػػـ حط  ػػػػؽ ادػػػػ وب الجػػػػودة ال ػػػػنم   فػػػػ  الم ػػػػداف الحر ػػػػوي فػػػػ  المم دػػػػ  النر  ػػػػ  الدػػػػنود        
ايحدػػػػػػػنف الحن  م ػػػػػػػ    وذمػػػػػػػن مدردػػػػػػػ  الطحػػػػػػػنوي ال ػػػػػػػنكوي  مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ مدردػػػػػػػح ف فػػػػػػػ  مكطاػػػػػػػ 

ومدردػػػػػ  مننو ػػػػػ   ػػػػػف ا ػػػػػ  دػػػػػة نف اي حداص ػػػػػ    وقػػػػػد قنمػػػػػت ذنحػػػػػنف المدردػػػػػحنف  حط  ػػػػػؽ ادػػػػػ وب 
الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم     دمػػػػػػن قنمػػػػػػت مػػػػػػدارس مكػػػػػػنرات ال ػػػػػػرق   ايذ  ػػػػػػ   نلمكطاػػػػػػ  ال ػػػػػػرق    حط  ػػػػػػؽ 

  ػػػػػدؿ  ػػػػػنمؿ  ح ػػػػػث  جػػػػػب  (2999 – 2990ادػػػػػ وب الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  النػػػػػنـ الدرادػػػػػ  )
حكػػػػػنوؿ دػػػػػؿ نكن ػػػػػر النم  ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ  الحن م ػػػػػ    وقػػػػػد ح ػػػػػ ت ذػػػػػذ  المػػػػػدارس ن ػػػػػ   ػػػػػلندة 
الجػػػػػػػودة   و نػػػػػػػدذن حوالػػػػػػػت مدػػػػػػػ ل  حط  ػػػػػػػؽ الجػػػػػػػودة ال ػػػػػػػنم   فػػػػػػػ  الند ػػػػػػػد مػػػػػػػف المػػػػػػػدارس فػػػػػػػ  

كظػػػػػنـ الحاػػػػػو ـ ل مػػػػػدارس فػػػػػ  نػػػػػنـ المم دػػػػػ  النر  ػػػػػ  الدػػػػػنود     وقػػػػػد ادػػػػػححد ت وزارة المنػػػػػنرؼ 
ان  ػػػػػػ  محط  ػػػػػػنت الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  مخرجػػػػػػنت النم  ػػػػػػ  الحن  م ػػػػػػ  ووضػػػػػػت قننػػػػػػدة لم 1332

   نكنت ومن ومنت مح ك   اـو ن  لن حاو ـ المدرد  ال نمؿ.
 المممكة االردنية الهاشمية .8

قػػػػػػدـ الػػػػػػددحور  ػػػػػػنلح كن ػػػػػػر ن  مػػػػػػنت ماحرحػػػػػػًن لحط  ػػػػػػؽ الجػػػػػػودة ال ػػػػػػنم   فػػػػػػ  المم دػػػػػػ       
لكمػػػػػػػوذج الم ػػػػػػػنرد  الةرد ػػػػػػػ  والم ددػػػػػػػ   وخطػػػػػػػ  نمػػػػػػػؿ ايردك ػػػػػػػ  اللن ػػػػػػػم     و حط ػػػػػػػب ذػػػػػػػذا ا

اجراص ػػػػػػػ  لجػػػػػػػودة ايدارة الحر و ػػػػػػػ  ودػػػػػػػؿ النكن ػػػػػػػر المحن اػػػػػػػ   نلم ددػػػػػػػ  المدردػػػػػػػ     وال ػػػػػػػواصح 
والح ػػػػػر ننت و نػػػػػض المػػػػػداخؿ لححا ػػػػػؽ الجػػػػػودة ال ػػػػػنم   فػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ   وذػػػػػذا الماحػػػػػرح  وضػػػػػحه 

 ال دؿ الحنل  : 

 مرنة

 مجتمعٌة موضوعٌة

 وطنٌة شاملة

 مستمرة

 ومتطورة

 داعمة

 اخالقٌة قابلة للقٌاس
تحقٌق مبدأ 

 المشاركة

خصائص المعاٌٌر 

 القومٌة للتعلٌم
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 الشاملة فً مؤسسة تربوٌة )نموذج مقترح(( الجودة 51الشكل رقم )

 ادارة الجودة الشاملة فً المإسسة التربوٌة

 ضرورة التغٌٌر

 والتطوٌر 

تبنً خطة عمل 
ط اجرائٌة )التخطٌ

 والتنظٌم(

المشاركة الفردٌة 
 والمإسسٌة

تحدٌد االهداف 
المتطلبات التربوٌة و

 بدقة ووضوح

اختٌار المدخل 
 التربوي المالئم

تهٌئة المناخ 
 التربوي المالئم

تبنً برنامج اعالمً 
وثقافً شامل 

 ومتكامل

مراعاة حاجات 
ورغبات المستفٌدٌن 

 من الجودة

 نظم معلوماتٌة

 وسائط 

 االتصاالت

تقنٌات 
الحاسوب 
 واالنترنت

التدرٌب والتعلٌم 
 المكثف والمستمر

 تبنً انماط قٌادٌة مناسبة

 لجنة ادارة الجودة الشاملة )التوجٌه واالشراف واتخاذ القرارات(

 لجنة مراجعة إلدارة الجودة الشاملة )الرقابة والمتابعة(

 ق ادارة الجودة الشاملة )التنفٌذ(تطبٌ

جودة االدارة التربوٌة 
 التشرٌعات واللوائح

جودة 
 المنهاج

جودة التموٌل 
 واالنفاق

جودة عضو 
 هٌئة التدرٌس

جودة التموٌل 
 واالنفاق

جودة عضو 
 هٌئة التدرٌس

جودة 
 المنهاج

 جودة البٌئة المحٌطة

 مخرجات ذات جودة شاملة

 تقٌٌم وتقوٌم مستمرة وتغذٌة راجعة للنظام ككل عملٌة

شاملة
جودة ال

رة ال
جه ادا

ت توا
ضاء )معٌقا

ضو
ش و

شوٌ
ت

 
لة

ام
ش
 ال

دة
جو

 ال
رة

دا
 ا
جه

وا
 ت
ت

قا
عٌ

)م
ء 

ضا
ضو

 و
ش

وٌ
ش
ت
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 مممكة البحرين .9

لاػػػػد ط اػػػػت م ػػػػندئ وادػػػػس الجػػػػودة ال ػػػػنم     ػػػػدؿ فن ػػػػ  فػػػػ  مػػػػدارس مم دػػػػ  ال حػػػػر ف فػػػػ      
در ب دل صػػػػ  وطك ػػػػ    واددػػػػت ذ صػػػػ  ضػػػػمنف جػػػػودة الحن ػػػػ ـ والحػػػػ 1330مط ػػػػت النػػػػنـ الدرادػػػػ  

مدػػػػػحا   لحنمػػػػػؿ ن ػػػػػ  ضػػػػػمنف جػػػػػودة الحن ػػػػػ ـ والحػػػػػدر ب فػػػػػ  مم دػػػػػ  ال حػػػػػر ف  مػػػػػن  كدػػػػػجـ مػػػػػت 
الحػػػػ   ػػػػنقحلن م ػػػػندرات ا ػػػػعح الحن ػػػػ ـ المنػػػػن  ر الدول ػػػػ    وافضػػػػؿ الممنردػػػػنت وفاػػػػن ل ر  ػػػػ  

( مػػػػػػف 0الػػػػػػوطك    وقػػػػػػد فوضػػػػػػت ذ صػػػػػػ  ضػػػػػػمنف جػػػػػػودة الحن ػػػػػػ ـ والحػػػػػػدر ب    موجػػػػػػب المػػػػػػندة )
لدػػػػػػػػػػػك   0والمنػػػػػػػػػػػدؿ  نلمردػػػػػػػػػػػـو الم دػػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػػـ  1330لدػػػػػػػػػػػك   01دػػػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػػػـ المردػػػػػػػػػػػـو الم 

 مراجنػػػػ  جػػػػودة ايداف فػػػػػ  م ددػػػػنت الحن ػػػػ ـ والحػػػػػدر ب مػػػػف ار ػػػػت وحػػػػػدات رص دػػػػ   ذػػػػػ  1339
: وحػػػػػػدة مراجنػػػػػػ  اداف المػػػػػػدارس   ووحػػػػػػدة مراجنػػػػػػ  اداف م ددػػػػػػنت الحػػػػػػدر ب الملكػػػػػػ    ووحػػػػػػدة 

ت الوطك ػػػػػ    وح ػػػػػمؿ وحػػػػػدة مراجنػػػػػ  مراجنػػػػػ  اداف م ددػػػػػنت الحن ػػػػػ ـ النػػػػػنل  ووحػػػػػدة ايمححنكػػػػػن
المػػػػػػػدارس مراق ػػػػػػػ  اداف المػػػػػػػدارس وحا ػػػػػػػ ـ جػػػػػػػودة مػػػػػػػن  ػػػػػػػحـ حاد مػػػػػػػه فػػػػػػػ  ضػػػػػػػوف مجمونػػػػػػػ  مػػػػػػػف 
الم  ػػػػػػػػػرات الواضػػػػػػػػػح    حػػػػػػػػػحـ المراجنػػػػػػػػػنت  ندػػػػػػػػػحاعل   و  ػػػػػػػػػةنف    وحاػػػػػػػػػدـ من ومػػػػػػػػػنت ملمػػػػػػػػػ  

ولػػػػػوزارة الحر  ػػػػػ  والحن ػػػػػ ـ نػػػػػف كاػػػػػنط الاػػػػػوة والجواكػػػػػب الحػػػػػ   حنجػػػػػ  الػػػػػ  حطػػػػػو ر فػػػػػ   ل مػػػػػدارس
  ل مدػػػػنندة فػػػػ  الحرد ػػػػز ن ػػػػ  الجلػػػػود والمػػػػوارد دجػػػػزف مػػػػف نم  ػػػػ  حطػػػػو ر المػػػػدارس  مػػػػدارسال

مػػػػف اجػػػػؿ الرقػػػػ   مدػػػػحوى ايداف   و حػػػػدد ايطػػػػنر النػػػػنـ محط  ػػػػنت الحػػػػ  حدػػػػحخدـ فػػػػ  مراجنػػػػ  
جػػػػػػػودة اداف المػػػػػػػدرس فػػػػػػػ  مم دػػػػػػػ  ال حػػػػػػػر ف   و حكػػػػػػػنوؿ ايدػػػػػػػص   الرص دػػػػػػػ   الحػػػػػػػ   جػػػػػػػب ن ػػػػػػػ  

  الدػػػػػػػػ اؿ النػػػػػػػػنـ وذػػػػػػػػو : نمػػػػػػػػن مػػػػػػػػدى فننل ػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػود اداف ن ػػػػػػػػ ل جن ػػػػػػػػ المػػػػػػػػراجن ف اح ننلػػػػػػػػن 
 المدرد ؟ ولمنذا؟ ن مت ايخذ ف  اينح نر ايح :

 انجازات التةميذ 
مػػػػػػػدى جػػػػػػػودة اكجػػػػػػػنز الحعم ػػػػػػػذ فػػػػػػػ  الحح ػػػػػػػ ؿ ايدػػػػػػػند م  ومػػػػػػػدى حاػػػػػػػدملـ فػػػػػػػ  حطػػػػػػػورذـ 

 ال خ  .
 جودة ما يتم تقديمه 

حنز ػػػػػػػز المػػػػػػػكلة وطر اػػػػػػػ  مػػػػػػػدى فننل ػػػػػػػ  نم  حػػػػػػػ  الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػحن ـ   ومػػػػػػػدى جػػػػػػػودة  ػػػػػػػرامة 
 حاد مه  ومدى جودة  رامة المدنكدة واير ند المادم  ل حعم ذ.
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 القيادة واالدارة 
مػػػػػػػدى فننل ػػػػػػػ  وجػػػػػػػودة اداف الا ػػػػػػػندة وايدارة فػػػػػػػ  حنز ػػػػػػػز الحح ػػػػػػػ ؿ ايدػػػػػػػند م    والحطػػػػػػػور 

 ال خ   ل ط      وححا ؽ الححدف  نلمدرد .

مػػػػػػدارس مػػػػػػف خػػػػػػعؿ حط  ػػػػػػؽ الكمػػػػػػوذج ف  وحػػػػػػحـ نم  ػػػػػػ  حاػػػػػػو ـ مػػػػػػدى ححاػػػػػػؽ الجػػػػػػودة فػػػػػػ  ال    
 الحنل  ف:

 م؟لية وجودة عمميتي التعميم والتعمما مدى فعا

نم  حػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ :  ػػػػػحـ حا ػػػػػ ـ فننل ػػػػػ  نم  حػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ  د ة ػػػػػ  حا ػػػػػ ـ فننل ػػػػػ     
 وفؽ الكموذج الحنل :

 نم  حػػػػػن الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ ن ػػػػػ  ايقػػػػػؿ ج ػػػػػدحنف فػػػػػ  دػػػػػؿ الكػػػػػواح  او اق  لػػػػػن
وذمػػػػن م ػػػػؿ  ححػػػػذى  ػػػػه فػػػػ   نضػػػػلن   وكح جػػػػ  لػػػػذلؾ  كمػػػػو الط  ػػػػ  و حاػػػػدموف 

  ونم  حػػػػػن الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ ي  مدػػػػػف اف الجػػػػػودة حاػػػػػدمن ادػػػػػح كنص ن مػػػػػف كنح ػػػػػ  
 حدوكن ممحنزح ف اذا دنف المححوى ق ر دق ؽ  ني  دؿ مف اي دنؿ.

 (2ممحنز )

ـ الط  ػػػػػػػ  نم  حػػػػػػػن الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػحن ـ الج ػػػػػػػدحنف حدوكػػػػػػػنف واضػػػػػػػحح ف فػػػػػػػ  حاػػػػػػػد
الج ػػػػػػد وفػػػػػػ  المواقػػػػػػؼ الحن  م ػػػػػػ   والػػػػػػدروس الج ػػػػػػدة ح ػػػػػػدا فػػػػػػ  موان ػػػػػػدذن  
و ػػػػحـ حوظ ػػػػؼ الوقػػػػت ا كػػػػنف الػػػػدرس   ػػػػدؿ  كػػػػنف   نكػػػػدمن  حمحػػػػت المن مػػػػوف 
 منرفػػػػػ  ج ػػػػػدة  نلمػػػػػندة و ػػػػػنلماررات الدرادػػػػػ    ػػػػػحندس ذلػػػػػؾ ن ػػػػػ  ادػػػػػنل  لـ 

ف حجػػػػػذ نف فػػػػػ  نم  حػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ   ونم  حػػػػػن الحن ػػػػػ ـ و الػػػػػحن ـ الج ػػػػػدحن
الط  ػػػػػ   اػػػػػوة لنم لػػػػػـ   و جػػػػػب اف  ػػػػػحـ ححػػػػػدي قػػػػػدرات الط  ػػػػػ  لدػػػػػف دوف اف 
 دػػػػوف ذلػػػػؾ د  ػػػػرا لدرجػػػػ    ػػػػ حوف نكػػػػدذن ق ػػػػر قػػػػندر ف ن ػػػػ  الحننمػػػػؿ مػػػػت 
ذػػػػػذ  الححػػػػػد نت  حدػػػػػحخدـ المػػػػػوارد م ػػػػػؿ حدكولوج ػػػػػن المن ومػػػػػنت وايح ػػػػػنيت 

ICT حدمػػػػػػػه لمدػػػػػػػنكدة الػػػػػػػحن ـ   ونكػػػػػػػدمن حدػػػػػػػوف نم  حػػػػػػػن الحن ػػػػػػػ ـ والػػػػػػػػحن ـ  
ج ػػػػػػدح ف    دػػػػػػوف المن مػػػػػػوف مػػػػػػدرد ف لحنجػػػػػػ  الط  ػػػػػػ  و دػػػػػػحج  وف  ةنن  ػػػػػػ  

نػػػػػػػرض طراصػػػػػػػؽ مخح ةػػػػػػػ  لحػػػػػػػؿ لمدػػػػػػػنندة  مػػػػػػػ ع  نكػػػػػػػدمن  ححػػػػػػػنج الط  ػػػػػػػ  
الم ػػػػػدعت   و   ػػػػػوف ايحح نجػػػػػنت المخح ةػػػػػ  ل ط  ػػػػػ    ػػػػػدؿ ج ػػػػػد  مػػػػػن  ػػػػػحـ 

  حن مه  دوف جد را  نلنكنف الم ذوؿ.

 (1ج د)

ر معصمحػػػػػ ف فػػػػػ  اي جنكػػػػػب رص دػػػػػ   نم  حػػػػػن الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ لػػػػػف حدوكػػػػػن ق ػػػػػ
وقػػػػػػد ححدػػػػػػـ  ػػػػػػ نض الخ ػػػػػػنصص الج ػػػػػػدة   نم  حػػػػػػن الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ ال حػػػػػػنف 
حدوكػػػػػػنف مرضػػػػػػ ح ف وداصمػػػػػػن مػػػػػػن  خطػػػػػػط للمػػػػػػن   ولدػػػػػػف الخطػػػػػػ  قػػػػػػد حدػػػػػػوف 

 (0مرٍض )
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 حنجػػػػ  الػػػػ  حطػػػػو ر او  كا ػػػػلن اي ػػػػداع   والط  ػػػػ   حااػػػػوف حاػػػػدمنً    لدػػػػف 
 لنم لـ.  ن خصدوف اف  دوكوا مكجذ  ف 

نم  حػػػػػػػػن الحن ػػػػػػػػ ـ والػػػػػػػػحن ـ دػػػػػػػػحدوكنف ق ػػػػػػػػر معصمحػػػػػػػػ ف اذا دػػػػػػػػنف الط  ػػػػػػػػ  ي 
دػػػػلؿ  – حااػػػػوف حاػػػػدمن دنف ػػػػن   النمػػػػؿ قػػػػد  دػػػػوف فػػػػ  مدػػػػحوى ق ػػػػر دػػػػ  ـ 

او  ػػػػػػنب اد ػػػػػػر مػػػػػػف الػػػػػػعـز   نػػػػػػدـ المعفمػػػػػػ  قػػػػػػد حكػػػػػػحة ا ضػػػػػػن مػػػػػػف اف 
المن مػػػػػػ ف قػػػػػػد ي  حمحنػػػػػػوف  منرفػػػػػػ  دنف ػػػػػػ   مػػػػػػوادذـ   او المػػػػػػواد والماػػػػػػررات 

لن ل دػػػػػػت جذا ػػػػػػ    ػػػػػػدؿ دػػػػػػنؼ او مدػػػػػػنكدة ل ط  ػػػػػػ    ححػػػػػػ  الحػػػػػػ   دردػػػػػػوك
و حااػػػػػوف حاػػػػػدمن اقػػػػػؿ مػػػػػف المدػػػػػحوى   مػػػػػورذـاكلػػػػػـ  حردػػػػػوف لةحػػػػػرات طو  ػػػػػ  

المط ػػػػػوب  اذا دنكػػػػػت ايخطػػػػػػنف اد ػػػػػر مػػػػػػف اف حدػػػػػوف اخطػػػػػػنف  دػػػػػ ط  فػػػػػػ  
 ػػػػػػػ ح الػػػػػػػدرس ق ػػػػػػػر حػػػػػػػوى   فدػػػػػػػح دي ن ػػػػػػػ  ايق ػػػػػػػب الػػػػػػػ  اف  دقػػػػػػػ  المح

 معصـ.

 (0ق ر معصـ )

 مج تعزيز المنهج وطريقة تقديمه لمطمبة ؟ما مدى جودة برا

  حـ حا  ـ جودة حنز ز المكلة الدراد  وحاد مه  ندحخداـ الكموذج الحنل :

دػػػػػػؿ او منظػػػػػػـ جواكػػػػػػب نػػػػػػرض وحاػػػػػػد ـ المػػػػػػكلة الدرادػػػػػػ  ج ػػػػػػدة و نضػػػػػػلن 
  ححذى  ه.

  ند المكلة الدراد  الط      دؿ ج د ل مراحؿ الحنل   مف الحن  ـ.
 (2ممحنز )

مػػػػػػػػكلة الدرادػػػػػػػػ  دودػػػػػػػػ    لحكم ػػػػػػػػ  الملػػػػػػػػنرات والاػػػػػػػػ ـ   و ردػػػػػػػػز  دػػػػػػػػحخدـ ال
الػػػػػ  حكم ػػػػػ  المنرفػػػػػ    المدردػػػػػ  ح ػػػػػذؿ   نإلضػػػػػنف الحن ػػػػػ ـ  اػػػػػوة ن ػػػػػ  الةلػػػػػـ 

دػػػػؿ مػػػػن  مدكلػػػػن لحنز ػػػػز المػػػػكلة  نػػػػدة طػػػػرؽ مخح ةػػػػ   مػػػػف خػػػػعؿ اك ػػػػط  ي 
  ة     وادحنمنؿ الجو المدرد    وحنز ز المواطك .

 (1ج د )

درادػػػػػػ  قػػػػػػد  دػػػػػػوف ج ػػػػػػدا فػػػػػػ   نػػػػػػض الكػػػػػػواح    حنز ػػػػػػز وحاػػػػػػد ـ المػػػػػػكلة ال
ولدكػػػه نػػػندي وق ػػػر ح ػػػوي وق ػػػر م لػػػـ ل طنلػػػب   ولدػػػ   دػػػوف مرضػػػ ن لػػػف 

  دوف كنق ن  ني نك ر رص د . 
 (0مرٍض)

المػػػػػكلة ق ػػػػػر المعصػػػػػـ  ػػػػػه مػػػػػواطف ملمػػػػػ   حنجػػػػػ  الػػػػػ  حطػػػػػو ر   قػػػػػد  اػػػػػدـ 
الا  ػػػػػػؿ جػػػػػػدا او ي  اػػػػػػدـ ن ػػػػػػ  ايطػػػػػػعؽ ا ػػػػػػ  اك ػػػػػػط  ي ػػػػػػة     قػػػػػػد  ػػػػػػحـ 

المػػػػكلة الدرادػػػػ  دمجمونػػػػ  مػػػػف المػػػػواد ق ػػػػر المحرا طػػػػ  ف مػػػػن   كلػػػػن    حاػػػػد ـ
ممػػػػػػػػن ي   لػػػػػػػػـ وي   ػػػػػػػػجت الط  ػػػػػػػػ  وي  نػػػػػػػػدذـ انػػػػػػػػداد ج ػػػػػػػػدا ل مدػػػػػػػػحا ؿ اي 

   دؿ  د ط ل سن  .

 (0ق ر معصـ )
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وحدػػػػػػوف ايحدػػػػػػنـ ن ػػػػػػ  نم  حػػػػػػ  الحن ػػػػػػ ـ والػػػػػػحن ـ وجػػػػػػودة حنز ػػػػػػز المػػػػػػكلة الدرادػػػػػػ  وحاد مػػػػػػه    
المراجنػػػػػػػػ    وايدلػػػػػػػػ  الكنحجػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف معحظػػػػػػػػنت المدردػػػػػػػػ    ومػػػػػػػػف الم ن ػػػػػػػػرة  وادػػػػػػػػط  فر ػػػػػػػػؽ 

مدػػػػػحكدات الحخطػػػػػ ط   وذكػػػػػنؾ الند ػػػػػد مػػػػػف ايدػػػػػص   الحػػػػػ  طرححلػػػػػن ذ صػػػػػ  ضػػػػػمنف جػػػػػودة الحن ػػػػػ ـ 
والحػػػػػػػدر ب لمدػػػػػػػنندة المدػػػػػػػ ول ف نػػػػػػػف المراجنػػػػػػػ  والمػػػػػػػدارس فػػػػػػػ  الحو ػػػػػػػؿ الػػػػػػػ  راي  ػػػػػػػنصب 

الدرادػػػػػ  وحاد مػػػػػه   وذػػػػػذ   حػػػػػوؿ مػػػػػدى فننل ػػػػػ  نم  حػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ والػػػػػحن ـ وجػػػػػودة حنز ػػػػػز المػػػػػكلة
 ايدص   ذ :

 هل لدى المعممون معرفة جيدة بالمادة العممية ومحتواها الدراسي؟

ادػػػػحمنرة الحاػػػػو ـ الضػػػػوف   ػػػػورة ج ػػػػدة ن ػػػػ  خ ػػػػرة الل صػػػػ  الحن  م ػػػػ  فػػػػ  المدردػػػػ   قػػػػد ح اػػػػ     
   وفػػػػػ  الػػػػػدروس ال ػػػػػة     مدػػػػػف الحنػػػػػرؼ ن ػػػػػ  مػػػػػدى منرفػػػػػ  المن ػػػػػـ الج ػػػػػدة  نلمػػػػػندة و ػػػػػنلمواد
الدرادػػػػػ   مػػػػػػف خ ػػػػػؿ ادػػػػػػحخداـ ادػػػػػنل ب الحن ػػػػػػ ـ المحكونػػػػػ  و  اػػػػػػ    وال ػػػػػرح الواضػػػػػػح   والػػػػػػردود 
ن ػػػػػػ  ادػػػػػػص   الحعم ػػػػػػذ الم ك ػػػػػػ  ن ػػػػػػ  المنرفػػػػػػ    والاػػػػػػدرة ن ػػػػػػ  حاػػػػػػد ـ ام  ػػػػػػ  مخح ةػػػػػػ  لحوضػػػػػػ ح 

مػػػػت الم ػػػػدعت   والاػػػػدرة ن ػػػػ  حودػػػػ ت مػػػػدارؾ الط  ػػػػ  كاػػػػنط من كػػػػ  او طراصػػػػؽ مخح ةػػػػ  ل حننمػػػػؿ 
الػػػػػ  مححػػػػػوى الػػػػػدرس والػػػػػذي  دػػػػػوف دق اػػػػػًن   المنرفػػػػػ  الج ػػػػػدة  نلمػػػػػندة د  ػػػػػرا  ف  نإلضػػػػػن نلمػػػػػندة   

 من حعحظ ف  الحمنس الذي   د ه المن موف ف  حدر دلـ.

 هل يمكن المعممون التةميذ من اكتساب المهارات والفهم بجانب المعرفة؟

دى دػػػػػػ وفر حح  ػػػػػػؿ ادػػػػػػحمنرة الحاػػػػػػو ـ وحخطػػػػػػ ط الػػػػػػدروس ر  ػػػػػػ  واضػػػػػػح  ل مػػػػػػراجن ف نػػػػػػف مػػػػػػ   
محنولػػػػػ  المن مػػػػػ ف ل ا ػػػػػنـ  مػػػػػن ذػػػػػو اد ػػػػػر مػػػػػف كاػػػػػؿ ل حاػػػػػنصؽ ور ػػػػػط الجنكػػػػػب الملػػػػػنري  نلجنكػػػػػب 
المنرفػػػػػػػػ    دمػػػػػػػػن اف معحظػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدروس دػػػػػػػػحوفر المز ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الوضػػػػػػػػوح   دم ػػػػػػػػنؿ حوظ ػػػػػػػػؼ 
المن مػػػػػػػػػ ف يدػػػػػػػػػحراح ج   حػػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػػدعت   او ح ػػػػػػػػػج نلـ ل مكنق ػػػػػػػػػنت والحػػػػػػػػػوار   وححػػػػػػػػػد لـ 

 اذا دنف الط     دردوف د ؼ  حن موف اـ ي. ل ط    لد   ضنوا الةرض نت   وف من

 هل يدير المعممون الدروس بفاعمية حتى تكون منظمة ومنتجة؟

 جػػػػب اف ححم ػػػػز   صػػػػ  الػػػػدروس  نللػػػػدوف والػػػػحن ـ اللػػػػندؼ   مػػػػت الحن ػػػػ ـ الػػػػذي  دػػػػوف   ػػػػدؿ     
ج ػػػػػػد ومػػػػػػكظـ   ومػػػػػػف ذكػػػػػػن  جػػػػػػب اف حدػػػػػػوف م ك ػػػػػػ  ن ػػػػػػ  ار ػػػػػػندات واك ػػػػػػط  واضػػػػػػح  جػػػػػػد رة 

م ػػػػػذوؿ   وحردػػػػػز ن ػػػػػ  ضػػػػػمنف ادحدػػػػػنب المنرفػػػػػ    والملػػػػػنرات والةلػػػػػـ   و جػػػػػب اف  نلنكػػػػػنف ال
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 ػػػػؽ والةوضػػػػ    وح كمػػػػن  دػػػػوف ح  ػػػػر السضػػػػب والةػػػػحف   او الحم  ك ػػػػط ي حدػػػػوف ذكػػػػنؾ حنجػػػػ  
م ػػػػؿ مػػػػف الط  ػػػػ  كحػػػػو الدػػػػ وؾ ق ػػػػر الدػػػػوي    جػػػػب الحننمػػػػؿ مػػػػت ذػػػػذ  الحػػػػنيت  حػػػػـز  ذكػػػػنؾ 

 الملنـ المط و  . و لدوف يدحنندة حرد ز جلود الط    ن  

ايدػػػػػحخداـ الةننػػػػػؿ ل وقػػػػػت   و جػػػػػب ن ػػػػػ  المػػػػػراجن ف  حضػػػػػمف جنكػػػػػب مػػػػػف ادارة الػػػػػدروس     
و طر اػػػػػ  مكظمػػػػػ  اـ ي   واف دنكػػػػػت ايك ػػػػػط  معحظػػػػػ  اف دنكػػػػػت الػػػػػدروس ح ػػػػػدا فػػػػػ  مونػػػػػدذن 

حػػػػػكظـ  طر اػػػػػ  ي حدػػػػػوف ف لػػػػػن الملػػػػػنـ ممحػػػػػدة اد ػػػػػر مػػػػػف الػػػػػعـز   واف دػػػػػنف ايدػػػػػحخداـ الةننػػػػػؿ 
 ل  .ننواف دنكت الدروس حكحل   ةحـ داصمن   ل وقت  

 هل يضمن المعممون مشاركة التةميذ في الدروس ومساندتهم وتحفيزهم وتشجيعهم؟

دػػػػػػػػ عحظ كجػػػػػػػػنح المن مػػػػػػػػ ف فػػػػػػػػ  جػػػػػػػػذب اكح ػػػػػػػػن  الحعم ػػػػػػػػذ وم ػػػػػػػػنردحلـ فػػػػػػػػ  ايك ػػػػػػػػط        
اف  دػػػػوف  والحننمػػػػؿ مػػػػت الم ػػػػدعت   وايجن ػػػػ  فػػػػ  ح اػػػػنت ايدػػػػص   وايجو ػػػػ    ون ػػػػ  المن ػػػػـ

 ندػػػػػػحخداـ حدكولوج ػػػػػػن    نمػػػػػػنللـمح اظػػػػػػن ل حػػػػػػنيت الحػػػػػػ   حػػػػػػرؾ ف لػػػػػػن الحعم ػػػػػػذ وحػػػػػػدذـ ل ا ػػػػػػنـ 
المن ومػػػػػنت وايح ػػػػػنيت او ا ػػػػػ  مػػػػػوارد اخػػػػػرى دوف الحػػػػػدخؿ الحدػػػػػ ـ مػػػػػف المن مػػػػػ ف ل مدػػػػػنكدة   

 والمراجن    والح ج ت وايخح نر.

 لتقدم المتوقع منهم؟هل يتحدى المعممون قدرات التةميذ حتى يحققوا عمى االقل ا

حودػػػػػت نم  ػػػػػ  الحن ػػػػػ ـ والحن ػػػػػ ـ الةنن ػػػػػ  مػػػػػدارؾ الط  ػػػػػ  النا  ػػػػػ    واي حدنر ػػػػػ    والجدػػػػػم        
 مدػػػػف م ػػػػنذدة ايدلػػػػ  المحن اػػػػ   دةن ػػػػ  ححػػػػدي الط  ػػػػ  فػػػػ  المجلػػػػود الػػػػذي  جػػػػب ن ػػػػ  الحعم ػػػػذ 

 ػػػػػػنت اف   ػػػػػػذلو  فػػػػػػ  نم لػػػػػػـ يدػػػػػػحدمنله   دػػػػػػواف مػػػػػػن  اػػػػػػدـ للػػػػػػـ داخػػػػػػؿ ال ػػػػػػؼ اـ فػػػػػػ  الواج
المكزل ػػػػ    ونكػػػػدمن ي   ػػػػدؿ النمػػػػؿ ححػػػػد ًن دنف ػػػػًن   د دػػػػحدمؿ الط  ػػػػ  النمػػػػؿ  دػػػػرن  و دػػػػلول  
 ػػػػـ   ػػػػن وف  نلم ػػػػؿ   و مدػػػػف اف  حػػػػدث ذلػػػػؾ كح جػػػػ  لملػػػػنـ روح ك ػػػػ  وق ػػػػر م ػػػػوق    حوقػػػػت اف 

 حرى ادص   مدحلدف  وحداخعت مف ق ؿ المن م ف وملنـ حدخؿ نك ر الححدي.
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راتيجيات التعمةةةةيم ويوظفةةةةون المةةةةوارد التةةةةي تةةةةؤدي الةةةةى تعمةةةةم هةةةةل يسةةةةتخدم المعممةةةةون اسةةةةت
 فاعل؟

قػػػػػػد ح ػػػػػػ ر ادػػػػػػحمنرة الحاػػػػػػو ـ الػػػػػػ  الطراصػػػػػػؽ الحػػػػػػ  حححػػػػػػرى ف لػػػػػػن المدردػػػػػػ  ادػػػػػػنل ب حن  م ػػػػػػ      
مخح ةػػػػػػ  لحاػػػػػػد ـ المػػػػػػكلة الدرادػػػػػػ    ودػػػػػػححةز ايدػػػػػػنل ب الةنن ػػػػػػ  الطػػػػػػعب يدحدػػػػػػنب المنرفػػػػػػ  

حمػػػػػػد   و جػػػػػػب اف  دػػػػػػن  المن مػػػػػػوف يح ػػػػػػنع والةلػػػػػػـ والملػػػػػػنرات رقػػػػػػـ اف المػػػػػػكلة الدرادػػػػػػ  من
ادػػػػػنل ب وادػػػػػحراح ج نت لحن ػػػػػ ـ المػػػػػواد  طر اػػػػػ  ححػػػػػ ح ل حعم ػػػػػذ قػػػػػدرة دنف ػػػػػ  ل حننمػػػػػؿ مػػػػػت المػػػػػواد 
الحن  م ػػػػػ    ذػػػػػؿ المن مػػػػػوف ما ػػػػػدوف فػػػػػ  طراصػػػػػؽ حنػػػػػنم لـ اـ ذػػػػػؿ  دػػػػػحخدموف طراصػػػػػؽ مخح ةػػػػػ  

 ف  الحننمؿ لحاد ـ   و رح   ودمة مححو نت الماررات الدراد  ؟

رون العمةةةل الةةةذي يةةةتم فةةةي المدرسةةةة مةةةن خةةةةل اعطةةةاء التةميةةةذ يةةةدعم المعممةةةون ويةةةؤث هةةةل
 ؟واجبات منزلية

قػػػػد ح ػػػػ ر ادػػػػحمنرة الحاػػػػو ـ الػػػػ  د ندػػػػ  حخػػػػص الواج ػػػػنت المكزل ػػػػ  ود ة ػػػػ  ر ػػػػدذن  وحػػػػ ح     
ايدلػػػػػػ  الم ن ػػػػػػرة مػػػػػػف فحػػػػػػص انمػػػػػػنؿ الحعم ػػػػػػذ   ومػػػػػػف الححػػػػػػدث الػػػػػػ لـ   ومػػػػػػف معحظػػػػػػ  مػػػػػػن 

دروس   ذػػػػػؿ حدػػػػػحنمؿ الواج ػػػػػنت المكزل ػػػػػ  فاػػػػػط لحػػػػػوف ر الحػػػػػدر ب اـ اكلػػػػػن  حػػػػػدث نكػػػػػد كلن ػػػػػ  الػػػػػ
 حدحخدـ ا ضن لحود ت ودمة اينمنؿ الح  حمت ف  المدرد ؟

 , والتعمم مع بعضهم البعض؟هل يتيا المعممون الفرص لمتةميذ لمعمل معا 

وز ػػػػت الحعم ػػػػذ ي  ػػػػحن ـ جم ػػػػت الحعم ػػػػذ  نلطر اػػػػ  ذاحلػػػػن   و نلحػػػػنل  ي  ػػػػد مػػػػف الحكػػػػوع فػػػػ  ح    
 ال  مجموننت ودذلؾ ف  ادحراح ج نت الحن  ـ.

  ولدػػػػػػف حوز ػػػػػػت الحعم ػػػػػػذ  قػػػػػػد حدػػػػػػوف طر اػػػػػػ  فنن ػػػػػػ  اح نكػػػػػػنً    دم ػػػػػػهاف مكلج ػػػػػػ  حن ػػػػػػ ـ ال ػػػػػػؼ 
ل ػػػػػ    دمػػػػػن اف الػػػػػحن ـ ضػػػػػمف فر ػػػػػؽ نناو فػػػػػ  مجمونػػػػػنت  ػػػػػس رة  دػػػػػوف اد ػػػػػر ف ل نمػػػػػؿ  كنص ػػػػػنً 

 خ ػػػػ ن ذا ق مػػػػ  ننل ػػػػ    دػػػػ ظلر  والحنػػػػرؼ ن ػػػػ  وجلػػػػنت كظػػػػر الط  ػػػػ  ايخػػػػر ف  ػػػػوفر كمػػػػوا
دػػػػػػػؿ مػػػػػػػف حح  ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرامة النمػػػػػػػؿ وخطػػػػػػػط الػػػػػػػدروس وونػػػػػػػ  المن مػػػػػػػ ف  لػػػػػػػذ  ايمػػػػػػػور   دمػػػػػػػن 

 دحوضح الز نرة ال ة   مدى حوف ر ايك ط  المحكون  وفنصدحلن ف  نم    الحن ـ.
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هةةةل  يسةةةتخدم المعممةةةون التقةةةويم , بمةةةا فةةةي ذلةةةك التصةةةحيا بالةةةدرجات , بفعاليةةةة لتشةةةخيص 
 ياجات التةميذ؟وتمبية احت

 ط  نػػػػػػػ  الحا ػػػػػػػ ـ ود ة ػػػػػػػ  ادػػػػػػػحخدامه ح ح ػػػػػػػنف مػػػػػػػف معحظػػػػػػػ  الػػػػػػػدروس    ايدلػػػػػػػ  المحن اػػػػػػػ     
والحػػػػػدق ؽ فػػػػػ  انمػػػػػنؿ الحعم ػػػػػذ ود ندػػػػػنت المدردػػػػػ    والمكنق ػػػػػنت مػػػػػت المن مػػػػػ ف فػػػػػ  الػػػػػدروس 
  ذػػػػػػؿ  اػػػػػػـو المن مػػػػػػوف  ػػػػػػنلحا  ـ المدػػػػػػحمر لمػػػػػػن  نرفػػػػػػه الحعم ػػػػػػذ ومػػػػػػن  ةلموكػػػػػػه ومػػػػػػن  ماػػػػػػدورذـ 

 ؟ وذػػػػػػػػؿ  راجنػػػػػػػػوف طراصػػػػػػػػؽ حن ػػػػػػػػ ملـ لمدػػػػػػػػنكدة الحعم ػػػػػػػػذ الػػػػػػػػذ ف  ححػػػػػػػػنجوف لمدػػػػػػػػنندةنم ػػػػػػػػه 
ول خح ػػػػػػروا ذػػػػػػ يف الػػػػػػذ ف  مدػػػػػػف انػػػػػػندة اخح ػػػػػػنرذـ ؟ ذػػػػػػؿ  طرحػػػػػػوف ادػػػػػػص   ح خ  ػػػػػػ   حخح ػػػػػػر 

 الةلـ ؟ ذؿ  حن نوف ايجن نت لعدحجن   يحح نجنت الحعم ذ؟

ودػػػػطح  ؟ اـ ذػػػػؿ  مػػػػن مػػػػدى مػػػػن  ادمػػػػه الح ػػػػح ح  نلػػػػدرجنت مػػػػف مدػػػػنندة؟ ذػػػػؿ ذػػػػو دػػػػر ت   
 اػػػػدـ ل حعم ػػػػذ   ػػػػ رة كنفػػػػذة فػػػػ  د ة ػػػػ  اداصلػػػػـ لمػػػػن  مدػػػػكلـ فن ػػػػه ل ححدػػػػكوا و حطػػػػوروا ؟ ذػػػػؿ حػػػػحـ 
محن نػػػػػػػ  الحن  اػػػػػػػنت ن ػػػػػػػ  انمػػػػػػػنؿ الط  ػػػػػػػ  ؟ ذػػػػػػػؿ  ح دػػػػػػػد المن مػػػػػػػوف مػػػػػػػف اف اينمػػػػػػػنؿ ق ػػػػػػػر 

 المدحدم   حدحدمؿ ف من  ند؟

 ـ   ػػػػػػورة ج ػػػػػػدة  ذػػػػػػؿ دػػػػػػحادـ المكنق ػػػػػػنت مػػػػػػت الحعم ػػػػػػذ ايدلػػػػػػ  نػػػػػػف مػػػػػػدى حوظ ػػػػػػؼ الحا ػػػػػػ    
 نطػػػػػوف حسذ ػػػػػ  راجنػػػػػ  نػػػػػف ايخح ػػػػػنرات وودػػػػػنصؿ الحا ػػػػػ ـ ايخػػػػػرى ؟ ذػػػػػؿ ايخح ػػػػػنرات حدػػػػػحخدـ 
لح ػػػػخ ص مػػػػواطف الاػػػػوة وح ػػػػؾ الحػػػػ   حنجػػػػ  الػػػػ  ححدػػػػف فػػػػ  الػػػػحن ـ؟ ذػػػػؿ  ػػػػحـ احػػػػداث حس  ػػػػر 

 ل حن  ـ ن   ضوف الحا  منت   اـ ذؿ حادـ مدنكدة اضنف   ل حعم ذ ؟ 

فهةةةةم التةميةةةةذ لمحقةةةةوق والواجبةةةةات والمسةةةةؤوليات باعتبةةةةارهم  هةةةةل تسةةةةعى المدرسةةةةة لتنميةةةةة
 جزءًا من المجتمع؟

دػػػػػحدوف  نػػػػػض نكن ػػػػػر المواطكػػػػػ  جػػػػػزفًا مػػػػػف المػػػػػكلة   ولدػػػػػف ذػػػػػؿ المدردػػػػػ  ف مػػػػػن حادمػػػػػه     
  ػػػػدؿ نػػػػنـ حكمػػػػ  الػػػػروح المجحمن ػػػػ  فػػػػ  المدردػػػػ  ؟ د ػػػػؼ حػػػػكندس فػػػػ  طر اػػػػ  ارح ػػػػنط الط  ػػػػ  

دػػػػػ  ومػػػػػن  حوقنػػػػػوف اف  اػػػػػدمو  للػػػػػن ؟ ذػػػػػؿ  حولػػػػػوف  نضػػػػػلـ  ػػػػػ نض  وف مػػػػػن  حوقنوكػػػػػه مػػػػػف المدر 
المدػػػػ ول   و نرفػػػػوف اف ذػػػػذ  دػػػػم  مػػػػف دػػػػمنت اي اف الةػػػػرد جػػػػزف مػػػػف المجحمػػػػت؟ ذػػػػؿ  رانػػػػوف 
 نضػػػػلـ و خػػػػنفوف  نضػػػػلـ ن ػػػػ   نػػػػض ؟ دػػػػذلؾ مػػػػف خػػػػعؿ الم ػػػػنرد  فػػػػ  الةننل ػػػػنت الوطك ػػػػ  
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من ػػػػػـ حرا ػػػػػ  او  واك ػػػػػط  حكمػػػػػ  روح المواطكػػػػػ  دنلز ػػػػػنرات الم داك ػػػػػ  ن ػػػػػ  دػػػػػ  ؿ الم ػػػػػنؿ )ز ػػػػػنرة
 الم نرد  ف  فننل نت المجحمت المخح ة (.

 هل يتم الربط بين المواد حتى يتمكن التةميذ من دراسة منهج دراسي مترابط منطقي؟

  وذػػػػػؿ  ػػػػػحـ ح ػػػػػج نلـ   خػػػػػرىذػػػػػؿ   نػػػػػد الحعم ػػػػػذ اف الملػػػػػنرات  مدػػػػػف حوظ ةلػػػػػن مػػػػػف مػػػػػندة    
ف ذكػػػػػنؾ خططػػػػػن لحوضػػػػػ ح د ة ػػػػػ  ذػػػػػؿ حادػػػػػـ المػػػػػدارس المػػػػػواد الػػػػػ  فصػػػػػنت ؟ اـ ان ػػػػػ  ذلػػػػػؾ   

حوظ ػػػػػؼ المنػػػػػنرؼ المدحدػػػػػ   مػػػػػف مػػػػػندة مػػػػػن فػػػػػ  مػػػػػندة اخػػػػػرى ؟ فلػػػػػؿ  دػػػػػحخدـ الحعم ػػػػػذ ن ػػػػػ  
دػػػػػ  ؿ الم ػػػػػنؿ مػػػػػن  حن موكػػػػػه فػػػػػ  الر نضػػػػػ نت والملػػػػػنرات ال سو ػػػػػ   طر اػػػػػ  محرا طػػػػػ  مكطا ػػػػػ  فػػػػػ  
المػػػػػػػواد ايخػػػػػػػرى ؟ د ػػػػػػػؼ حدػػػػػػػنندذـ المدردػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  الا ػػػػػػػنـ  ػػػػػػػذلؾ ؟ دػػػػػػػحدوف ادلػػػػػػػ  الحػػػػػػػرا ط 

 ا  واضح  ف  حدق ؽ انمنؿ الحعم ذ وف  الدروس ا ضن.المكط

الصةةةةةةفية تنمةةةةةةي خبةةةةةةرات التةميةةةةةةذ واهتمامةةةةةةاتهم  بأنشةةةةةةطةهةةةةةةل يعةةةةةةزز المةةةةةةنهج الدراسةةةةةةي 
 المتنوعة؟

دػػػػػػػححوقؼ  جػػػػػػػودة المػػػػػػػكلة الدرادػػػػػػػ  ا ضػػػػػػػن ن ػػػػػػػ  مػػػػػػػن حخحػػػػػػػنر المدردػػػػػػػ  اف حضػػػػػػػ ةه الػػػػػػػ     
 نػػػػػض الخ ػػػػػرات فػػػػػ   ايحح نجػػػػػنت ايدندػػػػػ   مػػػػػف اجػػػػػؿ حودػػػػػ ت خ ػػػػػرات الحعم ػػػػػذ   قػػػػػد حدػػػػػوف

كطػػػػػنؽ المػػػػػكلة الدرادػػػػػ  المخطػػػػػط لجم ػػػػػت الحعم ػػػػػذ وقػػػػػد  دػػػػػوف ق رذػػػػػن خنرج ػػػػػ  حاػػػػػدـ ل حعم ػػػػػذ 
ن ػػػػػ  ادػػػػػنس حطػػػػػون  قػػػػػد  ضػػػػػطر الحعم ػػػػػذ الػػػػػ  اخح ػػػػػنر ا ػػػػػ  فػػػػػرص اضػػػػػنف   ل حولوكلػػػػػن   ذػػػػػؿ 
ذػػػػػـ ما ػػػػػدوف فػػػػػ  اخح ػػػػػنرذـ   فػػػػػنف دػػػػػنف ايمػػػػػر دػػػػػذلؾ   فمػػػػػن اير ػػػػػندات المحنحػػػػػ  للػػػػػـ ؟ ومػػػػػن 

ن ػػػػػػػػ  الحطػػػػػػػػور  ح   رذػػػػػػػػنفػػػػػػػػ  ايك ػػػػػػػػط  الع ػػػػػػػػة   ايضػػػػػػػػنف   ومػػػػػػػػن مػػػػػػػػدى  مػػػػػػػػدى الم ػػػػػػػػنرد 
 ال خ   وايدند م ؟

هةةةةل يةةةةتم اثةةةةراء المةةةةنهج الدراسةةةةي مةةةةن خةةةةةل توظيةةةةف البيئةةةةة المدرسةةةةية وتشةةةةجيع التةميةةةةذ 
 عمى احترام وتقدير ما حولهم؟

م ػػػػػػنك  المدردػػػػػػ  ومػػػػػػن حوللػػػػػػن دجػػػػػػزف مػػػػػػف ال  صػػػػػػ   –نػػػػػػف درا ػػػػػػ   –ذػػػػػػؿ حدػػػػػػحخدـ المدردػػػػػػ      
  م ػػػػػػ ؟ فمػػػػػػ ع  ذػػػػػػؿ الػػػػػػد دور والجػػػػػػو المحػػػػػػ ط مػػػػػػف الم ػػػػػػنك    ػػػػػػجننف ن ػػػػػػ  الػػػػػػحن ـ؟ ذػػػػػػؿ الحن

وال ػػػػػور الحوضػػػػػػ ح   فػػػػػ  الة ػػػػػػوؿ  طر اػػػػػػ  ذات   ن دػػػػػػنل بحدػػػػػحنمؿ طراصػػػػػػؽ نػػػػػرض المػػػػػػواد 
الط  ػػػػػػ ؟ ذػػػػػػؿ  رانػػػػػػ  اف حدػػػػػػوف    نمػػػػػػنؿمنكػػػػػػ  وذػػػػػػؿ حلػػػػػػدؼ الػػػػػػ  حنز ػػػػػػز الػػػػػػحن ـ وايححةػػػػػػنف 
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صػػػػػػػ  المدردػػػػػػػ   جذا ػػػػػػػ ؟ وفػػػػػػػ  المان ػػػػػػػؿ  ذػػػػػػػؿ وال  ايراضػػػػػػػ  والمدػػػػػػػنحنت المح طػػػػػػػ   نلمدردػػػػػػػ  
لػػػػػػد لـ ؟ وفػػػػػػ  مكنق ػػػػػػنحلـ   ذػػػػػػؿ   ححػػػػػػـر الحعم ػػػػػػذ و رانػػػػػػوف مػػػػػػن حػػػػػػوللـ ؟ ذػػػػػػؿ  اػػػػػػدروف مػػػػػػن

  نحرفوف  نلمواض ت الننلم   ايودت المرح ط   نل  ص ؟

 هل يتم اعداد المنهج لمتةميذ الكتساب المهارات االساسية بصورة مةئمة؟

دػػػػـ ذػػػػو حدػػػػـ حجم نػػػػ  نػػػػف المػػػػكلة الدرادػػػػ    اذا لػػػػـ  دحدػػػػب مػػػػف كػػػػواح د  ػػػػرة   ذػػػػذا الح   
الحعم ػػػػػػذ الاػػػػػػدر المكندػػػػػػب مػػػػػػف الاػػػػػػرافة والحدػػػػػػنب والػػػػػػحمدف مػػػػػػف ادػػػػػػحخداـ حاك ػػػػػػ  المن ومػػػػػػنت   
فػػػػػػػنف المكػػػػػػػنذة ي حػػػػػػػ ذ لـ ل ح ػػػػػػػنة   ذػػػػػػػؿ حػػػػػػػزود المكػػػػػػػنذة الحعم ػػػػػػػذ  ػػػػػػػنلحن  ـ ايدندػػػػػػػ  الػػػػػػػذي 

نل  ؟ وذػػػػػؿ حكمػػػػػ  المدردػػػػػ  الملػػػػػنرات  ححنجوكػػػػػه ل نمػػػػػؿ / الحوظ ػػػػػؼ او لعلححػػػػػنؽ  ػػػػػنلحن  ـ النػػػػػ
  ػػػػػدؿ ج ػػػػػد فػػػػػ  حوظ ػػػػػؼ ادػػػػػحراح ج نت الػػػػػحن ـ   ود ػػػػػؼ حح ػػػػػرؼ المدردػػػػػ  الحػػػػػ  دحدػػػػػنندذـ 

 ف  حنؿ حنرض حعم ذذن ل مخنطر؟

 جودة التعميم واالبداع

ذكػػػػػنؾ احةػػػػػنؽ  ػػػػػ ف الن مػػػػػنف ن ػػػػػ  اف الدػػػػػ وؾ اي ػػػػػدان   اػػػػػـو ن ػػػػػ  قػػػػػدرات ادندػػػػػ   حوجػػػػػد    
ند ػػػػدة ومخح ةػػػػ     دػػػػنل بمحةنوحػػػػ   و مدػػػػف ز ندحلػػػػن والحس  ػػػػر ف لػػػػن نكػػػػد جم ػػػػت ايفػػػػراد  ػػػػدرجنت 

مػػػػػف الحػػػػػدر ب   ػػػػػرط اف ححػػػػػوفر الدافن ػػػػػ  والمكػػػػػنخ المكندػػػػػب   والػػػػػون   ط  نػػػػػ  مػػػػػن  م دػػػػػه دػػػػػؿ 
فػػػػػرد مػػػػػف ذػػػػػذ  الاػػػػػدرات   ولدػػػػػ   ػػػػػحمدف المن ػػػػػـ مػػػػػف مدػػػػػنندة حعم ػػػػػذ  فػػػػػ  ححا ػػػػػؽ ا ػػػػػداننت 

 ق ر مد وق    ن  ه ايخذ  ن ف اينح نر من    :

: ن ػػػػ  المن ػػػػـ اقنمػػػػ  مكحػػػػد نت ل حعم ػػػػذ   ومػػػػف الممدػػػػف  تشةةةةجيع اقامةةةةة منتةةةةديات طةبيةةةةة .2
اف حدػػػػػػوف ذػػػػػػذ  المكحػػػػػػد نت فػػػػػػ  مػػػػػػدارس محنػػػػػػددة   وحدػػػػػػنند ذػػػػػػذ  المكحػػػػػػد نت فػػػػػػ  مكنق ػػػػػػ  
الم ػػػػػػػدعت والاضػػػػػػػن ن الحػػػػػػػ  حخػػػػػػػص الحعم ػػػػػػػذ  وح اػػػػػػػ  ظػػػػػػػعي دػػػػػػػوداو ن ن ػػػػػػػ  حةد ػػػػػػػرذـ   

  حةرزذػػػػػن المكنق ػػػػػنت فػػػػػ  ح ػػػػػؾ المكحػػػػػد نت حاػػػػػدـ ون ػػػػػ  المن ػػػػػـ الح د ػػػػػد مػػػػػف اف الكحػػػػػنصة الحػػػػػ
ل دػػػػػػػ طنت المخح ػػػػػػػ  لحح نلػػػػػػػن   ػػػػػػػدؿ مدػػػػػػػحمر ودوري   و ػػػػػػػذلؾ حدػػػػػػػحط ت ح ػػػػػػػؾ الدػػػػػػػ طنت 

 مف الم نرد  والمدنذم   ةنن    ف   كنن  الارارات ايدار  .
: مػػػف الضػػػروري اف   ػػػحرؾ المن ػػػـ فػػػ  حار ػػػر  المشةةةاركة فةةةي اصةةةدار االحكةةةام المدرسةةةية .1

الحػػػػػػ   جػػػػػػب اح ننلػػػػػػن فػػػػػػ  ادارة المدردػػػػػػ    واف  خح ػػػػػػر حرد  ػػػػػػنت  ػػػػػػكت  الد ندػػػػػػ  الحر و ػػػػػػ 
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ا ػػػػػحراؾ الحعم ػػػػػذ فػػػػػ  ححد ػػػػػد مدػػػػػنح  الد ندػػػػػ  الاػػػػػرارات المدردػػػػػ   الحػػػػػ  حز ػػػػػد مػػػػػف كدػػػػػ   
ايدار ػػػػ  والحن  م ػػػػ  ل مدردػػػػ    ون ػػػػ  دػػػػ  ؿ الم ػػػػنؿ اقنمػػػػ  ال ػػػػؼ الد ندػػػػ  فػػػػ  المدردػػػػ  

 اػػػػنت لحن ػػػػ ـ ا ػػػػوؿ وقوانػػػػد المواطكػػػػ  الػػػػذي نػػػػف طر اػػػػه  ػػػػحن ـ الحعم ػػػػذ الم ػػػػندرات والمكط
  وحن ػػػػػػػ ـ الاػػػػػػػ ـ والنعقػػػػػػػنت اي جن  ػػػػػػػ  مػػػػػػػت ايخػػػػػػػر ف   ود ة ػػػػػػػ  المحنفظػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  ال  صػػػػػػػ  

 والممح دنت الننم  و  نكحلن.
: ن ػػػػػ  المن ػػػػػـ حكظػػػػػ ـ حضػػػػػور الحعم ػػػػػذ المػػػػػ حمرات المح  ػػػػػ   تةةةةةدعيم حضةةةةةور المةةةةةؤتمرات .0

 دقػػػػػػ  فػػػػػػ  ح ػػػػػػؾ المػػػػػػ حمرات   المكندػػػػػػ     ودنػػػػػػـ م ػػػػػػنردنحلـ مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ححد ػػػػػػد ادوارذػػػػػػـ 
ومػػػػكح الحعم ػػػػذ الةر ػػػػ  لححر ػػػػر جر ػػػػدة حػػػػدور موضػػػػوننحلن حػػػػوؿ مػػػػن طػػػػرح فػػػػ  المػػػػ حمرات 
مػػػػػف افدػػػػػنر وم ػػػػػدعت وقضػػػػػن ن   و مدػػػػػف اف حدػػػػػوف ذػػػػػذ  الجر ػػػػػدة مدوكػػػػػ  ن ػػػػػ  اوراؽ   او 

 منروض  ن    ةحنت ايكحركت.
الذذك ػػػػ  والجدػػػػد   : مػػػػف الملػػػػـ اف  وظػػػػؼ المن ػػػػـ طنقنحػػػػه انتةةةةاج مةةةةواد االعةةةةةم التربةةةةوي .0

نػػػػػعـ الحر ػػػػػوي ذات النعقػػػػػ  الم ن ػػػػػرة لمدػػػػػنندة الحعم ػػػػػذ مػػػػػف اجػػػػػؿ انػػػػػداد  نػػػػػض مػػػػػواد اي
 مػػػػن  حن موكػػػػػه   ن ػػػػػ  اف  دػػػػػوف ذلػػػػؾ ححػػػػػت ا ػػػػػرافه الم ن ػػػػػر   ومػػػػف ذػػػػػذ  المػػػػػواد ا ػػػػػدار 
جر ػػػػدة اجحمنن ػػػػ  ححننمػػػػؿ مػػػػت الاضػػػػن ن الراذكػػػػ  لححد ػػػػد احح نجػػػػنت المجحمػػػػت والنمػػػػؿ ن ػػػػ  

الم ػػػػػػػػػدعت ايجحمنن ػػػػػػػػػ  والح ػػػػػػػػػوؿ الماحرحػػػػػػػػػ  للػػػػػػػػػن  و مدػػػػػػػػػف ا ضػػػػػػػػػن حوف رذػػػػػػػػػن  ونػػػػػػػػػرض 
لنمػػػػؿ ماػػػػن عت مػػػػت المدػػػػ ول ف فػػػػ  المدردػػػػ  او مػػػػت  نػػػػض  الة ػػػػد و ادػػػػحخداـ الراد ػػػػو   و

رمػػػػػػوز المجحمػػػػػػت   و  لػػػػػػن فػػػػػػ  مج ػػػػػػ  فػػػػػػد و ن ػػػػػػ  اف ح ػػػػػػحمؿ ذػػػػػػذ  المج ػػػػػػ  ن ػػػػػػ   نػػػػػػض 
دػػػػػػػ  م  الحػػػػػػػ  المةػػػػػػػنذ ـ المكلج ػػػػػػػ  وال ػػػػػػػرامة الحن  م ػػػػػػػ   ون ػػػػػػػ  المن ػػػػػػػـ وضػػػػػػػت ايدػػػػػػػس ال

او ال ػػػػػػػرامة ايذان ػػػػػػػ  اللندفػػػػػػػ  او المجػػػػػػػعت  الة ػػػػػػػد وحدػػػػػػػنند الحعم ػػػػػػػذ فػػػػػػػ  اكحػػػػػػػنج مج ػػػػػػػ  
 وايدل .

 جػػػػػػػب اف  نمػػػػػػػؿ المن ػػػػػػػـ ن ػػػػػػػ  دنػػػػػػػـ الحعم ػػػػػػػذ لحةن ػػػػػػػؿ دور الملػػػػػػػنرات دعةةةةةةةم المةةةةةةةنهج:  .3
الخن ػػػػػػ  وايذحمنمػػػػػػنت الكون ػػػػػػ   الحػػػػػػ  ح نػػػػػػب دورا  ػػػػػػنرزا فػػػػػػ   ػػػػػػ نك  وحكظػػػػػػ ـ حدػػػػػػل عت 

: انمػػػػػػػػنؿ الحندػػػػػػػػب ايلػػػػػػػػ    ح ػػػػػػػػث  دػػػػػػػػحط ت الحعم ػػػػػػػػذ حاػػػػػػػػد ـ  مدردػػػػػػػػ    ن كلػػػػػػػػن   م ػػػػػػػػؿ
مدػػػػػنذمنت فػػػػػ  حدكولوج ػػػػػن المنرفػػػػػ  ذات ايدػػػػػحخدامنت الم ن ػػػػػرة فػػػػػ  حن ػػػػػ ـ وحن ػػػػػـ المػػػػػكلة 
  إذ  مدػػػػػكلـ النمػػػػػؿ  دةػػػػػنفة واححػػػػػراؼ ن ػػػػػ  اجلػػػػػزة الدوم  ػػػػػوحر  لدرجػػػػػ  اكػػػػػه  مدػػػػػف الكظػػػػػر 

 ن.ال لـ دموظة ف ق ر ادند  ف  دنموف  رامة دم  وحر    ن كل
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: مػػػػػػف الملػػػػػػـ اف  ودػػػػػػت المن ػػػػػػـ مجػػػػػػنؿ ومػػػػػػدى درادػػػػػػنت الحعم ػػػػػػذ انتةةةةةةاج مةةةةةةواد المةةةةةةنهج .0
الخن ػػػػػػػػػ   مدػػػػػػػػػنحنت مكلج ػػػػػػػػػ  خن ػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػف طر ػػػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػػػج نلـ وحػػػػػػػػػدن ملـ لحطػػػػػػػػػو ر 
م ػػػػػندر الػػػػػحن ـ الحػػػػػ  حدػػػػػحخدـ فػػػػػ  المواقػػػػػؼ الحن  م ػػػػػ    ودم ػػػػػنؿ ن ػػػػػ  ح ػػػػػؾ الم ػػػػػندر   

ححػػػػػت ا ػػػػػراؼ  – ػػػػػذ نػػػػػف طر الػػػػػن كػػػػػذدر الػػػػػرـز المكلج ػػػػػ  الحن  م ػػػػػ    الحػػػػػ   دػػػػػحط ت الحعم
 حن ـ  نض الدروس الماررة   ف  فروع المواد الدراد   المخح ة . –وحوج ه المن ـ 

ـ لحعم ػػػػػػذ  المواقػػػػػػؼ الحػػػػػػ  ححػػػػػػ ح للػػػػػػـ ظ: ن ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ اف  ػػػػػػكتنظةةةةةةيم مواقةةةةةةف اتصةةةةةةالية .3
المدػػػػػػ ول     والحػػػػػػ  نػػػػػػف طر الػػػػػػن  دػػػػػػحط نوف جمػػػػػػت ال  نكػػػػػػنت الةػػػػػػرص المكندػػػػػػ   لححمػػػػػػؿ 

م ػػػػػندر محكونػػػػػ    وحػػػػػدر ب الحعم ػػػػػذ ن ػػػػػ  اخح ػػػػػنر افضػػػػػؿ ادػػػػػحراح ج نت  والمن ومػػػػػنت مػػػػػف
ايح ػػػػنؿ المػػػػ  رة   وادح ػػػػنؼ الحعم ػػػػذ الػػػػذ ف  حم ػػػػزوف  اػػػػدرات د  ػػػػرة ومواذػػػػب فػػػػ  لنػػػػب 

مدػػػػػػػرح   وحم    ػػػػػػػ  ذندفػػػػػػػ    مػػػػػػػت حػػػػػػػدر  لـ ن ػػػػػػػ  ملػػػػػػػنرة الحػػػػػػػد ث   ػػػػػػػ دوارايدوار والا ػػػػػػػنـ 
  م .الةننؿ وايك نت والحوار اللندؼ والمكنق   الد 

:  جػػػػب ن ػػػػ  المن ػػػػـ الكظػػػػر الػػػػ  احح نجػػػػنت الحعم ػػػػذ ل خحػػػػنر  بحةةةةث احتياجةةةةات التةميةةةةذ .0
ن ػػػػػػ  ضػػػػػػوصلن موضػػػػػػوننت حكندػػػػػػب قػػػػػػدراحلـ   وحححػػػػػػدى افدػػػػػػنرذـ   وححكندػػػػػػب مػػػػػػت   صػػػػػػحلـ 
المح  ػػػػ    واف  ػػػػدفنلـ ل م ػػػػنرد  فػػػػ  ححا ػػػػػؽ الملػػػػنرات ال ح  ػػػػ  الحػػػػ  حػػػػرح ط  موضػػػػػوننت 

 الح   د ةوف  لن. لألنمنؿ  ومنك   نلكد   درادنحلـ   او الح   دوف للن ديل
: مػػػػف الضػػػػروري اف  لػػػػحـ المن ػػػػـ  نلدرادػػػػنت توجبةةةةه الجهةةةةود لتحسةةةةين البيئةةةةة الفيزيائيةةةةة .9

ال  ص ػػػػػػػ  والنم  ػػػػػػػ  والمح  ػػػػػػػ    واف  اػػػػػػػدـ حار ػػػػػػػرا نػػػػػػػف حنلػػػػػػػ  ال  صػػػػػػػ  الة ز نص ػػػػػػػ  المح  ػػػػػػػ    
ت ح ػػػػ  ومة ػػػػدة ومدػػػػنندة الحعم ػػػػذ ن ػػػػ  الحودػػػػت فػػػػ  مجػػػػنؿ ا حػػػػن لـ لححم ػػػػؿ فػػػػ  موضػػػػونن

 م ؿ ح وث م ندر الم ن    وح وث ال  ص   محروقنت الموا عت   ومن ال  ذلؾ.
: ذكػػػنؾ الد  ػػػر مػػػف الاضػػػن ن الحػػػ   جػػػب اف  حويذػػػن المن ػػػـ البحةةةث فةةةي قضةةةايا التعمةةةيم .23

 نلرنن ػػػػ  والدرادػػػػ  م ػػػػؿ الةنقػػػػد الحن  مػػػػ  وادػػػػ ن ه ونعجػػػػه   وقضػػػػن ن السػػػػش فػػػػ  ايمححػػػػنف 
ونعجػػػػػػه   ون ػػػػػػ  المن ػػػػػػـ ح ػػػػػػج ت حعم ػػػػػػذ  ن ػػػػػػ  نمػػػػػػؿ م ػػػػػػؿ ذػػػػػػذ  وادػػػػػػ ن ه واكندندػػػػػػنحه 

 الدرادنت ومدنندحلـ مف خعؿ اير ند والحوج ه والمحن ن  المدحمرة.
: ن ػػػػ  المن ػػػػـ اف  راجػػػػت ادػػػػنل  ه فػػػػ  تطةةةةوير اسةةةةاليب المراجعةةةةة والتقةةةةويم المدرسةةةةي .22

لػػػػػػذاح    المراجنػػػػػػ  والحاػػػػػػو ـ   وححػػػػػػد  لن وحطو رذػػػػػػن   واف   ػػػػػػجت حعم ػػػػػػذ  ن ػػػػػػ  الحاػػػػػػو ـ ا
 وحاو ـ الزمعف مت حوخ  الموضون   والدق  وايمنك  ف  ذلؾ.
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:  جػػػػػب ن ػػػػػ  المن ػػػػػـ حػػػػػدر ب الحعم ػػػػػذ ل دوكػػػػػوا عقةنيةةةةةة بأسةةةةةاليبحسةةةةةم النزاعةةةةةات  .21
قػػػػندر ف ن ػػػػ  الحودػػػػط فػػػػ  حػػػػؿ الكزانػػػػنت   الحػػػػ  حاػػػػن  لـ داخػػػػؿ المدردػػػػ  وخنرجلػػػػن  ن ػػػػ  

ف حا  ػػػػػؿ  نػػػػػض المضػػػػػن انت موضػػػػػون   ودػػػػػ  م    و ػػػػػذلؾ  مدػػػػػ   دػػػػػنل ب ػػػػػذلؾ اف  اومػػػػػوا 
الحػػػػ  قػػػػد حدػػػػ ب دػػػػدرًا و اكزننجػػػػًن  ونػػػػدـ ادػػػػحارار لػػػػ نض الحعم ػػػػذ   وا ضػػػػًن  فػػػػنف حػػػػدر ب 
الحعم ػػػػذ ن ػػػػ  ادػػػػنل ب حدػػػػـ الكزانػػػػنت    دػػػػوف لػػػػه مػػػػردودات ا جن  ػػػػ  فػػػػ  مان  ػػػػ   نػػػػض 

 ال رامة الح  ححرض ن   النكؼ والندواف والادر.
ن ػػػػـ الحعم ػػػػذ الػػػػ  مجمونػػػػنت محننوكػػػػ    :  جػػػػب اف  ادػػػػـ الم تقةةةةديم الةةةةدعم المتنةةةةاظر .20

لح ػػػػػػػج نلـ ن ػػػػػػػ  النمػػػػػػػؿ داخػػػػػػػؿ المدردػػػػػػػ  وخنرجلػػػػػػػن   دمػػػػػػػن  جػػػػػػػب ن  ػػػػػػػه طػػػػػػػرح  نػػػػػػػض 
الاضػػػػػن ن الخن ػػػػػ    الحػػػػػ  حػػػػػرح ط  موضػػػػػوننت ذات اذم ػػػػػ  ح و ػػػػػ   نلكدػػػػػ   ل حعم ػػػػػذ    ػػػػػـ 

 مكنق   ذذ  الاضن ن  لدوف وموضون   وحدم  ودوف حح ز.
:  جػػػػب ححا ػػػػؽ م ػػػػنرد  دنم ػػػػ   ػػػػ ف المدردػػػػ   مشةةةةاركة المجتمةةةةع فةةةةي تعمةةةةيم التةميةةةةذ .20

والمجحمػػػػػػػت   مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ ححد ػػػػػػػد ادػػػػػػػنل ب   وح ػػػػػػػم ـ حكظ مػػػػػػػنت لحطػػػػػػػو ر ادافات الحعم ػػػػػػػذ 
 مػػػػن  دػػػػلـ فػػػػ  جن لػػػػـ  لحمػػػػوف  اضػػػػن ن ال  صػػػػ  والمجحمػػػػت   ون ػػػػ  دػػػػ  ؿ الم ػػػػنؿ  دػػػػحط ت 

ط ػػػػب المن ػػػػـ مدػػػػنندة حعم ػػػػذ  فػػػػ  حكظػػػػ ـ جػػػػويت   ص ػػػػ  حػػػػرة لمػػػػزارع المد كػػػػ    ا ضػػػػن قػػػػد  
المن ػػػػػػػـ مػػػػػػػف الحعم ػػػػػػػذ دحن ػػػػػػػ  حاػػػػػػػنر ر نػػػػػػػف مػػػػػػػن  حن مػػػػػػػو  مػػػػػػػف خ ػػػػػػػرات مجحمن ػػػػػػػ    او مػػػػػػػن 
 دحدػػػػػػ و  مػػػػػػف المةػػػػػػنذ ـ الدػػػػػػنصدة فػػػػػػ  ال  صػػػػػػ  مػػػػػػف حػػػػػػوللـ   او مػػػػػػن  عحظػػػػػػو  مػػػػػػف كػػػػػػواح  

 الجمنؿ او الا ح ف  ح رفنت الكنس.
: ن ػػػػ  المن ػػػػـ مػػػػف خػػػػعؿ الحكدػػػػ ؽ والح ػػػػنور مسةةةةاعدة التةميةةةةذ فةةةةي تنظةةةةيم المةةةةنهج .23

 ف الحعم ػػػػػذ   الم ػػػػػنرد  فػػػػػ  حكظػػػػػ ـ المػػػػػكلة   ح ػػػػػث  مدػػػػػكلـ مػػػػػف ححد ػػػػػد وحكظػػػػػ ـ   كػػػػػه و ػػػػػ
 احداث ننم  او خن     حدنذـ ف  ححا ؽ اذداؼ الحن  ـ والحن ـ.

: مػػػػػف واجػػػػػب المن ػػػػػـ الحػػػػػرص  مشةةةةةاركة التةميةةةةةذ فةةةةةي دراسةةةةةة القضةةةةةايا االجتماعيةةةةةة .20
كلػػػػػػػـ  ػػػػػػػذلؾ ن ػػػػػػػ  اف   ػػػػػػػنرؾ الحعم ػػػػػػػذ فػػػػػػػ  درادػػػػػػػ  الاضػػػػػػػن ن والم ػػػػػػػدعت المجحمن ػػػػػػػ   ي

  دنذموف ف  كجنح مجحمنلـ وادنند  وحمن حه وحكم حه.
: لحو  ػػػػػػػػؽ النعقػػػػػػػػنت الحر و ػػػػػػػػ  والحن  م ػػػػػػػػ  توثيةةةةةةةةق العةقةةةةةةةةات التربويةةةةةةةةة والتعميميةةةةةةةةة .23

وحا  ملػػػػػػػن    جػػػػػػػب ادػػػػػػػحخداملن اجراص ػػػػػػػن داخػػػػػػػؿ المدردػػػػػػػ  وخنرجلػػػػػػػن مػػػػػػػف ق ػػػػػػػؿ ايطػػػػػػػراؼ 
نعقػػػػنت الحر و ػػػػ  الحػػػػ    حػػػػت المنك ػػػػ  فػػػػ  النم  ػػػػ  الحن  م ػػػػ  الحن م ػػػػ   ولح د ػػػػد مػػػػدى قػػػػوة ال
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 ػػػػػػعح حلن وم ػػػػػػداق حلن ن ػػػػػػ  ادػػػػػػنس حو  الػػػػػػن وفػػػػػػؽ مكط اػػػػػػنت ن م ػػػػػػ   ػػػػػػح ح    فنكػػػػػػه 
 جػػػػػب اف  محػػػػػد ادػػػػػحخداملن مػػػػػف ق ػػػػػؿ ايخػػػػػر ف مػػػػػف ق ػػػػػر الحر ػػػػػو  ف   وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػعؿ 

 مراننة ايح :
الحن ػػػػ ـ المكػػػػنظر   مدػػػػنندة الح م ػػػػذ ل ػػػػحن ـ ول نمػػػػؿ فػػػػ  الوقػػػػت كةدػػػػه   مػػػػف خػػػػعؿ ح   ػػػػت  -

دػػػػػػػػنر  ال ػػػػػػػػح ح  وححا ػػػػػػػػؽ احح نجنحػػػػػػػػه ايدندػػػػػػػػ     وال حػػػػػػػػث نػػػػػػػػف الح ػػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػح ح  اف
 محجنوزا ايخطنف الح  قد  ات ف لن.

 ال حث ايجحمنن  ف  الاضن ن والم دعت ذات ال  س  اي دلوج   ايجحمنن  . -
 حطو ر المدرد   من  حكندب مت محس رات الن ر وظروفه. -
الناػػػػوؿ الحر و ػػػػ    دػػػػواف ادػػػػنكوا مػػػػف الحر ػػػػو  ف اـ  اكحػػػػنج اجلػػػػزة اجحمنن ػػػػ  مػػػػف ايفػػػػراد ذوي -

 مف ق ر الحر و  ف.
 حاد ـ الك ح واير ند لحؿ الم دعت المنادة ن   المدحو  ف : الةردي والجمن . -
 المدنذم  الةنن   ف  حطو ر الخدمنت المح    الننم . -
   اكحنج م ندر اجحمنن   لد لن الادرة ن   ادحاراف وحا   الحانصؽ. -
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 الفصل السادس

 تطبيقاث اجلْدة الشاهلت يف االداء الْظيفي
 القيادة

ذػػػػػػ  فػػػػػػف الحػػػػػػ   ر ن ػػػػػػ  ايفػػػػػػراد وحكدػػػػػػ ؽ جلػػػػػػودذـ ونعقػػػػػػنحلـ وضػػػػػػرب الم ػػػػػػؿ للػػػػػػـ فػػػػػػ      
اػػػػػػػػحلـ ايفنػػػػػػػػنؿ والح ػػػػػػػػرفنت  مػػػػػػػػن  كمػػػػػػػػ  اكحمػػػػػػػػنفذـ وويصلػػػػػػػػـ وطػػػػػػػػننحلـ و ػػػػػػػػدنـ حنػػػػػػػػنوكلـ   و 

 واححراملـ   و من  دةؿ ححا ؽ ايذداؼ المك ودة .

 ورد مفهوم القيادة بمظاهر مختمفة من اهمها:

لا ػػػػندة قػػػػوة ححػػػػدفؽ  ػػػػ ف الاػػػػندة وايفػػػػراد  طر اػػػػ  م لمػػػػ   حرحػػػػب ن  لػػػػن حوج ػػػػه طنقػػػػنت ايفػػػػراد ا    
  دػػػػػػ وب محكندػػػػػػؽ ومحكػػػػػػنقـ  نحجػػػػػػن  ايذػػػػػػداؼ الحػػػػػػ  حػػػػػػددذن الاػػػػػػندة   والدػػػػػػن  لححا ػػػػػػؽ ذػػػػػػدؼ 

 من ف والمحنفظ  ن  ه ذو م نث رض  م حرؾ لدؿ مف الاندة وايفراد ف  آف واحد.

مػػػػت مح طلػػػػن و  صحلػػػػن وجوذػػػػن الػػػػذي حنمػػػػؿ ف ػػػػه   فلػػػػ   -اخػػػػذًا ونطػػػػنفاً  –وذػػػػ  قػػػػوة ححةننػػػػؿ    
كمن حدب المنط نت الانصم .  ي حححرؾ ف  الةراغ وا 

ك ػػػػػنطلن ود نفحلػػػػػن ومػػػػػداذن    والحردػػػػػ  ي ححوقػػػػػؼ  قػػػػػد حرحةػػػػػت درجػػػػػ ةننل ػػػػػوذػػػػػ  قػػػػػوة داص ػػػػػ  ال   
 وقد حكخةض  لدكلن ي حلمد  فل  امن موجودة  ةنن    او ق ر موجودة ن   ايطعؽ.

والا ػػػػػػندة حوظ ػػػػػػؼ الم ػػػػػػندئ والودػػػػػػنصؿ وايدػػػػػػنل ب مػػػػػػف اجػػػػػػؿ قن ػػػػػػنت واضػػػػػػح  ون ػػػػػػ  كحػػػػػػو    
 محدد ومكدؽ.

 عممية تحريك الناس نحو الهدف )نظرية الموقفية(القيادة 

الذي  دحنمؿ كةوذ  وقوحه ل   ر ن   د وؾ وحوجلنت ايفراد مف حوله الانصد : ذو ال خص 
 و لذا فإف :  اذداؼ محددة  إلكجنزل وجللـ 

الا ندة ذ  الجدر الذي  دحنم ه المد ولوف ل   روا ن   د وؾ وحوج لنت المر ود ف ل ر طوا  ه 
   ف ححا ؽ اذداؼ المكظم  واذداؼ الةرد.
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 ةالفرق بين القيادة واالدار 

 م
العامل 
 المقارنة

 االدارة المدير القيادة القائد

 اخح نر الطر ا  ال ح ح  ل نمؿ اخح نر النمؿ ال ح ح ايخح نر  .2

 ححد د الر    و  ورة الردنل  الحرد ز  .1
 كنف الل دؿ الحكظ م  ووضت 

 ايكظم 

الةنن      .0
 والدةنفة

حخداـ  لحـ  نلدةنفة )طرؽ ايد  لحـ  نلةنن    )ححا ؽ الكحنصة(
 والد ندنت(

الحرد ز ن   قنندة اللـر  الحرد ز ن   قم  اللـر )الا ندة الن  ن( اللـر  .0
 )المكةذ ف(

 حدحمدذن مف الا ـ والم ندئ ال ح ح  الد ط   .3
حدحمدذن مف اذداؼ المكظم  

 واكحنج حلن

حدر س ايذحمنـ ن   النعقنت   ف  ايذحمنـ  .0
 اينضنف

حدر س ايذحمنـ ن   الجلد 
 يكحنج  وا

3.  
الننطة  
 حردز ن   المكطؽ حردز ن   الننطة  والمكطؽ

 حةضؿ ادحخداـ الد منت حةضؿ ادحخداـ ال ور طر ا  الحن  ر  .0

ال مول   /   .9
 الجزص  

 حلحـ  نلجزص نت والحة  عت حلحـ  نلد  نت والنعقنت   ف الجزص نت

23.  
الحجم ت / 
 حلحـ  نلحجم ت   ف اي  نف الحح  ؿ

ؿ اي  نف ال  حلحـ  حح  
 نكن رذن

ط  ن  الحةد ر  مول   / د    ق ر  الحةد ر  .22
 ما دة  نلوقت

 ط  ن  الحةد ر مححنل  

 ما دة  نلوقت ق ر ما دة  نلوقت الوقت  .21
حد طر ن   الجزف اي در مف  حد طر ن   الجزف اي مف مف الدمنغ الدمنغ  .20

 الدمنغ
 النمؿ وادارة ال  وف نز إكجـ ح ل  لحـ  من  ند اكجنز النمؿ ايدارة  .20
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الكدخ  /   .23
 اي ؿ

 المد ر كدخ  الانصد ا ؿ

الحجد د /   .20
 الحطو ر

 لحـ  نلمحنفظ  وال  نك    لحـ  نلحطو ر والحجد د واي داع
 الموجودة

و ردز ن     ن خر ف  لـ ال ا   الرقن    .23
 الرقن   الذاح  

  نحمد ن   الرقن   والد طرة

 ذو كظرة ما دة ايجؿ جؿذو كظرة طو    اي ايجؿ  .20
  لحـ  د ؼ ؟ ومح   لحـ  منذا ؟ لمنذا؟ ايدص    .29
الحا  د /   .13

 ايجحلند
  نح ر ما داً   نح ر مجحلداً 

  ا ؿ ايمر الواقت و حننمؿ منه  ا ؿ الححدي و حنوؿ حس  ر الواقت الححدي  .12
  خص جكدي حا  دي  خص حر ذاح  الحر    .11

 النظريات القيادية:

 ظر نت حطرقت ال  حنر ؼ الانصد كذدر مكلن من    :ذكنؾ ندة ك

 النظرة الثةثية لتعريف القائد (1
 ردػػػػػػز ا ػػػػػػحنب ذػػػػػػذ  الكظػػػػػػرة ن ػػػػػػ  الخ ػػػػػػنصص والخ ػػػػػػنؿ ال خ ػػػػػػ    المزا ػػػػػػن ال خ ػػػػػػ  : - ا

 الح   حمحت  لن الانصد.
 الد وؾ : ردز ا حنب ذذ  الكظرة ن   د وؾ الانصد. - ب
لكظػػػػػرة ن ػػػػػ  النعقػػػػػ   ػػػػػ ف الموقػػػػػؼ  ردػػػػػز ا ػػػػػحنب ذػػػػػذ  ا مننلجػػػػػ  الطػػػػػوارئ / المواقػػػػػؼ: - ت

 ود وؾ الانصد.
 نظرية الرجل العظيم: (2

  .  اف الانصد اكدنف نظ ـ   واف ذذ  النظم  ذ  موذ   كندرة مكحلن اذ له دوف ق ر
وافحرضت اف الا ندة دم  وموذ   امن اف  م دلن ال خص او ي  م دلن دس رذن مف 

 المواذب.
 نظرية السمات: (3

  نػػػػػ  مػػػػػف الدػػػػػمنت  مدػػػػػف اف كح ػػػػػرذن اذا دردػػػػػكن  خ ػػػػػ   اف الانصػػػػػد  م ػػػػػؾ مجمو
 قندة كنجح ف   دمن  مدف اف ك خ لن ف  ايفراد.
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 هناك خمسة انواع لمسمات القيادية :

  الدػػػػػػػمنت الجدػػػػػػػم   ن دنل ػػػػػػػح  والطػػػػػػػوؿ والنػػػػػػػرضن م ػػػػػػػؿ ق ػػػػػػػ  طػػػػػػػنلوت   وذػػػػػػػ  ل دػػػػػػػت
 مضطردة فكن   وف دنف ق  رًا.

   ؼ المدحا ؿ...ال ن.نالذدنف  ال انف   ادح را الدمنت المنرف 
  ن.ايح نؿ. ال الدمنت ايجحمنن   ن فف الحننمؿ   ددب ايخر ف  حدف 
 . الدمنت ايكةننل   ندنلكضة ايكةننل    وض ط الكةس..ال ن 
 .الدمنت ال د    ن جمنؿ المظلر   الذوؽ الننـ...ال ن 

 المزايا الشخصية القياديةنظرية  (4
حمنن     و خ      حم ز  نف ق ر  وحجن ه  ح ؼ اف ل انصد خ نصص و ةنت ط  ن    واج

  نلا ندة.

 ال ح  الج دة -0                  الم ندرة                            -2
 الم ندئ ايخعق   -9                  الر    المدحا     )د مكس(        -1
 ل  اللم  النن -23                   ملنرة النعقنت )منري دني(     -0
 ايمنك  -22                 ايدحارار الننطة                  -0
 ال ا   نلكةس -21             الطموح )  ؿ ق حس(                  -3
 المنرف  -20              الحننوف                              -0
 اي جن    -20             الذدنف                                -3

 نقد  نظرية المزايا الشخصية:

حردػػػػػػػػػز فاػػػػػػػػػط ن ػػػػػػػػػ  الخ ػػػػػػػػػنصص الط  ن ػػػػػػػػػ  وال ػػػػػػػػػةنت   كلػػػػػػػػػنح ػػػػػػػػػدنت الكظر ػػػػػػػػػ   -2
 ال خ      وحلمؿ الد ود نت والظروؼ والمواقؼ.

اف المزا ػػػػػن ال خ ػػػػػ   ي حنكػػػػػ   نلضػػػػػرورة الا ػػػػػندة الكنجحػػػػػ    رقػػػػػـ اكلػػػػػن ح ػػػػػدو مرح طػػػػػ   -1
  نلادرات الا ند  .

ف اينمػػػػػػػنؿ ال دو ػػػػػػػ  )الحرف ػػػػػػػ  مػػػػػػػ ًع( والحػػػػػػػ  حة ػػػػػػػد المزا ػػػػػػػن ال خ ػػػػػػػ   فػػػػػػػ  كطػػػػػػػنؽ ادا -0
 ححط ب جلدًا  ولدف ق من حنحمد الا ندة ن   طوؿ ال خص   او قوحه   او وزكه.
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 شرح نظرٌة الشباك االداري:

 قام روبرت بلٌك وجٌن موتون , بتحدٌد

 خمسة انماط قٌادٌة اعتمادا على مقدار ما 

 مامٌتوفر فً القائد من اهتمام باإلنتاج واهت

 بالعالقات مع الناس.

 ( لكل بعد.9الى  0استعمال مقٌاساً )من 

 وجدا بان القائد المتمٌز هو من ٌتوفر فٌه

 االهتمام العالً باإلنتاج وبالعالقات فً آن

 (.9,9واحد )اي 

 من هنا بدأ ٌتحول التركٌز من صفات القائد الى

 سلوك القائد. 

 (1.1نمط القيادة المنهكة )-5

كدػػػػػػم لن الا ػػػػػػندة الةا ػػػػػػرة  وححم ػػػػػػز  ا ػػػػػػ  ايذحمػػػػػػنـ  نإلكحػػػػػػنج  والكػػػػػػنس منػػػػػػًن.  نحاػػػػػػد   مدػػػػػػف اف    
 ػػػػػنحب ذػػػػػذا الػػػػػكمط الا ػػػػػندي  نكػػػػػه  و ي  مدػػػػػف ححا ػػػػػؽ اكحػػػػػنج ج ػػػػػد يف الكػػػػػنس ددػػػػػنل  وق ػػػػػر 
مدحػػػػػػر  ف.  دمػػػػػػن  نحاػػػػػػد  ػػػػػػنف ز ػػػػػػندة النعقػػػػػػنت مػػػػػػت النػػػػػػنم  ف ق ػػػػػػر ممدكػػػػػػ  و ػػػػػػن   الححا ػػػػػػؽ 

 ود   ر ن   ايكحنج.  د ب اححمنؿ ك وف  راننت   كلـ 

 (1.9نمط قيادة نادي اجتماعي) -2

 حم ػػػػػػػز  نذحمػػػػػػػنـ د  ػػػػػػػر  نلكػػػػػػػنس والنعقػػػػػػػنت منلػػػػػػػـ  مػػػػػػػت ق ػػػػػػػ  ايذحمػػػػػػػنـ  نإلكحػػػػػػػنج .  نحاػػػػػػػد     

 ػػػػػػػنحب ذػػػػػػػذا الػػػػػػػكمط اف ايكحػػػػػػػنج  ححاػػػػػػػؽ   نيذحمػػػػػػػنـ  نلكػػػػػػػنس وانحمػػػػػػػندا ن ػػػػػػػ  نػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود  

 ل دوف ذكنؾ اكحنج ج د. راننت   كلـ. دمن  نحاد اكه  دة  وجود ننم  ف ج د ف  
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 (9.1نمط قيادة السمطة )-3

 حم ػػػػػػػػز  ػػػػػػػػنحب ذػػػػػػػػذا الػػػػػػػػكمط  الملمػػػػػػػػنت.  مدػػػػػػػػف اف كدػػػػػػػػم لن الػػػػػػػػكمط ايكحػػػػػػػػنج  او كمػػػػػػػػط   

 كظػػػػػػػر  ػػػػػػػنحب ذػػػػػػػذا الػػػػػػػكمط ل نػػػػػػػنم  ف    وق ػػػػػػػ  اذحمنمػػػػػػػه  نلكػػػػػػػنس.  نإلكحػػػػػػػنج  نذحمنمػػػػػػػه الزاصػػػػػػػد

 ؿ فاط.النم  لحـ  نحب ذذا الكمط  نلحخط ط وض طو  آيت اكحنج  . ود كلـ

 (5.5نمط قيادة منتصف الطريق )-4

و  دػػػػػد ن ػػػػػ  ايكحػػػػػنج  وحنجػػػػػنت الكػػػػػنس.  دػػػػػوف ذكػػػػػنؾ اذحمػػػػػنـ محػػػػػوازف  ػػػػػ ف اذػػػػػداؼ ايكحػػػػػنج   

 حػػػػػػنوؿ ححا ػػػػػػؽ مدػػػػػػحوى رنن ػػػػػػ    و   حػػػػػػث نػػػػػػف ايكحػػػػػػنج المناػػػػػػوؿو  مػػػػػػت نػػػػػػدـ الم نلسػػػػػػ  ف ػػػػػػه.

   نلغ  نيذحمنـ  نلموظؼ. ي مناوؿ ل ننم  ف.

 (9.9نمط قيادة الفريق )-5

د الانصػػػػػػد ذكػػػػػػن اف حكم ػػػػػػ  ال ػػػػػػنور اػػػػػػ نح والكػػػػػػنس منػػػػػػن.  نإلكحػػػػػػنج دػػػػػػوف ذكػػػػػػنؾ اذحمػػػػػػنـ نػػػػػػنل      

و نحاػػػػػػد اف  نػػػػػػنٍؿ مػػػػػػف ايكحػػػػػػنج. وايلحػػػػػػزاـ لػػػػػػدى المػػػػػػوظة ف   د ػػػػػػنف الػػػػػػ  مدػػػػػػحوى  نلمدػػػػػػ ول   

 الملمػػػػػػ  الم اػػػػػػنة ن ػػػػػػ  نػػػػػػنحؽ النػػػػػػنم  ف ومحط  ػػػػػػنحلـ  ايكحػػػػػنج النػػػػػػنل   كػػػػػػحة نػػػػػػف الحدنمػػػػػػؿ  ػػػػػػ ف 

 ولذلؾ حدود نعقنت ال ا  وايححراـ   ف الننم  ف. واحد. د نضنف ف  فر ؽ

 :النظرية الموقفية وتفسيرها لعممية القيادة

  ف  ال  ص  ظروؼ مواح  . اف اي قنصد ي  مدف اف  ظلر اي اذا حل  ت 

 حـ اخح نر الانصد المكندب. لدؿ موقؼ ق ندي دمنت و ة   ن   ضوصلن  
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 :وظائف العممية القيادية

 ماذا عمى القائد ان يفعل                            
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 وظائف العممية القيادية 

 )المرئنة(. بشكل دقيق  تحديد االهداف وصياغتها اوال: 

SMART 

        Specific                                                                .ذدؼ 

 قن ؿ ل ا نس.               Measurable                               ق   وحمر ف

 قن ؿ ل ححا ؽ.                                           Attainable      دفؾػػػػػـ ذػػػػػػػارد

                                                   Realistic                     . واقن 

                                               Time bound     مرح ط  ةحرة زمك   من ك. 

 :القائد الساحر

مػػػػن ذػػػػ  ال ػػػػةنت الةر ػػػػدة الحػػػػ   حمحػػػػت  لػػػػن الانصػػػػد وحم ػػػػز  نػػػػف ق ػػػػر  وحجن ػػػػه من ػػػػودًا لحن ن ػػػػه     
او فػػػػػ  م ػػػػػداف النمػػػػػؿ الػػػػػذي كحػػػػػف ف ػػػػػه    دػػػػػواف دػػػػػنف ذلػػػػػؾ الانصػػػػػد د ندػػػػػ ًن او ندػػػػػدر ًن او د ك ػػػػػنً 

د ػػػػؼ  مدػػػػف لمػػػػد ر حكة ػػػػذي ن ػػػػ  دػػػػ  ؿ الم ػػػػنؿ اف  ضػػػػت ا ػػػػر  و  ػػػػمنحه الداصمػػػػ  ن ػػػػ  طػػػػرؽ 
ايداف وجم ػػػػت اينمػػػػنؿ الحػػػػ  حكجػػػػز فػػػػ  م ددػػػػحه؟ ود ػػػػؼ  حجػػػػه  جم ػػػػت النػػػػنم  ف كحػػػػو ذػػػػدؼ 

اكػػػػه اـ اكػػػػه داذ ػػػػ  حػػػػنذؽ فػػػػ  ح ػػػػرفنحه اـ  لآلخػػػػر فواحػػػػد ؟ ذػػػػؿ ذكػػػػنؾ دػػػػر فػػػػ  ادػػػػ وب حد  ػػػػه 
 خ ػػػػػ    م  ػػػػػرة   ػػػػػدؿ مدػػػػػحمر ؟ ر مػػػػػن حدػػػػػوف ذػػػػػذ  ال ػػػػػةنت مجحمنػػػػػ  ذػػػػػ  الحػػػػػ  حخ ػػػػػؽ ذػػػػػذا 
الانصػػػػػد الػػػػػذي اححػػػػػدث نكػػػػػه   وذػػػػػذ  ال ػػػػػةنت حمدكػػػػػه مػػػػػف الحػػػػػ   ر الةننػػػػػؿ ن ػػػػػ  ايخػػػػػر ف وذلػػػػػؾ 
 نيكػػػػػدمنج الدنمػػػػػؿ منلػػػػػـ دػػػػػواف دػػػػػنف ذلػػػػػؾ  وجػػػػػود  الةن ػػػػػ  او الوجػػػػػداك  او الناعكػػػػػ    ػػػػػكلـ ؟ 

نػػػػػنلـ النمػػػػػؿ اف  دػػػػػوف الانصػػػػػد موجػػػػػودا داصمػػػػػن  ػػػػػ ف حن ن ػػػػػه ن ػػػػػ  اكػػػػػه مػػػػػف الضػػػػػروري جػػػػػدًا فػػػػػ  
احػػػػػػدى ال ػػػػػػةنت الحػػػػػػ  ذدرحلػػػػػػن ححػػػػػػ   ػػػػػػحمدف مػػػػػػف دفنلػػػػػػـ كحػػػػػػو ححا ػػػػػػؽ اللػػػػػػدؼ الػػػػػػذي  ر ػػػػػػد 
و حط ػػػػػػت إلحمنمػػػػػػه   اف الةلػػػػػػـ الحا اػػػػػػ  ل  ػػػػػػةنت المط و ػػػػػػ  للػػػػػػذا الانصػػػػػػد الدػػػػػػحري حجنػػػػػػؿ مكػػػػػػه 

وذكػػػػػػن ي ػػػػػػد اف كاػػػػػػوؿ اف ذػػػػػػذ   و ػػػػػػع  ػػػػػػؾ  خ ػػػػػػًن حكة ػػػػػػذ ًن راصنػػػػػػًن قػػػػػػندرًا ن ػػػػػػ  ق ػػػػػػندة حن ن ػػػػػػه  
ال ػػػػػةنت ي حولػػػػػد مػػػػػت المػػػػػرف  ػػػػػؿ اكػػػػػه   ػػػػػكنلن  كةدػػػػػه  ػػػػػـ  حح ػػػػػ   لػػػػػن   ػػػػػدؿ داصػػػػػـ ومدػػػػػحمر   

 ومف اذـ ذذ  ال ةنت :
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طر اػػػػػػ  الح ػػػػػػرؼ  وذػػػػػػذ  ححضػػػػػػمف اي ػػػػػػنرات الحػػػػػػ   ردػػػػػػ لن الانصػػػػػػد لألخػػػػػػر ف دوف اف  ححػػػػػػدث  (2
اذا وقػػػػػػؼ او  اػػػػػػ   الػػػػػػ لـ   فػػػػػػنذا مػػػػػػن كظػػػػػػر م ن ػػػػػػرة الػػػػػػ  ن ػػػػػػوكلـ او الػػػػػػ  اي مدػػػػػػنف آخػػػػػػر او

جنلدػػػػػػًن او اذا ذػػػػػػو ا حدػػػػػػـ او لػػػػػػـ   حدػػػػػػـ او  ػػػػػػنفح حن ن ػػػػػػه  حػػػػػػرارة اـ ي   دػػػػػػؿ ذػػػػػػذ  ايمػػػػػػػور 
 حدنند ف  ح دؿ كظرة حن ن ه له وح  ر ن   ق ندحلـ.

الماػػػػدرة ن ػػػػ  اقكػػػػنع ايخػػػػر ف   ي  ػػػػد ذكػػػػن اف كاػػػػوؿ اف جم ػػػػت ايفدػػػػنر حدػػػػوف  ػػػػع فنصػػػػدة اذا لػػػػـ  (1
ن ػػػػػػ  محػػػػػػؾ النمػػػػػػؿ   وم ػػػػػػؿ ذػػػػػػ يف الاػػػػػػندة  دػػػػػػحط نوف   ػػػػػػحـ اقكػػػػػػنع الكػػػػػػنس  لػػػػػػن وحػػػػػػـ وضػػػػػػنلن

ح دػػػػػ ط ايفدػػػػػنر المناػػػػػدة وا  ػػػػػنللن لحػػػػػن ن لـ  دػػػػػلول  و دػػػػػر ححػػػػػ  ح ػػػػػ ح مةلومػػػػػ  الػػػػػ  ا دػػػػػط 
 افراد الم دد .

الماػػػػػػدرة ن ػػػػػػ  الححػػػػػػدث   ػػػػػػدؿ فننػػػػػػؿ   ر مػػػػػػن  دػػػػػػوف لػػػػػػدى الانصػػػػػػد افدػػػػػػنر محنػػػػػػددة ود  ػػػػػػرة لدكػػػػػػه  (0
 وف ال ه   دؿ دلؿ محم ز. دحط ت حرح ب ذذ  ايفدنر وحاد ملن لمف  دحمن

الماػػػػػدرة ن ػػػػػ  ايدػػػػػحمنع    ػػػػػنلرقـ مػػػػػف اذم ػػػػػ  الححػػػػػدث الةننػػػػػؿ اي اف ايدػػػػػحمنع الج ػػػػػد   نػػػػػث  (0
 ردنل  واضح  ال  المححدث  نححراـ الدنمت له.

طر اػػػػػ  ادػػػػػحنمنؿ المدػػػػػنف والوقػػػػػت  ن ػػػػػ  الػػػػػرقـ مػػػػػف اذمػػػػػنؿ ذػػػػػذا النك ػػػػػر الملػػػػػـ فػػػػػ  منظػػػػػـ  (3
الوقػػػػت المكندػػػػب لحوج ػػػػه الكػػػػنس لػػػػه اذم ػػػػ  د  ػػػػرة فػػػػ  ايوقػػػػنت اي اف ادػػػػحنمنؿ المدػػػػنف ودػػػػذلؾ 

 ا  نؿ ايفدنر وحاو   النعقنت   ف الانصد والحن ن ف.
الماػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػ  ادػػػػػػػح ننب ايخػػػػػػػر ف   الماػػػػػػػدرة ن ػػػػػػػ  فلػػػػػػػـ ايخػػػػػػػر ف ومػػػػػػػن  حن ػػػػػػػؽ   خ ػػػػػػػ نحلـ  (0

وطموحػػػػػػنحلـ حمدػػػػػػف الانصػػػػػػد مػػػػػػف حدػػػػػػف الحننمػػػػػػؿ منلػػػػػػـ ودػػػػػػلول  حػػػػػػوج للـ كحػػػػػػو اذدافػػػػػػه الحػػػػػػ  
ال لػػػػن  اف المػػػػد ر ف الػػػػذ ف  دػػػػحط نوف حكم ػػػػ  ماػػػػدرحلـ حدػػػػب الكاػػػػنط المػػػػذدورة  رقػػػػب الو ػػػػوؿ 

انػػػػػػع     دػػػػػػحط نوف و ػػػػػػدوف  ػػػػػػؾ اف  دوكػػػػػػوا كػػػػػػنجح ف فػػػػػػ  منظػػػػػػـ كػػػػػػواح  ح ػػػػػػنحلـ   والدػػػػػػ ب 
 ف  ذلؾ اكلـ  دوكوا دومًن ن   اح نؿ افضؿ  حن ن لـ.

 تعزيز وتسهيل التواصلثانيا: 

 ل:عناصر عممية التواص
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 Leadership Toolkitثالثا: تهٌئة وتنمٌة الفرٌق 

 رابعا: التوجيه

 د ؼ ح رمة مر ود ؾ لححا ؽ من حر د.*

 (لمعاممين)نظرية التوقع 

 .اف ح رؼ ال خص  نحمد ن   حوقننحه

 الجهد                                                 

 

 النتٌجة                الجاذبٌة                                     

 :الجهد-5

 النمؿ. إلكجنز د ؿ المر وس كةده نف الجلد المط وب اف   ذله  -
 مة د اف حنرؼ جواب المر وس ن   د اله الدن ؽ لكةده. -
اللػػػػػػػدؼ  اذا دػػػػػػػنف  ظػػػػػػػف اف الجلػػػػػػػد د  ػػػػػػػر   ن  ػػػػػػػؾ اف ح ػػػػػػػنر   نكػػػػػػػؾ دحدػػػػػػػنند  لححا ػػػػػػػؽ -

 ) طر ا  من(.
اذا دػػػػػنف  ظػػػػػف اف الجلػػػػػد  ػػػػػس ر   حػػػػػنوؿ اف حظلػػػػػر ق مػػػػػ  ايكجػػػػػنز المحرحػػػػػب ن ػػػػػ  ذلػػػػػؾ  -

 الجلد.
 نػػػػض المر ودػػػػػ ف  جػػػػػب اف  ػػػػ دي الملػػػػػنـ ذات الجلػػػػػد الد  ػػػػر و نضػػػػػلـ  جػػػػػب اف  ػػػػػ دي  -

 الملنـ ذات الجلد ال س ر.
 :النتيجة-2

   اـ منكو   اـ منذا. دنؿ المر وس كةده نف كح ج  اداصه  اي ذؿ ذ  مدنف ة منل  -
 مة د اف حنرؼ جواب المر وس ن   د اله الدن ؽ لكةده. -
 اذا دنف  ظف اد ر ممن حند له  فحنوؿ اف حا ـ له الجلد المط وب   دؿ واضح. -
 اذا دنف  ظف اقؿ ممن حند له   فحنوؿ اف حوضح له اكؾ دحنط ه اد ر. -
 حػػػػػؾ مند ػػػػػ    اضػػػػػؼ للػػػػػن  نػػػػػض المر ودػػػػػ ف  رقػػػػػب المدنفػػػػػ ة المنكو ػػػػػ  )فػػػػػإف دنكػػػػػت مدنف -

 ال در وال كنف(.
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 نػػػػض المر ودػػػػ ف  رقػػػػب المدنفػػػػ ة المند ػػػػ  )فػػػػإف دنكػػػػت مدنفصحػػػػؾ منكو ػػػػ    اظلػػػػر لػػػػه دػػػػـ  -
 د دوف اداة فنن   ف  النمؿ ودـ د دوف له دور د  ر ف  كجنح ال رد (.

 :الجاذبية-3

 ن. د ؿ المر وس كةده نف مادار جنذ    الكح ج  او المدنف ة الح  د ح ؿ ن  ل -
 مة د اف حنرؼ جواب المر وس ن   د اله الدن ؽ لكةده. -
 اذا دنف ي  رى ف لن جنذ      انرؼ لمنذا وحنوؿ اف حظلر له مادار جنذ  ح لن. -
 اذا دنف  ظف اقؿ ممن حند له   فحنوؿ اف حوضح له اكؾ دحنط ه اد ر. -
جنذ  ػػػػػ    نػػػػض المر ودػػػػػ ف  ػػػػػرى الجلػػػػد المط ػػػػػوب  دػػػػػ ط والكح جػػػػػ  د  ػػػػرة   ولدكػػػػػه ي  ػػػػػرى -

 ف  ط  ن  النمؿ وكحنصجه.
 :كيف تبرمج نفسك لقيادة مرؤوسيك )القائد(*

 :نظرية المسار والهدف

حاـو ن   كظر   الحوقت  اي اف ح رؼ الانصد  دوف ما وي مف ق ؿ المر ود ف نكدمن  حوقنوف    
 اف ف  ذلؾ م درًا م ن رًا  او ق ر م ن ر   ل رضن.

 

 

 

  

 
 

 :العمل

 جب اف  درؾ الانصد ط  ن  النمؿ المط وب مف المر ود ف وظروفه المح ط :     

 واضح    م لم     د ط    منادة.... الملم : -اويً 

نػػػػػػػػدد مدػػػػػػػػحو نحه  ط  نػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػعح نت  النعقػػػػػػػػنت  ػػػػػػػػ ف ايقدػػػػػػػػنـ  ذ دػػػػػػػػؿ الدػػػػػػػػ ط : - نك ػػػػػػػػنً 
 وايدارات.

 ي مردز  ... ضوا ط د  رة  مروك   مردز    منن  ر النمؿ ل م دد : - نل ن

سلوك 

 القائد

 المرؤوس العمل

 النتٌجة
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 المرؤوس

 ن   الانصد اف  درؾ ط  ن  المر ود ف وظروفلـ:

     ننل     محنددة   مكخةض . ق   اوي: الادرات:

 ط  ن  الحننمؿ   كلـ   مدحو نحلـ.  نك ن : ايدحنداد:

 خنرج    داخ  .  نل ن: مكح  الححدـ:

 سموك القائد :

 وؾ الاندة حدب ظروؼ النمؿ والننم  ف.حاحرح كظر   المدنر واللدؼ ار ن  اكمنط لد 

الا ػػػػنـ  حوج لػػػػه لمر ودػػػػ ه الػػػػ  مػػػػن  جػػػػب الا ػػػػنـ  ػػػػه   ود ػػػػؼ ومحػػػػ   اوي: الدػػػػ وؾ الحػػػػوج ل  :
  حـ الا نـ  ه.

 لػػػػػػػحـ  رنن ػػػػػػػ  المر ودػػػػػػػ ف وح   ػػػػػػػ  محط  ػػػػػػػنحلـ مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ النعقػػػػػػػ    نك ػػػػػػػن: الدػػػػػػػ وؾ الحنػػػػػػػنوك :
 اي جن   .

ل دػػػػػػوف المر ودػػػػػػوف  ػػػػػػردنف مػػػػػػف خػػػػػػعؿ م ػػػػػػنورحلـ  حل صػػػػػػ  الظػػػػػػروؼ  نل ػػػػػػن: دػػػػػػ وؾ الم ػػػػػػنرد :
 وح ج نلـ ن   احخنذ الارار.

وضػػػػت اذػػػػداؼ وودػػػػنصؿ طموحػػػػ  امػػػػنـ المر ودػػػػ ف وحطػػػػو ر  اػػػػ  الانصػػػػد  را نػػػػن: دػػػػ وؾ ايكجػػػػنز:
 الملمنت. إلكجنز مر ود ه وقدراحلـ 

  حوجب ن   الانصد منن ك   ةنت المر وس وظروفه المح ط  ل خحنر كوع الد وؾ.

  دوف د وؾ الانصد لدى المر وس اذا دنف
 د وؾ ايكجنز قدرات ننل  

 د وؾ حوج ل  ندـ خ رة  نلنمؿ )جد د(
 د وؾ حوج ل  مكح  خنرج  ل ححدـ

 د وؾ حننوك  ضوا ط د  رة
 د وؾ م نرد  ملم  واضح 
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 التحفيزخامسا: 

 نظرٌة هٌزبرغ:  الحوافز )الدوافع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االمان 

 الوظٌفً

العالقات 

مع 

 الموظفٌن

الحٌاة 

 الشخصٌة

الراتب 

 والعالوات

ظروف 

 العمل

سٌاسة 

 الشركة

الموقع 

 الوظٌفً

العوامل 

البٌئٌة 

 صحٌةال

 الترقٌة

 الثناء النمو

 االنجاز تحدٌات العمل

 المسإولٌة

 عوامل التحفٌز
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 نتائج نظرٌة هٌزبرغ:

 عوامل التحفٌز العوامل البٌئٌة الصحٌة 

عدم 
 توفرها

 عدم شعور بالرضا مع عدم التحفٌز عدم شعور بالرضا

 شعور بالرضا مع التحفٌز شعور بالرضا مع عدم التحفٌز توفرها

 متطلباتها

اعتباااار سٌاساااة الشاااركة لحاجاااات  -0
 الموظفٌن.

سااابة ماااع نظاااام تاااؤمٌن رواتاااب منا -1
 مكافآت جٌد .

الشااااخص المناسااااب فااااً المكااااان  -2
 المناسب.

تااؤمٌن الموظااف )فااً العماال ومااا  -3
 بعد العمل(.

تاااااااوفٌر عالقاااااااات جٌااااااادة باااااااٌن  -4
 الموظفٌن.

مراعاااااااة الظااااااروف الشخصااااااٌة  -5
 للموظف.

محاولااااة تااااؤمٌن امتٌااااازات ٌشااااعر  -7
الموظااااف بانهااااا دعاااام تتمٌااااز بااااه 

 الشركة.

رفااااع الرقابااااة والتاااادقٌق علااااى  -0
 الموظف.

 ٌض السلطة اكثر.تفو -1
تعٌاااااااااٌن مشاااااااااارٌع خاصاااااااااة  -2

 للموظفٌن.
اساااامح باااارأي الموظااااف كمااااا  -3

 ونوعا.
تغٌٌاااار شااااكل وطرٌقااااة العماااال  -4

بحٌاااااااااث ٌؤخاااااااااذ الموظاااااااااف 
مساااإولٌة اكبااار , كالساااماح لاااه 
بالتعاماااااااااال مااااااااااع االقسااااااااااام 
االخاااارى بناااااء علااااى خبرتااااه 

 ومهارته الشخصٌة.
االعتاااااااراف بااااااااألداء الجٌاااااااد  -5

 للموظفٌن.

 ٌز مالم تلبى الحاجات الصحٌةتإثر عوامل التحفال  قاعدة

 اكتشف نسبة التحفٌز عند موظفٌك:

 السإال : هل...
 ال
1 

 قلٌال
0 

 احٌانا
1 

 كثٌرا
2 

 دائما
3 

      اعمل مع مدٌر كفء

      اتلقى تشجٌعا على اتخاذ قراراتً بنفسً

      ارى النتٌجة النهائٌة لعملً

      ٌتم تكلٌفً بعمل ممتع

قترح فكرة معٌنة ٌصغى الً عندما ا
 لتطوٌر العمل

     

      احاط علماً بما ٌحدث للشركة

      احظى باالحترام لقاء جهودي

احصل على مكافؤة مادٌة ومعنوٌة لقاء 
 .بإتقانادائً لمهامً 

     

احظى بفرص تدرٌب لتطوٌر مهاراتً 
 وتحسٌن ادائً

     

      اشعر بالتحدي فٌما افعله

      المجموع
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 *تدل االحصائٌة على النسب الخاصة بالجدول اعاله :

 21 -31 . موظف سعٌد 
 09 -19 .موظف على ما ٌرام 
 1 -08 .ًموظف ٌعمل فً بٌئة غٌر محفزة بتاتا 

 سادسا: التقييم

 سابعا: التعميم والتدريب

 طرٌقة لمعرفة اداء العاملٌن

  0                         االلتزام                                            01

 بحاجة لتحفٌز مورد ذهبً

 01 

    
الـــكــفــــاءة

 

 اختٌار خاطئ          بحاجة لتدرٌب           

0 

 مرونة القائد مع العاممين*

 ()نظرية هيرسي وبةنتشارد

 

 

 

 

 :ت القائد المتميزامهار 

  داع   ا حدنر   قدرة ن   الح ور.ملنرات ذذك   / فدر  : حةد ر   حخط ط   ا - ا
 ملنرات اكدنك   / اجحمنن   : دنلنعقنت وايح نؿ وفف ايدحمنع والححة ز. - ب
 ملنرات فك   / حخ    : دنلحكظ ـ والحكة ذ واحخنذ  الارارات وحؿ الم د  . - ت

 

 

مرونة  

 القائد

اتباع السلوك القٌادي  تطوٌر اداء العاملٌن

 المناسب
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 القرارثامنا: 

 :تعريف القرار

 .اخح نر افضؿ ال داصؿ لححا ؽ اللدؼ 
   والػػػػػدق ؽ يحػػػػػد ال ػػػػػداصؿ المحنحػػػػػ  فػػػػػ  موقػػػػػؼ منػػػػػ ف لححا ػػػػػؽ ايذػػػػػداؼ ذػػػػػو ايخح ػػػػػنر الػػػػػوان

 المرجوة. )حنر ؼ كَدرو(.
 التفويضتاسعا: 

وححة ػػػػػػػزذـ لحكة ػػػػػػػذ  لآلخػػػػػػػر فححا ػػػػػػػؽ الكحػػػػػػػنصة نػػػػػػػف طر ػػػػػػػؽ حةػػػػػػػو ض ال ػػػػػػػعح نت والدػػػػػػػ طنت 
 اينمنؿ الح  ذ  مف  م ـ مد ول نحؾ  نلمدحوى المط وب.

 المواطنة

نت وال ػػػػػػػنو نت الحػػػػػػػ  حواجػػػػػػػه وطككػػػػػػػن ال ػػػػػػػـو وي  مدػػػػػػػف لكػػػػػػػن د  ػػػػػػػرة ذػػػػػػػ  الم ػػػػػػػندؿ والححػػػػػػػد     
الخػػػػػروج مػػػػػف ححػػػػػد نت و محػػػػػف الح ػػػػػظ  والح ػػػػػو ه وايدػػػػػحنعف والل مكػػػػػ  اي  مواطك ػػػػػ  محدنم ػػػػػ  
فػػػػػػػ  الحاػػػػػػػوؽ والواج ػػػػػػػنت ح خػػػػػػػذ ن ػػػػػػػ  ننحالػػػػػػػن حطػػػػػػػو ر الم ػػػػػػػلد الػػػػػػػوطك  وحح ػػػػػػػ ف الوحػػػػػػػدة 

 الوطك   مف دؿ المخنطر والححد نت.

مػػػػػف ايد ػػػػػنف والمػػػػػذاذب ايدػػػػػعم   والمػػػػػدارس الةدر ػػػػػ  والد ندػػػػػ   فػػػػػنلوطف  ححضػػػػػف الد  ػػػػػر     
وادػػػػػػػحمرار ايوضػػػػػػػنع ن ػػػػػػػ  حنللػػػػػػػن ح ػػػػػػػث الس ػػػػػػػنب والحس ػػػػػػػب  كػػػػػػػذر  ػػػػػػػنلد  ر مػػػػػػػف الحػػػػػػػدان نت 

 الخط رة ن   اي ندة دنف .

وي دػػػػػ  ؿ امنمكػػػػػن جم نػػػػػن اي الػػػػػ  لػػػػػـ ال ػػػػػمؿ وحح ػػػػػ ف الػػػػػداخؿ وحاو ػػػػػ  ادػػػػػ نب ايدػػػػػحارار     
والجػػػػزر المنزولػػػػ  نػػػػف  نضػػػػلن اي   كػػػػنف مواطكػػػػ  محدػػػػنو   كجن لػػػػن  والخػػػػروج مػػػػف محػػػػف الحةحػػػػت

 قنندة الحاوؽ والواج نت وود    ض ط الحندد والحكوع المذذ   والةدري والد ند .

وذػػػػػذا  دػػػػػوف ايخػػػػػحعؼ والحكػػػػػوع المػػػػػذذ   والةدػػػػػري والد ندػػػػػ  فػػػػػ  اطػػػػػنر الجمننػػػػػ  الوطك ػػػػػ     
ات وم ػػػػػداف النمػػػػػؿ وال كػػػػػنف وحجػػػػػنوز دػػػػػؿ ننمػػػػػؿ مكنػػػػػ  ونػػػػػزة و ػػػػػدار  نا  ػػػػػ  الحدػػػػػن ؽ فػػػػػ  الخ ػػػػػر 

المحػػػػف وا ػػػػدنؿ الجػػػػدؿ الناػػػػ ـ الحػػػػ  ي حػػػػورث الحاػػػػد وال سضػػػػنف وذمػػػػن جػػػػذر الةػػػػحف وال ػػػػراننت 
 .والحروب ف  الح نة ايجحمنن   وايكدنك  
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ََاجْللا اَلَللَّْ ةَللاعَ اللَّلل ُ لَ َلَلَكُللمْ         وقػػد قػػنؿ حنػػنل  )     أُمَّللًْ اَاحِلل ََْ اَلَكِللهْ   لِكُلل ج جَلَلَاَللا مِللاْكُمْ ةِللرْعًَْ اَمِْا

  ِيللل ِ لِيَبْلُلللََُّْمْ  ِلللآ مَلللا  َََلللاُْمْ  َالْلللَْبِتَُّا الَ َيْلللرَارِ إِلَللل  اللَّللل ِ مَلللرْجِلُكُمْ جَمِيلْلللا  َيُاَب للل ُكُمْ بِمَلللا ُْاْلللُْمْ    

 .(00 –المنصدة )(ََ ََْلِفَُّنَ

اػػػػػود فػػػػػ  فنيخحعفػػػػػنت المذذ  ػػػػػ  والح ن كػػػػػنت الةدر ػػػػػ  والد ندػػػػػ    ػػػػػدوف المواطكػػػػػ  المحدػػػػػنو   ح    
ي  وجػػػػد جػػػػنمت  حػػػػوؿ دوف الحالاػػػػر   كػػػػهالمح ػػػػ   ايخ ػػػػرة الػػػػ  الح ػػػػدع والحةحػػػػت والح ضػػػػ  

كػػػػػػػرى اف اردػػػػػػػنف منػػػػػػػنلـ وحاػػػػػػػنصؽ المواطكػػػػػػػ  المحدػػػػػػػنو   فػػػػػػػ  فضػػػػػػػنصكن  ف ككػػػػػػػنوايكحػػػػػػػدار لػػػػػػػذلؾ 
الػػػػػوطك  وايجحمػػػػػنن  ذػػػػػو طػػػػػرؽ الكجػػػػػنة مػػػػػف الد  ػػػػػر مػػػػػف المخػػػػػنطر والححػػػػػد نت واف اي ح دػػػػػ   

ف ذػػػػػذا الطر ػػػػػؽ دػػػػػ د ةكن جم نػػػػػن الد  ػػػػػر ن ػػػػػ  المدػػػػػحو نت دنفػػػػػ  اطػػػػػنر او ح ػػػػػنط  او حراجػػػػػت نػػػػػ
الجمننػػػػػ  الوطك ػػػػػ  لػػػػػه دنفػػػػػ  الحاػػػػػوؽ ون  ػػػػػه دنفػػػػػ  الواج ػػػػػنت واف اي حم  ػػػػػز ن ػػػػػ  ذػػػػػذا ال ػػػػػن د 
 كػػػػػذر  دػػػػػوارث اجحمنن ػػػػػػ  ود ندػػػػػ   و انف ػػػػػ  ند ػػػػػػدة فنلس ر ػػػػػ  فػػػػػ  المنحاػػػػػػد الػػػػػد ك  او ايكحمػػػػػػنف 

 ػػػػػؿ اف المواطكػػػػػ  ي ح كػػػػػ    ػػػػػدؿ  ػػػػػح ح  ػػػػػدوف  المػػػػػذذ   والاػػػػػوم  ي ح سػػػػػ  حاػػػػػوؽ المواطكػػػػػ 
 ف  الحاوؽ والواج نت. نتا حراؾ جم ت الةصنت وال راصح والحكون

واف المواطكػػػػػػػػ  المحدػػػػػػػػنو   ذػػػػػػػػ  الدػػػػػػػػ نج الػػػػػػػػذي  حمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػوطف والمجحمػػػػػػػػت المحنػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف     
الحػػػػػوحرات وايزمػػػػػنت   فػػػػػنيخحعؼ المػػػػػذذ   فػػػػػ  الػػػػػداصرة الوطك ػػػػػ   دػػػػػوى  نلمواطكػػػػػ  والحػػػػػوار   

حاػػػػػػنصؽ الحػػػػػػنر     ػػػػػػنلنكؼ والحم  ػػػػػػز يف النكػػػػػػؼ  دػػػػػػؿ مخزوكػػػػػػه الامنػػػػػػ  و الالػػػػػػري ي  كلػػػػػػ ي 
والمجحمػػػػػػػت   والحم  ػػػػػػػز  دػػػػػػػؿ نك ػػػػػػػر حه وطنصة حػػػػػػػه وخ ػػػػػػػو  مػػػػػػػف الرحمػػػػػػػ  والرافػػػػػػػ  وايكدػػػػػػػنك   وي 

 الحكوع    ؿ   دد  و حذر   انف ن واجحمنن ن ود ند ن.  كل 

ه ي  دػػػػػػحط ت اف  مػػػػػػنرس ماحضػػػػػػ نت اف  خػػػػػػرج مػػػػػػف ذاحػػػػػػه   دمػػػػػػن اكػػػػػػ ل كدػػػػػػنففػػػػػػع  مدػػػػػػف     
 اكحمنصه ف  فضنف مجرد  ذو  حنج  ال  فضنف  منرس ف ه ذاحه و حةننؿ مت ايخر ف.

وي  ػػػػػػػؾ اف ذػػػػػػػذا الةضػػػػػػػنف   ذػػػػػػػو فضػػػػػػػنف المواطكػػػػػػػ     مػػػػػػػن  حمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف حاػػػػػػػوؽ ددػػػػػػػحور       
واكظمػػػػػػػ  قنكوك ػػػػػػػ  وح ػػػػػػػر ننت د ندػػػػػػػ   حدػػػػػػػمح ل جم ػػػػػػػت  ممنردػػػػػػػ  حر حػػػػػػػه الناد ػػػػػػػ  والمذذ  ػػػػػػػ  

    دوف ايدنفة ال  ايخر ال ر ؾ ف  الوطف و الم  ر.والةدر 
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وذدػػػػذا ححدنمػػػػؿ دػػػػؿ الحن  ػػػػرات فػػػػ  ا ػػػػراف مواطك حلػػػػن   وحنز ػػػػز وحػػػػدة الػػػػوطف   والػػػػدفنع نػػػػف     
مدحدػػػػػ نحه ومكجزاحػػػػػه   للػػػػػذا فػػػػػنف انػػػػػندة اينح ػػػػػنر ال ػػػػػـو   ل مواطكػػػػػ   دػػػػػؿ حانصالػػػػػن ومحط  نحلػػػػػن 

ححػػػػد نت الداخ  ػػػػ  والخنرج ػػػػ  وذػػػػذ  الور ػػػػ  ذػػػػ  الضػػػػرورة الا ػػػػوى وذلػػػػؾ مػػػػف اجػػػػؿ مواجلػػػػ  ال
ذػػػػػػ  محنولػػػػػػ  لح  ػػػػػػ ؿ وحنم ػػػػػػؽ مةلػػػػػػـو ايخػػػػػػر فػػػػػػ  فضػػػػػػنصكن الػػػػػػوطك  وال اػػػػػػنف  وايجحمػػػػػػنن  

 ودنوة ل حننمؿ مت دؿ حانصؽ الحندد   المذذ    والةدر    نا    ا جن    وحضنر  .

حػػػػػػدحكن ومواجلػػػػػػ  حنػػػػػػدد حكن و ػػػػػػ نك  و  إلدارةواف المواطكػػػػػػ   دػػػػػػؿ مدػػػػػػح زمنحلن   ذػػػػػػ  خ نركػػػػػػن     
ححػػػػػػد نت راذككػػػػػػن و كػػػػػػنف مدػػػػػػحا  كن مػػػػػػف خػػػػػػعؿ اححػػػػػػراـ الحكػػػػػػوع دػػػػػػ  حح  ػػػػػػور منػػػػػػنلـ ح ػػػػػػنة وطك ػػػػػػ  

 جد دة قواملن الحر   والحدنمح والحندد   وحاوؽ ايكدنف.

 :اوليات في التعايش االجتماعي

 :في معنى االخر

الد  ػػػػػػر  طػػػػػػرح موضػػػػػػوع ايخػػػػػػر فػػػػػػ  الم ػػػػػػلد الد ندػػػػػػ  وال اػػػػػػنف  والحضػػػػػػنري المنن ػػػػػػر      
 مف ايدص   وايدحةدنرات والاضن ن المحداخ   .

و  ػػػػػػدو اف ط  نػػػػػػ  الحطػػػػػػورات والححػػػػػػويت وايحػػػػػػداث الحػػػػػػ  حجػػػػػػري ال ػػػػػػـو فػػػػػػ  الند ػػػػػػد مػػػػػػف     
الػػػػػػدوؿ حنػػػػػػد حػػػػػػنفزا ذنمػػػػػػن لحػػػػػػداوؿ مدػػػػػػ ل  ايخػػػػػػر وط  نػػػػػػ  النعقػػػػػػ  المردػػػػػػوم  ل حننمػػػػػػؿ منػػػػػػه  

اف الموقػػػػػت الػػػػػذي  حػػػػػدد    منكػػػػػ   خػػػػػرىومػػػػػف داصػػػػػرة  آلخػػػػػرو خح ػػػػػؼ ذػػػػػذا ايخػػػػػر مػػػػػف موقػػػػػت 
 الجمننػػػػػػػػ (  ذػػػػػػػػو  ػػػػػػػػدور  الػػػػػػػػذي  حػػػػػػػػدد ايخػػػػػػػػر الار ػػػػػػػػب وال ن ػػػػػػػػد. ايكدػػػػػػػػنف لكةدػػػػػػػػه )الةػػػػػػػػرد او

 ف نخحعؼ المواقت والنكنو ف  خح ؼ ايخر.

 نلكدػػػػ   الػػػػ  الػػػػذات الد ك ػػػػ    ذػػػػو ذلػػػػؾ ايكدػػػػنف الػػػػذي  كحمػػػػ  الػػػػ  د ػػػػف اخػػػػر امػػػػن  فػػػػنآلخر   
 ق   فلو الذي  كحم  ال  قوم   او نرق   اخرى.ايخر  نلكد   ال  الذات الاوم   او النر 

لػػػػػذلؾ كدػػػػػحط ت الاػػػػػوؿ : اف فػػػػػ  الوجػػػػػود ايكدػػػػػنك  اخػػػػػر د كػػػػػ  ومػػػػػذذ   وقػػػػػوم  ونرقػػػػػ       
وا كػػػػػػ  وجسرافػػػػػػ  واجحمػػػػػػنن  و اػػػػػػنف  ود ندػػػػػػػ    فححنػػػػػػدد و ححكػػػػػػوع دواصػػػػػػر ومدػػػػػػحو نت ايخػػػػػػػر 

  حندد وحكوع دواصر ومدحو نت ايكن والذات.
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دد ذاحػػػػػؾ    ححػػػػػدد اخػػػػػرؾ  فنلنعقػػػػػ  جػػػػػد نم اػػػػػ  و ػػػػػم م    ػػػػػ ف  ح ػػػػػث   ػػػػػح الاػػػػػوؿ : حػػػػػ   
الػػػػػػذات وايخػػػػػػػر    ح ػػػػػػػث ي  مدػػػػػػف ححد ػػػػػػػد ايخػػػػػػػر اي  ححد ػػػػػػد الػػػػػػػذات   وي حج ػػػػػػػ  ل ػػػػػػػذات اي 
 وجػػػػود اخػػػػر مخح ػػػػؼ ومسػػػػن ر. و ن ػػػػدا نػػػػف الجػػػػذور ال سو ػػػػ  لمةػػػػردة )ايخػػػػر( كػػػػرى اف ايفدػػػػنر 

 ايفدنر والا ـ الحنل  :والا ـ ايدند   الح  ححدد منك  ومضموف ايخر ذ  

 الهواية المركبة: -1
ي  وجػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػن د ايكدػػػػػػػػنك  ذو ػػػػػػػػ   دػػػػػػػػ ط  او خنل ػػػػػػػػ    واكمػػػػػػػػن جم ػػػػػػػػت اللو ػػػػػػػػنت    

ايكدػػػػػػػنك   مرد ػػػػػػػ  ومحداخ ػػػػػػػ    منكػػػػػػػ  اف ذو ػػػػػػػ  ايكدػػػػػػػنف او المجحمػػػػػػػت المنن ػػػػػػػر ال ػػػػػػػـو ذػػػػػػػ  
 ذو   مرد   اي حداخ ت نوامؿ وروافد ند دة ف   كنلن و  ورحلن وحج  حلن.

 ح ػػػػث اف الػػػػذات ال انف ػػػػ  والةدر ػػػػ  لػػػػدى دػػػػؿ اكدػػػػنف ذػػػػ  ول ػػػػدة روافػػػػد  انف ػػػػ  محكونػػػػ  ححػػػػ      
حكػػػػػن ذػػػػػو موجػػػػػود ومحػػػػػوفر فػػػػػ  اكدػػػػػحط ت الاػػػػػوؿ : اف  نػػػػػض ايخػػػػػر ذػػػػػو ف كػػػػػن دمػػػػػن اف  نػػػػػض ذ

ايخػػػػػػر وي  مدػػػػػػف ازاف ذػػػػػػذ  الحا اػػػػػػ  اي الا ػػػػػػوؿ  ضػػػػػػرورة ايكةحػػػػػػنح والحوا ػػػػػػؿ مػػػػػػت ايخػػػػػػر ف   
ت كحػػػػػنج النزلػػػػػ  وايكدةػػػػػنف  ػػػػػؿ ذػػػػػ  ول ػػػػػدة الحوا ػػػػػؿ والحةننػػػػػؿ ال اػػػػػنف  فنللو ػػػػػنت المرد ػػػػػ  ل دػػػػػ
 والحضنري وايكدنك .

وي  مدػػػػػف اف كةلػػػػػـ اللو ػػػػػ  خػػػػػنرج النعقػػػػػ   ػػػػػنلوجود ايكدػػػػػنك  وحج  نحػػػػػه الحوا ػػػػػ    المحنػػػػػددة     
ون  ػػػػػػه فػػػػػػنف حا اػػػػػػ  اللو ػػػػػػنت المرد ػػػػػػ  الحػػػػػػ   ن  ػػػػػػلن و ح نذػػػػػػن ايكدػػػػػػنف المنن ػػػػػػر ذػػػػػػ  الحػػػػػػ  

ن ػػػػػد منكػػػػػ  ايخػػػػػر واف ذػػػػػذا ايخػػػػػر  دػػػػػؿ مدػػػػػحو نحه ودواصػػػػػر  لػػػػػ س  ن ػػػػػدا نػػػػػف ححػػػػػدد الػػػػػ  حػػػػػد  
 الذات وحج  نحلن ايجحمنن   وال انف   والحضنر  .

واف ز ػػػػػػندة وح ػػػػػػرة الحطػػػػػػور والحوا ػػػػػػؿ الن مػػػػػػ  والمن ومػػػػػػنح   ػػػػػػ ف ال  ػػػػػػر دػػػػػػ ز د مػػػػػػف وح ػػػػػػرة     
المرد ػػػػ  ذػػػػ  ول ػػػػدة  اللو ػػػػنت فػػػػ يالحػػػػداخؿ والحةننػػػػؿ ممػػػػن  اػػػػرب المدػػػػنفنت  ػػػػ ف ايكػػػػن وايخػػػػر ف 

الحنػػػػػػدد ال اػػػػػػنف  وايجحمػػػػػػنن  والحضػػػػػػنري وايكدػػػػػػنك   ح ػػػػػػث ح ػػػػػػحرؾ جم ػػػػػػت ذػػػػػػذ  الروافػػػػػػد فػػػػػػ  
 اقكنف اللو   ايكدنك  .

 االعتراف باالختةف: -2
مػػػػػف الط  نػػػػػ  الاػػػػػوؿ : اف ايخػػػػػحعؼ  ػػػػػ ف ال  ػػػػػر مػػػػػف كػػػػػوام س الح ػػػػػنة ايكدػػػػػنك   وط ػػػػػنصت     

ةػػػػ ف فػػػػ  الواككػػػػن والدػػػػكحكن واذواقكػػػػن وم ويحكػػػػن ومػػػػن ايمػػػػور  ح ػػػػث اف ال ػػػػنري نػػػػز وجػػػػؿ خ اكػػػػن مخح 
 اي حنػػػػػندو دػػػػػؿ ذػػػػػذا ايخػػػػػحعؼ وفػػػػػؽ الر  ػػػػػ  الارآك ػػػػػ  لػػػػػ س دػػػػػ  ن وم ػػػػػررا ل اط نػػػػػ    ػػػػػن ه ذلػػػػػؾ 
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والح ننػػػػػد  ػػػػػؿ ذػػػػػو  وا ػػػػػ  الحوا ػػػػػؿ والحنػػػػػنرؼ والوحػػػػػدة مػػػػػف ذكػػػػػن فػػػػػنف ايخػػػػػر فػػػػػ  احػػػػػد محطنحػػػػػه 
ايخػػػػػػحعؼ دػػػػػػك  فػػػػػػنف الحنػػػػػػدد ومدػػػػػػحو نحه ذػػػػػػو ايفػػػػػػراز الط  نػػػػػػ  لمةلػػػػػػـو ايخػػػػػػحعؼ فمػػػػػػن داـ 

والحكػػػػػوع ذػػػػػو المػػػػػنؿ الط  نػػػػػ  لػػػػػذلؾ   واف المط ػػػػػوب مكػػػػػن جم نػػػػػن اينحػػػػػراؼ  ػػػػػنيخحعؼ الػػػػػذي 
  انض  ايمور الحنل  :

حوا ػػػػػ     –نػػػػػدـ حرذ ػػػػػؿ ايخػػػػػحعؼ والحننمػػػػػؿ مػػػػػت حانصاػػػػػه ولوازمػػػػػه   وفػػػػػؽ نا  ػػػػػ  حضػػػػػنر      
  ند دنف .  ي حك ذ وي حلمش واكمن حححنور وححوا ؿ وححةننؿ ن   ال

اف الحا اػػػػػػ  فػػػػػػ  الوجػػػػػػود ايكدػػػػػػنك  ي  مدػػػػػػف الاػػػػػػ ض ن  لػػػػػػن  مةردذػػػػػػن واكمػػػػػػن كحػػػػػػف  حنجػػػػػػ      
الػػػػػػ  الحوا ػػػػػػؿ والححػػػػػػنور لحطل ػػػػػػر جواكػػػػػػب الحا اػػػػػػ  د لػػػػػػن فكدػػػػػػ    المنرفػػػػػػ  والحا اػػػػػػ   ك سػػػػػػ  اف 
حػػػػػدفنكن الػػػػػ  المز ػػػػػد مػػػػػف الحوا ػػػػػؿ مػػػػػت ال انفػػػػػنت و الوجػػػػػودات ايكدػػػػػنك    اف ايخحعفػػػػػنت  ػػػػػ ف 

ححػػػػػػ  ي حخػػػػػػرج نػػػػػػف كطنقلػػػػػػن الم ػػػػػػروع والط  نػػػػػػ  ذػػػػػػ   حنجػػػػػػ  الػػػػػػ  دػػػػػػ نج قػػػػػػنكوك  ال  ػػػػػػر و 
واخعقػػػػػػػ   حمػػػػػػػ  ذػػػػػػػذ  الحا اػػػػػػػ  و ضػػػػػػػ طلن فػػػػػػػ  آف واحػػػػػػػد    حم لػػػػػػػن مػػػػػػػف كزانػػػػػػػنت الحطػػػػػػػرؼ 
والس ػػػػػو و النػػػػػدواف والمسػػػػػنمرة و ضػػػػػ طلن  اػػػػػ ـ ايصػػػػػحعؼ والوحػػػػػدة ححػػػػػ  ي حححػػػػػوؿ الػػػػػ  ننمػػػػػؿ 

خعقػػػػػػ   حجدػػػػػػد فػػػػػػ  قػػػػػػ ـ الحدػػػػػػنمح وحاػػػػػػوؽ ل ح ػػػػػػح ت والح ػػػػػػظ    وذػػػػػػذا الدػػػػػػ نج الاػػػػػػنكوك  واي
 ايكدنف.

فػػػػػػع  مدػػػػػػػف اف  ػػػػػػدار ايخػػػػػػػحعؼ فػػػػػػػ  الػػػػػػداصرة الوطك ػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػػ  ن ػػػػػػ  كحػػػػػػػو ا جػػػػػػػن       
وحضػػػػػنري اي  ػػػػػنيلحزاـ  مرجن ػػػػػ  حاػػػػػوؽ ايكدػػػػػنف فلػػػػػ  الضػػػػػن ط  الحػػػػػ  ي ححػػػػػوؿ ايخحعفػػػػػنت 

 ال  نكنو ف ل ح ظ  والحروب المةحوح .

مضػػػػػ وط   ح ػػػػػؾ   كلػػػػػنفػػػػػنت الػػػػػ  م ػػػػػرر لعنحػػػػػداف ن ػػػػػ  ايخػػػػػر ف وذدػػػػػذا ي حححػػػػػوؿ ايخحع   
 الا ـ وايجرافات الح  حححـر  ايكدنف وح وف حاوقه.

اف ايخحعفػػػػػػػنت فػػػػػػػ  الػػػػػػػداصرة الوطك ػػػػػػػ  وايجحمنن ػػػػػػػ   دػػػػػػػؿ مدػػػػػػػحو نحلن ي حنكػػػػػػػ  ايك ػػػػػػػانؽ     
 ج  ػػػػػػ  اكدػػػػػنك   وكػػػػػػنموس اجحمػػػػػنن  وي  مدػػػػػػف  كػػػػػهوالخػػػػػروج نػػػػػف ماحضػػػػػػ نت الجمننػػػػػ  وذلػػػػػػؾ 

وايحػػػػػداث مػػػػػت  لألمػػػػػوراف كط ػػػػػب فػػػػػ  ايطػػػػػنر ايكدػػػػػنك  اف ححطػػػػػن ؽ وجلػػػػػنت كظركػػػػػن وقرافحكػػػػػن 
الجم ػػػػػػػػت وواج كػػػػػػػػن لػػػػػػػػ س حرذ ػػػػػػػػؿ الحكػػػػػػػػوع وايخػػػػػػػػػحعؼ واكمػػػػػػػػن النمػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ نق  ايطػػػػػػػػػر 
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 مػػػػػػػػن  كدػػػػػػػػجـ وحػػػػػػػػدود  الط  ن ػػػػػػػػ  ودور  فػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػراف المنرفػػػػػػػػ   إلدارحػػػػػػػػهوالم ددػػػػػػػػنت المكندػػػػػػػػ   
 المجحمت.وحود ت خ نرات الكلوض والحادـ ف  

وجمػػػػػػنع الاػػػػػػوؿ : اف اينحػػػػػػراؼ   ػػػػػػر ن  ايخػػػػػػحعؼ  ػػػػػػ ف ال  ػػػػػػر ذػػػػػػو احػػػػػػد روافػػػػػػد ح ػػػػػػر ت     
 النعق  مت ايخر ن   قنندة الحوا ؿ والحوار والحننرؼ والحننوف.

 من االخطار الضارة:

مػػػػػػف ايخطػػػػػػنر الضػػػػػػنرة  م ػػػػػػروع الوحػػػػػػدة والوطك ػػػػػػ  وقضػػػػػػن ن الدػػػػػػ ـ ايجحمػػػػػػنن    والحننمػػػػػػؿ    
وع وايخػػػػػػحعؼ المػػػػػػذذ   او الاػػػػػػوم  او اي كػػػػػػ     نا  ػػػػػػ  ايق  ػػػػػػ  او ايد ر ػػػػػػ  مػػػػػػت مدػػػػػػنصؿ الحكػػػػػػ

وذلػػػػػؾ يف مةػػػػػردة )ايق  ػػػػػ ( حخحػػػػػزف مػػػػػدال ؿ دػػػػػ ص  وحدػػػػػحدن  ح ػػػػػوي ل دػػػػػت  نلضػػػػػرورة مكدػػػػػجم  
 ومدح زم  الوحدة الوطك   وايجحمنن  .

 وكػػػػػػػرى اكػػػػػػػه مػػػػػػػف الضػػػػػػػروري الحننمػػػػػػػؿ مػػػػػػػت ذػػػػػػػذ  المدػػػػػػػ ل  اللنمػػػػػػػ  وال ػػػػػػػنصد  وفػػػػػػػؽ م ػػػػػػػدا    
وماحضػػػػػ نت الحكػػػػػوع ال اػػػػػنف  وايجحمػػػػػنن  وذلػػػػػؾ م ػػػػػط ح ايق  ػػػػػ  وايد ر ػػػػػ  ذػػػػػو مػػػػػف المةػػػػػردات 
والحن  ػػػػػرات المحداولػػػػػ  فػػػػػ  مجػػػػػنؿ ايكحخن ػػػػػنت الد ندػػػػػ   فلػػػػػ  اقػػػػػرب الػػػػػ  المةػػػػػردات الد ندػػػػػ   

 مكلن ال  الحانصؽ ال انف   وايجحمنن  .

 ال اػػػػػنف  المحكػػػػػوع   ون  ػػػػػه ي  كمػػػػػن م ػػػػػدا الحندد ػػػػػ    فلػػػػػو  ط ػػػػػؽ ن ػػػػػ  الواقػػػػػت ايجحمػػػػػنن  و     
 مدػػػػػف لمجحمػػػػػت محنػػػػػدد او محكػػػػػوع اف  نػػػػػ ش ايكدػػػػػجنـ وايدػػػػػحارار  ػػػػػدوف منرفػػػػػ  ايخػػػػػر  ػػػػػرط 

 مف  روط الحعق  والحةنذـ والحنن ش .

وي  مدػػػػػػػف اف  ححاػػػػػػػؽ الدػػػػػػػ ـ ايجحمػػػػػػػنن   ػػػػػػػدوف منرفػػػػػػػ  نم اػػػػػػػ  مح ندلػػػػػػػ  فمنرفػػػػػػػ  ايخػػػػػػػر     
ي وحػػػػػدة وطك ػػػػػ  حا ا ػػػػػ    ػػػػػدوف   كػػػػػهذلػػػػػؾ الػػػػػذي  نػػػػػ ش   ككػػػػػن ضػػػػػرورة وطك ػػػػػ  واجحمنن ػػػػػ    و 

منرفػػػػػػػ  مح ندلػػػػػػػ  دمػػػػػػػن اكػػػػػػػه ي ادػػػػػػػحارار ودػػػػػػػ ـ اجحمػػػػػػػنن   ػػػػػػػدوف منرفػػػػػػػ   ػػػػػػػنم    ػػػػػػػ ف مخح ػػػػػػػؼ 
 الحن  رات وايط نؼ ايجحمنن  .

ولن كػػػػػن ي ك ػػػػػنلغ حػػػػػ ف الاػػػػػوؿ : اف الد  ػػػػػر مػػػػػف مظػػػػػنذر الجةػػػػػنف ودػػػػػوف الظػػػػػف  ػػػػػ ف حن  ػػػػػرات    
المن ومػػػػػػػنت الدق اػػػػػػػ  والموضػػػػػػػون   نػػػػػػػف المجحمػػػػػػػت واط ػػػػػػػنؼ الػػػػػػػوطف ذػػػػػػػ  مػػػػػػػف جػػػػػػػراف ق ػػػػػػػنب 

  نضكن ال نض.
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فنلمنرفػػػػػػػ   نلخ و ػػػػػػػ نت واححػػػػػػػراـ الممنردػػػػػػػنت المرح ػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ   ذػػػػػػػ  مػػػػػػػف  ػػػػػػػروط    
الحنػػػػػػن ش ايجحمػػػػػػنن  وي  مدػػػػػػف اف  ححاػػػػػػؽ الحنػػػػػػن ش ايجحمػػػػػػنن   ػػػػػػ ف فصػػػػػػنت حجلػػػػػػؿ  نضػػػػػػلن 

ت الػػػػػ نض او ححمػػػػػؿ نػػػػػف  نضػػػػػلن الػػػػػ نض من ومػػػػػنت وح ػػػػػورات مس وطػػػػػ  او م ػػػػػوذ  او ل دػػػػػ
دق اػػػػػػػ    فنلمنرفػػػػػػػ   دػػػػػػػؿ افنقلػػػػػػػن ذػػػػػػػ  مػػػػػػػف ضػػػػػػػرورات الحنػػػػػػػن ش والدػػػػػػػ ـ ايذ ػػػػػػػ  وايجحمػػػػػػػنن  

نػػػػػدو مػػػػػن  جلػػػػػؿ وي  مدػػػػػف اف حردػػػػػ  دنػػػػػنصـ الوصػػػػػنـ وايصػػػػػحعؼ  ػػػػػ ف  ػػػػػراصح وفصػػػػػنت  فنإلكدػػػػػنف
المجحمػػػػػت  ػػػػػدوف منرفػػػػػ  نم اػػػػػ  مح ندلػػػػػ    كلمػػػػػن   فنلمنرفػػػػػ  ذػػػػػ  الحػػػػػ  ح دػػػػػس يححػػػػػراـ مح ػػػػػندؿ 

كػػػػػدنو جم ػػػػػػت ايطػػػػػراؼ والحن  ػػػػػػرات  فإككػػػػػننت والمكندػػػػػ نت لػػػػػػذلؾ ل م ػػػػػننر والطاػػػػػوس والممنردػػػػػػ
 اف حنمؿ ن   حنر ؼ كةدلن لألخر ف   ورة حا ا   و ن دا نف الز ؼ و الحض  ؿ.

واف الدولػػػػػػ   م ددػػػػػػنحلن الحن  م ػػػػػػ  واينعم ػػػػػػ  وال انف ػػػػػػ    منك ػػػػػػ    ػػػػػػدؿ ادندػػػػػػ   م ػػػػػػروع     
 ن .حنر ؼ المجحمت ن    نضه ال نض ن   كحو حا ا  وموضو 

ال انف ػػػػػػ  لدػػػػػػؿ طػػػػػػرؼ ي  ضػػػػػػر  حا اػػػػػػ  الوحػػػػػػدة الوطك ػػػػػػ   ػػػػػػؿ   ر لػػػػػػن  خ و ػػػػػػ نتوا ػػػػػػرز ال   
و مػػػػػػػػدذن  نوامػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػوة والنػػػػػػػػزة   و ن الوحػػػػػػػػدة ممدكػػػػػػػػ  و ر ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػعؿ الحكػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػػنححراـ 
الخ و ػػػػػػػ نت ال انف ػػػػػػػ  فػػػػػػػع  وجػػػػػػػد حكػػػػػػػوع اد ػػػػػػػر مػػػػػػػف ذاؾ الموجػػػػػػػود فػػػػػػػ  الوي ػػػػػػػنت المححػػػػػػػدة 

دػػػػػػر قوحلػػػػػػن دمجحمػػػػػػت ححػػػػػػ   ػػػػػػنرت الدولػػػػػػ  النظمػػػػػػ  فػػػػػػ  ايمر د ػػػػػػ    ور مػػػػػػن دػػػػػػنف ذلػػػػػػؾ اف 
 الننلـ.

اف ذػػػػػػذا ال ػػػػػػراف فػػػػػػ  الحكػػػػػػوع ال اػػػػػػنف  والحضػػػػػػنري ذػػػػػػو الػػػػػػذي جنػػػػػػؿ  وحاػػػػػػ  اك ػػػػػػلنر لمجمػػػػػػؿ    
الحضػػػػػػنرة ايكدػػػػػػنك   حنر خػػػػػػن وجسراف ػػػػػػن   و اػػػػػػـو كظنملػػػػػػن دمجحمػػػػػػت ن ػػػػػػ  اححػػػػػػراـ الخ و ػػػػػػ نت 

نف اي راذ م ػػػػػػ  : مدػػػػػػ ح  لدػػػػػػؿ ايد ػػػػػػ –ا ػػػػػػةر  –ادػػػػػػود  –ال انف ػػػػػػ  لدػػػػػػؿ الدػػػػػػعيت : ا ػػػػػػ ض 
 لػػػػػػودي   ػػػػػػؿ ولدػػػػػػؿ مػػػػػػذذب داخػػػػػػؿ دػػػػػػؿ د ػػػػػػف   ولدػػػػػػؿ اكحمػػػػػػنف وطكػػػػػػ  او د كػػػػػػ     –مدػػػػػػ ـ  –

فلكػػػػنؾ ن ػػػػ  دػػػػ  ؿ الم ػػػػنؿ را طػػػػ  النػػػػرب ايمر د ػػػػ  وذكػػػػنؾ اق ػػػػنط الملجػػػػر الممنردػػػػ ف لحالػػػػـ 
فػػػػػػ  ادػػػػػػحخداـ ايل ػػػػػػنت والاكػػػػػػوات الد ماراط ػػػػػػ  لطػػػػػػرح م ػػػػػػند لـ المح  ػػػػػػ    ور مػػػػػػن دػػػػػػنف ال لػػػػػػود 

د ك ػػػػ  اوؿ مػػػػف ذػػػػنجروا مػػػػف اور ػػػػن ذر ػػػػن مػػػػف الةن ػػػػ   فػػػػ  مرح ػػػػ  ال ع  ك ػػػػنت وادػػػػحةندوا   ػػػػ د ق 
ممػػػن ذػػػو محػػػنح مػػػف ال ػػػنت حدػػػو ف الجمن ػػػنت ايذ  ػػػ  ودوكػػػوا اقػػػوى لػػػو   فػػػ  امر دػػػن دػػػنذـ فػػػ  

 اك نف ادراص ؿ .
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فنلخ و ػػػػ نت ال انف ػػػػ  اذا احدػػػػف ادارحلػػػػن والحننمػػػػؿ منلػػػػن حححػػػػوؿ الػػػػ  ننمػػػػؿ قػػػػوة ومكنػػػػ      
 حض ؼ ال ه الد  ر مف نكن ر الح و   والةننل  .  كلنمجحمت ل 

 الفهم قبل التفاهم: -3
اذا اككػػػػػن مطػػػػػنل وف ومػػػػػف مخح ػػػػػؼ مواقنكػػػػػن اف كةلػػػػػـ   ػػػػػدؿ حة ػػػػػ    الخ و ػػػػػ نت ال انف ػػػػػ     

لؼ والحنػػػػػن ش واف ػػػػػنؿ دػػػػػؿ نوايجحمنن ػػػػػ  ل نضػػػػػكن الػػػػػ نض وذلػػػػػؾ مػػػػػف اجػػػػػؿ حوط ػػػػػد جدػػػػػر الحػػػػػ
ح ػػػػػد ت الج لػػػػػ  الداخ  ػػػػػ  ل مجحمػػػػػت والػػػػػوطف والجػػػػػد ر المخططػػػػػنت والخطػػػػػوات الحػػػػػ  حدػػػػػحلدؼ 

 نلػػػػػػػػذدر اف دػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػ ـ الخ ػػػػػػػػرة والحدػػػػػػػػك  الحػػػػػػػػ   ك سػػػػػػػػ  اف حػػػػػػػػححدـ فػػػػػػػػ  نعقػػػػػػػػ  المخح ةػػػػػػػػ ف 
والمسػػػػػػن ر ف مػػػػػػت  نضػػػػػػلـ الػػػػػػ نض  حنجػػػػػػ  الػػػػػػ  مادمػػػػػػ  ضػػػػػػرور   وذػػػػػػذ  المادمػػػػػػ  ذػػػػػػ  الةلػػػػػػـ 

 النم ؽ المح ندؿ.
نعقػػػػػ  وي حوا ػػػػػؿ  ػػػػػدوف فلػػػػػـ  ن ػػػػػد فػػػػػع مػػػػػودة اي  ةلػػػػػـ مح ػػػػػندؿ    ز ػػػػػؿ روادػػػػػب و ػػػػػواصب ال   

طر اػػػػه و ز ػػػػػؿ نا نحػػػػه وي حػػػػػوار فنػػػػنؿ واكةنػػػػػنؿ داصػػػػػـ اي  ةلػػػػـ مح ػػػػػندؿ   دػػػػس الاوانػػػػػد الكةدػػػػػ   
وال انف ػػػػػػػػ  لكجػػػػػػػػنح الحػػػػػػػػوار ود مومحػػػػػػػػه و ػػػػػػػػوفر ال ػػػػػػػػروط ايجحمنن ػػػػػػػػ  لعكةحػػػػػػػػنح والحعقػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت 

 ايخر ف.
 :حق العيش المشترك

  ن  لػػػػػػن   وذلػػػػػػؾ يف  ػػػػػػب ر  ػػػػػػ  واجن ػػػػػػ  حا اند ػػػػػػدة ذػػػػػػ  ايدػػػػػػص   الد ػػػػػػرى   والحػػػػػػ  ححط ػػػػػػ   
وجػػػػػػود ايدػػػػػػص   الم حػػػػػػ  فػػػػػػ  ح ػػػػػػنة ايكدػػػػػػنف دوف حػػػػػػوفر امدنك ػػػػػػ    ػػػػػػورة ر  ػػػػػػ  واضػػػػػػح  واجن ػػػػػػ  
 ػػػػػػر ح  ن  لػػػػػػن    ز ػػػػػػد مػػػػػػف قػػػػػػ ش الر  ػػػػػػ  و ػػػػػػدخؿ المػػػػػػرف فػػػػػػ   ػػػػػػ نق  ر  ػػػػػػ  محدنم ػػػػػػ  نػػػػػػف 

 ححد نت واقنكن ود  ؿ الخروج مف م زؽ وازمنت الحنضر.
   المطروحػػػػػ  ال ػػػػػـو : ذػػػػػؿ  نػػػػػ ش ايكدػػػػػنف ح ػػػػػنة م ػػػػػحرد  ودػػػػػ  م  ولنػػػػػؿ مػػػػػف اذػػػػػـ ايدػػػػػص    

مػػػػػػت ايخػػػػػػر  سػػػػػػض الكظػػػػػػر نػػػػػػف ذو حػػػػػػه وكاػػػػػػنط الحمػػػػػػن ز الند ػػػػػػدة   كلمػػػػػػن ؟ فػػػػػػع  مدػػػػػػف ن ػػػػػػ  
والاضػػػػػن ن محطن اػػػػػ    اذ  لألمػػػػػورال ػػػػػن د الػػػػػواقن  اف حدػػػػػوف ذو ػػػػػنت ال  ػػػػػر واحػػػػػدة او ر  ػػػػػحلـ 

مػػػػف كػػػػوام س الح ػػػػنة   وي  مدػػػػف  ػػػػني اف ايخػػػػحعؼ فػػػػ  اللو ػػػػ  والر  ػػػػ  والكظػػػػر الػػػػ  اي ػػػػ نف 
حػػػػػػنؿ مػػػػػػف ايحػػػػػػواؿ اف كح ػػػػػػور الح ػػػػػػنة مػػػػػػف دوف ذػػػػػػذ  ايخحعفػػػػػػنت والحمػػػػػػن زات والحكونػػػػػػنت   

اف  نػػػػػػػ ش وحػػػػػػػد    مكنػػػػػػػزي نػػػػػػػف ايخػػػػػػػر ف    ل كدػػػػػػػنف مدػػػػػػػف ي ولدػػػػػػػف فػػػػػػػ  الوقػػػػػػػت كةدػػػػػػػه   
 ومكدةصن نف المسن ر ف   فنلحنن ش مت ايخر ف اضح  ال ـو ضرورة   وي فدنؾ مكلن.
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لػػػػػػذلؾ د ػػػػػػؼ  مدػػػػػػف  ػػػػػػ نق  ح نحكػػػػػػن ايجحمنن ػػػػػػ  والننمػػػػػػ  وفػػػػػػؽ ذػػػػػػنح ف الحػػػػػػنجح ف : حنجػػػػػػ     
ايخػػػػػحعؼ والحمػػػػػن ز ن ػػػػػ   ػػػػػن د اللو ػػػػػ  وكظػػػػػنـ المنكػػػػػ  والحةد ػػػػػر وحنجػػػػػ  الحنػػػػػن ش الم ػػػػػحرؾ 

ون ػػػػػر    هاف  لػػػػػرب مػػػػػف حاػػػػػنصؽ واقنػػػػػ ل كدػػػػػنفمػػػػػت ايخػػػػػر المخح ػػػػػؼ والمسػػػػػن ر؟ فػػػػػع  مدػػػػػف 
 وحد   ن دا نف ايخر ف و  وكلـ المخح ة .دمن اكه ل س  مادور  اف  ن ش 

فػػػػدمة اللو ػػػػنت النم اػػػػ  فػػػػ  ح ػػػػنة ايكدػػػػنف   لػػػػ س ممدكػػػػن يف دػػػػؿ طػػػػرؼ  ػػػػرى فػػػػ  ذو حػػػػه     
النم اػػػػػ  الجػػػػػػدارة واذم ػػػػػػ  ايدػػػػػحمرار والس  ػػػػػػ  والحةػػػػػػوؽ والػػػػػػحمدف   دمػػػػػن اف ايكح ػػػػػػنس فػػػػػػ  ذػػػػػػذ  

 ر ح نحلـ المخح ة .اللو نت  ضر  حنل  الوحدة والحننوف   ف  ك  ايكدنف ف  دواص
فمحػػػػػنويت الػػػػػدمة والحػػػػػذو ب   ي حاضػػػػػ  ن ػػػػػ  ال ػػػػػن د النم ػػػػػ    اي ل مز ػػػػػد مػػػػػف الح ػػػػػ ث     

 نلخ و ػػػػ نت ودػػػػػؿ مػػػػػن ذػػػػػو مم ػػػػز ل ػػػػػذات نػػػػػف ايخػػػػػر   دمػػػػن اف م ػػػػػروننت ايدػػػػػحسكنف نػػػػػف 
 ايخر ف ل دت مواح   وق ر ممدف ف  آف واحد.

 حػػػػػؿ والمننلجػػػػػ    وي ح سػػػػػ  حػػػػػؽ للػػػػػذا كحػػػػػف  حنجػػػػػ  الػػػػػ  اف ك حػػػػػث فػػػػػ   ػػػػػ نق  اخػػػػػرى ل   
ح ػػػػػػػػػػرع لعكح ػػػػػػػػػػنس والنزلػػػػػػػػػػ  والةوضػػػػػػػػػػ  او  ايخػػػػػػػػػػحعؼ والحكػػػػػػػػػػوع والحندد ػػػػػػػػػػ    دمػػػػػػػػػػن اكلػػػػػػػػػػن ي

 ايكةعت.
ولةلػػػػـ ذػػػػذ  الظػػػػنذرة )دمػػػػن  ن ػػػػر جوز ػػػػؼ  ػػػػندوب( ومػػػػن حك ػػػػد  ػػػػه   ي  ػػػػد مػػػػف ادراؾ منكػػػػ     

 –نر الدولػػػػ  ايكاػػػػعب الحػػػػنر خ  الػػػػذي ح ػػػػمؿ ن  ػػػػه ف نػػػػد حردػػػػ  حوح ػػػػد طو  ػػػػ  ادت الػػػػ  اكح ػػػػ
دػػػػػ دوف الاػػػػػرف الواحػػػػػد والن ػػػػػر ف دوف  ػػػػػؾ قػػػػػرف ححط ملػػػػػن   يف  -ايمػػػػػ  فػػػػػ  الاػػػػػرف الن ػػػػػر ف

 الدن  ال  الدمة المحننرض مت الحةح ت    دفت مف ايف ف نندا الحمن ز قدمن امنمه.
فلػػػػػػػػذا المكنطػػػػػػػػؼ الحػػػػػػػػنر خ  الحا اػػػػػػػػ    المرافػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػدؿ محكػػػػػػػػنقض مػػػػػػػػت ححػػػػػػػػرؾ كحػػػػػػػػو   اذاً    

حوز ػػػػت دػػػػ ط  الدولػػػػ      إمدنك ػػػػ  ػػػػن فػػػػ  مةلػػػػـو الدولػػػػ  الاوم ػػػػ    واينحػػػػراؼ الدوك ػػػػ   ةػػػػرض حا 
 والحدـ الذاح  ف  اطنرذن   والحمن ز المح  .

ومرحدػػػػػػزات ال ػػػػػػ س  الحػػػػػػ  كراذػػػػػػن ضػػػػػػرور     وقػػػػػػندرة فػػػػػػ  اف واحػػػػػػد ن ػػػػػػ  ضػػػػػػ ط النعقػػػػػػ   ػػػػػػ ف 
 حؽ ايخحعؼ وضرورات الن ش الم حرؾ ذ  ايمور الحنل   :

 ماحكات:نبذ السجاالت والم -1
لن كػػػػػػػن ي كػػػػػػػ ت  جد ػػػػػػػد حػػػػػػػ ف الاػػػػػػػوؿ : اف حػػػػػػػوار اللو ػػػػػػػنت مػػػػػػػت  نضػػػػػػػلن   مػػػػػػػت ضػػػػػػػرورحه    

واذم حػػػػػػػه   اي اكػػػػػػػه ي  دػػػػػػػحط ت  ػػػػػػػ نق  النعقػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف حػػػػػػػؽ ايخػػػػػػػحعؼ وضػػػػػػػرورات النػػػػػػػ ش 
ف الحػػػػػرادـ الحػػػػػنر خ   حػػػػػوؿ الحػػػػػوار الػػػػػ  دػػػػػجنؿ و ممنحدػػػػػ    دػػػػػؿ طػػػػػرؼ  حػػػػػنوؿ  الم ػػػػػحرؾ   
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ت فػػػػػػػ  منمنػػػػػػػ  الدػػػػػػػجنؿ الجوامػػػػػػػت الم ػػػػػػػحرد    وح ػػػػػػػحف ا  ػػػػػػػنت  ػػػػػػػوا    را ػػػػػػػه وموقةػػػػػػػه فحضػػػػػػػ 
 ع وال داـ.كزاةوس والناوؿ  حانصؽ الخعؼ والالك
كػػػػػػػرى اف مػػػػػػػف مرحدػػػػػػػزات  ػػػػػػػ نق  النعقػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف حػػػػػػػؽ ايخػػػػػػػحعؼ وضػػػػػػػرورات  فإككػػػػػػػنلػػػػػػػذلؾ    

النػػػػػ ش والوحػػػػػدة   ذػػػػػو الخػػػػػروج مػػػػػف   ػػػػػركا  دػػػػػجنيت اللو ػػػػػ  وممنحدػػػػػنت ايكػػػػػن وايخػػػػػر الػػػػػ  
ي حنكػػػػ  مػػػػف م ػػػػنرد  و مدػػػػ ول   وحجػػػػنوز لعحػػػػف الحنر خ ػػػػ    وذػػػػذا رحػػػػنب المواطكػػػػ   دػػػػؿ مػػػػن 

 ط  نػػػػػ  الحػػػػػنؿ اكلػػػػػنف الحػػػػػوارات النا د ػػػػػ  واي دلوج ػػػػػ    واكمػػػػػن مػػػػػن كر ػػػػػد قولػػػػػه فػػػػػ  ذػػػػػذا   نكػػػػػ 
ال ػػػػػدد ذػػػػػو اف الحػػػػػوارات النا د ػػػػػ  واي دلوج ػػػػػ  حػػػػػ ح   منرذػػػػػن اي جن  ػػػػػ  ح كمػػػػػن  ححاػػػػػؽ مكػػػػػنخ 

اف حدػػػػػػػوف    ذم ػػػػػػػ ك ػػػػػػػنر  فإككػػػػػػػن ػػػػػػػ      لػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػف الةلػػػػػػػـ والحعقػػػػػػػ  ن ػػػػػػػ  قننػػػػػػػدة م ػػػػػػػحرد  
حػػػػػػوارات المخح ةػػػػػػ ف نػػػػػػف  نضػػػػػػلـ الػػػػػػ نض  ك سػػػػػػ  اف حدػػػػػػوف ن ػػػػػػ  قننػػػػػػدة الػػػػػػوطف والمواطكػػػػػػ  
 ن ػػػػػدا نػػػػػػف الحمػػػػػن زات وايخحعفػػػػػػنت النا د ػػػػػػ  واي دلوج ػػػػػ  والمذذ  ػػػػػػ    وح كمػػػػػن ححنمػػػػػػؽ حاػػػػػػنصؽ 

م مػػػػػرا و ن ػػػػػدا نػػػػػػف الػػػػػوطف و وا ػػػػػت المواطكػػػػػ     دػػػػػوف الحػػػػػوار النا ػػػػػػدي واي ػػػػػدلوج  ط  ن ػػػػػن و 
دػػػػػػػؿ حػػػػػػػنيت الدػػػػػػػجنيت النا مػػػػػػػ  والممنحدػػػػػػػنت الحػػػػػػػ  حز ػػػػػػػد ايحػػػػػػػف وحةػػػػػػػنقـ مػػػػػػػف دػػػػػػػوف الةلػػػػػػػـ 

 والظف.
النػػػػػػ ش الم ػػػػػػحرؾ   وحوط ػػػػػػد ادػػػػػػس الحعقػػػػػػ  والحنػػػػػػنوف   ولدػػػػػػف طر ػػػػػػؽ    ذم ػػػػػػ اككػػػػػػن ك ػػػػػػنر    

ن ػػػػػػػر الممنحدػػػػػػػنت والدػػػػػػػجنيت النم اػػػػػػػ    واكمػػػػػػػن ن ػػػػػػػر حنز ػػػػػػػز قػػػػػػػ ـ المواطكػػػػػػػ   ي  مػػػػػػػرذلػػػػػػػؾ 
لنػػػػػػػ ش الم ػػػػػػػحرؾ   ف ػػػػػػػخب الدػػػػػػػجنيت اي دلوج ػػػػػػػ  حضػػػػػػػ ت دػػػػػػػؿ فػػػػػػػرص الحةػػػػػػػنذـ ومحط  ػػػػػػػنت ا

والحعقػػػػ    لػػػػذلؾ كحػػػػف  حنجػػػػ  الػػػػ  حجػػػػنوز دػػػػؿ حػػػػنيت الدػػػػجنؿ والممنحدػػػػ    مػػػػف اجػػػػؿ اردػػػػنف 
دنػػػػػػنصـ ل حػػػػػػوار والحعقػػػػػػ    ي حكط ػػػػػػؽ مػػػػػػف الح ن كػػػػػػنت اي دلوج ػػػػػػ   ػػػػػػؿ مػػػػػػف الجػػػػػػوامح ايكدػػػػػػنك   

 والناد   وال انف  .
 :صيانة حقوق االنسان -2

ي  مدككػػػػػػن ن ػػػػػػ  المدػػػػػػحوى الن مػػػػػػ  مػػػػػػف  ػػػػػػ نق  النعقػػػػػػ  ن ػػػػػػ  كحػػػػػػو ا جػػػػػػن    ػػػػػػ ف حػػػػػػؽ    
مػػػػػف  ػػػػػ ف حاػػػػػوؽ ايكدػػػػػنف   والنمػػػػػؿ   ػػػػػنإلنعفايخػػػػػحعؼ وضػػػػػرورات النػػػػػ ش الم ػػػػػحرؾ   اي 

ن ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ نك  ذػػػػػػػػػذ  الحاػػػػػػػػػوؽ  ن ػػػػػػػػػدا نػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػن زات اي دلوج ػػػػػػػػػ  او ايخحعفػػػػػػػػػنت الةدر ػػػػػػػػػ  
م ػػػػػػدا النػػػػػػ ش الم ػػػػػػحرؾ ومةلػػػػػػـو حاػػػػػػوؽ ايكدػػػػػػنف   والد ندػػػػػػ     فنلنعقػػػػػػ  جػػػػػػدا نم اػػػػػػ   ػػػػػػ ف 

ح ػػػػػث اف حاػػػػػوؽ ايكدػػػػػنف  دػػػػػؿ مػػػػػن حححضػػػػػف مػػػػػف قػػػػػ ـ ومحط  ػػػػػنت وحنجػػػػػنت   ذػػػػػ  الحنضػػػػػف 
 ايد ر ل م روع الم حرؾ.
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وي ػػػػد اف  ػػػػدرؾ الجم ػػػػت اف قػػػػ ـ الػػػػد ف الن  ػػػػن ي  مدػػػػف اف ح ػػػػرع ل ندػػػػؼ وايدػػػػرا  واكحاػػػػنص    
وح ػػػػػر ننحه جػػػػػنف مػػػػػف اجػػػػػؿ ححر ػػػػػر ايكدػػػػػنف حاػػػػػوؽ ايكدػػػػػنف   فنلػػػػػد ف ايدػػػػػعم   دػػػػػؿ كظمػػػػػه 

و ػػػػ نك  حاوقػػػػه ودرامحػػػػه   لػػػػذلؾ فػػػػنف الػػػػد ف ذػػػػو الرافػػػػد ايوؿ الػػػػذي ككحػػػػزع مكػػػػه حاػػػػوؽ ايكدػػػػنف 
 ايدند   .

ف وا ػػػػػػػ  النػػػػػػػ ش الم ػػػػػػػحرؾ فػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ ايمػػػػػػػـ والمجحمنػػػػػػػنت   ذػػػػػػػ   ػػػػػػػ نك  حاػػػػػػػوؽ ايكدػػػػػػػنف     
 مراف.وحمن   درامحه وحنز ز حضور  ودور  ف  م روننت الحكم   والن

ايكحمػػػػػػػػػنف اي ػػػػػػػػػدلوج  او الاكننػػػػػػػػػنت الةدر ػػػػػػػػػ  والد ندػػػػػػػػػ     ي  وايخػػػػػػػػػحعؼ فػػػػػػػػػ  اللو ػػػػػػػػػ  او   
  ػػػػػرع  ػػػػػني حػػػػػنؿ مػػػػػف ايحػػػػػواؿ الػػػػػ  اكحلػػػػػنؾ الحاػػػػػوؽ   فنيخحعفػػػػػنت ل دػػػػػت دػػػػػ  ن او مػػػػػدننة 
لكا ػػػػػنف الحاػػػػػوؽ   واكمػػػػػن ح اػػػػػ  حاػػػػػوؽ ايكدػػػػػنف م ػػػػػنك  وفػػػػػؽ ماحضػػػػػ نت الندالػػػػػ  ومحط  ػػػػػنت 

 الن ش الم حرؾ.
نلن ش الم ػػػػػػحرؾ لػػػػػػ س ادنػػػػػػنف  ػػػػػػدن    واكمػػػػػػن ذػػػػػػو مجمونػػػػػػ  مػػػػػػف الحاػػػػػػنصؽ والمحط  ػػػػػػنت فػػػػػػ    

حاضػػػػ  الػػػػ   ػػػػ نق  الواقػػػػت ايجحمػػػػنن  المحنػػػػدد ن ػػػػ  ادػػػػنس الحػػػػوار وايححػػػػراـ المح ػػػػندؿ وك ػػػػذ 
 انفػػػػػػػػ  الدراذ ػػػػػػػػ  والمةنضػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػنور     وحنم ػػػػػػػػؽ  انفػػػػػػػػ  النةػػػػػػػػو وحدػػػػػػػػف الظػػػػػػػػف والحدػػػػػػػػنمح   

 ػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػندرات والخطػػػػػػػوات اي جن  ػػػػػػػ    الحػػػػػػػ  فػػػػػػػنلن ش الم ػػػػػػػحرؾ ذػػػػػػػو م ػػػػػػػروع مةحػػػػػػػوح ن
حدػػػػػحلدؼ حكا ػػػػػ  الةضػػػػػنف ايجحمػػػػػنن  وال اػػػػػنف  مػػػػػف دػػػػػؿ ال ػػػػػواصب   الحػػػػػ  حندػػػػػر  ػػػػػةو النعقػػػػػ  

 وححوؿ مف دوف  حكم حلن ن   ال ند دنف .
واف ط  نػػػػػ  ايحػػػػػداث والحطػػػػػورات الحػػػػػ  حجػػػػػري فػػػػػ  المكطاػػػػػ  حػػػػػدفنكن الػػػػػ  الاػػػػػوؿ : اف مػػػػػف     

نمػػػػؿ مػػػػت حػػػػؽ النػػػػ ش الم ػػػػحرؾ فػػػػ  داخػػػػؿ مجحمننحكػػػػن    و ػػػػةه مػػػػف ايذم ػػػػ  الا ػػػػوى اف كحن
الحاػػػػػػوؽ الماددػػػػػػ  الحػػػػػػ   ك سػػػػػػ  اف كاػػػػػػ ض ن ػػػػػػ  محط  نحلػػػػػػن   وكنمػػػػػػؽ موج نحلػػػػػػن   وكمكػػػػػػت اي 
محنولػػػػػػػ  )مػػػػػػػف اي جلػػػػػػػ  دنكػػػػػػػت( لخد ػػػػػػػلن او محنر ػػػػػػػ  اددػػػػػػػلن ولوازملػػػػػػػن   واف المرح ػػػػػػػ   دػػػػػػػؿ 

خ ػػػػػػػػنر وم ػػػػػػػػروع النػػػػػػػػ ش ححويحلػػػػػػػػن المحدػػػػػػػػنرن  وححػػػػػػػػد نحلن ال نخ ػػػػػػػػ   حنجػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  حنز ػػػػػػػػز 
الاننػػػػػػػدة ال ػػػػػػ    الحػػػػػػ  حمكػػػػػػػت اخحراقكػػػػػػن وححػػػػػػوؿ دوف كجػػػػػػػنح م ػػػػػػنر ت الل مكػػػػػػػ    كػػػػػػهؾ ر الم ػػػػػػح

 والحةح ت.  
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 العةقة مع االخر ومشروع التعايش

 العةقة مع االخر
د  ػػػػػرة ذػػػػػ  ايدػػػػػ نب والنوامػػػػػؿ الحػػػػػ  حػػػػػ دي الػػػػػ  ال ػػػػػداـ والنكػػػػػؼ وال ػػػػػراع فػػػػػ  الحػػػػػنر       

لد ايكدػػػػنك   دػػػػؿ حا ػػػػه ومراح ػػػػه نػػػػنش حنلػػػػ  مػػػػف ال ػػػػداـ  ػػػػ ف اممػػػػه ايكدػػػػنك    اذ اف الم ػػػػ
و ػػػػػنو ه او فػػػػػ  داخػػػػػؿ ذػػػػػذ  ايمػػػػػـ وال ػػػػػنوب   ولاػػػػػد لخػػػػػص احػػػػػد المةدػػػػػر ف الوجػػػػػود ايكدػػػػػنك  

ومػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ ايدػػػػػػػحاراف الموضػػػػػػػون  للػػػػػػػذا الواقػػػػػػػت المح  ػػػػػػػؿ اكحػػػػػػػزاع   نإلمدػػػػػػػنف اولػػػػػػػه : اكػػػػػػػه 
  وذػػػػ  حجػػػػر او ح ػػػػنة   ولنػػػػؿ الدػػػػ ب المنندلػػػػ  ال ػػػػن   والموق ػػػػ  فػػػػ  الحا اػػػػ  فػػػػ  آف واحػػػػد 

الحا اػػػػػػ  الػػػػػػذي  اػػػػػػود الػػػػػػ  دػػػػػػ ندة ذػػػػػػذ  المنندلػػػػػػ  ال  ػػػػػػر   ن ػػػػػػر الحػػػػػػنر    نػػػػػػود الػػػػػػ  ط  نػػػػػػ  
الم ػػػػػػػػػنلح وحكنقضػػػػػػػػػنحلن الحػػػػػػػػػ  حراذػػػػػػػػػن المجمونػػػػػػػػػنت ال  ػػػػػػػػػر   حػػػػػػػػػنفزا لحػػػػػػػػػدم ر ايخػػػػػػػػػر والسػػػػػػػػػنف 
خ و ػػػػ حه والسنصػػػػه مػػػػف الوجػػػػود   و حسػػػػذى ذػػػػذا الدػػػػ ب  ندػػػػحمرار مػػػػف مكظومػػػػ  فدر ػػػػ  حسػػػػرس 
اينحاػػػػند لػػػػدى المػػػػ مك ف  لػػػػن  نكلػػػػن حححدػػػػر الحا اػػػػ  الوجود ػػػػ  وحػػػػدذن وحكدػػػػر ن ػػػػ  ايخػػػػر ف مػػػػن 

 نكدذـ مف فدر وم نلح وقكنننت.
لػػػػػػذلؾ كجػػػػػػد الحػػػػػػنر   ايكدػػػػػػنك  م ػػػػػػ ف  م ػػػػػػلد الحػػػػػػروب والكزانػػػػػػنت وال ػػػػػػدامنت المةحوحػػػػػػ      

يخػػػػػػػر ن ػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ ايححمػػػػػػػنيت   والحػػػػػػػ  ححسػػػػػػػذى مػػػػػػػف خػػػػػػػعؿ ذذك ػػػػػػػ  النػػػػػػػدواف و انفػػػػػػػ  السػػػػػػػنف ا
دودػػػػػػ    لضػػػػػػمنف م ػػػػػػنلح الػػػػػػذات    منكػػػػػػ  اف ايكدػػػػػػنف الةػػػػػػرد والمجحمػػػػػػت ومػػػػػػف خػػػػػػعؿ ح ػػػػػػؾ 
الذذك ػػػػػ  وال انف ػػػػػ   ػػػػػرى اف الدػػػػػ  ؿ الوح ػػػػػد لضػػػػػمنف م ػػػػػنلح الػػػػػذات والحةػػػػػنظ ن ػػػػػ  مدحدػػػػػ نت 

 اػػػػنف   –ايكػػػػن   ذػػػػو الك ػػػػذ وايق ػػػػنف وايلسػػػػنف   فذذك ػػػػ  النػػػػدواف ح دػػػػس الػػػػ  خ ػػػػنر اجحمػػػػنن  
 ايخر ف ودةؾ دمنصلـ. إللسنفظ ن   م نلح الذات اي   ي  رى ود    ل حةن

ولدػػػػػػف مػػػػػػف خػػػػػػعؿ ذػػػػػػذا الدػػػػػػ  ؿ فػػػػػػنف الحػػػػػػنر   ايكدػػػػػػنك   ن مكػػػػػػن اف السػػػػػػنف ايخػػػػػػر وك ػػػػػػذ  ي    
 حػػػػنفظ ن ػػػػ  م ػػػػنلح الػػػػذات ومدحدػػػػ نحلن واكمػػػػن  ػػػػدخؿ الجم ػػػػت فػػػػ  دورة محوا ػػػػ   مػػػػف النكػػػػؼ 

دػػػػػػػػحط ت الاػػػػػػػػوؿ   ومػػػػػػػػف خػػػػػػػػعؿ ي حكحلػػػػػػػػ  او ححوقػػػػػػػػؼ اي  حػػػػػػػػدم ر الػػػػػػػػذات وايخػػػػػػػػر   ون  ػػػػػػػػه ك
حجػػػػػػنرب ايكدػػػػػػنف فػػػػػػ  ذػػػػػػذا الوجػػػػػػود اف السػػػػػػنف ايخػػػػػػر ي  حػػػػػػنفظ ن ػػػػػػ  م ػػػػػػنلح الػػػػػػذات   واف 
ممنردػػػػػػ  النكػػػػػػؼ والاػػػػػػوة الننح ػػػػػػ  حجػػػػػػن  المخح ةػػػػػػ ف والمسػػػػػػن ر ف ي  كلػػػػػػ  ايخػػػػػػحعؼ والمسػػػػػػن رة   

ر ك ػػػػن كػػػػنواكمػػػػن  مػػػػدذن  دػػػػؿ ادػػػػ نب و ػػػػروط الحمدػػػػؾ  نلػػػػذات وقكنننحلػػػػن وخ و ػػػػ نحلن للػػػػذا د 



101 
 

اف ك دػػػػػس وك  ػػػػػور ر  ػػػػػ  حضػػػػػنر   فػػػػػ  ط  نػػػػػ  الحننمػػػػػؿ مػػػػػت ايخػػػػػر   ححػػػػػ  ي كدػػػػػرر    ذم ػػػػػ 
 .اخطنف الحنر     او ك دس لواقت حروب و دامنت مدمرة لواقنكن ايجحمنن  وايكدنك 

 إِوَّلللللا الاَّلللللا ُ أَيََُّلللللا يَلللللاالحػػػػػ  حاػػػػػوؿ ) الارآك ػػػػػ  اآل ػػػػػ ولن كػػػػػن ي كجنكػػػػػب ال ػػػػػواب حػػػػػ ف الاػػػػػوؿ : اف     

  أَََتَلللاُْمْ اللَّللل ِ عِاللل َ أََْلللرَمَكُمْ إِنَّ  لَِْلَلللاَُ َُّا اَقَبَائِللل َ ةُللللَُّبْا اَجَلَلَاَلللاُْمْ اَأُوثَللل ٰ ذََْلللرٍ م للله اَلللاُْمخَلَتَ

حاػػػػرر فػػػػ   فنآل ػػػػ   ذػػػػ  الحػػػػ  ح  ػػػػور النعقػػػػ  مػػػػت ايخػػػػر    (20-)الحجػػػػرات (خَللللبِرٌ عَلِلللليمٌ اللَّلللل َ إِنَّ

وكػػػػػػػنموس دػػػػػػػوك    وذػػػػػػػو موجػػػػػػػود   دا ػػػػػػػ  ايمػػػػػػػر اف ايخػػػػػػػحعؼ  ػػػػػػػ ف ط  نػػػػػػػ  وج  ػػػػػػػ  اكدػػػػػػػنك  
الدر مػػػػػػ  ي حط ػػػػػػؽ  اآل ػػػػػػ ورادػػػػػػ  فػػػػػػ  ح ػػػػػػنة ايكدػػػػػػنف ون ػػػػػػور  المد ػػػػػػدة   و نلحػػػػػػنل  فػػػػػػنف ذػػػػػػذ  

حدمػػػػن ق مػػػػن ودػػػػ   ن ن ػػػػ  ذػػػػذا ايخػػػػحعؼ ال  ػػػػ ؽ فػػػػ  ح ػػػػنة ايكدػػػػنف وايمػػػػـ وال ػػػػنوب   واكمػػػػن 
الحنػػػػػنرؼ حنح ػػػػػر  حػػػػػنفزا رص دػػػػػ ن يف  كط ػػػػػؽ الكػػػػػنس مكػػػػػه ل كػػػػػنف نعقػػػػػحلـ وحوا ػػػػػ لـ ن ػػػػػ  قننػػػػػدة 

 وماول  الحننرؼ ذكن ح دس ل حانصؽ والمكلج نت الحنل   :
  ح ػػػػػث اكػػػػػه ي  مدػػػػػف اف حكط ػػػػػؽ فػػػػػ  م ػػػػػروع الحنػػػػػنرؼ مػػػػػت ايخػػػػػر ف   ػػػػػن خراينحػػػػػراؼ  - ا

وافدػػػػػػػنرذـ   فنلحنػػػػػػػنرؼ   احضػػػػػػػ  اينحػػػػػػػراؼ اف فػػػػػػػ   وآراصلػػػػػػػـ ػػػػػػػدوف اينحػػػػػػػراؼ  وجػػػػػػػودذـ 
الػػػػػذي  اػػػػػود الػػػػػ  م ػػػػػروع الوجػػػػػود او المجحمػػػػػت او الػػػػػوطف آخػػػػػر ف   وذػػػػػذا اينحػػػػػراؼ ذػػػػػو 

 الحننرؼ ن   ادس واضح  وم مرة.
حػػػػػػوفر ايدػػػػػػحنداد الكةدػػػػػػ  وايجحمػػػػػػنن  وايخعقػػػػػػ  ل كػػػػػػنف نعقػػػػػػ  حنػػػػػػنرؼ محوا ػػػػػػ   مػػػػػػت  - ب

الػػػػذي  حػػػػث الػػػػ  كدػػػػة حنػػػػنرؼ ونعقػػػػنت  ػػػػ ف الا نصػػػػؿ وال ػػػػنوب  الارآكػػػػ ايخػػػػر ف فػػػػنلكص 
ن ػػػػػػ  دػػػػػػؿ   ػػػػػػوفر لكػػػػػػن امدنك ػػػػػػ  الاػػػػػػوؿ   اف الحنػػػػػػنرؼ مػػػػػػت ايخػػػػػػر ف ذػػػػػػو م ػػػػػػروع مةحػػػػػػوح

الم ػػػػػػندرات والخطػػػػػػوات ايكدػػػػػػنك   الك   ػػػػػػ    والحػػػػػػ  ححسػػػػػػذى  ندػػػػػػحمرار مػػػػػػت وجػػػػػػود ادػػػػػػحنداد 
كةدػػػػػػ  واخعقػػػػػػ  نكػػػػػػد جم ػػػػػػت ايطػػػػػػراؼ ل كػػػػػػنف نعقػػػػػػ  حوا ػػػػػػؿ مدػػػػػػحد م  حةدػػػػػػح المجػػػػػػنؿ 
ل كػػػػػػػنف نعقػػػػػػػ  دػػػػػػػو   ودػػػػػػػ  م   ػػػػػػػ ف جم ػػػػػػػت ايطػػػػػػػراؼ والمدوكػػػػػػػنت    ح ػػػػػػػث  دػػػػػػػوف نمػػػػػػػؿ 

و الػػػػذي  حػػػػدد من ػػػػنر ايفضػػػػ      والحنػػػػنرؼ ايكدػػػػنف وجلػػػػد  ودػػػػن ه وددػػػػ ه فػػػػ  الح ػػػػنة ذػػػػ
حضػػػػت  واآل ػػػػ لػػػػ س ذكػػػػن مح ػػػػور  ػػػػ ف ايحا ػػػػنف   واكمػػػػن ذػػػػو مػػػػت دػػػػؿ ال ػػػػنوب والا نصػػػػؿ   

الحنػػػػػػػػنرؼ  دػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػروطه ومدػػػػػػػػح زمنحه   ذػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػ س  ايفضػػػػػػػػؿ لحعقػػػػػػػػ  المجمونػػػػػػػػنت 
 ايكدنك  .
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 اف الحنػػػػػنرؼ فػػػػػ  مضػػػػػموكه وافنقػػػػػه  كطػػػػػوي ن ػػػػػ  دنػػػػػوة نم اػػػػػ  وجوذر ػػػػػ  لمنرفػػػػػ  ايخػػػػػر - ت
مػػػػف خػػػػعؿ ادحد ػػػػنفه وولػػػػوج مكظومنحػػػػه وقرافحػػػػه دمػػػػن ذػػػػو  ن ػػػػدا نػػػػف الذاح ػػػػ  الحػػػػ  حدػػػػاط 
ن ػػػػػػ  ذػػػػػػذا ايخػػػػػػر ن ػػػػػػ  حلن ايجحمنن ػػػػػػ  والةدر ػػػػػػ    وذػػػػػػذا  احضػػػػػػ  الحػػػػػػوار المحوا ػػػػػػؿ 
والمدػػػػػػحد ـ  ػػػػػػ ف جم ػػػػػػت ايطػػػػػػراؼ والمدوكػػػػػػنت   ححػػػػػػ   حدػػػػػػك  ل جم ػػػػػػت المنرفػػػػػػ  المح ندلػػػػػػ  

 كنننت الجنذزة.وادح نؼ ايخر  ن دا نف المد انت والا
فػػػػنلحوار ذػػػػو ايطػػػػنر ايم ػػػػؿ لححعقػػػػ  ف ػػػػه ايفدػػػػنر والاكننػػػػنت وححان ػػػػؿ وححواجػػػػه   واكمػػػػن ححػػػػت 
دػػػػاؼ المح ػػػػ  الػػػػذي ي  جنػػػػؿ مػػػػف حسن رذػػػػن وافحراقلػػػػن دػػػػ  ن فػػػػ  ح دػػػػ س حكنزنػػػػنت  نػػػػدد حكونلػػػػن 

الاػػػػػػػػنصـ ن ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػوار  لآلخػػػػػػػػر  فػػػػػػػػنلحوار الػػػػػػػػوان  وال ػػػػػػػػندؽ   دػػػػػػػػس لعححػػػػػػػػراـ ايكدػػػػػػػػنك  
ؿ   ذػػػػػو الػػػػػذي  حػػػػػوؿ دوف ال ػػػػػداـ والحضػػػػػنرب   واف ون كػػػػػن )ن ػػػػػ  حػػػػػد حن  ػػػػػر احػػػػػد والحوا ػػػػػ

المةدػػػػػػػر ف( لا مػػػػػػػ  ايخػػػػػػػر ومسن رحػػػػػػػه   ي  جػػػػػػػب اف حدػػػػػػػوف ا ػػػػػػػدا دافنػػػػػػػن لك ػػػػػػػذ  وادػػػػػػػح نند  او 
اححاػػػػػػنر  ومننداحػػػػػػه   يف الحسػػػػػػن ر والحمػػػػػػن ز ذػػػػػػو دػػػػػػك  اذ فػػػػػػ  الخ ػػػػػػؽ   والحنػػػػػػنرؼ  جػػػػػػب اف 

 ايكدنك  المخح ؼ.  دوف الرد زة ايدند   ف  الحننط 

وذػػػػػػو الػػػػػػرا ط ف مػػػػػػن   ػػػػػػكلـ  مػػػػػػف ضػػػػػػمف مكظومػػػػػػ  الو ػػػػػػنصة ايكدػػػػػػنك   المرحدػػػػػػزة ن ػػػػػػ  م ػػػػػػدا    
 الحنن ش ن   قنندة اححراـ افضؿ حدو ف الخ  ة  ايلل   اي ايكدنف.

نت وال ػػػػدامنت الحػػػػ  ي طنصػػػػؿ مكلػػػػن   و ػػػػدؿ زانػػػػكفنلحنػػػػنرؼ  ػػػػوفر ن  كػػػػن جم نػػػػن الد  ػػػػر مػػػػف ال
الد  ػػػػػر مػػػػػف مػػػػػواطف ال اػػػػػنف الحػػػػػ   نكػػػػػد  دػػػػػحجد  كػػػػػؾحنػػػػػنرؼ منػػػػػه  اف ح ػػػػػنرع مػػػػػف حجلػػػػػؿ  

 حح ؿ الحكوع ال  قك  والحسن ر ال  حوافز اضنف   يدحد نؼ د ؿ الحوا ؿ الجد دة .

والحنػػػػػػنرؼ المحوا ػػػػػػؿ  ػػػػػػ ف مخح ػػػػػػؼ الحن  ػػػػػػرات والمدوكػػػػػػنت   ذػػػػػػو الػػػػػػ    دػػػػػػد خ ػػػػػػنر ايححػػػػػػراـ 
ت ايخػػػػػر   ي حح ػػػػػدؿ مػػػػػف جػػػػػراف المح ػػػػػندؿ   و جػػػػػذر و نمػػػػػؽ حنلػػػػػ  ال ػػػػػةنف   فػػػػػ  النعقػػػػػ  مػػػػػ

ك ػػػػػذ  وحلم  ػػػػػه   واكمػػػػػن مػػػػػف جػػػػػراف الحننمػػػػػؿ الحضػػػػػنري منػػػػػه ن ػػػػػ  قننػػػػػدة الحنػػػػػنرؼ والحوا ػػػػػؿ 
لػػػػػذلؾ فػػػػػنف النعقػػػػػ  مػػػػػت ايخػػػػػر المخح ػػػػػؼ والمسػػػػػن ر فػػػػػ  المكظػػػػػور ايدػػػػػعم    ذػػػػػ   والحػػػػػوار.

 نعق  الحننرؼ واينحراؼ وايححراـ والحوار .

ح كػػػػػػػن ن ػػػػػػػ  اححػػػػػػػراـ ايخػػػػػػػر ف فػػػػػػػ  اكدػػػػػػػنك حلـ وافدػػػػػػػنرذـ واف ذػػػػػػػذ  الحوج لػػػػػػػنت ايدػػػػػػػعم   ح   
وخ ػػػػنراحلـ   واف الح ػػػػن ف فػػػػ  وجلػػػػنت الكظػػػػر وايفدػػػػنر  ك سػػػػ  اف ي  اػػػػود الػػػػ  ايقححػػػػنؿ والك ػػػػذ 
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المح ػػػػندؿ   واكمػػػػن الػػػػ  الحنػػػػنرؼ والحػػػػوار وايححػػػػراـ   فاػػػػد جػػػػنف فػػػػ  الحػػػػد ث ال ػػػػر ؼ ن المدػػػػ ـ 
ال ػػػػػر اف  حاػػػػػر اخػػػػػن  المدػػػػػ ـ ن وحػػػػػث  اخػػػػػو المدػػػػػ ـ ي  خذلػػػػػه وي  حاػػػػػر   حدػػػػػب امػػػػػرئ مػػػػػف

ن ػػػػ  ك ػػػػذ دػػػػوف الظػػػػف والحطػػػػنوؿ والدػػػػخر   وال مػػػػز والك ػػػػز والس  ػػػػ  اذ قػػػػنؿ نػػػػز  الارآكػػػػ الػػػػكص 
مػػػف قنصػػػؿ ن  ػػػن ا لػػػن الػػػذ ف امكػػػوا ي  دػػػخر قػػػـو مػػػف قػػػـو ندػػػ  اف  دوكػػػوا خ ػػػرا مػػػكلـ وي كدػػػنف 

 ػػػػػصس ايدػػػػػـ  لاػػػػػنب ن مػػػػػف كدػػػػػنف ندػػػػػ  اف  دػػػػػف خ ػػػػػرا مػػػػػكلف وي ح مػػػػػزوا اكةدػػػػػدـ وي حكػػػػػن زوا 
ذػػػػػػػػـ الظػػػػػػػػنلموفن   واف المجػػػػػػػػنؿ ايدػػػػػػػػعم   ف ولصػػػػػػػػؾالةدػػػػػػػػوؽ  نػػػػػػػػد اي مػػػػػػػػنف ومػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ  حػػػػػػػػب 

 دػػػػػػوف الػػػػػػ  دػػػػػػ ندة  انفػػػػػػ  الحنػػػػػػنرؼ والحػػػػػػوار  ػػػػػػ ف دػػػػػػؿ حن  راحػػػػػػه  والػػػػػػوطك  ال ػػػػػػـو احػػػػػػوج مػػػػػػن
ومدوكنحػػػػػػه   وذلػػػػػػؾ يف امػػػػػػف ايوطػػػػػػنف وادػػػػػػحارار المجحمنػػػػػػنت ال ػػػػػػـو مرذػػػػػػوف الػػػػػػ  حػػػػػػد  ن ػػػػػػد 

منػػػػنت ن ػػػػ  ازالػػػػ  نكن ػػػػر الحػػػػوحر الداخ  ػػػػ  وحكظػػػػ ـ النعقػػػػنت الداخ  ػػػػ  ن ػػػػ  قػػػػدرة ذػػػػذ  المجح
 ػػػػػ ف مخح ػػػػػؼ المدوكػػػػػنت ودػػػػػ ندة  انفػػػػػ  الحدػػػػػنمح والحػػػػػوار    ػػػػػدوف   ػػػػػؾ ذلػػػػػؾ دػػػػػ  ا  المجػػػػػنؿ 

 ايدعم   ندر  نرض  ل د  ر مف ايزمنت والحوحرات.

الةدر ػػػػػػ  او ون  ػػػػػػه فػػػػػػنف النعقػػػػػػ  اي جن  ػػػػػػ  والحضػػػػػػنر   مػػػػػػت ايخػػػػػػر المخح ػػػػػػؼ فػػػػػػ  الػػػػػػداصرة    
الوطك ػػػػػػ  او الد ندػػػػػػ     ذػػػػػػ  احػػػػػػد مػػػػػػداخؿ ايدػػػػػػحارار ايجحمػػػػػػنن  والد ندػػػػػػ  فػػػػػػ  المجػػػػػػنل ف 

 الوطك  والاوم .

فنلححػػػػػد نت الد ػػػػػرى الحػػػػػ  حواجلكػػػػػن جم نػػػػػن  حنجػػػػػ  الػػػػػ  فدػػػػػر جد ػػػػػد  ححػػػػػـر ايخػػػػػر و  دػػػػػس     
الظػػػػػػػروؼ والمكنخػػػػػػػنت المكندػػػػػػػ   ل حنػػػػػػػنرؼ والحوا ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ ف مخح ػػػػػػػؼ الحن  ػػػػػػػرات والمدوكػػػػػػػنت   

والػػػػػذات ل دػػػػػت مكزذػػػػػ  مػػػػػف ايخطػػػػػنف وال سػػػػػرات   لػػػػػذلؾ فػػػػػنف المط ػػػػػوب نآلخر لػػػػػ س  ػػػػػ طنكًن  فػػػػػ
 ذواحكن. مرآة  كهالمخح ؼ وذلؾ   ن خرذو حطو ر نعقحكن 

ح ػػػػػث اككػػػػػن ي  مدػػػػػف اف كدحد ػػػػػؼ جػػػػػوذر ذواحكػػػػػن اي مػػػػػف خػػػػػعؿ منرفػػػػػ  ايخػػػػػر فلػػػػػو  وا ػػػػػ     
رة مجحمن ػػػػ  ومدػػػػحا     لػػػػذواحكن وفػػػػؽ ذػػػػذا المكظػػػػور ذػػػػو ضػػػػرو  فػػػػنآلخرادح ػػػػنؼ جػػػػوذر ذاحكػػػػن   

واف المط ػػػػػػوب ذػػػػػػو ايكنحػػػػػػنؽ مػػػػػػف كرجدػػػػػػ حكن والححػػػػػػرر مػػػػػػف ذواجدػػػػػػكن ومخنوفكػػػػػػن وككط ػػػػػػؽ فػػػػػػ  
م ػػػػروع نعقػػػػ  ا جن  ػػػػ  وحضػػػػنر   مػػػػت ايخػػػػر المخح ػػػػؼ دػػػػواف فػػػػ  الػػػػداصرة الوطك ػػػػ  او الاوم ػػػػ  

 او ايكدنك  .
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لػػػػؾ مػػػػف اجػػػػؿ  كػػػػنف نعقػػػػ  وفدركػػػػن ل مسػػػػن ر و انفحكػػػػن ل مخح ػػػػؼ   وذ لآلخػػػػرف ححدػػػػت  ػػػػدوركن    
دػػػػػ  م  ودػػػػػو    ػػػػػ ف الػػػػػذات وايخػػػػػر ن ػػػػػ  قننػػػػػدة الندالػػػػػ  والمدػػػػػنواة وايححػػػػػراـ المح ػػػػػندؿ   واف 

 –  ػػػػػػػػرؼ الكظػػػػػػػػر نػػػػػػػػف مزاجكػػػػػػػػن واذواصكػػػػػػػػن وننداحكػػػػػػػػن  –الوفػػػػػػػػنف ل اػػػػػػػػ ـ ايدػػػػػػػػعم   وايكدػػػػػػػػنك   
  احض    نق  نعقحكن مت المخح ؼ ن   قنندة الندال  والحوار والحوا ؿ .

 خَللبِرٌ اللَّلل َ إِنَّ اللَّلل َ اَاََّتُللَّا لِلَّْتَللََّ  أَقَللرَ ُ هُللََّ اعْلل ِلَُّا ََلْلل ِلَُّا أَلَّللا عَلَلل  قَللَّْ ٍ ةَللاَ نُ يَ ْللرِمَاَّكُمْ اَلَللاؿ حنػػنل  )اذ قػػن   

  فنلنعقػػػػػػػ  مػػػػػػػت ايخػػػػػػػر  ك سػػػػػػػ  اف حكط ػػػػػػػؽ مػػػػػػػف مةلػػػػػػػـو النػػػػػػػدؿ (0 –)المنصػػػػػػػدة (ََلْمَلُلللللللَّنَ بِمَلللللللا

  حػػػػػدفنكن الػػػػػ   ػػػػػ نق  نعقػػػػػ  ا جن  ػػػػػ  وحدػػػػػحلدفه فػػػػػ  آف واحػػػػػد فماحضػػػػػ نت الناػػػػػؿ ذػػػػػ  الحػػػػػ
وحدػػػػك  وحضػػػػنر   مػػػػت ايخػػػػر ف   دمػػػػن اف ذػػػػػذ  النعقػػػػ  حححػػػػرؾ فػػػػ  مةرداحلػػػػن وافنقلػػػػن  نحجػػػػػن  
حجدػػػػػػ د قػػػػػػ ـ النػػػػػػدؿ فػػػػػػ  الواقػػػػػػت ايجحمػػػػػػنن  وايكدػػػػػػنك  وي  ػػػػػػد اف كػػػػػػدرؾ اف المةلػػػػػػـو الػػػػػػذي 

ذػػػػػػػو اردػػػػػػػ  دننصمػػػػػػػه الػػػػػػػد ف ايدػػػػػػػعم  لػػػػػػػ س خن ػػػػػػػن  ةصػػػػػػػ  او  ػػػػػػػر ح  دوف اخػػػػػػػرى   واكمػػػػػػػن 
  لػػػػذلؾ مػػػػػف الضػػػػػروري اف ي كحمػػػػػؿ فػػػػػ  كةودػػػػػكن  وآراصػػػػػه  ػػػػػرؼ الكظػػػػػر نػػػػػف افدػػػػػنر   ل كدػػػػنف

وناولكػػػػن ناػػػػدة مػػػػف ايخػػػػر ف او حجػػػػنذلـ   وكنمػػػػؿ ن ػػػػ  اف كدػػػػوف نعقحكػػػػن مػػػػت ايخػػػػر ف وفػػػػؽ 
ماحضػػػػػ نت ومحط  ػػػػػنت الاػػػػػ ـ ايدػػػػػعم   الخنلػػػػػدة   و ن ػػػػػدا نػػػػػف ايحػػػػػف وايكحػػػػػعؿ والحرادمػػػػػنت 

 دػػػػؿ ح ػػػػر ننحه وكظمػػػػه دنػػػػوة لدػػػػ   نػػػػ ش ايكدػػػػنف اكدػػػػنك حه مػػػػت  إلدػػػػعـفنالحنر خ ػػػػ  الدػػػػ ص    
كةدػػػػه ومػػػػت ايخػػػػر ف   والنعقػػػػ  مػػػػت ايخػػػػر المخح ػػػػؼ  ك سػػػػ  اف حدػػػػوف حن  ػػػػرا امك ػػػػن نػػػػف نػػػػدؿ 

 ايدعـ واكدنك حه.

 Management Conflict  ادارة النزاع

 تمرين

 من ا  ه؟ 
 ـ كخح ؼ؟  
 ذؿ ي  د اف كخح ؼ ؟ 
 من الكزاع؟ 
  نت الكزاع ؟من مدحو  
 ذؿ ذو ط  ن  اـ ي ؟ 
 ذؿ ذو ضروري ؟ 
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 تعريف النزاع :

الكػػػػػػػزاع ذػػػػػػػو  ػػػػػػػدؿ مػػػػػػػف ا ػػػػػػػدنؿ ايدػػػػػػػ وب الحكنفدػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف الكػػػػػػػنس او المجمونػػػػػػػنت نكػػػػػػػدمن    
  حكنفس ا ك ف او اد ر حوؿ اذداؼ محضنر   دواف حا ا   او حد   .

 مستويات النزاع 

 .)الكزاننت ال خ    )  ف ايفراد او اي خنص 
 كزاننت   ف الجمنننت )  ف الا نصؿ او الجمنننت(.ال 
 .)الكزاننت الدول   )  ف الدوؿ 

  ط  ن  الحنؿ فنف ذذ  المدحو نت ال عث ي حكة ؿ نف  نضلن.

 اسباب النزاع :
  

 

 

 

 

 

 

 مراحل النزاع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 القٌم

 المعلومات العالقات

 المصالح ٌةالبن

 القٌم
 التشنج

 سوء التفاهم

 حادث

 االنزعاج

 االزمة
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 البداٌة

 تصاعد

 حل رضائً
 طرٌق مسود

فوز احد 

 الطرفٌن

استمرار 

 النزاع بشدة

تراجع النزاع 

 مع الوقت

 نزاع

نزاع  التحشٌد

 التصرٌح
 المشكلة

 عدم االتفاق

 االختالف

 العنف

 ربح –ربح 

Win - Win 

 خسارة -ربح 

Win - Lose 

 ربح –خسارة 

Lose - Win 

 خسارة –خسارة 

Lose - Lose 

 تنافس تعاون

 تجنب تنازل

مراحل 

 النزاع

تسلسل 

 النزاع

االنماط 

الفردٌة 

إلدارة 

 النزاع
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 حل المشكمة 

 .اطنر  نمؿ ف ه ايطراؼ جك ن ال  جكب لحؿ الكزاع 
 لطػػػػػرؼ  نلػػػػػث اي ػػػػػحراؾ دموفػػػػػؽ  ػػػػػ ف ايطػػػػػراؼ او  ػػػػػدنو الػػػػػ  ايجحمػػػػػنع  فمػػػػػف الممدػػػػػ

 )الم در المراقب( او الحدـ او الود ط الذي  ضت ايحةنؽ موضت الحكة ذ.
 لو ػػػػػػوؿ يحةنق ػػػػػػ  حنح ػػػػػػر ال اػػػػػػ  ونم  ػػػػػػ  ايح ػػػػػػنؿ مػػػػػػف اذػػػػػػـ النكن ػػػػػػر الرص دػػػػػػ   فػػػػػػ  ا

   ح د س اطنر نمؿ ج د لحؿ الم د  .
 

 

 (0مراحل حل النزاع )                                              

                                 (1اطراف النزاع )                                                 

 ( 2اسس النزاع )                                          

                  

 

 

 تقييم النزاع :المرحمة االولى

 اوال : االطراف

 مف ذ  اطراؼ الكزاع ؟ 
 د ة   حكظ ـ دؿ طرؼ ؟ 
 من ذو م ندر ارحدنز الاوة نكد ايطراؼ ؟ 
 من الذي حرقب  ه ايطراؼ  من ذو حنر   النعقنت الدن ا ؟ 
   ؟من ذو الوضت الحنل  ل نعق 
  ف  نلكزاع؟و مف ذـ المح  ر 
 

 التحلٌل

 المتؤثر االخر القرار

 نموذج حل النزاع

 التقٌٌم

 انت

 القضاٌا التطور الخلفٌة
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 ثانيا : القضايا

 من ذ  الاضن ن الح  د  ت الكزاع ؟ 
  ذؿ حـ   نق  وح د ؿ الاضن ن ف  اطنر حدنم     او اطنر حوز ت الح ص   او انندة

 الحوز ت؟
 من ذ  مروك  دؿ طرؼ  نلكد   ل خ نرات المحوفرة لدؿ قض  ؟ 
 من ذ  الحنجنت ال  المن ومنت ؟ 

 ور النزاع ثالثا : تط

 د ؼ  دا الكزاع ؟ 
 د ؼ حطور الكزاع ؟ 
 لمنذا حطور الكزاع  لذ  الطر ا  ؟ 
 من ذ  مدنذم  دؿ طرؼ ف  و وؿ الكزاع للذ  المرح   ؟ 
 من ذو ممدف ل و وؿ لكحنصة مسن رة ؟ 
 ذؿ لدى الطراؼ اطنر نمؿ لحؿ الاضن ن ؟ 
 من ذ  ال داصؿ لدؿ طرؼ مف ايطراؼ ؟ 

 رابعا : خمفية النزاع 

 من ذو حنر   ذذ  الحنل  ؟ 
 ذؿ ذكنؾ اي نوامؿ خنرج    جب اح ننلن ؟ 
 ذؿ ذكنؾ اي نم    حؿ دن ا   مدف اف كنح رذن كموذجن لحؿ ذذ  الاضن ن؟ 

 خامسا : تحديد المتأثر بالنزاع

 ححد د  نكن  الارار الكلنص  ؟ 
 حن  ف وححد د اي خنص المح  ر ف  نلكحنصة؟ 
 الاوة ف  احخنذ الارار او انندحه؟ ححد د اي خنص الذ ف  م دوف 
 جب ححد د منك  الكجنح لدؿ  خص؟  
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 تحميل النزاع :المرحمة الثانية

اي مواجلػػػػ  وجلػػػػػن لوجػػػػػه   حنكػػػػػ  وجػػػػػود قػػػػػدر منػػػػػ ف مػػػػػف الحػػػػػوحر وذػػػػػذا الحػػػػػوحر مػػػػػف الممدػػػػػف    
اف  دػػػػػػوف قػػػػػػوة مػػػػػػدمرة فػػػػػػ  المةنوضػػػػػػنت الخن ػػػػػػ   حػػػػػػؿ الكػػػػػػزاع   للػػػػػػذا فنكػػػػػػه مػػػػػػف الضػػػػػػروري 

كن ػػػػػػ  ل نم  ػػػػػػ   ح ػػػػػػث حدػػػػػػنند ايطػػػػػػراؼ فػػػػػػ  خ ػػػػػػؽ مواجلػػػػػػ  ذات دػػػػػػمت حننوك ػػػػػػ  الحخطػػػػػػ ط و ن
   كلـ .

 صنع القرار :المرحمة الثالثة

 
 تحويل النزاع وحل النزاع

   فر ػػػػ  حمكحلػػػػػن الح ػػػػنة لخ ػػػػػؽ نم  ػػػػنت حس  ػػػػػر  كػػػػػنفة حا ػػػػص النكػػػػػؼ وحز ػػػػد الندالػػػػػ  فػػػػػ

 الحةننؿ الم ن ر والل د    ايجحمنن  .

 حا ا ػػػػ  فػػػػ  النعقػػػػنت  ػػػػ ف ال  ػػػػر    ػػػػدي مػػػػف انح ػػػػنر الدػػػػعـ وحواجػػػػه م ػػػػندؿ الح ػػػػنة ال

 ن حنل  كلنص  ن جنمدة.

 .كظر ححو ؿ الكزاع ال  الدعـ  م ن   كون   نعق  داصم  الحطور  

 تحويل النزاع

  لحنز ػػػػػػػػػز حس  ػػػػػػػػػر  كػػػػػػػػػنف ن ػػػػػػػػػ  دنفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػند النعقػػػػػػػػػنت ) ػػػػػػػػػ ف اي ػػػػػػػػػخنص    ػػػػػػػػػ ف

 المجموننت(.
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 .ادندلن الحوار 

 وا     )الحوا ؿ العنكة ( لح ندؿ ايفدنر.م ك  ن   الادرات الح 

 . حح ك  ا جند ححد دات م حرد  ل مواض ت الخعف   وال حث نف ح وؿ 

 .   حدن  ال  خ ؽ ومننلج  ايطنرات الننم  وايجحمنن 

  خ ػػػػؽ النم  ػػػػنت والمدػػػػنحنت الحػػػػ  حدػػػػمح ل كػػػػنس  ح ػػػػد ؿ الل ندػػػػؿ الحػػػػ  ححػػػػ ط  ح ػػػػنة

 المجحمت المحددة   دؿ وادت.

 نة مختصرة بين حل النزاع وتحويل النزاعمقار 

تحوٌل النزاع: اصعب , أعم , أشمل , أعمق ,  حل النزاع مقارنة

 أهم

المسؤلة 

 االساسٌة

كٌف ننهً امرا غٌر مرغوب 

 به؟

 كٌف ننهً امرا مدمرا ونبنً امرا مرغوبا به؟

التوصل الى اتفاقٌة وحل  الهدف

للمشاكل الحالٌة التً تولد 

 ازمة

ملٌات تغٌٌر بناءة تشمل على حلول تعزٌز ع

 مباشرة ولكن غٌر محدودة

تطور 

 العملٌة

تحوم حول فورٌة العالقة 

 حٌث عوارض التمزق تظهر

تصور المشكلة الحالٌة كفرصة للرد على 

العوارض واشراك االنظمة حٌث العالقات 

 موجودة

االطار 

 الزمنً

ٌسعى الى تخفٌف االلم والقلق 

والمصاعب على المدى 

 لقصٌرا

على المدى المتوسط الى البعٌد وهو رد على 

 االزمة وال تسوقه االزمة

نظرة 

 النزاع

تسعى الى تخفٌف حدة 

 العملٌات النزاعٌة

تنظر الى النزاع كعلم العالقات بٌن الكائنات 

الحٌة وبٌئتها الدٌنامٌكٌة مع الجزر )تخفٌف 

تغٌٌر بناء( والمد )تصاعد النزاع  إلحداثالنزاع 

 ق تغٌٌر بناء(.لتحقٌ
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 اهداف التغٌٌر فً تحوٌل النزاع )الفائدة من تحوٌل النزاع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0المفاوضات        )                                                                           

 

 1الـمحادثـات        )                                                                           

 

 2الـمـصـالحة        )                                                                            

 

 3الــوسـاطــة        )                                                                            

 

 4الـتـوفـٌــق        )                                                                             

 

 5الــتـحـكـٌم         )                                                                            

                           

 

البعد 

 صًالشخ

البعد 

 العالقاتً

تحوٌل 

 النزاع
البعد 

 الثقافً

البعد 

 الهٌكلً

الوصول الى حل مشترك مقبول 

 لدى كل منه

لكسر الجلٌد وتحدٌد نقاط االختالف 

 كتقدمة للمفاوضات

 من االعتراف الى المسامحة

المفاوضات الممزوجة بمساعدة 
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 ايجاد مصالا مشتركة

بٌت فٌها طرف ثالث محاٌد فً 

 موضوع النزاع بعد االستماع
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 المفاوضات / مهارات التفاوض

 خص نف الم د     و ردز ن   حؿ الم د  . ة ؿ ال  -2
  ردز ن   ح     حنجنت الطرؼ ايخر   ول س ن   المواقؼ المن ك . -1
  كحة خ نرات ند دة ح    اد ر ندد ممدف مف حنجنت الطرؼ ايخر. -0
  دوف موضون ًن قدر ايمدنف حوؿ ا   خ نرات نندل  ومكطا  . -0
 

 المصالحة

 اعتذار                  تعوٌض                   المسامحةاالعتراف                    

 )كامل(                    )كامل(             )قدر المستطاع(  

 1الطرف                    0الطرف               0الطرف                  0الطرف  

 :الوساطة

 .  المةنوض  الممزوج   مدنندة خنرج 
  ن  ه.طرؼ  نلث محةؽ 
 .حوف ر المكنخ المكندب 
 .الح ج ت ن   الحوار وح د د اد نب النداف وح ج نلـ ن   الحةنوض 
 . كاؿ الردنصؿ و دنند  
 .  ي  ةرض حدو 

 :التوفيق 

 .طرؼ  نلث محن د  مدنندة اطراؼ الكزاع ن   حؿ م د حلـ 
 .ادـ الطرؼ ال نلث اقحراحنت    ف د ة   الحادـ ف  نم    الحؿ  
 راؼ الكػػػػػػزاع معحظنحلػػػػػػن و اػػػػػػدـ للػػػػػػن را ػػػػػػه و دػػػػػػنندذن فػػػػػػ  الحخطػػػػػػ ط   ػػػػػػنرؾ اطػػػػػػ

  سرض حكة ذ احةنقنحلـ.
 :التحكيم

 .ت ف لن طرؼ  نلث محن د ف  موضوع الكزاع  ند ايدحمنع   
 .اطراؼ الكزاع كةدلن ذ  الح  ححدد الاواند الح  د ح نوكلن 
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 :المقاضاة

 .ححـ مف خعؿ المحندـ 
 ؼ  اوة ردم   دنف  .حدحط ت المحدم  اج نر ايطرا 
  د دنسو مدف اف حطرح خطوط قنكوك   نر ض  حكط ؽ مكلن. 

 :اختيار عممية حل النزاعات

 . فنن    الحد ة 
 .ملنرات الحن ـ 
 . المواض ت ق ر المن ك 
 .نعقنت المدحا ؿ 
 .مندؿ الكجنح / ايلحزاـ 

 SECRETS OF NEGOTIATION   اسرار التفاوض

 مقمة تعريفية 

 ض:مفهوم التفاو 

ذػػػو نم  ػػػ  حػػػوار م ػػػحرؾ واقكػػػنع مح ػػػندؿ  ػػػ ف طػػػرف ف  ح ػػػث  مدكلمػػػن مػػػف الو ػػػوؿ الػػػ  ر  ػػػ  
 واحةنؽ م حرد ف والحانف ن    داصؿ  احكت  لن د  لمن.

 هراحل التفاّض                                                         

                             

 

 ابعاد ّاُداف                       

 

 

 

 التحلٌل

 التخطٌط

 المناقشة

 التثبٌت

 االخر أنت
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 مراحل التفاوض

 ANALYSISالتحميل   اوال: 

 الةدرة :

 .جمت المن ومنت وحرح  لن والحةد ر ف لن 
 .ح خ ص الموقؼ 
 .دراد  الم دعت المحن ا   نل  ر ومدردنحلـ 
 .ححد د م نلح الطرف ف 
 . معحظ  ايخح نرات المطروح 

 تقدير حجم الخصم:

 ل خ ـ.من مدى اذم   الحةنوض  نلكد    
 .من الذي د ححمؿ الطرؼ ايخر خدنرحه ف  حنل  ف ؿ المةنوضنت 
 . من اي ر المنل  الننـ للذ  ال ةا 
 .من وجل  الكظر الحنل   وقر    ايمد ل طرؼ ايخر 
 .منذا   حلر الطرؼ ايخر ف  مجنله  
 .من حجنر ؾ الدن ا  مت الطرؼ ايخر؟ او حجنرب ايخر ف منه 

 يل بيئة التفاوضورقة  عمل في تحم

 اوال : انت

   ؟د دخ لنمن ذ   كود المةنوضنت الح 
 من ذ  ايذداؼ الح  ادن  ال لن مف ذذ  المةنوض ؟ 
 لمنذا ادن  للذ  ايذداؼ؟ 
 مف ال  جنك    لحـ  موضوع الحةنوض؟ 
 منذا ن   اف اقدـ ؟ 
 .حا  ـ ايرض   الح  اقؼ ن  لن 
 ذم حلن ؟  مول حلن ؟ ق ورذن؟حا  ـ المن ومنت الح    ف  دي   من مدى ا 
 من ذ  الحكنزيت الح   مدف اف اقدملن؟ 

 ثانيا : االخر

 منذا  ر د الطرؼ ايخر مف نم    الحةنوض ذذ ؟ 
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 لمنذا  ر د الدخوؿ  لن؟ 
 مف ملحـ ا ضن ال  جنكب الطرؼ ايخر ف  كحنصة نم    الحةنوض؟ 
 منذا  مدف اف  ط ب مكؾ الطرؼ ايخر؟ 
 نم   نلكد   ال ه وحخدمه ف   كنن  الارار؟من ذ  اي  نف الل 
 من ذ  الحكنزيت الح   مدف اف  ادملن؟ 
 ثالثا : معاً 

 .قنرف اجن نت الخطوح ف ايول ح ف 
 ن   اي مف ذذ  ايجن نت اوافؽ ون   ا لن انحرض؟ 
  اذا اح نت اد و لـ؟ د دحة دمنذا 
 منذا د دحة دوف لو اكلـ اح نوا اد و  ؟ 
 حنح  ل ؟من ذ  ال داصؿ الم 
 من ذ  ال داصؿ المحنح  للـ؟ 
     من ذ  ايححمنيت الممدك  ل و وؿ ال  احةنؽ حوؿ دؿ  كد مف  كود نم

 الحةنوض؟
 PLANNINGالتخطيط ثانيا: 

 فوائد رسم اهداف التفاوض:

 .ردز حةد رؾ ف من حر د  
 .ححدـ ف  الحكنزيت والحدو نت نكد حادـ المةنوضنت  
 نقنت ق ر مدرود . حم ؾ مف الحو ؿ ال  احة 
 .حجك ؾ الةوض  الح  قد  دحس لن الخ ـ 
 .دنند ف  درن  الحةنوض  
 .جكب الة ؿ  
 . نزز موقةؾ امنـ المان ؿ و نط  المةنوضنت الجد   العزم  

 DISCUSSIONالمناقشة ثالثا: 

 الفكرة:

لـ  حـ الحننمؿ مت اخحعؼ المدردنت والم ننر المح ط  والسضب و نو نت ايح نؿ ف  الة
   ف الطرف ف.
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ودن  الطرفنف ف  كلن   المطنؼ منن ال  حول د ال داصؿ ذات المزا ن المح ندل  و دن نف ل حو ؿ 
 ال  احةنؽ ن   ادس موضون   لحدو   الم نلح المحننرض .

  التسمسل المنطقي :

 حدد ايرض   وانرؼ العن  ف. -2
 ذحمنمنت الطرؼ ايخر.حنرؼ ن   ا -1
 رق نت او ايذحمنمنت  نروض جد دة.الحةنوض: ند ال  ح ؾ ال -0
 الحكنزيت ا كنف المدنوم . -0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFIRMATIONالتثبٌت  

 الفكرة :

 . ًتثبٌت النقاط المرحلٌة اثناء التفاوض , ولٌس فقط الحاصل النهائ 

 .اتل على الطرف االخر ما تكتبه 

 باإلنجازعور من الممكن التوقٌع على كل اتفاق مرحلً زٌادة فً الش. 

 .عند االنتهاء : قم بتثبٌت النتٌجة النهائٌة 

 .اخٌراً تلخٌص المفهوم الذي خرجت به وسجله 

 .تنسخ وتسلم النسخة للطرف االخر 

 .اذا ظهر اي تردد او سوء فهم فال بد ان ٌعالج وٌثبت 

 االهداف والستراتٌجٌة

 والرغبة والخفاٌا

 معرفة البٌئة

 واالشخاص

 عرض وجهات

 النظر ومقاربتها

 البدائلوتولٌد 

 وتحدٌد المعٌار

 تحرك الطرفٌن

 على اساس البدائل

 والمعٌار المعتمد

 

 تعارف تعرف

 تنازل التفاوض
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 .اجعل الطرف االخر ٌشعر بانه خرج بصفقة جٌدة لتعزٌز الصالت المستقبلٌة 

 مبادئ التفاوض                                                   

 

 

 مبادئ التفاوض المستند الى المبادئ

 عناصر التفاوض حسب جامعة هارفرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل التفاوض:

 تثبٌت مناقشة تخطٌط تحلٌل

 جمع معلومات
هٌكلة 

المعلومات 
 بمرونة

عرض الهٌكل 
 بقوة

تثبٌت 
 اتالمخرج

 الشخص االشخاص
 المشكلة

 
 المصالح المصالح

 المواقف
 

 الخٌارات البدائل
 المكاسب

 
 المعٌار المعٌار

 الموضوعٌة

 االشخاص المصالح البدائل المعٌار

 افضل المصالح 

 على المواقف

 افضل االشخاص 

 عن المشكلة

 ابتكر بدائل 

وحلول لمكاسب 
 تركةمش

 تمسك باستخدام 

 معٌار موضوعً

 

 المصالح

Interest 

 اشخاص

People 

 بدائل

Option 

 المعاٌٌر

Criteria 
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 االشخاص: –التحميل 

اح نكػػػػػن حخػػػػػح ط الم ػػػػػننر  نلوقػػػػػنصت الموضػػػػػون   ل م ػػػػػد   فح ػػػػػ ح ذوات اي ػػػػػخنص القاعةةةةةدة: 
 ومواقةلـ  م ن     ف واحد.

 مةاوال: افصل االشخاص عن المشك

 المفاوضون هم بشر في الدرجة االولى: -1
نواطػػػػػؼ وقػػػػػ ـ م  ػػػػػ     خ ة ػػػػػنت ووجلػػػػػنت كظػػػػػر مخح ةػػػػػ    للػػػػػن ردود افنػػػػػنؿ اكدػػػػػنك   . 
لػػػػػػذا اكػػػػػػه مػػػػػػف المة ػػػػػػػد اف حدػػػػػػ ؿ كةدػػػػػػؾ )ذػػػػػػؿ اقػػػػػػػـو  إنطػػػػػػنف ايذحمػػػػػػنـ الدػػػػػػنف  ل م ػػػػػػػد   

 ايكدنك  (؟
نع نػػػػف كةدػػػػه ي ح ػػػػـ الطػػػػرؼ ايخػػػػر وححلمػػػػه  نكػػػػه الدػػػػ ب فػػػػ  م ػػػػد حؾ : فنكػػػػه دػػػػ  ج  ل ػػػػدف

 ود انـو دؿ من حاوؿ ود حوقؼ نف ايك نت ور من   ف اللجمنت .
 اف ؿ   ف انراض الم د   و  ف ال خص الذي حححدث منه.

 ضع نفسك مكان المفاوض االخر وناقش ادراكه: -2
 م نؿ:

 المفاهٌم االدراكٌة للمإجر المفاهٌم االدراكٌة للمستؤجر

 رتفع االٌجار منذ مدة طوٌلةلم ٌ ان االٌجار بالفعل مرتفع للغاٌة

مع ارتفاع تكلفة االشٌاء االخرى ٌتعذر على 
 دفع اٌجار اعلى للسكن

مع ارتفاع تكلفة االشٌاء االخرى فانا احتاج 
 الى زٌادة دخل االٌجار

 لقد استهلكت الشقة كثٌراً  تحتاج الشقة الى بٌاض

اعرف اناس اخرٌن ٌدفعون اقل فً شقة 
 مماثلة

خرٌن ٌدفعون اكثر فً شقة اعرف اناساً ا
 مماثلة

ان الشباب مثلً ال ٌمكنهم دفع اٌجارات 
 مرتفعة

ان الشباب امثالك ٌمٌلون الى احداث 
 الضوضاء

لٌس عندي  ألنهانا مستؤجر مرغوب فٌه 
 قطط وال كالب

ان اجهزة الرادٌو مرتفعة الصوت الخاصة  
 بكم تكاد تسبب لً الجنون

انك ال تدفع االٌجار مطلقا اال عندما اطالبك  ت تطلبهاننً ادفع االٌجار فً اي وق
 به

انك ال تشعر بالناس فانت لم تسؤلنً قط عن 
 احوالً

انً انسان اراعً االخرٌن وال اتطفل على 
 خصوصٌات المستؤجر
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 المصالا: –التحميل 
 ػػػػدنو المةػػػػنوض الكػػػػنجح الػػػػ  اف  وجػػػػه حةد ػػػػر  وجلػػػػد  الػػػػ  الح د ػػػػد  ذػػػػذا الم ػػػػداالقاعةةةةدة: 

 ن   الم نلح ي ن   المواقؼ.
و ا ػػػػػػػد  نلم ػػػػػػػنلح ذػػػػػػػ  ح ػػػػػػػؾ الحنجػػػػػػػنت والرق ػػػػػػػنت وايذحمنمػػػػػػػنت وايذػػػػػػػداؼ المرجػػػػػػػوة   

 ودذلؾ ذ  المخنوؼ والمحنذ ر والححد نت الح  حواجه المةنوض. 
 من خةل تمييز اهدافك واهداف خصمك:

  نػػػػػػدد اذػػػػػػدافؾ الرص دػػػػػػ   وال نكو ػػػػػػ    ومػػػػػػن  جػػػػػػب اف حح ػػػػػػؿ ن  ػػػػػػه ححػػػػػػ  ححو ػػػػػػؿ
 احةنؽ. ال 

 .ندد ال روط وال كود الح  حرقب ف لن 
 . ندد اذداؼ خ مؾ الواضح 
 .ندد النوامؿ الح  ح  ر ن   الحو ؿ ال  احةنؽ 
  ا حػػػػث نػػػػف النكن ػػػػر الحػػػػ  حخػػػػدـ م ػػػػنلحؾ وم ػػػػنلح الطػػػػرؼ ايخػػػػر ن ػػػػ  حػػػػد

 دواف.
 ثانيا : ركز االهتمام عمى المصالا وليس المواقف.

 المواقؼ:قـ  نلحوف ؽ   ف الم نلح ول س   ف  -2
وراف المواقػػػػػػػػػػػؼ المحننرضػػػػػػػػػػػ  حدمػػػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػػػنلح م ػػػػػػػػػػػحرد  ومكدػػػػػػػػػػػجم  وا ضػػػػػػػػػػػن م ػػػػػػػػػػػنلح  -1

 مح نرن :
 م نؿ:

 

 المفاهٌم االدراكٌة للمإجر المفاهٌم االدراكٌة للمستؤجر

 لم ٌرتفع االٌجار منذ مدة طوٌلة ان االٌجار بالفعل مرتفع للغاٌة

مع ارتفاع تكلفة االشٌاء االخرى ٌتعذر على 
 على للسكندفع اٌجار ا

مع ارتفاع تكلفة االشٌاء االخرى فانا احتاج 
 الى زٌادة دخل االٌجار

 لقد استهلكت الشقة كثٌراً  تحتاج الشقة الى بٌاض

اعرف اناس اخرٌن ٌدفعون اقل فً شقة 
 مماثلة

اعرف اناساً اخرٌن ٌدفعون اكثر فً شقة 
 مماثلة

ان الشباب مثلً ال ٌمكنهم دفع اٌجارات 
 مرتفعة

لشباب امثالك ٌمٌلون الى احداث ان ا
 الضوضاء

انا مستؤجر مرغوب فٌه ألنه لٌس عندي 
 قطط وال كالب

ان اجهزة الرادٌو مرتفعة الصوت الخاصة  
 بكم تكاد تسبب لً الجنون

انك ال تدفع االٌجار مطلقا اال عندما اطالبك  اننً ادفع االٌجار فً اي وقت تطلبه
 به

م تسؤلنً قط عن انك ال تشعر بالناس فانت ل
 احوالً

انً انسان اراعً االخرٌن وال اتطفل على 
 خصوصٌات المستؤجر
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 اطرح المشكمة قبل اقتراح حل لها: -3
 ق    رد  المانويت:

ا ػػػػرح ل  ػػػػػرد  اوي المخػػػػػنطر  اكلػػػػـ نكدصػػػػػذ د دػػػػػحمنوف لػػػػػؾ  نكن ػػػػ  ححػػػػػ  لمجػػػػػرد الحنػػػػػرؼ 
حججػػػػه فػػػػ  مواجلػػػػ  ن ػػػػ  مػػػػن حر ػػػػد   وفػػػػ  خػػػػعؼ ذلػػػػؾ فنكػػػػه دػػػػ دوف م ػػػػسوًي  ححضػػػػ ر 

 طرحؾ لألوامر.
 البدائل: –التحميل 

الاننػػػػػدة : ي  ضػػػػػت المةػػػػػنوض الكػػػػػنجح ك ػػػػػب ن ك ػػػػػه حػػػػػع او  نػػػػػدا واحػػػػػدًا   ولػػػػػ س الحةػػػػػنوض 
 اخح نر   ف الةوز والخدنرة.

 وحذدر داصمن ق   ال ا ا ف وال رحانل .

لمػػػػػػنذا ي اف وجػػػػػود اخح ػػػػػػنرات و ػػػػػػداصؿ وح ػػػػػػوؿ ذػػػػػػو الدػػػػػػنح  الوادػػػػػػن  ل حةػػػػػػنوض الكػػػػػػنجح ولدػػػػػػف 
 ححوفر ذذ  قنل ًن؟

 

 

 
 

 

 

 ثالثا: ابتكر بدائل وحمول لمكاسب مشتركة.

 اف ؿ نم    ا حدنر الح وؿ نف نم    احخنذ الارار    كلن  -2
  ناػػػػػد ج دػػػػػ  خن ػػػػػ  ) مػػػػػت كةدػػػػػه(  دػػػػػوف اللػػػػػدؼ مكلػػػػػن الحو ػػػػػؿ الػػػػػ  اد ػػػػػر نػػػػػدد

 ممدف مف ايفدنر.
  . حؿ الم د   المطروح 
   جه ايكحاند وحاو ـ ايفدنر .ي  د مف ارجنف جم ت او 
  .ا حدر اوًي  ـ قرر ف  وقت يحؽ 

 بدائل للنجاح

 بدائل للفشل

.ًفً اطار الهدف االول 

اولوٌة افتراضٌة. 

.عند اضطراب التفاوض 

.ًخارج اطار الهدف االول 
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 ا حث حول د ايفدنر مت الجنكب ايخر: -1
 .ت فنصدحه فن  ًن   
 .  ا نب مرح 
   ايفدػػػػنر المحولػػػػدة فػػػػ  ذػػػػذ  المرح ػػػػ  اخػػػػذت فػػػػ  انح نرذػػػػن جم ػػػػت ايطػػػػراؼ المنك ػػػػ

 )جو جمنن (.
 واضػػػػػػػح نػػػػػػف ج دػػػػػػػ   لحمن ػػػػػػ  كةدػػػػػػؾ : م ػػػػػػػز  ػػػػػػ ف ج دػػػػػػػ  حول ػػػػػػد ايفدػػػػػػػنر   ػػػػػػدؿ

 المةنوضنت.
  لدػػػػ  ي حاػػػػت امػػػػنـ الحػػػػزاـ: قػػػػدـ اخح ػػػػنر ف فػػػػ  آف واحػػػػد   و مدػػػػف ادػػػػحخداـ خ ػػػػنرات

 ي حوافؽ ن  لن   دؿ واضح )خذذن مجنكًن(.
 المعيار –التحميل 

 وذلؾ ف  مواجل  حكنقض الم نلح.

 : I win You Winاستراتيجية 

الطػػػػػػرف ف فػػػػػػ  ق ولػػػػػػه   ونػػػػػػدـ  الموضػػػػػػون   ذػػػػػػ  الخػػػػػػروج مػػػػػػف محنولػػػػػػ  الحػػػػػػد ث نمػػػػػػن  رقػػػػػػب
 ال جوف ال  المان ض .

حػػػػػذدر اف الحةػػػػػنوض لػػػػػ س  ػػػػػراع ارادات   اكػػػػػه  اػػػػػـو ن ػػػػػ  ادػػػػػس مدػػػػػحا   نػػػػػف ارادة اي مػػػػػف 
 الجنك  ف اي ن   ادنس من نر موضون .

 رابعا: تمسك باستخدام معيار موضوعي.

   قػػػػػػػػد  دػػػػػػػػوف ل  ػػػػػػػػخص او الػػػػػػػػراي ال نلػػػػػػػػث او الاػػػػػػػػنكوف الدػػػػػػػػنصد دورًا فػػػػػػػػ  من نر ػػػػػػػػ
موضػػػػػػػػػػون   )اكمػػػػػػػػػػوذج منلػػػػػػػػػػد مندنح ودػػػػػػػػػػحس ل حدكولوج ػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػ  اقح ػػػػػػػػػػند نت ال

الحنػػػػػػػد ف فػػػػػػػ  قػػػػػػػنع ال حػػػػػػػر حػػػػػػػؿ م ػػػػػػػد   الردػػػػػػػـو المنل ػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف اللكػػػػػػػد والوي ػػػػػػػنت 
 المححدة(.

 .اذا الموضون   امر   ـز المرف  ه كةده وحةنوضه   دؿ ا جن   ومد وؿ 
 ودمػػػػػػػػن ايجػػػػػػػػرافات -المنػػػػػػػػن  ر    نك ػػػػػػػػن -الموضػػػػػػػػون   حدػػػػػػػػوف فػػػػػػػػ  امػػػػػػػػر ف : اوي .

:    
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 اوال: المعايير الموضوعية العادلة :

 دحجد نندة اد ر مف ن نر موضون  ححت ح رفؾ د دنس ل كةنؽ.

 م نؿ : ق م  د نرة حنرضت لحندث.

 .الا م  اي     ل د نرة مخ ومن مكلن كد   ادحلعدلن 
 . ال مف الذي دنف  مدف اف ح نع  ه الد نرة 
 من   .حد ة  حس  ر ذذ  الد نرة   خرى م 
 .الحنو ض الذي قد ححدـ  ه محدم  ف  مان ؿ ق م  الد نرة 

 ثانيا: االجراءات الموضوعية العادلة:

مػػػػػػ ع الطر اػػػػػػ  الاد مػػػػػػ  جػػػػػػدا لحادػػػػػػ ـ قطنػػػػػػ  مػػػػػػف الدنػػػػػػؾ  ػػػػػػ ف طة ػػػػػػ ف: ايوؿ  ادػػػػػػـ وايخػػػػػػر 
 . one cuts , the other chooses خحنر 

وف الكحػػػػػنصة ق ػػػػػر محدػػػػػنو     اي اف الارنػػػػػ : فإكلػػػػػن ححضػػػػػمف الندالػػػػػ   حدػػػػػـ ط  حلػػػػػن   وقػػػػػد حدػػػػػ
 دؿ جنكب  دوف قد اخذ فر   محدنو  .

 ايدحننك    خص  نلث: م نؿ الردوؿ الدر ـ ورفت الحجر ايدود مدنكه.

ايف و نػػػػػد اف حنرفػػػػػت ن ػػػػػ   نػػػػػض المنػػػػػن  ر وايجػػػػػرافات الموضػػػػػون     د ػػػػػؼ حكنق ػػػػػلن مػػػػػت 
 الطرؼ ايخر؟
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 تصميم المشاريع

PROJECT DESIGN 

 هو المشروع؟ ما

ذػػػػو مجمونػػػػ  مػػػػف ايك ػػػػط    الحػػػػ   ػػػػحـ حط  الػػػػن لححا ػػػػؽ اذػػػػداؼ محػػػػددة فػػػػ  فحػػػػرة زمك ػػػػ      
 محددة.

 ما هو المجتمع؟

دػػػػػػػؿ فػػػػػػػرد )او م ددػػػػػػػ ( لػػػػػػػه نعقػػػػػػػ   مػػػػػػػن  مدػػػػػػػف حاد مػػػػػػػه مػػػػػػػف خػػػػػػػدمنت او حجل ػػػػػػػز  مػػػػػػػف     
 احح نجنت دواف دنكت اقن    اـ حكمو    اي اكلـ ا حنب النعق .

 العةقة: فهم حاجات اصحاب

 من هم اصحاب العةقة؟

 .ذـ دؿ مف للـ نعق   مخرجنت الم روع 
  ا ػػػػػػحنب النعقػػػػػػ  المةحػػػػػػنح  ف : ذػػػػػػـ الػػػػػػذ ف  حػػػػػػددوف مػػػػػػن اذا دػػػػػػنف الم ػػػػػػروع قػػػػػػد

كجػػػػػػح اـ ي   وذػػػػػػـ الػػػػػػذي  جػػػػػػب اف كردػػػػػػز ن ػػػػػػ  الكحػػػػػػنصة الحػػػػػػ   رق ػػػػػػوف  لػػػػػػن مػػػػػػف 
   وراف الم روع.

   ي حدحط ت دد الحنج  من لـ حةلملن.

 

 

 

 
 

 

 
 المستفٌدٌن الممول

 فرٌق العمل



122 
 

  PROBLEM STATEMENTصياغة عبارة المشكمة 

 الطريق الى المشكمة :

 الخطوة ايول  : المواجل .

 الخطوة ال نك   : المن ومنت.

 الخطوة ال نل   : ال  نق .

 الخطوة االولى : المواجهة

 اختبار كل سبب من االسباب. تحدٌد االسباب المحتملة للمشكلة. التؤكد من وجود مشكلة.

 

 الخطوة الثانية : المعمومات

 جمت المن ومنت ذات ال   .
حاد ملن ال  : اول   و نكو   

 وحنر خ  .
 حكد الن لدلول  حح   لن.

 

 الخطوة الثالثة : الصياغة

 حح  ؿ ظروؼ الم د   حح  ؿ الم د  
ححد د اينراض المرح ط  

  نلم د  
ححد د الةرؽ   ف 

 الم دعت واينراض
 تأكد من وجود مشكمةاوال : ال

 حمر ف ح خ ص الم دعت:

 من ذ  طر احؾ ف  ح خ ص الم دعت؟ 
 .اوي: ادحب الطرؽ الح  ح خص  لن م دعحؾ 
 ............................................ 
 ............................................ 
   انج حؾ اـ لـ   نك ن : دجؿ من يحظحه مف طرؽ ايخر ف ف  ح خ ص الم د

 حنج ؾ.
 ......................................... 
 ......................................... 
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 ثانيا: تحديد االسباب المحتممة لممشكمة

 ذؿ ححدف ايدحةندة مف ا دقنصؾ؟

 ما ٌقع خارج دائرة المشكلة ما ٌقع فً دائرة المشكلة الصدٌق

   من؟

   ماذا؟

   اٌن؟

   تى؟م

   ما؟

   كم؟

 خطوات جمع المعمومات:

 جمت المن ومنت ذات ال   . -2
 حاد ملن ال  : اول   و نكو   وحنر خ  . -1
 حكد الن لدلول  حح   لن : -0

 وضت اد ر مكلن ف   دؿ دم . -
 ححر ر الةنظ المن ومنت الو ة   وححد د مرادذن . -
 وضت المن ومنت ف  حـز من ومنح   وح م ـ  جري  جمنلن. -

 طوة الثالثة : تحميل وصياغة المشكمةالخ

 : حح  كدحط ت اف ك خص الم د     دؿ د  ـ ي  د لكن مف امر ف 
 Critical Factorsايوؿ : ححد د النكن ر الحندم  او الحرج  

 )وحدوف ح ا  الو ؿ )راس الخ ط(   ف الم د   وح لن(
 ال نك : دق    نق  الم د  .

 

 

 

 



124 
 

 خطوات صياغة المشكمة :

 : تحميل المشكمة : اي تجزئتها الى مكوناتها الفرعية.اوال

 حمر ف:

 الادـ ايوؿ

 .فدر   عث م دعت حواجللن او قد حواجللن 
 . اخحر واحدة او ا رحلن  د منت ف  ودط ال ةح 
 .  فدر ف  كحنصجلن ودوكلن حوللن ف  دواصر و  لن  نلم د 
 دذا افنؿ مت الم د ح ف ايخر  ف وف  ورقح ف مكة  ح ف. 
    ضت الخراصط ال ع    جنكب  نض وقنرف   كلن مف كنح   اذم   الكحنصة   ون

 ادنس ذذا قرر ا لن له ايولو   و ححنج ال  مز د مف الحح  ؿ.
 الادـ ال نك 

 .ؼ الم د   الح  انط حلن ايولو    دق  ف  ودط ورق  اخرى  
 (اد نب.0-0ن )فدر ف  اد ن لن م  ن ووزنلن ف  دواصر حوؿ الم د   و ؿ   كل 
  ايف فدر ف  النوامؿ الم د   ال  دؿ د ب وادح لن ف  دواصر  نلارب مف ايد نب

 الح  حرح ط  ـ  ؿ   ف النوامؿ والد ب )او ايد نب( الح  ادى ال لن.
   دقنصؽ  23م نرد    ف دؿ ا ك ف ف  م د ح لمن ول  رح الواحد خر طحه لألخر ف

 ؿ  ند.لةلـ الم د   ل س ل  حث نف الح و 
 ثانيا: تحميل ظروف المشكمة

  الظروف الحالٌة

  الظروف المرغوبة

  المشكلة

الطرق والعملٌات الالزمة 
 للوصول الى الظروف المرغوبة

 

 ثالثا: تحديد االعراض المرتبطة بالمشكمة

 االعراض تعرٌف المشكلة
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 رابعا: تحديد الفرق بين المشكةت واالعراض

ً تتردد عن العبارات الت
 المشكلة

 عرض مشكلة

   

   

   

 الى هنا نكون قد:

 .ح  كن الم د   ال  كحنصة واد نب ونوامؿ 
 .)ح  كن ظروؼ الم د   )الظرؼ الحنل  والظرؼ المط وب 
 .  حددكن اينراض المرح ط   نلم د 
 .حددكن الةرؽ   ف من ذو م د   ومن ذو نرض 

 مهارات االلقاء والتدريب

Skills of presentation and training 

 مفهوم التدريب:

الحدر ب ذو نم    حدن  لحطو ر النك ر ال  ري  حزو د   نلمن ومنت والمننرؼ العزم         
وحكم   قدراحه وملنراحه وحند ؿ احجنذنحه وقكننحه وذلؾ مف اجؿ رفت مدحوى دةنفحه وححد ف 

قدر ممدف مف الجودة والدرن    ق   قدراحه واكحنجه وححا ؽ اذدافه الخن   والوظ ة   
 وايقح ند.

 محاور العممية التدريبية :

 

 

 

 

 المدرب

 حقٌبة التدرٌب

 طرق واسالٌب التدرٌب

 وسائل وادوات العرض

 تفاعلالمتدرب الم
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 المختبر الذاتي:

 4 3 2 1 0 بٌان رقم

انا احدد اهداف اساسٌة قبل تقدٌم اي محاضرة او   .0
 عرض للجمهور .

     

      اجري تحلٌال لقٌم واحتٌاجات الحضور.  .1

      اكتب افكارا رئٌسٌة للتحضٌر.  .2

      التً اقدمها. لألفكاراحدد اولوٌات   .3

      اكتب مقدمة مثٌرة لالهتمام وتعطً خلفٌة للموضوع.  .4

      الخاتمة تلخص االفكار وتحتوي على خطوات عملٌة.  .5

اعداد وسائل اٌضاح سهلة مبسطة للتعبٌر عن االفكار   .7
 الرئٌسٌة.

     

      الوسائل تثبت وال تشتت االفكار.  .8

 صال الفعال:االت

ذ  نم     حةننؿ  ماحضنذن مردؿ ومدحا ؿ   و حـ  وادطحلن كاؿ وح ندؿ المن ومنت والا ـ      
والم ؿ وايفدنر والحانصؽ والم ننر وايحند س   اي اف ايح نؿ الةننؿ  دوف ف  احجنذ ف ن   

 الكحو الحنل :

 رسالة                     مستقبلمرسل                  وسٌلة                         

Sender         chain / media              Massage                Receiver       

 

 feed backالتغذٌة المرتدة                        

 دنوكن ك ك  فر انً 

 

 

 

 

 وضت ال روحودوؿ          طرؽ الحننرؼ                                              
                             

 التعارف

 فرٌق كسر الحواجز البروتوكول

 االهداف
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 النتائج المستهدفة من التدريب

 

 

 

 

 

 

 جد شخصًا:

 جد  خ ًن  دوف  لر م عد  كةس  لر م عدؾ. -2
 جد  خ ًن  حب اف  كنـ م درًا. -1
 جد  خ ًن فكنكًن وحدد كوع فكه. -0
 جد  خ ن لد ه كةس كوع د نرحؾ. -0
  حؾ.جد  خ ًن له كةس ذوا -3
 جد  خ ًن زار نددًا مف ال عد اد ر مف جم ت المحدر  ف ايخر ف. -0
 جد  خ ًن لد ه مدنف اجنزة مةضؿ   وانرؼ لمنذا ذو مةضؿ لد ه. -3
 جد  خ ًن له كةس حخ  ؾ. -0
 جد ال خص الذي نمؿ ف   ردحه اطوؿ فحرة وال خص الذي نمؿ اق ر فحرة. -9

 جد  خ ًن حكاؿ اد ر مف ق ر  ف  المكن ب. -23
 مهمة عند البدء: قوانين

 .  ف ايمور ايدار   ف  ال دا   
  دقنصؽ ل  سنر. 3دق ا   نح نؿ الد نر وي اد ر مف  13ي ححد ـ اد ر مف 
  مف الوقت.13ي ححد ـ اد ر مف % 
 .حرؾ ذدنف الم نرد ف 
 .ي حكس  طنقنت ايدمنف 
 .اكاؿ ال طنقنت نكدمن  كحاؿ ا حن لن 

 التعلٌم التدرٌب

 زٌادة المعلومات والمعارف

 تغٌٌر اتجاهات وقناعات

 اكساب مهارات وخبرات

 تنمٌة قدرات ورفع كفاءة
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 ف  الحضور ذو الذي د حطوع ف  الحمنر ف او  ادحخدـ حطوع المح خر ف )المح خر
 المدنندة ف  حوز ت ايوراؽ.

 . دع الكنس  دح وف من حن مو 
 .ي حاؿ ن مف نكد  د اؿ؟ن  ؿ قؿ ن من ذ  ادص حدـن 
 .دنلـ  دح وف  ندحمرار وقؿ للـ : ذذ  كاط  ذنم  لمف  حب اف  دح لن 
  م  ؾ ل اوؿ كاط  اخرى وذدذا(.المراجن   نلدرة )قؿ كاط  حن محلن واـر الدرة ال  ز 
 .احضر م درًا وح خر ف  ايك راؼ 

 كيف نضع الخطة عمى خط الشروع

 اساليب بدء الورشات

 الطريقة                           كيف                           متى

 ايدحاراف

 موضت الخ  ر

 المانرك 

 ادحخداـ الحةن  ؿ

 ادح لد  خ  ر

 كيف                           متى              الطريقة             

 الحدن نت

 نرؼ م ط حنحؾ

 ادحخداـ ام    او حدـ

 المانطت الحم     

 النروض المدمون  او المرص  
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 قدرات ومهارات المدرب الفعال

 

 

 

 

 
 

  قدرات ومهارات المدرب الفعال

 

 

 

 

 
 

 ات االصغاء الفعالثمر 

 استخدامها دالئل االصغاء الجٌد

اعادة نص قاله المتحدث, او بعض 
 اجزاء او كلمات منه

 التؤكد , التشجٌع

 االستفسار        توجٌه االسئلة 
 االستنكار                        

 االستفسار او معرفة المزٌد
 ترفض او تعارض الفكرة او ٌكون لك رأي اخر.

م استجابات تتصف بالصبغة تقدٌ
 العاطفٌة

 تشجٌع موافقة وتؤٌٌد , جسور االلفة

اعادة صٌاغة النص او العبارات 
 ات او عبارات اخرى جدٌدةلمبك

ومشاعر المتحدث , ترغب  ألفكارعلى فهمك  التؤكٌد
ان ٌصل الى حل المشكلة, ترٌد مساعدته , تقٌٌم 

 مشاعره.

ً القاء الضوء على , التؤكٌد على فهم وجهة ترغب ف التلخٌص العام او االجمالً
 نظر المتحدث , عندما ترٌد ان ٌنهً المتحدث حدٌثه.

 القدرات

 سلوكٌة عقلٌة

 التطوٌر النضج االبداع الذكاء

 المهارات

 خبرات مهارات

القاء  التفعٌل تاالنصا

 وعرض

ادارة 

 النقاش
ادارة  شد االنتباه

 الوقت
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 تكنيكات عرض وتفعيل سريعة

Rapid Facilitation Tactic 

 الوشوشة قف. –استمر  –قف 

 الدوٌرة جولة الكل.

 كتف ٌداه –اغلق فمه  خلونا نبدل.

 المشاهدة السرٌعة جماعة الدوي

 جولة ابو الحناء نالحزبا

 خرائط الذهن العصف الذهنً الصامت

 هٌكل السمكة عمود التً

 مصفوفة المشكلة 4Hاداة 

 Stop-Move-Stopقف  –استمر  –قف 

مف فحرة  خرى قؼ لحدخؿ مدن ا  او حز رة او ك نط خة ؼ ولمدة ق  رة جدا  ـ ادحمر  نلنمؿ 
درن   وذو ا ضن در ت  منك  ي  دحل ؾ مف  ـ قؼ    دنند ذذا ايد وب ن   ددر الجمود  

 وقت الج د  د  رًا.

 ال ؾ م سؿ الدمنغ الحنل :

 ( قطت ق ر محدنو  .3( ضر نت حاد ـ الحورح  ال  )0حنوؿ  ػ ) -2
 ( قطت ق ر محدنو  .0( ضر نت حاد ـ الحورح  ال  )0حنوؿ  ػ ) -1

 الوشوشة:

) حو و ن( دوف ازننج ايخر ف   دؿ  قدـ مةلـو او م ط ح او ن نرة  ـ اط ب مف دؿ ا ك ف اف
 در ت اي   ح ن  خع   و و حلمن امنـ المجمون .

 م نؿ:

 دع الم نردوف  ارروف   كةدلـ محور الو و   ف  اطنر الموضوع الننـ ل ور  .

 :All Roundجولة الكل 

 ذذا ايد وب در ت وجم ؿ وحاـو ادارحه ن   الكحو الحنل : 
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 ـو او م د   او قض   او قد  حدد نكواف الج د .  دا الم در حد  ه نف مةل

 م نؿ:

م ندر الحوحر ف  الم دد  نكد ذلؾ  اوؿ ل جم ت : خ وكن كدمت  نض دؿ واحد  حد  لكن 
 م در مف م ندر الحوحر.

 :Circleالدويرة 

 حدحخدـ د  رًا ف  نم    الحدر ب والح د ر.

: حححنج ال  مجمون  مف الدرات ال س رة.  ال واـز

 ب اف   دؿ الجم ت دو رة )ح ا  دنم  ( وحح  حح دؿ الدو رة قؿ ل جم ت من الذي دحنم ه .اط 

 مثال:

 درات ج د    س رة. 3حححنج ال  

( امدؾ Dealing with Stressلكةحرض اف الج د  ذ  نف د ة   الحننمؿ مت الضسوط )
 لن   و اذفلن  درن  ال   نلدرة ايول  واقذفلن ال  احدذـ   واكت حححدث نف الم حاؼ اف  مدؾ 

م نرؾ اخر    ند ذلؾ اقذؼ الدرة ال نك   فنل نل   فنلرا ن  فنلخنمد    ال  كةذ رم  الدرات 
 درن  فنصا  مت الحد ث  ند اكحلنف ال ن    نود الجم ت ال  مانندذـ  ـ ادر ك نطًن يدحدراج 

 سوط النمؿ.ايفدنر حوؿ من جرى وار ط   ف د نف  قذؼ الدرات و  ف م ندر ض

 :Let's Exchangeخمونا نبدل 

اد وب ح د ري ممحنز  دنند ن   ححا ؽ اذداؼ ند دة اذملن حنر ؼ الجمنن    ذم   ح ندؿ  
 ايدوار والمواقت وق وؿ فدرة )حننؿ وجرب(.

اذدر ادـ ال خص قنصًع  ن حد ف حننؿ مح   ذكن   وادمؿ الج د  او ادمؿ الك نط  ند ق نـ 
 ط وب ادر كان ًن حوؿ مد لح ف :حد ف  من ذو م

 د ؼ رات المجمون  حد ف . -
 د ؼ رات الجمنن   خ ًن  د ر موقةًن فجنص ًن. -
 د ؼ  رى حد ف كةده وذو  د ر موقؼ مةنجد. -

 Close his Mouth , Tie his Handاق ؽ فمه   دحؼ  دا  
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  ج ده ن   درد . -
  ضت ن   فمه ي ؽ ورق . -
   ؼ ذران ه  وادط  ح ؿ. -
لع ؽ نف الةـ وايذرع ولدف من الذي  نرت  ه ف اوؿ ن دكت ما دا   دكت ننجزًا ازال  ا -

 ..ال ن .
 ـ  ن ؽ الم در ن ذذا ذو حنلدـ وحنؿ الحعم ذ المدند ف ححت مطرق  الحن  ـ والحدر ب 

 الحا  دي فلؿ حح وف اف اننم دـ دذلؾ   ف ردد الم نردوف ي ي ي كحف ي كر د الم نرد .
 Buzz Groupعة الدوي اسموب جما

حنك  اد ر مف منك  فاد حنك  الطك ف او ايز ز او الضج  الم حو    نلحمحم  او  Buzzد م  
 السمسم  او الدوي.

والةدرة ذكن اف الم در  ر د مف المجمون  اف حنمؿ منن وقت محمود جدا لمكنق   مد ل  ملم  
 ل خروج  درن  فنصا   موقؼ او راي جمنن .

 Quick Sketch Techniqueهدة السريعة اسموب المشا

 نح ر الم نذدة الدر ن  مف افنؿ ادنل ب الح د ر  وحاـو ف دةحه ن   ادنس حاد ـ نرض حم     
مف ق ؿ المجمون  لموقؼ او حنل  او م د   ومف  روط الحم  ؿ المادـ اف  دوف مخح را او 

   ؽ ن   الم لد لةظًن او دحن ً . دور حوؿ فدرة واحدة ومف  ـ ح دا المجموننت ايخرى  نلحن

 :Two Parties Techniqueاسموب الحزبين 

وزع المجمون  الد    ال  فرقح ف واك ط دؿ واحدة ملم  م ؿ : فرق  الموظة ف وفرق  المد ر ف   
او فرق  موظة  المردز وفرق  موظة  الم داف    ـ اط ب مف المجمونح ف ال دف  حاد ـ الحجة او 

 من حزنـ    ند ذذا اد وب مف ادنل ب ددر الجمود واذدنف المكنفد . ال راذ ف ن  

 :Round Robin Technique ,RRTاسموب جولة ابو الحناء 

مف اكواع الط ور ال س رة و محنز  نلر نق  والخة  دمن  محنز  درن  ايدحجن   وذو ا ضن داصـ 
كد دؿ نضو والوقة  ذذ  م  رة الاةز )الكطكط (    ححرؾ الم در محوقةن ل حظنت در ن  جدا ن

 ل نضو ل دحج ب  درن  و ادـ د م  او رد فنؿ لةظ  دحرد  او من  ن ه.
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 فوائد  :

حك  ط الجمنن    دمن اكه كوع مف اكواع الن ؼ الذذك   د د الدرن    الملـ ذكن ذو : ضمنف 
 ف ب جنرت. 1مو ا ف و 1ال   الحو  ؽ كحنج الن ؼ الذذك  ف ححنج 

 :Silent Brainstormingف الذهني الصامت اسموب العص

دع المجمون  حةدر   مت مت ذاحلن   اط ب مف دؿ  خص امننف الكظر ف  فدرة من مف 
 ايفدنر.

 : فوائدها

  ند فحرة السداف. -
 وضت افدنر  ركنمة الجمنن  ف  المدنف . -
 اضةنف اللدوف لةحرة مف الوقت . -
 جمت ندد د  ر مف ايفدنر وال داصؿ. -

 الذذك  : حول د اد ر ندد مف ايفدنر.*الن ؼ 

 دؿ المن ومنت الممدك .  Though showing*الن ؼ الذذك : زخ المن ومنت

 :Mind Maps Toolاداة خرائط الذهن 

 ذكنؾ اد ر مف  دؿ  مدف اف حادـ  ه خراصط الذذف وف من     واحدة مكلن : 
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 لحدر ب الناؿمردز 

Brain gym 

 

 

 

 :Tاداة عمود 

 اداة مرك  ودل   ايدحخداـ ف  مجنؿ الحح  ؿ   ف   دا   الور نت او ا كنف الور  .

 

 

 :Fishbone – Analysisاداة هيكل السمكة  

 نظم   نر                    نظم                                

 

 

 ايد نب الرص د                 

 

 اد نب فرن              ايد نب الرص د                  

 :4Hاداة 

Hands Heart Head Heat 

 التسخٌن الرأس القلب االٌدي

 

القراءة 

تطوٌر  السرٌعة

الذاكرة 

وتنمٌة 

 الذكاء

الخرائط 

 الذهنٌة

 

رأس 

 السمكة

 حامل 

 العظم

 المشكلة
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 اي دي: منذا  جب كنمؿ ال ـو ؟

 الا ب: من ذو كمط الجو الننـ ل نعقنت   والم ننر المط و  ؟

 ايفدنر الح  ن  كن حاد ملن؟الراس : من ذ  احدف 

 الحدخ ف : د ؼ دكنمؿ  ةرح؟

 اداة مصفوفة المشكمة / الفعل:

 الموضوع اي نر ايد نب الم د  
 المرقوب

ايجرافات 
 المط و  

ادحب الم د   
 ف  ذذا النمود

ادحب ايد نب 
الح  دنت ال  
 ظلور الم د  

ادحب اي نر   
الح  حرح ت ن   
 ظلور الم د  

كن الوضت ادحب ذ
المرقوب ا جند  
 او الو وؿ ال ه

ار د ايجرافات 
الدة     نلاضنف 
 ن   الم د  

Problem Causes Effects Desired 
situation 

Action to be 
taken 

 

  فرص م ندؿ
 مخطط حدح مر حححوى
 ق ر مخطط حض ت ححةنقـ

 

 

 

 

 

 

 


