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فير  يف ترد ا االراا  العة ير      يعيش العامل يف الوقت احلالي عصراا  نرا الديرتيا  مل افسات را  العا        

الثقاتيرر  ملااجد اعيرر ر عصرراق  اليقرراج تيررا لهجررو  مل اينهررار مل ًرر ا ي هررا جةي ررا  يف   مل الدكسولوجيرر   مل

أساس جو ة افسدج مل ك ب ثقر  اف ردديتيا مل اهراًمر نرا      الدساتس العافي الشتيت مل ال ي ييسا عةا

ف العصرار مللي رت أنرا ااديرااير مل     ًسا أصرييت اورو ة يف افسس را  هراملاة ةد ير  اداهرها  رامل       

ذلك لديقيق الد ي ز مل الددوق ااجيابي يف أ اج افسس ا  ر مل ّفا كانت افسس ا  الرتبوي  ًي اف روول   

ختا جرا نرا نرواا  بشراي  نسًةر  لر ا اليسراجر تكراىل نرا ايمل  ا ييرق            عا بساج االد ع نرا ار م نرا   

 تيها.نيا ئ اوو ة الشانة  

يف "Total Quality"  اورو ة الشرانة    ليةقري الوروج عةرا بعرا جوانرب       الرتلي  نا ًسا جراج ًر ا       

 .افسس ا  الرتبوي 

بانهررا أ أسررةوو ا ررويا   الدعةي يرر  وررو ة الشررانة  يف افسس ررا  ا ( 01مر ص3102يعررا ف رباكرر ر     

تان  مل ن د ا يف اي اج يش   كات  جماا  الع   الدعةي ير تهي ع ةي  إ ااير  ققرق أًرتاف كر      

نا سوق الع ر  مل ال ةير  ر أي أنهرا اشر   ويرع مل راشا مل نشراسا  افسس ر  الدعةي ير  لريس تقر  يف            

مل  ا  عةا ققيق اها ال ةي  مل زيرا ة ثقردهمر  إنداج اخلتن  مل لكا يف اوصيةها ر اينا ال ي يس وي ةد 

 ق ني ناكز افسس   الدعةي ي  حمةيا  مل عافيا أ 

ز يف ايساس عةا ققيرق اهرا اف ردديتيا نرا ار م      مما سيق يد وح لسا أىل اوو ة الشانة  ااّك   

افيرا ئ  عةرا عرت  نرا     عد رت نااعاة اةدياجااهم افخدةد ر مل ك لك عةا ق ني اي اجر ك ا أنهرا ا 

 .اليت ابت نا ققيقها لةوصوم لةجو ة الشانة 

مل قرت كانرت ك را    تأنا يف ذلرك ترأىل أبةرب افدراًيم ر    ندهوم اوو ة الشانة  بعتة نااة  نا لقت    

 (23-23-صًرر0321ال سر ر يةي:

 م(0331-م0321/ افاةة  ايمل : الديص مل الددديش ر0

 م(0391-0331/ افاةة  الثاني : هي  اوو ة إةصاشيا  ر3

 م(0391-0391افاةة  الثالث : ه اىل مل اأكيت اوو ة ر/ 2

 م(3111-03911/ افاةة  الاابع : ةةقا  اوو ة ر3

 إ  الوقت احلاها(-3111/ افاةة  اخلان  : إ ااة اوو ة الشانة  ر1

مل اوتيا بال كا أنا يف ك  ناةة  نا ً ه افااة  يدغي ا ن   ا نص ةح اوو ة  ال   عةا اغري     

رك را أىل ًر ه افااةر     هونار مل اغري افدهوم يف ك  ناةة  إمنا ًو انعكاس لثقات  ً ه الدررتة  ند

 لي ت نسدصة  عا بعوها اليعا ب  إىل ك  ناةة  متث   ا واا  لة اةة  اليت ا يقها.
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برني ندهروم اورو ة الشرانة  مل ندهروم ترها ا  اورو ة ك قراييس اورو ة العافير            كيري ًساك اة     

أىل ً ه افقاييس ًي مناذج لدقييم افسس ا  عةا أسرس اورو ة الشرانة ر مل    ر مل احلقيقي  3111اييزمل 

يقصت بشها ا  اوو ة  أجم وع  افعرايري الريت ملهرعدها    ةيث لي ت ًي تة د  إ ااة اوو ة الشانة ر 

بعا اليوا  بغاض الد ييز بني افسس ا  اليت اسدهج تكاة اوو ة يف بعا أمل ك  الع ةيا  مل الريت  

أ. لدزام بها يكوىل لزانا  عةا اوه  افاةحر  إصرتاا نرا يديرت ذلرك يف صرواة ترها ة أمل جراشزة         يف ةام اا

 (313-319ر صم3103رعيت احل يتر 

ر ك ا أىل تة د  اوو ة الشانة  اعدرب تة د   ااةي  هوم اوو ة الشانة  أعم  مل أمش بالدالي تإىل ند    

لة سس   ا اقيب عةيها سوى الدزام اإل ااة العةيا ر أنا تها ا  اوو ة تهي الدزام نا افسس   أنام 

 .الغري 

اليشاي  يف قتيم امل ةتيث مبيدكا أمل ن ديتث يدساملم اابي  اإلن اىل مل ققيرق سرعا اا يف    مل اأِ     

درار مل نرا ذلرك  عروة  يسسرا      ترااة إ  أً ي اإلتعوة إليا ر أمل الكاىل لإلس م أسيقي  نياه مل آاااا إا مل 

مل  ( 010مر ص3100رتقيهررير  .يف القرروم مل الع رر   يف ااة رراىل مل اااقرراىل    احلسيررا إ  اوررو ة ند ثةرر  

سرواة  ر( ُصرسعع  الةهرِا الهرِ ي أقاعققرا  كشرْ  ت ريعجَّ  إخْنرُا ا رِيريق ِب  را ا د ع ةشروىل           قولرا اعرا : ر   أع م تاًت عةرا ذلرك   

 (99 اآلي  الس  ر

ملصا ذااا بإاقاىل الع  ر ت  تك برأىل ًر ه أةرت الصردا  الريت اندرتةها        تإذا كاىل اهلل عز  مل ج   قت

م مل ةث عةيهار تةيس اف ةوو تق  اأ ير  الع ر ر بر  اف ةروو اأ يدرا بإاقراىلر مل ًر ا نرا نددقرا          اإلس 

 يف بعا نسس ااسا الدعةي ي  ةيث ااادع ن ي  نس مل الع   عا ندقسوه. إليا لهسا

 

عةا أنها أ جم وع   نعايري اوو ة الشانة   يف افسس ا  الرتبوي ( 00مر ص3103يعا ف رالزعيربر     

افسس ا  الرتبوي  مل اليت اد ث   يف جرو ة الاسرال  مل الاةير  مل اإل ااة     افواصدا  اليت جيب أىل ادواتا يف

مل يوريا   أ نصراا الردعةم مل الدقرويم   كدراجة القراش ني بالدرتايس مل    ير  مل مل ا   افسس   مل الربانج الدعةي

سس ررا  نعيرراا جررو ة الد ويرر  كأةررت نعررايري اوررو ة الشررانة  افه  رر  يف اف (99ًرررر ص0321رال ررسر 

الدالي تقت متي ز  نعايري ال س  عرا نعرايري الزعيررب بشر وليدهار مل اغ يدهرا فعيراا نهرم ملًرو         الرتبوي ر ب

ةد ويرر  بررري الد ويرر ر مل الرر ي ا ن ررد يع ابدررام اً ي دررا يف  رر  احلاجرر  افّةيرر  إلجيررا  نصررا ا بتيةرر  ل  

ابويرر  برراياص نررع  اوررخم ندقررا  الدعةرريمر مل مّمررا ا تررّك تيررا أىل نسس رر  ا   افصررا ا احلكونيرر  ر مل

اىل بررأااى اعد ررت  اعد ررا  كةرري عةررا الد ويرر       اجنيررت يف إجيررا  نصررا ا متويرر  بتيةرر  لررار ا اقرر      

 احلكوني.
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 نا أبازًا:ًساك الكثري نا ااسياو اليت اتتع افسس ا  الدعةي ي  لد ييق نعايري اوو ة الشانة     

 (32مر ص3100( مل  ر تع ىلر 31صمر 3103رالزعيرير 
 احلاج  إ  نصتاقي  اف دديتيا ةوم انداجي  افسس ا  الدعةي ي  مل قتااها. .0
 ب وض ايًتاف لتى العانةني يف افسس ا  الدعةي ي  بشك  عام. .3
% نرا اكرايا اخلرتنا  الريت اوريع      31نا ميكا أىل يرتاب عةيها نا نزايرا حلدرم نرا يقرااو نرا       .2

 (33مر ص3102مخيسر التبا ملرًتاا  ب يب بياو الرتكيز عةا اوو ة الشانة . 
 (33مر ص3102مخيسر التبا مل ر افسات   الشتيتة يف    العوف  مل الدكسولوجيا. .3
 (33مر ص3102 يسر التبا مل اخلرند ةيا  الع  ج مل اوقعااهم يف از يا  ن د ا.  .1
مر 3102مخريسر  الرتبا مل  رأصيح هاملاة ةد ي  اداهها افشك   افرتاي  عةا الس ام اليريملقااسي.  .0

 (33ص
م إقيام نع م االد عا  عةا الدوسع يف الدعةيم نع بتاي  ال يعيسا  نع الدوريي  براوو ة يف الدعةري    .9

 (090مر ص3103رزكير ر مما أسهم يف زيا ة نعتا  الي ال . 
افسس   ذااهار مل اليعا اآلارا   ت أىل بعوها متث   هغوسا  نا  اا مل اف ةم ل ه ايسياو جي   

لواملاة ا ييق نيا ئ اوو ة افسس   الرتبوي    تعت مل لكس ها جمد ع ميث   هغوسا  نا اااجهار 

 مل يكوىل لا القتاة عةا افسات  .الشانة ر مل ذلك لكي ا د يع ققيق ايًتاف افاجو ة نسها  
 

 

مر 3103رالررزعيرير  لد ييرق اوررو ة الشرانة  يف افسس ررا  الرتبويرر  أً ير  بالغرر ر اديررت  تي را يةرري:        

 (30-31ص

افسس رررا  م اإل ااي يف نرررا اررر م هررري  مل ا رررويا الس رررا  زيرررا ة كدررراجة الع ةيررر  الدعةي يررر  .0

 الدعةي ي ر مل ااسدختام اينث  لة واا .

 ااااقاج مب دوى ال  و يف ويع اووانب او  ي  مل العقةي  مل ااجد اعي  مل السد ي . .3
 مل الع قا  اإلن اني  ال ةي   بني العانةني بافتاس . اوتري جو نا الدداًم مل الدعاملىل .2
الصررييي  مل الدداعرر  نعهررا نررا ارر م متكررني إ ااة افتاسرر  نررا قةيرر  افشررك   بررال اق  .3

 اإلجااجا  الدصيييي  الوقاشي  فسع ةتملثها ن دقي  .
 ا ييق نعياا ميسح افتاس  ااةرتام مل الدقتيا احملةي مل ااعرتاف العة ي. .1

 (003ص مر3113ر العدييبر ققيق الاها افدزايت لة  دديتيا نا اخلتنا  الدعةي ي . .0

أىل ا ييرق اورو ة الشرانة  يف افسس را       مل نا ا م اسدعااض أً ي  اوو ة الشانة  يد وح لسرا      

الرتبوي  يرتا ب عةيا الكثري نا الدواشتر مل اليت اعدرب نسس ااسا الرتبوي  يف أنس  احلاج  إليهار  ليس 

 ملسواج يف افتااس اكشعااا  يدغس ا بها الرتبويني ب  كواقع نة وس يف خمدةا افسس ا  الرتبوي  

 اوانعا  أمل الوزااا .

لقت اساملم كثري نا الياةثني نيا ئ مل أسرس اورو ة الشرانة  يف الدعةريمر مل نرا ار م الييرث تقرت             

 (030مرص3103رناسي مل نص دار  اا دق أبةب الياةثني عةا افيا ئ الدالي :
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 الدخ ي  ااسرتاايجي لةجو ة. .0
 القيا ة الدعال . .3
 ندكانة  نا الييانا  مل افعةونا  يف اختاذ القااا. ااسدسا  إ  قاعتة .2
 افشااك  مل الع   او اعي. .3
 الرتكيز عةا اها اف دديت. .1
 الدي ني اف د  ا مل الد ي ز مل احلاص عةا اتايب العانةني. .0

ت ع  ادرا ايا راا مل أ اج الع ر  نرا أملم     يالدأكهاملاة  (009صمر 3113ر ر العدييب مل أهاف      

مر 3103ر رالرزعيري  ختدريا الدكةدر  إ  احلرت اي نرار بيس را أهراف       اينا الر ي يرتارب عةيرا     رناة

ر ع يررر راسررردختام الدكسولوجيرررا كأةرررت نيرررا ئ اورررو ة الشرررانة ر أنرررا مل اابدكاايررر  (03-09ص

هاملاة ملجو  اةي  نشرتك  نعاملت  نرا قير  كاتر  العرانةني مل     تقت أّكت عةا  (33-30مر ص3119

 ثقات  اوو ة يف افسس   الدعةي ي .ةوم  افتااج
اها اف دديت سواج كراىل  ديقيق مّما سيق يد وح لسا أىل نيا ئ اوو ة الشانة  يف جم ةها اهتف ل   

 ااةي أمل ارااجير ترالد ي ز مل جرو ة افخاجرا  مل ااًد رام باةدياجرا  اف ردديتيا ارس ي بالوراملاة          

كرا  ميل ا افيتأ افهرمر تةسرا أىل ندخير  كيرا      يف إهاتدا رع ي ( لديقيق ً ا الاهار مل قت أجا 

ر لتى او يعنو ةتة ندداقني  ملىل ملجو  اااس  ملاهي   يصةوا لسدس افكاىلر لو سااملاال وع  أىل 

 ته  سيص  او يع؟ مل لو ملص  او يع ً  سيكوىل ذلك يف ندس الوقت؟
 

 (09-00مر ص3119ر اليسار  :يقدوي الدعةي ي  افسس   يفالشانة   اوو ة ن ام ا ييق إىل          

 .اوها  العةيا يف اف وولني قي  نا ملاالدزام الكان  ملالددهم الكانة  القساع  .0

 .الرتبوي  افسس   يف باوو ة اخلاص الدس ي ي ملافساخ الدس ي ي  الثقات  إتاع  .3

 .يف كات  اف دويا . ايتاا  لكات  اف د ايا ملالدتايب الدعةيم .2

 .ملالع و ي ايتقي اف دويني عةا ملايق ام اإل ااا  بني اااصام ملادعي  الدس يق .3

 .الدعةي ي  الع ةي  جو ة ق ني جهو  يف العانةني ايتاا  ملويع اوها  ويع نشااك  .1

مل  اا  افسس    افاكزي الصعيتيا عةا اوو ة إل ااة ملتعام  قيق نعةونا  ن ام اأسيس .0

 الدعةي ي .
نة   ملىل ملجو  أي نسهار تهي مل افدأن  ل ه افد ةيا  جيت أنا يصعب بالدع  ا ييق اوو ة الشا    

 قاعتة نديس  لةجو ة الشانة ر ا د يع نا ا لا أي نسس   اعةي ي  ققيق ايًتافجمد ع  اشّك  

 .افاجو ة نا ا ييق اووة الشانة 
 

يق اوو ة الشانة  يف افسس ا  الدعةي ي  باسدختام عتة أساليبر مل نا أكثا ً ه ا ي ميكا   

إلةصاشي ر اأسةوو ة  افشك  ر أسةوو اخلااش  افددق ر اسةوو افقاان  ايساليب تيوعا :  

ك ا أىل ًساك  (90-03مر ص 3100رالغديةير  أن    ااقرتاةا ر أسةوو اقاب  الع ةيا  ااةصاشي .

ر منوذج جوااىلر منوذج بالتايجمنوذج  ميسجر  ًا:زالس اذج لةجو ة الشانة  يف الدعةيم نا أباعت  نا 

(20-20ًرر ص0333ر الزًاانير   اي.تاشمنوذج كاملسيبر الس وذج ال



  

  6صفحة |                                                            دليل الجيب في الجودة الشاملة                                                                                                                  

 

اف دختم يف افسس   الدعةي ي  ة ب نوع افسس   مل ةج ها مل كر لك  أمل الس وذج مل يديت  ايسةوو    

  ة ب اربة إ ااة افسس   الدعةي ي  يف ً ه ايساليب.

 (39مر ص3103رالزعيرير  ًساك أساساىل حيت اىل ققيق اوو ة الشانة  يف الع ةي  الدعةي ي :   

ايري  اليت ميكا بواس دها اوجيا الع   يف افسس   الدعةي ي  ةحو اورو ة مل  قتيت افع/ااساس ايملم

 اليت ميكا يف هوشها احلكم عةا نتى نا ققق نسها.

قتيت افستاا  اليت يف هوشها ن دتم عةرا اروتا اورو ة الشرانة  أمل تقرتانها مل الريت       /ااساس الثاني

 ميكا قتيتًا نا ا م ااسدييانا  مل افقاييس.

مر 3119رع يار تيةخ صها   اوو ة الشانة  يف افسس ا  الدعةي ي  قيقآلليا  قأن ا بالس  ي   

 تي ا يةي: (39-30ص

ملهع     اسدي ي  مل ملهع قواعت الع   مل الدخ ي  لو اىل اوو ة مل يدو  ا اعتا  ا .0

 افواصدا  اف ةوب .
 نشا افعايري القياسي  . .3
 نااقي  اوو ة. .2
 تيت تاص الدي ني.ق .3
 ا ققيق اوو ة.واجههيقتيت افشكة  اليت  .1
 قةي  افشكة  مل  ااسدها. .0
 اادياا احل  افساسب لة شكة  مل اصيييا. .9
 اسدي  احل . .9

نشا أتكاا ثقات  اوو ة   اا  نسس ا  عةا أً ي   (32-93ًرر ص0321رال سر مل يسّكت    

ند ةيااهار  مل ذلك كخ وة أمل  نا ا وا  الد ع الدعةي ي لدقي  الدعةيم  مل اهيو  الييو  الدعةي ي  مل ا

يف إتاااا ً ه أً ي   بالغ  لو اىل ققيق اوو ة الشانة  يف افسس   الدعةي ي ر مل ة ا ييق اوو

الشانة  يف افسس   الدعةي ي  ب  س   ملىل ملجو  نقاملنا  أمل نعوقا  اقا كعاشق أنام اوو ةر 

ها يف الدسدي  مل افدابع  سي اًم ب  تك يف ك ا أىل إع اج ك  ا وة نا اخل وا  ال ابق  ةق

 جتاملز أي عقيا .

قت يكوىل ال يب يف ذلك ملقوعها قت ادش  بعا افسس ا  الرتبوي  عست ا ييقها لةجو ة الشانة  مل     

 (091-093مرص3119رأمحتر  يف أةت ايا اج الدالي :

 اعج   افسس   لديقيق نداشج سايع . .0
 أا  قااا الد ييق قي  إعتا  الييو  اف ش   لدقيةها. .3
 يف لس اذج سابق   ملىل اعتي  أمل نااعاة ل املتها الييوي  التااةي  مل اخلااجي .االسق  احل .2
 اإلاداق يف الدعان  نع نقاملن  الدغيري. .3
 عتم قتيت ةاجا  الع  ج قتيتا  جيتا . .1
 ا اوانب الدقين عةا ة او العسصا اليشاي.الرتكيز عة .0
رالع راا  مل   ختوف بعا العانةني نا ق    اف روولي  مل االدرزام مبعرايري ةتيثر  بالس ري  إلريهم.       .9

 (302مر ص3101آااملىل ر 

ادانا ... أ اكسا ا م اةةدسا نع اوو ة الشانة  نا ل ه لع ةي  نا أً ي  يف الاتع مب دوى نسس ااسا 

كيا أىل ً ه الع ةي  قت ا و ا  يف ندهونها عرب ال رسنير لر لك ا نرتاي قرت ا هرا برتا         الرتبوي ر مل

لكررا افهررم أىل نكرروىل ن رردعتيا لدقي رر  أي نررا   دهرروم يدرروق نررا عا تسرراه ا ررو اا ر مل مب رر  ا جتيررت مل مب

 ن ديتثا  العصار مل ال ي نا تأنا أىل ي وا الع ةي  الدعةي ي  مل الاقي مب دوى جمد عااسا.
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