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  : الملخص
ھدفت الدراسة تطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء مدخل 

الشاملة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وتكونت من إطار عام من مقدمة ومشكلة الجودة 
وأسئلة وأھداف وأھمیة ومنھج ومصطلحات ودراسات سابقة، ثم ثالثة محاور جاء المحور األول 
عن اإلطار المفاھیمي للجودة الشاملة في البرامج التعلیمیة، ثم المحور الثاني عن اإلطار المفاھیمي 

امج تعلیم الكبار، ثم المحور الثالث عن الرؤیة المقترحة لتطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة لبر
مبررات تطویر برامج : العربیة السعودیة في ضوء مدخل الجودة الشاملة، وشملت الرؤیة المقترحة

ار في تعلیم الكبار في ضوء مدخل الجودة الشاملة، بعض أسالیب تطویر إدراة برامج تعلیم الكب
متطلبات تطویر معاییر الجودة الشاملة إلدارة برامج تعلیم الكبار، تطبیق ضوء معاییر الجودة، 

 تفعیل برامج التنمیة معاییر تحقیق ثقافة الجودة الشاملة في برامج تعلیم الكبار،برامج تعلیم الكبار، 
 .المستمرة والتعلیم المفتوح في برامج تعلیم الكبار

  :مقدمة 
دارة باھتمام كبیر مع أنھا حدیثة النشأة كعلم مستقل، ویعزى ھذا االھتمام إلى حظیت اإل

طبیعتھا، ووظائفھا، وغایاتھا، فمن حیث طبیعتھا ُتعد اإلدارة فرعًا من فروع العلوم اإلنسانیة، 
ر وتتسم بالحتمیة بمعنى أن إنجاز األعمال في المنظمات ال یتأتى إال بھا، وبذلك فلیس للمنظمة الخیا

في أن تأخذ بھا أو ترفضھا، ومن حیث وظائفھا تنطوي اإلدارة على مجموعة من الوظائف ھي 
التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابة، وتتسم ھذه الوظائف بالتشابك والتداخل، فمع أن لكل وظیفة 
خصوصیة معینة، وتستھدف تحقیق أغراض محددة، إال أن ھذه األغراض تجتمع معًا لتحقیق 

  . المنظمةأھداف
وال یختلف إثنان على أن المجتمع المتعلم أكثر قدرة على النمو والتطور من المجتمعات 
التي یكثر فیھا الجھل واألمیة، وأن التربیة الشاملة ھي الوسیلة األكثر نجاعًة في تطویر قدرة 

متسارعة ولما كانت مجتمعات الیوم تشھد تطورات . المجتمع على النمو ومواكبة متطلبات العصر
نظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحدث تغییرات شبھ جذریة في أنماط الحیاة اإلنسانیة و 
األنشطة التي یمارسھا اإلنسان في كافة المجاالت التقلیدیة والحدیثة فإن تعلیم الكبار ینبغي أن 

ار واتجاھاتھم وتحدیدھا یواكب ھذه التغیرات سواء في البرامج التعلیمیة أو التغلغل في دوافع الكب
  . بغیة تطویرھا بما یسھم في تنمیتھم و تنمیة مجتمعاتھم

ومن المتعارف علیھ لدى المھتمین بالجودة الشاملة والمتخصصین فیھا أن القیادة بشقیھا 
، فالقیادة یجب أن )٢٠٠٧أحمد، (العلیا والتنفیذیة ھي من أبرز أسس الجودة، وأھم شروط نجاحھا 

ي كامل للجودة ومتطلباتھا، وكذلك ثقافة الجودة وكیفیة نشرھا، باإلضافة إلى تكون على وع
ضرورة إعطاء مشكالت العاملین أھمیة وأولویة في حلھا، وتأیید العمل الجماعي، ومشاركة 

  ). ٢٠٠٩محمود، (الجمیع في صنع واتخاذ القرارات
الك القادة لرؤیة شاملة امت: وللقیادة مجموعة من الخصائص في ظل نظام الجودة من أھمھا

عن الجودة، مع القدرة على تحویل ھذه الرؤیة إلى رسالة واضحة وأھداف محددة یسھل فھمھا من 
قبل أعضاء المؤسسة، تحقیق درجة عالیة من االلتزام والفھم بین المؤسسة وأعضائھا، واالستعداد 

ة، وتشكیل فرق العمل الكافیة لمواجھة المستقبل، ومساندة عملیات التجدید والمبادرات اإلبداعی
لتنفیذ خطط التغییر والتطویر المتوافقة مع ھذه المبادرات، وكذلك منح الثقة ألفراد المؤسسة وفرق 
العمل في قدرتھم على تحمل مسؤولیة التطویر المؤسسي الشامل، وبث الثقة فیھم من خالل 

السیسي، (وتحمل المسؤولیة إشراكھم في السلطة، واتخاذ القرارات وزیادة درجات الحریة، 
  ).  م٢٠١٠الطویل، وأغا، ) (٢٠١١وعشبة، 
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كما أكد البعض أیضًا على أھمیة اإلدارة العلیا، موضحًا أن تطبیق الجودة یعتمد أوًال على 
اقتناع اإلدارة العلیا بضرورة التحسین والتطویر المستمر، والعمل الجماعي، ومشاركة العاملین في 

، و توفیر المناخ المناسب الذي یجعل من المؤسسة بیئة صالحة لنشر وضع أھداف المؤسسة
  ). Hartman, 2002(وتطبیق ثقافة الجودة 

إن مجتمعنا العربي وھو یطرق أبواب التقدم بعد أن اختط لنفسھ أسلوب التنمیة الشاملة 
رد بالشكل لجمیع موارده البشریة والطبیعیة ھو في أمس الحاجة الستغالل جمیع الطاقات والموا

الذي ینسجم مع تطلعات األمة ویحقق أھدافھا في التكامل االقتصادي واالجتماعي ویجنبھا الھدر في 
الموارد الطبیعیة واإلمكانات البشریة، وإن االستغالل السابق ال یتأتى إال من خالل االھتمام بتعلیم 

راحل العمر، إذ تشیر الكثیر وتدریب كافة الشرائح واألعمار صغارًا وكبارًا وفي أي مرحلة من م
من الدالئل إلى أن تعلیم الكبار قد أصبح میدانًا مھمًا من میادین التربیة الحدیثة، وأن المتعلمین 
الكبار ھم في مركز أو قلب أھم التجدیدات المستقبلیة في التربیة والتعلیم وبخاصة في التعلیم العالي 

  ).٤، ٢٠٠٦شواشرة، (
ار ع     یم الكب یم          ویختلف تعل ع تعل ًا لعوامل ذات صلة بواق رًا تبع ًا كبی یم الصغار اختالف ن تعل

ة،والوقت،      ة، و المھن سؤولیات العائلی ة، والم ة االجتماعی ر، والبیئ ا العم روفھم، ومنھ ار وظ الكب
ن        ، والدافعیة نحو التعلم، والھدف والطریقة     ع م ي تنب ة الت ة والخارجی ل الداخلی وغیر ذلك من العوام

ن             داخل المتعلم    ة م ھ بفعل عوامل وظروف خارجی ا علی الكبیر نفسھ من ناحیة والتي یتضح تأثیرھ
صائص           ك الخ ل وتل ك العوام ي تل یة ال تراع ررات دراس اھج أو مق رى، وإن أي من ة األخ الناحی
رامج، سیكون مصیرھا          ك الب والظروف المحیطة بالكبیر، وتؤخذ بالحسبان عند تخطیط وتحسین تل

ي اح ف دم النج ر وع ار  التعث یم الكب شروعات تعل ن م ر م صل للكثی ا ح ر، كم ة األم ولي، ( نھای الطنب
٢٢٤، ١٩٩٤.(  

وإن كان تعلیم الكبار یتواله في كثیر من المواقف مؤسسات غیر نظامیة، فإن الصیغة التي 
تبدو أكثر قبوًال في المستقبل المنظور ھي الشراكة بین المؤسسات الخاصة والمؤسسات الرسمیة 

ضطالع بمھمات ھذا التعلیم، ویبقى الحكم ھو المستھلك أو السوق، والسوق القادر والحكومیة لال
المنظمة العربیة . (على فرز األكثر كفاءة واألكثر فاعلیة والتزامًا بالوفاء بمتطلبات ھذا السوق

  ). ٢٠٠٢للتربیة والثقافة والعلوم، 
ت باھتمام معظم دول وإذا كانت عملیات إصالح المؤسسات ومداخلھا المختلفة قد حظی

العالم فإن مدخل الجودة الشاملة قد حظي باھتمام بالغ باعتباره استجابة منطقیة للمتغیرات العالمیة 
والمحلیة، وھذا األمر جعل بعض المھتمین بالجودة في المجال التربوي ینظرون إلى تطبیق معاییر 

حیث یمكن القول بأن تطبیق الجودة الجودة واإلصالح التربوي باعتبارھما وجھین لعملة واحدة، ب
بدوي، ) (م٢٠٠٧أحمد . (ومعاییرھا ھو التحدي الحقیق الذي ستواجھھ األمم في العقود المقبلة

  .)م٢٠١٠
ودة          ق إدارة الج ى تطبی دعو إل ة ت ة وعالمی ة إقلیمی ز بحثی ن مراك یحات م ت ص د تعال ولق

وم نظ        ) TQM(الشاملة وى ومفھ م محت یم، إذ إن فھ ا     في قطاع التعل سر لن شاملة یف ام إدارة الجودة ال
باب        ذه األس ن ھ یم وم ي التعل سفة ف ذه الفل ق ھ ى تطبی دعوة إل ن ال ة م باب الحقیقی وب، (األس محج

١١٤، ١١٢، ٢٠٠٣:(  
ستھدفة           -١ ودة الم ق الج بة لتحقی ة مناس یح بیئ ة تت سفة تنظیمی شاملة فل ودة ال ل إدارة الج تمث

  .للعملیات
 .ات إقامة نظام قومي لمخرجات ذات سمات تنافسیةتوفر إدارة الجودة الشاملة متطلب -٢
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 .تساھم إدارة الجودة الشاملة في مھام التقییم المستمر لإلستراتیجیة الشاملة للمنظمة -٣
ي        -٤ ذ        دم تساھم إدارة الجودة الشاملة ف ام التخطیط والتنفی ي مھ ة ف ات التنظیمی ة التكوین ج كاف

 .والرقابة وفق معاییر أداء متجدد
ود إدارة الج  -٥ رامج     تق د الب ة وتحدی شطة المنظم وعي ألن سین األداء الن ى تح شاملة إل ودة ال

 .الالزمة لزیادة القدرات التنظیمیة لرفع كفاءة اإلدارة
تساھم إدارة الجودة الشاملة في تحدید مستوى جودة الموارد التنظیمیة وغیرھا، األمر الذي       -٦

 .یتیح توقع مستوى األداء وفق حاجات المستفیدین ورغباتھم
ة              -٧ ر الالزم ات التغیی ق متطلب ھ وف د العمل وقیم ي تطویر تقالی شاملة ف تساھم إدارة الجودة ال

 .لتطبیقاتھا في إطار نظرة مستقبلیة للفرص والتحدیات
فإدارة الجودة الشاملة تمثل المنھج الذي یمكن أن یساعد المھنیین في التغلب على المشكالت 

أداة    والمصاعب الخاصة بالتغییر البیئي، ولتخ    ة، وك فیف مخاطر وتزاید الثقة في المؤسسات التعلیمی
  ).Jerome S, 1995, 6-7" (لتأسیس العالقة بین التعلیم واإلدارة والحكومة

اس       د األس ي تع ادات الت ادئ واإلرش ن المب ة م وي مجموع شاملة تح ودة ال ا أن إدارة الج كم
ة و   الیب الكمی ق األس ا تطب ا أنھ سة، كم ستمر للمؤس سین الم سین  للتح شریة لتح وارد الب ستخدم الم ت

ى الدرجة         ى الوصول إل الخامات والخدمات المقدمة للمؤسسة، وجمیع العملیات داخلھا، باإلضافة إل
شكل     ف ب ًضا توظ ستقبلیة، وأی ة والم الء الحالی ات العم ى احتیاج دھا أن تلب ي عن ي ینبغ ددة الت المح

سین ا  ود التح یة، وجھ ة األساس الیب اإلداری ل األس دخل  متكام ار م ي إط ة ف الیب الفنی ة، واألس لحالی
  ).James H, 1992, 6(نظامي یركز على التحسین المستمر 

ي                 ى المرتكزات األساسیة الت وم عل دة تق ة جدی ا إیجاد ثقاف ویتطلب تطبیق الجودة ومعاییرھ
اسات  ، وھنا اتفقت اآلراء والدر)م٢٠٠٦الحربى، (یحتاجھا ھذا التطبیق بشكل یجعلھ ممكنًا وناجحًا    

ع       ة م بة ومتناغم ا متناس سات، وجعلھ ذه المؤس ة ھ ن بتھیئ ودة رھ ام الج ق نظ اح تطبی ى أن نج عل
عمار، (الفلسفة التي یتطلبھا ھذا النظام بمعنى تغییر ثقافتھا السائدة إلى ثقافة الجودة بین العاملین بھا      

ري، ) (م ٢٠١٢ ن ) م٢٠١٤الحری ل م ك ك د ذل سید (ویؤك ان، ) (٢٠١٢ال ث ) م٢٠١١بوزی حی
ق الجودة                  ي تطبی دء ف ل الب وفیره قب ن ت د م ة الجودة شرط مسبق الب اء وترسیخ ثقاف أوضحوا أن بن

  .بالمؤسسات عامة، والمؤسسات التعلیمة خاصة
  :مشكلة الدراسة

أن أبحاث تعلیم الكبار تفتقر بصفة عامة إلى إلى ) ٢٠٠٦(أشارت دراسة شواشرة 
  .حلول علمیة للمشكالت المتعددة التي یواجھھاالدراسات المنھجیة التي تسھم في إیجاد 

أن ضعف ثقافة الجودة یعد أحد نقاط الضعف، ومصدر ) ٢٠١٤الداود، (وأكدت دراسة 
على أن أول ) م٢٠١٠محمد، (خطر رئیس یھدد التطبیق الناجح لنظام الجودة، وركزت دراسة 

ن یقاومون التغییر وال یقبلون معوق یعوق تطبیق الجودة في المؤسسات التعلیمیة ھو األفراد الذی
الجودة، ویخافون تحمل المسؤولیة وااللتزام ویرجع ذلك إلى ضعف ثقافة الجودة لدیھم، وعدم 

) ٢٠١٠الشناوي، (إلمامھم بالمفاھیم والعملیات التي یتطلبھا تطبیق الجودة، واتفقت معھا دراسة 
على تطبیقھا بالمؤسسات التعلیمیة، والتي أشارت إلى قصور الفكر الصحیح للجودة لدى القائمین 

والتي اتفقتا على أن اھتمام ھذه ) ٢٠١٣خاطر، (ودراسة ) ٢٠١١السیسي، وعشیبة، (ودراسة 
المؤسسات كان منصبًا على تطبیق آلیات وإجراءات وتقنیات الجودة فقط دون االھتمام ببناء ونشر 

، )٢٠١١الصواف، وإسماعیل، (اسة ثقافة الجودة بین العاملین والمستفیدین من المؤسسات، ودر
  .التي أشارت إلى أن فشل العملیة التعلیمیة في تطبیق مبادرات الجودة یعود إلى ضعف ثقافة الجودة
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وفي ضوء ما سبق تتضح مشكلة الدراسة الحالیة في معاناة برامج تعلیم الكبار من بعض 
جھتھا بما یؤدي إلى تطویر أوجھ القصور التي تتطلب العمل على حلھا واقتراح الحلول لموا

  وتجوید برامج تعلیم الكبار وھو ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة؟
  : أسئلة الدراسة

  "تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالیة
  ما اإلطار المفاھیمي لمدخل الجودة الشاملة؟ .١
  ما اإلطار المفاھیمي لبرامج تعلیم الكبار؟ .٢
المملكة العربیة السعودیة في ضوء األدبیات والدراسات ما مالمح برامج تعلیم الكبار ب .٣

  السابقة التي تناولتھا؟
ما مالمح الرؤیة المقترحة لتطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء  .٤

  مدخل الجوة الشاملة؟
  : أھداف الدراسة

لعربیة السعودیة في تھدف الدراسة بشكل رئیس إلى تطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة ا
  :ذوء مدخل الجودة الشاملة وذلك من خالل ما یلي

  .تعرف اإلطار المفاھیمي لمدخل الجودة الشاملة .١
  .تعرف اإلطار المفاھیمي لبرامج تعلیم الكبار .٢
تعرف مالمح برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء األدبیات والدراسات  .٣

  .السابقة التي تناولتھا
تقدیم الرؤیة المقترحة لتطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء  .٤

  .مدخل الجوة الشاملة
  :أھمیة الدراسة

  :تنبع أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات على المستویین النظري والتطبیقي، أبرزھا ما یلي
  .تى مجاالتھاأھمیة برامج تعلیم الكبار ودورھا الكبیر في عملیة التنمیة بش .١
أھمیة مدخل الجودة الشاملة ودور اإلیجابي في تطویر البرامج والمؤسسات على اختالف  .٢

  .اھتماماتھا
 –ندرة الدراسات الحدیثة التي تناولت برامج تعلیم الكبار في المملكة العربیة السعودیة  .٣

  .- حسب اطالع الباحث 
ل االستفادة من الرؤیة المقترحة یمكن أن تفید القائمین على برامج تعلیم الكبار من خال .٤

  .لتطویر برامج تعلیم الكبار
یمكن أن تفتح المجال أمام الباحثین المھتمین بتعلیم الكبار إلجراء دراسات أخرى مرتبطة  .٥

  .بنفس المجال
   :منھج الدراسة

تستخدم الدراسة المنھج الوصفي باعتباره األنسب لتحقیق أھدافھا، فمن خالل یتم الوقوف 
  .اقع برامج تعلیم الكبار ووضع الرؤى المقترحة لتطویرھاعلى و
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  :مصطلحات الدراسة
رامج .١ خاص،    : الب شخص أو األش دى ال ة ل ة واالجتماعی ة والمھنی ة والثقافی ب العلمی ي الجوان ھ

ة         اھج التعلیمی ق المن ن طری رات ع اھیم والخب ات والمف دث االتجاھ دھم بأح سین،  ( وتزوی الح
  ).١١ھـ، ١٤١٥

ملیة تغییر إیجابي مقصود ومخطط یھدف إلى االرتقاء بالمنظمات المجتمعیة ھو ع: التطویر .٢
على مختلف أنواعھا، كما أنھ یتم على أساس مواجھة إیجابیة وفعالة لقوى التغییر المحیطة 
بالمنظمات بحیث یأتي متسًقا مع أھداف وقیم مدروسة تمت صیاغتھا وبلورتھا بأسلوب واع 

ى المؤسسات التعلیمیة، فتطویر المؤسسات التعلیمیة شأنھ ومخطط وموجھ، ویصدق ھذا عل
شأن تطویر أیة منظمة من منظمات المجتمع األخرى، یركز على أسلوب مخطط وموجھ 

، ١٩٩٣أحمد، (للتغییر المنشود والمتناغم مع متطلبات المجتمع، والمتغیرات المتالحقة فیھ 
١٠.(  

النمر (طتھا تنفیذ غرض معین واإلشراف علیھ  تعرف بأنھا العملیة التي یمكن بواس:اإلدارة .٣
 )ھـ١٤٢٢وآخرون، 

 :برامج تعلیم الكبار .٤
تعلیم الكبار ھو نشاط تعلیمي أو خبرة تعلیمیة أو مھارة أو سلوك ینمو خارج نظام التعلیم 
المدرسي في المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، أو في المصنع والمشغل و المزرعة 

شباب والنقابات واالتحادات والجمعیات أو في برامج الخدمة العامة ومراكز التدریب، ومنظمات ال
وباختصار یشمل كل نشاط تعلیمي ھادف یجري في موقف معین من مواقف الحیاة خارج التعلیم 

  ). ١٠، ٩، ١٩٨٠نویر، (النظامي المدرسي 
 : الجودة الشاملة .٥

سین وتطویر مستمرین للعملیات ھي أسلوب إداري یتضمن تقدیم خدمة من خالل تح
اإلداریة بشكل صحیح من أول مرة وفي كل مرة لالعتماد على احتیاجات ومتطلبات متلقي الخدمة 
داخل وخارج اإلدارة أو المدرسة وھي فلسفة لتطویر المؤسسات ترتكز على ثقافة الجودة المستمدة 

 على نظام معلوماتي دقیق الھدف منھ من مبادئ الجودة ومشاركة الجمیع في التحسین المستمر بناًء
سلیمان، (تحقیق النجاح على المدى الطویل وتحقیق منافع لمتلقي الخدمة في المدرسة أو المجتمع 

٣٨، ٢٠٠١.( 
ویرى البعض أن الجودة الشاملة في التعلیم ھي جملة السمات والخصائص التي تتصل 

 ). ٥٦، ٢٠٠٣أحمد، (ب بالعملیة التعلیمیة، وتستطیع أن تفي باحتیاجات الطال
وتعد الجودة الشاملة اتجاھًا متطورًا وحدیثًا یھدف إلى تحسین المنتج النھائي، إذ یعتمد على 
مجموعة من المعاییر والمواصفات للوصول إلى تحسین أداء المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في 

كمیة والكیفیة لقیاس ما یطرأ ضوء اإلمكانات المتاحة، وذلك من خالل استخدام الوسائل واألدوات ال
 .من تحسن على جودة المنتج أو الخدمة

  :الدراسات السابقة
المبادئ التي تقوم علیھا إدارة الجودة الشاملة، وكذلك ) ٢٠١٤األحمري (تناولت دراسة  .١

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التربیة الخاصة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، 
معلما بمجمع التربیة الخاصة بمدینة ) ٢٣(إداري، ) ٦(استبانة على عینة بلغت وتم تطبیق 

أبھا، وتوصلت الدراسة لعدة توصیات من أھمھا ضرورة نشر االھتمام بمحاور ثقافة تطبیق 
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الجودة الشاملة، وضرورة اھتمام مدیري المدارس بتغییر ثقافة األفراد وثقافة المدرسة، 
  .ودة واقتناعھم الذاتي بذلكوالترویج لنشر ثقافة الج

الكشف عن آراء أعضاء ھیئة التدریس نحو المتطلبات ) ٢٠١٤الداود (وتناولت دراسة  .٢
اإلداریة واألكادیمیة لتطبیق الجودة الشاملة في جامعة اإلمام محمد بن سعود، وتم تطبیق 

 لعدة عضوًا من أعضاء ھیئة التدریس، وتوصلت الدراسة) ٢١٦(استبانة على عینة بلغت 
توصیات أھمھا أن من متطلبات تطبیق الجودة الشاملة بالجامعة نشر ثقافتھا بین أعضاء ھیئة 
التدریس والعاملین بالجامعة، تنظیم الجامعة لندوات ومحاضرات دوریة في الكلیات من أجل 

  .التأكید على مفھوم الجودة
ة   .٣ دفت دراس دي ھ ود   ): ٢٠٠٦(األحم ق إدارة الج ات تطبی د متطلب ي إدارات  تحدی شاملة ف ة ال

سعودیة       ر        .التربیة والتعلیم في المملكة العربیة ال شاملة كفك ة إدارة الجودة ال ى أھمی والتعرف عل
ة       ة العربی یم بالمملك ة والتعل ویر إدارات التربی ي تط ھ ف تفادة من ن االس ر یمك إداري معاص

سعودیة تم بدرا . ال ذي یھ في ال نھج الوص ة الم تخدمت الدراس ك اس ق ذل اھرة ولتحقی ة الظ س
ة        ة المیدانی ین للدراس تخدمت أدات ا اس ا أنھ ا، كم سیرھا وتحلیلھ ة،  : وتف ابالت المفتوح المق

ساعد       : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا      . واالستبیان ي ت ات الت م المتطلب ن أھ تكم
ش      ودة ال ق إدارة الج ى تطبی سعودیة عل ة ال ة العربی ي المملك یم ف ة والتعل ي إدارات التربی املة ف

رق        : اآلتي اء ف ستمر، بن القیادة النوعیة، التخطیط الفّعال، نشر ثقافة الجودة الشاملة، التدریب الم
ستمر ألداء     ویم الم ات، التق وفیر اإلمكان ال، ت صال الفّع ات، االت دة المعلوم اء قاع ل، بن العم

شامل        ودة ال ات إدارة الج ق متطلب ق تطبی ي تعی ات الت م المعوق ن أھ املین، وم ي إدارات الع ة ف
ودة           ق إدارة الج ة لتطبی ود سیاسات واضحة ومكتوب ى وج ار إل ة، االفتق یم بالمملك ة والتعل التربی
عف    ودة، ض تراتیجي للج یط االس اب التخط سام اإلدارة، غی ین أق سیق ب اب التن شاملة، غی ال
دریب     عف الت دھا، ض دم إدراك فوائ شاملة وع ودة ال ة الج اب ثقاف ودة، غی ات الموج اإلمكان

ار          وا الھتمام بتنمیة الموارد البشریة، غیاب العمل الجماعي، االعتماد على العمل الفردي، االفتق
ذلك                    ة االتصال، وك یم، ضعف عملی ة والتعل ي إدارات التربی ة ف ات متكامل دة بیان إلى وجود قاع

  .القصور في إطالع العاملین على معاییر تقویم األداء واختیار األسالیب المناسبة لھم منھا
 تحدید أھمیة التعلیم الجامعي المفتوح ودوره في تعلیم الطلبة )٢٠٠٦(دراسة شواشرة ھدفت  .٤

الكبار، من حیث المساھمة الكمیة والنوعیة في إعداد ھذه الفئة من الطلبة الراشدین، وقد 
اعتمدت ھذه الورقة على تجربة الجامعة العربیة المفتوحة في فرع األردن نموذجا، وقد 

سة إلى حقائق ھامة تؤكد دور التعلیم المفتوح وأھمیتھ العظمى في توفیر فرص توصلت الدرا
التعلیم والتعلم لكل راغب فیھ وقادر علیھ، كما توصلت الدراسة إلى رؤیة مستقبلیة حول دور 
التعلیم المفتوح ومستقبلھ في البالد العربیة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات 

 إبالء التعلیم المفتوح أھمیة كبرى من قیل الحكومات العربیة، لیتمكن من كان أبرزھا ضرورة
توسیع مظلتھ حتى تشمل مختلف التخصصات األكادیمیة، مع التأكید على دعم البحوث الخاصة 
بالطلبة الكبار، وربط تعلیمھم بتولید فرص العمل وبالمشاریع التنمویة الوطنیة والقومیة من 

  . میة المتكاملةأجل تحقیق منظور التن
ة   .٥ دفت دراس ون    ) ٢٠٠٥،Tari, Juan, Jose( ھ ى تك شاملة، حت ودة ال ر الج د عناص تحدی

ى     . معروفة لدى المدراء، وبذلك تسھل عملیة تطبیق إدارة الجودة بنجاح           دف الدراسة إل ا تھ كم
ك العناصر          ق تل ر تطبی ص أث زو وفح ي  . عرض أوضاع الشركات الحاصلة على شھادة األی وف

ن الدراسات            الخالصة   د م اك العدی ة، أن ھن ات العلمی ة األدبی أظھرت الدراسة من خالل مراجع
ائج       ى النت ا عل اح وتأثیرھ شاملة بنج ودة ال ق إدارة الج ر تطبی م عناص ل أھ ة لتحل ا . المختلف كم
ودة      ور الج ب تط ن أن تناس ي یمك ات واألدوات الت اد أي التقنی ى إیج ة إل ت الدراس د . تطرق وق
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ة    استنتجت ھذه الدرا   سة إلى أنھ ال یوجد نموذج موحد لتطبیق برنامج الجودة الشاملة، وفي حقیق
ى بعضھا                 دة عل ة والمعتم ن العناصر المتداخل ى مجموعة م د عل شاملة تعتم األمر أن الجودة ال

بعض ي       . ال ات الت رت الدراس ا أظھ ا، كم ة تطبیقھ ر وكیفی ك العناص د تل دراء تحدی ن للم ویمك
شروط ھي تطویر          أجریت على عدد من الشركات    م ال ن أھ زو، أن م ى شھادة األی الحاصلة عل

  . العاملین في الشركة وتوجھھم نحو تطبیق الجودة الشاملة في كل المجاالت
اش  .٦ ة عرج دفت دراس ودة   ) ٢٠٠٤(ھ دخل إدارة الج سفي لم ري الفل ار الفك ى اإلط وف عل الوق

ات  الشاملة، وتطبیقھ في كلیات التربیة بالجمھوریة الیمینیة، كما      تھدف إلى كشف واقع إدارة كلی
ة      ة بالجمھوری ات التربی ویر إدارة كلی رح لتط صور مقت ع ت ة، ووض ة الیمنی ة بالجمھوری التربی

نھج الوصفي    . الیمنیة في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة       ولتحقیق ذلك استخدمت الدراسة الم
انتین على عینتین ممثلتین من الذي یعتمد على جمع البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا، كما طبقت استب        

ا        . األكادیمیین والطالب  ائج منھ ن النت ى مجموعة م د ضعف ملحوظ    : وتوصلت الدراسة إل یوج
ة             ق بالمجاالت التالی ا یتعل وب فیم ى الوجھ المطل ا عل ة ألعمالھ ات التربی : في ممارسة إدارة كلی

ا           ول، ودور إدارة كلی ة     األھداف والتنظیم اإلداري، إدارة وتنظیم القب ذ الوظیف ي تنفی ة ف ت التربی
ة            التعلیمیة للكلیات، ودور إدارة الكلیات المرتبطة بخدمة المجتمع والبحث العلمي، وإدارة وتنمی
دم      ا یق ضة فیم ة منخف ت النتیج ا كان ة، كم ات المادی تغالل اإلمكان وفیر اس شریة، وت وارد الب الم

ًدا         ة وتأیی ة عالی اك رغب اتھم، وھن دخل إدارة الجودة     للطالب من خدمات في كلی ق م ًرا لتطبی كبی
رح        . الشاملة في كلیات التربیة بالجمھوریة الیمنیة      ى وضع تصور مقت د توصلت الدراسة إل ولق

 یھدف إلى تطویر إدارة كلیات التربیة بالجمھوریة الیمنیة في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة 
ارتى   .٧ ة راو د یجوم تھدفت دراس رض(Rao,Digumarti, 2004)اس ة   ع دیات المتوقع  التح

ي   ، لتعلیم الكبار في القرن الحادي والعشرین وتحسین جودة تعلیم الكبار   سان ف وتأكید حقوق اإلن
الم العمل والصحة    : وعالقة تعلیم الكبار بكل من، وتمكین المرآة وتدعیم قدراتھا ، محو األمیة  ع

ار والحاج      یم الكب ي تعل الم ف سكانیة ودور اإلع شكلة ال ة والم ین   والبیئ اون ب ز التع ى تعزی ة إل
ة  ة والوطنی سات الدولی رن     . المؤس ي الق ار ف یم الكب ھ تعل دیات تواج ة تح ة أربع دمت الدراس وق

وتعرضت الدراسة    . وتعلیم األقلیات ، والوطنیة، والدیمقراطیة، الحادي والعشرین وھي العولمة   
ى التح                 ا الحاجة إل رن الحادي والعشرین ومنھ دیات الق ة محو    إلى كیة مواجھة تح ن ثالثی ول م

د      ة والع راءة والكتاب ة للق ستحدثة ھي     " 3Rs"األمی ة م ى ثالثی اة    " 3Ls"إل دى الحی یم م أي التعل
"Lifelong learning."  

یم             ) ھـ ١٤٢٤: (دراسة الدخیل استھدفت   .٨ ة وتعل ة لمعلمي محو األمی تقصي االحتیاجات التدریبی
ى ال  افة إل سعودیة باإلض ة ال ة العربی ي المملك ار ف ي الكب راءات الت الیب واإلج ى األس رف عل تع

تبانة باالحتیاجات              دریبي، واستخدم الباحث اس امج الت صیاغة البرن ة ل یرى المعلمون أنھا مالئم
ا  ن أھمھ ائج م ى نت ل إل د توص ة وق یط  : التدریبی الیب وتخط رق وأس شرح ط ون ل اج المعلم یحت

 . وتنفیذ برامج التدریب
ة  .٩ دفت دراس اد ) Hernandes، ٢٠٠٢(ھ ودة   إیج دأ الج ق مب بة لتطبی ائل المناس رق والوس الط

ساس   ة تك ي والی ة وھ ات األمریكی دى الوالی ي إح ة ف ة التعلیمی ي المنطق شاملة ف د . ال د اعتم وق
دخل             ق م ات المستخدمة لتطبی ث اشتملت العملی ي، حی نھج التطبیق نھج الوصفي والم الباحث الم

)T.Q.M (   ذین ال ین ال دد والمعلم ین الج دریب اإلداری ادة   ت ة قی ة، وأكادیمی ي الخدم ون ف یزال
شاملة   . المنطقة التعلیمیة  وخلصت الدراسة إلى أن ھناك فوائد في استخدام مدخل إدارة الجودة ال

سیط طرأ                  ر ب ا وتغی ة الجودة فیھ شار ثقاف ن خالل انت د م ة وظھرت الفوائ ة التعلیمی تجاه المنطق
  .على العاملین ومدخل النظم في تلك الوالیة
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ین     ): م١٩٩٨(دراسة السمدوني   استھدفت   .١٠ الكشف عن أھم الكفایات الالزمة لمعلم الكبار األمی
في مصر، ومدى توفرھا في المعلم، ومدى انعكاس تلك الكفایات على أداء المعلم داخل الفصل،   
سھم       والعوامل المؤثرة في توفر تلك الكفایات من عدمھا، واقتراح بعض السبل واألسالیب التي ت

ائج      في إكساب مع   دة نت ى ع لم الكبار األمیین بعض الكفایات الالزمة لھ، وقد توصلت الدراسة إل
  . كان من أبرزھا النقص الواضح الذي یكتنف الكفایات الالزمة لمعلم محو األمیة

ة   ) ١٩٩١: (ھدفت دراسة فالوقي  .١١ ي والی تحدید المدى الذي یمكن لمراكز التدریب الموجودة ف
ساعد  ة أن ت شجان األمریكی ث    میت تخدم الباح ل، واس اء العم ة أثن ات التربی تجابة لحاج ي االس  ف

د توصلت الدراسة    . استبانة لھذا الغرض والمنھج التاریخي والوصفي لعرض جزئھ النظري  وق
ا      ة            : إلى نتائج عدیدة من أھمھ ة المھنی رامج التنمی ي ب شاركین ف ین الم ن المعلم رة م سبة كبی أن ن

ة        یرون أن مراكز التدریب لھا ارتباط   دمات ھام دم خ ذه المؤسسات تق م وأن ھ اءة المعل  برفع كف
ادة          رامج زی ذه الب ي ھ شاركین ف ع الم ب جمی ا یرغ ة كم ة المھنی رامج التنمی ي ب شاركین ف للم

  .االتصال مع ھذه المراكز
سنبل  .١٢ ة ال ت دراس تخدم   ) ١٩٨٨: (تناول ار واس یم الكب ي تعل ة لمعلم ات التدریبی ان االحتیاج بی

تبانة ف   د     الباحث االس ري وق ان الجزء النظ ي بی اریخي ف في والت نھج الوص تخدم الم ك واس ي ذل
ا  ن أھمھ دة م ائج عدی ى نت ل إل ضمن : توص ار تت ي الكب ة لمعلم ات التدریبی ث : أن االحتیاج البح

یم       التربوي، ار، تعل ین الكب تاریخ تعلیم الكبار في المملكة العربیة السعودیة، العالقات اإلنسانیة ب
ران، ویم  األق رق      التق اھج وط ر، المن تعلم الكبی ة للم سیة واالجتماعی صائص النف وي، الخ الترب
  .وسائل التعلیم المستخدمة في تدریب الكبار، إدارة برامج تعلیم الكبار التدریس،

رو       .١٣ ز ف ار      ) ١٩٧٩: (Mezfirowھدفت دراسة می ة لمعلمي الكب تعرف االحتیاجات التدریبی
تخ    د اس ة وق دة األمریكی ات المتح ي الوالی ات   ف ابالت والمالحظ تبیان والمق ث االس دم الباح

ا            ن أھمھ دة م ث       : والسجالت وقد كانت ھناك نتائج عدی ن حی رة م ة كبی ات بأھمی ت المعلوم حظی
ار     یم الكب دریب تعل ارات        . أسس ومبادئ وطرق ت ي االحتیاجات المھ ة ف ة الثانی ي المرتب وجاء ف

ي       مثل تشخیص المشكالت التعلیمیة وتھیئة الجو التعلیمي و    ة وجاء ف ادة العلمی ة الم ذلك فاعلی ك
  .المرتبة الثالثة االتجاھات مثل توجیھ أنظار الكبار للتعلم وتنمیة اتجاھات المعلمین

ادیر  .١٤ ة ك اوت دراس ي  ) ١٩٧٦: (Kadirتن ار ف ي الكب د معلم ة عن ات التدریبی د االحتیاج رص
دك في إدارة فصول الكبار؟ وقد ما االحتیاجات التدریبیة التي تساع    : تایالند وكان التساؤل للعّینة   

دریب     : استخدم الباحث المقابلة الشخصیة المفتوحة وقد توصل لنتائج منھا       ى أسالیب ت الحاجة إل
 .التعرف على علم نفس الكبار وفلسفتھ وطرق جدیدة،

  :التعلیق على الدراسات السابقة
لة والتي أكدت یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي تناولت مدخل الجودة الشام

في مجملھا أھمیة الجودة الشاملة والحاجة لتطبیقھا في مختلف المؤسسات، كما یتبین وجود ندرة في 
الدراسات الحدیثة التي تناولت برامج تعلیم الكبار مما یدعو إلى مزید من الدراسات حولھ وھذا ما 

ل الجودة الشاملة وبرامج تعلیم یمیز الدراسة الحالیة باإلضافة لتمیزھا في ربطھا بین متغیري مدخ
الكبار في محاولة لتقدیم رؤیة مقترحة یمكن أن تسھم في تطویر ھذه البرامج، ولقد استفادت 
الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عرض بعض المفاھیم النظریة باإلضافة إلى االسترشاد 

  .في الدراسة الحالیةبما ورد بھا من مراجع ذات صلة بالموضوع وتم الرجوع إلیھا 
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  :اإلطار المفاھیمي للدراسة
  الجودة الشاملة في البرامج التعلیمیة: المحور األول

  :مفھوم الجودة في البرامج التعلیمیة
في مجملھا تعني تطویر األداء " Quality"إلى أن الجودة ) ١٧٨: م٢٠١٠أشارت جمعة، 

"Development Performance" أفضل صورة وبأقل تكلفة، وأشارت ، والقیام باألعمال في
إلى أن الجودة في التعلیم الجامعي تتضمن الخدمة الكاملة ) ١١: م٢٠٠٧المجلة العربیة للتربیة، (

المقدمة من الجامعة وموظفیھا، كما تعني إزالة األخطار وشبح الھدر، وتحسین التعلیم والتعلم، 
 والمطابقة مع المعاییر، والقدرة على إرضاء واالھتمام بالمستفید والمرونة والصالحیة والفاعلیة

  .الحاجات المحددة والمطلوبة للطلبة
إلى أن الجودة ھي الحصول على منتج جید من خالل ) ٦٥:  م٢٠٠٩المھدي، (كما أشارت 

تحسین مدخالت العملیة التعلیمیة بوجھ عام، كما أنھا تعني تحقیق وضمان الدقة واإلتقان من خالل 
ر للمؤسسة، وتعد الجودة نوعًا من األداء الفرید الذي یتحقق فقط في ظل ظروف التحسین المستم

أن ) ٢٧٢، ٢٧١، ٢٠١٠عزب، ومرسي، (محددة، وفي نوعیة خاصة من الطالب، كما أكد 
تجوید التعلیم ومواكبة متغیرات العصر من خالل االلتزام بمجموعة من "الجودة في التعلیم ھي 

مل مدخالت التعلیم وعملیاتھ، ومخرجاتھ الكمیة والنوعیة، وتعني الخصائص والمعاییر التي تش
أیضًا مالءمة الھدف وتحقیقھ من خالل التحسین المستمر والحافزیة والتلقائیة لتحقیق ھذا التحسن، 
وتعني المواءمة الثقافیة، والمسؤولیة الجماعیة، والتدریب المستمر واستخدام التكنولوجیا، وعرفھا 

قدرات المؤسسات التعلیمیة في مستویاتھا ومواقفھا المختلفة على أداء "بأنھا ) ٩٣ : م٢٠١٠ناس، (
أعمالھا بالدرجة التي تمكنھا من تخریج خریجین یمتلكون من المواصفات ما یمكنھم من تلبیة 

  ".احتیاجات التنمیة في مجتمعھم، طبقًا لما تم تحدیده من أھداف ومواصفات لھؤالء الخریجین
:  بالمملكة المتحدة على أنھ(QAA)ا وكالة ضمان الجودة بالتعلیم العالي ولقد عرفتھ

أسلوب لوصف، جمیع األنظمة والمواد والمعاییر المستخدمة من قَبل الجامعات، ومعاھد التعلیم 
العالي للحفاظ على مستوى المعاییر، والجودة وتحسینھ، ویتضمن ذلك التدریس، وكیفیة تعلم 

  ).٤٠، ٢٠٠٥حارب، (دراسیة والبحوث الطالب، والمناھج ال
ویشیر البعض إلى أن الجودة ھي عبارة عن حالة دینامیكیة مرتبطة بالمنتجات المادیة 

كما عرفھا . والخدمات، وباألفراد والعملیات والبیئة المحیطة، بحیث تتطابق ھذه الحالة مع التوقعات
تج أو الخدمة، والتي تساھم في إشباع بأنھا مجموعة من المزایا والخصائص الخاصة بالمن"البعض 

رغبات المستھلكین وتتضمن، السعر، واألمان والتوفیر، والموثوقیة، واالعتمادیة، وقابلیة 
  ).١٦، ٢٠٠٦الدرادكة، " (االستعمال

  :مفھوم إدارة الجودة الشاملة
مجموعة من المداخل واألسالیب اإلداریة التي تھتم بجودة : "عرفھا الشیمي على أنھا

  ).٣٩، ٢٠٠٠الشیمي، " (اإلنتاج واألداء
منھج إداري شامل یھدف إلى خلق ثقافة تنظیمیة : "یرى البعض أن إدارة الجودة الشاملة

یتم من خاللھا إشراك جمیع العاملین في المؤسسة من مدیرین وموظفین في عملیات التحسین 
"  األسالیب التكنولوجیة الحدیثةالمستمر للخدمات والسلع بغیة تحقیق رضا متلقي الخدمة باستخدام

  ).٥٠، ٢٠٠٠الطعامنة، (
فلسفة إداریة حدیثة، تأخذ شكل نھج أو "على أنھا : ویعرف عقیلي إدارة الجودة الشاملة

نظام إداري شامل، قائم على أساس إحداث تغییرات إیجابیة جذریة لكل شيء داخل المنظمة، بحیث 
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یم، المعتقدات التنظیمیة، المفاھیم اإلداریة، ونمط القیادة تشمل ھذه التغیرات، الفكر، السلوك، الق
اإلداریة، نظم وإجراءات العمل واألداء، وذلك من أجل تحسین وتطویر كل مكونات المنظمة، 

وبأقل تكلفة، بھدف تحقیق أعلى درجة ) سلع أو خدمات(للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتھا 
، ٢٠٠١عقیلي، " (حاجاتھم ورغباتھم، وفق ما یتوقعونھمن الرضا لدى زبائنھا عن طریق إشباع 

٣١.(  
وھي أسلوب إداري یتضمن تقدیم خدمة من خالل تحسین وتطویر مستمرین للعملیات 
اإلداریة بشكل صحیح من أول مرة وفي كل مرة لالعتماد على احتیاجات ومتطلبات متلقي الخدمة 

 المؤسسات ترتكز على ثقافة الجودة المستمدة داخل وخارج اإلدارة أو المدرسة وھي فلسفة لتطویر
من مبادئ الجودة ومشاركة الجمیع في التحسین المستمر بناًء على نظام معلوماتي دقیق الھدف منھ 

سلیمان، (تحقیق النجاح على المدى الطویل وتحقیق منافع لمتلقي الخدمة في المدرسة أو المجتمع 
٣٨، ٢٠٠١.(  

لیست مجرد برنامج إضافي تطبقھ : "شاملة كذلك بأنھاوعرف البعض إدارة الجودة ال
المؤسسة وتھدف من ورائھ تحسین مستوى الجودة لدیھا، في ظل اإلبقاء على فلسفتھا الحالیة 
ونھجھا اإلداري القائم الذي تسیر علیھ، بل إنھا ثورة على القدیم وتغییر جذري وشامل لكل مكونات 

  ).١٧٨، ٢٠٠١ي، عقیل" (المؤسسة وفلسفة إداریة جدیدة
ودة         م ج م ھ ستھدف أن یع رة ت ة معاص سفة إداری ا فل ى أنھ ید مصطفى عل د س ا أحم ویعرفھ
األداء في كافة القطاعات واإلدارات واألقسام وفرق العمل بالمنظمة بشكل شامل، وأن تكون الجودة     

ذ      اد ھ و عم ستمر ھ سین الم ون التح صات، ویك ستویات والتخص ة الم ن كاف ضامنیة م سؤولیة ت ه م
  ).١٦، ٢٠٠٥مصطفى، (الفلسفة اإلداریة 

ا                   ات، إال أنھ اظ والكلم ي األلف این ف ن تب ا م ا فیھ م م یالحظ من تعاریف الجودة الواردة، رغ
ق             ذ والتطبی ات التنفی د وآلی اني والمقاص ن المع ر م أن      .تتماثل وتتوافق في كثی ول ب ن الق ا یمك ن ھن فم

إرضاء ضمیره، ویقنع غیره بأنھ إنسان عظیم في الجودة ھدف عظیم یسعى إلیھ الفرد لتحقیق ذاتھ و      
ن        . أفعالھ وفي أقوالھ وشخصھ    ا م ع أنھ ت للجمی دول، لتثب كما تسعى إلیھا المؤسسات والمنظمات وال

ز           ي تتمی ار، والت دمات واألفك سلع، والخ ن ال یستطیع أن یقدم أفضل مما یتوقع، وفوق ما یتصور، م
ن اإلتق  اٍل م ستوى ع زات ذات م صائص وممی ذلك   بخ ق ب ال، لتحق و الكم عًیا نح سان، س ان، واإلح

ى              دى حرصھا عل تھم بالمؤسسة وم ن ثق د م اتھم وطموحاتھم، وتزی ة رغب ستفیدین، وتلبی رضاء الم
ة     شراكة وأھمی ة ال دیھم بحقیق ة ل ة القناع زز درج ارھم، ویع صوراتھم وأفك وق ت ا یف صالحھم، بم م

  .الترابط مع المؤسسة على المدى الطویل
  ): TQM(ارة الجودة الشاملة منطلقات إد

ة  ات الفكری ن المنطلق ة م ي مجموع شاملة ف ودة ال ل إدارة الج سین   تتمث ى تح دف إل ي تھ الت
ق                 م دقی ن فھ ادئ ع ذه المب ذ بھ ي األخ شرع المؤسسة ف دما ت الجودة في مؤسسات التعلیم العالي، فعن

ى    وقناعة تامة، فإنھا بال شك ستحقق مستوى متمیًزا من الجودة في خدمات     ذلك إل ھا التعلیمیة لتصل ب
ذه        ن ھ ة، وم ن الجودة التعلیمی ة م ات   مخرجات ذات درجة عالی  ,Martinich , J S., 1997(المنطلق

559:(  
  .تحقیق االندماج والتناسق بین الھدف والخطة وذلك لتحسین الخدمات التعلیمیة وإنتاجھا -١
 .تبني المؤسسة التعلیمیة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة -٢
ف -٣ لوب  توق ة كأس اج الخدم ة إنت ة عملی د نھای یش بع ى التفت اد عل ن االعتم ة ع سة التعلیمی  المؤس

 .لتحقیق الجودة، والقیام ببناء الجودة في المنتج من األساس
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ن      -٤ ث ع اءات، والبح تعراض العط د اس سعر عن ى ال اد عل ن االعتم ة ع سة التعلیمی ي المؤس تخل
 .التكالیف الكلیةمقاییس أكثر أھمیة للجودة، والعمل على تقلیل 

اج          -٥ سین اإلنت ى تح ستمر عل ل الم شاكل، والعم یح الم د وتوض ة بتحدی سة التعلیمی وم المؤس  تق
 .والخدمات داخل المؤسسة

 تقوم المؤسسة التعلیمیة على إیجاد طرق حدیثة للتدریب على رأس العمل، وإشراك الجمیع في        -٦
 .البرامج التدریبیة

تخد     -٧ ى اس ة عل سة التعلیمی ز المؤس ى       ترك راف عل ة واإلش ة المتابع ي عملی دة ف رق جدی ام ط
 .العاملین

ن           -٨ ط م وین رواب سة وتك ي المؤس داع ف شجعة لإلب ة م اء بیئ ى بن ة عل سة التعلیمی ل المؤس تعم
 ).Bank J, 1992, 66, 67(التواصل بین جمیع العاملین وإحساس الجمیع باألمن

شاكل الجودة   أن تتوقف المؤسسة التعلیمیة عن أسلوب النقد للعاملین في     -٩ المؤسسة، ألن معظم م
 .في المؤسسة تتعلق باإلدارة والنظام

 .أن تتبنى المؤسسة التعلیمیة أسلوب التشجیع للعاملین وخاصة في حالة عملیة التقییم - ١٠
 . أن تعمل المؤسسة التعلیمیة على إیجاد برنامج قوي وفعال للتدریب والتعلیم وتنمیة العاملین-١١
  .ارة العلیا وجمیع العاملین بتطبیق ھذه المنطلقات الفكریة االھتمام من اإلد-١٢

ات   )٢٠٠٢مصطفى، ومصیلحي،   (ویشیر   م منطلق ي     إلى أن من بین أھ شاملة ف إدارة الجودة ال
   :  أن تعمل المؤسسة التعلیمیة علىالتعلیم

  .تحقیق رضا المستفید -١
  .إجراء التقییم الذاتي وصوًال لتحسین األداء -٢
  .عمل الجماعي وتشكیل فرق العملاألخذ بأسالیب ال -٣
  .جمع البیانات اإلحصائیة وتوظیفھا بشكل مستمر -٤
  .تفویض السلطات والعمل بالمشاركة -٥
  .إیجاد بیئة تساعد على التوحد والتغیر -٦
  . إرساء نظام للعملیات المستمرة -٧
 .القیادة التربویة الفعالةإیجاد  -٨

  : أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة
ول أھم األسس والمبادئ التي یجب تبنیھا عند محاولة تطبیق إدارة ھناك اتفاق عام ح

  ): ٨٦، ٨٥، ٢٠٠٢لوتاه، (والتي تتمثل فیما یلي ، الجودة بنجاح 
  :  التزام اإلدارة العلیا بالجودة-١

إن تبني والتزام اإلدارة العلیا وحماسھا ودعمھا لتطبیق إدارة الجودة الشاملة وتحدیث 
بیق یعتبر حجر األساس لنجاح المنظمة واألفراد في تطبیق ھذا المفھوم، وتطویر متطلبات التط

  .ولضمان التزام اإلدارة العلیا یجب أن یبدأ التطبیق في قمة الھرم المؤسسي
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  :  تدریب العاملین-٢
إن إدارة الجودة الشاملة تتضمن مجموعة من المفاھیم واألسالیب اإلداریة الحدیثة وكذلك 

تخدامھا، ولكي تتمكن المنظمة من تطبیق إدارة الجودة الشاملة بنجاح فإنھ البد من أدوات البد من اس
التدریب المستمر والمكثف لجمیع أفراد المؤسسة إلكسابھم المھارات والمعارف الالزمة لتحقیق ھذا 
الھدف، ویكون ذلك من خالل برامج تدریبیة مؤھلة قادرة على إیصال المعلومات والمھارات 

  .جابیةبصورة إی
  :  ثقافة المنظمة-٣

یعتمد نجاح التطبیق بشكل أساسي على خلق ثقافة المنظمة بحیث تنسجم القیم السائدة فیھا 
مع بیئة إدارة الجودة الشاملة وتدعم االستمرار في العمل وفقا لخصائص إدارة الجودة الشاملة وذلك 

ة جمیع أفراد المؤسسة من خالل عن طریق تبني قیم ومفاھیم قائمة على العمل التعاوني بمشارك
فرق عمل ممكنة القتراح وإجراء التغییرات المناسبة بھدف إرضاء المستفید عن طریق تقدیم 
خدمات ومنتجات ذات جودة عالیة ترقى لمستوى توقعات واحتیاجات العمالء، والعمل بشكل 

ا إداریا شامال یھدف مستمر على تحسین وتطویر جودة المنتجات والخدمات، لذلك فھو یعتبر منھج
إلى خلق ثقافة تنظیمیة یتم من خاللھا إشراك جمیع العاملین في المؤسسة من مدیرین وموظفین في 
عملیات التحسین المستمر للخدمات والسلع بغیة تحقیق رضاء متلقي الخدمة باستخدام األسالیب 

  .التكنولوجیة الحدیثة
الحكم لمدى قبول بیئة المؤسسة إلدخال فكرة ویمكن القول إن الثقافة التنظیمیة ھي معیار 

  .أو نموذج جدید كما أنھا تعكس قدرة المنظمة على التكیف مع أسالیب وممارسات جدیدة
  : المشاركة والتمكین-٤

إن التحول إلى إدارة الجودة الشاملة یتطلب إجراء تغییرات في الثقافة التنظیمیة لكي 
 لتطبیق إدارة الجودة الشاملة وإجراء مثل ھذه التغییرات یتطلب تتناسب مع الثقافة التنظیمیة الالزمة

  ).٢٣٨، ١٩٩٩اللوزي، (مشاركة جمیع العاملین في األمور المتعلقة بالجودة وبالمؤسسة ككل 
إن عملیة المشاركة ھذه تحظى بأھمیة كبیرة، خاصة في الوقت الحالي نظرا لمساھمتھا 

وظفین ھم األكثر درایة بمشكالت العمل واألكثر معرفة في الكبیرة في تحقیق األھداف، حیث إن الم
إیجاد الحلول، وذلك نتیجة للمناقشات وتبادل اآلراء ومن ثم تكون لھم القدرة على إیجاد الحلول 

  .المثالیة
  :  التحسین المستمر-٥

 تقوم إدارة الجودة الشاملة على مبدأ أن فرص التطویر والتحسین ال تنتھي مھما بلغت كفاءة
وفاعلیة األداء، وعلیھ فإنھا لیست برنامجا تعرف بدایتھ أو نھایتھ بل ھي جھود للتحسین والتطویر 
المستمر دون توقف، حیث إن مستوى الجودة ورغبات وتوقعات متلقي الخدمة أو المنتج لیست ثابتة 

  .لذلك یجب تقویم الجودة والعمل على تحسینھا بشكل دوري
  : متلقي الخدمة التركیز على العمیل أو -٦

إن رضاء متلقي الخدمة ھو الھدف األساسي وھو معیار النجاح ألي منظمة سواء من حیث 
تقدیم خدمات عامة أو منتجات في كال القطاعین العام والخاص، وھذا دلیل على أن نجاح المؤسسة 

 ولذا تعمل ھذه یعتمد على قناعة وإدراك تلك المؤسسة ألھمیة تقدیم الخدمات بكفاءة وفاعلیة عالیة،
المؤسسات على تحقیق رضاء متلقي الخدمة سواء كانوا عمالء من الداخل وھم الموظفین أو 
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إدارات أو عمالء من الخارج وھم متلقي الخدمات والمنتجات، وذلك من خالل تقدیم خدماتھا 
  .ومنتجاتھا بشكل متمیز یتناسب مع توقعات متلقي الخدمة أو المنتج حتى تكسب رضاھم

تضح ھنا أن إدارة الجودة تركز بالدرجة األولى على الجمھور المستفید من خالل وی
االلتزام بمتطلباتھ واحتیاجاتھ ومحاولة معرفة مدى رضاه عن المنتج، وكذلك محاولة التعرف على 

  .احتیاجاتھ المستقبلیة
  :  تحفیز العاملین-٧

ي المؤسسة ألنھا حصیلة جھودھم یعتمد نجاح إدارة الجودة الشاملة على مساھمات األفراد ف
واقتراحاتھم وأدائھم، ولذلك البد من تحفیزھم لتقدیم ما لدیھم من اقتراحات وأفكار بناءة والتغلب 
على مقاومة التغییر لدیھم وإثارة القدرة اإلبداعیة لدیھم الكتشاف المشكالت قبل وقوعھا، وذلك عن 

خاذ القرارات الالزمة إلعطائھم الفرصة لإلبداع طریق تمكینھم من إجراء التغیرات المناسبة وات
وابتكار طرق وأسالیب عمل حدیثة نابعة من تجربتھم وخبرتھم في مجاالت عملھم، وكذلك 

  .تحفیزھم بطرق أخرى من المكافآت المادیة والترفیع واالعتراف
  :  التخطیط االستراتیجي للجودة-٨

ة مستقبلیة محددة وأھداف بعیدة المدى إن تطبیق إدارة الجودة الشاملة یبدأ بوضع رؤی
تسعى المؤسسة لتحقیقھا، وال یمكن تحقیق ذلك دون وجود الخطة االستراتیجیة التي تنسق بین 
الجھود وتوحدھا وذلك یساعد على وصول اإلدارة إلى أھدافھا وفقا لألسس العلمیة من خالل 

  .االستخدام والتوزیع األمثل لمواردھا المتوافرة
  : س والتحلیل القیا-٩

ھناك معاییر یتم بموجبھا قیاس جودة ونوعیة الخدمة المقدمة وھذه المعاییر ھي من أسس 
ومقومات نجاح إدارة الجودة، حیث إن القرارات التي تتم في بیئة إدارة الجودة الشاملة تتم وفق 

في األداء أي بیانات یتم جمعھا وتحلیلھا بشكل دوري لتجنب األخطاء والسیطرة على االنحرافات 
  .أنھا قرارات موضوعیة العتمادھا على الحقائق بشكل كبیر

  :  منع األخطاء قبل وقوعھا-١٠
إن إدارة الجودة تأخذ بمبدأ الوقایة من األخطاء والعیوب وذلك عن طریق الفحص 
 والمراجعة والتحلیل المستمر لمعرفة المشكالت قبل حدوثھا، وإیجاد الحلول المناسبة لھا لتفادي
وقوعھا بدال من االنتظار حتى وقوع المشكلة ثم البدء في البحث عن حلول لھا، وذلك لكون تحسین 
الخدمات والمنتجات وزیادة اإلنتاجیة من أھم األھداف التي تسعى إدارة الجودة الشاملة لتحقیقھا، 

  .والوسیلة لتحقیق ذلك ھو الحد من األخطاء وإعادة األعمال واإلھدار
  :  الجودة الشاملة في التعلیممؤشرات إدارة

ات            ن عشرة محك شاملة یتكون م ى أن نظام إدارة الجودة ال احثین عل ا،  (یؤكد بعض الب البن
٢٠٠٧:( 

اء       :اإلدارة االستراتیجیة  - ة وبن  تختص اإلدارة االستراتیجیة برسم السیاسة العامة للمؤسسة التعلیمی
سة  ام للمؤس اه الع دد االتج ي تح ط الت ي أ. الخط ة وینبغ تراتیجیة رؤی ضمن اإلدارة االس ن تت

ة    صادر المطلوب ات والم ب األولوی رات األداء بجان ا، ومؤش راد تحقیقھ داف الم الة، واألھ ورس
شمل           ا یتوجب أن ت ین، كم اء الخطة ھو حاجات المتعلم لتنفیذ الخطة، والعنصر األساسي في بن

  .ةخطة العمل جمیع المؤشرات التي یتألف منھا نظام الجودة الشامل
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ي          : نوعیة إدارة الجودة   - ة الت وفیر الخدم ى ت ة عل یختص ھذا المؤشر بمدى قدرة المؤسسة التعلیمی
  ).المتعلمین، والمعلمین، سوق العمل(تحقق توقعات المستفیدین 

ین بغرض        : التسویق ورعایة العمیل   - د حاجات سوق العمل والمتعلم یسعى ھذا المؤشر إلى تحدی
  . ن بما یرضي حاجات المتعلمین وسوق العملتقدیم تدریب وتعلیم فعالی

ع        :تطویر الموارد البشریة   - ا یجعل جمی شریة بم وارد الب ستمر للم دریب الم  یضمن ھذا المؤشر الت
ة         ة عالی ة وإنتاجی م بفاعلی دیھم      . العاملین قادرین على أداء عملھ املین ل ع الع ى أن یصبح جمی بمعن

  .ةالكفایة الكاملة ألداء أعمالھم بصورة صحیح
ة وسوق             : تكافؤ الفرص  - ي المؤسسة التعلیمی املین ف ین، والع ع المتعلم ضمان تكافؤ الفرص لجمی

  .العمل بما یعزز الشعور بالرضا مما یؤدي إلى تحسین اإلنتاجیة
سالمة- صحة وال سة    : ال ي المؤس املین ف ین، والع ع المتعلم ة لجمی حیة آمن ة ص ود بیئ مان وج ض

    .التعلیمیة
صال واإلدار - ق        :ةاالت ى تحقی سعى إل ة ت سة التعلیمی ى أن إدارة المؤس ر عل ذا المؤش نص ھ  وی

ي     ستویین األفق ى الم سیابیة عل صورة ان ات ب ال المعلوم ا وانتق املین بھ ین والع ات المتعلم احتیاج
  .والعمودي

اد  - دمات اإلرش ة        : خ ین المختلف ات المتعلم د حاج ى تحدی ر عل ذا المؤش ز ھ سیة،  (یرك النف
  ).جتماعیة والعمل على تحقیقھاواألكادیمیة، واال

ذه - امج وتنفی صمیم البرن ة  : ت واد التعلیمی یة والم رامج الدراس اء الب ر ببن ذا المؤش تص ھ  -. ویخ
شھادات  نح ال یم لم نح   : التقی ات م رات متطلب ق مؤش ذي حق تعلم ال ى أن الم ر عل ذا المؤش د ھ یؤك

 .المؤھل یحصل على المؤھل العلمي
  : الشاملة في التعلیممقومات تطبیق إدارة الجودة 

من المقومات األساسیة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة ما یلي 
  ):٧٧، ٧٢، ٢٠٠٢ماضي، (
  :  االتفاق على المقصود بالعمیل ودوره في المؤسسات التعلیمیة-١

العدید بالرغم من أن االتفاق الواضح على المقصود بالعمیل في مؤسسات إنتاج السلع وفي 
من مؤسسات تقدیم الخدمة، إال أنھ في المؤسسات التعلیمیة ھناك تعدد في األطراف التي تتلقى 

  : الخدمة مما یخلق العدید من التساؤالت، وتتمثل فیما یلي

 من ھو العمیل؟ أو العمالء؟  

 وما دور كل منھم في المنظومة التعلیمیة؟ 

 وكیف یمكن قیاس درجة رضاؤھم؟ 

 ن للعمیل أن یحقق مساھمة فعالة في تحسین الخدمات التعلیمیة؟ وإلى أي مدى یمك 
إال أن اعتبار " الطالب"وعلى الرغم من أن العمیل المباشر المتلقي للخدمة التعلیمیة ھو 

 الرئیسي لتلك المؤسسات یجعلھ عمیًال، وھیئة التدریب تعتبر عمیًال، Outputالطالب ھو المخرج 
ونشیر ھنا إلى أن التعامل مع الطالب أو . مؤسسة التعلیمیة یعتبر عمیًالوالمجتمع الذي یتعامل مع ال

الھیئة التدریسیة أو أفراد اإلدارة بما أنھم عمالء فالبد من التعرف على رغبات العمالء واالستماع 
إلى وجھة نظرھم واحتیاجاتھم حتى یمكن أن تقوم المؤسسة التعلیمیة من خالل تطبیق إدارة الجودة 
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ة بإرضائھم وتوفیر أسالیب وطرق تنفیذ العمل بأقل تكلفة وأسرع وقت لتقدیم الخدمة الشامل
  .المطلوبة للحصول على رضاھم

  :  الشراكة بدًال من االنتماءات التخصصیة ألعضاء ھیئة التدریس-٢
حیث إنھ جرى العرف على وجود أقسام مختلفة تتخصص كل مجموعة منھا في مجال 

 إدارة الجودة الشاملة فإنھ البد أن یكون ھناك فریق عمل یجمع أكثر من علمي محدد، ولكن في ظل
تخصص أو إدارة أو وظیفة داخل المؤسسة لتحقیق ما یسمى بالتكامل األفقي بین أجزاء المؤسسة 
لتحقیق أفضل خدمة لمتلقي الخدمة، وعلى ذلك فالبد من نشر الوعي الثقافي الجدید في المؤسسة 

 في المؤسسات TQMإدارة الجودة الشاملة لتطبیق النظام الناجح لنظم التي تعمل من خالل 
  .التعلیمیة

  :  نظم الحوافز التي تشجع على التحسین المستمر في العملیة التعلیمیة واإلداریة-٣
 في المؤسسات التعلیمیة تركز على التحسین الدائم T.Q.Mعلى الرغم من أن نظام 

إكساب المعارف والمھارات إعداد المناھج والمقررات وأسلوب للعملیات األكادیمیة ابتداًء من 
للطالب أي نظم التقییم المستمر لدرجة التقدم في تحصیل المعارف وبناء الشخصیة إال أن درجة 
مساھمة الھیئة اإلداریة والتدریسیة في دراسة وتحلیل وتحسین العملیة التعلیمیة ال یحظى بالتقدیر 

لك فإن ارتباط نظم التحفیز والترقیة یعد الكامل من قبل المسئولین عن ھذه المؤسسات التعلیمیة، ولذ
  . في المؤسسات التعلیمیةT.Q.Mمطلًبا أساسًیا لنجاح نظام 

  :  تعمیق دور فریق العمل في العملیة التعلیمیة-٤
البد من إیمان المؤسسة التعلیمیة بأھمیة دور فریق العمل المشترك مع اإلدارة في تحقیق 

في اتخاذ القرار وصنعھ حیث إن ذلك یساھم في رضاء أھداف المؤسسة التعلیمیة ومشاركتھ 
  .العاملین وفي تحسین الخدمة المقدمة لآلخرین

  :  وجود أطر مرجعیة للعملیات والنتائج-٥
حتى یتم التمیز في العمل فیجب أن یتم البحث الدائم عن أفضل الممارسات في العملیة 

ائج المقارنة المرجعیة في وضع أساس واضح التعلیمیة حتى یمكن تحقیق أفضل النتائج باستخدام نت
لتطویر العملیة التعلیمیة وتحسین عمل اإلدارة التعلیمیة من خالل مشاركة الھیئة التدریسیة وأولیاء 

 PDCAومن ھنا یمكن استخدام نموذج . األمور والجھات المتعاونة مع اإلدارة المدرسیة والطالب
  .كون أساًسا للتحسین المستمر للعملیة اإلداریة والتعلیمیةلی" دیمینج"للتحسین المستمر الذي قدمھ 

   ):T.Q.M)Anderson, 1995, 51 االھتمام بالموارد البشریة في نظم -٦
لقد أوضحت دراسة أقیمت في جامعة ھیوستن أن التركیز على الجانب الفني فقط عند 

ي واإلنساني في تقدیم الخدمة،  قد أدى إلى نتائج سلبیة فیما یتعلق بالجانب البشرTQMتطبیق نظام 
) الطالب، المجتمع(لذلك فإن التركیز على تطویر ثقافة المؤسسة التعلیمیة نحو االتصال بالعمیل 

مطلوب للتعرف على احتیاجاتھ واالتصال الدائم بھ والتعامل معھ من منطلق المشاركة وذلك یتطلب 
لتعرف على وسائل االتصال المناسبة لتحسین تدریب مستمر للعاملین والھیئة التدریسیة واإلداریة ل

الخدمة المقدمة وقیاس درجة التحسن فیھا بكل جوانبھا البشریة والفنیة ووضع معاییر للخدمة 
  .تضمن تطبیقھا بنجاح

  :  دور اإلدارة في المؤسسة التعلیمیة على كافة مستویاتھا-٧
جودة الشاملة في تحسین جودة البد من وجود إدارة علیا على قناعة تامة بأھمیة إدارة ال

الخدمة وترشید استخدام الموارد البشریة والمادیة ثم من خالل توجیھات ھذه اإلدارة العلیا إلى 
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اإلدارة المدرسیة یمكن أن تقوم ھذه اإلدارة بتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة ألن وجود 
ویرھا ویكون رؤیة مستقبلیة لمستوى الجودة القیادة ذات اإلصرار على تحسین العملیة اإلداریة وتط

في اإلدارة المدرسیة ولذلك فإن تعاون الھیئة التدریسیة واإلداریة مع الطالب وأولیاء األمور 
والتعرف على فلسفة إدارة الجودة الشاملة یسھل عملیة التعلم وإكساب المھارات لیكونوا جزًءا 

  .فاعًال في عملیة التعلم
  :  في المدارسT.Q.Mبیق نظام  الشمولیة في تط-٨

بالرغم من المناداة بتطبیق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة إال أن الباحثة ترى 
أن یشمل كذلك الجانب األكادیمي والعملیة التعلیمیة إلى جانب الخدمة المقدمة في عملیة التحسین 

  .والتطویر المستمر
   : تطویر ثقافة المؤسسة التعلیمیة-٩

إن عدم وجود رغبة حقیقیة لدى أفراد المؤسسة التعلیمیة في تطویر سلوكیات وثقافة 
المؤسسة والعاملین فیھا أحد األخطاء الشائعة في تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 

فة التعلیمیة ألن عدم اقتناعھم بثقافة الجودة الشاملة والرغبة في التطویر یؤدي إلى مقاومة ھذه الثقا
  .والتطویر والتمسك بالفكر اإلداري التقلیدي مما یحد من استخدام إدارة الجودة الشاملة

  : T.Q.M دراسة تكلفة تطبیق نظام الجودة الشاملة -١٠
حتى یمكن تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة فإنھا تحتاج إلى موارد 

یھا وتوفیر الوسائل واألسالیب المناسبة لتطبیقھا مادیة ضخمة إلعادة تأھیل وتدریب العاملین ف
وكذلك فإنھا تحتاج إلى مدى طویل لتطبیقھا حتى یمكن االستفادة منھا ولذلك فإن مساھمة جمیع 
الجھات المسئولة في المجتمع في التمویل في المؤسسات التعلیمیة شيء ضروري لتطبیق إدارة 

  .الجودة الشاملة
  مج تعلیم الكبارإدارة برا: المحور الثاني
 :مفھوم اإلدارة

بأنھا عملیة اجتماعیة مستمرة تسعى إلى استثمار القوى البشریة " یمكن تعریف اإلدارة
الجضعي، " (واإلمكانات المادیة من أجل تحقیق أھداف مرسومة بدرجة عالیة من الكفاءة

 :، ومن ھذا التعریف ُیمكن استخالص العناصر التالیة)ھـ١٤٢٧
  . عملیة تتضمن وظائف عدة ھي التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابةأن اإلدارة  •
تعد اجتماعیة فھي ال تنشأ من فراغ، بل تنشأ داخل مجموعة منتظمة من األفراد وتأخذ في   •

  .الحسبان مشاعرھم واحتیاجاتھم وتطلعاتھم
  .تعد وسیلة ولیست غایة فھي وسیلة تنشد تحقیق أھداف مرسومة  •
  .تمرةتعد عملیة مس  •
  .تعد تعتمد على استثمار القوى البشریة واإلمكانات المادیة المتاحة  •
  .تعد تسعى إلى تحقیق األھداف بدرجة عالیة من الكفاءة  •

  :أھمیة اإلدارة
بمعنى . في الماضي كانت وظیفة الدولة تنحصر في مرافق الدفاع، و الشرطة، و القضاء

رجي، مما جعل عالقتھا بمواطنیھا عالقة استثنائیة و أن مھمتھا ھي توفیر األمن الداخلي و الخا



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٠٨

 أن یوفروا حاجاتھم الضروریة، حدیثًا تزاید الطلب على الحكومة – أي على مواطنیھا –علیھم 
. لتلعب دورَا بارزًا في تقدیم البرامج التنمویة التي تساھم في رفع المستوى المعیشي ورقي مواطنیھا

  ). دولة الرفاھیة(أو ) دولة الخدمات العامة( علیھ في وقتنا الحاضر وھذا ما أدى إلى ظھور ما یطلق
وتعد اإلدارة أھم الوسائل التي یستثمرھا األفراد، والمنشآت، والدول من أجل تحقیق  

  : یمكن تلخیص أھمیتھا في النقاط اآلتیة. أسباب الرخاء، واألمن، والتقدم
  .  وطموحاتھ اإلدارة ھي وسیلة المجتمع في تحقیق أھدافھ-١
   ازدیاد عدد المنشآت اإلداریة وكبر حجمھا -٢
   أھمیة العامل اإلنساني في نجاح المنشآت-٣
   تساھم اإلدارة في تحدید أولویات حاجات أفراد المجتمع-٤
   ضرورة مسایرة التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتقنیة-٥
  .  الفصل بین اإلدارة والملكیة في منظمات األعمال-٦
  .  الندرة النسبیة المتزایدة في الموارد-٧
  .  اتجاھات العولمة، وظھور المنظمات الكونیة-٨
  .  المنافسة الحادة والشدیدة في األسواق العالمیة-٩

  . رغبة األفراد في التمیز واالرتقاء وتحسین مستویات المعیشة- ١٠
  :أھمیة اإلدارة في المجتمع

جودة فیھا، فاإلدارة ھي المسئولة عن نجاح المنظمات یعود تقدم األمم إلى اإلدارة المو
فھناك . داخل المجتمع، ألنھا قادرة على استغالل الموارد البشریة والمادیة بكفاءة عالیة وفاعلیة

العدید من الدول التي تملك الموارد المالیة والبشریة ولكن لنقص الخبرة اإلداریة بقیت في موقع 
  ).ھـ١٤١٦السواط، وآخرون، (متخلف 

إن نجاح خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتحقیقھا ألھدافھا ال یمكن أن یتم : كما یمكن أن یقال
وكذلك نجاح المشروعات المختلفة في جمیع . إال بحسن استخدام الموارد المتاحة المادیة والبشریة
 الموارد المتاحة دون وال شك بأن استخدام. األنشطة االقتصادیة الزراعیة والصناعیة الخدماتیة

إسراف أو تقصیر یتوقف أساسا على كفایة اإلدارة في مجاالت النشاط المخلفة، كما أن نجاح 
المشروعات و تحقیقھا ألھدافھا الموضحة في خطة عملھا یتوقف على كفایة إدارتھا، ومن ھنا نجد 

إلداریة في المشروعات أن نجاح خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مرتبط بمستوى الكفایة ا
وخالل الحدیث عن التنمیة واإلدارة فإن البلدان النامیة تواجھ كثیرا من . المختلفة داخل الدول

المشكالت اإلداریة التي تحتاج إلى قدرة وكفاءة إداریة لمواجھتھا والتصدي لھا وحلھا، حتى یمكن 
  ).ھـ١٤٢٥عریفج، (أن تحقق أھداف التنمیة المرغوبة 

 :امج تعلیم الكبارمفھوم بر
حظي تعلیم الكبار باھتمام العدید من التربویین، وبالرغم من ذلك فإن ثمة اختالفات بینھم 

  .حول تحدید ھذا المفھوم أھمیتھ بالنسبة للفرد و المجتمع
القوة التي في حالة تطبیقھا األمثل " تعلیم الكبار بأنھ ) ١٧ت، .د(روى بر وسر "فقد عرف 
یف االتجاه داخل المجتمع نحو أي موقف متغیر و جدید في أقصر وقت ممكن یمكن أن تحدث تكی

  .والتي تساعد في ابتكار التغییر الذي یشمل المھارات أو األسالیب المطلوبة والضروریة
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أي نشاط تعلیمي منظم یقع خارج النظام التعلیمي المؤسسي بقصد خدمة "ویعرف على أنھ 
  ) ٣، ١٩٩٨فھمي، " (حقیق أھداف تعلیمیة معینةاألفراد الراغبین في التعلیم و ت

ویقوم تعلیم الكبار في أساسھ على فكرة التربیة المستمرة والتعلیم مدى الحیاة، وینظر إلیھ 
على نحو عام أنھ التعلیم الھادف المنظم الذي یقدم للبالغین أو الراشدین أو الكبار غیر المقیدین في 

یة معارفھم ومھاراتھم أو تغییر اتجاھاتھم وبناء شخصیاتھم، من أجل تنم) مقیمة(جامعات نظامیة 
كل خبرة تعلیمیة تقدم للكبار بصرف النظر عن مضمونھا أو محتواھا "وینظر إلیھ بعضھم على أنھ 

وبھذا یعد میدان تعلیم الكبار میدانًا واسعًا " أو الطریقة المستخدمة التي تقوم علیھا أو تقدم بھا
 مختلفة من البشر في مختلف میادین العمل واإلنتاج، ویعد أیضا میدانًا عریضًا یشتمل قطاعات

متجددًا یرتكز في أساسیاتھ على فكرة التربیة لعالم متغیر، وأنھ تعلیم غیر منتھ بسن معینة أو برامج 
معینة أو سنوات دراسیة معینة، وبشكل عام یعد تعلیم الكبار أوسع وأشمل من مجرد محو األمیة بل 

 ذلك إلى تعلیمھم منظومة معرفیة واتجاھات قیمیة وعلمیة تعوضھم ما فاتھم من تعلیم عالي یتعدى
  ).٥، ٢٠٦شواشرة، (ألسباب اقتصادیة أو اجتماعیة حالت دون إكمالھم تعلیمھم الجامعي 

سعودیة    ة ال ة العربی ي المملك ار ف یم الكب ة وتعل و األمی ة مح ن حرك ة ع ذة تاریخی صاعدي،  (نب ال
٥٤، ٤٥، ٢٠٠٦ :(  

ا               ل فیم سعودیة بخطوات ومراحل تتمث لقد مر محو األمیة وتعلیم الكبار في المملكة العربیة ال
  ):٢٩٥، ١٩٩١السلوم، (یأتي 

  . الجھود الفردیة -١
  .م١٩٤٩ھـ ١٣٦٩الجھود الرسمیة قبل عام  -٢
  .م١٩٤٩ھـ ١٣٦٩الجھود الرسمیة بعد عام  -٣

  : الجھود الفردیة: أوًال
سعودي،        كانت لألفراد جھود متمیزة    ع ال راد المجتم  في وقت تعتبر األمیة فیھ متفشیة بین أف

دارس       ن م وقد قام عدد من المعلمین والمثقفین وأئمة المساجد بافتتاح بعض الكتاتیب، وھي عبارة ع
ات               ض حلق دة، وبع ة واح ي غرف ار ف شباب و الكب بھا مدرس واحد یدرس لمجموعة من األطفال وال

ارة   الدروس التي كانت تلقي في ال      ا عب مساجد وفي بیوت بعض المعلمین، وكانت مناھج الدراسة فیھ
ذت           د وأخ ا بع ود فیم ك الجھ د تطورت تل عن تعلیم مبادئ القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكریم، وق
ة عام            ة المكرم ي مك ي افتتحت ف ة، والت طابعا تنظیمیا أكثر تطورا وحداثة مثل مدرسة النجاح اللیلی

ـ ١٣٥٠ ة         م ١٩٣١/  ھ ة المكرم ي مك ة ف دارس اللیلی شجیع الم ة ت ة للجن ة التابع دارس اللیلی والم
  ). ٥٩الشیخ، دت، (ومدارس الشیخ عبد اهللا القرعاوي في جنوب المملكة 

ام    ي ع شئت ف ي أن ارف والت ة المع ت مدیری ـ ١٣٤٤اھتم ة ١٩٢٥ -ھ ي المملك التعلیم ف م ب
دارس      ) میة وتعلیم الكبارمحو األ(العربیة السعودیة بما فیھ التعلیم اللیلي       ن الم دد م اح ع م افتت فقدم ت

ل عام    :المعھد العلمي السعودي: اللیلیة وھي ـ  ١٣٤٥والذي افتتح في مكة المكرمة أوائ م ١٩٢٦ -ھ
راھیم،  ( ي عام   ). ٣١، ١٩٨٥إب ـ  ١٣٥١وف ض      ١٩٣٢ -ھ ة بع ارف العمومی ة المع م افتتحت مدیری

ك لتث           ة، وذل ة المكرم ي مك ل        المدارس اللیلیة ف ة قب وا بالوظائف الحكومی ذین التحق ف الموظفین ال قی
ن         اري، وم التعلیم النھ إتمام دراستھم، وبعض المواطنین الذین یزاولون األعمال الحرة ولم یلتحقوا ب
ذه             ي ھ دریس ف ولى الت ان یت اب، وك صفا ومدرسة حارة الب ھذه المدارس مدرسة المعالة ومدرسة ال

د اهللا،  (عودي  المدارس خریجو المعھد العلمي الس     ي عام   ) ١٥٦، ١٩٨٢عب ـ  ١٣٦٨وف م ١٩٤٨ -ھ
ة          اللغتین العربی ة ب ة الكاتب ى اآلل فتحت مدیریة المعارف مدرسة لیلیة لتحسین الخطوط والتمرین عل

ام    ي ع ت ف ا افتتح ة، كم ـ ١٣٦٩واإلنجلیزی س   ١٩٤٩ - ھ رر مجل ة، وق ین اللیلی ة المعلم  م مدرس
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د       أة شھریة مق نح مكاف ذاك م ارف آن ن         المع ة م ان غالبی ا، وك ب یلتحق بھ اال لكل طال ارھا ستون ری
   ).٢٩٧، ١٩٩١السلوم، (التحق بھذه المدرسة من المدرسین 

وم             سمى الی ا ی ي، وھو م یم الحكومي اللیل ى للتعل ة األول ر اللبن وھذه المدارس والمعاھد تعتب
  . بمحو األمیة وتعلیم الكبار

  
  : م١٩٤٩ - ھـ ١٣٦٩الجھود الرسمیة بعد عام : ثالثا

سھیل  ) مدیریة المعارف (استجابت الجھات الرسمیة المشرفة على التعلیم        لرغبات األفراد لت
ـ  ١٣٦٩انتسابھم إلى المدارس االبتدائیة ففتحت لھم في عام       ة    ١٩٤٩ - ھ دارس النھاری ض الم  م بع

أتو            ان الدارسون ی ة، وك سائیة المنظم ذه   في المساء لمكافحة أمیتھم، وفق خطة للدراسة الم ى ھ ن إل
نھج              و الم دارس ھ ذه الم ي ھ ق ف نھج المطب ان الم المدارس لیال بعد فراغھم من أعمالھم الیومیة، وك
ر              واد الدراسیة األم ي الخطط والم ھ ف ا ل االبتدائي الذي یدرس في الصباح للطالب الصغار ومطابق

  ).٦٧، ١٩٧٩فالتة، (الذي لم یالئم طبیعة الدارسین الكبار 
د ك ا ارت رعان م یم  وس ن التعل سئولة ع ات الم ت الجھ ة، فقام رة ثانی ة م ى األمی نھم إل ر م ثی

   ).١٧٤، ١٩٨٥إبراھیم، (بإعادة النظر في وضع ھذه المدارس، ومناھجھا، وخطط الدراسة بھا 
ین            ین صفوف األمی یم ب شر التعل سعودیة لن ة ال ة العربی ذلھا المملك وفي إطار الجھود التي تب

ة، وخصوصا سكان      الذین لم یلتحقوا بمدارس مح    واحي المملك و األمیة وفصولھا المنتشرة في كل ن
التعلیم             ة ك یة الثابت دمات األساس ع الخ ن مواق دین ع زارعین البعی دو والم ن الب ة م اطق النائی المن
ة األطراف أقیمت                   ة المترامی دود المملك رة ترحالھم داخل ح والصحة، ونظرا لعدم استقرارھم وكث

یفیة    ة ص الت توعی م حم سلوم، ا(لھ ام  ) ٥٨١، ١٩٨٥ل ن ع داًء م ـ ١٣٨٧ابت اد ١٩٦٧ -ھ م الرتی
اھم،       الج مرض حیة تع ة ص تھم ورعای و أمی ا لمح ا أولی م تعلیم دم لھ اتھم، تق اكن تجمع واقعھم وأم م
سویق منتجاتھم       وإرشادا زراعیا وبیطریا یوجھھم إلى أنسب الطرق الستغالل خیرات أراضیھم، وت

اداتھم      الزراعیة والحیوانیة ومعالجة مو   ي عب نھم ف أمور دی اشیھم وتوعیتھم دینیا وثقافیا وتبصیرھم ب
ساعدتھم     والھم لم ن أح ة ع ات اجتماعی ام بدراس امالتھم والقی ارف، (ومع ، ١٧، ١٩٩١وزارة المع

١٨.(  
  : واستمرت الجھود في مكافحة األمیة على مسارین

ر        : المسار األول  –أ   دن، وق ي م شرة ف ة المنت ة    فصول ومراكز محو األمی ة العربی ى، وھجر المملك
یم      ة والتعل ین وزارة التربی اون ب ع التع سعودیة م ابقاً _ ال ارف س ات  _ وزارة المع والجھ

رس     ران، والح دفاع والطی ي وزارة ال دان وھ ذا المی ي ھ ا ف شاركة لھ رى الم ة األخ الحكومی
ة وزارة الترب    ة، ووكال شؤون االجتماعی ل وال ة، ووزارة العم وطني، ووزارة الداخلی ة ال ی

ات  یم البن شؤون تعل یم ل ابقا) (٦٧، ١٩٨٩الل، (والتعل ات س یم البن ة لتعل ة العام د ) الرئاس وق
ة         اتبع المسئولون عن مكافحة األمیة في المملكة العربیة السعودیة األسلوب العلمي في مواجھ

  : مشكلة األمیة ویتلخص فیما یأتي
ة لألمی      .١ اع القائم ة األوض ة لمعرف وث المیدانی راء البح ة   إج ط الالزم ع الخط ة، ووض

  .لمكافحتھا
اتھم      .٢ ادة فعالی ة لزی و األمی ز مح ي مراك ل ف ین بالعم ین المكلف املین والمعلم دریب الع ت

  . ونشاطاتھم، ووقوفھم على كل جدید في مجال مكافحة األمیة
  . وضع النظم والتعلیمات لضبط سیر العمل في فصول و مراكز محو األمیة .٣
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  .زمة لمكافحة األمیة الفنیة واإلداریة والمالیةتأمین كافة االحتیاجات الال .٤
  . استخدام التقنیات والطرق الحدیثة في رفع كفاءة برامج محو األمیة .٥
  تطویر محتوى التعلیم وطرقھ بما یتمشى مع احتیاجات المتعلمین ومطالب التنمیة  .٦

ان ال   : المسار الثاني  –ب   ي ك ة فرص     الحمالت االنتقائیة الصیفیة لمحو األمیة، والت ا تھیئ دف منھ ھ
ابقًا   _ التعلیم لسكان البادیة، فقد نظمت وزارة التربیة والتعلیم    ارف س ن   -وزارة المع داء م  ابت

دو حمالت صیفیة        ١٩٦٧/ھـ  ١٣٨٧عام   ع الب سنبل، وآخرون،   (م في مواق ) ٤٢٠، ١٩٨٧ال
نظم كل سنة خالل ا        ث ت ة  تستمر لمدة ثالثة أشھر وقد استمرت ھذه الحمالت سنویا، حی لعطل

ة       شكلھا وزارة التربی ان ت سب لج ا ح تم اختیارھ رى، ی ر وق ي ھج الت ف الث حم صیفیة ث ال
ا    الت ألكثرھ ذه الحم نظم ھ اف، وت رى واألری ر والق ن الھج دد م ة ع وم بدراس یم، وتق والتعل
ًا      ارًا تربوی الت ابتك ذه الحم ر ھ وم، وتعتب ى الی ستمرة حت الت م ذه الحم ت ھ ة، وال زال حاج

ل             سعودیًا ال نظیر   ط، ب ة فق  لھ في ھذا المجال ألنھا لیست حمالت صیفیة خاصة بمحو األمی
ة          ة، وتوعوی ة، وتعلیمی ة، وحضاریة، وصحیة، وزراعی د  (ھي حمالت تثقیفی دي، وعب الغام

  ).٣٦٤، ٢٠٠٢الجواد، 
 :معاییر إدارة تعلیم الكبار في ضوء معاییر الجودة

طعیمة، (لجودة كما یلي یمكن توضیح معاییر تعلیم الكبار في ضوء معاییر ا
٢٠٠٦:(  

یخطط معلمو تعلیم الكبار برنامجًا تعلیمیًا لطالبھم، یتضمن ذلك المؤشرات : المعیار األول
  :التالیة

  . أھمیة التخطیط في تحدید األھداف -
 .دور المعلمین في اختیار محتوى البرنامج المناسب -
 .تحدید استراتیجیات التدریس المناسبة -
 .ي ستستخدم مع الطالبتخطیط األنشطة الت -
 .اختیار أسالیب التقویم بما یتناسب مع قدرات المتعلمین ومیولھم -

  ٣:یوجھ معلمو التعلیم ویسھلونھ، ویتضمن ذلك المؤشرات التالیة: المعیار الثاني
  .تنویع األنشطة حسب المواقف التعلیمیة المختلفة -
 .التتوظیف المصادر الفرعیة مثل وسائل اإلعالم والكتب والمجا -
 .توفیر ج من الدیمقراطیة والتعاون فیما بین المتعلمین -
 .ترسیخ بعض االتجاھات مثل حب االستطالع وتقبل األفكار الجدیدة والنقد بموضوعیة -
 تنمیة مشاركات المتعلمین -

یشترك معلمو تعلیم الكبار في التقییم المستمر لتدریسھم ولتعلیم الطالب ویتضمن : المعیار الثالث
 : التالیةالمؤشرات

  .توفیر بیانات التقییم المعلومات عن مدى تقدم الطالب -
 .تنوع أشكال التقییم من مالحظة وتقاریر مكتوبة -
 .مساعدة المتعلمین لتطویر مھاراتھم وتقدیم المقترحات لمواجھة أخطائھم -
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ومن خالل عرض المعاییر السابقة من المھم إعادة النظر في تعلیم الكبار واالستفادة من 
ض المعاییر فبم یتماشى مع مفاھیم الجودة والتقدم التكنولوجي، وھذا یتطلب إحداث تغییر شامل بع

 .في تعلیم الكبار
  :أسباب إخفاق برامج تعلیم الكبار وعدم تحقیق معاییر الجودة الشاملة

ھناك العدید من أسباب التى جعلت برامج تعلیم الكبار ومحو األمیة لم تستطع أن تحقق 
  ):٥٧، ١٩٩١الجیالني، (المرجوة منھا ما یلي األھداف 

بعض ھذه األسباب یرجع إلى المؤسسات المسئولة عن ھذه البرامج حیث أنھا لم تتعاون فیما  -
بینھا جعل ھذه البرامج تأتى متعارضة ومتناقضة، ومكررة مما ادى الى تشتت الجھود وتبعثر 

  .اإلمكانان وھدرھا
انفسھم وذلك بسبب ظروفھم االجتماعیة الصحیة النفسیة بعض االسباب ترجع الى المتعلمین  -

 .وغیر ذلك. والمزاجیة وظروفھم العملیة
طبیعة البرامج سواء من حیث عدم مالءمتھا لحاجات المتعلمین أو من حیث جمودھا عدم  -

 .ارتباطھا بواقع الحیاة للدارسین
  

عاھد إعداد معلم تعلیم الكبار معاییر الجودة الالزم وتوفیرھا لتحقیق جودة التعلیم بكلیات وم
 ):٢٠٠٧نصر، (

یقصد بتلك المعاییر المقننة التى اتفق علیھا عالمیًا التى ینبغى توفیرھا لتقویم برامج معلم 
  . تعلیم الكبار في ضوء مستویات معیاریة ویتوفر لتحقیقھا مؤشرات إجرائیة
تطلب من متطبات الجودة وتمثل أھمیة توفیرھا في تطویر برامج االعداد لمعلم الكبار ك

 :الشاملة والبد من توفیر المستویات المعیاریة التالیة
  .التمكن من تحقیق مادة التخصص -
 .تعریف احتیاجات التالمیذ وومشكالتھم -
 .التعرف على أھداف التدریس وكیفیة تحدیدھا -
 .تفھم بعض أسالیب التدریس وطرائق العرض -
 .إدخال تكنولوجیا التعلیم -
 ب متوعة في التقویم استخدام أسالی -
 .التمكن من كیفیة تحضیر الدرس أھمیتھ -
 .التمتع بشخصیة قویة -
 .التزود بالثقافة العامة -
 .الحرص على تكوین عالقات اجتماعیة سلیمة -
 زیادة االھتمام باعداد المعلم -

عن واقع برامج تعلیم ) ٢٠٠٦عبد الوھاب، (ومن یتفق العرض السابق أیضًا مع دراسة 
 :جمھوریة العربیة الیمینة وتطویرھا ف ضوء معاییر الجودة ومن أھمھاالكبار في ال

  .أن برامج تعلیم الكبار ال تتناسب مع سن الدراسین -
 .أن برامج تعلیم الكبار ال تتناسب مع احتیاجات الكبار -
 .أن برامج تعلیم الكبار ال تتصل بحیاة الدراسین -
 .والتطورات الحدیثةعدم وجود اة مقررات خاصة بتعلیم الحاسوب العربى  -
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  :الرؤیة المقترحة لتطویر برامج تعلیم الكبار: المحور الثالث
  :مبررات تطویر برامج تعلیم الكبار في ضوء مدخل الجودة الشاملة: أوًال

  :یمكن االشارة إلى ھذه المبررات على النحو التالي
  .دم، والفضائیاتفھو عصر العولمة المعلوماتیة والتكنولوجیا قائمة التق: طبیعة العصر .١
یشھد المجتمع تحوالت عدیدة من تغیرات مفاھیمیة واستنتاج بطاقات : طبیعة المجتمع .٢

 .المنافسة وتوكل الشركات العالمیة واختالف المفاھیم والقیم
 وجود فجوة بین النظریة والتطبیق في البرامج تعلیم الكبار .٣

 : ضوء معاییر الجودةبعض أسالیب تطویر إدراة برامج تعلیم الكبار في: ثانیًا
  :تفعیل آلیات وإجراءات فلسفة تعلیم الكبار من خالل اإلجراءات التالیة -
 .االھتمام بلمتعلم وحاجاتھ -١
 .االنتقال من ثقافة الذاطرة إلى ثقافة اإلبداع -٢
 .عمل اسالیب اثرائیة مع الكبار -٣
 .االھتمام بالجانب الوجداني ولخللفیة الثقافیة للكبار -٤
  .عامل معھ باعتباره حقیقةقبول التغیر والت -٥
 .التركیز على الجودة -٦
 . الرؤیة المشتركة -٧
 .التركیز على العمیل داخل المؤسسة -٨
 .السعي إلى تحقیق السبق والتمیز -٩

 .األخذ بمفاھیم العمل الجماعي - ١٠
 :معاییر الجودة الشاملة إلدارة برامج تعلیم الكبارتطبیق : ثالثًا

صفات خریجیھ مع المواصفات التي یتطلبھا سوق إن تحقیق جودة التعلیم تتطلب تطابق موا
العمل، والمجتمع، وھذا یتطلب العمل على إعداد متعلمین یمتلكون معارف ومھارات وسلوكیات 

  . قیمیة تجعلھم قادرین على التفاعل مع التطورات والمستجدات الحادثة في سوق العمل
یة لعملیة التعلیم وإطارھا ومدة ومن ھنا فإن معاییر الجودة الشاملة تحدد المالمح الرئیس

  . الدراسة في كل برنامج تعلیمي، وإجراءات تقییم الطالب، والموارد، واإلمكانات الضروریة
أدھم المعاییر لضمان وصول المؤسسة التعلیمیة إلى الجودة الشاملة ) ٢٠٠١عبید، (ویحدد 

  : وھى
  . تعلم تحدید مستویات معرفیة ومھاریة لما ینبغي أن یمتلكھ الم-
  .  تحدید سقف مرتفع لمعدالت التحصیل المكتسب-
  .  تحقیق نسبة عالیة لحضور الطالب وانعدام التسرب-
 تطویر المناھج الدراسیة، بحیث تتضمن موضوعات معاصرة ومفیدة تعمل على تشجیع الطالب -

  . نحو التعلم الذاتي
  . یة التعلیم والتعلم ارتفاع مستوى مھارات التدریس لدى المعلمین بما ییسر عمل-
  .  توافر السلوكیات والقدوة التي تدعو إلى ترسیخ القیم الروحیة واألخالقیة والتسامح واالنتماء-
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 توافر إدارة دیمقراطیة تؤمن بالشراكة والعمل الفریقى التعاوني، وتمتلك الكفاءة على إدارة -
  . العملیة التعلیمیة بفاعلیة

  .  والتكنولوجیا الالزمة للعملیة التعلیمیة توافر الموارد واإلمكانیات-
  :ویرى البعض أن معاییر الجودة في برامج التعلیم تتمثل فیما یلي

  .  استعداد والتزام المؤسسة التعلیمیة بتطبیق نظام جودة التعلیم-
  .  الوقایة من األخطاء بمنع حدوثھا والتركیز على تصحیح األخطاء وتحسین التعلیم والتعلم-
  . یر المناھج الدراسیة لتتالءم مع متطلبات سوق العمل تطو-
  .  استخدام طرق التعلیم والتعلم القائمة على إیجابیة الطالب في الموقف التعلیمي-
  .  االستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات-
  .  تقویم العملیة التعلیمیة بناء على المواصفات الموضوعة-
 ,Cheng(لإلدارة والعاملین بالعملیة التعلیمیة  تحقیق التعاون المثمر التركیز على العمل الجماعي و-

2003 .(  
ومن خالل ھذه المعاییر نجد أن الجودة الشاملة تتمثل في أنھا منھج علمي لتطویر شامل 

الطالب والمعلم، واإلدارة، واإلمكانیات المادیة، (ومستمر یشمل كافة مجاالت العملیة التعلیمیة 
  ).جتمعیة، المناھجالمشاركة الم

وتعد المناھج أحد المجاالت الرئیسیة للعملیة التعلیمیة، حیث أنھا تمثل المنھج الدراسي، 
  :وذلك على النحو التالي

  . تكون أھداف المنھج واضحة ومحددة بدقة ومعلومة لجمیع العاملین والطالب .١
 والمعلمین تحدید موضوعات محتوى المنھج، بحیث ترتبط باحتیاجات ومطالب الطالب .٢

  . وسوق العمل والمجتمع، بحیث یشارك في تحدیدھا جمیع المستفیدین
استخدام استراتیجیات وطرق تدریس تساعد على االكتشاف والتأمل والتوجیھ الذاتي وحل  .٣

  . المشكالت واتخاذ القرار
التركیز على العمل الجماعي التعاوني، ولیس على العمل الفردي، مع إرساء بدأ التعلیم  .٤

  . لمستمر والتدریب المتواصل للطالب والمعلمینا
منح الطالب الثقة وتشجیعھم على المشاركة اإلیجابیة في عملیة التعلیم والتعلم، وتقدیر  .٥

  . المتمیز منھم
توافر بیئة تعلیمیة تساعد على التحسین المستمر لعملیة التعلیم والتعلم وتكسب الطالب  .٦

  . الالزمة لھمالمعارف والمھارات والقیم السلوكیة 
  . االستفادة من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في عملیة التعلیم والتعلم .٧
  . استخدام أسالیب التقویم المختلفة مع التركیز على التقویم الذاتي وصوال لتحسین األداء .٨
  . االعتماد على نظام التقویم الشامل كأساس لتحدید مستوى أداء الطالب .٩

الدراسي على فترات غیر متباعدة وذلك للتأكد من مدى تقویم جمیع عناصر المنھج  .١٠
  . مالءمتھ الحتیاجات ومتطلبات الطالب، وسوق العمل أو المجتمع
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  :متطلبات تطویر برامج تعلیم الكبار: رابعًا
  تحدید سلبیات برامج تعلیم الكبار -١
   وضع خطط لمواجھتھا وتأكید االیجابیات -٢
  تعلیم الكبار  تكامل كل مؤسسات المجتمع في -٣
  .  خلق مناخ وبیئة تعتمد على الثقة المتبادلة لدعم فلسفة الجودة-٤
  .  االستفادة من التكنولوجیا فى دعم برامج تعلیم الكبار-٥
  .  ربط تعلیم الكبار بالحافز المادي والمعنوي-٦
  .  عدم ممارسة الروتین والبیروقراطیة-٧
  .  الشكلیة و فى مواجھتھا اعتبار القضیة حیاة أو موت والبعد عن-٨
لوضع تطور حقیقي الزمة تعلیم )  المؤسسیة – الجماعیة –الفردیة (  زیادة األبحاث المیدانیة -٩

  . الكبار
   توجیھ جزء من فائدة الضرائب والمشروعات االستثماریة لتعلیم الكبار - ١٠
 .  االرتداد لالزمةوضع القوانین وتفعیلھا لمواجھة المشكلة من بدایاتھا والتصدي لعملیة - ١١
تعد القیادة واإلدارة : اإلدارة الدیمقراطیة التي تركز على العمل والعاملین بدرجة واحدة - ١٢

الواعیة ھي الركیزة األساسیة لنجاح إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات التعلیمیة، والقائد 
 على توفیر اإلداري أیا كان موقعة ومنصبھ الوظیفي ضمن الھیكل التنظیمي علیھ أن یعمل

  :المؤشرات التالیة

 تحدید األھداف ورسم خطط العمل وإجراءات التنفیذ.  

 فھم الظروف البیئیة وطبیعة المتغیرات الحاصلة حولھا. 

 اتخاذ القرارات الصحیحة في األوقات المناسبة. 

 تحقیق المصداقیة والشفافیة في العمل. 

 التعامل مع األزمات بعقالنیة. 

  اإلنسانیة مع العاملینتحقیق درجة عالیة من. 

 استشارة المرؤوسین واألخذ بآرائھم وإشراكھم في اتخاذ القرارات. 

 نیل ثقة العاملین والمستفیدین على السواء. 

 دعم جھود العاملین نحو تحقیق الجودة وإتقان العمل. 

 تطبیق مبدأ تفویض السلطات والصالحیات للعاملین. 

 التجدید واالبتكار واإلبداع. 

 عم روح الفریق الواحد وإضافة الجو األسري والعائلي على العملإثارة ود. 

 تنمیة وتطویر معارف ومھارات واتجاھات العاملین. 

 كسب والء العاملین والمستفیدین. 
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 التأثیر اإلیجابي على المؤسسة والعاملین. 

 حث المرؤوسین إلنجاز مھامھم بثقة وحماس. 

 لوك العاملینتطبیق أسلوب التحفیز من خالل معرفة وفھم س. 

 إعداد وتأھیل صفوف خلفیة من القیادات اإلداریة الواعدة. 
  :معاییر تحقیق ثقافة الجودة الشاملة في برامج تعلیم الكبار: خامسًا

أشار البعض إلى مجموعة من المعاییر لتحقیق ثقافة الجودة، یمكن توضیحھا فیما یلي 
 ,Meral El_hakah Kitop, Alpor Enturk( ، )٨٣: ٢٠٠٠الشافعي، ناس السید (

2007:288 (  
 .یحب على جمیع العاملین على كافة المستویات أن یكونوا على درایة بمتطلبات العمل -

 . یحب أن یتوافر للبنیة التحتیة مقدارًا من الحریة لإلصالحات المستمرة -
 .یجب على أي فرد یعمل ضمن المنظمة أن یكون ملمًا بأھمیة الجودة -

 .طلبات المستفید الداخلي والخارجي مع خطة الجودةالبد من تكامل مت -

 . استخدام معاییر تركز على رغبات العمیل -
 .تطویر شبكة االتصاالت الداخلیة والخارجیة -

 . التأكید على القیم والمعتقدات التي تخص المستفید من جھة واإلدارة العلیا من جھة أخرى -

  . ظیم الجودةالبد أن تؤكد العملیات واإلجراءات على سیاسة تن -
 تسھم تفعیل برامج التنمیة المستمرة والتعلیم المفتوح في برامج تعلیم الكبار باعتبار أنھا: سادسًا

  ):١٤، ١، ٢٠٠٦شواشرة، (في 
مساعدة الكبار على الوفاء بمطالب أدوارھم في األسرة والمجتمع وتنمیة النقد البناء  .١

یة الوعي لدیھم بالعالقة بینھم وبین البیئة للمشكالت والتغییرات التي تواجھ مجتمعھم، وتنم
المادیة الثقافیة، مما یعني تنمیة قدرتھم على القیام بدور فعال في تطویر مجتمعھم وتنمیة 

  . وتحقیق رفاھیتھ ورفاھیتھم
مساعدة الكبار في تنمیة المواطنة الصالحة لدیھم، والقادرة على ممارسة الدیمقراطیة  .٢

حقوقھ وواجباتھ، وجعلھ مبادرًا وإیجابیًا تجاه المشاركة الصحیحة، وتعریف الفرد ب
 . السیاسیة الواعیة

مساعدة الكبار على زیادة دخلھم من خالل زیادة مھاراتھم ومعارفھم، وھذا ینعكس إیجابیًا  .٣
 . على الدخل القومي

لق تقدیم الخدمات التعلیمیة لمن فاتتھم فرص االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي ألسباب تتع .٤
بظروفھم الشخصیة أو العائلیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة أو الوظیفیة أو المكانیة أو 

 . الزمانیة
إیجاد الظروف التعلیمیة المالئمة والتي تناسب حاجات الدارسین لالستمرار في التعلم  .٥

وف فالتعلم عن بعد یتصف بالمرونة والقدرة على التكیف مع كافة الظر). التربیة المستمرة(
التعلیمیة للدارسین فھو یالئم ربات البیوت والمزارعین والصناعیین والموظفین، أي أنھ 

 . یستطیع أن یلبي حاجات الدارسین مھما كانت الظروف التي یعیشونھا
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تحقیق مبادئ دیمقراطیة التعلیم وتكافؤ الفرص التعلیمیة والمساواة بین المواطنین دون  .٦
علق بمكانتھم االجتماعیة أو االقتصادیة أو بسبب العرف أو التمییز فیما بینھم ألسباب تت

 . الدین أو الجنس
معالجة النقص وتصحیح األخطاء التي أحدثتھا مؤسسات التعلیم التقلیدیة عن طریق تقدیم  .٧

 . برامج وتخصصات تفي بحاجة المجتمعات العربیة
رامج محو األمیة وتعلیم اإلسھام في محو األمیة وتعلیم الكبار، نظرًا لما یعترض تنفیذ ب .٨

الكبار من معوقات تقلل من التحاق ھذه الفئة في صفوف نظامیة وفي أوقات محددة، لذلك 
فإن من أھداف التعلیم عن بعد التغلب على المعوقات وتقدیم الخدمة التعلیمیة لألمیین 

 . والكبار دون الحاجة إلى االنتظام في صفوف دراسیة
ھة ذاتیًا واستثمارھا لدى الكبار وتمكینھم من تحدید حاجاتھم تنمیة مھارات التعلم الموج .٩

 .التعلمیة وتلبیتھا بالطرق المناسبة
تنمیة مفاھیم ومواقف الكبار من التطورات االجتماعیة والمتغیرات في العالم، وھذا  .١٠

یتضمن زیادة وعیھم وقدرتھم على التعامل مع المستجدات والمكتشفات العلمیة والتقنیة 
 بعقلیة علمیة متفتحة ومرنة واالستفادة من إیجابیاتھا والحد من سلبیاتھا قدر الحدیثة
 . اإلمكان

  :التوصیات
 افتتاح قسم في كلیات التربیة مختص بإدارة تعلیم الكبار وبرامجھ. 
 تفعیل مفاھیم اإلدارة في كافة المؤسسات التربویة. 
 تخصصنشر وعى مفاھیم اإلدارة الحدیثة وفق البرامج وآلیات كل . 
  أن تھتم الجامعات وكلیات تدریب المعلمین، ومؤسسات الثقافة العمالیة، ومؤسسات المجتمع

المدني عمومًا، ومراكز تعلیم الكبار بالبحث العلمي والبحوث اإلجرائیة في مجاالت تعلیم 
  .الكبار

 ھني التوسع في إنشاء كلیات ومعاھد وأقسام متخصصة إلعداد المدرس والمدرب التقني والم
 . المتخصص بتعلیم الكبار

  إنشاء مجلس قومي عربي لتعلیم الكبار ضمن مظلة التعلیم المفتوح، ینبثق عنھ مجلس تنفیذي
 . ووحدات إقلیمیة ومراكز مصادر تعلم خاصة بالطلبة الكبار

  ربط برامج تعلیم الكبار بالمشاریع التنمویة الوطنیة والقومیة من أجل تحقیق منظور التنمیة
 . كاملة، وربط التعلیم للكبار بتولید فرص العملالمت

  :المقترحات
 عمل دراسة عن معوقات برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة.  
  عمل دراسة عن تطویر برامج تعلیم الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء خبرات

  .بعض الدول
  بالمملكة العربیة السعودیة ومتطلباتھمعمل دراسة عن إعداد وتأھیل معلمي تعلیم الكبار. 
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  المراجع
التعلیم النظامي وغیر النظامي في المملكة العربیة السعودیة، ). ١٩٨٥. (إبراھیم، محمد إبراھیم

  .عالم المعرفة
الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة، اإلسكندریة، دار ). ٢٠٠٣. (أحمد، إبراھیم أحمد

  .عة والنشرالوفاء للطبا
 .تطبیق الجودة واالعتماد في المدارس، دار الفكر العربي، القاھرة). ٢٠٠٧. (أحمد، إبراھیم أحمد

التطویر التنظیمي مدخل الفعالیة لإلدارة المدرسیة، القاھرة، ). ١٩٩٣. (أحمد، شاكر محمد فتحي
 . ، ینایر٢مجلة التربیة والتنمیة، السنة الثانیة، العدد 

متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في إدارات التربیة والتعلیم ). ٢٠٠٦. (د محمداألحمدي، حمی
  .  بالمملكة السعودیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر

متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مجمع ). ٢٠١٤.(األحمري، محمد بن عبد اهللا منصور
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك )دراسة میدانیة(ة أبھاالتربیة الخاصة بمدین

 .خالد، كلیة التربیة
 .إدارة التعلیم والجودة الشاملة، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة). ٢٠١٠. (بدوي، محمود فوزي

نظمة ، ترجمة إبراھیم مھدي الشبلي، الم"تعلیم الكبار في البلدان النامیة). " ت.د. (بروسر، روي
 .  الجھاز العربي لمحو األمیة و تعلیم الكبار–العربیة والثقافة و العلوم 

إدارة الجودة الشاملة مفھومھا أسلوب إرسائھا، األردن، المؤتمر ). ٢٠٠٧. (ریاض رشادالبنا، 
  . ینایر٢٥ ـ ٢٤السنوي الواحد والعشرون للتعلیم اإلعدادي للفترة من 

نة الثقافة التنظیمیة في نجاح تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مكا). م٢٠١١(بوزیان، أم كلثوم 
  . ٨المؤسسة االقتصادیة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة، ع 

 . ن.النظریات والوظائف، د: اإلدارة). ھـ١٤٢٧. (خالد سعدالجضعي، 
 تقییم أعضاء ھیئة التدریس لمشروع الجودة الشاملة). ٢٠١٠. (جمعة، فاطمة علي السعید
  . ٦٢، ع ١٧، مجلة مستقبل التربیة العربیة، مصر، مج )دراسة حالة(بالجامعات المصریة 

تعلیم الكبار والتربیة المستمرة، طرابلس، جامعة الفاتح، ). ١٩٩١. (الجیالني، بشیر جبریل
 .منشورات جامعة الفاتح

 للملتقى العربي الثاني الجودة في التعلیم العالي، ورقة عمل مقدمة). ٢٠٠٥. (سعید عبد اهللاحارب، 
، مؤسسة ١/١٠/٢٠٠٥ – ٢٨/٩ –، بیروت "التعلیم العالي رؤیة مستقبلیة"للتربیة والتعلیم 

  .الفكر العربي
 مداخل جدیدة – لمدرسة المستقبل –اإلدارة المدرسیة الفعالة ). ٢٠٠٦. (الحربي، قاسم بن عائل

 .بي، القاھرةلعالم جدید في القرن الحادي والعشرین، دار الفكر العر
نشر ثقافة الجودة في الجامعات الیمنیة لماذا؟ متاح على الموقع ). ٢٠١٤. (الحریري، خالد حسن

:http://www.algomhoriah.net/articles.shp?id=4 
مصطلحات محو األمیة وتعلیم الكبار، اإلدارة العامة للتعلیم ). ھـ١٤١٥. (الحسین، محمد سعد

 .بالریاض، السعودیة
ثقافة الجودة في الجامعات المصریة واقعھا وسبل تفعیلھا، ). ٢٠١٣. (نعمة نور محسبخاطر، 

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة طنطا، كلیة التربیة
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المتطلبات اإلداریة واألكادیمیة لتطبیق الجودة الشاملة في ). ٢٠١٤. (الداود، عبد المحسن بن سعد
، "دراسة میدانیة" كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 .٢٣مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، ع 
برنامج مقترح لتدریب معلمي محو األمیة وتعلیم ). ھـ١٤٢٤. (الدخیل، محمد بن عبد الرحمن

ادة الكبار بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة، جامعة الملك سعود، عم
  .البحث العلمي، مركز بحوث كلیة التربیة

إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء، دار صفاء للنشر ). ٢٠٠٦. (مأمون سلیمانالدرادكة، 
  . والتوزیع، عمان، األردن

  . اإلدارة التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة). ١٩٨٥. (إبراھیم السلوم، حمد
التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة، مطابع إنترناشیونال ). ١٩٩١. (السلوم، حمد إبراھیم

  .كرافیكس، واشنطن
الدلیل العملي لتطبیق إدارة الجودة الشاملة بشركات ). ٢٠٠١. (عبد الفتاح محمودسلیمان، 

  .مشروعات التشیید، القاھرة، إیتراك للنشر والتوزیع
راسة تقویمیة لدور معلم الكبار األمیین في د). ١٩٩٨. (السمدوني، إبراھیم عبد الرافع مصطفى

  .ضوء الكفایات الالزمة لھ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر
دراسات تربویة، ، "تدریب معلمي الكبار أثناء الخدمة). "١٩٨٨. (السنبل، عبد العزیز عبد اهللا

  .مجلة كلیة التربیة جامعة الملك سعود، المجلد الخامس
نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، مطابع ). ١٩٨٧. (عبد العزیز، وآخرونالسنبل، 

  .الفرزدق، الریاض
المفاھیم والوظائف واألنشطة، دار : اإلدارة العامة). ھـ١٤١٦. (السواط، طلق عوض اهللا، وآخرون

  . النوابغ للنشر والتوزیع
نة ثقافة الجودة الشاملة في عصر العولمة، المؤتمر مكا). ٢٠١٢(السید، معین أمین وصالح، دندن 

  .، جامعة الجنان، طرابلس"عولمة اإلدارة في عصر العولمة"العلمي الدولي 
ثقافة الجودة الشاملة بمدارس التعلیم ). م٢٠١١. (السیسي، جمال أحمد، وعشیبة، فتحي درویش

لة مستقبل التربیة العربیة، العام على ضوء تطبیق نظام ضمان جودة التعلیم واالعتماد، مج
 . ٦٩، ع ١٨مج 

ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي ). ٢٠٠٠(الشافعي، أحمد عبد الحمید، وناس، السید محمد 
 .١، ع ٢الیاباني وإمكانیة االستفادة منھا في مصر، مجلة التربیة، مج 

 التعلیم قبل الجامعي بمصر تحقیق الجودة بمؤسسات). ٢٠١٠. (الشناوي، أحمد، وعید، ھالة فوزي
 ،ع ٢٥، مجلة دراسات تربویة ونفسیة، جامعة الزقازیق ،كلیة التربیة، مج )تصور مقترح (

٦٧. 
مؤتمر دور المنظمات التعلیم الجامعي المفتوح وتعلیم الكبار، ). ٢٠٠٦. (شواشرة، عاطف حسن

. عربیة، الشراكة لبناء المستقبلاألھلیة العربیة في تحقیق األھداف التنمویة لأللفیة في الدول ال
 . كانون أول٢٠- ١٨الكویت من 

لمحات عن التعلیم وبدایاتھ في المملكة العربیة السعودیة، ). ت.د. (عبد اهللا الشیخ، عبد العزیز
  .الریاض



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٢٠

، "الجودة الشاملة في ثقافة مدیري شركات قطاع األعمال العام). "٢٠٠٠. (الشیمي، سعید محمد
  .إداریة العدد الخامسالقاھرة، قضایا 

 تطویر برامج محو األمیة بالمملكة العربیة ).٢٠٠٦. (الصاعدي، عابدین بن عبد اهللا بن عواض
السعودیة في ضوء بعض المتغیرات المعاصرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، 
.جامعة األزھر  

ر قیم ثقافة الجودة في مدى تواف). ٢٠١١. (الصواف، محفوظ حمدون، وإسماعیل، عمر علي
، مجلة جامعة كربالء العلمیة، مج "دراسة حالة في فندق نینوى الدولي"المنظمات الفندقیة 

  . ٩، ع ١
مؤتمر اإلبداع والتجدید في اإلدارة العربیة في مواجھة تحدیات القرن ). ٢٠٠٠. (الطعامنة، محمد

 ).٢٠٠٠ نوفمبر ٨- ٦(داریة المؤسسة العربیة للتنمیة اإل،الحادي والعشرین، القاھرة 
معلم الكبار حوار الحضارات، المؤتمر السنوي الثالث لمركز ). ٢٠٠٦. (طعیمة، رشدي أحمد

  .تعلیم الكبار، معلم القرن الحادي العشرین، جامعة عین شمس دار الفكر العربي
 .سكندریةالمرجع في تعلیم الكبار ،دار المطبوعات الجدیدة، اإل). ١٩٩٤. (محمد عمرالطنبولي، 

متطلبات إدارة الجودة في التعلیم العالي ). ٢٠١٠. (الطویل، أكرم أحمد رضا، وأغا، أحمد عوني
وآثارھا في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة تحلیلیة آلراء القیادات اإلداریة في جامعة 

حقیق جودة التعلیم العالي نحو ت"الموصل، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن تحت عنوان 
  .، عدن"التنمیة المستدامة

  .تاریخ التعلیم في مكة المكرمة، جدة، دار الشروق). ١٩٨٢. (عبد الرحمن صالحعبد اهللا، 
واقع برامج تعلیم الكبار في الجمھوریة الیمنیة وتطویرھا في ضوء ). ٢٠٠٦. (عبد الوھاب، آمال

  . معاییر الجودة، قم أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة تعز
تعلیم الریاضیات بجمیع األطفال في ضوء متطلبات المعاییر وثقافة التفكیر ). ٢٠٠١. (عبید، ولیم

 . عمان، دار المسیرة–
تطویر إدارة كلیات التربیة بالجمھوریة الیمنیة في ضوء ). ٢٠٠٤. (َعْرَجاش، علي شوقي ناجي

  .  تربیة، جامعة عین شمسإدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة المدخل 
 . ن.د. عریفج، اإلدارة التربویة المعاصرة). ھـ١٤٢٥. (سامي سلطيعریفج، 

الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلیم الجامعي ). ٢٠١٠. (عزب، محمد علي، ومرسي، سعید محمود
ة، ، مجلة كلیة التربیة، جامعة اإلسكندری)دراسة تحلیلیة(المقومات والمعوقات والمقترحات 

 .٤، ع ٢٠مج 
، "وجھة نظر"مدخل إلى المنھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ). ٢٠٠١. (عمر وصفيعقیلي، 

  .عمان، دار وائل للنشر
متطلبات تطبیق نظام الجودة الشاملة فى مؤسسات تعلیم الكبار ). ٢٠١٢. (عمار، ھالة محمد السید

توراه غیر منشورة، جامعة بنھا، كلیة في مصر في ضوء بعض الخبرات العالمیة، رسالة دك
  .التربیة بنھا

تطور نظام التعلیم في المملكة العربیة ). ٢٠٠٢. (الغامدي، حمدان، وعبد الجواد، نور الدین
 .السعودیة، الریاض، مطبعة مكتب التربیة العربي لدول الخلیج
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، انب  مراحل التنمیة دراسة لبعض جو–التدریب في أثناء العمل ). ١٩٩١. (فالوقي، محمد ھاشم
  .الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، لیبیا، سرت

 وتطبیقاتھ، دار أسسھ: تعلیم الكبار في المملكة العربیة السعودیة). ١٩٧٩. (فالتة، محمد أمین
  .الطویل، القاھرة

، "عربیةنحو منحى جدید لبحوث تعلیم الكبار في المنطقة ال). "١٩٩٨. (فھمي، محمد سیف الدین
  .ندوة البحث العلمي في تعلیم الكبار، الریاض

تعلیم الكبار ومحو األمیة بین النظریة والتطبیق، الریاض، مكتبة ). ١٩٨٩. (الل، زكریا یحي
 .العبیكان

العالقة بین الوالء التنظیمي وإدارة العاملین في القطاع الحكومي في ). ٢٠٠٢. (لوتاه، حمده محمد
 .یة المتحدة، رسالة ماجستیر، جامعة القاھرةدولة اإلمارات العرب

التطویر التنظیمي أساسیات ومفاھیم حدیثة، عمان، دار وائل للطباعة ). ١٩٩٩. (اللوزي، موسى
  .والنشر

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمیة في مجالي ). ٢٠٠٢. (محمد توفیقماضي، 
  . القاھرة، المؤسسة العربیة للتنمیة اإلداریة،)نموذج مفاھیمي مقترح(الصحة والتعلیم 
  . ١، ع ٢٧إدارة الجودة الشاملة في الوطن العربي، مج ). ٢٠٠٧. (المجلة العربیة للتربیة

إدارة الجامعات العربیة في ضوء المواصفات العالمیة دراسة ). ٢٠٠٣. (محجوب، بسمان فیصل
  .ة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرةتطبیقیة لكلیات العلوم اإلداریة والتجارة، المنظم

فاعلیة برنامج تدریبي إلكتروني مقترح لتنمیة ثقافة الجودة لمعلمي ). م٢٠١٠. (محمد، نھلة محمود
التعلیم العام في ضوء المعاییر القومیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاھرة، معھد 

  . الدراسات والبحوث التربویة
 –تصور مقترح لتنمیة ثقافة الجودة لدى أعضاء ھیئة التدریس ). ٢٠٠٩. (يمحمود، مدیحة فخر

االعتماد ) "العربي الرابع- الدولي األول(، المؤتمر السنوي- دراسة حالة بجامعة حلوان 
الواقع (األكادیمي لمؤسسات وبرامج التعلیم العالي النوعي في مصر والعالم العربي 

 .  التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، كلیة)"والمأمول
 .، بدون ناشر، القاھرة٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة واألیزو ). ٢٠٠٥. (مصطفى، أحمد سید

برنامج إدارة الجودة ). ٢٠٠٢. (مصطفى، أحمد سید، ومصیلحي، محمد مصیلحي األنصاري
لفترة الشاملة وتطبیقاتھا في المجال التربوي، المركز العربي للتدریب التربوي لدول الخلیج ا

  . قطــــر- م  الدوحة ٢٦/٦/٢٠٠٢ -٢٣: من
مستقبل تعلیم الكبار في الوطن العربي، المنظمة ). ٢٠٠٢(والعلوم . المنظمة العربیة للتربیة والثقافة

  . العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس
األكادیمي في التجارب العالمیة والعربیة في إدارة نظم االعتماد ). ٢٠٠٩. (المھدي، سوزان محمد

 –الدولي األول (مؤسسات التعلیم العالي وإمكانیة اإلفادة منھا في مصر، المؤتمر السنوي 
االعتماد األكادیمي للمؤسسات وبرامج التعلیم العالي النوعي في مصر ) "العربي الرابع

 . ، مصر)الواقع والمأمول(والعالم العربي 
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دة واالعتماد في الفكر التربوي المعاصر وإمكانیة ثقافة الجو). ٢٠١٠. (ناس، السید محمد أحمد
االستفادة منھا في تطویر نظام االعتماد التربوي في مصر، دراسات تربویة ونفسیة، مجلة 

  .٦٩كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، ع
 .رؤى مستقبلیة لتطویر برامج إعداد المعلم في ضوء معاییر الجودة). ٢٠٠٦. (نصر، محمد علي

  . األسس والوظائف، الطبعة الخامسة، الریاض. اإلدارة العامة). ھـ١٤٢٢. (ود، وآخرونالنمر، سع
برامج ومجاالت التربیة غیر النظامیة وحاجة الریف المصري ). "١٩٨٠. (نویر، محمد جمال

 .، القاھرة)٣(، مجلة النیل، ینایر العدد "إلیھا
  .٣٢، ٣١التوثیق التربوي العدد) ١٩٩٢(وزارة المعارف 
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