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 املقدم 
 

ـ املعرفية و بني اإلسرتاتيجية    ، مسـوو   ة اإلسـرتاتيجية املعرف

 اسـوااد  مـا كنـن   منـ   اجلـود  ، و  –اإلداريـة  والعلوم  الثقافة من

 .. األدائي -ي الونايذ اإلبداع املوارد البشرية لدعم مسري 

ــا                 ــاري     وهن ــع املش ــف ململول ــات العخ ــدأ أقياي ــاء الب تب ن

 ..اإلسرتاتيجي للجود  الشاملة 

وتونامـــف صيوتـــياتخا مـــن قـــيص املـــرور بوااتـــيف                

ة واملسـوخر  والااعلـة   وتطبيقات ثقافة اجلود  الشـاملة واملسـودام  

مبرونة مزاولوخا ، وما يوخملض عنخا مـن انسـيابية داعخـة ملسـريتخا     

م  املاخوم القيادي والريادي املواكـ  لنـف يديـد علـ      ، املنوجة 

خر  للحيلولـة  وآثارهـا املرتاكخـة واملسـو   ، اإلشباع  –ساحة احلاية 

 ...املشروع ، واحليلولة دون ترايع   دون الوقادم   فعالية

وظخـور احلايـة ابـف     اإلبداعيـة ،  وكذا يظخر يان  املبادر               

 ..أثناء وبعد ظخور املنووج و

فرمبا تظخر احلاية بعد ظخور املنووج ، وهو مـا ينـون عنـد                  

 ..منطقة اخللق واإلبداع واالبونار 

ن تثبـ   وعند كف تااتيف نشاطات املشـاري  ، البـدم مـن أ                  

ماخــوم  اإلدار  اإلســرتاةية ومنظورهــا   مــد  ةســيد تطبيقــات

 ..اإلسرتاتيجيات املسوخر  
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مبعن  تطبيقات اإلدار  مبنخج ذكـي ومسـوخر وموواتـف                   

اإلبداعيــة ، لينــون لــ  اةــاج اســرتاتيجي    –حلقاتــ  الرياديــة 

 ..وعخر املشروع ، املزيج الوسويقي ، وعخر املنووج 

وعل  سبيف املثاص ، كخا يظخر   ثقافة وفخـم وتطبيقـات                  

وما يوطل  مـن   املسودام ،JIT  (Just In Time )واسوعخاالت نظام 

لنـف مرحلـة    ة لنف تااتيف اجلود  ، اجلزئية والنلية ،محاي

 ..من مراحف اإلنواج 

باملوارد البشرية  بف حو  ما يسبقخا وما يلحقخا ، وما يوعلق               

ـ ، املخام  من وميادر الوخويف واململاطر وما حيضر فيخا و  غريها ا مب

البعيـد  عـن    ، وظائع املشروع والوظائع اإلداريـة يضم من ؛ في  ما 

علـ  اجلـود  الشـاملة وثقافوخـا ، ومـا يوعلـق        الوقليدية مؤثراتخـا 

 ..بالثقافة الونظيخية اليت تي  كدور  حياتية فيخا 

وهــو واحــد مــن (  Six Sigma) ومثــاص آقــر ؛ أال وهــو نظــام                

رات املسوخر  ، ة للوطواألنظخة املسوثخر    جماالت اجلود  ، اهلادف

ـ بعد       ومن  ما يرتت  عل  إدار  اجلـود  الشـاملة ، واإليـراءات الـيت تـ

 .. ةنخيال -نوايية عن اجلود  احنراف العخلية اإل

دف السيطر  عل  نسبة الولـع والعيـ  لينـون      ويسوخ              

 ..من مليون منووج  (4)دن  مسوو  من أ

ـ  علـ   ةوفلساو  عخف إسرتاتيجي               رّكـز  الـيت ت بعيـد  الد  امل

يات و   املنوريالوغيو امليئخة قيصمن  اةنلوالقاض  وتعزز في 

 .. والعخليات

  كــف املؤسســات املنوجــة وال ينــون وال يــوم دعــم مســري              

إاّل من  ، للسل  واخلدمات واملعلومات ، وما يدقف ضخن اسرتاتيجياتخا

قيص داة خمريات املؤسسات الرتبوية والوعليخية املوياة بـاجلود   

ضخن كف واألداء العالي الذكي ، احملققة لألداء العالي والعالية ، 
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والـدنيا ،  لوسط  مواطن األعخاص ، وعل  كف املسوويات ؛ العليا وا

 ..والونايذية الوملطيطية 

ولذا كان أهخية البحـ  منبثـق مـن احملـاور األساسـية الـيت                      

 ، ومـا ثقافـة اجلـود  الشـاملة واملسـودامة     ؛ إسـرتاتيجية  ةخ  بـني  

املؤسسـات الرتبويـة   ةخ  بـني العخوميـة واخليوتـية املوعلقـة ب    

رية ؛ املوخثلــة بــاملوارد البشــ، ومــا يوعلــق مبملرياتخــا  والوعليخيــة

وتنخيـة وتطـوير   ، اخلريج ، واملودرب ، واملسوايد من برامج الودري  

 ..القدرات 

وما جيخ  بني القو  النامنة   بنية املؤسسات وحراكخـا                

وما تسوثخرج   بناء رأس املاص العلخي واملعر  املسـوقبلي بـالوزامن   

نائن   بيئوخا الداقلية ، لوعاجلـ  أو  م  السيطر  عل  الضعع ال

 ..عل  أاف تقدير حتد من اتساع  وتاااخ  

ومن يخة أقر  اسـوثخار الاـر، ، لونـون ملبيـة ملشـاري                      

لعخـف احمللـي واإلاليخـي    تنخوية مسوقبلية ، ومـا يوطلبـ  سـو  ا   

 .والعاملي 

لوحـديات والوخديـدات   وبذات الوا  املوابعـة واحلخايـة مـن ا                  

ــد   ــة كــف يدي ــة للســيطر  ومواكب واململــاطر   البيئــة اخلاريي

ومسوحدث ، فضًي عـن سـبق حيثيـات هـذج الوحـديات باالسـوقراء       

والوحليـــف االســــرتاتيجي ، وموطلبــــات وتنامــــف الوملطــــي   

ــرتا ــاتاالس ــون الوطبيق ــداف   تيجي ، لون ــق أله ــق احملق ــ  وف عل

خية ، وما يواب  من قـيص الوقيـيم   وغايات املشاري  الرتبوية والوعلي

 ..الوظياي والوقويم األدائي 

وبخذا االةاج كان مدار البح  ونوائج  واسونوايات  وما آل                 

إلي  املقرتحات والووتيات ، لإلسـخام   تويهـ  املؤسسـات الرتبويـة     

ــا وتن  ــف قططخ ــة وتنام ــود    والوعليخي ــة اجل ــ  أس ــذها عل اي

 ..واهلل املوفق .. املسودامة  وخاواسرتاتيجي
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 املبحث األول
 ثقاف  اجلودة الشامل  

 بني املعلومايج  واالتستدام 
 

أال وهو ؛ املدقف واملااهيم ،  البدم من ماواح هذا املبح                  

وقط  املشرتك والرئيسي لووضح بعض معامل وموطلبات البح  

 :ذا املبح  كاآلتي سونون حماور هلذا املوخثف باجلود  ، 

 .املدقف واملااهيم   :أواًل 

 . املعلومات والبيانات وثقافة اجلود  الشاملة: ثانيًا 

 . ثقافة اجلود  الشاملة الراخية   املؤسسات الوعليخية: ثالثًا 

 . ثقافة اجلود  الشاملة والوغيري السلوكي للوعليم: رابعًا 

 . ك اجلود  الشاملةاسودامة اسرتاتيجية ثقافة سلو: قامسًا 

 

 ..مدخل ومفاهجم : أوالً 
 

كف املنوويـات املاديـة وغـري املاديـة ؛ السـلعية واخلدميـة                      

مبسـوو  اجلـود  ، ومعـايري اجلـود  ، ونظـام      تـرتب   واملعلوماتية ، 

 ..ود  ، وإدار  اجلود  اململط  هلا وضب  اجل
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الوعلـيم  الرتبيـة ، و :   يـود  من  ما يوعلـق مبعـايري  يان  و                

اجلــامعي ؛ الدراســات األوليــة والدراســات العليــا ، ومــا يوطلــ  مــن  

، واألداء العـالي  اسرتاتيجية الوحسني املسـوخر ، ونظـم األداء العـالي    

 ..الذكي 

وما يوعلق بسيمة الوقييم الوظياي والوقويم األدائي ، ومـا                 

الوعليخية ؛ موخـثًي   الرتبوية و لعخليةيي    رض  ؛ الداقف   ا

بــاملعب بخــا ، والــداقف واملشــارك ضــخن العخليــات الوعليخيـــة       

 ..والودريبية 

وما يوخيز ب  ، كسو  العخف ، ومـا يوطلـ  مـن الرتكيـز                   

عل  املعب ومسوقبف تطلعات  ، وحراك الوحديات ونقاط الضعع ، 

قــو  الــيت تويــع بخــا املؤسســة ومــا يقابلــخا مــن الاــر، ونقــاط ال

املوعلخة ومسـوقبلخا ، واملـوغريات والثوابـ  ، مبقابلـة      –الوعليخية 

واج إ ى إعاد  هندسة النظام ا حتاالبونارات واالقرتاعات ، لنونخ

 ..الوعليخي ومسوقبل  

ولذا تشرتك جمخوعة عوامف   جمـاص اسـرتاتيجية اجلـود                    

 ..ون ذاتية ، وأقر  تنون موضوعية نالشاملة ، منخا ما ت

ذاتية مبعن  كـف مـا يوعلـق بـذات املنوـوج املنظـور وغـري                       

قـاريي   –اناوـاح نظـامي داقلـي    املنظور ، وموضوعية مبا يوعلق ب

ــق  ــي ، حيق ــريج    ذك ــن غ ــزج ع ــا كي ــوج ، وم ــات املنو ــف حيثي ك

 ..مبوضوعية ةعف من اسودامو  اسرتاتيجية مسوخر  

الوعليم ، ومـا تنـون عليـ  املؤسسـات      –و  اجملاص الرتبية              

خــا الرتبويــة والوعليخيــة صططخــا وتطبيقاتخــا النايحــة ، وتويخات 

املعايري والسلوكيات ؛ ومـا تسـخم     املوخيز  وضوابطخا املدعخة ب
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القياديـة ، ورمبـا   اجلود  وثقافـة اجلـود  الشـاملة واسـرتاتيجياتخا     

:، وخموير ما تارزج من ادها بانارالريادية 

 

 

   الووي  الريـاديEntrepreneurial Orientation   املثخـر ،

ــذكي ،   ــادي ال ــا الري ــة ،  ورمب ــات ؛ املعرف ــووع  حليثي املس

ــة ، وتن ــات ، واملعرفـــــة املعلوماتيـــ ــا املعلومـــ نولوييـــ

ــات   ــا املعلوم ــة وتننولويي ــن   الذكي ــ  م ــز ب ــا توخي ، وم

 .. الومليص  –قيوتية العلم 

 الرتبيــة الرياديــة  وتويخــات حمــدداتEntrepreneurial 

Educational  ما يوحقق مـن دعـم    ؛ ومن بني ما توعلق ب ،

الب ن  الوحويـة والاوايـة للـوعلم والوعلـيم والوـدري  ، ومـا       

 Educational Guidanceيشـخف علـ  الوويـ  الرتبـوي     

باملؤشــرات املوعلقــة بعخليــة اكوشــاف القــدرات الرتبويــة 

ما يوناس  من الـاامج الرتبويـة ، باملعـايري     للطاف ، ووض 

ــة  ــوملدمة  Educational Measurementالرتبويـ املسـ

ملعيارية   تقييم ادرات املوعلم، ليقوبارات املعيارية وغري ا

يم اقوبـارات معياريـة   قويم اإليراءات الرتبويـة ، أو تقـو  و تأ

                                                 
0
/ دار العودة /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د: ينظر  - 

 . 93 -92ص /  0978/ لبنان  –بيروت 

بون لجودة الخدمة ؛ دراسة دور التوجه الريادي في إدراك الز/ أمير نعمة مخيف الكالبي  -

استطالعية آلراء عينة من مديري منظمات القطاع السياحي الصغيرة والمتوسطة الحجم غي 

/ جامعة الكوفة / رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد / محافظة النجف األشرف 

2102 . 

جتماعية واالقتصادية االاإلدارية و مصطلحاتموسوعة ال/ حسين ناصر المحنك هاشم . د -

 . 2117/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / التجارية و

- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; creating 
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الســوملدامخا   املــدارس وةربــة تــداخا ، ومــا يرتتــ  مــن  

ــ ــا   عخلي ــا م ــوانري ، منخ ــد    ال ــات يدي ــاد عيا ة إجي

ــرات     ــني الاق ــية ب ــات األساس ــاس العيا ــ  أس ــون عل ين

..االسويعابية 

 

 

     حمـددات الـوعلم الريـاديEntrepreneurial Learning  ،

وأسس  للنظر إ ى األشياء بشنف خمولع من قيص الـوعلم  

الذي يق  بـني الـوعلم    Perceptual Learningاإلدراكي 

، وما يسخم اإلدراك احلسي ، وما كي اي والوعلم احلرالومليل

 ..ينجم من تياغة أفنار 

  حمددات الوعليم الرياديEntrepreneurial Instruction 

ــور     ــات وأدوات موط ــة وآلي ــ   علخي ــن قط ــ  م ــا يدعخ وم

، وكـوادر موقدممــة ومسـوخر  العطــاء   وموخيـز  وميئخــة  

جابة املـوعلم  االبوناري والريادي ، واسو ، وكس  اجلديد

 ..الريادي واإلسخام بذكاء   العطاء الريادي واالبوناري 

      حمـددات الوـدري  والوطـوير الريـاديEntrepreneurial 

Training & Development  الـــيت تـــدف  بالعخليـــة

الريادية ؛ الوملييية ، والشـاملة ، حنـو الوقـدمم والوعـاون     

ـ      ات املســوخر واملســودام ، وتــذليف ومعاجلــة كــف املعواـ

يـد ،  واملشاكف ابف ظخورها ، ومواكبـة كـف مـا هـو يد    

 ..وبشنف موزامن وريادي ومثخر 

كخا هو ما حييف مـثًي لبيئـة العخـف والعخليـات                  

ــة اإلدار  ،    ــاد  هندس ــد إع ــوعدادات عن ــن االس ــة م اإلنوايي

                                                 
0
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ــم      ــ  داع ــو بذات ــة ، وه ــة والريادي ــيخا اإلدار  الذكي والس

  ..فة اجلود  اسرتاتيجي للجود  وثقا

  االةــاج بــالانر والاــر، الرياديــةEntrepreneurial 

Opportunity      ومن  ما يوم دعم ما موـوافر مـن اـو  املنوـوج

داقـــف منظومـــة ومســـاحة الواـــو  الونافســـي ، وبوويـــ  

 ..اسرتاتيجي معر  مسوخر 

      ، ما تعززج من أفنار حمركـة للـداقف واملنـون الناسـي

 Entrepreneurialوك الريادي والووي  بعقينية حنو السل

Behavior  ومنــ  احملقــق الســودامة الســلوك الونظيخــي ،

 ..والثقافة الونظيخية 

لوــدرية أدواتــ  وآلياتــ  ومــواردج البشـــرية     عخليــة ا ول                  

 Humanإدار  املوارد البشـرية  املومليية ، وما يوم دعخ  من قيص 

Resource Management  اتـاات الوظياـة   بوحديد وتـع ومو

الودريسية عل  أسة اسرتاتيجية مسودامة ومسوخر ، ِلخا حتوايـ   

املؤسسات الرتبوية والوعليخية من قطوات إيرائية مسوخر  بانوظام 

ومرونة وفاعلية وانسيابية ، ومبراعا  املسوو  الرتبـوي والوعليخـي   

للخوعلم واملودرب ، وما يواح داقف ااعة الودرية لووحقـق األهـداف   

والغايات من قيص تطبيق اخلط  اإلسرتاتيجية ، وما ينجم عن  مـن  

خمريات موخثلة مبا حيخل  املوعلم أو اخلـريج أو املوـدرب ، وادراتـ     

 ..ريادي  –عل  اسوثخار ذلك مبويم  إبداعي 

لوعليم قططخا املوواتلة احللقات  ، وإلسرتاتيجية الرتبية وا                

 ..بية ومرونة ومشولية وفعالية وفاعلية وما حتخل  من انسيا

ومن مؤشرات اإلبداع الوعليخي اإلسـرتاتيجي ، هـو معاجلـة                     

الارو  بني املوعلخني واملودربني واابلية الوطوير ، وفاعليـة طرائـق   

ــز  ،      ــة وموخي ــات فاعل ــالي  وأدوات وآلي ــاهج وأس ــدرية ، ومن الو
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 الرتبويــة وتنقيــة املنــال والبيئــةواســوثخار اإلمنانيــات املواحــة ، 

 ..املعرفية البيئة العلخية وو، الوعليخية و

ـ                 وو  معاجلـة الاـرو  ، عنـد مسـوو      والوحقق من مد  ومس

والوااعف م  الاامج واخلط  الوعليخيـة  ، املوعلم واملودرب  اسوجابة

 ..سرتاتيجية حبس  عخليات الوانري اال

الووي  بالوانري االسوداللي ، ورف  مسوو  و علي  خا هك               

ــوعلم   ــ  الــوعلم اإلبــداعي وال الوحيــيف والدافعيــة ، والوحايــز عل

الوعاوني ، وال كنن إبعاد اخلاات السابقة وتناملية العخليـات  

الوعليخية ولع  األدوار الوعليخية اإلبداعية املوخيز  ، ومـا يوطلـ    

ولـك املـوعلم واملوـدرب مـن ميـز       من تقخيخا ، وما يسوايد ممـا ك 

ــة      ــة ملن ــوعلم وتنخي ــرعة ال ــرتكة ، وس ــري مش ــرتكة وغ مش

رديـة  الوانري والعخليات الوانريية واألسالي  الوانرييـة الا 

مســوو  املوخيــز للنـادر الودريسـي ، و  واجلخعيـة ، واألداء العـالي   

االةاهـات السـلوكية   جمريات املوعلم واملودرب ، و تلقي واسوجابة

 .. زها ، وفر، الوعبري عن القدرات الذاتيةوتعزي

ولثقافة اجلود  الشاملة   اجملـاالت الرتبويـة والوعليخيـة ،                  

تعلـم   ) تعزيزها بالوعلم ، ومببدأ ؛ما يوطل  أهخية بالغة ، والسيخا 

توـدرب   يـة أن كياعلـ   تـدرب  ) ، وما يقابلـ  مـن   ( كيع توعلم 

ـ درمب  .. وت

وهو الووي  مبعرفة اةاج الوعلم والوـدري  ، ومـا يسـخم                       

معرفــة أســالي  الــوعلم والــوانري والوويــ  والولقائيــة واحملــاور   

 ..والوحسة باملوااع واألدوار 

مسـوو  ثقـة ويـود      وما حيوـاج مـن البنـ  الوحويـة لـدعم                    

ــ  ات والبيانــات املعلومــات والبيانــات ، وكيايــة إدار  يــود  املعلوم

وتقنياتخا ، وتقييخخا وتقوكخا ومعاجلاتخا املسـوخر  ، ومـا يوعلـق    

بدراسة يدو  املعلومات والبيانات ، وموااعخا وتوايوات اسوعخاالتخا، 
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وضخان األداء والوغري والوغيري السلوكي ومـا جيـري مـن حتـديات     

 ..البيئة 

ــة ،                  ــدرات الوقني ــع الق ــ  توظي ــذا يوطل ــوعخاالت  وبخ واس

ــوثخارية   ــاالت االس ــر    اجمل ــات املثخ ــرتاتيجية ، املعلوم بنظــر  اس

 ..اجلود  ، والسيخا ما يوعلق باملؤسسات الرتبوية والوعلخية 

يوواــع علــ  مســوو   وبطبيعــة احلــاص ، فالــدعم املســودام              

ة واإلبداع واالبونار والواو  البعيد عن الوقليدي ةهباالهوخام باملو

ــروتني  ــدر    وال ــة ، والق ــدر  العقلي ــوو  ؛ الق ــني مس ــ  ب ــا جيخ ، وم

اإلبداعية ، والرغبة والدافعية واالسويعابية واالسـوعدادات ، واـدر    

اإلبداعيــة ، وغريهــا ، ومــا يــدعم  الــوانري اإلبــداعي والوعزيــزات

..ما يناس  من اسوثخار هذج الوقنيات ، وعرفة مف تقنيات املبنا

 

 

فرمبا تقنيات موطور  يدًا ، ال كنن للبيئـة الوعليخيـة أن                 

ــدرات    ــ  والق ــادر املناس ــود الن ــدم وي ــووعبخا ، لع ــا أو تس حتوويخ

واخلاات احملققة السوعخاالتخا املوخيز  ، أو رمبا عدم تاخـم وتقبـف   

 الرتبويـة  اجملوخ  هلا ، فونون وبااًل ونقطة ضـعع علـ  املؤسسـة   

 ..تيجية املشروع الوعليخي ومسوقبل  إسرتاعل  و ، الوعليخيةو

 

 املعلومات والبجانات : ًا ثانج
 وثقاف  اجلودة الشامل 

 

ومـــن دعـــائم إســـرتاتيجيات إدار  املعرفـــة وإدار  اجلـــود                   

الشاملة ، كف ما هو يوعلق باملعلومات والبيانات والعلوم واملعارف ؛ 

                                                 
0
/ دار الكتاب الجامعي / الموهبة والتفوق واإلبداع / جروان  فتحي عبد الرحمن. د: راجع  - 

 .وما بعدها  61ص /  0999/  0ط/ اإلمارات العربية المتحدة  –العين 
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ــا   ــة ، ومنخ ــخوعة واملرئي ــروء  واملس ــاالت    املق ــخن اجمل ــدقف ض ــا ت م

املــوارد البشــرية ، والوقنيــات  :لاضــائية الراخيــة ، ومــا تســخم بخــا ا

واالتياالت ، ورؤوس األمواص الانرية واملعرفية ، واموـداد تواتـل    

 ..اإلبداعي واالبوناري 

ومن تطبيقات  ؛ ما يوم مزاولو    الاضاء املعلومـاتي ِعـا                    

نات العننبوتية وتطوراتخـا وموااعخـا املونوعـة ،    االنرتن  والشب

، واجلخة املسـوايد  واملسـوخلنة   واجلخة املنوجة ، واجلخة الوسيطة 

 ( ..الزبائن)

وبطبيعة احلاص ؛ البـدم مـن املـوارد البشـرية املنوجـة املوخيـز                       

ـ    اري  واملبدعة للخعرفة ، لنونخا هي مؤشر ومسـوقبف واـاح املش

سـد الاجـوات الـيت تظخـر داقـف      ة واملزم  إنشاؤها ، وبقدراتخا القائخ

بيئة املشـروع أو املؤسسـة الرتبويـة والوعليخيـة ، النائنـة ضـخن       

نقاط الضعع ، وسد الاجوات الـيت تظخـر ضـخن البيئـة اخلارييـة ،      

 ..املوخثلة بالوحديات 

ــا                    ــارات واالقرتاع ــع االبون ــن توظي ــدم م ــدانيا؛ ؛ الب ت ومي

واإلبداعات واملواه  ، و  مقدموخا املوخيـز  واملسـودامة واملسـوخر     

العطاء ، والوشجي  عل  ذلك ، واسوقطاب ما كنن اسوقطاب  من 

ــالوعيني أو    ــاتخم ب ــوثخار طاا ــذلك ، واس ــز  ب ــرية املوخي ــوارد البش امل

الوعااد ، ليوحقق ااح الواو  الونافسي   منافذ الوسويق ، ومنـ   

..عر  اإلبداعي واالبوناري وجودت  املوخيز  الوسويق امل

 

 

وحتواج إدار  املعرفة اجلان  اإلعيمي واإلعيني الوقليـدي                  

والراخي ، والوواتف ِعا أحدث األسـالي  الوقنيـة الوااعليـة ، مبـا     

ــار     ــاملي ، لينوش ــوو  الع ــ  املس ــة عل ــيابية ومرون ــن انس ــ  م حتخل

                                                 
0
أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين / محمد جهاد جمل . زيد الهويدي ، د. د: يراجع مثال  - 

 2103/  3ط/ اإلمارات العربية المتحدة  –العين  /دار الكتاب الجامعي / وتنمية التفكير اإلبداعي 
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عل  الرغم من أن مرحلة االقوبار تبدأ من  والوسويق بشنف واس  ،

 ..د  ، لنن بدعم الوقنيات احلديثة مساحة حمدو

ومرونـة  وأسالي  االتياص املونوعة ، ةعف ميز  سرعة وداة                 

، واالسـوااد  مـن   االنوشار والوسويق الواس  هلـا  وانسيابية وفاعلية 

 ..ميز  مواطن القو  والار، 

ورمبا ال توحقق األرباح بشنف مباشر وبشنف واضح مـن                 

قيص إسرتاتيجية إدار  املويـودات أو رأس املـاص الانـري ، وتطـوير     

املخارسات واسوثخار وتسويق اجلان  املعـر  ، كخـا هـو عليـ  مـا      

حييف عل  مسوو  املواا  املعرفية اجملانية ، ذات اجلدو  ، أو بعائد 

ثرات الثقة والوسـويق ، ومـا يـدر عليخـا مـن      غري منظور موخثًي مبؤ

 ..عائدات ضملخة 

ــد                  ــة ، عن ــويق املعرف ــوثخار وتس ــ  باس ــورج يوج ــًا منظ وأيض

توظياخا داقف املشروع أو املؤسسة ، ومنخا الرتبوية والوعليخيـة ، أو  

ينون ذلك قاريخخا ، إما   اسوثخارها عند يخات أقر  ، أو بيعخا 

، باألسالي  الوقليدية وغري الوقليدية واملعاتر  ،  عل  يخات أقر 

كخا هو بي  مناهج الوعليم بشـنف كوـ  ورايـة ، أو بشـنف     

راخي ِعا االنرتنـ  ، أو بشـنف مباشـر بـاألارا، املدجمـة ، ومبـا       

 ..يووافق م  النادر الوعليخي واملوعلم واملودرب 

ية ، رمبا دقف ضـخن  و  داقف املؤسسات الرتبوية والوعليخ               

منطقة اإلبداع واالبونار واجلـود  الشـاملة املعرفيـة ، كـف مـن ؛      

 ..الودريسي ، واملوعلم ، واملودرب النادر 

كخــا هــو عليــ  تطــوير األفنــار أو ابونارهــا ، وشــغف                  

األدوار املعرفية املنوجة ، ومـا يـدقف ضـخن الرتكيـز علـ  عخليـة       

عـر  ، وقاـض مسـوو  الونـاليع ، مـ  رفـ        البناء الوعليخي وامل

مسوو  اجلـود  وحتسـني الناـاء  ، واقويـار اجلانـ  الرمـزي         

اخلزن واالسوعخاص واجلود  واالسودامة ، وما جيري عليخا من تااعف 
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 تقب ، وما يوعلق بالعرض والطل  ، وفيخا إذا كـان حسـ  الطلـ    

كة   تلبية احلايـات  وآلية البي  واملشار، أو الطل  الواس   احملدود

..وإشباعخا لد  كف أطراف العخليات الوعليخية 

  

 

ــرتاتيجي ،                   ــويق اإلس ــر  ، والوس ــاري املع ــ  االسوش وللجان

وركيزت  وتويخات  العلخية واملعرفية ، أهخيو  البالغة والااعلة   

 العخليات الرتبوية والوعليخية واملعرفية ، مبا في  مـا يـدقف ضـخن   

 ..الدراسات والبحوث والوأليع واملنوج الانري 

وهــي يوانــ  مخخــة تــدقف ضــخن العخليــات اإلســرتاتيجية               

ــاملة   ــود  الش ــة ؛     ، للج ــدد  واملونوع ــا املوع ــق بثقافاتخ ــا يوعل وم

 ..صيائيخا وقيوتياتخا وعخومياتخا وختيياتخا 

اد  اهلندسة املعرفية وكنن أن تدقف اهلندسة املعرفية وإع               

مـن قـيص املعلومـات والبيانـات والوقيـيم والوقـويم        وإسرتاتيجيوخا

والوانري واالسوملدامات املنطقية والوحليلية والوطويرية للقدرات 

بالوعليم والودري  وتقنياتخا وحتسينات األعخاص والعخليـات ، ومـا   

ة ياتيجوما يوعلق بخـا مـن اسـرت    ةالونظيخييوعلق بالبيئة والثقافة 

اجلود  وثقافة وتنظيم اجلود  واخللق املعر  ، ومـا يسـخم الوعـاون    

وتويخات البح  والدراسة والوطـوير والقاسـم املشـرتك بـني اجلـود       

 ..والعخليات الرتبوية والوعليخية والودريبية وتطبيقاتخا 

ويوطل  أن ينـون تـداقف تطبيـق بـني إسـرتاتيجية إدار                     

بداعيــة واملوخيــز  باةــاج ايـادي مــ  إســرتاتيجية ثقافــة  املعرفـة اإل 

اجلود  الشاملة واملسودامة واملسوخر  ورأس املاص الانـري ، احملقـق   

                                                 
0
تنمية الذكاءات المتعددة ؛ توثيق االندماج ، برامج ، / محمد عبد الهادي حسين . د: يراجع  - 

 2117/  0ط/ اإلمارات العربية المتحدة  –العين / دار الكتاب الجامعي / مجاالت ، قضايا وحلول 

. 

- Stewart, T.A., " Intellectual Capital: The New Wealth of Organizational 

", New York: Doubleday – Currency, 1999 . 
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إلسرتاتيجية الوعليم والودري  املبدع ، ولنف املسـوويات الرتبويـة   

 ..تناملية املناهج عليخية والودريبية ، وما جيعلخا مبسوو  والو

مـ  مراعـا  حتليـف     SWOTن االسوااد  من نظرية وكن               

حلخاية املؤسسات الرتبويـة والوعليخيـة    Gap Analysisالاجوات 

من الرتاي  عن مواكبة كف تطوير عل  املسوو  العاملي ، والسيخا 

 ..ت العليا املايسوري والدكووراج ما يوعلق بالدراسا

،  ت والبحوث اجلاد وتناملخا م  مؤسسات ومراكز الدراسا              

املعرفية املوخيز  حبراك وفاعليـة وانسـيابية    وما حتخل  من املسوو 

ومرونة معايري اجلود  العامليـة ، وتثقيـع اجلخـات املعنيـة مبعـايري      

، والـوعي علـ  أهخيـة ذلـك ملناسـ        وتطبيقات اجلود  العامليـة 

 ز ،منظور  وغري منظور ، كخا هو علي  منح شخادات اجلود  والوخيه

 ..موابعة تطوراتخا اسوخرارية احلااظ عل  و

سـرتاتيجية  وكنن وض  خمط  خمويـر ومبسمـ  لنظـام إ               

ــدري       ــيم والو ــاملة للوعل ــود  الش ــة اجل ــاملة وثقاف ــود  الش ،  اجل

 :وكاآلتي 

 

 

 

 يبني نظام (    ) خمط  

 اسرتاتيجية اجلود  الشاملة 

 وثقافة اجلود  الشاملة

 لودري للوعليم وا 

 

 

الجودة 

وثقافة الجودة 

الشاملة 

 للتعليم

الكادر 

التعليمي 

 والتدريبي

مقومات التعليم 

 والتدريب

المتعلم 

 والمتدرب

 

سوق 

 العمل
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ــني الالســاة                  ــ  ب ــ  اجلخ ــخن هــذا اململط ــن أن يوض وكن

واإلسرتاتيجية لبناء منظومة اجلود  وثقافة اجلود  ، وإدار  اجلود  ، 

وإدار  املعرفة ، وإدار  أقياية املعرفة ورأس املاص املعـر  لـدعم إدار    

 ..اجلود   –ثقافة املعرفة 

اة راخية ، وإمنا مبعايري الوخيـز واالسـودامة   لية بيوذلك                

للدف  مبخيزات القو  مقابـف الاـر، والوحـديات مبحوـو  الواـو       

الونافسي   سو  اإلبداع واسوثخار املواه  وأولويات االهوخام برأس 

املاص الانري ، ورأس املاص الانـري املوخيـز بـاإليراءات واألنشـطة     

لرتكيز علـ  الناــاءات  اململطـ  هلـا لرفـ  مسـوو  الناـاء  بـا      

 ..املوخيز  

وحمور كف منون من الوعزيز اإلبداعي اجلام  بني يـود                   

ــق      ــا حيق ــخني م ــة وتض ــات املنوج ــخن العخلي ــداقلني ض ــف ال ك

 ..الونامف بني البيئة الداقلية والبيئة اخلاريية 

الاضـاء   مبـا فيـ   ، وبني احملوو  املعـر  واألنظخـة املعرفيـة                  

مشوليوـ  ضـخن إسـرتاتيجية    ، يأقـذ   يوعلـق بوقنياتـ   املعر  وما 

الوقليدي  Knowledge Economyوااوياد املعرفة ، إدار  املعرفة 

..وغري الوقليدي والراخي ، والعياات االاويادية املعرفية 

 

 

ــة     و                ــناعات املعرفي ــر  ، والي ــاد املع ــم االاوي ــ  ؛ عل نواي

ــات     وتننولوي ــات وتطبيق ــن آلي ــ  م ــا يرتت ــة ، وم ــا املعرف ــ   ي م

  ..اسرتاتيجية الوحسني املسوخر 

ولدعم ذلك ودعم اسودامو  واسوخراريو  ، يوطلـ  العنايـة                  

 الووظيعبونامف منظومة الوعلم والوعليم والودري  ، ليوج  حنو 

 .. والوخيز  واإلبداع

                                                 
0
البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة ؛ : اقتصاد المعرفة / إبراهيم بن عبد اهلل الرحبي . د - 

 –دمشق / توزيع دار الفرقد للطباعة والنشر وال/ ترجمة حسن المطروشي / سلطنة عمان أنموذجًا 

 . 2102/  0ط/ سوريا 
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إاّل شنف مـن  مثًي  Nano Technologyتقنيات النانو وما               

األشناص املوقدمة واملوطور   اةاهات املعرفـة واالاويـاد املعـر     

وما توطلـ  مـن اإلدار  املعرفيـة ، ومـا تـرتب  بـاجلود           وتقنيات 

 ..الوقنيات والوظائع 

سرتاتيجية املعلومـات وإدارتخـا   إ - ومن يخة أقر  هناك تننو             

إدار  اجلـود  الشـاملة    إسرتاةيةعياة   حتقيق أبعاد  وما هلا من

..للخؤسسات الوعليخية 

 

 

ويق    منطقة األداء الوعليخي والودرييب والبحثي ، وسبف                

دات تيـاعد مسـوو  اجلــود  الشـاملة واملوخيــز  بهبـداعاتخا ، احملــد    

وتقنياتخـا ،   املعلومـات والبيانـات   العلخية واملعرفية ، بدعم منظومة

وما يدقف ضخن مخامخا من الونوع الوننولويي واألدوات واآلليـات ،  

ولنف حلقة من حلقاتخا ، فاعليوخا وانسيابيوخا   جماص االاوياد 

ــدو     ــرات األداء واجل ــودام ، ومؤش ــوير املس ــة والوط ــر  والونخي املع

االيوخاعية ، والوخيـز املسـوخر واملواكبـة ملوطلبـات      –االاويادية 

 ..أنشطوخا ، مبا تقدمم  من ختيص لولبية الطل  وإشباع احلايات 

ــات                  ــة للخعلومـ ــات الوحويليـ ــناعات والعخليـ ـ عد اليـ ــ وتـ

ــطة       ــن األنش ــد  م ــي واح ــة ، ه ــري الراخي ــة وغ ــات ، الراخي والبيان

اجلـود  الشـاملة ، ومـا يوعلـق      إلسـرتاتيجية االسوثخارية الداعخـة  

إ ى اجلوانــ  مبســوو  تــأثريج ة ، ومــا كوــد بثقافــة اجلــود  الشــامل

..االيوخاعية وتنخيوخا  –االاويادية 

 

 

                                                 
0
دور تكنوستراتيجية إدارة / حامد كريم الحدراوي ، علي حميد هندي العلي . د: راجع مثاًل  - 

جامعة  –المعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة للمنظمات التعليمية ؛ دراسة حالة كلية الطب 

 –ة محكمة تصدر عن مركز دراسات الكوفة مجلة فصلي/ مجلة مركز دراسات الكوفة / الكوفة 

 . 309 -283ص /  2102/ كانون األول /  27العدد / جامعة الكوفة 
2
االبعاد االجتماعية والثقافية للمعلوماتية / مازن رسول محمد الربيعي : راجع على سبيل المثال  - 

 . 2114/ جامعة بغداد / اب رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلد/ ؛ دراسة ميدانية في مدينة بغداد 
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وبخــذا يوويــ  علــ  اليــناعات والعخليــات الوحويليــة                    

إدار  مومليية وفاعلة توبن   خعلومات والبيانات ، أن تنون هلالل

ونايـذ بأحـدث األسـالي     الالوملطي  االسرتاتيجي ومـا يوطلـ  مـن    

ظخــة والــاامج احملققــة ألفضــف النوــائج الــيت ختــدم العخليــة  واألن

 ..الونخوية املسودامة 

ــ                  ــا  والوخي ــاء  واخل ــر  وللنا ــص ، أم ــداع والوملي ز واإلب

مــن ميــادرها املعلومــات والبيانــات قويــار اخــ  وضــروري داعــم جل

 ..خا وتينيا ، املعوخد 

املـوارد   –السـلوكي للخعلومـات   ما يؤثر عل  الوويـ   من  و               

يـود   مـا توطلبـ  مـن    و، املدعومة من إدار  املوارد البشرية ، البشرية 

ما يوعلق بثقافـة املشـروع   اموداد تواتف ، وإسرتاتيجيوخا املسودامة 

 ..أو املنظخة 

 

 ثقاف  اجلودة الشامل  الرقمج  : ًا ثالث
 يف املؤتسسات التعلجمج 

 

ــ  و                  ــة   توجـ ــاالت الرتبويـ ــة   اجملـ ــدوص املوقدمـ ــذ الـ توملـ

والوعليخية والودريبية ، الوقنيات وتننولوييا املعلومات والاضاء 

                                                                                                      
/ أهمية إدارة المعلومات والبيانات لالرتقاء بالمستوى اإلبداعي / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

السنة / مجلة ثقافية تصدر عن قسم اإلعالم والعالقات العامة في جامعة الكوفة / مجلة آفاق جامعية 

 . 2102سنة /  (6)العدد /  ثانيةال
/ مجلة آفاق جامعية / المعلوماتية بين التراث وعصر االنترنت / ناصر المحنك هاشم حسين . د -

العدد / السنة األولى / مجلة ثقافية تصدر عن قسم اإلعالم والعالقات العامة في جامعة الكوفة 

 . 2119سنة / الثالث 
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ــة    ــخن املنظوم ــدقف ض ــو ي ــا ه ــف م ــات ، وك ــاهي للخعلوم اليمون

 ..االلنرتونية وما تدعخخا من الب ن  الوحوية 

ــة للبي                    ــوم الوقني ــات العل ــف مقوم ــدعم ك ــوافر وت ــة وتو ئ

بـي   هاتطوير، االلنرتونية احلديثة املناسبة واملسودامة واملسوخر  

النســيابية املعلومــة  الونظيخـي  املنــال ةميئخــ، ممــا يؤهـف   حـدود 

آليـة وتـوص مـا حيوايـ  املـوعلم      منخا ، ووفاعليوخا والعلوم واملعارف 

 ..واملودرب 

املؤهـف لـ  ،   وإسناد كف ذلك وغريج ، يوم من قيص النادر                

للجوان  الوقنية والراخية واملعلومـات الراخيـة ،    املوعلم ؛ واملسوقبف

وكيايــة الوعامــف معخــا واســوثخارها بشــنف موخيــز ، ومعرفــة  

كياية اسوقباهلا وتعلخخـا بشـنف اسـوثنائي ، ومعرفـة وتعلـم      

املعلومــات والعلــوم  كيايــة اســوعخاالتخا بشــنف ال جيعــف مــن 

 ..تقادم واملعارف   

ــوارد                    ــرية ، وإدار  امل ــوارد البش ــن امل ــف م ــون يي ــ  يون ومن

البشرية ، وتوظيـع رؤوس األمـواص الانريـة   موااعخـا املناسـبة      

واملوخيز  بأدائخـا العـالي واسـوثخارها علـ  أفضـف ويـ  ، وباةـاج        

 ..اسرتاتيجي موواتف 

 باالةـاج  وعندها البدم من ويـود مؤسسـات ومشـاري  تعـوب                  

الراخي للجود  الشـاملة ، وحتقـق هندسـة وإعـاد  املـوارد البشـرية       

بشنف عام ، وهندسة وإعـاد  هندسـة رؤوس األمـواص الانريـة ،     

ــحة    ــريعات واض ــداع ، ووضــ  تش ــة وإب ــف موهب ــم ك ــار ودع وإظخ

لوشجي  ومحاية هذج الطااات ، واسوقطابخا وتعيينخا بـي حمابـا  ،   

 ..عويقخا واحليلولة دون هدرها وت

من وضوح الوقويم املرحلي مبنظور اسـرتاتيجي ،   فخثًي البدم               

يبب املنخجية الراخية للخناهج الودريسـية والودريبيـة علـ  أسـة     

توافر كف ما يوطلب  من تقنيات وتننولوييا ووسائف االتيـاالت  
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ــية       ــوادر الودريس ــوعدادات الن ــن اس ــدعخخا م ــا ي ــة ، وم احلديث

بية ، وكف ما يوجاوب معخا املـوعلم واملوـدرب ، واالسـوااد     والودري

من تشمليص احلايات واإلشـباع ، واالسـوااد  مـن تشـمليص القـو       

والضعع   الوحليف والدراسة والوملطي  وتـن  واختـاذ القـرارات    

اجلــود  الشــاملة ، وبــ  روح وثقافــة  ا مبعــايريوتنايــذه،  ةاملناســب

الوعليم الراخي والـوعلم والوـدري  عـن    ما نا   اجلود  الشاملة ، وإاّل

..ب عد 

 

 

واجلود  ومسوو  اجلود  الراخية الشاملة ، من بني ما تعـب ،                 

هو ما يـدقف ضـخن يـود  كـف مـا يوعلـق باملعلومـات والبيانـات         

الراخية   انسيابية النظام الوعليخي والودرييب ، وما يـوم توظياـ    

ية   كف مرحلة يزئية وكليـة ، ومـا   لنوايات العخليات الوقوك

يدعخخا من حتسني يود  ما يولقاج وما يودرب علي  ، باملقابف يعب 

، دمج وتنسيق وتنامف وحتسني أداء النادر الوعليخي والودرييب 

ومـا يـدقف مـن منـاهج ، ومنخــا املنـاهج الراخيـة ، ضـخن العخليــات        

باج وإثـار  ودافعيـة   الوعليخية والودريبية ، مبا في  ما تشخل  من انو

..وحتايز 

 

 

وكخا هـو الوعلـيم الراخـي   الـدوص املوقدمـة ، اـد ةـاوز                      

ودري  ، وتنخية كف احلوايز واحلدود ومعواات الوعلم والوعليم وال

وما يدقف ضخن االسرتاتيجية الوقوكية البنائية ، وتطوير القدرات 

                                                 
0
 :يراجع مثاًل  - 

- Walters , Bruce & Tang Zayong " IT – Enabled Strategy Management ; 

Increasing Returns For The Organization " , IDEA Group Publishing , 

Hershey ,  2006 . 
2
 :ينظر مثاًل  - 

-Turban, Efraim, & et al , " Information Technology for Management : 

Transforming  Business in The Digital Economy " , 3
rd

 edition , John Wily 

& Sons , Inc , 2002 . 
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والوعـاوني ، وبشـنف    ودعائم الوعلم والوعليم الاـردي واجلخعـي  

غري تقليدي ، وما يدعخـ  مـن أدوات ووسـائف وأيخـز  ، كخـا هـو       

 ..علي  الوعليم الوااعلي ، وتعزيز األنشطة الوعليخية 

و  الوعليم والودري  الراخي ، يوم من قيل  معاجلـة األمـور                

ــاالت      ــة ، واجمل ــاالت الطبي ــخن اجمل ــدقف ض ــا ي ــ  م ــد ، ومن ــن ب ع ع

 ..وماتية ، وجماالت الييانة املعل

وعندج كنن بلور  الشمليية اجلامعة ، والاـرز   اجملـاالت               

الوعلخية والوعليخية بني الوقليدية وغري الوقليديـة ، مبـا حتخلـ     

مـــن منـــومن للعخليـــات العقليـــة بأسســـخا وتناملـــخا الـــذاتي 

 ..واملوضوعي 

الراخي ، كنن وض  مؤشر مبسمـ    وباملاخوم الراخي وغري                

، حللقات متاسك واسوخرارية واسـودامة اجلـود  الشـاملة وثقافوخـا     

 :باململط  اآلتي وذلك 
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الوعـاون وتسـخيف    ؛ومما ينون   ظـف اجلـود  الشـاملة                    

ليات الوغـيري وحـف املشـاكف واختـاذ القـرارات املناسـبة فيخـا ،        عخ

 Proactive وينون اهلـدف الزبـون واالةـاج حنـو اإلدار  الاعالـة      

وابوص الوحدي   اململـاطر والوجربـة ، وبخـذا ينـون الاـرد العامـف       

كزبون ، ووض  احللوص للخشاكف أواًل بأوص م  الوانري الطويف 

 ..األيف 

ــاج                   ــ  واالة ــذا الوويه ــاير هل ــون مغ ــدي ين ــاج الوقلي واالة

فينــون الونـــافة والراابــة الرتكيـــز علــ  اجملخـــزين و اإلدار     

ــوجيبة  ــ    Reactiveاملس ــة والوأني ــنخج اللــوم والعقوب ــا مب واةاهخ

نظـر لـ  كناقـ  ، لـذا ينـون تويهـ  الـوانري        وكون العامف ي 

 ..ايري األيف 

م الووافق بينخخا عل  أساس اجلـود  الشـاملة   وكنن أن يو              

ــة الون    ــاء الثقاف ــوو  بن ــن مس ــا م ــا حيركخ ــور  وم ــة ، مبنظ ظيخي

خ  بـني املنافسـة والوعـاون بشـنف مبـدع      جياسرتاتيجي مسوخر 

ــة    ــات ثقاف ــة بعخلي ــز  الدافع ــخا احملاد ــداعي وبعوامل ــوانري إب وب

 ..الوحسني املسوخر للجود  

حنــو تنظــيم بــرامج ثقافــة حتســني اجلــود  ويأقــذ اةاهــ                

ومبيئخة اسـوملدام األنظخـة والوقنيـات وبااعليـة إعـاد  هندسـة       

ياكــف الونظيخيــة ، وباةــاج مــا حيوايــ  النشــاط مــن الوغــيري اهل

ثقافـة العـاملني املسـوخر ،     وحتسني الثقا  ، ومبا حيواج من تغيري

ملووافـق مـ    وما توطلب  فـر  العخـف مـن ثقافـة الوحسـني املسـوخر ا      

 ..موطلبات عخلية إعاد  هندسة املشروع 

وهو ما ينطبق بامليئخة والووفيق بني منونات  وحاياتـ  ،                 

عل  املؤسسات الرتبويـة والوعليخيـة وحايـات سـو  العخـف ، ومـا       

يوويــ  مــن موائخــة حقيقيــة النســيابية مــا ابــف املــدقيت حوــ   
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ا يـنجم عنـ  مـن النشـع عـن      الوتوص لسو  العخف وحايات  ، وم

ومـا   ، قيال  العلخـي والوطبيقـي اإلبـداعي   مسوو  ادرات اخلرميج و

ينجم من ابونارات مدعومة وداعخة للخسري  اإلنواييـة القياديـة   

 ..والريادية 

وال كنن للملريج اجلامعي مـثًي ، أن حيقـق وييـقف مـا                    

ـ    ع والونييـع لطبيعـة   لدي  من مواه  إاّل بقدراتـ  علـ  الونيه

ـ    الداعخـة للخنظـور الريـادي     ةإبداعات    ضـوء املنافسـات اإلبداعي

اتـ  أو تنايـذج   والقيادي ، واملنافسات غري اإلبداعية املعواـة لوطبيق 

 ..عل  أرض الواا  

وهــي بــدورها حتــدد مســوو  القــو    بنيــة اإلســرتاتيجية                

 إتاحـة  سوخر  ، وما حتققـ  عنـد  الرتبوية والوعليخية املسودامة وامل

الار، املووافر  وما ختلق  من فر، تنافسية عاليـة ، اجلامعـة بـني    

ــاملة    ــود  الش ــة اجل ــرتاتيجية ثقاف ــالي ، وإس ــرتاتيجية األداء الع إس

 .. املسوخر  واملسودامة 

واالهوخام وجود  األفنار ومد  ناعخا ، و  يان  ميداني                

طرح أفنار عل  مت مليية للباح  ، عندما من الوجربة الش

ص عل  عضوية فيخا ، وي، حينخا مت احلمسوويات مؤسسات عاملية 

وكان االهوخام حو  بخذج األفنار وامليحظات املركز  واحملدود  

 ..ضخن جماص إداري ومعر  معني 

أو تناد تاقدج املؤسسات   الدوص النامية ، ، وهو ما تاقدج                

ورمبا تودي باألفنار والبحوث والقدرات وهي فوية حتواج للرعاية 

اخلاات  البلور  وكس والعناية واحلخاية والونخية والوطوير و

املوطور  لوطوير ادراتخم باةاج البناء اإلسرتاتيجي واألدائي ورف  

مسوو  اجلود    الوعليم والبح  العلخي وتقنية املعلومات 

ريات علخية حمنخة ، ووض  هلم برامج ونشرها   جميت ودو

ومقررات مسودامة وعناية مسوخر  قاتة ، وما يوناس  م  تلك 
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القدرات املوخيز  والريادية ، ويعلخا العطاء الداعم واملؤهف لقياد  

 ..وتويي  األيياص العلخية الواعد  والقادمة 

 

 ثقاف  اجلودة الشامل  : ًا رابع
 والتغجري السلوكي للتعلجم

 

وتاز أهخية ثقافة اجلود  وما يوضخن  من اجلان  الناسي ،                

وما يخوم ب  علم الـناة ، وعلـم الـناة الرتبـوي والوعليخـي ، ومـا       

ــلوك  ــيري الس ــق بوغ ــرتاتيجيةيوعل ــ   وإس ــلوك ؛ مبنخج ــيري الس تغ

الوقليدي واحلدي  واملعاتر ، كخا هو علي  مـا ابـف وبعـد عيـر     

ف وبعد عير االنرتن  ، وما هو ابف وبعد العيـر  الاضاء ، وما هو اب

 ..الراخي واحليا  الراخية ، إن تح الوعبري عنخا 

وهو أسلوب أو منخج آقر مخم للخشاري  واملؤسسـات املنوجـة ،                 

نـون  ، وما يدقف ضخنخا من الوعلم ، لو ومنخا الرتبوية والوعليخية

ــيري ال   ــلوك ، وتغـ ــيري السـ ــرتاتيجية تغـ ــي  إسـ ــلوك الونظيخـ سـ

، أو مبؤثر ومؤشر راخي وغـري   ةوغري الراخي ة، الراخي وإسرتاتيجيو 

ــة   ــوويات الاردي ــة ، وعلــ  املس ــات احلديث ــخام الوقني ــي ، وبهس راخ

الرمسيـة   امؤسسـات بيـاوخ    واجلخعية واجملوخعية ، ورمبا كان

 .. وغري الرمسية

ية واخلياص العلخـي ،  الوغيريات اإلبداعية واالبوناروتأقذ                 

ــاملة     ــود  الش ــة اجل ــاملة ، وثقاف ــود  الش ــة   اجل ــا الااعل مناحيخ

النياية الراخيـة وغـري الراخيـة ، ومشوهلـا     بواملسوخر  املوخيز  ، 

 ..باالةاهات النخية وغري النخية 
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وممنن أن ينون يان  من  أو وي  من أويخ  هو الوعلـيم                 

عن ب عد ، والوطبيقـات عـن ب عـد ، والوقييخـات     عن ب عد ، والودري  

والوقوكات عن ب عـد ، ورمبـا أتـبح  يانـ  منـ  بـاملاخوم املعاتـر        

، كخا هـو عليـ  تـناعة أو تيـني      واسوشارات  بيناعة الوعليم 

 ..اجلزئية والنلية الرتبوية والوعليخية املعلومات 

لوعليم ، حيـ  أن  ويان  آقر يؤثر عل  الوغيري السلوكي ل               

ــة   هنــاك عياــة وثيقــة بــني اجلــود  وضــخان اجلــود  واالعوخادي

ـ       واملعيارية ات ، واملوخثلـة  الدوليـة ، ومنـ  مـا يوعلـق وجـود  اململري

 ..صرجيي اجلامعات 

فضًي عن ما يدقف مـن مـدقيت ، ومـا جيـري مـن عخليـات                     

علخيـة   –نريـة  تعليخية ، وما حيقق من بنـاء مخـارات ف   –تربوية 

ومخنية ومعرفية ، وما يقابلـخا مـن فـر، ، ومـا يعيـق مـن حتـديات        

وتخديدات   البيئة اخلاريية ، ومنخا ما يوعلق بـالوغيريات العامليـة   

..ي والعاملي ية ، ومؤثرات    سو  العخف احمللاملعرف

 

 

ومن دعائم اجلود  وثقافة اجلود  ، هو الوغيري السلوكي               

عاد  تأهيف القدرات واحليلولة دون الدقوص   دوامة الوقادم وإ

الوننولويي من يخة ، وتقادم املخارات واخلاات من يخة  -اإلداري 

أقر  ، وبالذات ما يويئم م  احويايات سو  العخف ، وما حتواي  

 ..اخلط  اإلسرتاتيجية املسودامة 

عليخية ، ومنخا اجلامعات ومبا خيص املؤسسات الرتبوية والو              

ومراكز البحوث والدراسات ، البدم من محاية كوادرها الوعليخية 

مبا فيخا األبنية ، واإلدارية ومنظوماتخا وآلياتخا وتقنياتخا ، وبيئوخا 

وكف ما ل  عياة بقيام وحراك وأنشطة اجلامعات من الوقادم 

                                                 
0
 :ينظر  - 

- Courtney, John E., Total Quality Management in Higher Education, 

U.S.A., The American University, Unpublished P.H.D. Thesis, 1995. 
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الوعاون  هو ب  روح، أركان ااح ذلك  من حدواالندثارات ، ووا

، ويعلخا يزء من تطبيقاتخا ومعايريها وثقافة اجلود  الشاملة 

 .. الااعلة واحليوية واملدعومة 

لنف  اإلنيافالووازن وكخا هو علي  ايام نظام حوافز في                

النوادر العاملة ، أين ما كانوا من مسوويات الونظيم ، وأين ما 

والدليف الونظيخي ،  كانوا من تااتيف اهلينف الونظيخي

 ..وكف تااعيتخم م  الوقنيات احلديثة الداعخة للوخيز والرياد  

فضًي عن الووافق بني أعداد النادر الودريسي واإلداري               

واخلدمي ، وما كولنون من ادرات توناس  م  أدوارهم ، وبناء نظام 

، وبأهدافخا  داقلي ماووح للجود  ، وضخان اجلود  مبعايري دولية

 ..الواضحة القابلة الوطبيق 

وهنا كنن أن ينون الداعم هو ما يوم من إيراءات لونايذ               

الاامج واخلط  ، وما ترمس  ورش الودري  وورش العخف ، ومبنظور 

ما كولنون  من ادرات موخيز  عن ما مووافر   اجلامعات املخاثلة 

ي م  الوقييم الوظياي والوقويم األدائي داقف وقارج الدولة ، بالوواز

املسوخر عل  أسة حتسني اجلود  وعخلياتخا ، ضخن كف 

تااتيف األنشطة وتناملخا ، مبنظور االعوخاد اجلامعي 

واالعوخاد اخلا، بااجمخا وقططخا ، ومبؤشر االعوخاد العاملي 

للجود  والوقيية اجلامعي ، وما يدعم تطلعات اجملوخ  والوعي 

خاعي ، وما جيري من الوملطي  احلضري الذي يسوخدف االيو

اجلامعة ، وما حتواج ضخنخا  ومن غرافية البيئة القائخةوحتسني دك

، و  مقدموخم ، االحويايات من  ومؤهلني إلي  من قريني ومودربني

الشخادات العليا املدعومة بأحدث العلوم واملعارف واملعلومات 
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دوري مواك  لنف تغيري واملساعد  عل  اسوداموخا بشنف 

..حملي ووطب وإاليخي وعاملي 

 

 

ومن األمـور الـيت اةخـ  إليخـا يامعـة النوفـة ، وبشـنف                       

جملوخ  احمللـي  حيواج إ ى الوواتف والدعم ، هو تواتلخا م  البيئة وا

 ..والوطب والعاملي 

ارج ، أال لنن هناك مؤشر نأمـف االهوخـام بوقوكـ  واسـوثخ                   

وهو عـدم إغاـاص القـدرات ، أيـن مـا كانـ  ، سـواءض كانـ  ضـخن          

 ..اجلامعة أو البيئة احمللية اليت تنش  داقل  يامعة النوفة 

، ووضـ    إعاد  تياغة اخلطـ  واملنـاهج  وهو ما يوطل  من                

نظام موابعة ودعم حقيقي هلذج القدرات بدون حـوايز أو اسـوخانة أو   

ـ  ق مـن حقـو  املبـدع وتـاح  املوهبـة ، السـيخا فيخـا        اسونقا، ح

بشـنف شمليـي ،    الداعم كولن  شرحية املوظاني ، وموابعوخم

ومن قيص اللجـان الدوريـة الرتـينة املنيـاة والـيت حتخـف شـروط        

ــؤهيت   ــاملة وم ــود  الش ــا اجل ــانية ومعايريه ــة واإلنس ؛ كالعلخي

والوقـوكي ،  اخلياة ، وما متولن  من أقياية العخـف الوقييخـي   

مبخنية وبي حتيز وال حمابا  ، وبشنف منيـع للقـدرات واملواهـ     

واإلبداعات ، ووض  نظـام لنيايـة تنخيـة وتطـوير هـذج القـدرات       

 ..ودعخخا بشنف مسوخر وفاعف ، وتذليف املعواات واحلوايز 

ــز                    ــوقطابية موخي ــة اس ــة تنخوي ــاد بيئ ــودامة ، وإجي باالس

يم والودري  بخـذا املنحـ  وتلبيـة طلبـاتخم ، وتخيئـة      ومناسبة للوعل

اجلو املناس  والاامج واخلط  املدروسة لولبيـة تطلعـاتخم املنوجـة ،    

ورفــ  الناــاءات واملخــارات ، وةســيد اــدراتخم ومخــاراتخم بالنوــاج  

ــر  ، و  ــي واملع ــري والعلخ ــ  الان ــدمي  من ــلعي واخل ــاج الس اإلنو

                                                 
0
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تنـون بيئـة تـؤدي لوسـويق النوـاج      من شأنخا أن اليت واملعلوماتي ، 

 ..واإلنواج 

ومن  وض  نظام حوافز ومنح منافآت ، أو تقسيم اإليـرادات                 

 املناس  وذات الوسويق  من نواياتخم ، وباخليو، النوايات املوخيز

وحتقــق العائديــة ، وبــدورج ينــون الوخويــف الــذاتي الســوخرارية 

ت البحــوث والدراســات املوخيــز  الــدعم املــالي إليــراء ودفــ  منافــآ

البيئة  -تاة تديق اجلود  من وما حتقق ، والريادية ، وذات اجلود  

 ..املؤدي إ ى قاض اهلدر والوالع 

عـارض تسـويقية ،   وكنن أن يوم ايـام معـارض عامـة وم                 

نشع عن هذج القدرات واملخارات ، واملشاركة ومؤمترات وندوات لل

يات الوطنيــة واحملافــف العامليــة ، وفســح اجملــاالت بخــا علــ  املســوو

الحوناك املبدع وتاح  املواه  بالبيئة العلخية احمللية والوطنية 

 ..والعاملية 

ووض  معايري ودورات تأهيلية من أيف رف  القـدرات وتـقف                 

املواه  ومتييزها ، وتنخية يودتخا واسوداموخا ، وبذات الوا  ضـخان  

املسـوخر  وإدارتخـا بشـنف مـدروس وخمطـ  لـ  مبنظـور        اجلود  

 ..اسرتاتيجي 

أن تنون  الوغيري السلوكي ، مراعا  وطل وي             

 الرؤيااحملوو  الشامف للخديات   ضوء  Strategyاالسرتاتيجية 

اليت حتخلخا مبنطلق املواح اإلبداعي واإلمنانيات  الرسالةو

لونخية املسودامة بالوملطي  الوطويرية املسودامة املوملطية ل

واسوثخار الداعم ل  ادرات املوارد البشرية باألداء العالي ، والونايذ 

 ..واألهداف والغايات لوحقيق اجلود  املوارد املالية 

ووي  من  ما يسار عن منووج سلعي وقدمي ومعلوماتي ،                

وبأعل  ممنن االسوااد  من  لولبية احلايات بأوس  وأمشف ، 
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مسوو  من اإلشباع ، سواء كان   جماالت فردية أو مجاعية أو 

 ..و قارج الدولة / أو مؤسساتية ، سواء كان داقف أو  ، جموخعية

القيادي أو اإلداري ، حينخا  –ومن خماطر السلوك الونظيخي                

ينون الونايذ   منطقة ومنظور تنويني ، البعيد عن 

ضخن املنطقة االسرتاتيجية ، فووحوص الووي  والعخف 

وتوسم  الضعع اإلسرتاتيجيات املسوخر  إ ى تنوينات تولد 

الوحديات والوخديدات واململاطر ، ورمبا تزيد من نقاط الضعع 

 ..الار،  ومساحو  ، وحتجمم

ويوج  بذات االةاج ضعع فاعلية وانسيابية العخليات               

 معايري اليراعات مسوو  األداء ومسوو  االنوايية ، حينخا تخدد

 ..اجلود  الشاملة 

ونامف بني ؛ إدار  املعرفة ، ااوياد البد من االسخام امللذا                

، ومنخا ما يبب ثقافة املعرفة ، السلوك الونظيخي ، واالسرتاتيجيات 

، شروع امل نشاط من أنشطة ، من أيف دعم كفاجلود  الذكية 

 ..عر  املعلخي وملبونر الوركيزت  ا

 

 اتستدام  اتسارايجيج  : ًا خامس
 ثقاف  تسلوك اجلودة الشامل 

 

وكنن بناء اإلسـرتاتيجية الذكيـة والااعلـة واملسـودامة                    

ــوص    الــيت ال تقــع حلــني ظخــور املشــنيت وحلــخا ، بــف تضــ  احلل

للخشنيت ابف واوعخا لني ال حتـدث ، يعـب الوحـرك الحوـواء     

ــوقبف  ــوقرائ املسـ ــون   باسـ ــة تنـ ــالووا  أو الونبـــؤ ، وامليحظـ بـ
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للخسوقبف عل  ضوء املعلومـات والبيانـات ، ومـا يوواـ  مـن ظخـور       

 ..معلومات وبيانات بوواب  الوواعات لسلسلة الاعاليات 

كخا هو عليـ  مـثًي ؛ تواـ  فعـف ، ورمبـا رد فعـف ، يقابلـ                      

ـ    ذلـك الحوـواء   ة وكأنخـا حـدث  ، و  حتقق نوـائج معلوماتيـة وبياني

ة النشاط االفرتاضي ابف احلـدوث ، واحوـواء   تواعات وحوخيات فاعل

كف حيثيات  االفرتاضية ، ويدقف أو يسخم اجلان  الوننولويي ، 

 ..واألنظخة االنسيابية ، واإلدار  االبونارية الذكية وغريها 

ــوانري                   ــة وال ــايري الوحس ــاج مبع ــ  االة ــري  ومن والواس

املســوقبلي ، واســوقراء العياــات ومســوو  العياــات بــني العوامــف 

 ..وتوا  نوائج عخلخا وتااعلخا وانسيابيوخا ومرونوخا 

ومما ينون علي  اليياغة والوملطي  االسـرتاتيجي ، مبـا                  

تشخف من العخليات وعياات املوا  والزمن واملواع ، وما جيـري مـن   

اات وحمددات املعايري ، وتناملـخا بالسـيطر  علـ     اتياالت وعي

 ..والوطبيقات والواسريات  واإليراءاتاملوغريات والاروض 

يوحقـق بـالونظيم والونسـيق    ، وتواتل  الوناملي املـوقن                 

وانسيابية العخليات بنف أيزائخا ، وهو ما يعب اسرتاتيجية ثقافة 

هندسـة  ، ومنـ  يوويـ  وضـ     وواتلة املسودامة واملاجلود  الشاملة 

ــاملة ،  حلــوص ا ــود  الش ــببة الحنــراف اجل ــة واملس ملشــنيت املوواع

واالةاج بااعلية ثقافة اجلـود  الشـاملة الـيت ةخـ  بـني رأس املـاص       

 ..البشري وتناملية أيزاء أو مراحف العخليات الشاملة وإتقانخا 

ــر                   ــا تظخ ــد    وهن ــددات ع ــور وحم ــة    اأم ــاالت الرتبوي جمل

 :والوعليخية ، منخا ما توطل  

 املوااعلة وانسيابيوخا خا اتادمسولزمات البن  الوحوية وامود

 ..البن  الاواية م   ةالوناملي
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  واسودامة ثقافوخم مسولزمات النادر الودريسي

 ..الونظيخية وما كلنون  من األدوات املوطور  واملناسبة 

  من  ما يوعلق بثقافة يود  ومسولزمات الطال  واملودرب

 ..الوعليم واحملافظة عل  منظومة األقيايات املوناملة 

  واللويسيت ، ومن  محايوخم من مسولزمات النادر اإلداري

 ..الوقادم بنف أشنال  

  والقرارات بنف أشناهلا مسولزمات اخلط  اإلسرتاتيجية

 ..اإلسرتاتيجية والونوينية والونايذية 

 بنف مقومات  اإلسرتاتيجي الونايذأو  مسولزمات الوطبيق

 .. املسوخر  –ما حيقق األهداف املسودامة 

 الذكية مسولزمات املوابعة والراابة الوقييخية والوقوكية 

، واالبوعاد عن السلطوية فيخا ، والرتكيز عل  املسوخر  و

 ..فيخا الااعف املنوج األسلوب الووييخي 

 نقاط القو  والوااعف ،  مسولزمات البيئة الداقلية من تعزيز

وأاف ما كنن ، تذليف نقاط الضعع ومعاجلاتخا احلد وو

السيطر  عليخا والسيطر  عل  ما حتخل  من خماطر ، 

 ..حبراك تطور الرؤ  والرسالة 

  مسولزمات البيئة اخلاريية واسوثخار الار، وتعزيز

االسويااء ملوطلباتخا اآلنية واملسوقبلية ، والسيطر  عل  

الوخديدات والوحديات واململاطر ، م  مراعا   مواطن

 ..املسوجدات الاعلية واملوواعة 

ــة                    ــاملة ، تناملي ــود  الش ــة اجل ــرتاتيجية ثقاف ــوم إس وحت

الوتوص للخعلومات والعلوم واملعارف بني املؤسسات واملشاري  واملوارد 

اآلليات  البشرية ، وما كولنون  من ادرات واسوعدادات ، فضًي عن
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ــ       ــدي  ، واملووي ــف وح ــ  وأفض ــو مناس ــا ه ــف م ــات وك والوقني

اسوملدام  للوتوص إ ى ذلك ، بشنف مباشر وغري مباشر ، والسـيخا  

ــا     ــدري  ، وم ــيم والو ــوعلم والوعل ــة لل ــدعائم الراخي ــق بال ــا يوعل م

يســــونخل  البحــــ  والدراســــة واالسوقيــــاء ، ومــــا يوجــــ   

اعات واالبونـارات ،  باالسونشاف وما يدعخ  مـن املواهـ  واإلبـد   

 .. تطبيقي –وتنخيوخا وتطويرها بشنف علخي 

وهنا تظخر أمور موعدد  ، منخا ما خيـص الـوانري االبـداعي                 

النااد واملبونر ، للخؤسسة واملشروع واملوارد البشرية ، واسوقطاب 

كف ما هو مثابر وموخيز   الوانري واألداء ، وكف ما هـو يـدعم   

ــو  ــر وال ــف    الان ــخم   ح ــارات تس ــة ، مبخ ــديق للبيئ انري الي

 ..املشنيت ابف واوعخا 

ولوقنيات الوعلم والوعليم والودري  ، األهخية الداعخة لبناء                

اسرتاتيجيات ضخن منونات النظام املونامف واملوعاون ، بشنف 

فردي أو مجـاعي ، كخـا جيـري   العيـع الـذهب ، وذلـك عنـد        

نااشــات ، وإبــداء ســيف مــن اآلراء بــي ايــود حتــد مــن الطروحــات وامل

 ..الوتوص حللوص املشاكف واألزمات 

وبـــني اإلســـرتاتيجيات واملخـــام ، منونـــات الوملطـــي                     

االسرتاتيجي والوطبيق اإلسرتاتيجي واملوابعـة والوقيـيم الـوظياي    

ويدقف والوقويم األدائي ، وما يدعم مما مت تعلخ  والودري  علي  ، 

 واإلتقـان تااتيل  املوناملة عند اجلود  وثقافة اجلـود  الشـاملة   

املسودام املنوج ليبونارات وإظخـار املواهـ  وتطبيقاتخـا مـن عخـق      

 ..وداة الوانري 

عند معرفـة  ،  بونار   املنظومة االسوثخاريةوتعلم تبب اال              

ملة واملسـودامة  اجلـود  الشـا   إلسرتاتيجيةكسبيف  نقطة الووازن ،

ـ وموطلبات ثقافوخا ، واملسوخر   ـ  ت يتال الاـر، ، ويـدف     اسـوثخر فيخ
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اململــاطر عــن املــاص املســوثخر ، بــالووازي مــ  حلظــة اســوثخار القــو   

 ..املعاجل لنقاط الضعع واملسودامة ، 

ومن االةاهات املعاتر    اإلدار  ، وما يوعلق باالبونـار ،                

ء علــ  مرحلــة شــباب املؤسســة أو املشــروع ، ومنخــا هــو مخــار  البقــا

الرتبوية والوعليخية ، وهو مـا كثـف مخـار  البقـاء علـ  اـو  حيـا         

 ..املؤسسة أو املشروع او املخنية وكف ما هو مخب 

ــاء                ــ  البقـ ــدوري مبعنـ ــ    الـ ــباب وحيويوـ ــة الشـ  منطقـ

ـ  ، وما حت ةاملنوج  املوجدد ةاالبوناري ارات املوواتـلة مـ    قق مـن املخ

العامة واملومليية ، واالةاج باةـاج االبونـار    ، الشبنة املعرفية

املوـزامن  الريادي ومـا يـدقف مـن منوسـبات    االةـاج القيـادي ؛       

 .. واملسودام

لذا البدم أن ينون هناك مراكـز االبونـارات املوملييـة                    

مـا تشـخف املؤسسـات    منخـا  داقف املشروع أو املؤسسة ، أو قاريخا ، و

اسوقيلياتخا الوامـة ؛ اإلداريـة    يوطل  من االرتبوية والوعليخية ، وم

 ..واملالية والبحثية 

ــئي                 ــك ل ــو وذل ــيخا   تع ــارات ، والس ــاريعخا   االبون مش

ــاون ،    ــاط   ؛ الوع ــا ارتب ــون هل ــن أن ين ــا ، وممن ــة منخ الريادي

ألدائــي ، والوقــويم االســونوايي ، والوقيــيم الــوظياي ، والوقــويم ا

 ..، واالسوشار   والوويي 

ــاج                   ــات   ذات االة ــات ، مؤسس ــون اجلخ ــن أن تن وممن

الوملييـــي العـــام واخلـــا، ، بشـــنف مباشـــر وغـــري مباشـــر ، 

وباخليو، الـيت هلـا أثرهـا وةاربخـا وقااتخـا املوخيـز  ، ومنخـا مـا         

 ..املبونر    ألثر والشخر  العامليةينون   اجملاالت املعرفية ذات ا

والبدم من يود  املنـاهج وطرائـق تدريسـخا واملولقـي املـوعلم                     

واملودرب ، وما يدقف ضخن املنونات الرئيسية مـن املـوارد البشـرية    

 .. خا امليدانية وبناها األساسية ، وهم من حيدد تطبيقاتخا ومنافع
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ــدقف امل              ــنخم ت ــة ،  وم ــة املعرفي ــات واألنظخ ــات واملنظوم نون

بدعائم اخلريطة املااهيخية  ، للجخات املسوايد  وما حيقـق تلبيـة   

سو  العخف ، و  مقدموخا سو  العخف الريادي واالبونـاري الـذي   

يـدقف ضـخنخا بشـنف رئيسـي واسـرتاتيجي ؛ العلـوم واملعـارف ،        

ــك وأ    ــائج ذل ــا ونو ــة وتطبيقاتخ ــ  اإلدار  املعرفي ــي  وقط ــرج اآلن ث

 ..واملسوقبلي 

ويظخــر إ ى يانــ  كــف مــا تقــدمم بنــاء العياــات الداقليــة                

واخلاريية ، الرمسيـة وغـري الرمسيـة ، الااعلـة بشـنف مبونـر       

وموخيز عل  خمولع اليعد ، بأهداف مرسومة إلظخار فخم ايم الـنخج  

ــات     ــم املنووي ــارات ونظ ــدم االبون ــنف خي ــر بش ــر  املعات املع

 ..فاعلة ومووافقة  ذكية منذيوخا بطريقة منطقيةو

ــي                    ــة ال ــن منطق ــدأ م ــا تب ــي  ورمب ــة وال ــة  منطقي معقولي

ليس  الطوبائية الاارغة من احملوـو  املنـوج ،   أكيد االبونارية ، و

 ..لودقف   منطقة املنووج واملعقولية واملنطقية والعلخية واملعرفية 

من عخف نظم املنووج السلعي واخلدمي واملعلومـاتي ،   والبدم                

باةاج ريادي إبداعي ، فخثًي العيع الذهب وتطبيقاتـ  ، ممنـن   

 ..مثخر ، أو باةاج عقيم غري منوج أن ينون باةاج 

وممنــن أن ينــون االةــاج املنــوج انوقــالي أو مرحلــي أو                 

ــون   ــن أن ين ــرتاتيجي ، وممن ــي أو اس ــرتاتيجي  تنوين اس

 ..مسوخر وفاعف ومبونر النوائج والوطبيقات ذات املغز  املثخر 

ورمبــا تنــون هــذج املؤسســات واملشــاري  ، ومنخــا الرتبويــة               

ــر     ــدد ومعات ــي موج ــاج راخ ــة ، أو باة ــاة راخي ــة ، بي والوعليخي

بأنظخو  واوانين  وتشريعات  ، وباةاج املغامر  املبدعة واملبونـر   

 : خنية ، بني وامل
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ــالي   - ــري وامل ــامر ؛ البش ــاص املغ ــاتي رأس امل ــي واملعلوم والعلخ

 .. واملعر  

رأس املاص املعـر  أو الانـري والعلخـي ، وعنـدج تـنملاض       -

 ..تاة املغامر  

 رأس املاص الراخي ، بنـف أشـنال  واةاهاتـ  وموطلباتـ      -

 .. واسوثخارات  وآليات 

 ت غـري مسـوثخر  ،  مبـا يـدقف مـن بيئـا     ، الذكي رأس املاص -

الوقليدية وغري الوقليدية ، أو مضملم فيخـا خمـاطر اجلانـ     

ولــية فيخــا مغــامر  املنافســة املســونزفة للطااــات   األمــب ،

 ..والقدرات املعرفية االبونارية 

الــداعم الريــادي إســخامات ينــون  أن نــنممــا ك و           

بنـف   يعلـم الـناة االاويـادي والوسـويق     هـو  للسو  ،

..ل  ، ومن  ما يوعلق باملزيج الوسويقي أشنا

 

 

لذا كان  هناك مؤسسات وشـركات ومشـاري    الـدوص                    

املوقدمــة تخــوم بــرأس املــاص املغــامر ، ويخــوم باالبونــارات واملواهــ   

ريــادي بعيمـات ةاريــة   -واإلبـداعات والوخيـز بخــا بشـنف مخـب     

 ..ص اسوثخاراتخا ن املواير  من قيمسوثخر  وموخيز  ، كن

ومــا الانــون البيــرية للخنوويــات املبونــر  ، وبراجمخــا                

 .. منخا مخم، إاّل يان  واجلذب الويخيم 
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 املبحث الثاني
 واألخالقجات واإلتسارايجيج اجلودة بني االدارة 

 

  واموداد املبح  املوقدمم ، ولونامف احملاور الذي يوطلب                

 :البح  ، سيوضخن هذا املبح  عل  اآلتي 

 .ماهية إدار  اجلود  الشاملة : أواًل 

 . اةاهات االسرتاتيجية بني إدار  املعرفة واجلود : ثانيًا 

 . أقيايات العخف واجلود  الشاملة املوخيز : ثالثًا 

 

 ماهج  إدارة اجلودة الشامل  : أواًل 
 

نار ونظريات يديد    مسـريتخا   تر  أفأدقل  اإلدار  املعا             

 ..م  مسوجدات احليا  

وكان من بني االةاهات احلديثة هي إدار  اجلـود  الشـاملة                

 اليت تركز عل  فلساة ومبادئ من شأنخا أن ترف  مسوو  اجلود  عن

 ..طريق أفضف ما كنن من أداء 

ــ  ال                 ــالرتكيز عل ــق ب ــا يوعل ــا م ــوخلك ،  منخ ــف أو املس عخي

والعخليـات والنوــائج ، وحتاشــي اخلطــأ ابـف واوعــ  ، واإلفــاد  مــن   

، تـن  واختـاذ القـرارات    ات املـوارد البشـرية بشـنف واسـ        قا

 ..من املعلومات املرتد   االسوااد فضًي عن عل  احلقائق ، واملبنية 
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 توموفـورا ، ومعيار ومؤشـر مـد  حتسهـن اجلـود  واألهـداف                      

العخليات النـبري  الـيت توملطـ  مـا كنـن حتقيقـ  مـن زيـاد          

ــات  ــة  ، املبيعـ ــلعية واخلدميـ ــات السـ ــع القطاعـ ــك   خمولـ وذلـ

واملعلوماتية ، وما يشخف ذلـك اطاعـات األعخـاص اخلاتـة والعامـة      

 ..واململولطة 

وتويع إدار  اجلود  الشاملة بياة الوعاون إلدار  األعخـاص                

ونوعة ، مبا متولن  من اـدرات مشـرتكة للوتـوص إ ى حتسـني     امل

ــود   -األداء  ــذي    ، واجل ــ  تخ ــا في ــوخراريوخا ، مب ــاج واس ــاد  اإلنو زي

العخليات اإلدارية وما يوعلق بخا م  اسودامة اإلدار  اليت حتقق الاخم 

ــيري ،      ــ  للوغ ــا خمط ــق م ــة وتعوي ــدم مقاوم ــيم وع ــة الونظ وثقاف

االةـاج  كـذلك  املشروع مـن تنـاليع ، و   واحلخاية مما جيره عل 

 ..املثخر واملسوخر  الذكي حنو بناء أسلوب ليلوزام اإلداري

دارتخـا ، قاـض   ولذا من مؤشرات اجلـود  الشـاملة وفاعليـة إ                 

العخليــات الزائــد  واملونــرر   واــ  العخليــات ، وإلغــاء أو تخــذي 

ــيخا   ــف ، والس ــض دوران العخ ــة ، وقا ــذوي  والروتيني ــق ب ــا يوعل م

قاض عدد االيوخاعـات وباخليـو، الغـري ضـرورية ،     واخلاات ، 

ــا ،      ــاض تنراره ــة وااا ــاكف بااعلي ــور واملش ــات األم ومعاجل

ــيء أو    ــف العخـ ــن ِابـ ــناوي مـ ــوو  الشـ ــض مسـ ــة وقاـ ومعاجلـ

 ..املسوخلنني 

ما ينون من   ، و وافز في  العدالةحواالةاج حنو وض  نظام               

و  املشاري  وبني املشاري  ، وتطبيق أنظخـة إسـرتاتيجية   عل  مسو

 ..للجود  املسوخر  وحتسينخا 

ومن النقاط اليت مبويبخا يوم تقويم اجلود  الشاملة ، منخا مـا               

يوعلــق بالقيــاد  واإلدار  ؛ إدار  املــوارد البشــرية ، طبيعــة ويــود   

لجـود  ، ومـا يضـخن    املعلومات وحتليلخا ، الوملطي  االسـرتاتيجي ل 

يود  املنوويات من السل  واخلـدمات واملعلومـات ، ومـا ي قابلـخا مـن      
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 معـايري  رض  العخيء أو املسوخلنني ، بالووازي م  نوائجموطلبات 

 ..اجلود  للخشروع 

 :ومتر إدار  اجلود  الشاملة ضخن                 

 ..مرحلة ما ابف الوملطي   -

 ..مرحلة الوملطي   -

 ..قييم والوقويم مرحلة الو -

 ..مرحلة الونايذ أو الوطبيق  -

 ..مرحلة الونوي   -

، حضـــورج  والـــدليف الونظيخـــي وللـــخينف الونظيخـــي                  

، ومعايريهـا  وانسيابيو  وفاعليو  ومرونو    إدار  اجلود  الشاملة 

 :مبملولع مسوويات  اإلدارية ، من 

 ( .اختاذ القرارات تن  و -الوملطي  ) مسوو  اإلدار  العليا  -

 ( .اإلشراف واملوابعة ) مسوو  اإلدار  الوسط   -

مسوو  الدنيا مـن العـاملني املناـذين للعخليـات اإلنواييـة       -

 .بنف مراحلخا 

وتنامف املسوويات الوملطيطية والونايذيـة ، مبـا تنوجـ                     

  ظف أقيايات األدوار ومسـوو  األداء ، ومـا يـدقف مـن تااتـيف      

 ..فوخا القائخة عل  األسة القوكة خن منظومة األداء وثقاض

ــ                   ــوم عل ــن أن تق ــر  ، كن ــا اململوي ــهنم دور  نوائجخ ــذا ف ل

 :املعادلة املبسطة اآلتية 

 

 

 

        

 :املعادلة املبسطة اآلتية وبدورها تأقذ حلقات البناء عل                  

مسوو  القرارات االسرتاتيجية = مسوو  إدار  اجلود  

 مسوو  بلور  مشروع تديق البيئة= 
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ـ      حتخف ومن أيف                ف ويـ   املخـام والقيـام بـاألدوار علـ  أكخ

ــ      ــاج ، يووي ــود إنو ــألداء وأي ــ   ل ــوقطاب املواه ــار اس ، ، واالقوي

  :والووظيع ، بهدار  ذكية 

 ( تسووع  القدراتتثري املواه  و) 

، نظـام تيـخيم العخـف وتقـويم األداء     ومن  يوم عن طريق                 

ـ  ، يم الوظـائع ، وتقـويم األداء   املونون من حتليف الوظائع ، وتقي

حيقـق توظيـع االبونـارات ،    وما بالودري  واملوائخة ، ما يوخذب و

..وهي من مخام إدار  رأس املاص الانري 

 

 

ــر  للملطـــ  واألدوار                     ــ  ، يوطلـــ  النظـ ــاج ناسـ وباالةـ

والوطبيقات وما يناملخا ، بنظر  فعالية النظام املسودام املاوـوح ،  

 ..ان  من فعاليات املؤسسات الرتبوية والوعليخية وهو ي

ويوضح مما يؤشر علـ  مسـوو  االةـاج اليـحيح واملوخيـز                    

للخؤسسات الرتبوية والوعليخية ، ومنخا   العرا  ؛ وعلـ  مسـوو    

 ..اجلامعات الوطنية ، وفاعليوخا م  البيئة واحملي  اخلاريي والعاملي 

ا يوخثــف   حيــوص يامعــة النوفــة علــ  مراتــ  منــ  مــو             

ــاني    ــنيع الايط ــة   الوي ــي   QSموقدم ــويم األداء العلخ   تق

( 5)والوعليخي وقدمة اجملوخـ  ، حيـ  حيـل  علـ  املرتبـة األو ى      

اوم   حقوص األداء الوعليخي والدعم العلخي والوعليخي والرتاب  

                                                 
0
دار غريب / ي تنمية الموارد البشرية قراءات ف/ منصور أحمد منصور . د : يراجع مثاًل  - 

 . 48 – 44ص : وبالخصوص /  0976/ مصر  –القاهرة / للطباعة 

نظام تصميم العمل وتقويم األداء ؛ ودوره في المشاريع اإلنتاجية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 . 0987/  0ط/ العراق  –النجف األشرف / مطبعة القضاء / 

+ الوخيز + الواو    املنووج +  كااء = حوخية اجلود  

 أاي  اإلشباع+ امليئخة + مطابقة + انسجام + اإلرضاء 
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( 4)ملرتبة الثانية اجملوخعي ، فضًي عن حيوص يامعة النوفة عل  ا

..اوم   اخلدمات اجلامعية 

 

 

إ ى الرتكيز عل  ؛ يود   QSويخدف الوينيع الايطاني                 

البح  العلخي وتوظيع اخلرجيني والنظر  العاملية للجامعة ويود  

الوعليم ، وحتديد اجلامعات ذات املسوويات اليت ترا  من قيص أدائخا 

..عاملي الوطب إ ى مسوو  

 

 

وباةاج اجلود  وتينياخا ، فقد حيل  يامعة بغداد علـ                  

ــنيع     ــة   تي ــات العرااي ــ  اجلامع ــدرت في ــنيع تي ــوو  تي مس

ــاتركة  ــباني ،   webometricsالويبوم ــاملي األس ــنيع الع ؛ الوي

حي  حيل  عل  املركز األوص عراايًا وتليخا يامعة ذي اار ويامعة 

..الوننولويية املوتف واجلامعة 

 

 

وإنم هذا الوينيع يعوخد عل  اياس أداء اجلامعات من قيص                

موااعخا االلنرتونية ، ضخن معـايري احلجـم واإلشـار    األحبـاث     

واألثــر العــام ، والويــنيع يخــدف إ ى حــ  اجلامعــات واجلخــات       

 األكادكية   العامل لوقديم مالـديخا مـن األنشـطة العلخيـة الـيت     

..تنشع عن مسوواها العلخي املوخيز عل  االنرتن  

4

 

وعخومًا واملعروف وما يظخر من بني تينياات اجلامعات عل                

 :املسوو  العلخي 

 . THE-QS( الواكز)تينيع كيو أس الايطاني  - 

                                                 
0
جريدة / جريدة التعليم العالي / جمهورية العراق / يم العالي والبحث العلمي وزارة التعل: راجع  - 

/ 02/ 8األحد ( / 25)العدد / السنة األولى / متخصصة تصدر عن دائرة العالقات واإلعالم 

 . 2ص /  2103

مجلة ثقافية عامة تصدر عن قسم العالقات العامة ( / آفاق جامعية ) مجلة / جامعة الكوفة  -

 . 01ص / مطبعة جامعة الكوفة /  2103السنة الثالثة /  7العدد / عالم واإل
2
 . 2ص/ المرجع نفسه / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : راجع  - 
3
 . 2ص / المرجع نفسه  - 
4
 . 2ص/ المرجع نفسه  - 

http://www.topuniversities.com/
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 .  ARWUتينيع يامعة يياو يونغ شنغخاي  - 

تينيع ويبومرتكة األسباني لوقييم اجلامعات واملعاهد  - 

Webometrics CSIC . 

الوينيع الدولي للخوا  اإللينرتوني للجامعات  -4

  .  ICUsلعاملية والنليات عل  الشبنة ا

وهناك يوائز دوليـة مبعـايري معينـة لناـاء  اجلامعـات                       

ويودتخا ، توخثف من قيص ؛ يود  الوعليم ، يود  هيئـة الوـدرية ،   

خمريات البحوث ، حجم املؤسسة ، وكف ل  نسبو  ، وحيدد جمخوع 

 ..نسبخا ، مسوو  وتاو  اجلامعة 

 

 ايجيج  اجتاهات االتسار: ثانجًا 
 بني إدارة املعرف  واجلودة

 

ــة                 ــذ املعرف ــان   knowledgeتأق ــة ؛ لإلنس ــا البنائي اةاهاتخ

والبيئة والاضاء ، لدعم مسوقبف احليـا  املثخـر  بالعطـاء املسـودام     

املعرفـــة الوقريريـــة واملســـوخر ، ســـواء كـــان تيـــنيا  ضـــخن ؛ 

Declarative knowledge  ئيـة    املعرفـة اإليرا ، أوProcedural 

knowledge  املعرفة الشـرطية   ، أوConditional knowledge  ،

مـا ييـف ضـخن     وميادرج الوقليدية واحلديثـة واملعاتـر  ، ومنخـا   

 ..الوعليم االلنرتوني 

 Effectiveوتدقف اجلـود  الشـاملة ضـخن اإلدار  الاعالـة                    

Management  ، ــا ــداع اإلداري ومنخــ  Administrativeاإلبــ

Creativity  فضـــًي عـــن مـــا تدعخـــ  إدار  املعرفـــة واةاهاتخـــا ،

http://www.arwu.org/
http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/
http://www.4icu.org/
http://www.4icu.org/
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اإلسرتاتيجية ، وما هلا من رؤية طويلة األمد ، ومـا تقدمـ  مـن ايخـة     

املعرفة ورأس املاص املعر  ، وما يوحقق من تنخية للنااءات املعرفية 

ــرارات      ــاذ الق ــن  واخت ــي  وت ــرتاتيجي ، والوملط ــوانري االس وال

ــز ــات   املوخي ــدعم السياس ــا ي ــ  م ــز ، ومن ــداع املوخي ــة لإلب   والداعخ

ــا       ــية وااحخ ــز  الونافس ــو  املي ــن تا ــ  م ــا حيقق ــة ، وم اإلبداعي

..واسوخرارها برؤ  اسرتاتيجية فاعلة وواضحة 

 

 

ولذا البد مـن تنخيـة وتطـوير وميئخـة اـو  واـدرات البيئـة                      

فرج مـن فـر،   البيئـة    الداقلية بالووازي م  ما يووافر وممنن توا

اخلاريية للخؤسسة أو املشروع ، وعدم إغااص ما كنن احلخاية من 

مواا  ونقاط الضعع ، وما يقابل  من مواطن الوحديات والوخديـدات  

 ..للبناء الرتبوي والوعليخي 

ومن  ما يوعلق وجوان  الوعلم والرتبيـة والوعلـيم وموائخوخـا                 

ــ ــ  اإلدار  املعرفي ــرتاتيجيوخاة م ــز   وإس ــالواو  والوخي ــة ب املونامل

ــرية    ــاملوارد البش ــف ب ــر  املووات ــن    -املع ــق م ــا يوحق ــة ، وم املعرفي

اسوقطاب ما حييف   سو  العخف وتعينخا للحد من توس  الاجو  

املعرفية ، مبا فيخا الاجو  الراخية وامليـادر املعرفيـة وختييـاتخا ،    

معلومات ، وتقنياتخـا وبراجمخـا   وداة وميئخة ما يدقف من بيانات و

 ..املونوعة 

وال ننس  هينف املعرفـة وإدارتخـا ، واهلينـف الونظيخـي                    

 األدائي وتقوك  الوظياي والدليف الونظيخي ، وما يوعلق بوقييخ 

ومزايــاج ، والعخليــات االســوقرائية واالســونباطية والوحويليــة ،     

تبـة عليخـا ، كـهدار  ومعلومـات     واةاهات االتياص والعياات املرت

 ..وبيانات وعلوم ومعارف 

                                                 
0
د ورؤى في الجودة في اإلدارة المدرسية ؛ أبعا/ رجب بن علي بن عبيد العويسي . د: راجع  - 

/  2100/  0ط/ اإلمارات العربية المتحدة  –العين / دار الكتاب الجامعي / تطوير الممارسات 

 . 47 – 44ص 
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 :فخن  ما يوعلق                 

مبنظومة الـوعلم اخلاتـة بـاألفراد واملؤسسـات واملشـاري  ،       -

 ..كخحدد واحد مونامف 

وأنظخوخـا الارعيـة مـن     املونامفمنظومة الرتبية بنظامخا  -

 ..املنظور والومليص الرتبوي 

امخا املونامف وأنظخوخا الارعيـة مـن   منظومة الوعليم بنظ -

 ..املنظور والومليص الوعليخي 

وما يرفد إدار  املعرفة من االسرتاتيجية الواضـحة وقططخـا                     

وتطبيقخا ونوائجخا ، واملخارات واخلاات املوخيز  ملوايخـة الوخديـدات   

والوحديات واململاطر ، ومعاجلة نقـاط الضـعع بشـنف مسـوخر ،     

ظيم نقاط القو  احملققة السوثخار الاـر، بـالواو  الونافسـي    وتع

 ..واك  لنف تغري يزئي وتغيري كلي امل

ــارات                   ــن قي ــق م ــا يوواف ــودات   وم ــة واملوي ــناعة املعرفي الي

ــاملوارد     ــم ب ــب وداع ــنف مخ ــا ، بش ــادرها ودورانخ ــة ومي الانري

ــغف األدوار   اخل    ــن ش ــق م ــا حيق ــرية وم ــة الونارالبش ــة ط ظيخي

طــة اإلبــداعات واملواهــ    ارطــة املعرفيــة أو الانريــة وق  ارواخل

طـة البيئيـة ؛ الداقليـة واخلارييـة ،     ارواالبونارات واملوااـ    اخل 

لوعزيز ما يدعم البحـ  والوطـوير ملعرفـة وفخـم الزبـون أو موطلبـات       

وامليــز  ومعايريهــا ، الســو  واســوحقااات اجلــود  وثقافــة اجلــود  

 ..الونافسية 

ولذا البدم من تشجي  املؤسسـات الوعليخيـة ، ومنخـا املعاهـد                     

والنليات عل  االتساع واالةاج بالوعليم حنو البحوث الوطبيقيـة  

بالوقنيات واألسالي  احلديثة املنخلة للجوان  النظرية احلـدي  ،  

امليئخــة لوطــوير البيئــة الداقليــة بــالووافق مــ  البيئــة اخلارييــة ؛ 

 ..لية والعاملية ، وحبس  املعايري العاملية للجود  الشاملة احمل
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وباالةاج املخب املومليص واملونامف ، يووي  تشجي  الدوص               

للخؤسسات ومراكز الدراسات والبحـوث علـ  اإلاـازات الرياديـة     

االيوخاعية ، واالبوعـاد عـن النظـر      –مبراعا  اجلدو  االاويادية 

جلامد  عل  فنر  ذوي الشخادات واأللقـاب العلخيـة ،   املقوير  وا

بف تعدي ذلك إ ى القدرات اإلبداعية بي حدود وبـي روتـني ، كخـا    

 ..هو احلاتف   الدوص املوقدمة 

واسونخااًل لـذلك ؛ يوويـ  عـدم االاويـار علـ  الانـر                     

نحـاج  غـري الوقليـدي ، ومب  واملبدع الوقليدي ، بف تعدي  إ ى الانر 

ــات أو    ــا املعلوم ــداعم تننولويي ــودام ، ب ــف واملس ــداعي املووات اإلب

 .. تقنياتخا ، بي تبعية الويني  املعلوماتي ، ومبنظور إسرتاتيجي 

وتنخية وتطوير األفنار واإلبداعات واالبونارات واملواه  ،               

ومبعايري اجلود  املوخيز  ، ممنـن أن تـدعخخا وتعززهـا بشـنف     

..  ؛ مقومات البيئة ، والبيئة الوننولويية كبري

 

 

  Economic Incentiveاحلــافز االاويـــادي  ويــدقف                 

ضخن األسة الرتبوية  Institutional Regime  والنظام املؤسسي

والوعليخية والودريبية ، لرف  مسوو  اجلود  واإلنوايية واالاويـاد  

ــاالت   ــن االتي ــوااد  م ــ  االس ــر  م ــاء   املع ــا والاض والوننولويي

املعلوماتي ، لرف  القدر  املعرفية والقـدر  الونافسـية علـ  املسـوو      

 ..احمللي والعاملي 

كخا هو مثي ما حيدث بني اجلامعـات العراايـة والعامليـة ،                   

احملليـة   ؛ وما يوخيز ضخن املعايري الوعليخيـة واملعرفيـة واإلبداعيـة   

 ..لوييا أو تقنيات واتياالت حديثة قف من تننووالعاملية ، وما يد

                                                 
0
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تقليـف  ما توطلب  مـن  ساحة الراخية ووما يشخف ذلك عل  ال             

الوعليخية ، ومنخا اجلامعات و الرتبوية الاجوات الراخية للخؤسسات

 ..ملعاهد ومراكز الدراسات والبحوث وا

من مخـارات إبداعيـة    والبحثية ةالوعليخيوما توطلب  القاعد              

 Innovationاالبونار م  توافق املناهج الوعليخية الذي ينوج عن  

  ظـــف أنظخـــة فعالـــة وتطبيقاتخـــا اإلســـرتاتيجية املســـودامة ، 

ــالي    ــاألداء الع ــة ، وب ــيابية عالي ــة انس ــذكي وبااعلي ــز  ال املوخي

واملسووع  للثور  املعلوماتية والعلخية واملعرفيـة ، ضـخن القـدرات    

 ..وافر  واليت سوووافر مسوقبًي املو

مواكبــة املــوغريات وموطلبــات    مــنتوطلبــفضــًي عــن مــا              

الونيــع ضــخن البيئــة اخلارييــة علــ  املســوو  العــاملي الواســ   

، م  احلااظ عل  اخليوتـية اجملوخعيـة ، كخـا    الونامي والوطور 

 ..حيف مثًي   اليابان 

 

 أخالقجات العمل : ثالثًا 
 جلودة الشامل  املتمجزةوا

 

املوخثلـة   خمولــع  و املوناملــة لنـف عخــف أقياياتـ                   

 ..املادية وغري املادية والبشرية  منونات 

وهــو مــا يــدقف ضــخن كــف قطــو  مــن قطــوات املشــاري                 

املـدقيت   خا وأنشـطوخا اجلزئيـة والنليـة ، املوخثلـة      ومنظومات

اآلنية  الدورية ؛ ومعاجلاتخا، ململريات واملعلومات املرتد  والعخليات وا

 ..واملسوقبلية 
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السياســات  أن تنــون أقيايــات العخــف ضــخندم مــن والبــ               

باالةـاج    معايري اجلـود  الشـاملة واملوخيـز   الرتبوية والوعليخية ، و

ــا والرســالة   ــات الســليم ، وأن تنــون ضــخن الرؤي واألهــداف والغاي

  ضـوء اخلطـ  ، ومـا يوويـ  مـن       ـ وملذط  ، والقرارات اليت تواخل

تنايذها بداة معايري اجلود  العامليـة ، ومـا يـدقف ضـخن تااتـيف      

علـ   وقيوتيات العخف اململط  ل  ، واملزمـ  القيـام بـ  وتنايـذج     

 ..أكخف وي  

يعف هذج القيم ومعايري اجلود  اإلسيم يدير بالذكر ، أن و              

كـف  سـري   مل ، معاجلـة الوااتـيف الاقخيـة   و األحنام ها منوغري

وغـري املنظـور  ، حوـ     منخـا  األعخاص اليغري  والنبري  ، املنظور  

نيــة اعلــ  تــعيد الاــرد ومــا ينــوي عخلــ  ، واموــداد تأثرياتــ  الزم 

حوـ  عـدم تقـادم احلقـو  ، واألكثـر ،      ، بـف  واملنانية واملواايـة  

 ..امودادها إ ى ما بعد الدنيا 

ويسونري ويسوخد ذلك من القرآن النريم أواًل ، وما تايـل                

وتوي  ب  ؛ األحاديـ  النبويـة املقدسـة وأاـواص وأثـر األئخـة األطخـار        

 ( ..عليخم السيم)

وتبدأ من الوشريعات اإلهلية ، حي  يقـوص تعـا ى   كوابـ                  

 :العزيز 

من (  ِذي أ؛ْتق؛َن ُكفَّ َشْيٍء ِإنَّ   َقِبرٌي ِبَخا َتْاَعُلوَنت ْنَ  اهلِل الَّ)              

 سور  النخف/  88اآلية 

مضامني هذج  واجلعف اإلهلي مبناراملنظومة يان  من ولو أقذنا             

ُكـفَّ  ) ، ( أ؛ْتق؛ـَن   )،  الَّـِذي ،  ( اهلِل ت ْنَ ) اآلية النركة ، لرأينا بأن ؛ 

 .. ( ِبَخا َتْاَعُلوَن) ، ( َقِبرٌي ) ،  ِإنَّ   ،(  َشْيٍء

دايقـة ،  تااتـيف  آليـات و و رؤ ؛  ومما يوضخن ؛ أن هنـاك                 

بااعليوخا ةخ  مما والبن  املوناملة واملوناهية الرفعة والداة اليت 
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، ( ت ـْنَ   )؛  ما بني ،، واملسوخر  واملسودامة  وانسيابيوخا العالية األداء

 ..( َقِبرٌي ) ، (  أ؛ْتق؛َن )

عنـدج  و، املطلـق  واإلتقـان   املطلقة بني اخلا جيخ  ومن  ما               

  ســاحة اليـن  ومعــايري   املطلـق  أهخيــة الـوعي املعــر   نخـن ت

اخللـق  عظخـة  ، ومـن  املوخيز  واإلبداعيـة   اجلود  الذكية الشاملة

للمللـق ،  بـني ؛ اجلعـف الونـويب     واملوازنة خ اإلهلي ، تنامف اجل

 ..واجلعف الوشريعي اإلهلي 

وأما اجلخ  بني املعلومات والعلوم واملعـارف ، فخـو بنـاء هرمـي                   

 ..ومايلي األقياية اجلود   إسرتاتيجي

وصيف  ؛ تنخن تخديدات وخمـاطر الوشـو  وتشـوي  هـذا                  

ا ورد من  الاخم وتشوي  العخف ب  وتشوي  أقيايات العخف ، وهو مم

 :الوحذير   مضامني اول  تعا ى 

ــا  )                ــِريَن أ؛ْعَخاًل ــئ ُنْم ِباْلأ؛ْقَس ــْف ن َنبم ــْف َه ــفَّ (  0 )ُا ــِذيَن َض الَّ

 (04 )َسْعي خ ْم ِفي اْلَحَياِ  الدهْنَيا َوه ْم َيْحَسـب وَن أ؛نَّخ ـْم ي ْحِسـن وَن ت ـْنعضا     

 .سور  النخع 

فاألقيايــة االســرتاتيجية اإلســيمية ال توواــع عنــد وبخــذا               

احلدود الدنيوية بف توعد  حبلقاتخا وآثارها إ ى احليا  األقروية اليت 

 ..املنحرفة م احلقو  وآثار األعخاص ال توقاد

مـا يوضـخن أهخيـة    ، و ( َوه ْم َيْحَسب وَن أ؛نَّخ ْم ي ْحِسن وَن ت ْنعضا)              

اية العخف وتيزمخا م  اجلود  الشاملة واملسودامة وضوح مبادئ أقي

 ..، وأهخية ثقافة اجلود  وسيموخا واملوواتلة 

سـور   /  7مـن اآليـة   (  الَِّذي أ؛ْحَسَن ُكفَّ َشْيٍء َقل؛ق؛  ) وسبحان              

 .السجد  

 ُكـفَّ ) ، والنـائن     ( َقل؛ق؛ـ   ) ، (  أ؛ْحَسـنَ ) وما ةخع  داة              

ُكفَّ ) ، وهو ما حيقق بقدرت  سبحان  وتعا ى ، أن ال قطأ   (  َشْيٍء

  ..، وهو من عظيم ربوبيو  وإبداع قلق  ، تبارك وتعا ى (  َشْيٍء



 50 

ومما يوضخن أيضًا نظام اجلود  الشاملة واملسوخر  مباخومخا              

ِلَحاِت ِإنَّا ل؛ـا ن ِضـي   أ؛ْيـَر َمـْن     ِإنَّ الَِّذيَن آ؛َمن وا َوَعِخُلوا اليَّا) اإلسيمي ، 

 .سور  النع  (0 )أ؛ْحَسَن َعَخًلا 

وبني العخف ومسـوويات معـايري اجلـود  الشـاملة ، تنخـن                    

املنظـور وغـري املنظـور ، ودكوموـ       احملوو بنف ( األير ) امودادات 

ــة      ــن العدال ــر م ــايري األي ــامين    مع ــة ، ومض ــة واألقروي الدنيوي

واملســاوا  والناــاء  ، وعــدم ضــياع أيــور األعخــاص اليــغري        

 ..والنبري  

و  اإلسيم ال توواع اجلود  عند العخف بـف توعـداج ومتوـد                  

العياــات حوــ  إ ى الســلوكيات اإلنســانية ، ومنخــا املوخثلــة ب    

 ..اسوداموخا بالوحية اإلنسانية و

ِحيٍَّة ف؛َحيهوا ِبأ؛ْحَسَن ِمْنَخا أ؛ْو ر دهوَها ِإنَّ اهلل؛ ك؛ـاَن  َوِإَذا ح يميو ْم ِبَو)              

 . سور  النساء (88)َعل؛  ُكفم َشْيٍء َحِسيبضا 

فضًي عن ما حتقق  العياات اإلنسانية واألقي  احلسنة م                

احملي  اجملوخعي ، ومن  جموخ  العخـف ومجاعـة العخـف ، وهـو مـا      

غـري الرمسيـة ، وآثارهـا املؤديـة     الرمسيـة و لعياـات  ايـود   حيقق 

للراحة الناسـية وقاـض ضـغوطات العخـف ، ومنـ  مـا حيـدث مـن         

 ..انسيابية العخف والعخليات اإلنوايية واإلبداعية واالبونارية 

َوَمـْن   )ومن  مـا يوعلـق بـالقوص وتواتـل    يـود  العخـف ؛                     

ا ِإل؛  اهلِل َوَعِخَف َتاِلحضا َوا؛اَص ِإنَِّني ِمَن اْلخ ْسـِلِخنَي  أ؛ْحَسن  ا؛ْوًلا ِمخَّْن َدَع

 .سور  فيل   (  )

القوص وأحسـن    وكذلك ما يسبق  فيخا يوعلق باتباع يود               

 ..واالسوخاع أليودج 

الَِّذيَن َهَداه م   الَِّذيَن َيْسَوِخع وَن اْلق؛ْوَص ف؛َيوَِّبع وَن أ؛ْحَسَن   ُأول؛ِئك؛)               

 .سور  الزمر  (8 )اهللُ َوُأول؛ِئك؛ ه ْم ُأوُلو اْلأ؛ْلَباِب 
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ِإْن أ؛ْحَسـْنو ْم  ) األعخاص ويـود  نوائجخـا ؛    دور  ي وبالوالي ت              

 .سور  اإلسراء /  7من اآلية (  أ؛ْحَسْنو ْم ِلأ؛ْنُاِسُنْم َوِإْن أ؛َسْأت ْم ف؛ل؛َخا

مـؤثرات يـود  األقـي     اآليـة املباركـة ،   مما توضخن  وهنا               

 ..السخعة والثقة واالئوخان ومنارمخا ، ومنخا ما يوعلق ب

بني القيم املعيارية لـألداء املعـر  ،   أحسنوم وما يوم مقارنو               

وااعد  بيانات املعرفة الونخوية والوطويرية بـني منسـ  الـناة    

 ..وخعي الاردي واجلخعي واجمل

ومن  أحسنوم مبحوو  الونايذ واألداء ومعايريهخا ، وما ينـوج              

وما ، ومسوو  متيزها ، وينجم عن  من معايري ثقافة اجلود  الشاملة 

تشــخل  مــن مؤشــرات وأنظخــة وآليــات اإلبــداع ومرتنزاتــ  لــدعم 

العير االاوياد املعر  والنشر املعر  امليئم واملووافق م  موطلبات 

 ..احلضار   –وقدمة اجملوخ  

تـ  ، ويـود    اوأقياية العخف تنخن   يودت  ، ويود  مثر             

آثارج اآلنية واملسوقبلية ، وما يوعلق باحلاية واإلشباع ، والنخيـة  

اهلل عليـ  وآلـ     تـف )، وبخذا يقوص الرسوص األكرم  املنوجة واجلود 

( :وسلم

  

 

  (ِم وإن كاَن اِليَف العَخف َخف  بالعلإنم العاِلَم َمن َيع. ) 

  ( ال تنون  عاِلخًا حو  تنوَن بالِعلِم عاِمًي) . 

واألداء من يخة ، واألمانة وهو مما كثف الرتاب  بني األقياية               

العخف ، وانسـيابية ذلـك مـ  أهخيـة      –وبني منظومة أقياية العلم 

  النــم ، وهــو مــا يوضــخن اجلــود    العخــف ، ولــية البنــاء علــ

 ..األداء ، والعخف الذكي مبوي  العلم  -أقياية العخف 

                                                 
0
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وبني العقف والانر واحلواس واألعضاء واحلرفة واإلتيح ،               

، وبخذا يقوص أمري املؤمنني اإلمام علي  وإسرتاتيجيوخاتنخن اجلود  

 ( :علي  السيم)بن أبي طال  

ا َعِلْخـو ْم  إَذ. َوَيِقيَنُنْم َشنًّا ، ُنْم َيْخًي ال َتْجَعُلوا ِعْلَخ)  -

(ْاِدم وا ْنو ْم فأ؛ا َتَيقََّوإَذ، فاْعَخُلوا 

 

.. 

ـ  ال َيْجَخف  َمْبل؛َغ اَ؛َو)  - ـ ، ي اأُلم ـوِر  ْدِر َنْاِسـِ  ِف اِهـَف ِبق؛ـْدِر   اجل؛ هنَّف؛

( ْيَخَفَنْاِسِ  َيُنون  بق؛ْدِر غ؛ْيِرِج أ؛
  

 . 

ــة )  - ــوص  أِئخم ـ لوِب ،    الع ق ــ ــة   الق ــار  أِئخم ــارِ  ، واألفن   األفن

(والقلوِب أِئخمة احل؛واسم ، واحلواسه أِئخمة األعضاِء 

 

 ..  

(غاية   العلِم ح سن  الَعَخف )  -

4

 .. 

(قري  العلوم ما أتلحك؛ )  -

5

 .. 

(ِحرفة   املرء  ك؛نزٌ  )  -

8

 .. 

مـد  أهخيـة رأس   خ  األاواص املباركـة ،  ومن مضامني ما جي               

املـاص العلخــي واملعـر  ، وأهخيــة انسـيابية بنــاء أقيايـة منظومــة     

املعرفية الذكية اليت ةخ  بني األفنار والقلـوب   -اجلود  العلخية 

، ميـدر بنـاء رأس املـاص البشـري     العامـف  واحلواس ، ومبويـ  العقـف   

 ..املعر  ، وبدورج جيخ  ما بني أنظخة اجلود   –العلخي 

العخف ، كخنخج ذكي ال يوواع عند  –املعرفة  وإسرتاتيجية          

 ( :علي  السيم)حد معني ، حي  يقوص اإلمام حمخد الباار 
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ال ي قبف  َعَخٌف إاّل مبعرفٍة ، وال معرفةَ  إاّل بَعَخٍف ، وَمن َعَرَف )                 

ـ    عل  الَعَخِف ، وَمن مل َيعرف في َعَخ (َف ل؛   َدّلو   َمعرفو

 

 . 

يود  و النظرية والوطبيق ، وهذا الوأكيد يدلف عل  أهخية               

واألداء الذكي وأقيايو  ، والدليف علي  ، هـو ينبثـق مـن    ، العخف 

 ..طبيعة ما متلي  أو ترشد ب  أو توي  ب  أو تدص ب  املعرفة 

ــاك و              ــويف هن ــني اق ــيم  ب ــف   اإلس ــات العخ ــن أقياي ، ع

 ..األقيايات الوضعية للعخف 

من  ما يوعلق باسرتاتيجية اإلسيم ومنظورج لطبيعة العخف ،              

اموداد آثارج ومسؤوليات  ، وما يرتت  علي  مـن  وومد  حرمة العخف ، 

 ..ثواب والعقاب الدنيوي واألقروي احلساب وال

املعرفـة والعخـف   و علـم ال فضًي عن أن األقيايات ةخ  بـني               

 ..وحمورج وغايات  اجلود  الشاملة 

، وبــ  ( غايــة   العلـِم ح ســن  الَعَخــف  ) وكخـا ســبق ذكــرج ؛               

 ..اجلود  مبسوو  اجلود  الذكية املسودامة واملسوخر  داة تنون 

 أما مباخوم األقيايـات الوضـعية للعخـف ، فووحـدد حبـدود                   

 ..زمن احملدد وتوقادم احلقو  إ ى حد ما وال املنظور

مما ةعف اجلود  واسودامة آثار اجلود  ااتر  عل  املسوو                 

 ..املنظور  الدنيوي واملاديات الدنيوية 

الوعليخيـة ،   –ينطبق عل  املنخج واخلط  الرتبويـة  ما  وهو               

خوــد ، واملــبب عليــ  مــا حتخلــ  مــن العخــق األقياــي املموطلبــات و

مسوقبف احليا  بنف تشعباتخا العلخية واملعرفية والعخلية ، ومن  

 ..ما يرتت  من إتقان العخف بشنف مسوخر 
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 املبحث الثالث
 اجلودة الشامل  يف جمال التعلجم والتدريب

 

واسونخااًل ِلخا تقدمم من احملاور ، كنن أن يوحقق                  

طل  للبح  ، حينخا يني  هذا املبح  عل  ما خيص الونامف املو

انعناسات  عل  و، اجلود  الشاملة   جماص الوعليم والودري  

وسونون احملاور  الواو  الونافسي بداعم الوملطي  اإلسرتاتيجي ،

 :كاآلتي بشنلخا اململوير  

والواو  الونافسي بني اجلود  الوملطي  االسرتاتيجي : أواًل 

 . للجامعات

للنادر  إسرتاتيجية البناء الوقييخي والوقوكياجلود  و: يًا ثان

 . الودريسي

 . اجلود  وإسرتاتيجيةالودري  السلوكي للوعليم : ثالثًا 

 

 التخطجط االتسارايجيي : أواًل 
 بني اجلودة والتفوق التنافسي لليامعات

 

الوملطي  اإلسـرتاتيجي مـ  مسـوو  اجلـود       مسوو يويزم               

يظخـر أهخيوـ  ضـخن    ، شاملة وإدار  اجلود  الشاملة ، ويان  من  ال

 ..حموو  الوملطي  اإلسرتاتيجي للجود  
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ــق                   ــة لووحق ــي  اســرتاتيجي ، أهخي ولويــود منظومــة ختط

فاعلية وانسيابية ومرونة اادر  عل  حتقيـق الرتابـ  بـني حموـو      

 ..لة أهداف املشروع ، وموطلبات حتسني اجلود  الشام

ــ                 ــة الونظيخيــ ــر الثقافــ ــا نشــ ــني  ةومــ ــة الوحســ وثقافــ

عم موقدمم ا، إاّل د  Continuous Improvement Cultureاملسوخر

لاخم املخـام املشـرتكة ، والوتـوص إ ى مرحلـة األداء العـالي احملقـق       

 ..بطبيعو  للجود  ، واملواك  ملوغريات البيئة الونافسية 

ر يان  آقر لبناء الوملطي  اإلسرتاتيجي وتنايذج بـأداء  ويظخ              

    Employee Involvement مشاركة العـاملني عاٍص ، أال وهو 

اخلط  اإلسرتاتيجية وتناملـخا الاعلـي بـني املـوارد      وبناء حموو 

عم سلوك تنظيخـي موااعـف   االبشرية والونايذ وطبيعة األداء ، بد

 ..ط  وحتقيق األهداف وتضامب وموااٍن من أيف إااح اخل

وما األداء العالي لونايذ اخلطـ  ، إاّل القنـا  املؤديـة للواـو                   

انيب مخامخـــا الرتبويـــة الونافســـي ، والســـيخا   اجلامعـــات ، وجـــ

ألســواذ  وطرائــق الوــدرية ، الــذي ينــون حمورهــا ؛ ا والوعليخيــة

ــوااي ، ــ  امل ــود  حمو ــية ، وي ــع الودريس ــق للخواا ــاد  أي املواف و  امل

ــ     ــ  اخلط ــود  األداء حبس ــد  جل ــة املعوخ ــية ، والنياي الودريس

املرسومة ، وااحخـا بوااعـف الطالـ  أو املـوعلدم أو املوـدرمب مـ  هـذج        

البيئة والبيئة الونافسية ، حينخـا ينـون بيـاة خمريـات مؤهلـة      

 ..وتنخيوخا وتطويرهاوتقلخا لألعخاص 

َدع بني اإلدار  العليا للجامعة والنليـة  واإلسخام املشرتك امُلب             

والقسم ، وأسواذ املـاد  ، والطالـ  أو املـوعلم أو املوـدرمب ، وتااعلـخم      

باملشاركة الاعلية م  الوقييم الوظياي والوقويم األدائي املواك  

 ..للحركة الوعليخية املسوخر  الوطوهر 
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، عامـف داعـم ومخــم    واالهوخـام بـهدار  الوغـيري اإلســرتاتيجي                

ـ      ة ، ومســاعد إلاــاح الوملطــي  االســرتاتيجي واملخــام الونايذيـ

 ..سوخر املونافسي الواو  وبال

ومــن أســالي  اجلخــ  بــني املشــاركة اإلبداعيــة والوملطــي               

االسرتاتيجي مبملولع ما يدقف من تقنيات فاعلة ، وإتبـاع أسـالي    

، ومن  ما يوعّلق بوبادص  Communication  انسيابية االتياالت 

،  وشـاافيوخا  اآلراء ومشاركاتخا   دعم القـيم وأقيايـات العخـف   

 ..وضخان االنوااع من خمولع اآلراء واألفنار اإلبداعية 

وهنا تلع  األفنار دورها الااعـف ، حينخـا تراعـي حموـو                    

 ..سي وحقق ضخنخا من الواو  الونافالبيئة اإلسرتاةية ، وما ي

كخحرمك ، مبا حيخلـ  مـن   ( اململريات ) وبخذا يظخر اخلرميج               

العلوم واملعارف والقيم واألقيايات ، باةاج البيئة اإلسرتاتيجية وما 

 ..يويئم م  موطلباتخا 

والبدم من بيان أمر مخم ، أال وهو الوااعلية بني البيئة الداقلية               

رييــة ومــا يووســطخخا مــن خمولــع العوامــف واحملوــو  والبيئــة اخلا

 ..املوبادص املناف  ، واحملقق لوبادص اآلراء والعييات 

وكذلك جيخ  الوملطي  اإلسرتاتيجي واسوخرارية الوطومر ،               

ــخم  ــا تس ــالو  وم ــي وأت ــ  العلخ ــرتاتيجية البح ــة  إس ــو  الدافع الق

 ..للوشجي  عل  ذلك 

ِدث  بقازات نوعية ، اوم  البح  العلخي نخية والوطومر حيفالو              

 ..وطبيعة تاخهم تطبيقات  ، ومنافع  اآلنية واملسوقبلية 

واالعوناء وجود  النظام الوعليخي وسياسات  اململط  هلـا مـن                 

قيص وض  اسرتاتيجية ااوياد املعرفة ورأس املـاص املعـر  املـرن مـ      

 مـا يضـاي مـن املخـارات    و، املعر  وتأهييت   -يي الوطور الوننولو

ــدرات ،و ــ    الق ــة منونات ــوعلم   ، وفاعلي ــدادات ال ــيابية وامو وانس
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ــاات ــدري  واخل ــيم والو ــارات  والوعل ــاءات واملخ ــوقطاب النا ، واس

 ..واملواه  املوخيز  بونخية وتطوير ااوياد املعرفة 

بـني   ي يـرب  ويظخر سـو  العخـف ، كخؤشـر آقـر مايـل                    

ــ     ــن اخلط ــوم تنايــذج م ــا ي ــ  مم ــا حيقق ــات ، وم ــع الاعمالي خمول

اإلسرتاتيجية مبؤشر األداء العـالي ، وميئخوـ  ضـخن انـا  الواـوم       

 ..الونافسي 

وهنــا يوطّلــ  مواكبــة تطــومر املعلومــات وتننولوييــا                   

خعخــا ، ، ومــا يــرتب  وج Information Technologyاملعلومــات 

 ..املناسبة واملوطومر االتياالت انوات 

ــا                ــات وتننولوييـ ــي معلومـ ــرتاتيجي بـ ــالوملطي  اإلسـ فـ

معلومات موطومر  وفاعلة ، وبـي انـوات اتيـاالت مأمونـة ومناسـبة      

يوايـ  حتـديات    ..ة ، وبي منظومة ألمن املعلومـات  وبانسيابية عالي

 . . الونافة أمام موية من لثباتلومشاكف  وخماطر 

 

اجلودة وإتسارايجيج  البناء التقججمي : ثانجًا 
 للكادر التدريسي والتقوميي

 

وهناك تراب  كبري بني اإلسرتاتيجية بشـنف عـام ، واملـوارد             

ـمز   البشرية وإدارتخا بشنف قا، ، وهو ما يوحقق بشنف مركــ

وينطبق علـ  النـادر الودريسـي والبنـاء اإلسـرتاتيجي ومسـوو        

أدوات وتطبيقات وآليات خمط   يزج ، ومن  مسوو  امويكومت األداء

هلا ، ومـد  الوطـور احلاتـف   كـف مـا لـ  عياـة بـني النـادر          

 ..الودريسي واملوعلم من الطلبة واملودربني 
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ــا ارتباط                 ــة ، هل ــة والوعليخي ــة الرتبوي ــاتواملنظوم ــا الوثيق  ةخ

 : أن ألنظخة الارعية ، حي بالنظام املونامف وا

أنشطوخا ما ابـف املـدقيت ومـا ةـري مـن مجـ  املعلومـات         -

والبيانــات ، ومــا يوبعخــا مــن تاريــغ املعلومــات والبيانــات ،  

ومعاينوخا وفرزها وتينياخا ، وما جيري من دراسات وحبوث 

 ..نوعة واملوناملة و، وما يوم تن  ووض  اخلط  املحمدد  

نظـور  وغـري   مرحلة املدقيت والونسيق بـني منوناتخـا امل   -

 ةوتنظيخياملنظور  ، مبا فيخا ما جيري من اسوعدادات إدارية 

ــا  ــوعدادات الن ــيقية ، واس ــاهج وتنس ــي ، واملن در الودريس

، وحمور العخلية الرتبوية والوعليخية والودريبية ،  املعوخد 

 ..واهلدف اإلسرتاتيجي هو ؛ الطال  أو املودرب 

والودريبية ، اجلامعـة  مرحلة العخليات الرتبوية والوعليخية  -

لنف أطراف املوارد البشرية املوخثلـة بالنـادر الودريسـي    

، والنادر اإلداري والاب واخلدمي ، وما جيري من  رييبوالود

أنشطة لويسوية داعخة ، وآليات وأدوات وتقنيات موطور  ، 

ــرارات    ــن ا ــري م ــا جي ــرتاتيجية ، وم ــ  اإلس ــق اخلط وتطبي

يســوقبل  ويدركــ   ، ومــا  وإســرتاتيجيةتنوينيــة 

ويسوجي  ل  ويوااعف مع  وجيري من تبادص أدوار ، أال وهم 

 ..حمور العخليات ؛ الطلبة واملودربني 

ــات   - مرحلــة اململريــات املوخثلــة مبــا ي نــوج مــن يــود  خمري

العخليـات الرتبويـة والوعليخيــة والودريبيـة املنظـور وغــري     

ـ     ن املنظور ، مبا ينوسب  النـادر الودريسـي والوـدرييب م

معرفية رياديـة   اسوثخاريةقاات تراكخية ، وإمنانيات 

مسوقبلية ببناء اسرتاتيجي من يخة ، وما ينوسب  الطال  

، توناسـ   وتطبيقـات  واملودرب من معلومات وعلوم ومعارف 
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م  املسوو  الداقف في  ضخن العخليات واملسوويات الرتبوية 

 ..والوعليخية والودريبية 

اص دايـق للخعلومـات والبيانـات    ومن  مـا جيـري مـن اسـوقب     -

ومعاجلوخا بشنف مثخر وموخيز ، خيدم العخلية الونخوية 

والوطويريـــة ، واســـوخرارية تـــدفق املعلومـــات وتـــيانوخا 

بشنف يسوايد من  مجي  األطراف ، مبنظور ما جيري من 

 ..موغريات حملية ووطنية وعاملية 

أنظخوخـا الارعيـة ، يـوم    و  قضم هذا النظام واملنظومة و                  

 وإسـرتاتيجية الوقييم والوقويم ، وما جيري من البنـاء اإلسـرتاتيجي   

للنـادر الودريسـي ،   األدائي والوقوكي الوظياي البناء الوقييخي 

ومسوو  ما ي قدمون  من يود  الودرية والودري  ، وما يوجسد فيخا 

 ..وداو   من أقيايات العخف الودريسي والودرييب ومتيزج وضرورت 

وبخذا يووي  ضـخن أقطـر منظومـات مؤسسـاتية موخثلـة ،                    

بالرتبية والوعليم والودري  ، وما تنشرج من ثقافة ختييية مقرونة 

  ضوء قططخا ، اراراتخـا اإلسـرتاتيجية ،    باألقي  األدائي ، وتض 

ـ   وج وما يرتب  من أقيايات معايري اجلود  الشاملة ، وأقيايـات املن

اإلبــداعي والريــادي ، املرهــون بــ  مســوقبل  ومســوقبف املؤسســات  

مواردج  وإسرتاتيجية إسرتاتيجيو ضخن مسوويات واملشاري  الداقف 

..اإلنسانية  –البشرية 
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لنون مؤشر عاملنا اليوم   عير وعيـع العوملـة ، هـو مـا                    

الانريـة   متلن  الدوص واملؤسسـات واملشـاري  مـن رؤوس األمـواص    

 .. الذكية العالية اجلود  واملوخيز  باسرتاتيجياتخا

وال ننس  ما جيري من اإلسـراع   الـوغري اجلزئـي والوغـيري                    

ــة    ــخن احلنوم ــري ض ــا جي ــة ، كخ ــة الراخي ــي   املنظوم النل

االلنرتونية واإلدار  اإللنرتونيـة ، ومـا جيـري مـن الوحـوص حنـو       

كـف األنشـطة والاعاليـات ، وبالـذات     هنذا مناهج عل  مسـوو   

اجملاص الرتبوي والوعليخي والودرييب ، حو  وتـوص األمـر ، معاجلـات    

ورش العخـف  ، ومنخا ضخن مـا جيـري مـن عخليـات   جمـاص      احليا  

ِعـا االنرتنـ  ووسـائف    ، وايادتخا وتدريبخا من وراء احلـدود  الراخية 

 ..املوطور  و املونوعة االتياالت

واملؤسع ما زال  غالبية املؤسسـات الرتبويـة والوعليخيـة                    

جريـة   الرتبيـة والوعلـيم ،    الدوص النامية ، ضخن أيواء العيور احل

 ..ير ومواكبة هنذا تطور   العامل الوطوالونخية وها   وأفقر

ال كننخم مواكبة ذلك باملوائخة وما يوناسـ  مـ  البيئـة    و             

الوغـيري  عدم الوعي واالسـويعاب    و النامية ، فيجعف من املومللاة أ

 ..األقياية مربك للعخلية الرتبوية والوعليخية و

ــا  و               ــر حينخ ــاألقط ــر وم ي ــون نش ــوورد  ، ين ــة املس  الثقاف

،  بشنف ارةـالي وعشـوائي وخمطـ  لـ  بشـنف غـري مناسـ        

كخا حييـف للوغـيري دون قطـ  منسـقة بـني كـف منونـات        

 ..ظام الرتبوي والوعليخي وأنظخو  الارعية املوناملة الن

العخلية الرتبوية والوعليخيـة ، ويقلـف    مسوقبف وهذا يخدد              

من فر، النجاح واسـوثخار القـو  بونسـيق وتنظـيم مـنخج اجلـود        
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 ة، وجيعف من نقاط الضعع منشوفة وخمرتاومعايريها الشاملة 

ة املعنية عرضة لنف مـا حتخلـ    ، وتنون اجلخعن طريق فجواتخا 

 ..الوخديدات اخلاريية 

للـدوص  لغزو الثقا  بالعوملـة  علي  ما حييف عند اهو كخا               

 ..النامية بنف تسخياتخا ، دون االسوعدادات املناسبة هلا 

ــنلة                   ــا املش ــا  ، وإمن ــزو الثق ــية   الغ ــنلة ل واملش

ـ   االسوعدادات هلذا الغزو ابـف  ملشـاكف  ات ا، وما يوطلب  مـن معاجل

، ممـا توحــوص هـذج املشــاكف إ ى أزمـات تنوشــر      وعنـد ظخورهــا  

االاويـادية ،   –االيوخاعيـة  االمنيـة ، و خمولع االةاهـات ومنخـا ؛   

 ..الوعليخية  –والرتبوية 

ــات                   ــر واألقياي ــوج الان ــواهر تش ــاالت إ ى ظ ــوص احل فووح

 .. ألعخاص ت واوالناة والسلوكيا

عف من البنـاء اإلسـرتاتيجي ركـام    وتاااخخا املسوقبلي ، جي              

 ..ومرحلي ال يسوخر وجود  عخليات  ويود  منوويات  

ــدقف                      ــْن ي ــف َم ــا ك ــيت يوايخخ ــاطر ال ــم اململ ــذا ترتاك ل

املؤسسات واملشاري  ، فووعـاظم معواـات فـر، الوتـوص إ ى مرحلـة      

الونافسي ، وإن وتل  إلي  ال كنن أن تسوخر ، وال كنن  الواو 

 ..أن تبدع في  

والوعلـيم ،   والرتبية وتظخر أهخية اسرتاتيجية ميادر الوعلم               

  تطــوير وتنخيــة القــدرات   املوطــور تووســائف وآليــات االتيــاال

ويـار  واق، للنادر الوعليخي والنادر الوـدرييب  ، واملخارات املوعدد  

ميادرها املوخيز  بالسخات املوقدمة وامليئخـة ، ومـا توخيـز بسـبف     

ــة و ــات املنوج ــايري العخلي ــات   مع ــة ، واجلخ ــن يخ ــة م ــا العالي يودتخ

 ..الوعليخية والودريبية و الرتبوية املسوايد  من هذج اخلدمات



 63 

وتاز أهخية تنوع امليادر وسيموخا وسيمة ويود  املعلومات              

ــوعخاالتخا والب ــات ، واس ــوارد  ، يان ــويعابات امل ــدرات واس ــيص ا ــن ق م

البشرية وختيياتخا ومواا  تااعلخا ومواد وأدوات وكف ما يدقف 

ــدرب    ــوعلم واملو ــدر  امل ــوو  ا ــ  مس ــة ، لرف ــات الوعليخي ،   الوقني

وكياية الوعامف م  البيانات واملعلومات والعلوم واملعـارف مبخـارات   

ــافية ،  ــة واسونش ــنظم     توييخي ــ  ال ــا حتقق ــر، م ــوثخار ف واس

 ..املعلوماتية املوطور  

ولوبادص اخلاات بني النـادر الودريسـي مـن يخـة ، وبيـنخم                    

ــة      ــ  األهخي ــة ، ل ــة واإلداري ــة والونايذي ــات الوملطيطي ــني اجلخ وب

ــاامج     ــخن ال ــدقف ض ــا ي ــ  مم ــا ينامل ــن م ــًي ع ــبري  ، فض الن

افز ، ِلخـا حيققـ  مـن اسـودامة     الوقييخية والوقوكيـة ونظـام احلـو   

وتطوير الاامج واخلطـ  الودريسـية الـيت تسـخم   بنـاء املنظومـة       

.. ومعايريهااجلود   الوعليخية وثقافة - الرتبوية

 

 

واسونخال  ؛ ما يواح من الار، للخوعلم واملوـدرب لإلسـخام                

 حويايـات   تطوير ما يدقف ضخن املناهج الوعليخية ومارداتخا ، وا

 ..املوعلم واملودرب ضخن كف مسوو  

ــني اإلدار                 ــاون املشــرتك ب ــف مــثًي   الوع كخــا هــو احلات

والنادر الودريسي والودرييب وكف َمـْن يـدقف ضـخن العخليـات     

والرغبـــات الوعليخيـــة والودريبيـــة ، وموابعـــة الـــوغريات وامليـــوص 

 ..واالسوعدادات والقدرات 
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ناء اسرتاتيجية مسوخر  ومسـودامة باالتيـاالت واملوابعـة    وب             

 .. كف تااتيف العخليات الوعليخية لووظيع املخارات املونوعة  

كخا هو علي  تاعيـف الب نـ  الوحويـة والاوايـة ، ومنخـا مـا                    

يوعلق بواعيف املنوبة الوراية وااللنرتونية الداعخة للدراسـات  

ر الوعلم والوعليم املوثو  بخا ، واالسوااد  مـن  والبحوث ، ودعم مياد

االتياص العلخي الراخي باحلاسوب واالنرتن  ، والوواتف مـ  العـامل   

اخلاريي من املؤسسات الوعليخية ، كاجلامعات واملعاهد ومراكـز  

 .. الدراساتالبحوث و

املعـر  وتنخيـة   و العلخـي  مـن الـدعائم املخخـة للجانـ      فخي              

ــو ــداف   وتط ــق األه ــود  وحتقي ــة اجل ــارات وثقاف ــرتاتيجية املخ ير إس

 ..بشنف موخيز 

؛ تعلــم كيــع  بهســرتاتيجيةو  الــدوص املوقدمــة ، اهوخــ               

مـ    واالسـودامة  توعلم ، وهو يانـ  مخـم ملعرفـة كيايـة الوواتـف     

وانســيابية املعلومــات  ائــق الوــدرية بنــف تشــعباتخا ،أفضــف طر

املعـر  ، ومـا يدعخـ  مـن االسـوخاع احملاـز        – واسوثخارها العلخي

إلظخار القدرات واحملاور  العلخيـة املنوجـة ، دون وضـ  حـوايز بـني      

النــادر الوعليخــي والوــدرييب واملولقــي ، ويعــف الوــدرية يــاذب 

حيسمـن احملــاور  واحوـواء اآلقــر فنريــًا وناسـيًا ، وبيــان القــدرات    

 ..ناسخم وح سن الوقييم والوقويم بني املولقني أ

ويان  آقر لونخية القدرات ، أن ةعف من احملاضر  ورشة عخف           

دراسية ، وتطبيقية بوقخص األدوار وتبادهلا ، وما يناس  مما يدقف 

ضخن منونات العيع الذهب ، وما خيلق من بيئة تعليخية توج  

حبرية الوحدث والوشجي  عل  مخار  إبداء الـرأي العلخـي واملوخيـز ،    

 ..اسوقراء واسونباط اآلراء أو األفنار و
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الذكي ، وبناء أسلوب إسرتاتيجية الوعلم والوعليم اإلبداعي               

وما يضم من جمخوعة مخارات الوانري ؛ املقـارن والنااـد حوـ  بـني     

املوعلخني كأفراد ومجاعات ، مبعـايري تنخيـة وتطـوير القـدرات ،     

تخــا والوقنيــات احلديثــة باةاهاواالســوااد  مــن األدوات واأليخــز  

املاوـوح ؛   ، واالسوااد  من أسلوب النظام املقروء  واملسخوعة واملرئية

وما حيقق  من املناف  الوقييخيـة والوقوكيـة   املسوخر واملونامف ، 

 ..للوغذية العنسية أو املعلومات املرتد  

وكنــن وضــ  خمطــ  الســرتتيجية الــوانري النااــد                    

 :دسو  وكاآلتي وهن
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يأقذ الوانري النااد طريق  ،   جماص الرتبية والوعلـيم ،  و              

بالودري  عل  تقدير معطيات  وحتلييت  وتقييخاتـ  وتقوكاتـ  ،   

 ..واحلنم عل  اسودالالت  وداة االسونوايات 

ــداعي                 ــوانري اإلب ــم ال ــا يض ــرتاتيجيو ومم ــاص  وإس   اجمل

الـذكي ، ومـا   الوعليخـي ، يانـ  مـن مخـارات الـوانري       –الرتبوي 

 ..وعلق بخا من املرونة واألتالة والوحسة ملعاجلة املشاكف ي

ــات                 ــا يوعلــق مبعاجل ــة ، العيــع الــذهب وأيضــًا م والطيا

 ومـا يـوم طـرح األسـئلة    ، وما يـرتب  مـن اإلفاضـة    ،  واخلياص الواس 

 ..الذكية ، والوأليع بني األفنار 

تنخية املخـارات واإلبـداعات لـد     من األهدف ؛ الوشجي  عل  و              

أسالي  اإلبداع لديخم ، وما يووافر من أيواء تنوي  و، املوعلم واملودرب 

 ..البيئة الناسية واملنال الونظيخي 

ااهيخيـة ،  امل قف ضخن معايري اسرتاتيجية اخلارطـة أما ما يد             

 ..باحلركات واإلشارات  فيخنن االسوااد  من إيياص املعلومة

املعـر  ،   -من اسرتاتيجيات داة الودرية العلخي  يان  وهي             

طـة املاـاهيم واسـوذكارها بانسـيابية     اروالراب  املشرتك ضـخن ق 

، ودعخخـا بـاخلا  ومـا توـاح مـن فـر،   اجملـاالت         ومرونة فاعلـة 

 ..الوعليخية  –لرتبوية ا

 

 التدريب السلوكي : ثالثًا 
 اجلودة وإتسارايجيج للتعلجم 

 

فضًي عن ما تقدم ذكرج ، فـهنم للسـلوك أهخيوـ    البنـاء                    

 وإسـرتاتيجيوخا الرتبوي والوعليخي ، ومن  ما يدعم اجلود  وثقافوخا 
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املسودامة واملسوخر  ، وللودري  وبراجم  وقطط  املونوعة بشنف 

عــام ، ويانــ  منــ  الوــدري  الســلوكي بشــنف قــا، ، حيقــق 

دكومة متاسك البناء واالةـاج الوملطيطـي والونايـذي والوقييخـي     

 ..والوقوكي 

ــق                   ــن طري ــر ع ــيت تظخ ــر  ال ــة املعات ــدريبات العاملي ــن الو وم

ــو ــلوك   االنرتنــ  ، ه ــالي  الس ــة وتطــوير أس الوــدري  علــ  الونخي

ــة   ــة الرتبيـ ــي ونزاهـ ــة  الونظيخـ ــات الرتبويـ ــيم   املؤسسـ والوعلـ

 ..والوعليخية 

تطبيقاتخـا  املوخثلـة   ، اجلامعـات  ومن  ما يدقف ضخن نزاهة               

كـف املـوارد   مـا يوطلبـ      الدراسات األوليـة والدراسـات العليـا ، و   

 ..خن العخليات الوعليخية البشرية الداقلة ض

وذلـك مـن   ، ودري  الطلبة عل  عدم الغش ما يوعلق ب وأيضًا             

إعـاد   مـا يسـخ  ؛     Model Behavior سـلوك  منـوذج قـيص ؛  

 Re - Training Students Not الغش الطيب عل  عدم تدري 

to Cheat مـنخج  تقويم وكيايـة اسـوقامة   رتكز عل ، وذلك بال 

 ..ملنوس  ا السلوك

إ ى مـا   يـؤدي  الطيب عنـد أي شـيء   غالبية تواع ينونو              

 .. واملوخيز واإلبداعي قيق النجاح احلقيقيحي

 ؛   الغـش القضاء عل  مبعايري اجلود  كثقافة ، كنن و             

الوعلــيم )  عــا اإلنرتنــ الوقليــدي ، وبيئــة الوعلــيم م يالوعلــ بيئــة

 تغـيري  من قيلـ   كنن ، مدطويف األسلوكي  مرهو أ، و ( الراخي

 اقوبـار و الوخييـز واقويـار     الناسية -الانرية  الطيب اةاهات

 قــويمت إعــاد  ماوــاحومــا كولنــ  مــن  ،ســاعد  امل الســلوكيات

 .. النزاهة األكادكية ومحاية -السلوك 
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يــة لــ  اجملــاالت الرتبو لــذا انوبــ  اخلــااء والقــائخون ع                   

منظومــة  ، ومــا يوويــ  مــن االعونــاء بــذلك الســودامة والوعليخيــة

 ..الرتبية والوعليم ، وما توخيز ب  

علـ  اسـوقامة    وم الووي  بخذا املنح  مـن قـيص الوـدري    يو               

 ..، وبناء اسرتاتيجية ثقافة النزاهة الوعليخية  السلوك

  السـلوكي الوقييخـي   والدليف علـ  أهخيـة ذلـك الوـدري                  

: تيـة  الراابـة الذا  دعم ، وما يوطلب  من األدائي والوقوكيالوظياي 

 .. الواائية والعييية

ما يظخرج ويوضخن  منوذج مـن هـذا اجلانـ  الوـدرييب      ومؤشر             

 شـع املخم والضروري للخؤسسات الرتبوية والوعليخية ، والـذي ين 

 ..  أهخيو  ، وأهخية االهوخام ب عن

ــوتطبيق              ــر ؛ات ــخن    املعات ــا ورد  يوضــح ض ــن م ــد  م  واح

 ..الايد االلنرتوني  الرسائف عا

، من الدورات اليت تخوم بخـذا اجلانـ    لدور  وأشري لرسالة دعو               

لضرور  ما تبين  مـن تنخيـة وتطـوير السـلوك الرتبـوي والوعليخـي       

وبذات الوا  ، ينـون منـوذج   اافية ، مبنخج النزاهة والشوالودرييب 

 : ميداني أو تطبيقي داعم للبح  ، وكاآلتي 

Taking Stock: Re-training students to take online 

exams without cheating  

Education Dive Online Exam Proctoring: Model 

Behavior: Re-Training Students Not to Cheat Higher 

education institutions may have a lot to learn from 

the Transportation Security Administration (TSA). 

The lessons aren  

To Me  

Today at 6:10 PM  
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تساعد كخؤسسة ؛  Software Secureالاجميات اآلمنة و            

عـن بعـد مـن    والوـدري   املنظخات للحااظ عل  يود  برامج الوعليم 

قيص احلااظ عل  النزاهة األكادكية ، وتقدم حلوال مرحية واابلة 

للوطوير وفعالة من حيـ  الونلاـة الـيت حتخـي سـيمة االموحـان       

 ..للوعليم العالي 

  اجلــوائز ا احلــائز  علــخــياتومت تيــخيم منو بأنمــ  ؛ وتشــري              

 ـر نخــج الوننولوييــا لــافتــوو لولبيــة احلايــة املوزايــد    الســو 

proctoring  ــأمني ــةالوت ــيم والو بيئ ــالاملونظ ــل ن ــا  اتيموحان ع

أي منظخة حتقيق ادر أكـا   أو يسخم ضخن ، مما يساعد اإلنرتن 

ر فـر، مونافئـة ، و   افمن النااء  ، وختايض الونـاليع ، وتـو  

.  راحـة دون الوـأثري علـ  سـيمة االموحـان     تقديم  ،ابف كف شيء 

مـا  و أو كبري ، ما إذا كان برنامج تغريوبغض النظر عن حجخخا ، 

اووحـة  املالـدورات  إيراء خمولـع   أو الوعليم : من االنرتن  اعجيري 

 .. ( MOOCs) واسعة النطا  وال

ايف  من املعب عخف م ؛ بأنخا سو الاجميات اآلمنةيوبني من و              

 .. وامليزانية اتخؤسسلل؛ وطلبات الاريد  املتاييف احلف الذي يليب 

زدهـر  يال كنـن أن   ، أن الوعلـيم عـا اإلنرتنـ     ونعوقدوي              

 ..وبعايري اجلود  العاملية ر اقوبار آمن افتودون وسائف 

رتـون علـ  تطـوير احللـوص الـيت      بـأنخم حي وهذا هو السـب                  

ويعلخا أسـخف للـوعلم و االقوبـار     الاامج الوعليخية ، ي سيمةحتخ

 ..   أي وا  و  أي منان

ونــاء باجلانــ  الســلوكي وهنــذا يوضــح مــا أهخيــة االع              

الوعليخي واالقوباري وثقافوـ  ، وثقافـة اجلـود  ، وايخـة اجلـود  ،      

ــوداموخا و   ــا واس ــرتاتيجياتخا وإدارتخ ــود  ، واس ــايري اجل ــا ومع متيزه

 ..ودورها لرفد رأس املاص املعر  
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 املبحث الرابع
 االتستنتاجات واملقارحات والتوصجات

 

املوعلق وبعد هذا االسوعراض املقوض  حملاور البح  ،                

باالسرتاتيجية املعرفية وثقافة اجلود  الشاملة واملسودامة ، وضرور  

 ..والوعليخية العناية بخا لدعم املؤسسات الرتبوية 

 :وتنامًي ملوطلبات البح  ، سيشخف هذا املبح  اآلتي               

 .االسونوايات : أواًل 

 .املقرتحات والووتيات : ثانيًا 

 

 االتستنتاجات: أواًل 

 

ملوقدممة للبحـ  ، كنـن حتديـد    ومما نسوخدج من املباح  ا              

 :ا اآلتي االسونوايات ، ومن بني أهخخ يوان  من

 والوعليخية الرتبوية املؤسسات متولن  مما اجلود  تبدأ - 

 ، البشرية املوارد من ةالعلخي ثووالبح الدراسات ومؤسسات

 واإلبداعات واالبونارات واملواه  القدرات متولك اليت

 هندسة وإعاد  بخندسة إاّل ينون ال وهذا ، واملبادرات

واململاطر  داتالوخدي من ومحايو  ، ودعخ  املبدع الانر

 .. الوحدياتو
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لثقافة اجلود  الشاملة   اجملاالت الرتبوية والوعليخية ،  - 

م مبدأ ؛ تعلمن  أهخية بالغة ، والسيخا تعزيزها بالوعلم ، و

ـ درمب ، وما  كيع توعلم ، وما يقابل  فخم كيع تودرب وت

 اةاجيقابلخا من الوااعف املعلوماتية ، وهو الووي  مبعرفة 

والودري  ، وما يسخم   معرفة أسالي  الوعلم الوعلم 

اور  والوحسة والوانري والوويي  والولقائية واحمل

 .. باملوااع واألدوار

ــرتاتيجي ،     -  ــويق اإلس ــر  ، والوس ــاري املع ــ  االسوش للجان

وركيزت  وتويخاتـ  العلخيـة واملعرفيـة ، أهخيوـ  البالغـة      

ملعرفيـة ، مبـا   والااعلة   العخليات الرتبوية والوعليخية وا

ـ   خن الدراسـات والبحـوث والوـأليع ومنـوج     في  ما يـدقف ض

 .. الانر

ـ عد اليناعات والعخليا -4  ت الوحويلية للخعلومات والبياناتت

الراخية وغري الراخية ، هي واحد  من األنشطة االسوثخارية 

اجلود  الشاملة ، ومـا يوعلـق بثقافـة     إلسرتاتيجيةالداعخة 

ــا   ــاملة ، وم ــود  الش ــادية  اجل ــ  االاوي ــد إ ى اجلوان  –كو

ــاج إ ى أن تنــون إدار    ــذا حيو ــا ، ول ــة وتنخيوخ االيوخاعي

ــا     ــرتاتيجي وم ــي  االس ــ  الوملط ــة توبن ــة وفاعل مومليي

يوطل  مـن الونايـذ بأحـدث األسـالي  واألنظخـة والـاامج       

ــة     ــة الونخوي ــدم العخلي ــيت خت ــائج ال ــف النو ــة ألفض احملقق

 ..املسودامة 

ت ومشاري  تعب باالةاهـات الراخيـة   البدم من ويود مؤسسا -5

للجـود  الشـاملة ، وحتقـق هندسـة وإعـاد  هندسـة املـوارد        

البشــرية بشــنف عــام ، وهندســة وإعــاد  هندســة رؤوس  

ــة   ــة ، وحبيادي ــواص الانري ــذكي  اإلاألم ــدعم ال ــار وال ظخ
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لنف موهبة وإبداع ، ووضـ  تشـريعات واضـحة لوشـجي      

نخـا بـي حمابـا     الطااـات ، واسـوقطابخا وتعيي   ومحاية هذج

 ..، واحليلولة دون هدرها وتعويقخا ومتييز 

حتوم إسرتاتيجية ثقافة اجلود  الشاملة ، تناملية الوتوص  -8

للخعلومات والعلوم واملعارف بني املؤسسات واملشاري  واملوارد 

البشرية ، وما كولنون  من ادرات واسوعدادات ، فضًي عن 

وحـدي  ،  اآلليات والوقنيات وكف مـا هـو مناسـ  وأفضـف     

اسوملدام  للوتـوص إ ى ذلـك ، بشـنف مباشـر       واملسووي

وغري مباشر ، والسيخا ما يوعلق بالـدعائم الراخيـة للـوعلم    

البحـ    مـن  والوعليم والوـدري  ، ومـا يسـونخل    والرتبية 

ــا     ــاف وم ــ  باالسونش ــا يوج ــاء ، وم ــة واالسوقي والدراس

يدعخـ  مـن املواهـ  واإلبـداعات واالبونـارات ، وتنخيوخــا      

 ..وذليف اليعاب لتطبيقي ،  –ف علخي وتطويرها بشن

كنن بناء اإلسرتاتيجية الذكية والااعلة واملسودامة اليت  -7

ال تقع حلني ظخور املشـنيت وحلـخا ، بـف تضـ  احللـوص      

ــنيت ابــف واوعخــا   ــي ال حتــدث توااــات    ، للخش لن

ومن  حرك الحوواء املسوقبف باسوقراءج واقونااات ، يعب الو

املعلومـات  مسوقبف مبا فيخا الووا  أو الونبؤ ، حا حيقق داة 

والبيانات ، وما يووا  مـن ظخـور معلومـات وبيانـات بووـاب       

 ..الوواعات لسلسلة الاعاليات 

من االةاهـات احلديثـة واملعاتـر    اإلدار  ، ومـا يوعلـق       -8

باالبونــارات واإلبــداعات ، هــو مخــار  البقــاء علــ  مرحلــة 

بوية والوعليخية ، وهو شباب املؤسسة أو املشروع ، ومنخا الرت

ما كثف مخار  البقاء عل  اـو  واسـودامة حيـا  املؤسسـة أو     

 .. املشروع
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ضـخن األسـة    والنظـام املؤسسـي  احلافز االاويـادي  يدقف  -9

ــود    ــوو  اجل ــ  مس ــة ، لرف ــة والودريبي ــة والوعليخي الرتبوي

االاويـاد املعـر  مـ  االسـوااد  مـن      محايـة  و، اإلنوايية و

االتياالت والوننولوييا والاضاء املعلوماتي ، لرف  القدر  

 ..املعرفية والقدر  الونافسية عل  املسوو  احمللي والعاملي 

أهخية أسالي  اجلخ  بني املشاركة اإلبداعيـة والوملطـي     -0 

مبملولــع مــا يــدقف مــن تقنيــات   ، الــذكي االســرتاتيجي

، ومنـ  مـا   تبـاع أسـالي    انسـيابية االتيـاالت     ، وإفاعلة

يوعّلق بوبادص اآلراء ومشاركاتخا   دعم القيم وأقيايات 

العخــف وضــخان االنواــاع مــن خمولــع اآلراء واألفنــار      

 ..اإلبداعية 

ــاك  -   ــوو  ال هن ــ  املس ــعل ــة  املي ع ــ  النزاه ــام وجان ، االهوخ

، لذا كان ، ومنخا النزاهة األكادكية الرتبوية والوعليخية 

 .. ندالسا والوأهيفبالدورات  ل هوخام وداعم ا

يف الثقافة املعرفية وثقافـة  يف وتااتاالهوخام مباضرور   -  

، لـدعم رأس املـاص الانـري واملعـر        اجلود  ومعايريها 

ــة   ــة والوعليخيـ ــات الرتبويـ ــوقبف املؤسسـ ــ  مسـ ، وكونـ

 ..اسوداموخا 

 

 املقارحات والتوصجات: ثانجًا 

 

مـا تقـدمم مـن اسـونوايات ،     و،  االسوعراض اململويـر  بعد هذا              

 :كنن وض  من بني أهم املقرتحات والووتيات اآلتي 

لدعم ما يوم من رف  مسوو  األداء ومتيزج باجلود  ، يوطلـ    - 

دعم القدرات املوـوافر  للخؤسسـات الرتبويـة والوعليخيـة ،     
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ومنخا اجلامعية ومراكز البحوث والدراسات ، والوعاون بينخا 

 ..بوي والوعليخي اخلا، وبني القطاع الرت

إسخام وتوييخـات البحـوث والدراسـات مبنظـور إسـرتاتيجي       - 

ــدم      ــاملي خي ــور ع ــيم مبنظ ــوقبف الوعل ــ  ومس ــاجل واا يع

 ..املؤسسات الوعليخية 

وض  نظام حوافز موناملة بني اجلوان  املادية واملعنويـة ،   - 

لدف  الواا  املعر  حنو الوطور عل  أسة مدروسة وخمط  

 ..هلا 

  أســالي    بنــاء اإلســرتاتيجية اجلامعــة بــني اإلدار   وضــ -4

العلخية واملعرفية ، وثقافة اجلود  الشاملة ، داقف منظومـة  

 ..املؤسسات الرتبوية والوعليخية 

ــة   -5 ــاملة املومليي ــود  الش ــرتاتيجية اجل ــة إس ــاء منظوم ، بن

ــز الدراســ     ــات ومراك ــخف اجلامع ــا يش ــو، م ات وباخلي

وحـدات  ك، ناء بالوحدات ذات العياة بخـا  والبحوث ، واالعو

ومراكز الوعليم املسوخر ومراكـز تننولوييـا املعلومـات    

 ..والقواعد العلخية واملعرفية 

بناء منظومة موناملة داقف اجلامعات ، ةخ  بني اإلسواذ  -8

رمب بشـنف جيعـف هنـاك ااعـد      واملدرمب ، واملوعلم واملوـد 

خــف ، وورشــة تــدري  للطالــ  واملوــدرب ، وورشــة ع ةحبثيــ

 ..حبس  معايري اجلود  الشاملة واملسوخر  واملوناملة 

، األساتذ  والطلبة واملودربني خممنمحاية املواه  واإلبداعات  -7

 ..وختطي األسالي  الروتينية ومعاجلة وتذليف اليعاب 

الوشجي  عل  العياات اإلنسـانية ، وتنامليـة العياـات     -8

ــري  ــة وغ ــوث   الرمسي ــيم والبح ــة الوعل ــدف  عجل ــة ل الرمسي

 ..والوأليع خلدمة اجلامعات ووتوهلا بذلك حنو العاملية 
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تبب عاملية البح  والوطوير ومعايري اجلود  املعوخـد  علـ     -9

املسوو  العاملي ، والوشجي  عل  املشـاركة بـني األسـاتذ     

علـ    الووأمـة والباحثني مـن داقـف القطـر وقاريـة ، وبنـاء      

ب كـف مـا هـو يديـد ومعاتـر ، وحتسـني       أساس اكوسا

 .. الذكية القدرات ، واالسوااد  من تننولوييا املعلومات

محاية املؤسسات الرتبوية والوعليخية من الوقـادم والوغـيري    -0 

الوننولــويي بنـــف األشـــناص ، والســـيخا املوعلقـــة  

 ..واململواية املعرفية  –باجلوان  العلخية 

 -رفـة  االعوناء مبرونة وفاعلية وانسـيابية حركـة إدار  املع   -  

اجلود  ، بشـنف جيخـ  بـني العلخيـة واملخنيـة وأقيايـة       

 ..بوقييم وتقويم اسرتاتيجي موواتف حبلقات   ،العخف 

الوناملية بـني حـراك ؛ رأس املـاص ، ورأس املـاص الانـري ،       -  

داقف البيئة الوعليخية ، بالووازي والونسيق م  نشـر ثقافـة   

 .. اجلود  الشاملة عل  ما يوناس  م  خمولع املديات

ــامف ،    -   ــويم الش ــود  والوق ــم  إدار  اجل ــة أو اس ــاء كلي إنش

وينون الوويخات بخذا املنح  واالةاج ، ليـدعم املؤسسـات   

 ..واملشاري  ، والسيخا منخا الرتبوية والوعليخية 

االهوخام بالدورات املوطور  احلاتلة   الدوص املوقدمة ومنخا  -4 

ــة والوع    ــلوكية الرتبوي ــاالت الس ــق باجمل ــا يوعل ــة م ليخي

والودريبية ، وميئخوخا ومحايوخا واسوثخارها بـالووازي مـ    

 ..الوعليخية  -موطلبات مسوو  البيئة الرتبوية 

ومواكبــة الوطــورات العامليــة   جمــاص النزاهــة ، االهوخــام  -5 

ــا ــق  ومنخ ــا يوعل ــة   م ــة اجلامعي ــف  النزاه ــات العخ وأقياي

 ..اجلامعي 
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 املصادر واملراجع
 : املصادر واملراجع العربج 

 :الكتب 
 .القرآن النريم + 

ضب  نيم  تبحي /  نخج البيغة/  اإلمام علي بن أبي طال  + 

 . 987 / لبنان / بريوت  / ب اللبناني دار النوا/  ط/ الياحل 

البديف : ااوياد املعرفة / إبراهيم بن عبد اهلل الرحيب . د - 

/ االبوناري لونخية ااويادية مسودامة ؛ سلطنة عخان أمنوذيًا 

/ دار الاراد للطباعة والنشر والووزي  / ترمجة حسن املطروشي 

 .   0 /   ط/ سوريا  –دمشق 

  

-

اجلود    اإلدار  املدرسية ؛ / ي بن عبيد العويسي ري  بن عل. د  

 –العني / دار النواب اجلامعي / أبعاد ورؤ    تطوير املخارسات 

 .   0 /   ط/ اإلمارات العربية املوحد  

أسالي  النشع عن / حمخد يخاد مجف . زيد اهلويدي ، د. د - 

نواب دار ال/ املبدعني واملواواني وتنخية الوانري اإلبداعي 

 .   0 /   ط/ اإلمارات العربية املوحد   –العني / اجلامعي 

إسرتاتيجية املنااشة / حمخد يخاد مجف . ظرياة أبو الاملر ، د. د -4

/   الودرية وتخيئة ييف من املبدعني ؛ دراسة نظرية وتطبيقية 

 . 0 0 /   ط/ اإلمار  العربية املوحد   –العني / دار النواب اجلامعي 

/ موسوعة علم الناة والوحليف الناسي / عبد املنعم احلاب  .د -5

 . 978 / لبنان  –بريوت / دار العود  /   ج

/ موسوعة علم الناة والوحليف الناسي / عبد املنعم احلاب . د -8

 . 978 / لبنان  –بريوت / دار العود  /   ج
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دار / املوهبة والواو  واإلبداع / فوحي عبد الرمحن يروان . د -7

 . 999 /   ط/ اإلمارات العربية املوحد   –العني / النواب اجلامعي 

دار / اراءات   تنخية املوارد البشرية / منيور أمحد منيور . د  - 8

 . 978 / مير  –القاهر  / غري  للطباعة 

/   ط/ العلم واحلنخة   النواب والسنمة / حمخد الريشخري  -9

 . هـ 90  / إيران  –ام املقدسة  /دار احلدي  للطباعة والنشر 

/   ط/ الونخية االاوياد   النواب والسنة / حمخد الريشخري  -0 

 . هـ 8 4 / إيران  –ام املقدسة / دار احلدي  للطباعة والنشر 

تنخية الذكاءات املوعدد  ؛ توثيق / حمخد عبد اهلادي حسني . د -  

/ دار النواب اجلامعي / االندماج ، برامج ، جماالت ، اضايا وحلوص 

 . 007 /   ط/ اإلمارات العربية املوحد   –العني 

ـ موسـوعة امل / حسـني ناتـر احملنـك    هاشم . د -   اإلداريـة   طلحاتي

/ منوبــة لبنــان ناشــرون / الوجاريــة االيوخاعيــة واالاويــادية وو

 . 007 / لبنان  –بريوت 

ء نظام تيخيم العخف وتقويم األدا/ هاشم حسني ناتر احملنك . د -  

 –النجع األشرف / مطبعة القضاء / ؛ ودورج   املشاري  اإلنوايية 

 . 987 /   ط/ العرا  

 

 :الرتسائل واألطروحات اجلامعج  واجملالت والصحف 
دور الووي  الريادي   إدراك / أمري نعخة خميع النيبي -4 

الزبون جلود  اخلدمة ؛ دراسة اسوطيعية آلراء عينة من مديري 

منظخات القطاع السياحي اليغري  واملووسطة احلجم غي حمافظة 

رسالة مايسوري مقدمة إ ى كلية اإلدار  واالاوياد / النجع األشرف 

 .   0 / يامعة النوفة / 
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جملة ثقافية عامة ( / آفا  يامعية ) جملة / يامعة النوفة  -5 

السنة الثالثة /  7العدد / تيدر عن اسم العياات العامة واإلعيم 

 .مطبعة يامعة النوفة /    0 

دور / حامد كريم احلدراوي ، علي محيد هندي العلي . د -8 

املة تننوسرتاتيجية إدار  املعلومات   حتقيق إدار  اجلود  الش

يامعة النوفة  –للخنظخات الوعليخية ؛ دراسة حالة كلية الط  

جملة فيلية حمنخة تيدر عن / جملة مركز دراسات النوفة / 

كانون /  7 العدد / يامعة النوفة  –مركز دراسات النوفة 

 .   0 / األوص 

/ عقيف أمري يا اخلزاعي . عبد النريم ياسم العخراني ، د. د -7 

رية بأنشطة الذكاء املوعدد    تنخية الوانري فاعلية  الود

جملة مركز / العلخي مباد  الايزياء لطيب اليع الراب  العلخي 

جملة فيلية حمنخة تيدر عن مركز دراسات / دراسات النوفة 

 .   0 / كانون األوص /    العدد / يامعة النوفة  –النوفة 

عية والثقافية االبعاد االيوخا/ مازن رسوص حمخد الربيعي  -8 

رسالة مايسوري / للخعلوماتية ؛ دراسة ميدانية   مدينة بغداد 

 . 004 / يامعة بغداد / مقدمة إ ى كلية اآلداب 

يريد  / مجخورية العرا  / وزار  الوعليم العالي والبح  العلخي  -9 

يريد  مومليية تيدر عن دائر  العياات / الوعليم العالي 

 .   0 /   / 8األحد ( / 5 )العدد /  ى السنة األو/ واإلعيم 

إسرتاتيجية الوعليم املسوخر   / هاشم حسني ناتر احملنك . د -0 

شارك باملؤمتر / الوانري اإلبداعي واألداء العالي خلدمة اجملوخ  

 4/  9 الوعليم املسوخر ، بواريخ / العلخي الذي أاامو  يامعة البير  

 / 0   . 
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األداء العالي وحتديات الاساد / هاشم حسني ناتر احملنك . د -  

،  البير امعة ؛ جلمؤمتر الوعليم املسوخر األوص شارك   / اإلداري 

، املنعقد ( وخ  الوعليم املسوخر طريق اجلامعة إ ى اجمل)حت  شعار 

 .    0 /   /  7 -8بواريخ 

أهخية إدار  املعلومات والبيانات / هاشم حسني ناتر احملنك . د -  

جملة ثقافية / جملة آفا  يامعية / ليرتقاء باملسوو  اإلبداعي 

السنة / تيدر عن اسم اإلعيم والعياات العامة   يامعة النوفة 

 .   0 سنة /  (8)العدد /  ثانيةال

علم الناة االاويـادي بـني نخـج    / ناتر احملنك  هاشم حسني. د -  

اإلنسنلوبيديا العلوية  حب  منشور  / البيغة والانر املعاتر 

موسوعة علخية فنرية أدبية حوص سري  ومسري  / جملد السادس / 

تدرت مبناسبة ذكر  مـرور أربعـة   /  اإلمام علي بن أبي طال  

فـة عاتـخة للعـامل    ملدينـة النو  عشر ارنًا علـ  اختـاذ اإلمـام    

 . 5 0 / هولندا / تدرت عن أكادكية النوفة / اإلسيمي 

مراكـز الدراسـات والبحـوث بـني     / هاشم حسني ناتر احملنك . د -4 

املؤمتر العلخي الـوطب ملراكـز   حب  شارك   / الواا  واو  الطخوح 

ــرا   ــي   الع ــ  العلخ ــة   البح ــات النوف ــز دراس ــة / ؛ ملرك يامع

منشــور كــامًي ضــخن ، و 0 0 /   /  8 قــد بوــاريخ ، املنع النوفــة

الـذي أاامـ    / واائ  املؤمتر الوطب ملراكز البح  العلخـي   العـرا    

/  0 0 / آذار /  8   / يامعــة النوفــة / مركــز دراســات النوفــة 

   .واملطبوع من إتدار املركز 

املعلوماتيـة بـني الـرتاث وعيـر     / هاشم حسني ناتـر احملنـك   . د -5 

جملة ثقافية تيدر عن اسم اإلعـيم  / جملة آفا  يامعية / االنرتن  

/ العدد الثالـ   / السنة األو ى / والعياات العامة   يامعة النوفة 

 . 009 سنة 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 
 الياحة الوااتيـــــــف

نظـام اسـرتاتيجية اجلـود  الشـاملة     يـبني  (  )خمط  

 وثقافة اجلود  الشاملة للوعليم والودري 

 8 

دعـائم الـدور اإلسـرتاتيجي الةـاج     يـبني  (   ) خمط  

 فة اجلود  املسوخرثقا
 4 

ــ   ــوانري  (   ) خمط ــرتاتيجية ال ــر إس ــبني خموي ي

 النااد وهندسو 

85 

 
 

 
 

 الياحة فـــــــــــــيـالواات

 5 املقدمة

  ثقافة اجلود  الشاملة بني : املبح  األوص

 .املعلوماتية واالسودامة 

 . مدقف ومااهيم: أواًل 

 .   الشاملةاملعلومات والبيانات وثقافة اجلود:ثانيًا 

ثقافة اجلود  الشاملة الراخية   املؤسسات : ثالثًا 

 . الوعليخية

ثقافة اجلود  الشاملة والوغيري السلوكي : رابعًا 

8 

 

8 

 4 

   

 

 7 
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 . للوعليم

اسودامة اسرتاتيجية ثقافة سلوك اجلود  : قامسًا 

 . الشاملة

 

   

  اجلود  بني االدار  واالسرتاتيجية : املبح  الثاني

 .واألقيايات 

 .ماهية إدار  اجلود  الشاملة : اًل أو

اةاهات االسرتاتيجية بني إدار  املعرفة : ثانيًا 

 . واجلود 

 . أقيايات العخف واجلود  الشاملة املوخيز : ثالثًا 

 9 

 

 9 

44 

 

48 

   اجلود  الشاملة   جماص الوعليم : املبح  الثال

 .والودري  

والواو  بني اجلود  الوملطي  االسرتاتيجي : أواًل 

 . نافسي للجامعاتالو

إسرتاتيجية البناء الوقييخي اجلود  و: ثانيًا 

 . للنادر الودريسي والوقوكي

الودري  السلوكي للوعليم واسرتاتيجية : ثالثًا 

 . اجلود 

55 

 

55 

 

58 

 

88 

   7 . االسونوايات والووتيات: املبح  الراب  

  7 االسونوايات: أواًل 

 74 الووتيات واملقرتحات: ثانيًا  

 77 املراي وامليادر 

 77 راي  العربيةامل امليادر

  8 األينبية املراي  امليادر

  8 حموويات البح  من األشناص واململططات
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 يف تسطوراملؤلف 
  العرا /  االبودائية والثانوية   النجع األشرفدرس .. 

  جلامعيـة    كخـف دراسـو  ا  ربية ، وأ  يامعة بريوت العدرس

 .. 988  – 985 عام العرا   –اجلامعة املسونيرية 

  مـ    سـور  يفوات املايسـوري والـدكووراج والا  علـ  شـخاد  حيف

 :يامعة  منوشخادات الواو  مرتبة الشرف 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

 علخية الاللجان و ،  النثري من الدورات اركات مش  ل.. 

 النثري من الشخادات الوقديرية وكو  الشنر  عل اتف ح.. 

 املؤلع الدولي  هوية عل اتف ح.. 

   و    منشــوروموســوعة ومعــايم كوــاب (  00 ) أكثــر مــن لــ

 .. و  خمولع الوملييات، للنشر  ادوره

  مؤمتر علخي وطب ودولي و  خمولع (  58) بأكثر من مشارك

 ..، داقف العرا  وقاري  الوملييات 

  العرا  حب  وموضوع ، داقف وقارج (  00 ) ل  أكثر من منشور.. 

  اليـحع  شـعر  القيـري  و القيـص  النثري مـن ال ل  منشور  

 ..واجمليت ، وضخن كو    السري  الذاتية والعلخية 

  والقيــص والبحــوث لــ  النــثري واملنــوع مــن النوــ   منشــور

 ..االنرتن     مواا عل   والشعر 

   عضوية   العشرات من احملافف العلخية الدولية ل.. 

  ومدير دار أنباء للطباعة والنشر مؤسة.. 

  العلخيةالشؤون  / امعةاجلرئاسة :  يامعة بابف :عخف  سابقًا ،

واحد من مؤسسـي  و،  مركز دراسات النوفة : يامعة النوفةو

وعخـف    / ومدير اإلدار  ،  994 املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..كلية الاق  و   /رئاسة يامعة النوفة 


