أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن ،سٌدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعٌن ،وبعد:
ً
حدٌثا إلى مجاالت
تع ُّدد الجودة  -بوصفها برنامجً ا -من األسالٌب التً دخلت
ف
التربٌة ،بعد أن أثبتت نجاحها فً مجاالت أخرى ؛ ولكن نالحظ فً األوساط التعلٌمٌة أن
الجودة حادت عما وُ ضعت له؛ ولذا أحببت أن أبحث فً هذا الموضوع ،وقد عنونته بـ:
(جودة التعلٌم بٌن المظهر و المخبر).

أهمٌة الموضوع:

الجودة سمة متمٌزة وضرورٌة  ،و تتطلّب إنسانً ا ذا مواصفات معٌنة ؛ الستٌعابها
والتعامل معها بفاعلًة ،وتقع هذه المسإولٌة على التعلٌم فً إعداد أفراد ٌستطٌعون القٌام
بذلك بكفاءة عالٌة؛ إلعداد جٌل قادر على مواجهة تحدٌات الحٌاة على أسس علمٌة ونفسٌة
قوٌة.
أسباب اختٌار الموضوع:

التطبٌق الخاطا لمفهوم الجودة ؛ ربما ٌكون عن طرٌق التركٌز على جودة المظهر
دون المخبر ً ،
نرى هم ًم ا
فمثال عند تنفٌذ برنامج ما أو لقاء :الهدف منه تجوٌد األداء ؛ ف
عالٌة وطاقات متفجرة فً البرنامج ؛ لكنها اُستنزفت فً تجمٌع الحلوٌات  ،أو تغلٌف
قارورة ماء  ..أو توزٌع قصاصات ملونة أو  ..أو ..الخ .إننا لسنا ضد تطعٌم المخرجات
بالجمالٌات .......لكن أٌن المخرج األساسً من عملنا؟
وهل تحقّق الهدف األساسً من البرنامج!!
إن المخرج هو (الطالبة)  .نرٌد المخرج شٌ ًبا ملموسًا  ،من خالل الطالبة نفسها ،
وطرٌقة حوارها  ،ومناقشتها  ،ومعالجتها للمشاكل .نرٌدها فعّالة تخدم نفسها  ،وعابلتها ،
ومحٌطها ،وتنشر فكرة إٌجابٌة لمن حولها .نعم للتعزٌز اإلٌجابً البناء  ،ولٌس الحشو
الفارغ بال طابل.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التركٌز على ْ
المخبر وتجوٌد األداء  ،والبعد عن المظاهر
المزٌفة ،واالرتكاز على القٌم والمبادئ الجوهرٌة  ،واستثمار القدرات الفكرٌة للعاملٌن ؛
من خالل تجوٌد المخرجات ،واالبتعاد عن الهدر فً الجهد  ،والمال  ،والوقت الذي نعٌشه
اآلن واقعًا ملموسًا.
وترجو الباحثة من هللا أن ٌوفقها من خالل هذا البحث فً مالمسة بعض القناعات
وتحرٌكها إلى المسار الصحٌح.
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الصعوبات التً واجهت الباحثة فً كتابة البحث:
 قلة المتاح من المراجع والمصادر عن هذا الموضوع. ضٌق الوقت ،واالنشغال بمتطلبات العمل. قلة الخبرة فً البحث؛ ألنه ٌع ّد أول بحث تخوض الباحثة فٌه غمار التجربة.منهجٌة البحث:
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً التحلٌلً ،كما استخدمت استطالع الرأي؛ للوقوف
على المفاهٌم الخاطبة .هذا باإلضافة إلى عزو اآلٌات القرآنٌة؛ بذكر اسم السورة ورقم
اآلٌة ،وتخرٌج األحادٌث ،فإن كانت فً الصحٌحٌن أو أحدهما؛ تكتفً الباحثة به ،وإن لم
تكن فٌهما؛ فإنها ُتخرّ جه من كتب السُّدنة ،وذكر حكم الحدٌث.
فرضٌة البحث:
جودة المخرجات التعلٌمٌة تتؤثر بشكل كبٌر بالتطبٌق والفهم السلٌم لمفهوم الجودة.
حدود البحث:
الحدود الموضوعٌة :فً التعلٌم
الحدود المكانٌة:مكتب التربٌة والتعلٌم برٌاض الخبراء والمدارس التابعة لها.
الحدود الزمنٌة :العام الدراسً 1437/1436هـ
خطة البحث:
انقسم البحث إلى :مقدمة ،وتمهٌد ،وثالثة فصول ،ومالحق ،وخاتمة.
المقدمة وتشمل:
 أهمٌة الموضوع . أسباب اختٌار الموضوع . أهداف البحث . الصعوبات التً واجهتنً. منهجٌة البحث. حدود البحث. فرضٌة البحث. -خطة البحث.
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التمهٌد :فً مفهوم الجودة ،وفٌه ثالثة مباحث:
المبحث األول :تعرٌف الجودة.
المبحث الثانً :المعنى اللغوي لمفردات عنوان البحث( :المخبر  -المظهر ).
المبحث الثالث :تعرٌف الجودة فً التعلٌم.

الفصل األول :تأصٌل الجودة ،وفٌه ثالثة مباحث:
المبحث األول :الجودة فً القرآن الكرٌم .
المبحث الثانً :الجودة فً السُّدنة.
المبحث الثالث :الجودة فً التعلٌم.

الفصل الثانً :مفاهٌم خاطئة فً تطبٌق الجودة ،وفٌه ثالثة مباحث:
المبحث األول :الجودة تعنً عدم البساطة.
المبحث الثانً :الجودة تعنً الهدر.
المبحث الثالث :عدم إدراج الجودة واإلتقان كقٌمة من قٌمنا الحاكمة.

الفصل الثالث :تطبٌق الجودة ،وفٌه أربعة مباحث:
المبحث األول :خطوات تطبٌق الجودة فً التعلٌم.
المبحث الثانً :مراحل تطبٌق الجودة فً التعلٌم.
المبحث الثالث :الصعوبات فً تطبٌق الجودة.
المبحث الرابع :خطوات العالج وإٌجاد الحلول.
ّ
وٌتمثل فً استطالع مٌدانً؛ للوقوف على المفاهٌم الخاطبة فً المٌدان
ثم ٌلٌها ملحق،
التربوي ،وأخٌرً ا الخاتمة ،والفهارس.
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التمهٌد :مفهوم الجودة:
ٌع ّد التعلٌم أحد مكونات الحاجة األساسٌة لكل فرد فً المجتمع؛ لما للتعلٌم من أهمٌة
كبٌرة فً تطوٌر الموارد البشرٌة ،وإسهام واضح فً التنمٌة االقتصادٌة ألي مجتمع؛ ولذا
فإنه أصبح عملٌة استثمارٌة ،شؤنه فً ذلك شؤن االستثمار المادي؛ بل إن أفضل استثمار
نقوم به هو بناء العنصر البشري .وكما ُذكر فإن التعلٌم هو أحد مكونات الحاجة األساسٌة
للعنصر البشري  ..ولذلك كانت الجودة شعارً ا ومطلبًا فً المإسسات التعلٌمٌة.
 -1تعرٌف الجودة:
الجودة لغة :من جاد ٌجود جودة ،وجودة :صار جٌ ًدا ،وأجاد أتى بالجٌد من القول
أو الفعل ،والجٌد ضد الرديء ( ).
اصطالحا:
الجودة
ً
ً
ومستقبال.
الجودة عند دٌمنج :الوفاء بحاجات العمٌل :حاضرً ا
الجودة عند جورال هً :ما ٌتالءم مع استخدامات العمٌل.
الجودة عند كروسبً :التطابق مع متطلبات المستفٌدٌن.
الجودة عند ستٌفن كوهٌن و براند :تلبٌة وتجاوز توقعات العمٌل

( ).

 – 2المعنى اللغوي لمفردات عنوان البحث (المخبر -المظهر ):
 - 1المخبر :خالف المنظر ٌُ ،قال :طابق مخبره منظره
مخبر الرجل :دخٌلته وحقٌقته – طابق – خبره مظهره ( ).
 - 2المظهر  :الصورة التً ٌبدو علٌها الشًء ( ).

( ).

( )1لسان العرب ،ابن منظور ،الطبعة الثانٌة،ج  /2ص.411
( )2حقٌبة برنامج تجوٌد التعلٌم فً الدول األعضاء بمكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج .الدلٌل اإلرشادي للمشرف التربوي ص .9
( )3معجم الوسٌط . 448/1
( )4معجم المغنً ،الكترونً
( )5معجم الوسٌط.60/2 ،
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 – 3تعرٌف الجودة فً التعلٌم:
هً عملٌة إدارٌة ترتكز على مجموعة من القٌم ،تعتمد على استثمار القدرات
الفكرٌة للعاملٌن فً المنشؤة التربوٌة ،وتصف الجودة التعلٌمٌة مدى نجاح الفرص
التعلٌمٌة المتاحة أمام الطالب فً مساعدتهم على تحقٌق الدرجات العلمٌة المنشودة.
وٌمكننا تعرٌف الجودة فً التعلٌم بصورة مختصرة بؤنها:
تفاعل المدخالت (المناهج ،والمستلزمات المادٌة ،واألفراد ،واإلدارة) فً العملٌة
التعلٌمة؛ لتحسٌن نوعٌة المخرجات بصفة مستمرة (.)1
وتعنً جودة التعلٌم :جعل التعلٌم متعة وبهجة بعٌ ًدا عن الهدر التربوي والمالً فً
إمكانٌات المإسسة التعلٌمٌة ،من تحلٌل المشكالت التً تواجهها  ،ووضع حلول ف َعالة لها
من خالل اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة ،والحصول على أفضل مخرجات بؤقل
التكالٌف .
وهً بمعنى آخر :جملة الجهود المبذولة من قِبل العاملٌن فً مجال التعلٌم؛ لرفع
جودة المنتج التعلٌمً وتحسٌنه؛ بما ٌتناسب مع رغبات المستفٌد ،ومع قدرات وحدة
المنتج التعلٌمً وهو المتعلم ،وسماته ،وخصابصه(.)2
وترى الباحثة أن مفهوم الجودة هو تحسٌن فً المخرجات عن طرٌق إجراءات تصحٌحٌة
وقابٌة بعٌدة عن الهدر فً الوقت والمال والجهد.

_________________________________________________

()1ورقة عمل مشكالت تحقٌق الجودة فً التعلٌم العام د.فاٌزة أخضر.ص 3
()2حقٌبة برنامج تجوٌد التعلٌم فً الدول األعضاءص10
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الفصل األول :تأصٌل الجودة
أووً :الجودة فً القرآن الكرٌم:
ظهر الٌوم فً العالم ما ٌُسمّى بمفهوم الجودة ،والذي ٌُقصد منه جودة األداء وإتقانه
فً كل مناحً الحٌاة .وتسعى الشركات ،والهٌبات ،والمإسسات الٌوم إلى تطبٌق هذا
النظام فً كل أعمالها؛ بل وتم تخصٌص ٌوم للتوعٌة بؤهمٌة ذلك ،وقد ُسمًّ هذا الٌوم
بالٌوم العالمً للجودة .وإننا إذا عدنا إلى منبع عزتنا وحضارتنا إلى كتاب هللا  -القرآن
الكرٌم – فسنجد أن مفهوم الجودة أصٌل فٌه ،منبثق من منظومته وأهدافه ،التً ٌ ّ
ُمثل
اإلتقان ،والدقة ،واإلحسان فٌها مكانة عالٌة.
وٌ ّ
ُمثل مفهوم الجودة قٌمة إسالمٌة مشرقة؛ حٌث إن القرآن الكرٌم قد ّ
حث على
الجودة الشاملة فً جمٌع األعمال التً ٌنبغً أن ٌإدٌها اإلنسان .وقد ارتبط مصطلح
الجودة فً القرآن الكرٌم بمفردات ومفاهٌم كثٌرة ذات عالقة ،ومنها :اإلحسان ،واإلتقان،
واإلحكام ،واإلصالح....وغٌرها .وحسبنا أن نكتفً هنا بالحدٌث عن مفهوم واحد ،وهو
مفهوم اإلحسان:
واإلحسان فً اللغة :هو فعل ما هو حسن ،وأحسن الشًء :أجاد صنعه .....ومنه قوله
تعالى( :وصوّركن فأحسي صوركن)( ).
وإذا كانت الجودة مظهرً ا من مظاهر اإلحسان ،ونتٌجة من نتابجه؛ فإن القرآن
الكرٌم دعوة مطلقة إلى اإلحسان؛ قال تعالى( :صبغة اهلل وهي أحسي هي اهلل صبغة وحني له عابدوى)( ) .
وفً قوله تعالى ( :ليبلوكن أيكن أحسي عوالً ) ( ) .إشارة جلٌة واضحة إلى أن الجزاء ٌتعلق
بكٌفٌة األداء كابنا ً ما كان هذا األداء
واإلحسان فً العمل على قسمٌن ،األول :التوجه بالعمل هلل  -عز وجل -والثانً:
استعمال أعلى درجات المهارة واإلتقان فٌه.
ومما سبقٌ ،تبٌّن أن اإلحسان ٌتضمّن معنى الكمال ،واإلجادة ،واإلتقان،
واإلخالص؛ وبهذا تكون الجودة مظهرً ا من مظاهر اإلحسان ،وثمرة من ثماره.
وقد سبق القرآن الكرٌم إلى ذكر أبرز مبادئ الجودة ........
ففً قوله تعالى ( :ملي شاء هنكن أى يتقدم أو يتأخر )

()4

االستمرار فً التحسن والتطوٌر.
( )1التغابن ،اآلٌة. 3 :
( )3هود،اآلٌة.7 :

( )2البقرة ،اآلٌة.138 :
( )4المدثر ،اآلٌة.37 :
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قال ابن القٌم( :فالعبد ال ٌزال فً تق ّدم أو تؤخر ،وال وقوف فً الطرٌق البتة ،فإن لم
ٌكن فً تقدم ،فهو فً تؤخر والبد) ( ).
وال ٌنبغً ألي مإسسة ،أو شركة ،أو هٌبه عُلٌا أن تتوقف عن استمرارٌة التطوٌر
والتحسٌن؛ بحجة أنها قد بلغت المنتهى فً اإلتقان والجودة ،ونالت الشهادات العالمٌة فً
ذلك؛ ألنها إذا توقّفت عن التطوٌر؛ فإنها بالضرورة تتؤخر؛ فالكون أب ًدا ال ٌعرف
الوقوف( ،فمن ال ٌتق ّدم حتمًا ٌتؤخر) ( ).
ومما سبقٌ ،تبٌّن أن القرآن الكرٌم منهج للجودة واإلتقان فً عمومٌات الحٌاة،
وفروعها ،وتفاصٌلها.
سنة:
ثان ًٌا :الجودة فً ال ُّ
قال رسول (( :إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم ً
عمال أن ٌتقنه))

()

حسًنة األلبانً .

قال قتادة :معناه أحسن كل شًء ،واإلتقان اإلحكامٌُ ،قال :رجل ِت ْقن :أي حاذق
باألشٌاء .وقال الزهري :أصله من ابن ِت ْقن  ،وهو رجل من عاد لم ٌكن ٌسقط له سهم؛
( )
فضُرب به المثلٌ ،قال :أرمى من ابن ِت ْقن ،ثم ٌُقال لكل صادق باألشٌاء :تقن
ثال ًثا :الجودة فً التعلٌم:
الجودة فً التعلٌم :عملٌة إدارٌة ترتكز على مجموعة من القٌم ،تعتمد على استثمار
القدرات الفكرٌة للعاملٌن فً المنشؤة التربوٌة.
وقد أصبحت الجودة فً المإسسات التعلٌمٌة هاجسًا كبٌرً ا؛ الستخدامها معٌارً ا
للمنتج التعلٌمً .كما أنها أصبحت شعارً ا ومطلبًا ٌُنظر إلٌه على أنها فً األساس :آلٌة
لتحسٌن عمل المإسسات التعلٌمٌة ،والسإال الذي ٌطرح نفسه هنا" :هل نجحنا فً تطبٌق
الجودة فً حٌاتنا الٌومٌة بشكل عام ،وفً التعلٌم بشكل خاص" ،وهذا هو التحدي الكبٌر
الذي ٌواجهنا فً عصرنا الجدٌد والمتغٌر( ).
إن عصر العولمة الذي فرض نفسه على حٌاتنا وأسالٌبنا فً التفكٌر؛ البد أن
نواجهه بنوعٌة جدٌدة من التعلم ،وبؤسالٌب تعلٌمٌة تتسم بالمرونة ،والجودة ،واإلبداع.
وأصبح المطلوب أن ٌتعلم الطالب كٌف ٌنمًّ نفسه وٌإهلها؛ للتكٌّف مع متطلبات حٌاته
المتغٌرة .وٌرى جاٌنس أركارو فً كتابه إصالح التعلٌم والجودة الشاملة فً حجرة
الدراسة أن الجودة هً الحل()6

( )1الفوابد ،ابن القٌم ،ص.280
( )2مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،الشرٌف.134/1 ،
( ) صحٌح الجامع ،حدٌث رقم208/7 .1880
()4تفسير الجاهع ألحكام القرآى – القرطبي(سورة النحل آيت )88
()5ورقت عول صعوباث و هعوقاث تطبيق الجودة في الوؤسساث التعليويت د.فايزة أخضر
( )6مجلة المعلم ،منتدٌات السبورة ،مقال  ،بحث وترجمة :د .أحمد ٌوسف أبو ملوح.
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أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

الفصل الثانً :مفاهٌم خاطئة فً تطبٌق الجودة
 -1الجودة تعنً عدم البساطة:
ٌعتقد بعضهم أن الجودة والتكلفة توأمٌن ال ٌنفصالن؛ وهذا االعتقاد غٌر صحٌح،
ً
بسٌطا؛ كان أقوي وأكثر فاعلٌة من الشًء المعقد.
وبالعكس فكلما كان األمر
"قال ستٌف جوٌز( :إن فلسفته هً :أن تعمل بجد؛ لكً ٌصبح تفكٌرك صافًٌا ،كما
ٌكفً لجعل األمور بسٌطة).
ّ
وتستحق هذه الفكرة التكرار ،فإذا كان بإمكانك جعل األمور بسٌطة؛ فإنه ٌمكنك
تحرٌك الجبال .وكلما جعلت عملك معق ًدا؛ قلت فاعلٌتك  ،فالتعقٌد ٌُدخلك فً حالة من عدم
الٌقٌن والخمود .فً حٌن أن البساطة ُتم ّكنك من أن تجعل الجمٌع ٌر ّكزون على رإٌة
مشتركة أو هدف؛ فهناك قوة مذهلة تكمن فً البساطة.
وقد أجاد سٌرجً برٌن  -الذي شارك فً تؤسٌس شركة جوجل -فً توضٌح هذه
المسؤلة عند ما قال فً شركته" :النجاح سٌؤتً من البساطة"
( ).

 -2الجودة تعنً الهدر فً المال ،والجهد ،والوقت:
وهذا االعتقاد غٌر سلٌم؛ فالجودة الحقٌقة تعنً قلة الهدر  .وٌجب أن نعً أن المتغٌر
األساسً فً الجودة هو اإلنسان ،وأن الجودة الشخصٌة أساس الجودة فً المإسسات
التعلٌمٌة .والجودة الشخصٌة متعددة األبعاد ،وهً عملٌة ال تنتهً من التحسٌن المستمر
للذات ،وٌمكن اكتسابها وتعزٌزها ،وهً تنعكس على السلوك الٌومً للفرد ،وتتضح
أبعادها من خالل السمات اإلٌجابٌة للفرد ،والعالقات اإلنسانٌة الجٌدة ،واألداء الفابق فً
العمل(.)2
السمات اإلٌجابٌة:
 تقدٌر الذات. الصدق واألمانة. المبادرة والمثابرة. المسإولٌة الشخصٌة. التحسن المتسمر للذات. قبول النقد.( ) كتاب دلٌل العظمة ،روبٌن شاروما ،ص.6
()2هطويت الجودة الشخصيت-الصادرة هي إدارة الجودة الشاهلت بالقصين.
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أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

 اللٌاقة البدنٌة وحسن المظهر. التواصل الجٌد. االنضباط وإدارة الوقت. المرونة.العالقات اإلنسانٌة:
 االهتمام باآلخرٌن والمعاملة باحترام. حسن اإلصغاء. الحدٌث عن اآلخرٌن بإٌجابٌة. التحٌة واالبتسام. إدارة المشاعر . االعتراف باألخطاء. تج ّنب الجدل والتعلٌقات الساخرة. مساعدة اآلخرٌن.األداء الفائق فً العمل:
 الوفاء بالمواعٌد. القدرة على العمل ضمن الفرٌق. اإللمام بمهام الوظٌفة. اتخاذ القرارات بناء على الحقابق. القٌام بالمهمات حسب األولوٌات. -المبادرة إلى تحسٌن العمل(.)1

______________________________
()1المرجع السابق.

9

أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

 -3عدم إدراج الجودة واإلتقان من بٌن قٌمنا الحاكمة:
على الفرد والمإسسات الحرص على جودة العمل وإتقانه من منطلق حدٌث" :إذا عمل
أحدكم عمالً فلٌتقنه" .وإذا استشعرنا الجودة واإلتقان كقٌمة؛ فإننا سنحرص على جودة حٌاتنا
وعالقتنا ،وجودة ما تق ّدمه للتعلٌم وغٌره.
قال ستٌفن آر.كوفً (:إننً أحب التعبٌر القابل " :إذا كان شًء سٌحدث ،فؤنا من ٌحدد
كٌف سٌحدث".
والحق أننً أنا وأنت أساس الجودة الشاملة ،وهذا هو ما أُطلق علٌه "أسلوب من الداخل
للخارج ".
وبخصوص الجودة وأسلوب من الداخل للخارج؛ فٌعنً أن تبدأ بنفسك :نماذجك  ،ونزاهة
شخصٌتك ،ودوافعك ،وهذا األسلوب كثٌرً ا ما ٌتطلب تغٌٌرً ا شخص ًٌّا ،ولٌس تغٌٌرات فً
العاملٌن معك .
وإذا أردت أن تحسّن البرنامج ،فعلٌك ً
أوال أن ُتطوّ ر المبرمج ،فالناس تصنع استراتٌجٌة
المإسسة وبنٌتها ،ونظمها ،وأسالٌبها؛ وهذه بمثابة األٌدي ،واألذرع ،والعقول والقلوب
للمإسسة)) ( ).

( ) القٌادة المرتكزة على المبادئ ...ستٌفن آر .كوفً  ،ص.299
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أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

الفصل الثالث :تطبٌق الجودة
 -1خطوات تطبٌق الجودة فً التعلٌم:
ال ٌوجد أسلوب واحد متفق علٌه من جمٌع الباحثٌن والمهتمٌن فً هذا المجال؛
ولكن توجد خطوات أساسٌة ٌجب إتباعها ،وهً:
-1أن تكون رسالة المإسسة التعلٌمٌة واضحة ،وأن تتضمّن فً خططها وأهدافها برنامج
تحسٌن الجودة ،ونشر ثقافة الجودة.
-2تحدٌد معاٌٌر لقٌاس جودة المخرجات التعلٌمٌة ،بعد دراسة رغبات المستفٌدٌن
واحتٌاجاتهم من خدمة التعلٌم.
-3تدرٌب القادة والمسإولٌن فً وزارة التربٌة على مفاهٌم إدارة الجودة ،و أسالٌب
تطبٌقها.
 -4تشكٌل مجلس للجودة ٌشرف على تخطٌط البرامج التربوٌة ،وتنفٌذها ،وتقٌٌمها.
-5إعداد دلٌل للجودة وتوزٌعه.
-6التطبٌق الفعلً للجودة فً المإسسات التعلٌمٌة وف ًقا للمراحل المتعارف علٌها ،على أن
ٌكون محد ًدا فً كٌفٌة التنفٌذ ،وكٌفٌة تفوٌض الصالحٌات لألفراد ،واإلجراءات العملٌة
لتسهٌل ذلك  ،واالبتعاد عن الهدر فً المال ،والجهد ،والوقت.
ً
وصوال إلى سالمة التطبٌق وتحقٌق األهداف.
-7تقٌٌم التنفٌذ ومتابعته خطوة بخطوة؛
-8مراقبة النتابج وتقٌٌمها باستمرار؛ للحفاظ على الكفاءة واالستخدام األمثل للمصادر.
-9نظم الحوافز ،ومكافؤة الموظفٌن ،مع توفٌر الدعم المالً المناسب لذلك(.)1
 -2مراحل تطبٌق الجودة فً التعلٌم:
-1إٌجاد ثقافة الجودة.
-2اختٌار المدخل المناسب للتطبٌق.
-3إعداد الخطط التفصٌلٌة.
-4توفٌر الموارد الالزمة.
-5مرحلة التنفٌذ الفعلً.
-6مرحلة التقٌٌم والمتابعة.
__________________________________________________
()1ورقة عمل مشكالت تحقٌق الجودة فً التعلٌم العام د.فاٌزة أخضر.ص10
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جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

 -3الصعوبات فً تحقٌق الجودة:
-1البُعد عن التخطٌط االستراتٌجً ،واالكتفاء بالتخطٌط قصٌر األجل ،والتركٌز على
المدخالت أكثر من المخرجات .
-2غٌاب النظام المإسسً ،وسٌادة األنظمة التً تعتمد على أسلوب المركزٌة البحتة.
-3عدم وجود النموذج المثالً ،الذي ٌمكن االسترشاد بمنهجه اإلداري عند تطبٌق نموذج
الجودة.
-4قلة التزام القٌادة فً المإسسة التعلٌمٌة بالجودة؛ حٌث ٌقارن العاملون بٌن ما ٌقول
مدٌرهم وماذا ٌفعل.
-5الكثافة الطالبٌة فً بعض مدارس التعلٌم(.)1
-6ضعف اإلحساس بالواجب :هناك فرٌق من العاملٌن ٌعانً من ذبول روح العمل لدٌه،
وهو ٌنزع باستمرار إلى نوع من االنطواء على الذات ،وهو نزوع ذو أثر سلبً فً
اإلحساس بالمصلحة الوطنٌة والمصلحة العامة عمومًا(.)2
 -7إلقاء اللوم على اآلخرٌن وعلى الواقع.
-8عدم وضوح المهام ألفراد المإسسة التعلٌمٌة.
 -9غثابٌة ما ٌُنشر وما ٌُقرأ فً شبكات التواصل االجتماعً؛ حٌث ٌتضاءل الكٌف على
ّ
ٌتضخم الك ّم ،و ُترسم معانً الجودة بغٌر حقٌقتها ،وتكون النماذج الذهنٌة هً
حٌن
السطحٌة ،والتً تر ّكز على المظهر ،وتتالشى تدرٌج ًٌّا جودة المخبر(.)3
-10اإلحباط  :قد تمرّ على المإسسة التعلٌمٌة بعض العقبات التً تحول بٌنها وبٌن تحقٌق
هدفه.
-11كثرة المشاكل :من الطبٌعً عند االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ وجود بعض
المشاكل التً تعوق التق ّدم واالستمرار نحو الهدف ونحو التغٌٌر.
-12الملل  :ظاهرة الملل والسآمة ،والشعور بالضٌق والضجر تكون عاب ًقا عن متابعة
تحقٌق الهدف ،وقد ٌستغله المحبطون فً تعطٌل تطبٌق نظام الجودة ،وكل ما علٌك
الصبر ،واالنصراف عن مسببات هذا الملل ،وح ّدث نفسك بوقت الحصاد والنتابج()4

__________________________________________________
()1المرجع السابق.

()2مدخل إلى التنمٌة المتكاملة ،رإٌة إسالمٌة –د.عبد الكرٌم بكار ص– 240بتصرف-

()3المرجع السابق

()4كتاب إستراتٌجٌة نظام الجودة فً التعلٌم،محمد بن ناٌف.ص5
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جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

 -4خطوات العالج وإٌجاد الحلول:
 -1تكثٌف التوعٌة بؤهمٌة الجودة ،والتعرٌف بها ،وتكثٌف البرامج التدرٌبٌة لها.
-2إٌجاد آلٌة النتقاء القٌادات اإلدارٌة ،القادرة على تحمّل دورها فً مواجهة متطلبات
التغٌٌر.
-3النظر إلى جمٌع الموظفٌن فً المإسسة التعلٌمٌة؛ بوصفهم شركاء فً تطبٌق الجودة
وإنجاحها.
 -4وجود هدف أعلى:
لن تتحقق الجودة على المستوى العام؛ إال إذا تحقّقت على المستوى الشخصً ،وال
ٌكون ذلك إال بوجود هدف أعلى  ..ولن ٌكون الهدف كبٌرً ا إال إذا كان ٌسمو فوق
المصالح والغاٌات الدنٌوٌة.
والبد من وجود أهداف كبرى ووضوح برامج لتحقٌق تلك األهداف  ..وإال سٌضل
الهدف منارة تلوح من بعٌد؛ لكن ال توجد آلٌة أو وسٌلة إلى الوصول إلٌها( ).
 -5الشعور بالمسؤولٌة:
جودة المإسسة التعلٌمٌة منبعها الجودة الشخصٌة لألفراد ..والجودة الشخصٌة منبعها
رضً بحملها؛ تنفتح أمامه آفاق ال
الشعور بالمسإولٌة ..وحٌن ٌشعر المرء بجسامة األمانة التً
َ
حدود لها للمبادرة بالقٌام بشًء ما .
وفً حالة الوعً بحقٌقة التكلٌف ،ال ٌلتفت المرء إلى المتلكبٌن ،وال إلى المُثبّطٌن؛ وإنما
ٌستحضر حالة السبّاقٌن من أولً العزم .إن ضعف الشعور بالمسإولٌة ال ٌخلّف وراءه سوى
الشعور بالتفاهة والفراغ.
ّ
التقزم
وعلٌنا أن نوقن أن بزوغ (الشخصٌة) ال ٌتم إال من خالل الشعور بالمسإولٌة ،وأن
الذي نشاهده الٌوم فً كثٌر من الناس؛ ما هو إال ولٌد تبلّد اإلحساس بالمسإولٌة عن أي شًء!()2

( ) مدخل إلى التنمٌة المتكاملة :رإٌة إسالمٌة ،د.عبدالكرٌم بكار ،ص (185بتصرف) )2( .الورجع السابق ص .187
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جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

 -6التمحور حول مبدأ:
إذا أراد الموظف أن ٌعٌش وفق مبادبه ،وأراد إلى جانب ذلك أن ٌُح ّقق مصالحه إلى الحد
األقصى؛ فإنه بذلك ٌحاول الجمع بٌن النقٌضٌن! إنه البد فً بعض المواقف من التضحٌة
بؤحدهما؛ حتى ٌستقٌم اآلخر.
وٌع ّد تحقٌق المصلحة على حساب المبدأ انتصارً ا لشهوة أو غرض آتً  .أما االنتصار
للمبدأ على حساب المصلحة؛ فإنه بمثابة (التربع) على قمة من الشعور بالسعادة ،والرضا،
والنصر ،والحكمة ،والثقة بالنفس  ..وهذا ما نطمح إلٌه لتحقٌق الجودة فً المإسسات
التعلٌمٌة(.)1

تحسن الظروف:
 -7أعمل ما هو ممكن اآلن ،وو تنتظر
ّ
فً مجتمعنا أدب ٌُسمّى (أدب الشكوى من الزمان) ،فنرى أن الناس ٌشكون من سوء
األحوال وتكرر الزمان .وٌجب علٌنا أن نتحلّى بروح اإلٌجابٌة من خالل اإلدراك بؤن كل تح ٍّد
ٌسبّب أزمة؛ لكنه فً الوقت نفسه ٌمنح فرصة ،وٌتٌح ألولً العزابم السباقة أن ٌكتشفوا أنفسهم
 ..فاألزمات هً التً تصقل الشخصٌة ،ولٌكن شعارنا دابمًا" :باشر ما هو ممكن اآلن" ،وإذا
عملنا بهذا الشعار؛ فسوف نكتشف أن الصعوبات التً نواجهها مترابطة ،وأن مباشرة الممكن
سوف تجعلنا نمسك بطرف الخٌط  ،وإذا فعلنا ما هو ممكن الٌوم؛ صار ما هو مستحٌل الٌوم
ممك ًنا غداً )2(..

_______________________________________

( )1المرجع السابق ص192

()2المرجع السابق ص200
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جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

الخـــاتمة:
وبحمـد البارئ ،ونعمـة منه وفضـل ورحمـة ،نضع قطـراتنا األخٌرة بعد رحلة عبـر
ثـالثـة فـصـول بٌـن تفـكـّر وتعقـل فـً جـودة التعـلٌـم بٌـن المظـهـر والمخبـر.......
وما هذا إال ّ جُهد مق ٍّل ،وال ن ّدعً فٌه الكمال؛ ولكن عذرنا أننا بذلنا فٌه قصارى جهدنا،
فإن أصبنا؛ فذاك مرادنا ،وإن أخطؤنا؛ فلنا شرف المحاولة والتعلم ،وال نزٌد على ما قال
عماد األصفهانً :رأٌت أنه ال ٌكتب إنسان كتابًا فً ٌومه إال ّ قال فً غده :لو ُغٌّر هذا؛
لكان ٌُستحسن ،ولو قُ ّدم هذا؛ لكان أفضل ،ولو ُترك هذا؛ لكان أجمل  ..........وهذا من
أعظم العبر ،وهو دلٌل على استٌالء النقص على جملة البشر .
وآمل أن ٌنال هذا العمل القبول وٌلقى االستحسان .
وص ّل اللهم وسلم على سٌدنا وحبٌبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

المراجـع:
 - 1إستراتٌجٌة نظام الجودة فً التعلٌم ،محسن بن ناٌف .
 - 2تفسٌر الجامع إلحكام القران ،القرطبً.
 - 3حقٌبة برنامج تجوٌد التعلٌم فً الدول األعضاء بمكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج.
 - 4دلٌل العظمة ،روبٌن شاروما .
 - 5صحٌح الجامع،السٌوطً
 - 6الفوابد ،ابن القٌم
 - 7الـقـرآن الـكـرٌم.
ستٌف آر.كوفً .
ن
 - 8القٌادة المرتكزة على المبادئ ،
 - 9لسان العرب ،ابن منظور .
 - 10مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،الشرٌف .
 - 11مجلة المعلم – الجودة فً غرفة الدراسة  ،بحث وترجمة د .محمد ٌوسف أبو
ملوح.
 - 12مدخل إلى التنمٌة المتكاملة :رإٌة إسالمٌة ،د.عبد الكرٌم بكار.
 - 13مطوٌة الجودة الشخصٌة،إدارة الجودة الشاملة بالقصٌم
 - 14معجم المغنً.
 - 15معجم الوسٌط .
 - 16ورقة عمل مشكالت تحقٌق الجودة فً التعلم العام ،د.فاٌزة أخضر .
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أسماء بنت إبراهٌم القمٌع

جودة التعلٌم بٌن المظهر والمخبر

الفهرس
الصفحة

الموضوع
شكر وتقدٌر
المقدمة
التمهٌد فً مفهوم الجودة
المبحث األول :تعرٌف الجودة
المبحث الثانً :المعنى اللغوي لمفردات عنوان البحث (المخبر  ،المظهر)
المبحث الثالث :تعرٌف الجودة فً التعلٌم
الفصل األول :تأصٌل الجودة
المبحث األول :الجودة فً القرآن الكرٌم
المبحث الثانً :الجودة فً السُّدنة
المبحث الثالث :الجودة فً التعلٌم
الفصل الثانً :مفاهٌم خاطئة فً تطبٌق الجودة
المبحث األول :الجودة تعنً عدم البساطة
المبحث الثانً :الجودة تعنً الهدر
المبحث الثالث :عدم إدراج الجودة كقٌمة من قٌمنا الحاكمة
الفصل الثالث :تطبٌق الجودة
المبحث األول :خطوات تطبٌق الجودة فً التعلٌم
المبحث الثانً :مراحل تطبٌق الجودة فً التعلٌم
المبحث الثالث :الصعوبات فً تطبٌق الجودة
المبحث الرابع  :خطوات العالج وإٌجاد الحلول
المالحق
الخاتمة
الم راجع
الفهرس
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