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اا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكإسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَة
The pedagogical Evaluation as a strategy for the quality of
the educationalprocess

ا
اترخياالاس خالم:ا2019/06/12اااااترخيالًلدول:ا2019/09/08ااااااترخيالًنرش:ا2020/08/25اا
مَخص :ا

ٌسمىاىذلالًؼرصاتؼرصالجلودة،اوًؼخربالًخؼَمياىوا
أساس اثلدم الجملمتؼات ،اذلل اجسؼى اكفة الحلىومات اًخوحِوا
هجودىا اولىامتهما اابًؼمََة الًخؼَميَة اوثعوٍرىا ،اوجناح اأي اهظاما
ثؼَمييامذؼَقاتدكةامعََةالًخلومياًيذلالًنظام،اوٌشميالًخلوميا
لكامااًخؼَقاابًخؼَمي،انٌلاأنالًخلومياىواأحداأساًَةالًخؼَميا
لًفؼاةلالًيتاثدمعااكدرلتالملخؼَمنياوحمنيامولىهبماحىتاجساػدمها
ػىل الندساب الملؼرفة الًالزمة اولمليارلت الًؼمََة اولًسَوكا
لًخعحَلي الذلي اًدناسة امع الًخـرلت الملؼارصة .اًيذل افاًخلومياا
غنرص ًل اهمٌلً امن اغنارص الًؼمََة الًخؼَميَة ،اوًؤثر افهيا اوًوخوا
مسارىا،انٌلاًؼرفنااابجتاىاتالملخؼمل،اومدىاحىِفواالاحامتغيا
ولًخؼَّمي ،اوىو الملنعَق الًرئُيس اًخحسني اوثعوٍر الًؼمََةا
لًخؼَميَة ،اويف اىذه المللاةل احناول اثوضَح اأمهَة الًخلوميا
لًحَدلؾويج اكسرتلثَجَة اهممة اوفؼاةل اًنجاح الًؼمََة الًخؼَميَةاا
وإلوشاءاحِياذواثؼَمياػايلالجلودةاكادرةاػىلاثعوٍرالجملمتع .ا
ا
لًلكٌلت الملفذاحِة :الًخلومي الًحَدلؾويج ،الًؼمََة الًخؼَميَة،ا
لجلودةالًخؼَميَة ا

Abstract :
This ageiscalled the Quality Age, and éducation is the basis
for the progress of societies, so all governments seek to
direct and developtheir efforts and interest in the
educational process, and the success of anyeducational
system closelyrelated to the evaluation process of this
system.It is an effective teachingmethodthat supports
learners' abilities and developstheir talents to help them
acquire the necessary knowledge, practicalskills, and
practicalbehaviorthatisappropriate
to
contemporary
changes. The évaluationis therefore an important élément
of the learningprocess.Thepedagogical evaluation
influences the learningprocess and helps guide them .We
are alsoaware of learner trends, social adaptation and
learning, and are the main starting point for improving
and developing the educationalprocess, and in this article
we are trying to clarify the importance of pedagogical
évaluation as an important and effective strategy for the
success of the éducationalprocess and to create a
generationwithhighqualityéducation capable of déveloping
society.
HEYS WORDS :Pidagical évaluation, éducationalprocese,
éducationalquality
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لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ثوظئة:ا ا

أولا:االًخلومياالًحَدلؾويج :ا
ٍرثحطالًخلوميالًحَدلؾويجاجلكاغنارصالًنظامالًرتتوي،اوابلخصاابًؼماََةالًخؼَميَة،الًيتاايهاغحارةا
غناٍلوػةامنالملولكفاوللوشعةالًطادرةاغنالملدرساوغنالًخالمِذاوًىهنااحرثحط اجىِفِةامنعلِةاوثدلرا
جىِفِةامنخظمةالإىلاحدالذلياميىننااأناثندب احبدوهثاايفانثرامناللحِان،اأيااأهناامعََةاثنظميَةاً إالحرلءلتا
لًيت اًلوم اهبا الملؼمل ادلخي اؾرفة الًطف اوخاضة ادلى اغرضو اٌٌَلدة الدلرلس َة اوجسَسهل ايف ارشهحا(موكعا
لًىرتوين) ،1ا
اوس نحاولاثوضَحاىذهالًؼالكةامناخاللالخلعولتالملخحلِةايفاىذهالمللاةل،اًىنايفالًحدلًة اهلوما
تخحدًدامفيومالًخلوميالًحَدلؾويج .ا
 -1-1مفيومو:اًؼرفاتنمينياتَومالًخلومياتبهوا:ا"لًخؼحراغناؾرضاحمدداحِدلالحاكماحولاكميةا
اتؼظاللفاكرا،اللغٌللا،الًوضؼَاتا،الًعرلئقا،اولحملخوايتا "..ا
اااااااأماالًخلوميايفاهظراًوحندراتبهوا:ا"الملسؼىاأوالملسارالملؤديالإىلالإضدلراحمكاولختاذاكرلر،الإهوا
حمكاهوغياأوامكي،اٌس هتدفاكميةاخشص،ايشء،امسار،اوضع،اأوامنظمة،امبلارهةالملمزيلتالملالحظةامبؼاًرا
حمددة،اجسدنداًرشوطاولحضةاحمكنايفالحلطولاػىلامؼعَاتامناشبهنااأناجسييالختاذاكرلرايفالإظارامذاتؼةا
ملطداأواىدف"(َلد،2016،ص .)12ا
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ٌشلكالًخؼَمياغنرصلاأساس َاا اوهمٌلايفالملنظومةالجملمتؼَة،اًىوهواًؼداأحدالًوسائيالًيامة اٌَحاقاجرهةا
لحلضارةاللإوساهَة،ا اوحىتاحيلقاللىدلفالًيتاوضعامناأخَياامنالًرضورياثخينامفيومالجلودةالًخؼَميَةاوالًيتا
ثؼدامعََة اىامةايفاحتسنياللدلءالًرتتويا اولًخؼَميياجلك املوماثواويفامجَعاحولهحو،اواذكلاًالرثلاءالإىلاأػىلا
درخاتالٍمتزيايفالجملالالًرتتويامناخاللاحتلِقاللىدلفالملنشودةاحسةالحذَاخاتالجملمتعامبس خوايتاأدلءا
ػاًَة .ا
اا اوىذلاًخحلقامناخاللاثوفرامج ةلامنالًؼمََاتاوللآًَاتامناتُهناالًخلوميالًحَدلؾويجافيوالًرلتطا
للسايس ا اولًفاػيالحللِلياتنيامدخالتا اوخمرخاتالًؼمََةالًخؼَميَة،افاجملمتؼاتالًيتاحتخيالًطدلرةايهاثكلا
لجملمتؼاتالًيتامتكل اهظٌلاثؼَميَةامذلدمةا اوػاًَةالجلودةامتىنالًفردامناللإسيامالًفاػيايفاثعورا اوحمنَةالجملمتع. .
ولًخلوميالًحَدلؾويجااًُسامعََةاخذامِةاثبيتايفاأآخرامرلحيالًخؼملاوًىنوامعََة امس مترةاثطاحةالًؼماََةا
لًخؼَميَةاختعَعااواثنفِذلا اومذاتؼة،افيواوس َ ةلااىامةاحريمالإىلاحتسنيالًؼمََةالًخؼَميَة.
ااواكديالًوًوجالإىلاحِثَاتاىذهالدلرلسةاحناولاحتدًداأولاغنامفيومالًخلوميالًحَدلؾويجاوفقامج ةلا
منالًؼنارصاوضولالإىلاحتديالًؼالكةالًرئُس َةالًيتاحرتعيٌلاتحؼضيٌلالًحؼظ .ا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

 -2-1مدادئالًخلوميالًحَدلؾويج :ا
وميىناثوضَحاامدادئالًخلوميالًحَدلؾويجايفالًشلكارمقا()01ا :ا
ا
ا
اàاpermettreاdoitاL’évaluation
ا
اetاperfectionnerاseاdeاl’élève
ا
s’améliorerاde
ا
لًخلومياجيةاأناٌسمحاٌَخَمَذاا
ا
أناٍىونامثاًَااأواأناًخحسن
ا
ا
L’évaluation doit permettre
ا
à tous les élèves de
Principes directeurs
de
ا
démontrer l’étendue de leurs
l’évaluation de l’élève
ا
connaissances, habiletés et
المبادئ التوجيهية لتقييم التلميذ
capacités
ا
ا
ًخؼنياأناًدِحالًخلوميادلَعالًخالمِذا
ا
ثوضَحامدىامؼرفهتماوهمارلهتما
ا
وكدرلهتم
مطدرالًشلك:الإػدلدالًحاحثان ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اااااااافاًخلوميااٍمكناايفاذكلاللإحرلءاالذليااٍىشف اغنامس خوىالًخحطَيالملخوكعاتولسعةا
أساًَة اموضوغَة اثوظف اوضؼَات اثلاُس اأىدلفا اثؼَمَة امطاؿة ،اومت الًخخعَط اًيا اوفق ارشوط اثلنَةا
دكِلة(لخذحار ،افروض ،امتارٍن ،ا ).....امتىن المللوم امن اكاِاس اهوغَة الملردود ا( اللإهخاحِةا) ،اودرخة الرثحاطا
للدولتاابًىفاءلت،اولًىشفاغناالاخذاللتالًيتاثفرزىااسرورةالًخؼَميا/الًخؼمل،اورتعواابحلَاة الًَومِةا
ٌَمدرسة .ا
ااااااومن اللمهَة امبا اكن الًرتنزي اػىل الملاكهة الًيامة الًيت احيخَيا الًَوم ايف امنظومذنا الًرتتَة ايف اظيا
للإضالحاابغخحارهاوشاظاامدجماايفالملسارالًخؼَمي،اا اوللآًَةاللساس َةايفاحتلِقاحودةالًؼمََةالًخؼَميَة .ا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

 -3-1وظائفالًخلوميالًحَدلؾويجا :ا
ٌسؼىالًخلوميايفالإظارالًخوخوالجلدًدالإىلاحتلِقاوظَفذنياأساس َدنيا :ا

-2-3-1وظَفةاحتطَََة:املؼرفةامس خوىالندسابالًىفاءلتا؛افنمتىنامنالحلطولاػىلاغنارصالًخلدٍرا
لملضحوطاولدلكِقاولًؼادلاًنخاجئالملخؼَمني،اوػىلاجناػةالملناجهاوثعحَلياا(الإكرلرانفاءلتالملخؼملالملىدس حةاأوا
لًيتايفاظورالٍمنو) .ا
وًَخصاروخرساوظائفالًخلوميايفا :ا
 وظَفةاثوحِوالًخؼمل :اوًلطداهباالًوكوفاػىلالملىدس حاتالًساتلة اٌَمخؼملاًخمنَهتااابغخحارىاا
أساس َةايفاتناءالًخؼٌَلتالجلدًدةا.
 وظَفةاثؼدًيامسارالًخؼمل :اوثخطيامبرح ةلاتناءالًخؼٌَلتااوثندرجايفاس َاقامعََةالًخؼَميا
ولًخؼملا.
 وظَفة الًخبىَي :اوثخطي امبخرخات امعََة الًخؼمل ،اوثؼين الإزحات الملؤىالتا
(َلد،2012،ص.)293

 -4-1أهولعالًخلوميالًحَدلؾويجا :ا
لإناكرلءةاثس َعةايفاأدتَاتالًخلوميامتىنامناالاظالعااػىلاػدداهحرامناأهولػواوأشاكهل،اوثخدلخيا
غولميامذؼددةاايفاحتدًداذكلاممااجيؼهلاخيخَفاوًخؼدداابخذالفاثكلالًؼولميالًيتاثعحؼواومتزيهاهوظَفذوا
الاحامتغَةاولًرتتوًة،اوأىدلفو ،اوكرلرلثوا(ارمسي،اؿرارمسيا)اأواشلكواا(الكي،احزيئا)اأواتَاانثوا(مكَة،ا
هوغَة)اأوالًلامئنياتوا(ادلخًل،اخاريجا)اأوالمذدلده(اولسع،اضَق)اأواظحَؼةامؼاجلةاتَاانتا(وضفي،احتًََلا
،ملارنا)اأوافَسفذوا(اجترًيبا،الإحرليئا)...،ا(غحداهللا،افضَ ةل،2009،ص .)157ا
ذلكلاس نلذرصاػىلاغرضالًخطنَفاللن راش َوػاالًلا ماػىلالًوظَفةالًيتاًؤداهااولملرح ةلالًيتاًمتافهياا
ولرثحاظواابًؼمََةالًخؼَميَة،اوىواػىلازالزةاأهولعانٌلاًبيتا :ا

 -1-4-1لًخلوميالًدشخَيصاL évaluation diagnostique :
يفاتدلًةالًؼام؛اخطوضااكديالكاثؼمل،اًدغىالملؼملالإىلالًلِاماتخلِمياجشخَيصاأوالساخىشايفا
ًَمتىنامناحتََيالًوضؼَات،الحلاخات،الملالمح،اوأًضاالملىدس حاتالًلدََةاًخالمِذها .ا
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 -1-3-1اوظَفةاحىوًنِة:اٌَضحطالًحَدلؾويجاالذلياًمتاػىلامس خوىالًخالمِذ؛افُسيياهلماثطحَحا
لسرتلثَجَات اثؼَميم ،اوػىل امس خوى الملدرس افُساػده اػىل احىَِف اثؼَميو ا( الملساػدة اػىل اثؼدًي امسارا
لًخؼَمياولًخؼملا) .ا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

واهدفاأساسااىذلالًشلكامنالًخلِميالإىلاثلِمياكدرلهتم ،اولىامتماهتم،اوهمارلهتم اوضؼوابهتم ،اونذلا
مس خوىاجناهحم .ا

 -2-4-1لًخلوميالًخىوًيناL évaluation Formative:

 -3-4-1لًخلوميالًخحطًَلاأوالًخجمَؼياL évaluation sommative:
ااااإالهو اثلومي اٌسمح اٌَمؼمل اتوضع احمط ةل ،احرد اٌَىفاءلت الملىدس حة اأو احرهَة الًاخؼاٌَّلت،ا
حِراثخخذالًلرلرلتالملخؼَلةاتخوحِوالًخالمِذاوىذلاحسةامىداس حاهتم ا(لملؼيدالًوظين اٌَححرايفا
لًرتتَة،2012،ص .)11ا
وسولءاأكنالًخلومياجشخَطَا،اًخوحِواثؼملالًخالمِذااأو احىوًنِاامناأخياثؼدًيالًخؼَمياأوا
لًخؼملاأوالإجياداػالكةامساػدة،اأواكناشامال،امن&اأخيالػرتلفاحٌلغياٌَمىدس حاتاملنحاشيادةا
أوالإشياداً...حلىامسارلاًخىئاػََوالًفاػَونايفالحلليالًرتتوياًخىَِفاخمرخاثوامعالجليازالًخؼَميي .ا

 -5-1مس خوايتالًخلوميا(اجمالثوا):ا ا
اااميىناثفرًعاجمالتالًخلوميالإىلامس خوايتازالزة :ا
-1-5-1الملس خوىالجلزيئ:اMicro
وٌشمياظرقالًخؼَميا–اثؼملادلخيالًلسم،اللهجزةاولًخوحهياتالًحَدلؾوحِة،امناكشةاللآاثرا
الاجياتَةاولًسَحَةاٍمنذخةالملٌلرساتايفالًلسما .ا
 -2-5-1لملس خوىالًخنظميي:اMéso
وٌشميالملدلرس،الًفرقالًرتتوًة،امشارًعالملؤسسات،ادرلسةاثعحَلاتالًخلِميالملس خحدزةايفا
لإظارامرشوعالملؤسسة .ا
 -3-5-1لملس خوىالًشامي:اMacro
وٌشمي الًنظام الًرتتوي ،الًس َاسات الًرتتوًة ،الًدس َر اللإدلري ،اللظر الملرحؼَة ا(لملؼيدا
لًوظيناٌَححرايفالًرتتَة،2012،اص .)10ا
وحاضي الًنظرايفاماامىض؛اأناجمالتالًخلومياثخؼددانخلوميامعيالملؼملاوػالكذواابحملَط،اوثلوميا
لملناجهاوخمرخاتالًخؼَمياولًخؼملاوثلوميالسرتلثَجَةالًخؼَمياولك .ا

ا
ا
ا
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اااااااومناأخياثلِميالًخؼٌَلتاثشلكامس متر،اٌس خؼنيالملؼملاابًخلِميالًخىوًينالذلياًطفوا
شارلاحايج اتبهوا":اثلِمياظموحااهمتاتخؼدًيامسارالًخىوٍنا"ا،اوابًنس حةالإًَوا:ا"احياولالًخلِميا
حزوًدالملخؼملامبؼَوماتاوحهيةاًَؼدلاثؼٌَلثو اوحرسي اٌَمؼمل اثـذًةارلحؼةاحولاوشاظو اٌسمحاهلا
تبكَمةاهجازهالًخؼَمييا .ا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

اثهَا:الجلودةالًخؼَميَة :ا

اااااااايهامج ةلالجليودامناكديالًؼامَنيايفالجملالالًرتتوياًرفعامس خوىالملنخجالًرتتويالًعاًة امباا
ًدناسةامعامذعَحاتالجملمتع،اومبااجس خَزمواىذهالجلودةامناثعحَقاٍلوػةامنالملؼاًراولملولضفاتالًخؼَميَةا
ولًرتتوًةالًالزمةاًرفعامس خوىالملنخجالًرتتويامناخاللاثضافراهجودالًؼامَنيايفاجمالالًرتتَة .ا
اااااااافذحلِقادرخاتالٍمتزيايفالملدخالتاولًؼماََاتاولخملرخاتا،اىواحتلِقاملرليماوملاضدالًربلمجا
لًخؼَميَةايفالخلرجينياذكلاأناحودةالًخؼَمياثلذيضاثبسُسااثولفلِااتنياخمرخاثواوأىدلفواومرلمِواسولءامنا
حِرالحذَاخاتالجملمتعاولحذَاخاتالًفرداومنوهالًشامياولملخاكميادلَعاحولهةاخشطَخوا(الكرلامورؿان) .ا
اااااًلداؿدلاحتلِقالجلودةايفالًخؼَميامعَحااومسؼىاللفرلداولملؤسساتاػىلاحداسولءا،اوذكلاهظرلا
لنالحملرخات الًخؼَميَةاولًنولجتالًرتتوًةالاحىفيالًعَةالًفؼالايفاأسولقالًؼمياابدلرخةالملعَوتةامؼدلتا
لًحعاةل الملرثفؼة ،افالإهخاج ال اًوفر اػدد الًوظائف الًاكفِة اولملناس حة اٌَمخرخات الًخؼَميَة اولًؼىس ،اولجساعا
174
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 -1-2امفيوهما :اثؼدد اثؼرًفات الجلودة الًخؼَميَة احسة اهظرة الخملخطني اولًحاحثني احِر اٍرى اأمحدا
درابس ا:ا"اتبهنااأسَوباثعوٍراشامياومس مترايفاللدلءاٌشمياكفةاجمالتالًؼميالًخؼَميي ،افيييامعََةا
لإدلرًةاحتلقالكامناسوقالًؼمياولًعَةاأياأهنااجشميامجَعاوظائفاووشاظاتالملؤسسةالًخؼَميَةاًُسا
فلط ايف الإهخاج الخلدمة اوًىن ايف اثوضََيا اللمر الذلي اًنعوي احامت اػىل احتلِق ارضا الًعاًة اوزايدة ازلهتما
وحتسنيامرنزالملؤسسةالًخؼَميَةاحمََااواػاملَا"ا(دمينـواروترتاىاؾناسرتوم،2009،اص .)45ا
ٌشرالًحادياأنالجلودةالًخؼَميَةايه:ا"الًؼمََةالًيتاهتدفالإىلاثوغَةالملخؼملاوزايدةالىامتمواابجلودةامنا
حِر امؼارفيا اومِادٍهنا اوهظرايهتا اوأساًَة الغامتدىا اأو اثعحَلاهتا اوحزوًده اابملؼَومات اولمليارلت اوحىوٍنا
الاجتاىاتاولدلولفعاولًلميالًيتاجساػداػىلاثعحَقامدادئ الجلودةاومفاىميياايفاحِاثوالًؼمََةاومعاذلثواومعا
للآخرٍنا"ا(لًحادياهولفاَلد،2010،اص .)29ا
اااااااوٍرى اتؼظ الخملخطني اتبهنا الًخحسني الملس متر الدلء امجَع امدخالت الًخؼَمي اوثعوٍر الًربلمجا
ولخلعطالدلرلس َةاتلطداحتلِقاأنرباػددامناللىدلفاتبكياحلكفةاواأكياوكت .ا
نٌلاٍرىاأآخروناتبهناالًخحسنيالملس مترالدلءامجَعامدخالتالًخؼَمياوثعوٍرالًربلمجاولخلعطالدلرلس َةا
تلطداحتلِقاأنرباػددامناللىدلفاتبكياحلكفةاواأكياوكت .ا
ّ
ومنالملسمل اتواأانالملؤسساتالًخؼَميَةاختخَفاغناتؼضياالًحؼظايفاغنارص اهظميااوجبمَعا
ااااااااا
مىوانهتااثحؼا اٌَرؤىاولًرسائيالًيتاثخخناىااوللىدلفالًيتاجسؼىالإىلاحتلِلياافضالاغناظحَؼةاختططاهتاا
وظروفاتَئهتاالخملخَفة،اوظحَؼةاوأهولعالخملرخات،الكاذكلاجيؼيامناحتلِقاحودةاخمرخاتاثكلالملؤسساتا
أمرلاًُساسيال،اذللافلداأضححاثوخوالملؤسساتالًخؼَميَةالإىلاهظامالًؼمََةالًخؼَميَةالحلدًرالذلياًويلالىامتماا
هحرلاابخملرخاتالملس هتدفةا(حمسن،اأمحداوأآخرون،2012،ص .)152ا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

لًفجوةاتنياللإهخاجاولًخؼَمياحِراثظيرالحلاخةاًحؼظالمليناولًوظائفالًيتالاًوفرىاالًخؼَميالحلايلاأوالًؼىسا
لاثوخداتؼظالًخخططاتالًخؼَميَةالًفرصالملناس حة؛ااوامولهحةالملؤسساتالًخؼَميَةاًؼوملةاهظامالجلودةاحِرا
أضححامسةامناسٌلتالًؼرص .ا
منالمليمالغامتدالملؼاًرالًؼاملَةاًخعحَقالجلودةايفالًخؼَميالًؼامامناخاللامؼاًراحمددةاتؼضيا اٌَمجالا
للإدلري،اوالًحؼظاللآخراٌَمجالالًخؼَميي،الهعالكااممااس حقاثخَخصاأمهَةالإدلرةالجلودةايفالًخؼَميايفامااًًل :ا
 ػاملَةاهظامالجلودة،ا اوأهناامسةامناسٌلتالًؼرصالحلدًر.
 لرثحاطالجلودةاابلإهخاحِةا اوحتسنياللإهخاج.
 لثطافاهظامالجلودةاابًشموًَةايفاكفةالجملالت.
 ثدغميالجلودةاًؼمََةاحتسنيالملدرسة.
 ثعوٍرالمليارلتالًلِادًةا اوللإدلرًةاًلادةالًـد.
 زايدةالًؼمياواثلََيالًيدراأوالًفاكد.
 الاس خخدلماللمثياٌَمولردالملادًةاوالًخرشًة.
اااااااوػََواٍىونالًخلومياأآًَةانفِ ةلاٌَلِاماتخحلِقالجلودةاولًخعوٍرالملس متراًلكالًؼنارصالًيتاٌشمَياا
لًخؼَميامناثالمِذاومدرسنياوإلدلرةامدرس َةاوجممتعاوًطحح ااالاىامتم اتبساًَةالًخلومياولًرتنزياػىلاثعوٍرىاا
مدخالاٌَجودةالًخؼَميَةا .ا
وًنخينالًخلومياػىلاظرحاٍلوػةامناللس ئ ةلالجلوىرًةامثي :ا
ملاذلاهلوما؟اوماذلاهلوما؟اوملناهلوما؟اومناًلوما؟اومىتاهلوما؟اوأٍناهلوما؟ ا
ااااااااااوىاثواللس ئ ةلاحتَياػىلا:الملؼملا،الًخَمَذ،الملىونا،اولًاخىوٍنا،اوػىلالًؼميالمللوما ا
( امبؼىن اوشاظات الملخؼمل الًىذاتَة اولًشفوًة ،اوهمارلثو ا) اوحتدًد الًيدف امن الًخلومي اوظحَؼة الًخلوميا
(موضوغي،الخذحار،افروض،امرشوع)......اوثخِانازماهواوماكهواونذكلاملناًمتاىذلالًخلوميا .ا

-3-2اأس حاباالاىامتماابجلودةالًخؼَميَة:ا ا
ىناكامج ةلامناللس حابالملؤدًةالإىلاالاىامتماابجلودةالًخؼَميَةاهذهراأمهياايفامااًًل :ا
 لًؼجزالًخؼَميي:المللطوداتواالاسدامثرايفالًاخؼَميادونالًؼائداهظرلالانالخملرخاتا
لًخؼَميَةا اولًنولجتالًرتتوًةالاحىفيالًعَةايفاسوقالًؼمي.
 لجاساع الًفجوة اتني اخمرخات الًرتتَة اولًخؼَمي ا اوتني اللإهخاج :احِر اثظير الحلاخةا
ًحؼظالملينا اولًوظائفالاًوفرىاالًخؼَميالحلايلاأوالًؼىس.
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-2-2ااأمهَةالإدلرةالجلودةايفالًخؼَمي :ا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

لخنفاضالًؼائداػىلاالاسدامثرايفالًخؼَمي.
لًخؼَمياٍرنزاػىلالملؼارفاولااهمتاابًسَوهَاتا اولمليارلت.
لحلاخةالإىلاثـَرامنطالًثلافةالًخنظميَةاايفالملؤسساتالًخؼَميَة.
مولهحة الملؤسسات الًخؼَميَة اًؼوملة اهظام الجلودة احِر اأضحح امسة امن اسٌلتا
لإهسابالخلرجينياهمارلتاػاًَةاٌَخؼاميامعالًخىنوًوحِاالملخلدمة.
الارثلاءاجبودةاللدلءايفامنظومةالًححرالًؼَمي،الهواىوالًوخوالآخراٌَخؼَمي.
لسدامثرالإماكهَاتا اوظاكاتامجَعاللفرلدالًؼامَنيايفالملؤسساتالًرتتوًة.ا

-4-2اامدادئالجلودةالًخؼَميَة :ا
اااااايفاظيالًخعورالًخىنوًويجالًيائياوزورةالملؼَوماتالًىدرةاأضححامفيومالجلودةاحمورلاأساس َاا
وىامااًخحسنيا اوثعوٍرالًؼمَاَةالًخؼَمياَة،اوػََواميىنناالًلولاتبانامفيومالجلودةالًخؼَميَةاٍرحىزاػىلاػدةامدادئا
جسؼىالإىلاحتلِقاحودةالملخؼملامنالًناحِةالملؼرفِةاوالمليارًة،اولملمتث ةلافامياًىل :ا
-1-4-2لملشارنة :اوحىوناغناظرًقامحياللآابءاولًعاًةاورخالالًؼٌللالملسؤوًَةاابمذالويمامليارلتا
لجلودةاوحيالملشالكتا.
2-4-2ا-الملحادأة:اثوحةاػىلاللإدلرةاوىَئةالًخدرٌساخَقاكمياحودةاحمددةادلخيالملؤسسةاوابًخخًلا
غناللساًَةالًروثَنِةادلخيالملؤسسةا.
-3-4-2لًخعوٍر الملس متر :اوذكلاًخحلِقاثدغمياكميالًرتتَةادلىالًعاًةاابًخفاػيالملس متراولًؼمياػىلا
حتلِقالًخولزناوالاس خـاللاللمثياٌَمولدالملخاحةامناخاللالًخخعَطاولًخلوميالملس مترٍن .ا
-4-4-2ارسػةاردالًفؼي:اًلطداهبااالاس خجاتةاملخعَحاتالملس هتكلامناخاللاحتسنيازمناالاس خجاتةا
ومااًخعَحوامنامرلحؼةالًؼمََاتاوللىدلفاوللوشعة،امناخاللالًخفاػيالملس متر.
 -5-4-2الًرؤًةا االاسرتلثَجَة:ادلىالكامنالًعاًةاولملؼَمنيا اوللآابءاوحرمجهتاالإىلاخعطامس خلدََة،ا
إالذالاثلذرصاػىلافئةامؼَنةايفالملؤسسةالًخؼَميَة،اتياجشميامجَعاأغضاءالملؤسسة،اأاياأنالكاخشصامبثاتةا
رلئداحودة.
-6-4-2الملنفؼةاولًخؼاون:امعاسائرالملؤسساتاللإهخاحِةايفالجملمتعامناخاللاثحادلالملنافعاتنيالملؤسسةا
لًرتتوًةاومؤسساتالجملمتع الملدين .افيييالإذنامعََةاممخدةال اثنهتيي ،اوجشميالكامىوناولكافردايفالملؤسسةا
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حاكًَفاهحرة.




لًؼرص.




لرثفاعاحلكفةالًخؼَميايفامجَعامرلحهل،افاًظاىر اأن الًخؼَمياجمايناوالًولكعاأهواذوا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

اثًثا:الًخلوميالًحَدلؾويجاوحودةالًؼمََةالًخؼَميَة:ا ا
ممااس حق،الحظنااأمهَةالًخلوميالًحَدلؾويج،اوأمهَةالجلودةايفالًخؼَمي،اوفامياًًلاحناولاثوضَحادورا
لًخلومياكدلةالسرتلثَجَةافؼاةلايفاحتلِقالجلودةايفالًؼمََةالًخؼَميَة،الًيتايهاحمورالًخؼَمي .ا

-1-3الًخلومياولًؼمََةالًخؼَميَة :ا
ًؤديالًخلومياوظائفامذؼددةايفالًؼمََةالًخؼَميَةاأمهيا :ا
 لحلمكاػىلاكميةاللىدلفالًخؼَميَةالًيتاثخخناىاالملدرسةاوالًخبندامنامرلػاهتااخلطائصا اوظحَؼةالًفردا
لملخؼملاوًفَسفةاوحاخاتالجملمتعاوظحَؼةالملادةالدلرلس َة .ا
ٌ ساػدالًخلومياػىلاوضوحاىذهاللىدلفاودكهتااوحرثُهبااحسةاللوًوًة.
 لندشاف اهوليح الًضؼف اولًلوة او اثطحَح الملسار الذلي اجسر افِو الًؼمََة الًخؼَميَة اوىذل اًؤندا
لًوظَفةالًدشخَطَةالًؼالحِةامؼااٌَخلوميالًرتتوي.
ٌ ساػدالملؼملاػىلامؼرفةاثالمِذهافردلاولًوكوفاػىلاكدرلهتماوامشالكهتماوهبذلاًخحلقامددأالًفروقا
لًفردًة.
 لإغعاءالًخالمِذاكدرلامنالًخؼزٍزاوللإاثتةاتلطدازايدةالدللفؼَةادلاهماملزًدامنالًخؼملاوالاندشاف.
ٌ ساػدالملؼَمنياػىلالإدرلكامدىافاػََهتمايفالًخدرٌساويفامساػدةالملخؼَمنياػىلاحتلِقاأىدلفيماوا
ىذلالًخلوميالذلليتامناشبهواأناًدفعاابملؼملالإىلاثعوٍراأساًَحواواحتسنياظركو،اوابًخايلارفعامس خوىا
أدلئوا(.)https://www.mo7itona.com/2014/04/blog-post_26.html
ذلكل،افاًخلومياٌساػداػًلالختاذامخسةاأهولعامنالًلرلرلتالملرثحعةاابًؼمََةالًخؼَميَةاويه :ا
- 1-1-3االاهخلائَة :ا
ٌساػدالًخلوميايفالختاذاكرلرلتاحِالالهخلاءاولخذَاراأن راغنارصالًؼمََةالًخؼَميَةانفاءةاوحودة،امبؼينا
لخذَاراأفضيالملدخالتاًنظامالًخؼَميامتيَدلاًخحلِقاأفضيالخملرخات.
لًلرلرلتالًحنائَةالًخىوًنِةٌ:ساػدالًخلوميايفالختاذاكرلرلتامس مترةاحِالاثؼدًيامسارالًؼمََةالًخؼَميَةا
معومااجبمَعاغنارصىااولًؼمياػًلامؼاجلةامااكداًؼرتضاىذلالملسارامناغلداتاومشالكت ،اولًؼمياػًلا
إلزلٍهتااأولاتبول.
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لًخؼَميَة،ا اوثؤنداػىلالًخاكمياتنياغنرصالملنظومةاٌَوضولاٌَمخرجالملعَوباوثاليفاللخعاء،اولًخبندامناأنا
للغٌلل اكد اأدًت اابًطورة الًطحَحة امن اأول امرة اًضٌلن الجلودة اوالارثلاء اثشلك امس متر ا(َلد،2009،ا
ص.)24
لهعالكاامناىذهالملحادئالملرثحعةاابًؼمََة الًرتتوًةاوالًخؼَميَة،اجنداأهناامرحىزلتاأساس َة اجية اأنا
ثنعَقامهنااواثضؼياالملنظومةالًخؼَميَةاضوباهظرىاايفارمساأىدلفيااواس َاساهتا .ا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

- 4-1-3لًلرلرلتاللإضالحِة :ا
لًيدفاللسايساٌَخلومياىوالًؼالجاوللإضالحاولًخعوٍر،اولاميىنالختاذاأًةاكرلرلتالإضالحِةاًخعوٍرا
أياهظاماثؼَميياأواأحداغنارصه،امااملاثندعاثكلالًلرلرلتامناهخاجئامعََةاثلوميامذلنة.ا
(.)https://www.docdroid.net/gjLclz5/fy-alaamly-altaalymy.pdf#page=13

-2-3امؼاًرالجلودةايفالًؼمََةاالًخؼَمياَة :ا
مؼَاراحودةاغضواىَئةالًخدرٌسا(الملؼمل):الإنالًرن ازيةاللساس َةاٌَؼمََةالًخؼَميَةا اوحودهتااحرحىزاػىلا
لملؼملادلورهالحملوري،افىفاءةا اوفؼاًَةالًنظامالًخؼَميياثلوماابلساساػََو اتـظالًنظراغنالًؼنارصاللخرى،ا
اوػََوامنالًرضوري اثبىَيالملؼَمنياػَمَا،اواسَوهَااوازلافِااحىتاٌسامها ايفالإثرلءالًاؼمََةالًخؼَميَة،اوفقا
لًفَسفةاالًيتاٍرمسياالجملمتع،اذلكلاًندـياأن اهوفراهلافرص الٍمنوالمليينالملس مترامناخاللالًخدرًةالًفاػيا
اولملس متر .ا
اوًلوماىذلالملؼَاراػىلاػددامنالملؤرشلتاأمهيا :ا
 جحماأغضاءاىَئةالًخدرٌس.
 مس خوىالًخدرًةاوالًخبىَيالًؼَميالغضاءاىَئةالًخدرٌس.
 ملدلراللإهخاجالًؼَميالغضاءاىَئةالًخدرٌس.
 -1-2-3امؼَاراحودةالملهناجالدلرليس :اجيةاأن اثؼىسالًربلمجا اولملناجهالًخؼَميَةاللىدلفالًرتتوًةا
لًيتاثَيباحاخاتالًخالمِذا اولجملمتع،اوأناحىوناولحضةا اومسدندةالإىلامؼاًرالجلودةا اوثؼىسامذعَحاتا
لحلارضاوالملس خلدي .ا
فاملهناجامنالًرضورياأناًضمنالجلودةايفاحمخوله،ا اونذلالرثحاظواابًولكعا اومولهحخواٌَخـرلتا اولًخعورلتا
لملؼرفِةا اولًخىنوًوحِة،انٌلاجيةاأناثوفرالملناجهالدلرلس َةالًنشاطالًخؼَمييالذلياٍىونافِوالًخَمَذاحمورالًؼمََةا
لًخؼَميَة،احبَراًؼمياػىلاحمنَةاهمارلثوا اولجتاىاثواواٌسيمايفازايدةاوغَوايفامدىاحتمهلاٌَمسؤوًَاتاوخربلتا
لحلَاة .ا

178

جم ةلالًخـراالاحذــــــــــٌلغي**ISSN 2507-7473االجملدلا......الًؼـــدد....ا()2019ا*ااص...-...

- 2-1-3لًلرلرلتالًدشخَطَة :ا
ٌساػد الًخلومي ايف اوشف اوحتدًد اهلاط الًلوة اوهلاط ا الًضؼف اولًلطور ايف امدخالت اومعََاتا
وخمرخاتاأياهظاماثؼَميي،اومنامثاجشخَصامولظنالخلَيايفاأيامهناامتيَدلالإضالهحا.
- 3-1-3لًلرلرلتالًخجمَؼَة :ا
ٌساػدالًخلوميايفالإضدلرالحلمكالٍهنايئاػًلامدياكوةالًنظامالًخؼَمييامعوما،اومدياحودةاخمرخاثو،ا
ومنمثالختاذاكرلرلتاهنائَةاثشبنالًنظاماولكاأواتؼظاغنارصه.

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

-2-2-3امؼَاراحودةاللإماكهَاتالملادًةاواللإهفاقالًخؼَميي:اميثيامتوًيالًخؼَميامدخالاابًؽاللمهَةايفاأيا
هظاماثؼَميي ،ا اوتدونالٍمتوًيالًالزماًلف اهظامالًخؼَمياػاحزلاغناأدلءاهمامواللساس َة،اولاشماأناحودةا
لًخؼَميامتثيامذـرلااتتؼااتلدرالٍمتوًيالًخؼَمييايفالكاجمالامناجمالتالًنشاط .ا
ااااااامنالًرضورياأاناًخطفالًىذابالملدريساابحلدلزةا اولًخجدًدالدلل م اٌَمؼَوماتاولحذولئواػىلا
لًطورالملَوهةاولخلرلئطا اوللشاكلالًخوضَحَةالًرضورًة اٌَمؼملاولًخؼمل،اولثطافواابًوضوحايفالًىذاتةاولًعحاػةا
اووحودادًَياٌَمؼملاٍرلفقالًىذابالملدريس،اابلإضافةالإىلالًوزَلةالملرلفلة .ا

-4-2-3امؼَاراحودةاللإدلرةالًخؼَميَة :ا
ااااااالإناحودةاللإدلرةالًخؼَميَةاثخوكفاػىلالًلائدالإىلاحداهحر،افاإنافشهلايفالإدرلكالملدخيالًيَلكيا
حنوالإدلرةالجلودةاس َؤثراحامتاػىلاجناحوايفالًلِادة،ا اوػََوامنالًرضوريالخذَارالًلِادةاللإدلرًةالملناس حةالًيتا
ثؼمياػىلاثوحِواإالجيايبالغضاءاىَئةالًخدرٌسا اونذلالًخالمِذامناخاللامدادئالًلِادةالدلميلرلظَةالًيتاثؼميا
وفقامناخاجسودهاػالكاتالإوساهَةامشجؼةاػىلاالاًزتلماتلميالجلودةايفامجَعامىوانتالًؼمََةالًخؼَميَة .ا

-3-3امؼَارالًخلوميالًحَدلؾويجامكدخياٌَجودةالًخؼَميَة :ا
اااااًؼخربالًخلومياحزءلالاًخجزأا امنامسارالًخؼملاوًُستاوظَفذواللساس َةالحلمكاابًنجاحاولًفشي؛ا
تي اثدغمي الملسؼى الًخؼاَ ّمي اٌَخالمِذ ،اوثوحِو اأو الإػادة اثوحِو الملٌلرسات الًحَدلؾوحِة اٌَمدرس اغن اظرًقا
لملؼاجلةالًرتتوًة،اوىذل اثلذيض اتعحَؼةالحلالامتاٍزلاتَدلؾوحِا،اأيالًلدرةاػىلالس خخدلماوسائيالًخؼَمياولًخؼملا
مذنوػة اثبخذ ايف الحلس حان اثنوع امس خوايت الًخالمِذ ،اومتىهنم امن الًسر احنو الًنجاح الًرتتوي اػرب امساكلا
خمخَفة،النالًـاًةاللساس َةاًوحودالًخلومياىوالإرشاداوثُسراثلدمالكاثَمَذايفاثؼٌَلثو اولنامااًدلاػىلا
لًنجاحاىواهوغَةالًفيما اوهوغَةالًىفاءلتالًيتامتتاحمنَهتا،اوهوغَةالملؼارفالًيتاتنُتاوًُستامكَةالملؼَوماتا
لخملزهةايفالذللهرةا(لٌَجنةالًوظنَةاٌَمناجه،2016،ص .2)284ا
اااااالإناما اميزياىذلالًخلومياىواأهواًلمياتطفةاؿرامنؼزةلالملؼارفاوًؼخربىاامولرداًاندـياجتنَدىاايفا
لًوضؼَات الملؼلدةالًيتاثدجمواومتنحياامؼا.اوىذلال اًؼيناأنالملدرسالاًخفلدالملىدس حاتافردايامثيا:اكاػدةا
منالًلولػد،اكاهوناػَمي،اًىناىذلالًنشاطالملخىرراًندـيالغخحارهاننشاطاٌَمرلكدة،اولاًندـياأناًؤثرانثرلا
ػىلالحلمكالذلياًطدرهالملدارساػىلالًخَمَذ،النالًخلومياٌسعالملرلكدةاوٌشمَياا؛اًىنوالاٍىذفياهبا،اوًىونا
لًاخلومي اًندرج ايف اهظام ادل م الًخعور ،افاإهو اًفطي الًنوغَة اغن الًمكَة ا(لٌَجنة الًوظنَة اٌَمناجه،2016،ا
ص .)285ا
ااااوًنئاكنالًخلومياأدلةاتَدلؾوحِةاهتدفالإىلاثُسرالًخؼٌَلتاوحتسُهناا؛افييياأدلةادلمعةالإىلاحتسنيا
حودةالًخؼَميامبااٌشمهلامناغنارصا(الًخالمِذا–الملدرسونا–للإدلرةالملدرس َةا–الجملمتعا)اتوضفيااجحرالًزلوًةا
يف اللإضالح الًشامي اكطد الًاخعوٍر ا اولًاخحسني ا اولًاخوحِو ا اولًاخمنَة ا اولًاخؼدًي ا اولًاضحط اولًرفع امن الملٌلرساتا
لًخؼَميَةا .ا
179

جم ةلالًخـراالاحذــــــــــٌلغي**ISSN 2507-7473االجملدلا04الًؼـــدد01ا()2020ا*ااص182-169

-3-2-3امؼَاراحودةالًىذابالملدريس:ا ا

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

لحلرصاػىلاثنوًعاأساًَةالًخلومياحبَراحتخوياػىلالًخلوميالًشفوي،الًىذايب،الًؼمًل.
مشوًَةالًخلومياخملخَفاجمالتالًخؼَميامناهمارلت،امؼارف،الجتاىات،اكمي.
الاىامتماتبساًَةالًخلوميالًحدًياًالخذحارلتالًيتاٍرحىزافهيااثلومياللدلءاػىلاثلوميامَفاتا
أغٌللالًخالمِذا اولًخلومياػىلاأساسالملالحظةاواؿرىا .ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ااااااواػََواًندـياوضعامؼاًراكِاساولحضةاٌسييالس خخدلهمااوالًلِاساػَهيا،افذلوميالًخالمِذاجيةا
أن اثدنوعافِواأساًَةاثلومياأدلهئم اوأناجسيمايفالًخؼَميا اوللإفادةامنالًخـذًةالًرلحؼةا اوٌش ارتطاأناًخطفا
لمللوموناابًشفافِةا اولًؼدلةلاولملوضوغَةايفاأساًَهبم،ا اونذكلاكدرةاىذهاللساًَةالًخلوميَةالملس خخدمةاػىلا
حتدًدامس خوايتالًخالمِذا اوكِاساخمرخاتالًخؼَمي،اذلكلاوحةامرلػاةاحودةالًخلوميا اوذكلامناخاللاثطمميا
هظاماثل اوميياٍرحىزاػىلاػدةاملوماتا :ا
وضعاهظامافؼالاًخلومياأدلءالًخالمِذامديناػىلاأسساموضوغَةاواػَمَةاحدًثة.
الاس خفادةامناجتاربالدلولالًناحجةايفاجمالالًخلوميالملدريس.
لًخدرًةالملس متراملطمميالًخلومياوالمللومنياأهفسيم.

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداتوزًداسَمية-اداجناةاحيَاوي-خامؼةاثسىرة-الجلزلئر

اا

خامتة ا

ا
ا
كامئةالملرلحع :ا
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

لًحادياهولفاَلد،الجلودةالًخؼَميَةاوثعحَلاتاالاٍزو(،غٌلن:ادلرالًَازورديا2010،ا)؛ ا
دمينـواروترتاىاؿنسرتوم،الإدلرةالجلودةالًشام ةل(،الًلاىرة:اننوزاٌَنرشاولًخوزًعا)2009،،ا؛ ا
غحداهللااكًلا،افضَ ةلاحناش،الًرتتَةالًؼامة،الملؼيدالًوظيناًخىوٍنامس خخديمالًرتتَةاوحتسنيا
مس خولمها،الحلرلشا،الجلزلئرا،ا2009ا؛ ا
الكرلامورؿان،اأس خاذةامساػدةاملادةالًؼَومالًس َاس َةاجبامؼةاللإمارلتالًؼرتَةالملخحدة.اوجشميا
لىامتماهتا الًححثَة اللإدلرة الًؼاملَة اٌَخؼَمي اولًخعورلت الًخؼَميَة ايف امنعلة الًرشق اللوسط اوشٌللا
أفرًلِاwww.al-fanarmedia.org/؛ ا
لٌَجنةالًوظنَةاٌَمناجه،امهناجالًخؼَمياالاتخدليئ،اوزلرةالًرتتَةالًوظنَة،ا2016؛ ا
حمسنالًظاملي ،اأمحداللإمارةاوأآخرونا،كِاساحودةاخمرخاتالًخؼَميالًؼايلامناوهجة اهظرالجلامؼاتا
وتؼظامؤسساتاسوقالًؼمي(درلسةاحتََََةايفامنعلةالًفرلتاللوسط)،جم ةلاللإدلرةاوالاكذطاد،ا
لًس نةالًرلتؼةاولًثالزون،ع90ا2012،ا؛ ا
َلد الًطاحل اح رويب ا ،الدلًَي الًحَدلؾويج املرح ةل الًخؼَمي االاتخدليئ ا– اوفق الًنطوص الملرحؼَةا
ولملناجهالًرمسَة،ادلرالًيدىا،اػنيامََ ةلا،الجلزلئرا،ا2012ا؛ ا
َلداجنارلشدالًزىرليئ،اثطور املرتحاًخعوٍراأدولتاكِاساوحتطَيالًعالباوفقامؼاًرالجلودةا
لًشام ةلاتوزلرةالًرتتَةاولًخؼَمي،اخامؼةاأمالًلرى،لًسؼودًة2009،ا؛ ا
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ااااااااامت افامي اثلدم اوضف امنط الًخلومي الًحَدلؾويج امكدخي اجلودة اخمرخات الًخؼَمي ا امما اٌس خدغي احركِةا
لملٌلرساتالًخلوميَةاوحتسُهنااومنحياامس خوىاأػىلامنالًطدقا؛اذكلاأناثـَرالًنظرةالإىلالًؼميالدلًدلنخَيكا
ًنؼىس اػىل امعََة الًخلومي اوملارابت الًخؼَمي ا الًيت اما الهفىت اثخجدد امع اللإضالحات الًرتتوًة .فَاَخلوميا
لًخعور،انٌلاأهواميىنناامنالًىشفاغنالملس خوايتا
لًاحَدلؾويجاأمهَةاكطوىاحىسةالًخؼَمياظاتعالًالزحاتاو ّ
لًسَوكت الًفردًةا
لملؼرفِة الًؼامة اولخلاضة ،اوهل ادور افؼال ايف احركِة المليارلت اولٍهنوض اابًربلمج الًخّؼَمياَة او ّ
رضورةامعََةاثلوميامنالًحدلًةاحىتالٍهناًة،اوحودةا
ولدلاغَة،ا اولكامرشوعاأواجرانمجاثؼَميياانحجاحرلفلواابً ا
لًؼمََةالًخؼَميَةاٍرحىزاابًرضورةاػىلاثخينامعََيتالًخلومي.ا اوثعحَلواجيةاأناًرتمجاهظاماثلوميامرنا اوحمفز .ا
لإن الإضالح الملنظومة الًرتتوًة اىو الًشـي الًشاؿي اٌَمجمتؼات الملؼارصة ،اذكل اأن احىوٍن الًرأسٌللا
لًخرشياًؼدالدلػامةاللساس َة اًلك اثعور الحامتغيا اوحمنَةاجممتؼَةامس خدلمة.اوكداحرمجاىذلايفاثخينالًؼدًدا
للآًَات،امناتُهناالًخلومي،اكطدالًوضولاابًخؼَميالإىلاأػىلالملس خوايتاولهؼاكساذكلاػىلاحودةالًخىوٍنا
ولًخبىَي اٌَمولرد الًخرشًة اٍمتىِهنا امن االاهدماج ايف احمَط اػاملي اٍمتزي اابًخنافس َة ايف امجَع الجملالت اومولهحةا
لًخعورلتا اولًخحولتالًيتا ٌشيدىاالًؼرصامعاثنايمالكذطادايتالملؼرفةااواحتدايتالًؼوملة.

لًخلوميالًحَدلؾويجاكسرتلثَجَةاجلودةالًؼمََةالًخؼَميَةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ا
11. https://www.docdroid.net/gjLclz5/fy-alaamly-altaalymy.pdf#page=13
12. https://www.mo7itona.com/2014/04/blog-post_26.html
13. https://sites.google.com/site/httpsayamejameaia/home/ayamdrasyte/rkayz-almlyte-altlymyte
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 .9لملؼيد الًوظين اٌَححر ايف الًرتتَة ،الًخلِمي اوثعوٍر الملنظومة الًرتتوًة الًنوغَة الًفؼاًَة ،احبوثا
وحرتَة،ع،3ا2012،؛ ا
 .10مـزياخبوشاَلد،اتَدلؾوحِةالًخلومي،ا(ثسىرةا:دلرازًداٌَعحاػةاولًنرشا،ا)2016؛ ا

