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Abstract. The term of TQM in education refers to continuous development of management 
strategy produced by the educational institution adopted on a set ofprinciples in order to bring 
out its main entrance, which is the student on highest quality in all aspects growing ofthe 
mental, psychological, social, moral and physical in order to satisfy the student to become 
required after his graduate in the labor market and to satisfy all the organs ofthe society 
benefiting ofthis alumnus. The aim of this research is to highlight on the concept of TQM and to 
know the importance of the needs of TQM in education and to know the TQM standards in 

education and also, to know the objectives ofapplying TQM in educational institutions, as well 
as, to understand the reality ofapplying TQM in Libyan educational institutions, to reach some 
results and recommendations that will contribute to achieve the desired educational quality. 
In this research we conclude that necessity adopt the concepts of TQM and apply it in our 

educational system if we really want to grow by education and achieve the desired educational 
quality. As well as, we should supply our educational institutions by highly educated managers 
with the necessary administrative and educational skills to manage it well. And also by 
lecturers qualified scientifically and educationally to do their duty to the fullest to the students 

and society and must create and provide the appropriate environment and help to good 
education and effective within educational institutions. It has been shown us through the 
results that the managers believe the Libyan educational institutions in Malaysia applying the 
total quality management that both of school management and lecturers are characterized by 

quality and abide by the principles of total quality management and its standards. 
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 مقدمة:
إن النجاح اهلائل الذي حققه تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية يف الدول 

منه ا، أدى  املتقدمة وبعد أن أثبت ج دواه يف إدارة ه ذه املؤسس ات و حتس ني منتجاهتا وخدماهتا وحتقي ق رض ا املس تفيدين
إىل االهتم ام بتطبيق ه كأس لوب إداري متمي ز يف املؤسس ات التعليمي ة، وه ذا م ا دف ع ب الكثري م ن الب احثني إىل دراسة م دى 

رة إمكاني ة االس تفادة من ه يف املؤسس ات التعليمي ة حي ث ق اموا بع دة دراس ات يف ه ذا الش أن أك دوا م ن خالهل ا أن مب ادئ إدا
اجل ودة الش املة ميك ن تطبيقه ا واالس تفادة منه ا يف املؤسس ات التعليمي ة ولك ن املش كلة تحكم ن يف الفه م الصحيح والتنفيذ 

ل إن تطبي  ق إدارة اجل  ودة الش  املة يف التعل  يم أص  بح ض  رورة الب  د منه  ا، ألن املخ  رج التعليم  ي ه  و م  دخل لك   .الناجح هلا
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القطاعات األخ رى ف إذا حس ن املخ رج التعليم ي وج اد ج ادت م دخالت القطاع ات األخ رى وابلت ايل ج ادت عملياهت ا 
 .وحسنت خمرجاهتا وانلت رضا املستهلكني واملستفيدين منها

  أهداف البحث:
 لتعليم.ا إدارة اجلودة الشاملة يف جة إىلوأمهية احلا مفهوم إدارة اجلودة الشاملة معرفة .1
 .معرفة معايري إدارة اجلودة الشاملة وأهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية الليبية مباليزاي .2
 .الوقوف على واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية الليبية مباليزاي .3
  .يف حتقيق اجلودة التعليمية املنشودةالتوصل إىل بعض النتائج والتوصيات اليت من شأهنا املسامهة   .4
 

 تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليماملطلب األول: 
زاوية  هناك تباين بني املختصني يف حتديد تعريف اجلودة يف التعليم حيث يصعب حتديد تعريف حم دد اهل  أو النظ ر إليه ا م ن

 ب ات وتطلع ات الزب ائن ذوو العالق ة م ن الطلب ة وأولي اء األم ورواحدة فالنظرة جيب أن تكون مشولية وتل يب مجي ع متطل
 .واملؤسسات واجملتمع بشكل عام

تمدة ف يمكن تعري ف إدارة اجل ودة الش املة يف الرتبي ة أبهن ا: إس رتاتيجية إداري ة مس تمرة التط وير تنتهجه ا املؤسس ة التعليمي ة مع
ل ختريج مدخلها الرئيس ي وه و الطال ب عل ى أعل ى مس توى م ن اجل ودة م ن كاف ة على جمموعة من املبادئ وذلك من أج

خترجه  جوان ب النم و العقلي ة والنفس ية واالجتماعي ة واخللقي ة واجلس مية وذل ك بغي ة إرض اء الطال ب ب أن يص بح مطلوب ا بع د
  .املخرجيف سوق العمل وإرضاء كافة أجهزة اجملتمع املستفيدة من هذا 

يعرفها البعض اآلخر على أهنا: عملية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم واملعلومات يتم من خالهل ا توظي ف مواه ب العاملني 
  .واستثمار قدراهتم يف خمتلف اجملاالت لتحقيق التحسن املستمر ألهداف املنظمة

املعلوم ات  ة ترتك ز عل ى جمموع ة م ن الق يم وتس تمد حركته ا م نأبهن ا عملي ة إس رتاتيجية إداري Rhodes :كم ا عرفه ا رودس
والبيان ات ال يت توظ ف مواه ب الع املني يف املدرس ة وتس تثمر ق دراهتم الفكري ة يف مس توايت التنظ يم املختلف ة بطريقة مبتكرة 

  .لضمان التحسني املستمر يف جودة املدرسة أو املؤسسة التعليمية
خالهلا  أبهنا: قدرة املؤسس ة الرتبوي ة عل ى تق دمي خدم ة مبس توى ع ال م ن اجل ودة املتمي زة وتس تطيع م ن2002لسعود عرفها ا

 .الوفاء ابحتياجات ورغبات عمالئها من الطلبة وأولياء األمور وأصحاب العمل وغريهم
 ي مبع ىن أن ه إذا نظرن ا إىل التعل يم عل ى أن ه اس تثمار ق ومي يف حني يرى آخرون أن اجلودة الشاملة تعين: إجيابية النظ ام التعليم

ل ه مدخالت ه وخمرجات ه ف إن جودت ه تع ين أن تك ون ه ذه املخرج ات جي دة ومتفق ة م ع أه داف النظ ام م ن حي ث احتياجات 
 .اجملتمع ككل يف تطوره ومنوه واحتياجات الفرد ابعتباره وحدة بناء هذا اجملتمع

 
 ىل إدارة اجلودة الشاملة يف التعليمإاحلاجة املطلب الثاين: 

صناعية إن نظ ام التعل يم يف مجي ع دول الع امل يت وىل مس ؤولية إع داد امل وارد البش رية الالزم ة للعم ل يف مجي ع اجملاالت املهني ة ال
ي ع امله ن وعن دما تك ون إدارة اجل ودة الش املة حاج ة ملح ة و التجارية و العسكرية و احلرفي ة ويع د املنه ل ال ذي تنه ل من ه مج

للمؤسس ة  اإلنتاجي ة و اخلدمي ة فم ن ب اب أوىل أن تب دأ م ن املؤسس ات التعليمي ة و إدارة عمله ا ألن خمرج ات املؤسس ة 
واإلنتاجي  ة األخ رى األم  ر ال ذي س يؤدي  التعليمي ة اجلي  دة س تكون ابلض رورة م  دخالت جي دة يف نظ  م املؤسس ات اخلدمي ة
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ؤسسات ابلنتيج ة إىل إس هام املؤسس ة التعليمي ة ال يت تتب ىن إدارة اجل ودة الش املة بص ورة غ ري مباش رة يف جن اح ب رامج اجلودة يف امل
 .اإلنتاجية و اخلدمية

 : التعليم ضرورية وذلك لألسباب التاليةعلى هذا األساس أصبحت احلاجة إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
 ة ال العج  ز التعليم  ي: واملقص  ود ب  ه اس  تثمار يف التعل  يم دون العائ  د نظ  را ألن املخرج  ات التعليمي  ة والن  واتج الرتبوي  .1

 .تكفي الطلب الفعال يف أسواق العمل ابلدرجة املطلوبة
  يوفر عدد الوظائف الكافية واملناسبة للمخرجات معدالت البطالة املرتفعة: فاإلنتاج ال .2

 .التعليمية والعكس
حي ث تظه ر احلاج ة ل بعض امله ن والوظ ائف ال يت ال يوفره ا التعل يم احل ايل أو  اتس اع الفج وة ب ني اإلنت اج والتعل يم: .3

 .العكس ال توجد بعض التخصصات التعليمية الفرص املناسبة بعد التخرج
مع اخنفاض العائد  كلفة التعليم يف مجيع مراحله، فالظاهر أن التعليم جماين والواقع أنه ذو تكاليف متزايدة،ارتفاع ت .4

 .على االستثمار التعليمي
 .التعليم يركز على املعارف واملعلومات وينسى وال يهتم ابلسلوكيات واملهارات .5
 .تعدم املشاركة يف تصميم الربامج التعليمية على مجيع املستواي .6
 .أصبح العديد من خرجيي اجلامعات يعملون يف وظائف على غري ختصصاهتم العلمية .7

 إدارة اجلودة الشاملة يف التعليماملطلب الثالث: حماور 
د ديميث ل فه م حم اور اجل ودة الش املة يف التعل يم أوىل اخلط وات الرئيس ية يف حتقيقه ا ورغ م تع دد تل ك احمل اور إال أن ه ميك ن حت

  أمهها فيما يلي:
ج ودة املعل م: يعت رب املعل م األس اس يف تنفي ذ برن امج إدارة اجل ودة الش املة يف القس م واملخت ربات، إذ يتوق ف جن اح    .1

ي ة واقتدار املؤسس ة التعليمي ة يف حتقي ق أه دافها عل ى مق دار م ا يبذل ه م ن نش اط ومق دار م ا ميتلك ه م ن متك ن يف مادت ه العلم
 يف إيصاهلا ورغبة يف 

 .إعطائها
 جودة الطالب: يعترب الطالب حم ور عملي ة التعل يم وال تعلم وه و املس تفيد الرئيس ي م ن   .2

 اجل ودة إذ ي تم بن اء شخص ية الطالب مبا ميتلك من معارف ومهارات وقيم لتتحقق في ه 
املقدم ة ل ه، كما يتم تقومي الطالب يف ظل املخرجات اليت تتحقق لديه يف ص فات اجل ودة وك ذلك ي تم اإلهتم ام ابخل دمات 

 .اجلوانب الدراسية والسلوكية
تنتقل اإلدارة هنا لدور العمل القيادي الذي حيق ق األه داف ب أعلى فاعلي ة ويف ظ ل  جودة اإلدارة والتشريعات والقوانني: .3

التش  ريعات والق  وانني يف املدرس  ة واض  حة جلمي  ع امل  وظفني وتس  عى لتحقيق رسالة أفض  ل العالق  ات اإلنس  انية حبي  ث تك  ون 
 .املدرسة بيسر وسهولة لبناء نظام اجلودة واستمرار العمل على التحسني املستمر

اف الرتبوي  ة ال  يت تل  يب حاج ات ج  ودة الب  رامج واملن  اهج التعليمي  ة: جي  ب أن تعك  س ال  ربامج واملن  اهج التعليمي  ة األه  د .4
 الطلب ة واجملتمع وأن تك ون واض حة ومس تندة إىل 

 .مع ايري اجل ودة وتعك س متطلب ات احلاض ر واملس تقبل يف التقدم للطالب
 ج  ودة املب  اين التعليمي  ة ومرافقه  ا وجتهيزاهت  ا: جي  ب أن تت  وفر املب  اين الكافي  ة واآلمن  ة  .5
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 ملراف  ق الص  حية واملالعب والتجهيزات واملختربات ومصادر التعليم الالزمة من مكتبات وا
 .وأجهزة حاسوب وغريها

 رائط ج  ودة الكت  اب املدرس  ي: ض  رورة إتص  افه ابحلداث  ة والتجدي  د ال  دائم للمعلوم  ات واحتوائ  ه عل  ى الص  ور امللون  ة واخل .6
الض رورية للطال ب واملعل م واتص افه ابلوض وح يف الكتاب ة والطباع ة ووج ود دلي ل للمعل م يرافق الكتاب  واألش كال التوض يحية

 .املدرسي
ج ودة التق ومي: ب النظر إىل أمهي ة التحس ني املس تمر يف نظ ام إدارة اجل ودة الش املة وض رورة حتقي ق مواص فات اجل ودة يف   .7

التعلمية فإنه ينبغي وضع معايري تكون واض حة وحم ددة ويس هل استخدامها والقي اس عليه ا إىل عناصر العملية التعليمية 
 .جانب اإلستفادة من التغذية الراجعة التحسينية وتوظيفها حنو التحسن ولتقدم يف مجيع العناصر التعليمية

م ن م دخالت أي نظ ام تعليم ي وب دون التموي ل الالزم  ميث ل متوي ل التعل يم م دخال ب الغ األمهي ة ج ودة اإلنف اق التعليم ي:  .8
يقف نظام التعليم عاجزا عن أداء مهام ه األساس ية، والش ك أن ج ودة التعل يم عل ى وج ه العم وم متث ل متغ ريا اتبع ا لق در 

 لوف اء بتموي ل التعل يم أم را ل ه التموي ل التعليم ي يف ك ل جم ال م ن جم االت النش اط ويع د ت دبري األم وال الالزم ة ل
 .أث ره الكبري يف تنفيذ الربامج التعليمية املخطط هلا

 معايري إدارة اجلودة الشاملة يف التعليماملطلب الرابع: 
  هناك العديد من املعايري اليت يتم استخدامها يف اجملال التعليمي وتشمل:

 :معيار جودة عضو هيئة التدريس )املعلم(  .1
الفلسفة  العم  ل عل  ى أتهي  ل عض  و هيئ  ة الت  دريس عملي  ا وس  لوكيا وثقافي  ا ليعم  ل عل  ى إث  راء العملي  ة التعليمي  ة وف  ق ويع  ين

 .اليت يرمسها اجملتمع لذلك ينبغي أن توفر له فرص النمو املهين املستمر من خالل التدريب الفاعل واملستمر
مستوى  حجم عدد أعضاء هيئة التدريس وكفاايهتم التدريسية وكذلك دد من املؤشرات أبرزها:ويقوم هذا املعيار على ع

مقدار اإلنتاج  وكذلك، مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمعو ، التدريب والتأهيل العلمي ألعضاء هيئة التدريس
 .العلمي لعضو هيئة التدريس

  معيار جودة الطالب:  .2
 .لب علميا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا ليتمكن من استيعاب دقائق املعرفةيقصد به أتهيل الطا

 
 تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم

لق د أص بح تطبي ق اجل ودة الش املة يف التعل يم مطلب ا  ملح ا  ألج ل التفاع ل م ع متغ ريات عص ر يتس م ابلتس ارع املع ريف 
افسة والصراع بني األفراد واجلماعات واملؤسسات وما من ش ك أن األخ ذ ب اجلودة الش املة يف والتكنولوجي وتتزايد فيه املن

التعليم ضرورة ملحة متكننا من حتقيق جودة التعليم الذي يع د أداة التنمي ة والتق دم وم ن مث الوف اء ابحتياج ات اجملتمع م ن 
 .الكوادر والقوى البشرية املختصة

 رات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليممرب املطلب األول: 
لتطبيقها يف ال ي  تم تطبي  ق أي ش  يء دون أن يك  ون هن  اك م  ربر هل  ذا التطبي  ق، ف  إلدارة اجل  ودة الش  املة يوج  د م  ربرات كث  رية 

 لتعليم ي ال تتوق ف عن د حتس ني األداء وإمن  اجمال التعليم وأن هذه املربرات تؤكد أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف النظ ام ا
  :مههاهت دف إىل حتس  ني امل  دخالت والعملي  ات واملخرج  ات ول  ذلك ك  ان لالهتم  ام ب  اجلودة يف التعل  يم العدي  د م  ن املربرات أ
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 إقبال معظم اجملتمعات على التوسع يف التعليم ابعتباره العامل احلاسم يف التنمية  .1
 .اجملتمعية

 .اكتشاف الدول املتقدمة اخنفاض مستوايت التحصيل الدراسي بني طالهبا والوضع أسوء يف الدول النامية .2
 .هبا على املستويني النظري والتطبيقي تزايد الرغبة عامليا يف الوصول إىل معايري جديدة عن اجلودة واالهتمام .3
 .خالل إعداد الفرد ملواجهتها والتعايش معهااحلاجة إىل مواجهة املتغريات العاملية مستقبال من  .4
إن الثورة التكنولوجية الشاملة والقائم ة عل ى ت دفق علم ي ومع ريف مل يس بق ل ه مثي ل، ميث ل حت داي للعق ل البش ري وه و م ا  .5

  .جعل اجملتمعات تنافس يف جتويد نظمها التعليمية
بني العاملي واحمللي  :اقضات اليت ظهرت يف القرن الواحد والعشرينيصل العامل من خالل اجلودة إىل ختفيف حدة التن  .6

وبني الكلي واخلصوصي وذلك يف كيفية احملافظة على  .وذلك مبطالبة الفرد أن يكون عامليا دون أن ينفصل عن جذوره
ب مع التغيري دون التنكر وبني التقاليد واحلداثة وذلك يف كيفية التجاو  .التقاليد والثقافة اخلاصة وسط التطورات اجلارية

وبني الروحي واملادي فالعامل يتطلع إىل قيم وأخالقيات  .وبني التوسع اهلائل يف املعارف وقدرة اإلنسان على استيعاهبا .للهوية
  .سامية وهذه مهمة نبيلة للرتبية

 إضافة لكل هذا هناك مربرات أخرى لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم وهي: 
ط اجلودة ابإلنتاجية وكذلك ارتباط نظام اجلودة ابلشمولية يف كافة اجملاالت ومع التقومي الشامل للتعليم يف املؤسسات ارتبا

د من جناح تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف العديد البف، عاملية نظام اجلودة ومسة من مسات العصر احلديث، كما أن التعليمية
 .ول العاملمن املؤسسات التعليمية يف معظم د

 
 أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليماملطلب الثاين: 

مم ا الش ك في ه أن اهل دف الرئيس ي م ن تطبي ق إدارة اجل ودة الش املة يف املؤسس ات التعليمي ة ه و تط وير وحتس ني اخل دمات 
 ة املقدم ة للعم الء وكس ب رض اهم وهناك أهداف فرعية واملخرج ات م ع ختف يض يف التك اليف والوق ت واجله د لتحس ني اخلدم

 تنطلق من هذا 
حتقيق اجلودة وتقليل الوقت الالزم إلجناز املهمات وكذلك تعليم اإلدارة والعاملني كيفية حتديد وترتيب وحتليل  :اهلدف وهي

عمل على تلبيتها والبقاء واالستمرار املشكالت وجتزيئها للتمكن من السيطرة عليها، والتعرف على احتياجات الزابئن وال
 .والتفوق على اآلخرين

كما أنه لتبين فلسفة اجلودة الشاملة يف التعليم أهداف أخرى تس تلزمها طبيع ة العص ر وم ا ش هده م ن تغ ريات عل ى مجيع 
 األصعدة ومن هذه األهداف:

د من دافعيتهم حنو التعلم، ورفع مستوى األداء عند حتسني نوعية اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة ابستمرار مما يزي .1
العاملني يف املدرسة مبا فيهم اإلدارات التعليمية من خالل إعدادها وتزويدها بثقافة اجلودة الشاملة واملدرسون من خالل 

 .تدريبهم املستمر وتبصريهم مبعايري جودة األداء والتخطيط والتقومي واملتابعة املستمرة
التدريس وتطويرها مبا يستجيب ملستجدات املناهج واجتاهاهتا احلديثة، وتوفري التدريب الالزم للعاملني  حتسني طرائق  .2

 .ومتكينهم من مواكبة التطور الذي تشهده مؤسسات التعليم العاملية
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تعاوين بني مجيع تنمية االنتماء والوالء للمؤسسة التعليمية لدى العاملني فيها، وتنمية روح الفريق الواحد والعمل ال    .3
 .العاملني يف املؤسسة التعليمية

تدفع املؤسسات الرتبوية إىل مواكبة التغريات يف سوق العمل ورغبات املنتفعني من اخلدمة التعليمية وكذلك تقليل األخطاء  .4
 .ةكما يتحدد بوضوح مسؤولية األفراد واألقسام يف املؤسسة التعليمي  .أو منع حدوثها يف العملية التعليمية

  .خلق الثقة بني املدرسة واملنتفعني وإدامتها وزايدة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم .5
 معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليماملطلب الثالث: 

ل ب عليه ا طامل ا إن تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع التعليم ي ق د يكتنف ه بع ض الص عوابت وال يت ميك ن التغ
 وجدت إدارة فعالة ومتحمسة هلذا النظام وميكن تلخيص أهم املعوقات يف أربع قضااي رئيسية هي:

 أوًَل: القضااي املتعلقة ابلنظام التعليمي بشكل عام
 .وعدم التنسيق بني نظامي التعليم العام والعايل عدم توظيف املفاهيم االقتصادية على العملية التعليمية، .1
 لبعد عن التخطيط االسرتاتيجي واالكتفاء ابلتخطيط قصري األجل، واملركزية يف رسم ا  .2

 السياسة الرتبوية وصنع القرار الرتبوي. 
 وقص  ور املن  اهج وطرائ  ق التعل  يم: تتمي  ز ، ضعف بنية نظم املعلومات يف القطاع الرتبوي  .3

 قوميه  ا ونق  ص وس  ائلها التعليمية وتعتمد على ه  ذه املن  اهج ابلقص  ور يف حمتواه  ا وأس  اليب ت
 طرائق التعليم اليت تقوم على احلفظ والتلقني. 

 اثنياً: القضااي املتعلقة ابهليئات التعليمية العليا ومؤسساهتا الَّتبوية
عدم وجود أسس و  فعلهقلة التزام القيادة يف املؤسسة التعليمية ابجلودة حيث يقارن العاملون بني ما يقوله مديرهم وما ي  .1

 أو معايري لقياس اجلودة تشمل املخرجات واملدخالت التعليمية.
 .هتيئة املناخ املناسب للتطبيق وتعجل النتائج البدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قبل  .2
عدم إعطاء استخدام اإلحصائيات بطريقة غري سليمة يف حتليل البياانت وابلتايل الوصول إىل نتائج خاطئة، وكذلك   .3

 .أمهية كافية لعملية قياس وتقومي األداء
ختوف بعض العاملني من و  مقاومة التغيري والتطوير بسبب النقص يف ثقافة اجلودة لدى املديرين والعاملني يف املؤسسة،  .4

 حتمل املسؤولية إزاء معايري حديثة غري مألوفة لديهم.
مفهوم علم اقتصادايت التعليم، ومتسك املعلمني ابألساليب التقليدية عدم إقامة دورات تدريبية ملديري املدارس لرتسيخ   .5

 .يف التدريس
 اثلثاً: القضااي املتعلقة ابلطلبة

 الكثاف   ة الطالبي    ة يف بع   ض م   دارس التعل   يم الع   ام.    .1
 رتكيز اس تمرار غالبي ة املؤسس ات التعليمي ة يف اس تخدام ط رق التعل يم التقليدي ة ك ال  .2

 عل ى احلف ظ والتلق ني وقل ة اس تخدام التقنية واسرتاتيجيات التعلم احلديثة وتوظيفها يف 
 .التدريس وإغفال استخدام التعلم الذايت

 : ميكن تلخيصها كما يلي: رابعاً: القضااي املتصلة ابلنظام املايل والتمويل
 .تمويل التعليم وحمدودية البدائل األخرىاستمرار االعتماد بشكل كبري على احلكومة كمصدر رئيسي ل  .1
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حاجة نظام التعليم إىل وجود منهج منتظم لتوزيع املوارد على التعليم العام يف مجيع املناطق بشكل متوازن، وكذلك   .2
 .ضعف النظام املايل واملعلومايت، فتطبيق اجلودة يتطلب موارد مالية لقاء تدريب العاملني يف جمال اجلودة

 
 اخلامتة:

التعليم اللييب مباليزاي وامهيتها، ومن خالل الدراسة اليت اجريناها يف هذا البحث  إدارة اجل ودة الش املة يفناولنا يف حبثنا هذا ت
 حتّصلنا على بعض االستنتاجات اليت تتلخص يف التايل: 

م  ا أردن  ا فع  ال أن ن  نهض ب  التعليم وأن ض رورة تب ين مف اهيم إدارة اجل ودة الش املة وتطبيقه ا يف نظامن  ا التعليم  ي إذا  .1
 .حنق  ق اجل  ودة التعليمي  ة املنش  ودة

ينبغ  ي تزوي  د مؤسس اتنا التعليمي ة مب دراء ذوي مس توى تعليم ي ع ايل وميتلك ون امله ارات اإلداري ة والرتبوي ة الض رورية  .2
 . ليقوم وا ب واجبهم عل ى أكم ل وج ه اجت اه التالمي ذ واجملتمعحلس ن تس يريها، وأبس اتذة م ؤهلني علمي ا وتربوي ا 

 الليبية مباليزاي. الب د م ن هتيئ ة وت وفري البيئة املناسبة واملساعدة على التعليم اجليد والفعال داخل املؤسس ات التعليمي ة .3
ت التعليمية الليبية مباليزاي تطّبق إدارة اجلودة لقد اتضح لنا من خالل النتائج املتوصل إليها أبن امل دراء ي رون أن املؤسس ا .4

 .الشاملة وذلك أبن اإلدارة املدرسية واألس تاذ كالمه ا يتص فان ب اجلودة ويلتزم ان مبب ادئ إدارة اجلودة الشاملة ومعايريها
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