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 ملخص البحث

 -اهداف البحث:

 -ٌسعى البحث لتحقٌق األهداف التالٌة :

 تعرف االتجاهات الحدٌثة فً إدارة الجودة الشاملة فً مجال التعلٌم -1
 تعرف متطلبات تطبٌق الجودة الشاملة فً النظام التعلٌمً -2

 تعرف معاٌٌر الجودة فً مدارس التعلٌم العام بجازان -3
مكونات العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء إدارة وضع تصور مقترح لتطوٌر وتحسٌن جمٌع  -4

 الجودة الشاملة وثورة المعلومات والتكنولوجٌا

 -منهجٌة البحث :

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفً الذي ٌعتمد على تحلٌل مفهوم الجودة الشاملة ومتطلبات 
ومعاٌٌر استخدامه فً التعلٌم العام بجازان ووضع تصور مقترح لتحسٌن وتطوٌر مدخالت 

 النظام التعلٌمً وذلك من اجل الحصول على اهم مخرج للنظام التعلٌمً وهم الطالب .

 -النتائج :

وبناء على ما ورد فً البحث   نستطٌع أن نستنتج انه البد من مولد نظام تعلٌمً جدٌد أكثر 
جدوى وفاعلٌة، ٌكون محوره التلمٌذ من خالل تفاعله ومشاركته بصورة فاعله، وتلعب فٌه 

ات الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المتمثلة فً الشبكات المحلٌة وشبكة تقنٌ
اإلنترنت العالمٌة دورا واعدا بناء علً مفهوم وفلسفة الجودة الشاملة فً التعلٌم حٌث 
أصبحت طبٌعة األعمال الحدٌثة تتطلب من المدارس إعداد الطالب بمجموعة مختلفة من 

 ٌتبناها نظام التعلٌم القدٌمالمهارات غٌر تلك التً 

وكذلك ٌمكن القول بؤن شكل المإسسات التعلٌمٌة سٌكون مختلفا كثٌرا عما هو علٌه اآلن 
وسٌختلف شكل الفصل الدراسً بحٌث ٌكون هناك جهاز حاسوب لكل طالب كما ستتمكن 

علمٌة المدارس من االتصال بالمكتبات المختلفة للحصول علً ما ترغب فٌه من مراجع ومواد 
أو برمجٌات تعلٌمٌة وسٌختلف شكل الكتاب المدرسً عن المؤلوف إذ ٌحتمل أن ٌستبدل 

 0بقرص مرن أو ضوئً، وستكون هناك نوعٌة جدٌدة من المعلمٌن والتالمٌذ 

 -التوصٌات : 

زٌادة اإلنفاق على قطاع التعلٌم سواء من خالل الحكومة أو من خالل التبرعات من  (1
 األهالً

 التكنولوجٌا الحدٌثة واستخدامفً شكل المبانً المدرسٌة الجدٌدة بما ٌتناسب تغٌٌر  (2

جهاز حاسب آلً فً كل فصل من فصول المدرسة وٌفضل إرفاقه  استخداممحاولة  (3
 0بجهاز عرض مرئً 

تكوٌن جهاز متخصص إلدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم العام ، وهذا الجهاز ٌكون  (4
والتنفٌذ والتقوٌم للمخرجات التعلٌمٌة المطلوبة  وبشكل مستمر ، مع تحدٌد قادر علً التطبٌق 

 وظٌفة كل فرد فً هذا الفرٌق .
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أن ٌركز قطاع التعلٌم على النوعٌة أكثر من الكمٌة وجعل التنافس بٌن المإسسات  (5
لً التعلٌمٌة ال ٌقتصر علً جلب أكبر عدد من الطالب ، بل بجودة الطالب ونوعٌته وقدرته ع

 إحداث التطور المستقبلً فً المجتمع  .

اختٌار وتدرٌب كوادر قٌادٌة فاعلة فً العمل اإلداري تستخدم أسالٌب حدٌثة فً  (6
االتصال والتواصل وإقامة عالقات إنسانٌة تشجع علً العمل وتزٌد دافعٌة جمٌع األفراد نحو 

 العمل .

الجودة بالتعلٌم فً عصر تسوده التغٌٌر والتحسٌن فً المناهج بما ٌتالءم ومبدأ  (7
 الحاسبات

  0د التطبٌق باعتبارها مقٌاس للجود( عن 14استخدام مبادئ دٌمنج )  (8

Research Summary 

research goals:- 

The research aims to achieve the following objectives: 

1 .Know the latest trends in total quality management in the 
field of education 

2 - defines the requirements of the application of total quality 
in the educational system 

3 .Quality standards are defined in the general education 
schools in Jizan 

4 - Develop a proposed vision for the development and 
improvement of all components of the educational process in 

the light of TQM and the revolution of information and 
technology 

Research Methodology :- 

The researcher adopted the descriptive approach, which is 
based on the analysis of the concept of total quality and the 
requirements and criteria of its use in general education in 

Jazan and the development of a proposed vision to improve 
and develop the inputs of the educational system in order to 

obtain the most important exit for the educational system، 

Results :- 

Based on the research, we can conclude that a new, more 
effective and effective educational system must be created, 
which is centered on the student through its interaction and 

active participation, in which the computer and ICT 
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technologies of local networks and the Internet play a 
promising role based on the concept and philosophy Total 

quality in education The nature of modern business requires 
schools to prepare students with a variety of skills other than 

those adopted by the old education system 

It is also possible to say that the form of educational 
institutions will be very different from what it is now. The form 
of the semester will vary so that there is a computer for each 

student. The schools will be able to contact the various 
libraries to obtain the desired references, scientific materials 
or educational software. It is likely to be replaced by a floppy 
or light disc, and there will be a new quality of teachers and 

students 

Recommendations: 

1 )Increase expenditure on the education sector, whether 
through the government or through donations from parents 

2 )Change in the form of new school buildings commensurate 
with the use of modern technology 

3 )Attempting to use a computer in each classroom of the 
school, preferably with a video projector 

4 )The formation of a specialized system for the management 
of total quality in public education, and this device is able to 
implement and implementation and evaluation of educational 
outputs required and continuously, with the determination of 

the function of each individual in this team. 

5 )that the education sector focuses on quality more than 
quantity and make competition between educational 

institutions not only to bring the largest number of students, 
but the quality and quality of the student and his ability to 

bring about future development in society. 

6 )Selection and training of leadership cadres in the 
administrative work using modern methods of communication 
and communication and the establishment of human relations 

to encourage work and increase the motivation of all 
individuals to work. 
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7 )Change and improvement in the curriculum in accordance 
with the principle of quality education in an era dominated by 

computers 

8 )Using the principles of DeMing (14) when applied as a 
measure of quality 

 


