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 اجلىده انشامهه واهميتها يف انعمهيه انتعهيميه
 

 م.د. زيشة عبج االميخ حدغ
 السبحث االول

 الجػدة لغة:
 

" أصل الكمسة" جػد" والجيج نكيس الخديء،  وجاد الذيء جػدة أي صار جيجًا، أحجث الذيء 
 (ٕٚ، ٜٗٛٔوالتججيج مثمو " ) ابغ مشطػر، فجاد، 

 )معجع لدان العخب(
 الجػده الذاممو /اصصالحا  
 

  -عخفيا كل مغ :
  -( :ٕ٘ٓٓ) حسػد،  -:ٔ

" أنيا الصخيقة أو الػسيمة الذاممو لمعسل التي تذجع العامميغ لمعسل ضسغ فخيق واحج مسا يعسل 
 يغ" عمى خمق قيسة مزافة لتحقيق إشباع حاجات السدتيمك

 (  ٘ٚ، صٕ٘ٓٓ) حسػد،                                                  
  -(:ٜٕٔٓ) السذيجاني،  -:ٕ 

" ىي فمدفة تقػد جسيع العسميات التشطيسية في البيئو التعميسيو إلى تحقيق رضا الصالب وأولياء 
 أمػرىع " 

 ( ٜٖ،صٜٕٔٓ) السذيجاني،                                                         
  -(:ٕٛٓٓ) الرخايخه والعداف،  -:ٖ

" ىي استخاتيجية إدارية تختكد عمى مجسػعة مغ الكيع،  تدتسج حخكاتيا مغ السعمػمات التي 
معامميغ في مختمف مخاحل تتسكغ في إشارىا مغ استثسار وتػضيف السػاىب والقجرات الفكخية ل

 العسل " 
 (ٜٗ٘،صٕٔٔٓ) الرخايخة والعداف،                                                   
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 :تعخيف التعميع لغة
" مذتق مغ الفعل َعمع، وَعمسو ذلظ الذيء تعميسًا فتعمع ومشو قػلو تعالى "قال لُو ُمػسى ىل 

 (ٙٙ" )سػرة الكيف أتبعظ عمى أن ُتعمِسغ مسا ُعمستع ُرشجا
 َعِمَسُو، ِعْمسًا: َعَخَفُو، وَعِمَع ىػ في نفِدو، وَرُجٌل عاِلٌع وَعِميٌع" -"َعِمَسُو 

 )السعجع القامػس السحيط(
 تعخيف التعميع /اصصالحا     

  -عخفو كل مغ :
 -(:ٖٕٔٓ)لكحل / -:ٔ

عارف مغ قبل السعمع " ىػ الشذاط الحي يديع بو كل مغ السعمع والستعمع بحيث يقع تعميع الس
 واستيعابيا وتعمسيا مغ قبل الستعمع " 

 (ٔٔ،صٖٕٔٓ) لكحل،        
 (ٜٕٓٓ) عصية ،-:ٕ

" ىي مجسػعة مغ اإلجخاءات والعسميات واألساليب التي نقػم بيا مغ أجل إحجاث التعمع وتقػيسو 
 " 

 (ٜٕ،صٜٕٓٓة، ) عصي                                                               
 -(:ٖٜٜٔ) ميخيجيغ، -:ٖ

" التعميع عسمية يكتدب أو يتعجل عغ شخيقيا السعخفو والسيارات واالتجاىات بصخيقو تتفق مع 
 كػن الدمػك اإلنداني دائع التغييخ "

 الجػدة الذاممة-السبحث الثاني :
 

 أىجاف الجػده الذاممو :-أوال:
لذاممة في السؤسدات التعميسية ىػ تصػيخ لمخجمات أن اليجف الخئيدي في تصبيق إدارة الجػدة ا

والسخخجات مع تخفيف التكاليف والػقت والجيج لتحديغ الخجمو السقجمة لمعسالء وكدب 
 رضاىع.

رفع مدتػى األداء العام ألن مغ ميام اداره الجػدة الذاممة تفادي الدمبيات تساما بحيث ال -:ٔ
 عشج تشفيح األعسال. تكػن ىشاك أية ندبة االحتسال وقػع الخصأ
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 تحجيج نػعيو الخجمات السقجمة والدمع السشتجو مسا يداىع ذلظ في تعديد السخكد التشافدي.-:ٕ
رفع كفاءة عسميو اتخاذ القخارات مغ خالل االىتسام بشػعيو وكسية السعمػمات ذات العالقة -:ٖ

 اتخاذ القخار.بسػضػع القخار فزال عغ ايسان اإلداره بالسذاركة والتذاور في عسميو 
 تخفيس الػقت الالزم إلنجاز األعسال.-:ٗ
تحقيق متصمبات السدتفيج والتخكيد عمى إرضائو بأعمى درجة مسكشة وضبط الذكاوى -:٘

 واالقالل مشيا ووضع الحمػل ليا.
امجاد العامميغ بسا يزسغ حدغ سيخ العسل مغ نزع وإجخاءات وتػجييات بسا يزسغ زياده -:ٙ

 مدتػى األداء لجسيع اإلدارييغ والعامميغ.الكفاءة ورفع 
 تخشيج اإلنفاق العام بذكل يجعل عشرخ التكاليف محػرا لكل ميام السشزسو.-:ٚ
زياده والء وانتساء األفخاد العامميغ اسياد ثقافو التعاون والعسل الجساعي بخوح الفخيق الػاحج -:ٛ

 التحفيد.إضافو إلى اعتساد إالداره عمى أساليب متشػعة مغ وسائل 
 (ٖٗ،صٕٛٔٓ)الذايب وآخخون،                                         

 مبادئ الجػدة الذاممة -ثانيا :
 

  -أن سخ نجاح إدارة الجػدة الذاممة يخجع إلى عجد مغ السبادئ التي تختكد عمييا ومشيا :       
ئيع ألعساليع وتقميز تحميل العامميغ السدتسخ لعسميات العسل وذلظ بيجف تحديغ أدا -:ٔ

 التفاوت في مابيشيع وقيادة عسميات البحث والتحميل.
تػفيخ التجريب والحػافد لمعامميغ مغ أجل السحافطة الجائسو عمى الجػدة العالية والحيمػلة  -:ٕ

 دون التحبحب في اإلنتاجية.
كسجخل( أن الحخص عمى الجػده يجب أن يتع في السخاحل األولى في عسميات اإلنتاج ) -:ٖ

وليذ االىتسامبيا في السخاحل  األخيخة ) كسخخج( ولعل ىحا السبجأ ىػ الحي يسيد إدارة الجػدة 
 الذاممة بالسقارنة مع اإلدارة باألىجاف.

أن الحكع الشيائي عمى الجػدة يقخره السدتيمظ أو السدتفيج مغ الخجمة مغ مشطػر أن  -:ٗ
 احتياجات السشتفعيغ مغ خجماتيا.اليجف الشيائي ألية مؤسدو ىػ تمبية  

أن تحقق الجػدة  ليدت عسمية ثابتة فالجػدة تتصمب تحديشًا مدتسخا لمسجخالت والعسميات،   -:٘
 وأن ىحه التحديشات تدتػجب مذاركة العامميغ والتداميا مؤسديا شامال.
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ع كافو لزسان تجفق بخامج الجػدة مغ اإلدارة العميا لتعع العامميغ عمى اختالف مدتػياتي -:ٙ
 السذاركة اإليجابية لتشفيح تمظ البخامج.

تحقيق االتراالت األفكية والخأسيو الفعالو بسا يديل مغ نذخ مفاليع الجػدة الذاممة في  -:ٚ
 أرجاء السشطسة.

 تحقيق رضا السدتفيج أو السشتفع مغ الخجمة السقجمة. -:ٛ
اب العامميغ السيارات والسعارف تبجأ بخامج الجػدة الذاممة وتشتيي بالتجريب الكد -:ٜ

 واالتجاىات التي تسكشيع مغ تصػيخ األداء وتحديشو بذكل مدتسخ.
اإلحتفال بالشحاج والتخكيد في اإليجابيات مغ خالل تشاسب األجخ والحػافد مع شبيعة  -:ٓٔ

ر العسل ومدؤوليات ومدتػى أداء األفخاد الػاجبات السشػشة بيع مغ ناحية ومع مدتػيات األسعا
 ومتصمبات السعيذة الدائجة مغ ناحية أخخى.

 (ٕٔ،صٕٓٔٓ) التسيسي،     
 متصمبات الجػدة الذاممة.-ثالثًا :
أن تصبيق مفيػم إدارة الجػدة الذاممة يدتمدم بعس الستصمبات وقج اختمف الباحثػن في       

مي ليا مغ ىشا تحجيجىا إال أن ىحا االختالف فيسا بيشيع كان في العجد وليذ في السحتػى الك
 -يسكغ اجسال أىع متصمبات تصبيق إدارة الجػده الذاممو في اآلتي :

أن أسمػب البحث والتقري أو مايدسى االداره بالتجػال يتصمب مغ الكياده الكيام -الكياده : -:ٔ
بالبحث والتقري عغ أعسال السشزسو كافو واالستساع إلى مذكالت العامميغ وتجريبيع عمى 

جيجة وإقامة شخكو اتراالت مع اقدام السشزسو ككل بسا يزسغ تحقيق تحديغ فعال التقشيات الج
 في أداء العامميغ.

أن التدام اإلدارة العميا بإدارة الجػدة الذاممة يتصمب مغ القاده التجريب عمى -االلتدام :-:ٕ
خ اىسيو دعع السفاليع والسبادئ االساسيو ليحه الفمدفو بسا يحقق االستفاده مغ مداياىا والتقتر

اإلدارة العميا عمى مجخد تخريز السػارد الالزمة وإنسا تستج لتذسل قيام كل مشزسو بػضع 
مجسػعو أولػيات، فإذا كانت االداره العميا لمسشطسو غيخ قادره عمى اضيار التداميا الصػيل بجعع 

افو يتػجب معخفو البخنامج فمغ تشجح في تشفيح اداره الجػده الذاممو كسا أن التدام العامميغ ك
استعجاداتيع الحاتيو في تقبل أنساط العسل الججيجه والسخكده عمى الخقابو الحاتية لمعسل ومذاركتيع 
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في عسميات تحديغ الجػدة بالذكل الحي يحقق جسيع الستصمبات والسػاصفات التي يخغب الدبػن 
 في الحرػل عمييا في الدمع والخجمات السقجمة لو.

العسل الجساعي ىػ أحج متصمبات نجاح اداره الجػدة الذاممة إذ تعج فخق أن -فخق العسل :-:ٖ
العسل وسيمو ميسو النجماج العامميغ ألنو ميسا تكغ كبيخا أو متسكشًا في التشطيع فإن عزستظ 

 ومكانتظ ال تتجدج في فخديتظ إنسا في نجاح السشزسو كػنيا كيانًاواحجا وشاماًل.
اد تكػن مياراتيع متسسو لبعزيا البعس وممتدميغ باليجف ففخق العسل ىي مجسػعو مغ األفخ 

 العام ومػجييغ أدائيع نحػ الغايو واليجف السخاد تحكيقو.             
 ٜٔ،صٕٔٔٓ)قادة،                                     

 
 مدػغات إدخال نزام الجػدة الذاممة في التعميع.-رابعاً :

ن أن يكػن ىشاك مبخر ليحا التصبيق، فالداره الجػده الذاممو اليتع تصبيق أيذيء دو           
يػجج مدػغات كثيخه لتصبيقيا في مجال التعميع وان ىحه السدػغات تؤكج أن تصبيق اداره الجػدة 
الذاممة في الشزام التعميسي التتػقف عشج تحديغ األداء وإنسا تيجف الى تحديغ السجخالت 

 -لالىتسام بالجػدة في التعميع العجيج مغ السدػغات أىسيا :والعسميات والسخخجات ولحلظ كان 
اقبال معطع السجتسعات عمى التػسع في التعميع باعتباره العامل الحاسع في التشسية -ٔ

 السجتسعية.
اكتذاف الجول الستقجمة انخفاض مدتػيات التحريل الجراسي بيغ شالبيا والػضع أسػأ في  -ٕ

 الجول الشامية.
الخغبو عالسيا في الػصػل إلى معاييخ ججيجة عغ الجػده واالىتسام بيا عمى السدتػييغ تدايج  -ٖ

 الشطخي والتصبيقي.
الحاجة إلى مػاجية الستغيخات العالسية مدتكبال مغ خالل إعجاد الفخد لسػاجيتيا والتعاير  -ٗ

 معيا.
القخن الػاحج يرل العالع مغ خالل الجػدة إلى تخفيف حجة التشاقزات التي ضيخت في  -٘

 والعذخيغ.
أن الثػرة التكشػلػجية الذاممو والقائسة عمى تجفق عمسي ومعخفي لع يدبق لو مثيل يسثل تحجيا  -ٙ

 لمعقل البذخي وىػ ما جعل السجتسعات تشافذ في تججيج نزسيا التعميسيو.
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 (ٔ٘،صٕٔٔٓ)قادة، 
 رواد تصػر إدارة الجػدة الذاممة  -خامدًا:

يث عغ تصػر مفيػم الجػدة الذاممة فإن ذلظ يقػدنا لمػقػف أمام ثالث يتزح بجالء عشج الحج
  -مفكخيغ أسيسػا بذكل فاعل في تصػيخ مجاخل إدارة الجػدة الذاممة وىع كل مغ :

 ادوارد  دمشج-ٔ
 جػزيف جػران  -ٕ
 فيميب كخوسبي  -ٖ

ي قاد ثػرة إدارة إن إدوارد دمشج مدتذار أمخيكي يعتبخ بسثابة األب الح -*إدوارد دمشج :    
الجػدة الذاممة حيث انو قجم العجيج مغ السداىسات اليادفة  في تصػيخ الجػدة في أمخيكا مغ 
خالل تصبيقات خخائط السخاقبة اإلحرائية وقج ركد عمى ضخورة  قيام السشطسة بتقميل االنجخافات 

تي أصبحت ذات إثخ التي تحرل أثشاء العسل وقج أشار لحلظ لكتاباتو عغ فمدفتو وأساليبو ال
فعال في تصػيخ الجػدة الذاممة وقج أشار بػضػح لسفيػم إدارة الجػدة الذاممة مغ خالل تخكيده 

 -عمى اربعو عذخ معيار ىي :
تثبيت الغخض مغ تحديغ السشتج أو الخجمة ويتزسغ خمق ثبات في األغخاض اليادفة -:ٔ

 رًا مدؤلية اإلدارة العميا بذأنيا.لتحديغ جػدة السشتجات والخجمات السدمع تقجيسيا واقخا
التكيف مع الفمدفة الججيجة وتعشي تبشي  فمدفو ججيجة تقػم عمى ضػء اعتبار أن السشطسة  -:ٕ

تحقق أىجافيا مغ خالل تجاوز اإلخفاقات السقتخنة باليجر والزياع في السادة األولية وانخفاض 
 كفاءة العامميغ والتخمز مغ التأخيخ في إنجاز العسل.

تػقف االعتساد عمى الفحز الذامل كصخيقو أساسية لتحديغ الجػده وتتشاول اعتساد   -ٖ
الفحز والتفتير باستخجام األساليب اإلحرائيو في الديصخة والتخمز مغ اإلخفاقات في األداء 

 اإلنتاجي ً 
التػقف عغ الشطخ إلى السذخوع مغ خالل الدعخ : وتعشي عجم اعتساد األسعار كسؤشخ  -ٗ

 ي لمذخاء بل اعتساد السجيديغ الحيغ يعتسجون الجػدة العالية في بيع مشتجاتيع.أساس
 

 (ٕٜ، صٕ٘ٓٓ)حسػد،     
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التحديغ السدتسخ لعسمية إنتاج الدمع والخجمات وتعشي متابعة السذاكل التي تخافق  - ٘       
ىتسام باستخجام األداء وتجاوزىا وتحديغ األداء الستعمق باألنذصة التذغيمية بذكل مدتسخ واال

 األساليب اإلحرائية.
وتعشي اعتساد الصخق الحجيثة في التجريب  -إيجاد التكامل بيغ األساليب الحجيثة والتجريب : -ٙ

 والتعميع في العسل مع تبشي قيادة بجيمو.
تحقيق التشاسق بيغ اإلشخاف واإلدارة وتعشي تحديشالعسميات اإلشخافية وتسكيغ السذخفيغ مغ -ٚ

بذكل مباشخ مع العامميغ في الخصػط والذعب اإلنتاجية وتحديغ أدائيع وفقا لمتػجيات العسل 
السختمفة  وتعسيق تػجييات السذخفيغ أو مالحطي العسل نحػ تحديغ الجػدة وزيادة اإلنتاجية 

 وجعل آفاق وترػرات ىؤالء السذخفيغ تقػد العامميغ نحػ نفذ األىجاف.
الخػف مغ العامميغ وجعل أنذصتيع تتػجو دائسا نحػ معخفة أبعاد الخػف : وتتزسغ أزالو  -ٛ

 السذاكل في األداء وإبالغ اإلدارة السدؤولة عغ ذلظ بذكل مدتسخ ودون تخدد أو خػف.
إزالة الحػاجد السػجػدة بيغ اإلدارات : وتعشي كدخ الحجود السػضػعة بيغ األقدام السختمفة  -ٜ

 ق واحج.         وجعميع يعسمػن سػيا وبخوح متفاعمو كفخي
 (ٕٜ،صٕ٘ٓٓ)حسػد،                                                    

تقميل الذعارات واألىجاف الخقسية والمػحات وغيخ ذلظ : وتتشاول تجاوز الريغ واألساليب  -ٓٔ
 غيخ القادرة عمى تحقيق األىجاف األساسية لإلنجاز اإلنتاجي.

مب تحقيق نتيجو محجدة مغ كل مػضف عمى حجة والتخكيد بجال تقميل اإلجخاءات التي تتص -ٔٔ
 مغ ذلظ عمى تكػيغ سمػك الفخيق الػاحج.

 إزالة العػائق في االتراالت : وتتزسغ إزالة الحػاجد بيغ اإلدارة العميا والعامميغ. -ٕٔ
وبسيارات تأسيذ البخامج التصػيخية : وتعشي إحالل بخامج التعميع والتصػيخ السدتسخ لألفخاد  -ٖٔ

 ججيجة.
تذجيع األفخاد في العسل والدعي مغ أجل مػاكبة التحدغ والتصػر السدتسخيغ في األداء  -ٗٔ

 واعتساد سياسات تصػيخية ججيجة.
 
 (ٖٜ، صٕ٘ٓٓ)حسػد،   
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وقج إشارة جػران إلى تصػيخ السشتج وىحا يسثل إحجى إسياماتو في الجػدة الذاممة بحيث       
ر الريانة التي يتع اتخاذىا عمى مدتػى جػدة السشتج السعيغ في حيث أن ان الخقابو  تعكذ دو 

 تصػيخ السشتج كسا يخاه جػران صسيع الجػدة الذاممة وىي عسمية مدتسخة ال تكاد ان تشتيي.
 

أيالسبيعات  Zero defectاما فميب كخوسبي فإن احج السفاليع التي جاء بيا ىي مايعخف       
سميات اإلنتاجية حيث انو يخى أن الجػدة ماليو  إلى انعكاسا  لسجى تداوي صفخ في إشار الع

 معياريو الكيادة وكحلظ اإلداوات األخخى التي تعكذ معاييخ الجػدة.
 

 (ٜ٘، ص ٕ٘ٓٓ) حسػد،                                                  
 سادسًا : معػقات تصبيق الجػدة الذاممة.  

سؤسدات في تصبيق إدارة الجػدة الذاممة بيشسا يفذل البعس اآلخخ قج تشجح بعس ال      
  -ويخجع الدبب الخئيدي لفذل ىحه السؤسدات في عسميو التصبيق نفديا:

  -ان مغ بيغ األسباب الذائعة لمفذل في تصبيق بخنامج إدارة الجػدة الذاممة مايمي:
الذاممة  فالبج ليحه اإلدارة أن تتعمع أوال  عجم التدام اإلدارة العميا بتصبيق بخنامج إدارة الجػدة-ٔ

خصػات ىحا البخنامج ثع تػجج ليكال تشطيسا ونطام مكافأت يجعع ىحا البخنامج ومغ ثع يكػن 
 لجييا الخغبة في تكخيذ السرادر والجيػد الالزمة لتصبيق ىحا البخنامج.

شطام ككل،  فال يػجج التخكيد عمى أساليب معيشة في إدارة الجػده الذاممو وليذ عمى ال -ٕ
 أسمػب واحج يزسغ تصبيقو تحقيق الجػدة  الذاممة.

عجم الحرػل عمى مذاركة السػضفيغ في بخنامج إدارة الجػدة الذاممة فسغ الزخوري  -ٖ
 إلنجاح ىحا البخنامج مذاركة كافة أفخاد السؤسدة والتداميع السدتسخ ومدؤوليتيع تجاىو.

اإلدارة والسػضفيغ نحػ بخنامج إدارة الجػده الذاممو  بعس السؤسدات تحرل عمى التدام -ٗ
 وتقػم بتجريب ىؤالء السػضفيغ عمى البخنامج وال تقػم بتحػيل ىحا التجريب إلى حيد الػاقع.

 تػقع نتائج فػرية وليدت عمى السجى البعيج. -٘
نطام  تخكيد السؤسدة عمى تبشي شخق وأساليب إدارة الجػدة الذاممة التي ال تتػافق مع -ٙ

 إنتاجيا.
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مقاومة التغييخ سػاء كان مغ اإلدارة أو مغ العامميغ ألن بخامج تحديغ الجػدة تدتجعي تغيخا  -ٚ
 تاما  في ثقافو وشخق العسل في السؤسدة 

 وكحا تخػف بعس العامميغ مغ تحسل السدؤولية وااللتدام بسعاييخ حجيثة عمييع.
غ اعتسادىا عمى األشخاص العادييغ في اعتساد السؤسدة عمى خبخاء بالجػدة أكثخ م -ٛ

 (ٕٚ، صٕٔٔٓ)قادة،                          السؤسدة.  
 التعميع -السبحث الثالث :

 :التعميع  -أوال :
وان التعميع ىػ عسميو إثارة قػى الستعمع العقميو ونذاشو الحاتي فزال عغ تػفيخ األجػاء، 

عمى الكيام بتغييخ في سمػكو الشاجع عغ السثيخات واإلمكانيات السالئسة التي تداعج الستعمع 
 الجاخمية والخارجية.

والتعميع معمػمات تمقى ومعارف تكتدب أو ىػ عسمو نقل أو إيرال معارف أو معمػمات أو 
خبخات، أو ميارات إلى فخد أو أفخاد بصخيقة ما وندتشتج مسا تقجم أن التعميع يعشي تقجيع 

إلى الستعمع،وبيحا السفيػم يكػن الستعمع سمبيا.ان ىحا السفيػم  السعمػمات والخبخات مغ السعمع
مبشي عمى افتخاض أن السعمع ىػ االعخف وعمى الستعمع أن يتقبل مشو كل ما يقجمو مغ دون أي 
رفس أو تذكيظ.ان ىحا السفيػم لع يعج قادرا عمى تمبية ما يخاد مغ التعميع في العرخ الحجيث 

كػن الستعمع فيو عشرخا إيجابيا ويذكل محػر العسميو التعميسيو وان الحي يخيج مغ التعميع أن ي
يكػن مذاركا فعاال فييا لحلظ فإن التعميع اليػم يعشي جسيع اإلجخاءات التي يقػم بيا السعمع مغ 

 أجل تحقيق أىجاف محجدة وجعل الستعمع يتعمع.
 مغ خبخات وميارات. ويتسكغ مغ تعجيل سمػكو في ضػء ماتعمسو مغ دروس تعميسية ومااكتدب

 
 (ٜٖ،ص ٜٕٓٓ) عصية،   
 

 ميشة التعميع  -ثانيا :   
 

أن ميشة التعميع مغ السيغ القجيسة، الججيجة، قجيسة في أصميا ومسارستيا، ججيجة في فشياتيا      
وأساليبيا الستصػرة،  فيي السيشة الػحيجة مغ خالل السعمع القادرةعمى تبميغ رسالة السجتسع مسا 
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ونتائجيا ال  جعميا تحافظ عمى مكانتيا السخمػقة في السجتسع مقارنة ببكية السيغ، ألن مخدودىا
 يعػد عمى الفخد نفدو فحدب بل يتعجاه لكافة السجتسع 

 
 (ٕٛٔ،صٕٗٔٓ)دشاش،                                                

 
التعميع رسالو مقجسة وميشة سامية، رسالو ألنيا تحقق أىجاف السجتسع ومقجسة ألنيا وسيمو      

مية ألنيا تتصمب مغ أصحابيا أخالقا حدشة وعمسا األنبياء والسرمحيغ والسخبيغ،  وميشة سا
 مشطسا يشبثق مغ الذعػر بالسدؤولية اتجاه األخخيغ.

وعشجما نتكمع عغ التخبية  والتعميع يتزح الجور السيع لمسعمع نزخا لسخكده األساسي في الشطام  
التصػرات التعميسي،  باعتباره مجخ الداوية في أي إصالح أو تصػيخ تخبػي،  وليحا وفي ضل 

العمسية والتكشػلػجية الستدارعة لع يعج يكفي ان يتقغ السعمع السادة العمسيو التي يمقشيا لمستعمسيغ، 
بل إن يكػن قادرا عمى تججيج معمػماتو بإستسخار ومتابعو السدتججات العمسيو والسيشيو وان يكػن 

يغ واالنفتاح عمى السجتسع متفتحا السعخفو العمسيو وقادرا عمى بشاء عالقات ايجابيو مع اآلخخ 
 السحمي والعالسي.

 (ٕٕٛ،صٕٗٔٓ)دشاش،                                            
 أسذ التعميع -ثالثًا:

مخاعاة قبػل الصمبو، فيعصػن مغ السػاد مايالئسيع ويتفق مع رغباتيع وبيئتيع لكي يدتفجوا  -:ٔ
 مغ الجراسو.

 في التعميع وعجم ارىاق الستعمع بأوامخ ونػاىي ال حاجو ليا. العسل بقاعجه الحخيو السعقػلو -:ٕ
 تييئو الصمبو إلى العسل وتخغيبيع فيو حتى يعسمػا، فإن مغ يعسل بخغبو اليتعب.-:ٖ
مخاعاة عالع الصالب والتفكيخ فيو قبل أي شيء آخخ والعسل عمى إعجاده لمحياة التي تشتطخه، -:ٗ

 ليفاد مغ التعميع العسمي والشزخي.
إيجاد روح التعاون بأن يتعاون الصالب مع السجرس، والسجرس مع الصالب واألب مع -:٘

السجرس، وبعبارة أخخى البيت مع السؤسدو التعميسيو لمشيػض بالستعمع وبمػغ الغايو التي تشذجىا 
 التخبيو والتعميع.
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اليع وبحػثيع، تذجيع الصمبة عمى أن يتعمسػا بأنفديع ويعتسجون عمييا، ويثقػا بيا في أعس-:ٙ
 واليدتعيشػا بالسجرس إال عشج الزخورة والذعػر بالرعػبو.

استثسار الشذاط الحاتي بأن يذتخك الصمبو في كل عسل يقػم بو السجرس، ويعصييع فخص -:ٚ
 العسل، ويذجعيع عمى أن يعتسجوا عمى أنفديع.

 (ٗٔ،صٕٚٓٓ)الخصيب، 
 مقػمات التعميع -رابعًا:

ألساسية الكثيخة التعقيج بدبب تعجد السؤثخات وتذابظ العػامل، ومغ ان التعميع مغ الزػاىخ ا
 -صعػبات التجريذ ماياتي:

أن السعمع مجخد ممقغ لمصمبو جسمو مغ السعارف والسعمػمات بسا يسكغ أن يؤدي إلى -ٔ
أعجادىع ليكػنػا مػاششيغ صالحيغ وتدويجىع بكل ماقج يحتاجػن لمشجاح في الحياة، وىحه 

 مغ التجريذ عسميو معقجه.الغايو تجعل 
ان العسميو التعميسيو معقجه، ألنيا تتأثخ بذخريو السجرس، وأن لكل مجرس ميػاًل -ٕ

واتجاىات خاصو مختمفو عغ غيخه تحجده بجورىا بانتسائو االجتساعي والثقافي ونسط 
 تكػيشو التخبػي مسا يسيد تجريدو مغ غيخه، ويصبع بصبع متفخد.

ده التكشػلػجيو الستػفخة والسدتحقو الزخوف الديكػلػجيو التي محتػيات التعميع ومػا-ٖ
 تحيط بالسؤسدة التعميسيو وأنػاع التشطيسات واالختبارات.

 ان التعميع يتججد أيزا.-ٗ
 (ٙٔ،صٕٚٓٓ)الخصيب،                                     

 
 الجػده الذاممة والتعميع-السبحث الخابع :

 الجػده والتعميع -أوال :
كان مالكػم بالجريج اول مغ دعا إلى تصبيق مفيػم الجػده الذاممو في التعميع            

في الػاليات الستحجة األمخيكية في ثسانيشات القخن الساضي عشجما كان وزيخا لمتجارة في 
ليعمغ أن جائدة مالكػم قج تػسع  ٖٜٜٔحكػمو ريغان ثع جاء رونالج بخاون في عام 

تي يسكغ أن تتشافذ عمييا لتذسل مجال التعميع وعشجما أصبح تصبيق مجال القصاعات ال
مفيػم الجػدة الذاممة في مجال التعميع حكيقو واقعو في الػاليات الستحجه االمخيكيو وأخح 
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مجال تصبيقيا في التعميع يتدع السيسا في مجال التعميع العالي حتى بمغ عجد الجامعات 
عو( وقج أخح الكثيخ مغ السؤسدات التعميسيو بتصبيق جامٕٓٓاألمخيكية التي تعسل بيا )

مفيػم الجػدة الذاممة السيسا مؤسدات التعميع العالي عمى مدتػى العالع بسا فييا 
 السؤسدات التعميسية في بعس الجول العخبية السيسا مرخ والدعػديو والكػيت وغيخىا.

تعميع ليذ سػقا وال مرشعا اما مفيػم الجػدة في التعميع فميذ مغ الديل تحجيجه ألن ال
لمدمع، وىػ متعجد األغخاض لحا فإن فكخه الجػده في التعميع فييا شيء مغ التعقيج وقج 
ذىبت سالي بخاون الى ان الجػده في التعميع تسثيل كل مايؤدي إلى تصػيخ القجرات 

تيع الفكخيو والسياريو، وكل مايؤدي إلى تحديغ مدتػى الفيع واالستيعاب ويديج مغ قجرا
عمى حل القزايا، والسذكالت التي تػاجييع ويديج مغ قجراتيع عمى تػصيل السعمػمات 

 بذكل فعال واستثسارىا عشج الترخف مع األمػر التي تػاجييع فيسا يجرسػن ويتعمسػن.
اما مشتج التعميع فقج أشار مانتديػرك إلى أن البعس يعتبخ الصالب ىػ عسيل التعميع في 

مشتج التعميع وىحا ىػ األرجح ألن التعميع عسميو تحػل الصالب مغ حيغ يخى آخخون انو 
ماده خام الى كيان شخري ذي خبخات وتجارب وميارات وعمى ىحا األساس فإن 
مدتيمظ الخجمو التعميسيو ىػ السجتسع برػره مباشخه أو غيخ مباشخة فالصالب مغ وجو 

مة ىػ السجتسع وعمى أساس ىحا نزخه اليعتبخ عسياًل ألنو اليجفع السال، والسالي لمخج
 السفيػم فإن عسالء السؤسدات التعميسية ىع الحيغ يدتفيجون مغ الخخيج.

 (ٗٓٔ، صٜٕٓٓ)عصيو،   
غيخ أنشا نخى عجم استبعاد الصالب مغ السدتفيجيغ مغ الخجمة التعميسية فيػ       

السدتفيج مغ الخجمة داخل السؤسدة التعميسية وىػ السدتفيج مشيا خارج السؤسدو 
 التعميسيو مغ خالل تسكيشو مغ إشباع حاجاتو، وتمبية متصمبات حياتو.

 ( ٗٓٔ،صٜٕٓٓعصية، )                                          
 

 فكخة الجػدة في التعميع. ضيػرأسباب -ثانيًا؛:
ان نزام التعميع في جسيع دول العالع يتػلى مدؤوليو إعجاد السػارد                   

البذخية الالزمو لمعسل في جسيع السجاالت السيشي الرشاعيو والتجاريو والعدكخيو 
ع السيغ وعشجما تكػن اداره الجػدة الذاممة والحخيو ويعج السشيل الحي تشيل مشو جسي
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حاجو ممحو لمسؤسدة اإلنتاجية والخجمية فسغ باب أولى أن تبجأ مغ السؤسدات التعميسية 
واداره عسميا ألن مخخجات السؤسدو التعميسيو الجيجه ستكػن بالزخوره مجخالت جيجه 

بالشتيجة إلى إسيام في نزع السؤسدات الخجميو واإلنتاجية األخخى األمخ الحي سيؤدي 
السؤسدو التعميسيو التي تتبشى اداره الجػدة الذاممة برػره غيخ مباشخه في نجاح بخامج 

 الجػده في السؤسدات اإلنتاجية والخجمية.
عمى ىحا األساس أصبحت الحاجو الى تصبيق إداره الجػده الذاممو في التعميع ضخوريو 

 -وذلظ لألسباب التالية :
والسقرػد بو استثسار في التعميع دون العائج نزخا ألن السخخجات -: العجد التعميسي-ٔ

 التعميسيو والشػاتج التخبػيو ال تكفي الصمب الفعال في أسػاق العسل بالجرجو السصمػبو.
فاالنتاج ال يػفخ عجد الػضائف الكافيو والسشاسبو -معجالت البصالو السختفعو :-ٕ

 السخخجات التعميسيو والعكذ.
حيث تزيخ الحاجو لبعس السيغ والػضائف -لفجػة بيغ اإلنتاج والتعميع :اتداع ا-ٖ

التي ال يػفخىا التعميع الحالي أو العكذ التػجج بعس التخررات التعميسيو الفخص 
 السشاسبو بعج التخخج.

ارتفاع تكمفو التعميع في جسيع مخاحمو، فالزاىخ أن التعميع مجاني والػاقع انو ذو -ٗ
 تكاليف متدايجة.

 انخفاض العائج عمى االستثسار التعميسي.-٘
 التعميع يخكد عمى السعارف والسعمػمات ويشدى والييتع بالدمػكيات والسيارات.-ٙ

 (ٕٗ،صٕٔٔٓ)قادة،                                
 عجم السذاركو في ترسيع البخامج التعميسية عمى جسيع السدتػيات.-ٚ
 يعسمػن في وضائف غيخ تخرريع العمسي.اصبح العجيج مغ خخيجي الجامعات -ٛ

 -ويسكششاايطا تحجيج حاجة التعميع لتصبيق إدارة الجػدة الذاممة في العشاصخ التاليو :
 استثسار إمكانيات وشاقاتجسيع األفخاد العامميغ في السؤسدات التخبػية.-ٔ
 الحاجو إلى تغيخ نسط الثقافو التشطيسية اإلدارية في السؤسدات التعميسيو.-ٕ
مػاكبة السؤسدات التعميسيو لعػلسة نطام الجػده حيث أصبح سسو مغ سسات -ٖ

 العرخ.
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تمبية االحتياجات الػضيفية لمييئات والسؤسدات والذخكات السحميو واإلقميسية -ٗ
 والعالسيو.

 اكداب الخخيجيغ ميارات عاليو لمتعامل مع التكشػلػجيات الستقجمة.-٘
بخخيجيغ قادريغ عمى تحديغ جػدة األداء في مشطػمة امجاد القصاعات السختمفة -ٙ

 البحث العمسي ألن البحث العمسي ىػ الػجو اآلخخ لمتعميع.
 (ٕٗ،صٕٔٔٓ)قادة، 

 
 
 

 خرائز الجػده في التعميع.-ثالثا :
 -لسجرسة الجػدة خسذ خرائز تعخف بأعسجة الجػدة عمى الشحػ اآلتي :         

 -التخكيد عمى العسيل :-ٔ
ل فخد)مػرد وعسيل(في مجرسة الجػدة الذاممة ومدتيمكي السجرسة ىع التالميح يعتبخ ك

وعائالتيع ويرف أولياء األمػر بأنيع مغ أىع العسالء ويخجع ذلظ الىتساميع بتعمع 
أبشائيع فسدؤلية السجرسة أن تتعامل مع أولياء األمػر الستخخاج كل الصاقات لجى 

ع السػجػده في السجرسو فاولياء األمػر والسجرسة التالميح واالستفاده مغ عسمية التعمي
يعسمػن سػيا لتحديغ عسمية التعميع لمتالميح لمتعخف عمى نػاحي القػة وتجعيسيا وتقميل 
جػانب الزعف وعالجيا ويػجج لجى السجارس عسالء داخمييغ وىع التالميح والسعمع ن 

ألمػر والسجتسع والحكػمة والسجيخيغ والسػضفػن اما العسالء الخارجييغ فيع أولياء ا
 وقصاع األعسال.

يجب عمى كل فخد أن يذارك في تحػيل الجػدة، أن -االنجماج الكمي)التفاعل الكمي(:-ٕ
الجػدة ليدت فقط الئحة السجرسة أو مدؤوليات السجيخ إنسا مدؤلية كل فخد وتتصمب 

 الجػدة مغ كل فخد داخل السجرسة أن يبحل قرارى جيجه لتحكيقيا.
اليسكغ تحقيق التحديغ والتصػيخ ألشياء اليسكغ قياسيا، أن السجارس -ياس :الك -ٖ

اليسكغ أن تػاجو مدتػيات الجػدة واقامتيا إال إذا كان لجييع القجرة عمى قياس التقجم في 
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تحقيق األىجاف ليحه السدتػيات فالصالب يدتخجمػن درجاتيع لكياس تقجميع 
 قياس فاعمية عسمية التعميع. والسجتسعات تدتخجم ميدانية السجرسة في

يجب عمى إدارة السجرسة أن تمتدم بالجػدة وان تكػن عسميو التغييخ  -االلتدام : -ٗ
لجػدة السجراس مغ األولػيات فبعس الشاس تقاوم التغييخ واإلدارة يشبغي أن تدانجه 

 لتحقيق الجػدة.
برفو  أن التعميع برفو عامة ىػ عسمية مترمة تستج -التحديغ السدتسخ : -０

مدتسخة شػال الحياة لتذكل اإلندان وتشسيو في مخاحل حياتو السختمفة وليحا 
فالتحديغ السدتسخ ييجف إلى تشسية الفخد وتصػيخه وتدويجه بسيارات التكيف مع 
الستصمبات الحزارية ومػاكبة السدتججات التخبػية الحجيثة والتفاعل مع بخامج التشسية 

 .(ٖٙ،صٕٔٔٓ) قادة،                السختمفة.                   
 
 
 

 :رابعًا جػدة السعمع
 

 إن جػدة السعمع بغ مشطػر الجػدة الذاممة تعشي
 جػدة تأىيمو العمسي والسيشي عمى وفق مفيػم الجػدة الذاممة.-
 جػدة تأىيمو الثقافي وتدويجه بثقافة الجػدة الذاممة. -
 جػدة الخبخات التي يستمكيا فقط. -
 بالفمدفو التي يتبشاىا السشيج القائسة عمى مفيػم الجػدة الذاممة.إيسانو  -

وان السعمع الجيج ىػ الحي يتسيد بالجػدة الشػعيو في أدائو وشخريتو ومعتقجاتو، 
 -وأساليبو في التعمع فزال تسيده باآلتي :

 *الحيػية والشذاط والتفائل والسخونة .
 *التعاون والخغبة في العسل مع الفخيق.

 *السعخفة الػاسعو الجقيقو بالسادة التي يجرسيا.
 *السعخفة التامة بالسػاصفات التي تدعى إلييا السؤسدو التعميسيو والعسل عمى تحكيقيا.
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 *اإللسام بثقافة الجػدة واإلشالع عمى كل ما ىػ ججيج في مجال عسمو.
ىػ ججيج في  *القجره العالية عمى التعامل مع تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وما

 مجال اقتراد السعخفي.
 *التفاعل اإليجابي مع الصمبة.

 *السخونة في التعامل مع الصمبة وجسيع العامميغ في السؤسدة التعميسية.
 *التججيج في األداء والسبادرة في السقتخحات.

 *السػضػعية والجه في العسل.
 *الحخص عمى استثسار الػقت واخترار الكمفة.

 ع لمعسل.*التحسذ واالنجفا
 *العجل في أحكامو عمى جيػد الصمبة.

 *القجرة عمى تشطيع نذاط  الصمبو وتػجيييع.
 *القجره عمى تذخيز احتياجات الصمبة ورغباتيع وحل مذكالتيع.

 *القجرة عمى التخصيط لمعسل وحل السذكالت.
 *اإليسان بسبجأ التعميع والتعمع العسيق.

دة يقتزي أن يكػن جسيع العامميغ في السؤسدة *االىتسام بتصػيخ نفدو ألن مفيػم الجػ 
 التعميسية في حالة تصػر وتحدغ مدتسخيغ.

 *رحابة الرجر في تقبل الشقج البشاء، والعسل عمى تصػيخ قجراتو ومياراتو، وتحديشيا.
 

 (ٖٛٔ،صٜٕٓٓ) عصية،                                             
 

 :جػدة الستعمع  -خامدًا :      
 

أن دفاعو ورغبتو في التعميع، فالصالب الجيج ىػ -أن جػدة الستعمع تعشي:          
الصالب الخاغب في التعميع ال ألغخاض الشجاح فقط بل لمتدود بالكفايات السعخفيو 
واالدائيو، واالخالقيو التي تؤىمو لمتعامل مع مفخدات الحياة، وتػفخ لو فخص الشجاح في 

 سػق العسل بعج تخخجو.
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قيامو بجور السكتذف بسعشى أن الصالب الجيج ىػ الصالب الحي يتعمع باالكتذاف عمى -
 وفق قجراتو العقميو والسياريو.

 قجرتو عمى التجخيب واالستقخاء والسسارسة العسميو.-
 قجرتو عمى التعمع والبحث السدتشج إلى مذػاره اآلخخيغ والتعاون معيع.-
 والحػار اليادف، والتفاعل اإليجابي مع السعمع والصمبو.قجرتو عمى التعمع بالسشاقذو -
قجرتو عمى استثسار معارفة الدابقو في التعمع الججيج، ودمج التعمع الججيج بالتعمع -

 الدابق.
 قجرتو عمى التفكيخ الشاقج واالبجاعي.-
 قبػلو التصػر والتغييخ نحػ األفزل. -

 -وصفيا باآلتي :وفي ضػء ماتقجم فإن معاييخ جػدة الصالب يسكغ 
 ان يكػن مشجفعًا نحػ التعمع راغبًا فيو.-ٔ
 ان يكػن قادرا عمى التعمع باالكتذاف، والتجخيب والسشاقذة والبحث واالستقراء.-ٕ
 ان يكػن قادرًا عمى تػضيف تعمسو الدابق في خجمو التعمع الججيج.-ٖ
 ان يكػن قادرا عمى التفكيخ اإلبجاعي والشاقج.-ٗ
 ا إيجابيًا متفاعالً  في السػقف التعميسي.ان يكػن عشرخ -٘
 ان يكػن ساعيًا إلى التصػر والتغيخ نحػ األفزل.-ٙ

 (ٔٗٔ،صٜٕٓٓ)عصيو،                                          
 :جػدة السشيج-ادسًا:س
 

 -أن الحكع عمى جػدة السشيج مغ مشطػر الجػدة الذاممة يكػن مغ خالل :         
 السادة أو السػاد التعميسيو لمستغيخات السعخفية والتكشػلػجية الحجيثة. مجى إستجابة-
 ماتػفخه لمصالب لتػجيو ذاتو في الجراسة والبحث. -
مجى احتػائيا عمى األنذصة التعميسيو التي تجعل الصالب محػر االىتسام في العسميو -

 التعميسيو.
جى الصمبة يتصمبيا سػق مجى قجرتيا عمى تكػيغ اتجاىات وخمق قجرات وميارات ل-

 العسل وييتع بيا الصمبة أنفديع.
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مجى اسياميا في تشسية القجرة عمى التحريل الحاتي لمسعمػمات عغ شخيق البحث 
 والتقري الحاتي.

 -*معاييخ جػدة السادة السجرسية :
ان تكػن محتػاىا مدايخًا لتصػرات العرخ وان تكػن محجّثو بحيث تتزسغ آخخ ماتع -ٔ

 ليو في مجاليا.التػصل إ
 أن تكػن مشطسة بصخيقة تدتيػي الجارسيغ وتذجع عمى الجراسة. -ٕ
 أن تتدع الخبخات التي تقجميا بالذسػل )معارف، ميارات، قيع(. -ٖ
أن تكػن مػضػعاتيا مختبة تختيبا مشصكيا متجرجة مغ الديل إلى الرعب ومغ  -ٗ

 السحدػس إلى السجخد، ومغ السعمػم إلى السجيػل.
 يمبي السحتػى أىجاف التعميع. أن -٘
 أن يشال السحتػى رضا الصالب. -ٙ
 أن يكػن واضح الغخض واألىجاف. -ٚ
 ان يتجشب التكخار في السعمػمات.-ٛ
 أن ال يتعارض مع معتقجات الصمبة وتقاليج السجتسع. -ٜ

 أن يتزسغ خبخات وأنذصة متشػعو تمبي مابيغ الصمبة مغ فخوق. -ٓٔ
 السحتػى مالئسو لمسجة الدمشية السخررة لمتعميع.ان تكػن كسية -ٔٔ
 أن يديع في مداعجة الصمبة عمى فيع الػاقع. -ٕٔ
 ان يػفخ لمصمبة ما يمدم سػق العسل وان يكػن ذا معشى وفائجة لمستعمع والسجتسع.-ٖٔ
 ان يتأسذ عمى التعمع الدابق لمصمبة.-4ٔ

 (ٖٚٔ،صٜٕٓٓ)عصية،                                                
 :مجاالت الجػدة في التعميع -سابعًا:
ان التعميع جانب ميع ومتصمب أساسي مغ متصمبات الحياة، لحا نجج ان ىشاك       

سعيا دائسا لتصػيخه والػصػل بو إلى األفزل مغ خالل ربط عجد مغ السعاييخ يتعخف 
 يا عمى مجى تصبيق الجػدة في ىحا القصاع الحياتي السيع.مغ خالل

 والسعيار كسا جاء في السعجع الػسيط ىػ)مااتخج أساسا لمسقارنة والتقجيخ(-
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ويقرج بسعيار الجػدة في الجانب التعميسي تمظ السػاصفات والذخوط التي يشبغي تػافخىا 
قبػل، السشاىج التعميسية، جػدة في نطام التعميع والتي تتسثل في جػدة اإلدارة، سياسو ال

السعمسيغ والستعمسيغ التي تؤدي إلى مخخجات تترف بالجػدة، وتعسل عمى تمبيو 
 احتياجات السجتسع.

 (ٛٔ،صٜٜٕ٘) إسساعيل،                                                
 صعػبة عسميات قياس جػدة التعميع -ثامشًا:

ممة اىتساما  كبيخا مغ الكيادات اإلدارية والباحثيغ لقيت إدارة الجػدة الذا       
األكاديسييغ، وتعجدت اآلراء حػل إمكانية تبشييا في مؤسدات التعميع العالي بيغ مؤيج 
ومعارض غيخ أن ماحققتو مغ نجاحات في العجيج مغ السؤسدات التخبػية العالسية 

مؤسدات التعميع العالي في  والعخبية تؤكج عمى الشتائج اإليجابية مغ تصبيقيا، وتػاجو
الػشغ العخبي تغيخات كبيخة خالل العقجيغ األخيخيغ إثخ عمى السدتػى السيشي 
والسؤسدي وعمى السدتػى الذسػلي لمشطام وواجية ضغػشا متدايجة وصعػبات كبيخة ومغ 

 -ىحه الرعػبات :
اغبيغ في عجم قجرة ىحه السؤسدات عمى استيعاب اإلعجاد الستدايجة مغ الصمبو الخ -ٔ

 االلتحاق بيحه السؤسدات نتيجة الصمب االجتساعي عمى التعميع العالي.
البصالو الستدايجة في أعجاد الخخيجيغ حيث بجأت تتخاكع في العجيج مغ األقصار العخبية -ٕ

 وعجم مصابقة السخخجات مع احتياجات سػق العسل وخصط  
 التشسية.

برفة عامة بالتقميجيو والتقميج إذا أن وضيفتو اتدام التعميع العالي في الػشغ العخبي  -ٖ
كانت تشحرخ بتقجيع السعخفة والتخكيد عمى التخررات في األقدام الشطخية وتجني 

 مدتػى البحث العمسي وعجم تػافخ الجعع الكافي.
 عجم تػافخ أو الشقز في إعجاد ىيئة التجريذ السؤىميغ في كثيخ مغ التخررات.-ٗ
خالت التعميع العالي مغ شمبة الثانػية العامة مغ حيث عجم مالئسو أو ضعف مج-٘

 شخق التجريذ والتفكيخ التحميمي الشقجي.
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تصابق محتػى البخامج الجراسية السصخحة في معطع الجامعات إذ لػحظ وجػد بعس  -ٙ
التغيخات في الدشػات  األخيخة اال انيا ال تشبع مغ حاجات السجتسع ولع تػاكب التغيخات 

 والسعخفية. التكشػلػجية
 

 (٘،صٕٛٓٓ)الرخايخة والعداف،                                           
 -اهم النتائج اليت توصل اليه البحث :

ف إلقاء الزػء عمى مفيػم الجػدة الذاممة في التعميع مغ ااستيج تخى الباحثة ان              
 تذسل : الذاممة في السؤسدات التعميسية خالل مشاقذة مجاالت تصبيق الجػدة

 أن الجػدة الذاممة لمتعميع تسثل استخاتيجية متكاممة لتصػيخ السؤسدات-ٔ         
 التعميسية.          
 يعدى اىتسام الشطام التعميسي بتصبيق الجػدة الذاممة إلى عجد مغ  -ٕ        
 اع معجالت االلتحاق واإلنفاق عمى السعصيات أبخزىا السشافدة الجولية وارتف         
 التعميع.         
 جػدة الذاممة في التعميع ومغ البط زتػجج عجة آليات يسكغ تصبيقيا ل -ٖ        

 وتقػيع إنتاج الصالب التحريمي.-والجراسات الحاتيو  -التقػيع الحاتي  -أىسيا          
 تتدع مجاالت الجػدة الذاممة وضبصيا في السؤسدات التعميسية بتعجد-ٗ        

 عشاصخ ومكػنات الشطام التعميسي وان كانت تتخكد في ثالث مجاالت           
 االىتسام بخغبات العسالء وكفاءة السؤسدة التعميسية وبتفعيل -رئيدو :         
 الكيادة التخبػية         
 السرادر 

 ٙٙخآن الكخيع، سػرة الكيف :الق
 معجع لدان العخب  ٕٚ، ٜٗٛٔابغ مشطػر، -ٔ
(، فعالية وحجة دراسة مقتخحة في ضػء معاييخ  الجػدة ٕ٘ٓٓإسساعيل، مججي رجب، )-ٕ

لتعميع العمػم في تشسية الثقافة العمسية، مشاىج التعميع والسدتػيات السعيارية، الجسعية السرخية 
 مرخ. –جامعة عيغ شسذ لمسشاىج وشخق التجريذ، 

 ) إدارة الجػدة الذاممة في التعميع( ٕٓٔٓالتسيسي، عػاد جاسع دمحم، -ٖ
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، مجخل لتصبيق معاييخ ونطع الجػده الذاممو في السؤسدات التعميسية،  ٕٚٓٓالخصيب، دمحم، -ٗ
 يع.ورقة عسل مقجمة إلى الجامعة الدعػدية لمعمػم التخبػية والشفدية )جدتغ( الجػدة في التعم

، الرخايخة، خالج أحسج ) انسػذج مقتخح لتصػيخ إدارة السؤسدة ٕٔٔٓالعداف، ليمى،  -٘
 التعميسية في األردن في ضػء فمدفة إدارة الجػدة الذاممة(. 

الجامعة التقشية الذسالية.)  –/السعيج التقشي /الحػيجة ٜٕٓٓالسذيجاني، لسياء دمحم جاسع،  -ٙ
(.دراسة استصالعية آلراء عيشة مغ أعزاء T.Q.Mة الذاممة )واقع تصبيق مخاحل إدارة الجػد

 الييئة التجريدية في جامعة جييان األىمية محافطة أربيل.
، أستاذ إدارة األعسال كمية االقتراد والعمػم اإلدارية، ٕ٘ٓٓحسػد،  خزيخ كاضع،  -ٚ

 الجامعة الياشسية ) إدارة الجػدة الذاممة(.
سكيكجة، ) ميشة التعميع  -ٜ٘٘ٔأوت  ٕٓ( جامعة ٛ، العجدٕٗٔٓدشاش، نادية ) -ٛ

 أخالقياتيا وادوار السعمع القجوة(. 
جامعة قاصجي مخباح ورقمة، مخبخ عمع الشفذ وجػدة  –، شالب دكتػراه ٕٛٔٓدغة،  دمحم،  -ٜ

 الحياة، أ. د.الذايب،  دمحم الداسي، جامعة قاصجي مخباح ورقمة.
 في السشاىج وشخائق التجريذ(.) دكتػراه ٜٕٓٓعصية، محدغ عمي،  -ٓٔ

 ) الجػده الذاممو والججيج في التجريذ(.
) واقع تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في مؤسدات التعميع الجدائخية، دارسة ٕٔٔٓقادة، يديج،  -ٔٔ

 تصبيكية عمى متػسصات والية سعيجة(.
 ) كمية اآلداب والمغات قدع المغة واألدب العخبي( ٖٕٔٓلكحل، آمال،  -ٕٔ

 محكخة تخخج لشيل الميدانذ في األدب العخبي،  تعميسية المغة الفخندية في الصػر االبتجائي(.
 / الكػيت ) الشجاح في التعميع الجامعي(.ٖٜٜٔميخيجيغ، سانجر،  -ٖٔ


