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ي تطوير نوعإحداث يسعى الى المجال التربوي إدارة الجودة الشاملة في 

يمية لدورة العمل في المدارس بما يتالئم مع المستجدات التربوية والتعل

مليات في واالدارية ويواكب التطورات المتسارعة لتحقيق التميز في كافة الع

.  المؤسسات التعليمية 

:   أسباب االهتمام بقضية الجودة في التعليم في العالم العربي 
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زيادة التوسع في مؤسسات التعليم وباألخص في القطاع الخاص  و

أعداد الطال

سات االنخفاض المستمر في الموارد المالية والمادية الممنوحة للمؤس

التعليمية

غياب الفلسفة التعليمية واالستراتيجية الواضحة



تعليم الصورة الجديدة للتعليم ال يمكن أن تكون إال ب

راحله تتوافر فيه شروط الجودة الشاملة فى كافة م

ومستوياته،ولهذا تنبهت معظم دول العالم إلى 

اتها أهمية جودة التعليم ،فوضعتها فى صدر أولوي

.منذ تسعينيات القرن العشرين

وعلى هذا األساس  ظهرت المعايير والنماذج 

العالمية للجودة الشاملة



:يممبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعل

.تمعيةلمجة اتمعات على التوسع في التعليم باعتباره العامل الحاسم في التنميلمجمعظم اإقبال 1)

وء في ا والوضع أسبهالدول المتقدمة انخفاض مستويات التحصيل الدراسي بين طالكتشاف ا2)

.الدول النامية

ن النظري الرغبة عالميا في الوصول إلى معايير جديدة عن الجودة واالهتمام على المستوييتزايد 3)

.و التطبيقي

.معهاإلى مواجهة المتغيرات العالمية مستقبال من خالل إعداد الفرد لمواجهتها والتعايشالحاجة 4)

العالم من خالل الجودة إلى تخفيف حدة التناقضات التي ظهرت في القرن الواحديصل 5)

:والعشرين

.بين العالمي والمحلي و ذلك بمطالبة الفرد أن يكون عالميا دون أن ينفصل عن جذوره–

.اريةبين الكلي والخصوصي وذلك في كيفية المحافظة على التقاليد والثقافة الخاصة وسط التطورات الج–

.بين التقاليد والحداثة وذلك في كيفية التجا وب مع التغيير دون التنكر للهوية–

.ابهبين التوسع الهائل في المعارف وقدرة اإلنسان على استيعا–

.بين الروحي والمادي فالعالم يتطلع إلى قيم وأخالقيات سامية وهذه مهمة نبيلة للتربية–



مية خبرات وتجارب بعض الدول في مجال الجودة التعلي

ة المملكة العربية السعودي

إلىةالوطنيالثوابتعلىالمحافظة

أدبياتأحدثعلىاإلطالعجانب

الممارساتوأفضلالجودةإدارة
التعليمجودةفي

اليابان

االصالة والمعاصرة •

بيئة إثراء التربية الخلقية في ال•

اليابانية 

إحترام فردية اإلنسان •

التعاون بين البيت والمدرسة •

والمجتمع 

اة زيادة فرصة التعلم طوال الحي•

تحسين محتوى التعليم •

ةالواليات المتحدة االمريكي

غير حكومي •

قائم على المشاركة •

احة يتنتع بالشفافية والصر•

تطوعي •

المركزي•

متنوع •
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»فكر عالميا ونفذ محليا »يعتمد مبدأ  :  أسس الجودة تمثلت باألتي أهم مميزاته 



محاور إدارة الجودة الشاملة في التعليم 
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جودة البرامج 

والمناهج 

التعليمية 

جودة المباني 

التعليمية 

ومرافقها 

وتجهيزاتها

جودة اإلدارة 

والتشريعات 

والقوانين 
جودة التقويم

جودة اإلنفاق 

التعليمي

جودة المعلم 

جودة الطالب



وية أساليب إدارة الجودة واالعتماد في المؤسسات الترب

والتعليمية

•2 •1

•4 •3

 :أسلوب الخرائط المتفقة
أسلوب يساعد على تحديد الخطوات وهو 

ي التعليمية وتسجيل الترتيب الضرور

للمراحل و والخطوات والقرارات  

والنشاطات المطلوبة

أسلللللللللوب رقابللللللللة العمليللللللللات 

ويعدددد هدددذا األسدددلوب مدددن أكثدددر  :اإلحصلللائية

الوسددددائل الرقابيددددة المعتمدددددة للسدددديطرة علددددى جددددودة

يهددا المخرجددات مددن خددالل تمثيلهددا بينيددا  واالعتمدداد عل

في اتخاذ القرارات

: اسلوب حل المشكالت
ي وهددو مددن أكثددر األسدداليب  دديوعا فددي المؤسسددات التدد

قد طور تطبق الجودة لمعالجة والتغلب على المعيقات و

ة هذا المددخل بمدا يتناسدب مدع البي د Deming))ديمنغ 

و لالتخطديط  العمد :التعليميدة  والمتمثدل بعجلدة ديمندغ

ة    تحليدددل األسدددباب بالدراسددددهنتقيددديم الوضدددع الدددرا

والتصحيح

 :أسلوب المقارنة اإلحصائية
ساتالمؤسممارساتأفضلعنالمؤسسةتبحثوفيه

لخالمناألداءفيتفوقهاإلىأدتالتيالمنافسة 

ياتتيجترااسلتبنيممارساتهاحولالمعلوماتجمع

للمستفيدينأفضلخدمةلتحقيقمنافسة



آليات ضمان الجودة 

الداخلية آليات ضمان الجودة •
آليات ضمان الجودة •

الخارجية 

االعتماد من قبل مؤسسات وهي ات إعتماد

دولية

.المشاركة بمسابقات خارجية 

من قبل  )التغذية الراجعة(ردود الفعل

أصحاب العمل والخريجين واصحاب 

.المصالح 

 جودة المواد

والبرامج  

دراسيةال

 جودة وكفاءة أعضاء

.المعلمين 

 جودة األحكام

.األكاديمية

م جودة تجربة التعلي

.والتعلم

 جودة تقييم

.الطلبة

 جودة الخدمات

اإلدارية وخدمات 

ة دعم الطلبة والبني

.التحتية

 جودة المصادر

.والمرافق

 جودة البحوث وخدمة

المجتمع



العمريةضمان الجودة الخارجية  في المدارس آليات 

مستمركلبشأدائهاجودةقياسعلىوعملتمستمربشكلأدائهاتطويرالىنشأتهامنذالعمريةالمدارسسعت

فيةمدرسأولفكانتاألداءجودةلضمانعالميةأنظمةعنبحثتثمبهاخاصتقييمنظامبوضعفبدأت

ISO)شهادةعلىتحصلالهاشميةاالردنيةالمملكة فيالنظامتطبيقسالمةقيمتوالتي.(9001:2008

لتستمرو.وإجراءاتهبتعليماتهاإلدارةمستوياتجميعوالتزامتنظيمهحسنإلىباإلضافةودقته،المدارس

ووطنيةيةعالممنظماتعنالبحثالىسعتفقدالطليعةفيولتبقىالنجاح،علىالقائمنهجهافيالمدرسة

العربيةةالمنظمفياليهتصبوماوجدتانالىاالداريةللعمليةباالضافةالتعليميةالعمليةجودةلضمان

(AROQA)التعليمفيالجودةلضمان

:  االعتماد من قبل مؤسسات وهيئات إعتماد دولية : أوال•
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خارجيةالمشاركة بمسابقات : ثانيا 
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جوائز وطنية 
خليفةجائزةفيالعمريةالمدارس اركت

مدرستي"مشروععن2015لعامالتربوية

نموذجةالطلبكفاياتوتعزيزلبناءتعليميةواحة

علىالمشروعهذاويركز"مبتكرعمري

حولالمتمركزللتعلممتكاملنموذجتصميم

يالمدرسالمنهجوإثراءتطويرخاللمنالطالب

موقيواتجاهاتومهاراتمعارفمنيتضمنهبما

معالمجتوطموحاتالمتعلمخصائصمعتنسجم

ةكاففيللطالبالشاملالنموتحقيقأجلمن

فسيةوالنواالجتماعيةوالعقليةالجسميةالنواحي

مالتعلبمهاراتالطالبتسليحخاللمنوذلك

بي ةيفجديدةأدوارا  تكسبهبدورهاوالتيالذاتي

يفمتعددةطرائقاستخدامتعززالتيالتعلم

تعلمهفيواالستغراقاالندماجلهتحققالتدريس

جوائز محلية 
جللائزة الحسللن دداركت المدددارس العمريددة فددي 

للليم تطللوير التع" للتميللز العلمللي عللن مشللروع 

وحصدددلت 2014لعدددام "قصلللة نجلللاز وتميلللز 

علددددى المركددددز األول علددددى مسددددتو  المملكددددة 

األردنيددة الها ددمية حيددث هدددف المشددروع إلددى 

افدددة تطدددوير عمليدددة التعلددديم تطدددويرا  دددامال لك

ارس عناصدددر  العمليدددة التعليميدددة  لتكدددون المدددد

طدوير العمرية مؤسسة متعلمة ذاتيا تسعى إلى ت

وتنقدددل أثدددر ذلدددك كلددده إلدددى, أداءهدددا باسدددتمرار 

المؤسسات التعليمية األخر  



جوائز التميز في المدارس العمرية 
جائزة المعلم المتميز 

ي قدام منح جائزة المعلم المتميز للمعلدم الدذت•

بأعمدددال إبداعيدددة ميزتددده عدددن بقيدددة زمالئددده 

خالل العام الدراسي

جائزة أفضل بحث إجرائي

جائزة الفريق المتميز يدددذ تمدددنح الجدددائزة لفريدددق العمدددل الدددذي قدددام بتنف•

مشددددروع تطددددويري للمدددددارس   وتهدددددف هددددذه 

الجددددائزة الددددى دعددددم المددددوظفين وعددددم أفكددددارهم 

االبداعية ومبادراتهم

بلقمنالمقدمةاالجارئيةلإلبحاثالجائزةتمنح•

الجائزةهذهتشجيعحيثالمدارسموظفي

رائيةإجبحوثتنفيذعلىوالمشرفينالمعلمين

جاحنفيوتساعدالتربويةبالعمليةتتعلق

نأخصوصا"تعليميةواحةمدرستي"مشروع

وبحوثدراساتعلىاعتمادابنيالمشروعهذا



لعمرية أفاق مستقبلية لجوائز التميز في المدارس ا

جائزة اإلدارة المتميزة 

يم جائزة أفضل مشروع متميز في الق

جائزة الطالب المتيمز



من قبل أصحاب العمل والخريجين  )التغذية الراجعة(ردود الفعل: ثالثا 

:واصحاب المصالح

المدارس العمرية على دراسة مدى رضا عمالء المدارس والطلبة والموظفين  من خالل تعمل •

:  العديد من الطرق اإلحصائية والمسحية نذكر منها ما يلي 

دارس ويظهر من الدراسات  ان عدد الطلبة المسجلين في الم: نسبة زيادة التسجيل السنوي للطلبة 

وفي عام (3956)كان عدد الطالب2012خالل الخمس سنوات السابقة بزيادة مضطردة ففي عام 

وصل 2015وفي عام 4767الى 2014وزاد عدد الطالب في عام (4400)أصبح عدد الطلبة 2013

.طالب 5000وصل العدد الى 2016وفي عام 4791العدد الى 

اولياء يظهر من الدراسات التي تقوم بها المدارس باإلعتماد على إستبانات: إستبانات أولياء األمور 

ياء األمور عند تسجيل أبناءهم أو سحب أبناءهم مد  رضا أولياء األمور حيث وصلت نسبة رضا أول

%78الى نسبة 2015األمور في عام 

ظفين أظهرت الدراسة أن عدد المو:نسبة الزيادة في عدد الموظفين وإنخفاض نسبة الدوران الوظيفي 

لرضا العام في زيادة مضطردة بسبب توسع أعمال المدارس وبسبب رضا الموظفين حيث وصلت نسبة ا

موظف في 800الى 2016وزاد عدد الموظفين في عام % 2.87في المدارس من قبل الموظفين الى

.  موظف ( 703)2014موظف وفي عام (765)2015حين كان عدد الموظفين في عام 



التوصيات 
إ اعة ثقافة الجودة بين جميع العاملين فيها والطلبة.

واألليات اإلستفادة من خبرات وتجارب الدول الغربية والعربية في مجال الجودة واألساليب

.واألنظمة ومحاولة تبنيها بما ال يتعارص مع اصالة وثقافة الوطن العربي 

ن الطرق ضرورة تحفيز الموظفين وضبط العمل المؤسسي بكافة أطرافه من خالل العديد م

.  وأهمها المسابقات الخارجية 

يز العاملين ضرورة تطوير مسابقات وجوائز داخلية للمؤسسات لضبط العمل المؤسسي وتحف

.  واإلستفادة من خبرات الجوائز والمسابقات المحلية والوطنية 

مدارس تبني مشروع إطالق جوائز للجودة للمدارس في  الوطن العربي   لغرض تحفيز ال

لهذه لتطبيق معايير ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي  من خالل عقد مؤتمر وطني

معايير هذه الغاية وتشكيل فريق مراجعة على مستوىالوطن العربي  يعمل على وضع أسس و

.الجائزة



شكراً لحسن 

استماعكم 


