
 
 
 

    
 ما جيعل التعليم متعة وبهجة 

 ركن مدرسة الجودة/ إعداد

 ابتسام بن هويمل

 

 

 

 

 

 :تعّرف الجودة في التعليم بأنها/ أولا 
االلتزام  حتقيق لفكر املدرسة الفّعالة من خالل  هي
مجوعةة من املعاي ر ااملعاففا  ااصخااص  املتعععة ي  مب

كل من املدخال  االعوليا  ااملخرجا  هتدف اىل 
 .املستور فيهاالتحسني 

 

املتغ را  اليت تتأثر بالنظام، ا هي " :هي فالمخرجات
ناتج العوليا  املختلفة اليت حتدث داخل النظام، ا هبا 

اةتبار تتحعل املدخال  إىل خمرجا ، كوا ميكن 
 . "املخرجا  أهنا اهلدف من ةول النظام

 
 :الرؤية المأمولة لمخرجات التعليم/ ثانياا 

احلاعل ةلى متعلوني مؤهلني يسامهعن ي التنوية العطنية، 
ا ذلك من خالل تطبيق معاففا  ا مقاييس ترضي 

تتعافق ا متطلبا  السعق احلديث أالياء األمعر ا 
التعليم ا كسب املعرفة  تقين يتتواشى مع التقّدم الا 
 .املهارة بأس ر الطرقا 
 

 :لمدارس حاصلة على الجودةوطنية  نماذج/ ثالثاا 

 
بتفانيهاااااااا  هناااااااي العدياااااااد مااااااان املااااااادار  ي اطنناااااااا احلبياااااااب

خالفااها لااالى ةلااى شااهادا  متعااددة ي ا ااعدة ماان اإ
 :أبرزها
 :ثانوية اإلمام الطحاوي باألحساء مدرسة 

 

 
ةااااام  2009شااااهادة األيااازا لياااث لاااالى املدرسااااة ةلاااى 

 الشااهادة هاا   ةلااىم، ا ذلااك كااأال ثانعيااة حتااال 9002
، ا لاااااايس ةلااااااى العااااااري العاااااام دال مسااااااتع  ةلااااااى العاملياااااة

 .مستع  املولكة فقط

 :البتدائية باألحساء سفيان ابي بن معاوية 

ةااااام  2009لياااث لاااالى املدرسااااة ةلاااى شااااهادة األيااازا 
 الشاهادة ها   ةلاى ابتداصياة حتاالم، ا ذلك كاأال 9002
العااااااري، ا لاااااايس ةلااااااى  العاااااام دال مسااااااتع  ةلااااااى العاملياااااة

 .مستع  املولكة فقط

 املخرجات 



 

 :المدرسة الثامنة للبنات بمحافظة بيشة 

 العربيااااااة باملولكااااااة البنااااااا  تعلاااااايم مسااااااتع  ةلااااااى ماااااارة ألال
 املدرساة لاالى نعةهاا من األاىل هي سابقة اي السععدية
 العاملياااة األيااازا شاااهادة ةلاااى بيشااا  مبحافظاااة للبناااا  الثامناااة
 .م9029، ا كان ذلك ةام 2002

 :مدارس المنهل األهلية للبنين 

 
 أةواااال كافاااة فيهاااا ظهااار  امتعافااالة متفانياااة جهاااعد نتيمجاااة
 األياااااازا" للبنااااااني األهليااااااة املنهاااااال ماااااادار  ُمنحااااااىرسااااااة املد

مااا ا  ساانعا  ثااالث مناا  ا ذلااك  للمجااعدة" 9002/2002
 .فيها بالتمجديد متعافلةزالى لىت يعمنا ه ا 

 :تجارب عالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة/ رابعاا 
 

 :تجربة مدارس نيوتاون الحكومية  
 

 
ان بعاليااااة  عامااااى منطقااااة نيعتاااااان التعليويااااة ي مدينااااة نيعتااااا

األمريكياااة بتطبياااق داااعذجل إدارة ا اااعدة الشااااملة ي  كاناتياااك
مدارسااااااها، ليااااااث عامااااااى ببناااااااء دااااااعذجل للمجااااااعدة الشاااااااملة 
باالةتوااااد ةلاااى املعطياااا  النظرياااة ا التطبيقياااة لكعكباااة مااان 
العلواااااء ا البااااالثني، ا عااااد كانااااى رسااااالة املدرسااااة ي هاااا ا 

كااااااال األطفاااااااال يساااااااتطيععن الاااااااتعلم ا ساااااااعف " النواااااااعذجل 
 ."يتعّلوعن جّيدا  

 : يةكتجربة مدينة ديترويت األمري 
 

 
 

إن سااااالم التقاااااديرا  املتباااااع ي مااااادرا  دي اياااااى التعليوياااااة 
أ،  ا  أن أي ةوال يقاال ةان تقاادير +يتكاّعن ماان   ا أ ا 

  ال يعتااذ ذا جااعدة ةلااى ا طااالق ي املاادار  الاايت تطبّااق 
أساااااليب إدارة ا ااااعدة الشاااااملة، ا ذد رّكااااز  التمجربااااة ةلااااى 

ا ااااعدة الشاااااملة ي ا دارة املدرسااااية خافااااة  تطبيااااق مباااااد  
ا بعاد اااا   فيواا يتعلّاق بتادريب الكاعادر ا دارياة املدرساية،

ار  الاايت تر ااب م مت تعويوهااا ةلااى املااد2220التمجربااة ةااام 
 .ب لك

 :النموذج البريطاني للجودة 
للمجااااااعدة التعليويااااااة بتفعياااااال دار يهااااااتم النوااااااعذجل الذيطااااااا  

املشااااااااكال  ا اسااااااااتخدام  املعلوااااااااني ي األنشااااااااطة ا لاااااااال
األساااااااليب العلوياااااااة ا االهتواااااااام بفرياااااااق العوااااااال ي حتقياااااااق 
ا عدة،  كواا يهاّتم بالدرجاة األاىل بااملتعّلم ا إتالاة الفرفاة 
لاااا  للتعباااا ر ةاااان رراصاااا ،  ا إشااااراي أالياااااء األمااااعر ي العوليااااة 

 .التعليوية ا إدارة املؤسسا  التعليوية

 :التجربة اليابانية 
 

 
استخدمى اليابان نظاام بياى ا اعدة ا كاناى بداياة الفكارة 
ي اجملاااال الااااناةي، ا ياااتلّخ  فهاااعم هااا   الفكااارة ي أهناااا 
جموعةاة مان املفااهيم ا املبااد  الايت تساهم ي حتقياق ا اعدة 

 لشاملةا
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