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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٍء ﴾  ﴿ ُصْنَع اْهلَلِ اْلَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ ََشْ

 (٨٨)سورة النمل آية 



 :اإلشراف العام 

 رئيس المجلس االستشاري -عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس . د

 رئيس المجلس اإلداري -أحمد بن محمد بالغنيم . أ

 فريق العمل
 !متى كانت نحلة واحدة تصنع العسل في خلية واحدة ؟

 :استشاري المشروع 

 استشاري نظم إدارة الجودة في التعليم -إبراهيم بن عبدالكريم الحسين . د

 :تدقيق لغوي 

 مشرفة تربوية بمكتب التعليم بالهفوف -حصة بنت مانع الخالدي . أ

 :فريق اإلعداد 

 رياض بن عثمان الحيدر. أ

 عبداهلل بن محمد العكاسي. أ

 إقبال بنت محمد الشهيل. أ
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 كلمة المركز
 . الحمد هلل رب العالمين والصالة السالم على خير األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تتنامى أهمية جودة التعليم في عالمنا اليوم مع ازدياد تحديات مجتمع المعرفة حيث اإلبداع والتعليم المستمر والذكاء التنظيمي                             

 . وسرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين التي أصبحت تعتبر الموارد األكثر قيمة لالرتقاء بالجودة وتحقيق التميز

لذلك فإن االطالع على التجارب المتميزة والتعلم منها أصبح أمرًا حاسمًا للمدارس لزيادة قدرتها على االستجابة الحتياجات وتطلعات                       

 . المستفيدين وتحقيق الجودة بأقل كلفة

إن مشروع معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي الذي أنتجه ويعمل عليه مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة يعتبر                       

ومن أبرز مبررات هذه الريادة أنه انطلق في بناء المعايير          ,  مشروعًا رائدًا على المستوى الوطني والعربي والعالمي لدعم الجودة في مدارسنا          

من واقعنا المحلي, وجعل الطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات هم من يقومون بتعريف الجودة, وبعد ذلك استفاد المشروع من أفضل                        

 .التجارب العالمية في جودة التعليم 

يأتي هذا المشروع انطالقة نوعية للمركز لدعم تطوير التعليم في مملكتنا التي يجد فيها التعليم الدعم المستمر من خادم الحرمين                       

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي                            

 .العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم اهلل 

واحتفااًل بهذا اإلنجاز يطيب لنا أن نشكر صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على                                   

الحصر هذا   توجيهاته ودعمه المستمر لخطط وبرامج المركز التي أثمرت وهلل الحمد عن الكثير من اإلنجازات, ومنها على سبيل المثال ال                         

 " . معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي "المشروع 

 . سائلين اهلل العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه والحمد هلل رب العالمين

 ف ر ي ق   ع م ل   م ر ك ز   ا ل م ل     ف ة د   ب ن   ع   د ا ل ع ز ي ز   ل ل ج و د ة 
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بموافقة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن             ه 0441201246تأسس المركز في     

مركز األمير محمد بن فهـد بن         ”وقد سمي المركز في بداية تأسيسه          -حفظه اهلل -فهد بن عبدالعزيز     

 .“  عبدالعزيز للجودة

, وأثناء   ه0447204245وقد أعلن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز في                     

مركز الملك فهد بن     ”افتتاحه لفعاليات الملتقى األول للجـودة في التعليم , تغيير مسمى المركـز ليصبح              

 .”  عبدالعزيز للجودة

 :رؤيتنا 

 .نسعى أن نكون أداة التحول الرئيسة لمجتمع التربية والتعليم نحو الجودة الشاملة 

 :رسالتنا 

نعمل على نشر وتطبيق نظام الجودة الشاملة لرفع مستوى الخدمات التربوية والتعليمية بما يحقق                 

 .تطلعات وتوقعات المستفيدين في ضوء سياسة وأهداف التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 

 مركز المل  فةد بن ع دالعزيز للجودة
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 ...نحو خارطة للتميز في تعليمنا : مقدمة 

من خالل الزيارات االستشارية الميدانية التي يقوم بها فريق عمل مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة كنا نجد في كل مدرسة                               

ممارسة متميزة سواًء في العمليات اإلدارية أو التعليمية, وكذلك في المدارس التي تواجه صعوبات في المبنى أو المستلزمات المادية                                

 .األخرى, والشيء الغريب حقًا أن غالبية المدارس ال تستفيد من الممارسات المتميزة للمدارس األخرى حتى من أقرب المدارس إليها 

تركز تطبيقات إدارة الجودة في المدرسة على أهمية وضرورة أن تستفيد المدرسة من مجاالت التميز لدى المدارس األخرى وتسمى                          

وهي عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى سعي المدرسة لالستفادة من نقاط القوة              (  المقارنة المرجعية   )  هذه العملية من منظور الجودة بـ        

 .لدى المدارس المتميزة األخرى 

يتطلع مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة إلى بناء خارطة للتميز في تعليمنا بحيث تتمكن جميع مدارسنا من االستفادة من                                  

التي تمكِّن المدارس من اإلبداع التنظيمي        (  خارطة التميز    )  الممارسات المتميزة لبعضها البعض بطريقة سهلة وسريعة, ونعني هنا بـ                

فر والتميز في األداء التربوي من خالل اإلبداع والتحسين المستمر انطالقًا من حيث انتهت إليه الممارسات المتميزة األخرى, ونحن بذلك نو                        

 .” إعادة اختراع العجلة  ”الوقت والجهد والموارد المادية, ونتطلع بمشيئة اهلل إلى إنهاء العمل بطريقة 

إن مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة يتطلع من خالل نشر مجاالت ومعايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي إلى                             

الطالب , المعلمين ,     )  تطوير وتعزيز ثقافة الجودة, والتميز في مدارسنا من خالل توجيه برامجها وأنشطتها لتلبية احتياجات المستفيدين                     

 .من خدماتها التربوية ( أولياء األمور , المجتمع المحلي , وآخرون 

 .إن المركز يتطلع أن تقوم جميع مدارسنا في القطاعين الحكومي واألهلي للعمل على هذه المعايير لدعم جودة التعليم 

 فريق عمل مركز المل  فةد بن ع دالعزيز للجودة
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 :االعتراف 
 ماذا يعني فوز المدرسة بمسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي؟

فوز المدرسة بالمسابقة يعني أنها حققت معايير الجودة المحددة للمجال المعلن عن كل سنة, وهو اعتراف من مركز الملك فهد بن                                     

عبدالعزيز للجودة بأن المدرسة تميزت في تطبيق المعايير المعلن عنها للمجال, وحققت مستوى الجودة الذي يؤهلها لدخول خارطة التميز                                

 .سنة من تاريخ إعالن الفائزين ( 4)التعليمي لمدة 

 :تعليمات هامة 
 :من أجل بقاء المدرسة ضمن خارطة التميز عليها اتباع التعليمات التالية 

    سنة من تاريخ فوز المدرسة بالجائزة, على المدرسة إخطار المركز برغبتها بتجديد االعتراف بالممارسة المتميزة التي                 (  4)بعد انقضاء

 .فازت بها قبل سنتين 

                         يقوم المركز خاللها بزيارة المدرسة وفق تاريخ وخطة زيارة معلنة للمدرسة ومتفق عليها بين الطرفين, وذلك للتحقق من استدامة

 .تميزها في المجال الذي فازت به, كما يمكن للمدرسة المشاركة بالمسابقة مجددًا في المجال المعلن عنه 

           سنة, وتبقى ضمن خارطة التميز في حالة التحقق من استمرارها في تطبيق               (  4)تحصل المدرسة على شهادة تجديد االعتراف لمدة

 .معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي 

                        في حالة لم تحقق المدرسة استدامة في تطبيق معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي في المجال الذي فازت به سابقًا

 .فإن المدرسة ال تمنح تجديد لالعتراف بتطبيق معايير أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي, وتخرج من خارطة التميز 

                          أفضل الممارسات في جودة التعليم         )يمكن للمدرسة التي لم تحصل على تجديد لالعتراف, المشاركة في المسابقة السنوية

 .ضمن المجال المحدد والمعلن عنه كل سنة ( المدرسي
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  االعتراف بفوز المدرسة بتحقيق

معاي ي ر أفض ل ال م م ارس ات            

ودخ  ول  ة  ا خ  ارط  ة ال  ت  م  ي  ز      

 .سنة( 6)التعليمي لمدة 

 منةجية مسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي

أفضل الممارسات في جودة 

 التعليم المدرسي

 إعالن بدء المسابقة

 تحديد المجال والمعايير والنشر

 استق ال مشاركات المدارس 

تقوم المدارس بتسجيل رغ تةا 

 بالمشاركة من خالل االنترنت

ورش عمل تدري ية للمدارس 

الراغ ة بالمشاركة مع خدمة 

 استشارة عن بعد

 تحكيم مشاركات المدارس

إعالن أسماء المدارس التي أنجزت 

 متطل ات المرحلة األولى

الزيارات الميدانية للمدارس التي 

 أنجزت متطل ات المرحلة األولى

إعالن المدارس الفائزة بتحقيق 

 معايير أفضل الممارسات
        رابط الكتروني خ ا  ي وف ر

ال  م  رك  ز ل  ت  ق  وم ال  م  دارس       

 بتسجيل رغ تةا بالمشاركة

  ينفذ المركز ورش عمل م اشرة

أو عن بع د ل ل م دارس ال ت ي           

سجلت رغ تة ا ب ال م ش ارك ة          

هدفةا تطوير قدرات فرق عمل 

المدارس في كيفي ة ت ط   ي ق        

المعايي ر واس ت م دام األدوات         

 .واالستراتيجيات الصحيحة



 نحو مجتمع المعرفة: جودة التعليم 
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 التحسين المستمر 

 لماذا أفضل الممارسات ؟

  من أجل بناء مجتمع المعرفة: 

  تحتاج المدارس إلى إدارة فاعلة للوقت والجهد والموارد البشرية والمادية... 

                ألنها ستتوقف  ...  أفضل الممارسات تساعد المدارس على توفير الوقت والجهد والموارد

عن العمل وفق فلسفة إعادة اختراع العجلة , وستبدأ مبادرات التحسين في المدرسة من                   

 .حيث انتهت المدارس األخرى على الصعيد المحلي والعربي والعالمي 

  تحتاج المدارس إلى التحول نحو مدارس ذكية ومتعلمة ... 

  يوفر عصر المعرفة فرص التميز للمدارس من أبرزها: 

 .تعدد مصادر المعلومات وتبادل المعرفة  .0

 .سرعة التواصل واالتصال والتعلم المتبادل بين المدارس محليًا وعربيًا وعالميًا  .4

 .تجدد المعرفة في علوم التربية واإلدارة والنظم األخرى  .3

 .سهولة االطالع والتعرف على الممارسات المتميزة للمدارس األخرى  .4

 .ميل الناس والمؤسسات إلى التعاون والدعم المتبادل اإليجابي لمواجهة تحديات العصر  .5



 م24106 هـ0438( التحسين المستمر : مجال ) الدورة الرابعة  -مسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي  86

 التحسين المستمر 

 ؟... لماذا جودة التعليم المدرسي 

  في مجتمع المعرفة... 

                    إلى النظام الميسر     ...  تحتاج المدارس للتحول من النظام المعتمد على اكتساب المعلومات

 .الكتساب المعرفة وإنتاجها 

                      الطالب ,   )  تحتاج المدارس للتحول نحو التركيز على تلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين

 .من خدماتها التعليمية ( المعلمين , أولياء أمور , المجتمع المحلي , الحكومة , الجامعات والمعاهد 

                            تحتاج المدارس للمزيد من االنفتاح والتواصل مع المجتمع المحلي للمساهمة في قضاياه

 .وتطلعاته 

                         تحتاج المدارس إلعادة هندسة نظامها التعليمي ليتناغم مع متطلبات سوق العمل, وتجدد

 .متطلبات المهنة من معارف ومهارات وقيم 

                تحتاج المدارس إلى نظام فاعل إلدارة عملياتها اإلدارية والتعليمية لالستثمار األمثل في مواردها

البشرية, والمادية في ظل زيادة الطلب االجتماعي على نوعية التعليم والطلب العالمي على أناس              

 .أكثر ذكاًء ومهارة للتفاعل مع تسارع التقدم في العلم والمعرفة وسوق العمل والمهنة 



 م24106 هـ0438( التحسين المستمر : مجال ) الدورة الرابعة  -مسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي  84

 التحسين المستمر 

 ؟... لماذا جودة التعليم المدرسي 

  تحتاج المدارس إلى نظام فاعل لتهيئة بيئة مدرسية آمنة وتعاونية ومحفزة على اإلبداع. 

  تحتاج المدارس إلى نظام فاعل يعطيها مزيدًا من الصالحية إلدارة شؤونها. 

  تحتاج المدارس إلى نظام فاعل يدعم قدرتها على التحسين المستمر ألدائها. 

            تحتاج المدارس إلى نظام ناجح يوجه قرارات المدرسة نحو االعتماد على البيانات واإلحصاءات بداًل

 .من االفتراضات والتخمينات 

 ...الجودة هي خيار المدارس لمواجهة احتياجات وتحديات عصر المعرفة 

 (اليابان نموذجًا)الجودة هي ثقافة حياة برهنت قدرتها على تحقيق التميز 
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 التحسين المستمر 

إنها دائمًا ما تكون نتيجة هدف . الجودة ال تكون صدفة أبدًا 

سام, وعزم أكيد, وجهد مخلص, وتوجه ذكي, وتنفيذ ماهر, 

 .إنها تمثل الخيار الحكيم من بين عدة بدائل 

 فوستر. ويال أيه



 التحسين المستمر: مدخل 
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 التحسين المستمر 

 التحسين المستمر : مدخل 
ارس لمديعد التحسين المستمر للعمليات اإلدارية والتعليمية للمدارس من المداخل الهامة واألساسية لتحسين الجودة، والتي يجب أن تعمل عليها ا             

جميع :  ألنها ال تملك  صالحيات واسعة إلدارة نظام عملها، ويمكن تعريف تحسين الجودة في المدارس بأنه                     "  المنتج  "  لتحسين تربية وتعليم الطالب      

 .لمستفيدين ا االمبادرات التي تقوم بها المدرسة لزيادة االستثمار في اإلمكانات المتاحة لتحسين كفاءة عملياتها اإلدارية والتعليمية بهدف زيادة رض

بأن تحسين الجودة نوع من عملية التقييم الذاتي التي تقوم بها المدرسة بشكل مستمر ونشط، وهنا تسأل المدرسة نفسها                     :  كما يمكننا القول    

 كيف نجعل هذه التحسينات تحقق نتائج تلبي تطلعات المستفيدين ؟ -ما الذي يحتاج إلى تحسين في عملنا ؟     -:   من خالل فرق التحسين العاملة فيها 

 :وتعمل فرق التحسين في المدارس على ثالث حاالت رئيسة وهي كاآلتي 

 .تطوير إجراءات وقائية لمنع حدوث األخطاء والمشكالت في جميع أنشطة المدرسة  .1

 .تطوير إجراءات تصحيحية في حالة حدوث خطأ أو مشكلة لمنع تكرارها  .2

التحسين المستمر، العمل للتحسين المستمر لجميع أنشطة المدرسة بدون توقف وإلى ما ال نهاية، هذا نتيجة التغير المستمر الحتياجات                     .3

أولياء امور والمجتمع المحلي وإدارة       )  ، والمستفيدين الخارجيين     (طالب ومعلمين وإداريين وعمال       )  وتطلعات المستفيدين الداخليين     

 ( .الخ ...التعليم ومدارس أخرى والجامعات 

األنشطة المتعلقة بتحسين األداء التحصيلي والسلوكي : ) كما أن عمليات التحسين تشمل جميع المجاالت في المدرسة على سبيل المثال ال الحصر

 ( .الخ ...للطالب ، العالقات بين منسوبى المدرسة ، الخدمة المقدمة للطالب وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي 

إن الممارسة المتميزة للمدرسة في التحسين المستمر من خالل مشروع أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي تقيسها مجموعة من                              

 .المعايير التي توضح متطلبات التميز في التحسين المستمر في المدرسة المضمنة في كتيب اإلصدار الرابع للمسابقة 

 

 .فريق مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة يتمنى لجميع المدارس التوفيق والتميز في هذه الدورة 

 ف ر ي ق   ع م ل   م ر ك ز   ا ل م ل     ف ة د   ب ن   ع   د ا ل ع ز ي ز   ل ل ج و د ة 
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 الـمــعـــايــيـــر

 “التحسين المستمر ” نموذج مقياس أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي 
من أربعة مجاالت رئيسة يتفرع من كل مجال جوانب فرعية تمثل بنود              ”  التحسين المستمر   ”  يتكون مقياس أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي          

قيادة  من  يتطلب من قيادة المدرسة العمل عليها بصورة مستمرة, وتحقيق نتائج متميزة في كل منها بمشاركة جميع العاملين بالمدرسة, ويتطلب أيضًا                                   

 ( .النتائج  -المراقبة والتعلم  -التطبيق  -المنهجية ) المدرسة أن تعمل في كل بند من البنود بمنهجية منظمة وفق المراحل األربعة 

 “التحسين المستمر ” نموذج مقياس أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي : الشكل 

قائمة )استخدام أدوات مراقبة  -0

 .إحصاءات..( تحقق, مؤشرات 

 .مشاركة المستفيدين في التقويم -4

مقارنات مرجعية داخلية )التعلم  -3

 (.وخارجية

 .تحديد مجاالت التعلم -4

41 % 

 .وجود فريق للتحسين المستمر -0

 .وجود خطة للتحسين المستمر -4

 .تحديد مجاالت التحسين -3

آراء المستفيدين في تحديد فرص  -4

 .التحسين

 .استخدام دائرة الجودة -5

31 % 

تطبيق خطة التحسين المستمر  -0

 .المحددة

مشاركة المستفيدين في تطبيق  -4

 .خطة التحسين المستمر

استخدام أدوات الجودة في عملية  -3

 .التحسين المستمر

05 % 

 .تكريم فريق التحسين المستمر -0

تكريم المستفيدين المشاركين في  -4

 .عمليات التحسين المستمر

الطالب, المعلمين, ) رضا المستفيدين  -3 

 (.اإلداريين, العمال, أولياء األمور 

 .وضوح التحسين قبل وبعد العملية -4

35 % 

 النتائج المراق ة والتعلم التط يق المنةجية

 التحسين المستمر
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 الـمــعـــايــيـــر

 كيف تطور المدرسة منةجية التحسين المستمر ؟: المعيار األول 

 :يقيس هذا المعيار ما يلي

 .وجود فريق للتحسين المستمر بالمدرسة - 0 - 0

 .وجود خطة للتحسين المستمر بالمدرسة - 4 - 0

 .تحديد مجاالت التحسين - 3 - 0

 .في تحديد فرص التحسين المستمر( طالب , معلمين , أولياء أمور , إداريين ) مشاركة المستفيدين  - 4 - 0

 .في التحسين المستمر( طور  -افحص  -نفذ  -خطط ) استخدام دائرة الجودة  - 5 - 0
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 الـمــعـــايــيـــر

  كيف تقوم المدرسة بتط يق منةجية التحسين المستمر في عملياتةا ؟: المعيار الثاني 

 :يقيس هذا المعيار ما يلي

 .تطبيق خطة التحسين المستمر المحددة - 0 - 4

 .مشاركة المستفيدين في تطبيق خطة التحسين المستمر - 4 - 4

 .استخدام أدوات الجودة في عملية التحسين المستمر - 3 - 4

 



 م24106 هـ0438( التحسين المستمر : مجال ) الدورة الرابعة  -مسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي  68

 الـمــعـــايــيـــر

 كيف تقوم المدرسة بالمراق ة والتعلم أثناء عملية التحسين المستمر؟: المعيار الثالث 

 :يقيس هذا المعيار ما يلي

لدى المدرسة لقياس التقدم في ( الخ ... مؤشرات . استبانات , قائمة تحقق ) توفر أدوات قياس متعددة  - 0 - 3

 .عملية التحسين المستمر

 .مشاركة المستفيدين في تقويم عملية التحسين المستمر - 4 - 3

 .ما لدى المدرسة من مقارنات مرجعية داخلية وخارجية لعمليات التحسين المستمر - 3 - 3

 .تحديد مجاالت التعلم من نتائج المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية - 4 - 3
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 الـمــعـــايــيـــر

  كيف تقوم المدرسة بتطوير عمليات التحسين المستمر؟: المعيار الرابع 

 :يقيس هذا المعيار ما يلي

 .تكريم فرق التحسين المستمر في المدرسة - 0 - 4

 .تكريم المستفيدين الذين شاركوا في عمليات التحسين المستمر - 4 - 4

 .قياس رضا المستفيدين عن العمليات التي تم تحسينها - 3 - 4

 (.بعد  -قبل ) تقرير يوضح نتائج التحسين المستمر  - 4 - 4
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 :تعريف بأهم المصطلحات 

هي عملية تقييم ذاتي تقوم بها المدرسة ألنشطتها بشكل مستمر ونشط لزيادة كفاءة                  :  التحسين المستمر    .0

 .عملياتها اإلدارية والتعليمية بهدف زيادة رضا المستفيدين من خدماتها 

هو كل من يشترك في عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمة, وهو بالنسبة للعملية التعليمية                    :  المستفيد الداخلي    .4

 ( .الطالب, المعلم, اإلدارة, وكل من يعمل في المدرسة ) 

هو الشخص أو األشخاص أو الجهة أو المجتمع الذي يستفيد في النهاية من المنتج أو الخدمة : المستفيد المارجي  .3

 .بشكل مباشر أو غير مباشر 

تخطيط, تنفيذ, فحص, تطوير, تساعد المدرسة على           :  هي منهجية تتضمن أربعة مراحل          :  دائرة الجودة     .4

بهدف  تصميم إجراءات التحسين المستمر بدًءا من التخطيط إلى التطوير ومتابعة تحسين األداء إلى ما ال نهاية                    

 . تحقيق الجودة من خالل تلبية االحتياجات المتغيرة للمستفيدين
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 أهم المصطلحات


