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مستخلص الدراسة
عنوان الدراسة  :االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية ــ منوذج مقرتح
قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص إدارة التعليم العام

الباحث  :ناصر بن سعود بن عبد العزيز الريّس املشرف  :أ .د .عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني
الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 7796/92هـ ــ 7072م
املدرســة هــي الوحــدة األساســية يف النلــام التعليمــي س ولكونهــا املســعولة بشــكل مباشــر عــن
خمرجاته س فهي األكثر أهمية فيه س وتيسـ مشـاركة املـدارا والعـاملني فيهـا س يف مقيـق معـاي
االعتماد سيساهم يف جتويد أداء املدارا ومسني خمرجاتها س فاالعتماد املدرسي أداة فعالة ومـث رة
لضمان جودة العملية التعليمية س والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير والتحسني املسـتمرس
فهو أحد أبرز الوسائل لتقويم وقياا أداء املدرسة  .وقد هدفت الدراسة إىل :
 .7عرض معـاي لععتمـاد املدرسـي تعئـم البيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة لسـعودية س يف ـوء
املعاي العاملية .
 .7التعرف على معوقات تطبيق معاي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربيـة
السعودية.
 .9التعرف على مطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العـام باململكـة العربيـة
السعودية.
 .7التعــرف علــى الفــروت يف اســترابات أفــراد الدراســة س حــول معوقــات ومطالــب تطبيــق معــاي
االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س بــاختعف مــت ات
الدراســة  ( :اجلــنس س املثهــل الدراســي س التــدريب س اع ـ ة يف العمــل اإلدار س الت صــص
العلمي ) .
 .2بنــاء منــوذج مقــرتح لععتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س
بنا ًء على النتائج اليت اسفرت عنها الدراسة .
ولإلجابة علـى أسـعلة الدراسـة اسـت دم الباحـث املـنهج الوصـفي س وهـو املناسـب لوصـ معـاي
االعتماد املدرسي س و مديد مطالب س ومعوقـات تطبيقهـا يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســعودية  .ويتكــون متمــع الدراســة مــن (  ) 792فــرداً س لثلــون ميــع مــدير التعلــيم يف منــا ق
وحمافلــات اململكــة س والبــالم عــددهم (  )72مــديراً س وكــذلك ميــع مــن يش ـ ل منصــب مســاعد
مــدير التعلــيم لشــثون تعلــيم البــنني س والبــالم عــددهم (  ) 72مســاعداً س وميــع مــن يش ـ ل منص ـب
د

مســاعدة مــدير التعلــيم لشــثون تعلــيم البنــات س و البــالم عــددهم (  ) 72مســاعدةً س واعتمــد الباحــث
أسلوب احلصر الشامل جلميع أفراد متمع الدراسة .
ونلــراً لطبيعــة الدراســة مــن حيــث أهــدافها س ومنهرهــا س ومتمعهــا س قــام الباحــث ببنــاء أداة
االســتبانة جلمــع املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بهــذه الدراســة س ــم اســت دم الباحــث أســلوب دلفــا
( )Delphiيف مديد معاي لععتمـاد املدرسـي تعئـم البيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة السـعودية س
يف وء املعـاي العامليـة س ويف الوصـول ملرئيـات مشـرتكة يف بنـاء النمـوذج املقـرتح لععتمـاد املدرسـي
يف مــدارا التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س مبشــاركة (  ) 42خــب ًا وخــب ًة يف االعتمــاد
املدرسي  .وكانت أبرز نتائج الدراسة التالي :
 معــاي االعتمــاد املدرســي الــيت تعئــم البيعــة التعليميــة باململكــة العربيــة الســعودية  ( :التوجــهاالســرتاتيري س القيــادة املدرســية س الــتعلم والتعلــيم س إتاحــة الفــر للــتعلم والتعلــيم س البيعــة
التعليمية س قافة املدرسة وععقـات الشـراكة ألجـل الـتعلم س املـوارد البشـرية س املـوارد املاليـة س
التحسني املستمر ) .
 درجة املوافقة على معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـةالسعودية س بصورة إماليـة عاليـة س حيـث بلـم املتوسـا العـام عـور املعوقـات ( )9660مـن ( )2س
وهذا يبني مدى أهمية حماولة جتاوز هذه املعوقات .
 درجة املوافقة بني استرابات أفراد الدراسة حـول اعـاور اعمسـة الفرعيـة للمعوقـات ( السـياتالعام والنلام التعليمي س القيادة الرتبوية ومقاومـة الت ـي س املشـاركة والشـراكات س اجلوانـب
املعرفيـــة والتأهيـــل والتـــدريب س الـــدعم واحلـــوافز ) كانـــت عاليـــة  .ممـــا يـــدل علـــى الترـــانس
يف وجهات نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه اعاور اعمسة .
 أن أبرز معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :ــع وجــود نلــام فعــال للمحاســبية  .ــع تقــويم أداء املدرســة مــن خــعل نتــائج عبهــا س
ومستوياتهم العلمية  .تدني مستوى التزام اإلدارة العليا بتطبيق معاي االعتماد املدرسـي  .ـع
تبين اإلدارة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س وهو أساا االعتماد املدرسي يف التعليم العـام.
قلــة مشــاركة املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة يف عمليــات صــنع القــرارات اعاصــة بتطــوير
التعليم  .قلة مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها س والض ا حنو تطوير أدائهـا .
قلة توفر الكوادر التدريبية املثهلة يف االعتماد املدرسي  .قصور توفر فـر الـدعم االستشـار
ههـ

للمدارا من بيـوت اعـ ة يف االعتمـاد املدرسـي  .اسـتعرال مقـق النتـائج  .ـع تـوفر الـدعم
املاد املطلوب للمدارا لتحقيق معاي االعتماد املدرسي .
 درجة املوافقة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـةالســـعودية بصـــورة إماليـــة عاليـــة حيـــث بلـــم املتوســـا العـــام عـــور املطالـــب ( )7677مـــن ( )2س
وهذا يبني مدى أهمية حماولة توف هذه املطالب.
 درجة املوافقة عالية عور مطالب وزارة الرتبية والتعليم س مبتوسا عام ( )7670من (. )2 درجة املوافقة عالية عور مطالب هيعة تقويم التعليم العام س مبتوسا عام ( )7607من (. )2 أن أبرز مطالب وزارة التعليم :تبين القيادة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س تفعيـل العمـل بالـدليل اإلجرائـي س نشـر أهميـة
التحول حنو متمع املعرفة س تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم  .توفر خطة اسـرتاتيرية س العمـل
بالدليل التنليمي س نشر قافة اجلـودة س دعـم مـول إدارات التعلـيم لتكـون منلمـات متعلمـة س
إجيـــاد شـــراكة تكامليـــة مـــع كليـــات الرتبيـــة س املواءمـــة بـــني بـــرامج مشـــرو امللـــك عبـــد اهلل
( رمحه اهلل ) لتطـوير التعلـيم العـام ومطالـب تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي  .تكثيـ بـرامج
النمو املهين للقيادات واملعلمني .
 أن أبرز مطالب هيعة تقويم التعليم العام :نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة )  .تقويم األداء املدرسي بشكل مسـتمر.
التقـــويم املســـتمر لعمـــل اللرنـــة التأسيســـية ـــــ املســـعولة عـــن تنفيـــذ نلـــام االعتمـــاد املدرســـي ـــــ
وإجراءاتها التنفيذية بهدف التحسـني املسـتمر ألدائهـا  .تنفيـذ بـرامج تدريبيـة للقيـادات املدرسـية
وألعضاء جلنة التميز واجلودة يف املدارا يف مقيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي وتنفيـذ مراحلـه .
قيـام هيعــة تقـويم التعلــيم العــام بتقـديم بــرامج تدريبيــة ومهنيـة واســعة ملنســوبي املـدارا الــيت يــتم
اعتمادها مستقبعً  .االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .
ومن م مت الوصول ملرئيات مشرتكة يف بناء منوذج مقرتح لععتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم
العــام باململكــة العربيــة الســعودية س وذلــك باســت دام أســلوب دلفــا ( )Delphiس مــن خــعل املــرور
يف جــوالت يثيــة س مــع (  ) 42خــب ًا وخــب ةً يف االعتمــاد املدرســي س ومت تصــميم النمــوذج بصــورة
النلام املفتوح (  ) Open Systemس والذ يتفاعل مع البيعة س ويتأ ر ويث ر فيها .
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The school is the basic unit in the educational system. It is the most
important part since it is responsible for the outputs of the system. Facilitating
the participation of schools and their employees in achieving the accreditation
standards will contribute to improving the performance of schools and
improving the outcomes. School accreditation is an effective and efficient tool
for ensuring the quality of the educational process, and for emphasizing the
continuity in the development processes and the continuous improvement. It is
one of the most important means for evaluating and measuring school
performance.
Therefore, this study aimed at achieving the following:
1- suggesting school accreditation standards suitable for the educational
environment in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of the
international standards.
2- identifying the obstacles that face the application of school accreditation
standards in the stages of public education in the Kingdom of Saudi
Arabia.
3- identify the demands of the application of school accreditation standards
in the stages of public education in the Kingdom of Saudi Arabia.
4- identify the differences in the responses of the study sample about the
obstacles and the demands of the application of school accreditation
standards in the different stages of the public education in Saudi Arabia
according to the variables of gender, academic qualification, training,
specialization and experience.
ح

5- suggesting a model for the school accreditation in the stages of the public
education in the Kingdom of Saudi Arabia based on the results of the
study.
To answer the questions of the study, the researcher used the descriptive
approach which is the most appropriate to describe the school accreditation
standards, and to identify the demands and the obstacles of applying these
standards in the stages of public education in the Kingdom of Saudi Arabia.
The study population consisted of (135) subjects. These include all the
(45) directors of the education provinces in the Kingdom of Saudi Arabia, all
the (45) assistant directors of the boys' education affairs, and all the (45)
assistant directors for girls' education affairs.
The researcher designed a questionnaire for collecting the necessary data
for the study. The researcher then used the “Delphi Method” for identifying the
standards of school accreditation that suit the educational environment in Saudi
Arabia and for achieving joint perspectives for the construction of the
suggested model for the accreditation in the schools of public education in
Saudi Arabia with the participation of (75) experts in school accreditation.
The most significant results of the study are the following :
- The school accreditation standards that are appropriate to the educational
environment in Saudi Arabia are the strategic orientation, school
leadership, learning and teaching, providing opportunities for learning
and teaching, the learning environment, the culture of the school and
partnerships for learning, human resources, financial resources and
continuous improvement.
- The degree of agreement on the obstacles that face the school accreditation
in the stages of public education in the Kingdom of Saudi Arabia was
generally high with a means of (3.60) on the scale of obstacles. This
shows the importance of the try to overcome these obstacles.
- The degree of agreement among the study sample on the five sub-scales of
the obstacles (general context and the educational system, educational
leadership and resistance to change, participation and partnerships,
ط

-

-

-

-

cognitive aspects, rehabilitation and training, and support and incentives)
was high. This indicates the homogeneity in the views of the study
subjects about the importance of these five themes.
The most prominent obstacles to the application of school accreditation in
general education in Saudi Arabia were:
the lack of an effective system of accounting, the weakness of evaluating
school performance through the results of their students, the low level of
the application of school accreditation standards among high levels of
management, the weakness of the adoption of total quality system among
the high levels of management, the lack of participation in the decisionmaking processes by the beneficiaries of the educational process, the lack
of parental involvement in school programs and policies, the lack of
qualified training staffs in the school accreditation, the lack of
opportunities of advisory support to schools from experts in school
accreditation, the urge of achieving the results, and the lack of financial
support required for schools to achieve school accreditation standards.
The degree of agreement on the demands of the application of school
accreditation in the stages of public education in the Kingdom of Saudi
Arabia was generally high with a mean of (4.12) which indicates the
importance of providing these demands.
The degree of agreement on the sub-scale of the demands of the Ministry of
Education was high with a mean of (4.20).
The degree of agreement on the sub-scale of the demands of the Public
Education Evaluation Commission (PEEC) was high with a mean of
(4.04).
The most dominant demands for the Ministry of Education were:
the adoption of total quality management by the high levels of leadership,
the activation of the manual procedural, the importance of shifting
towards a knowledge society, the enhancement of the value and prestige
of the teaching profession, providing a strategic plan, adopting the
organizational guide, spreading the culture of quality, supporting the
process of turning education departments to be educated organizations,
ي

the creation of a complementary partnership with colleges of education,
the harmonization between the programs of King Abdullah Project for the
development of public education and the demands of the application of
school accreditation standards, and increasing the programs of the
professional growth for leaders and teachers.
- The most dominant demands of the Public Education Evaluation
Commission (PEEC) were :
spreading the culture of evaluation (its importance, its means, and tools),
the continuous evaluation of school performance, the continuous
assessment of the work of the founding committee responsible for
implementing the school accreditation system and operational procedures
to improve its performance continuously, conducting training programs
for school leaders and members of the committee of excellence and
quality in schools on achieving school accreditation standards, providing
training and vocational programs for the staffs of schools that are
accredited in the future and employing the experts and specialists in the
school accreditation systems.
Therefore, the study resulted in achieving joint perspectives for the
construction of the suggested model for the accreditation in the schools of
public education in Saudi Arabia using the Delphi method. The model was
designed after a series of research sessions with (75) experts in the school
accreditation and using the (Open System) which interacts with and affect the
surrounding environment.
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الباحث

م

شكر وتقدير
قال اهلل تعاىل   :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ( سورة الرمحن س آية ) 60
وقال عليه أفضل الصعة والسعم  ( :من صنع إليكم معروفًا فكافعوه فإذا مل جتدوا
ما تكافعوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأمتوه ) رواه أبو داوود يف سننه .
أشكر املوىل عز وجل الذ منَّ علـي بعلـيم كرمـه س وجزيـل عطـاءه س بإنهـاء هـذه الدراسـة س
ـــم أتوجـــه بالشـــكر اجلزيـــل والـــدعاء إىل اهلل أن يثيـــب كـــل مـــن ســـاعدني فيهـــا س و علـــى رأســـهم
ســعادة األســتاذ الــدكتور .عبــد العزيــز بــن عبــد الوهــاب البــابطني س علــى كــل مــا قدمــه مــن دعــم
متواصــل ال حمــدود س مــن خــعل إشــرافه املميــز علــى هــذه الدراســة س بــاذالً وقتــه و جهــده و إخعصــه
يف عملــه س مـــن مــ تـــذمر س داعمــاً ومشـــرعاً س فكـــان نعـــم املعلــم س و األب س الـــذ جنـــده عنـــدما
حنتاجــه س ومــا كانــت هــذه الدراســة أن ختــرج بهــذه الصــورة ســوى بتوفيــق اهلل س أوالً ــم يرصــه
ومتابعته ومعحلاته الدقيقة س اليت استفدت منها الكث .
والشــــكر موصــــول جلميــــع أعضــــاء هيعــــة التــــدريس بقســــم اإلدارة الرتبويــــة بكليــــة الرتبيــــة
جبامعة امللك سعود حلرصهم الدائم على إفادة الطالب علماً وسلوكاً .
كمــا ال يفــوتين أن أتوجــه بالشــكر و التقــدير لكــل مــن ســاعدني يف إعــداد هــذه الدراســة س
من أساتذتي وزمعئي الكرام س وذلك يف مكيم أدواتها أو توزيعها ومتابعتها .
والشــكر موصــول ملـن شــارك فيهــا مــن مــدير الرتبيــة والتعلــيم ومســاعديهم س ولل ـ اء الــذين
بذلوا الكث من وقتهم وعلمهم وخ تهم يف بناء النموذج الذ خرجت به .
وأخ اً الشكر موصـول ألعضـاء جلنـة املناقشـة س األسـتاذ الـدكتور  .علـي بـن سـعد القرنـي س
واألســــتاذ الــــدكتور  .حممــــد بــــن عبــــد اهلل املنيــــع س والــــدكتور  .عبــــد اهلل بــــن حممــــد املــــانع س
والــدكتور  .مبــارك بــن فهيــد القحطــاني س علــى تكــرمهم بقبــول مناقشــة الدراســة س وعلــى كــل مــا
قدموه من جهود مشكورة س وتوجيهات قيمة .
أســـأل املـــوىل القـــدير أن جيـــزيهم خـ ـ اجلـــزاء س وأن يكتـــب مـــا قـــدموه يف ميـــزان حســـناتهم
فهو القادر على ذلك سبحانه س وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني سسس
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اهليعــــات املســــتقلة لععتمــــاد و ــــمان اجلــــودة يف التعلــــيم يف البلــــدان
العربية .
منـــوذج مقـــرتح للهيعـــة الســـعودية لععتمـــاد املدرســـي يف التعلـــيم العـــام
يف اململكة العربية السعودية .

70
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احملتوى
معوقــــات تطبيـــــق اجلـــــودة الشــــاملة واالعتمـــــاد املدرســـــي يف مـــــدارا
التعليم العام :
أوالً  :معوقـــــــــــــــــــات تطبيـــــــــــــــــــق اجلـــــــــــــــــــودة الشـــــــــــــــــــاملة
يف مدارا التعليم العام .
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04

األمريكية
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774

777

 -معاي االعتماد املدرسي الو ين .

770

779

 -اإلجراءات الشاملة لعملية االعتماد املدرسي الو ين .

773

777

 -شــــرو الرتشــــي للحصــــول علــــى االعتمــــاد املدرســــي الــــو ين

773

مكتب تقييم املدارا باالعتماد املدرسي الو ين .

776

(. )QNSA
772

 خطـــوات الرتشـــي للحصـــول علـــى االعتمـــاد املدرســـي الـــو ين(. )QNSA

720

776

 -العوامل اليت تثخذ يف االعتبار عند الرتشي لععتماد .

727

774

 -الدراسة الذاتية .

727

770

 -الزيارة املدرسية .

729

773

 -اختاذ القرار اعا

770

 -من االعتماد املدرسي الو ين .

727

777

 -إعادة االعتماد .

722

باالعتماد املدرسي .

ر

727

احملتوى

م

الصفحة

777

 -من أجل اعتماد مدرسي ناج .

722

779

 -نتائج عملية االعتماد املدرسي الو ين ). (QNSA

726

777

 -إجنازات وحدة االعتماد املدرسي الو ين .

724

772

 -مديات تقييم جودة أداء املثسسات التعليمية يف دولة قطر .

724

776

 جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف االعتماد املدرسي :

723

774

 -متهيد .

723

770

 -االعتماد املدرسي يف اإلمارات العربية املتحدة :

767

773
790
797
797

 .7إدارة االعتماد املدرسي بوزارة الرتبية والتعليم .
 .7هيعة املعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي .
 .9ملس أبوظيب للتعليم .
 منوذج دولة فلندا يف ضمان اجلودة :

767
747
744
700

799

 -متهيد .

700

797

 -العوامل الستة اليت أسست النلام التعليمي الفنلند .

707

792

 -املساواة يف التعلم .

709

796

 -إلزامية ومانية التعليم .

707

794

 -التلميذ والدعم التعليمي .

707

790

 -تعليم ذو االحتياجات اعاصة .

702

793

 -التعلم مدى احلياة .

706

770

 -نلام التعليم قائم على الثقة واملسثولية .

704

777

 -الدور األساسي لإلدارة اعلية واملثسسات التعليمية .

700

777

 -استقعل تعليمي كب يف ميع املستويات .

700

779

-

777

 -التقييم يف نلام التعليمي الفنلند .

730

772

 -االعتماد يف فلندا .

739

مان اجلودة يف التعليم الفلند .

ش

703

احملتوى

م

الصفحة

776

 -مهنة التعليم يف فلندا .

739

774

 -التشريع على مواصلة املعلمني تعليمهم وتدريبهم .

732

770

 -تأهيل القيادات الرتبوية .

732

773

 -ما يستحق التأمل يف الترربة الفنلندية .

736

720
727

734

 ثالثاً  :الدراسات السابقة :
 الدراسا ا ا ا ا ااات الا ا ا ا ا اات تناول ا ا ا ا ا ا تطب ا ا ا ا ا ا اجلا ا ا ا ا ااودة يف التعلا ا ا ا ا اايم

730

و مطالب تطبيقه و معوقاته .
 الدراسا ا ا ا ااات الا ا ا ا اات تناول ا ا ا اا تطبي ا ا ا اا االعتما ا ا ا اااد األكا ا ا ا اااد ي

703

و مطالب تطبيقه و معوقاته .
727

 الدراسا ا ا ا ا ااات الا ا ا ا ا اات تناول ا ا ا ا اا تطبي ا ا ا ا اا االعتما ا ا ا ا اااد املدرسا ا ا ا ا ااي

772

و مطالب تطبيقه و معوقاته .
729

 التعلي على الدراسات السابقة .

773

727

الفصل الثالث  :منهج الدراسة وإجراءاتها :

799

722
726

منهج الدراسة .
متمع الدراسة .

797
797

724
720
723
760

أفراد الدراسة .
خصائص أفراد الدراسة .
أداتا الدراسة :
 أوالً  :االستبانة :

792
792
794
794

املقياا املست دم س وميزان احلكم على عبارات املقياا .
صدت األداة و باتها :

767
767
769

 -صدت األداة .

767

 -االتسات الداخلي لألداة .

770

762

 -بات األداة .

774
ت

793
770
770

م
766
764
760
763
740
747
747

احملتوى
 انياً  :استبانة اع اء ( أسلوب دلفا . ) Delphi
إجراءات تطبيق الدراسة :
 املرحلة األوىل  :تطبيق أداة الدراسة ( االستبانة ) . املرحلة الثانية  :است دام أسلوب دلفا (. )Delphiأساليب املعاجلة اإلحصائية .
الفصل الرابع  :عرض نتائج الدراسة وتفسريها .

الصفحة
774
773
773
720
727
729
722

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة :

749

 -السثال األول .

722

747

 -السثال الثاني .

726

742

 -السثال الثالث .

747

746

 -السثال الرابع .

707

744

 -السثال اعامس .

730

740

732

الفصل اخلامس :

743

 أوالً  :أبرز النتائج .

736

700

 ثانياً  :النموذج املقرتح :

907

االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية.
707

 -املقدمة

907

707

 -مصطلحات النموذج

907

709

 -منطلقات النموذج

900

707

 -أسس النموذج

903

702

 -أهداف النموذج

970

706

 -نطات النموذج

977

704

 -معاي تطبيق النموذج

977

700

 -مبادئ النموذج

977
ث

احملتوى

م

الصفحة

703

 -اجلهات املعنية بتطبيق النموذج

977

730

 -أدوار اجلهات املعنية بتطبيق النموذج

972

737

 -مكونات النموذج

979

737

 -توزيع مكونات النموذج على اجلهات املعنية بتطبيقه

977

739

-

737

 -إلزامية مدارا التعليم العام يف احلصول على االعتماد

972

732

 -املراحل الزمنية لتنفيذ النموذج

972

736

 -معـــاي ومثشـــرات االعتمـــاد املدرســـي املعئمـــة للبيعـــة التعليميـــة

973

رت احلصول على االعتماد املدرسي

972

باململكة العربية السعودية س يف وء املعاي العاملية
734
730

993

 ثالثاً  :توصيات الدراسة .

970

املصادر املراجع :

733

 أوالً  :املصادر .

970

700

 ثانياً :املراجع العربية .

970

707

 ثالثاً  :املراجع األجنبية .

922

707

960

املالح :

709

 ملح رقم (  : ) 1االستبانة يف صورتها األولية .

967

707

 ملح رقم (  : ) 2أمساء احملكمني .

947

702

 ملح رقم (  : ) 3االستبانة يف صورتها النهائية .

949

706

 ملح رقم (  : ) 4خطاب سعادة عميد كلية الرتبية .

907

704

 ملح ا رقاام (  : ) 5خطاااب سااعادة ماادير عااام اإلدارة العامااة للبحااو

909

بوزارة التعليم .
700

 ملح رقم (  : ) 6خطاب سعادة رئيس قسم اإلدارة الرتبوية .

902

703

 ملح رقم (  : ) 7قائمة أمساء اخلرباء ألسلوب دلفاي .

904

خ

م
770

احملتوى
 ملح رقام (  : ) 8االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة

الصفحة
932

العربية السعودية منوذج املقرتح ( اجلولة األوىل ) .
777

777

 ملح رقم ( : ) 9
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربيـة السـعودية
منوذج املقرتح ( اجلولة الثانية ) .
فهرس اجلداول
اجلدول

م

الصفحة

7

جدول ( 2ا  : )1املستويات املعيارية ملرحلة التعليم األساسي 2٢11/2٢1٢م

777

7

جدول ( 2ا  : )2معايري االعتماد املدرسي الوطين

770

9

جدول ( 2ا  : )3خطوات عملية االعتماد األكاد ي ومسؤوليات املدارس

740

7

جدول ( 3ا  : )1جمتمع الدراسة

797

2

جدول ( 3ا  : )2توزيع أفراد الدراسة وف اجلنس

792

6

جدول ( 3ا  : )3توزيع أفراد الدراسة وف املؤهل الدراسي

796

4

جدول ( 3ا  : )4يوضح توزيع أفراد الدراسة وف حضور الربامج التدريبية

796

0

جدول ( 3ا  : )5توزيع أفراد الدراسة وف اخلربة يف العمل اإلداري

794

3

جدول ( 3ا  : )6توزيع أفراد الدراسة وف التخصص العلمي

794

70

جدول ( 3ا  : )7توزيع عبارات االستبانة على احملاور الفرعية

790

77

جدول ( 3ا  : )8قيمة وزن بدائل االستجابات ألداة الدراسة ( االستبانة )

793

77

جدول ( 3ا  : )9معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجاة الكلياة
للمحور الفرعي الذي تنتمي إليه ( حمور املطالب – مطالب وزارة التعليم )

79

770

جدول ( 3ا  : )1٢معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلياة
للمح ااور الفرع ااي ال ااذي تنتم ااي إلي ااه (حم ااور املطال ااب – مطال ااب هيئ ااة تق ااويم
التعليم العام )
ذ

777

م

اجلدول

77

جدول ( 3ا  : )11معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلياة
للمحااور الفرعااي الااذي تنتمااي إليااه ( حمااور املعوقااات – السااياا العااام والنظااام

الصفحة
777

التعليمي )
72

جادول ( 3ا ا  : )12معامال االرتبااط الاداخلي باني درجاة كال عباارة والدرجاة
الكلية للمحور الفرعاي الاذي تنتماي إلياه ( حماور املعوقاات – القياادة الرتبوياة

779

ومقاومة التغيري )
76

جدول( 9ــ  :)79معامل االرتبا الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكليـة
للمحور الفرعي الذ تنتمي إليه (حمور املعوقات – املشاركة والشراكات )

777

74

جــدول ( 9ــــ  : )77معامــل االرتبــا الــداخلي بــني درجــة كــل عبــارة والدرجــة
الكلية للمحور الفرعي الـذ تنتمـي إليـه (حمـور املعوقـات – اجلوانـب املعرفيـة
والتأهيل والتدريب )

777

70

جــدول ( 9ــــ  : )72معامــل االرتبــا الــداخلي بــني درجــة كــل عبــارة والدرجــة
الكلية للمحور الفرعي الذ تنتمي إليه ( حمور املعوقات – الدعم واحلوافز )

772

73

جدول ( 9ــ  : )76معامل االرتبا الداخلي بني درجة كل حمور فرعي والدرجـة
الكلية للمحور الرئيسي الذ ينتمي إليه
جـــدول ( 9ـــــ  : )74معامـــل االرتبـــا الـــداخلي بـــني درجـــة كـــل حمـــور رئيســـي
والدرجة الكلية لعستبانة

77

جـــــدول ( 9ــــــــ  : )70معامـــــل ألفــــــا كرونبـــــا لقيــــــاا بـــــات أداة الدراســــــة
( عاور وماالت الدراسة )
جدول ( 9ــ  : )73توزيع اع اء املستريبني وفقاً لتأهيلهم العلمي

79
77

جدول ( 9ــ  : )70توزيع اع اء املستريبني وفقاً جملاهلم العملي
جــــدول ( 9ــــــ  : )77توزيــــع فعــــة اعــ ـ اء املســــتريبني وفقــ ـاً ملصــــدر خــ ـ تهم
يف االعتماد
جــدول ( 7ــــ  : )7درجــة املوافقــة علــى اعــاور الفرعيــة عــور معوقــات تطبيــق

70

77

72

االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية مرتبــة
ض

776
776
774
770
770
773
724

م

اجلدول

الصفحة

76

تنازلي ًا
جدول ( 7ـ  :)7نتائج مليل التباين األحاد ( )One Way ANOVAللفـروت
بني استرابات أفراد الدراسـة علـى حمـور املعوقـات الرئيسـي بقـاً إىل اخـتعف

720

74

اعاور الفرعية
جدول ( 7ــ  : )9نتائج اختبار شيفيه (  ) Scheffe's Testللكش عن داللـة
الفـــروت بـــني اســـترابات أفـــراد الدراســـة علـــى حمـــور املعوقـــات الرئيســـي بقــاً
إىل اختعف حمور املعوت الفرعي

70

جــــدول ( 7ــــــ  : )7درجــــة املوافقــــة علــــى معوقــــات تطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية للمحور الفرعي السيات العـام
والنلام التعليمي مرتبة تنازلياً

73

جــــدول ( 7ــــــ  : )2درجــــة املوافقــــة علــــى معوقــــات تطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي
يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية للمحــور الفرعــي القيــادة
الرتبوية ومقاومة الت ي مرتبة تنازلياً
جــــدول ( 7ــــــ  : )6درجــــة املوافقــــة علــــى معوقــــات تطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي

90

97

97

99

97

يف مراحل التعليم العـام باململكـة العربيـة السـعودية للمحـور الفرعـي املشـاركة
والشراكات مرتبة تنازلياً
جــــدول ( 7ــــــ  : )4درجــــة املوافقــــة علــــى معوقــــات تطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي

723

760

769

766

يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية للمحــور الفرعــي اجلوانــب
املعرفية والتأهيل والتدريب مرتبة تنازلياً
جــــدول ( 7ــــــ  : )0درجــــة املوافقــــة علــــى معوقــــات تطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي
يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيـــة الســعودية للمحــور الفرعــي الـــدعم

747

واحلوافز مرتبة تنازلي ًا
جــدول ( 7ــــــ : )3درجـــة املوافقــة علـــى اعــاور الفرعيــة عـــور مطالـــب تطبيـــق
االعتمــــاد املدرســــي يف مراحــــل التعلــــيم العــــام باململكــــة العربيــــة الســــعودية

747

مرتبة تنازلياً .
جــدول ( 7ــــ : )70نتــائج اختبــار "ت" ) (T-Testللفــروت بــني اســترابات أفــراد

742

غ

763

م

اجلدول
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الدراسة على حمور املطالب الرئيسي بق ًا إىل اعوريني الفرعيني
جدول ( 7ــ : )77درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل
التعليم العـام باململكـة العربيـة السـعودية للمحـور الفرعـي مطالـب وزارة التعلـيم
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مرتبة تنازلي ًا
جـــدول ( 7ـــــ  : )77درجـــة املوافقـــة علـــى مطالـــب تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف
مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية للمحـور الفرعـي مطالـب هيعـة
تقويم التعليم العام مرتبة تنازلياً
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جــدول ( 7ــــ  : )79نتــائج اختبــار "ت" ) (T-Testللفــروت بــني اســترابات أفــراد
الدراســـة حـــول معوقـــات تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية بقاً الختعف مت اجلنس

90

جــدول ( 7ــــ  : )77نتــائج اختبــار "ت" ) (T-Testللفــروت بــني اســترابات أفــراد
الدراســـة حـــول معوقـــات تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية بقاً الختعف مت اع ة يف العمل اإلدار
جــدول ( 7ــــ  : )72نتــائج مليــل التبــاين األحــاد ()One Way ANOVA
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للفروت بني استرابات أفراد الدراسة حول معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية بقـاً الخـتعف مـت املثهـل
الدراسي
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جــدول ( 7ــــ  : )76نتــائج مليــل التبــاين األحــاد ()One Way ANOVA
للفروت بني استرابات أفراد الدراسة حول معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية بقاً الختعف مت الت صـص
العلمي

77

جدول ( 7ــ  : )74نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffe's Testللكش عـن داللـة
الفروت بني استرابات أفراد الدراسة حول معوقات تطبيق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية فيمــا ــص اعــور الفرعــي
السيات العام والنلام التعليمي بقاً إىل اختعف مت
ظ
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جــدول ( 7ــــ  : )70نتــائج اختبــار "ت" ) (T-Testللفــروت بــني اســترابات أفــراد
الدراسة بقاً إىل اختعف مت اجلنس
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جــدول ( 7ــــ  : )73نتــائج اختبــار "ت" ) (T-Testللفــروت بــني اســترابات أفــراد
الدراســـة حـــول مطالـــب تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية بقاً الختعف مت اع ة يف العمل اإلدار
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جــدول ( 7ــــ  : )70نتــائج مليــل التبــاين األحــاد ()One Way ANOVA
للفروت بني استرابات أفراد الدراسة حـول مطالـب تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية بقـاً الخـتعف مـت املثهـل
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الدراسي
جــدول ( 7ــــ  : )77نتــائج مليــل التبــاين األحــاد ()One Way ANOVA
للفروت بني استرابات أفراد الدراسة حـول مطالـب تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية بقاً الختعف مت الت صـص
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شكل (  2ا  : ) 2عناصر ضمان اجلودة .

72

9

شكل (  2ا  : ) 3منوذج النظام . Basic Systems Model
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شكل (  2ا  : ) 4اإلدارة املدرسية وف نظرية النظم .
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شكل (  2ا ا  : ) 5معايري االعتماد األكاد ي يف مؤسسة نيوإجنالناد للمادارس
والكليات .
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شكل (  2ا ا  : ) 6السلم التعليمي يف سنغافورة .
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70

شكل (  2ا ا  : ) 1٢خطوات االعتماد األكاد ي للمدارس .
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شكل (  2ا ا  : ) 11خمطط تنفيذ أنشطة التقييم الوطنية يف فنلندا .
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شكل (  3ا ا  : ) 1النسبة املئوية لتوزيع جمتمع الدراسة حسب العمل .
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79

شااكل ( 3ا ا  : )2النساابة املئويااة لتوزيااع جمتمااع الدراسااة حسااب حضااور الااربامج
التدريبية .

77

شكل (  5ا ا  : ) 1مراحل احلصول على االعتماد املدرسي .
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الفصل األول
مدخل الدراسة :
 املقدمة . مشكلة الدراسة . أهداف الدراسة. أهمية الدراسة. أسعلة الدراسة. حدود الدراسة. مصطلحات الدراسة. -تنليم فصول الدراسة .
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 املقدمة :
تشـــهد اململكـــة العربيـــة الســـعودية جهـــودًا حثيثـــة يف التطـــوير النـــوعي للتعلـــيم العـــام س متمثلـــة
يف مشــرو خـــادم احلـــرمني الشـــريفني لتطـــوير التعلــيم العـــام س وقامـــت وزارة التعلـــيم بتنفيـــذ حزمـــة
مـن املشـاريع و الـ امج التطويريـة الــيت تواكـب مقيـق أهــداف املشـرو س و نتيرــة لـذلك زاد اهتمــام
الــوزارة بــاجلودة مــن خــعل إقامــة مــثمتر ســنو هلــا س و تبنيهــا جلــائزة ســنوية للتميــز ممــل مســمى
( جائزة الرتبية و التعليم للتميز ) س و تتكون مـن فعـات ( اإلدارة و املدرسـة املتميـزة س املعلـم املتميـز س
املرشــد الطعبــي املتميــز )  .و يعحــأ أن فعــات اجلــائزة متمركــزة حــول املدرســة والقــادة الرتبــويني
العاملني فيها من مدير و أعضاء اهليعة اإلدارية و املعلمني و املرشد الطعبي س و يف ذلك تأكيـد علـى
أهميـــة املدرســـة كوحـــدة أساســـية يف النلـــام التعليمـــي س ييـــث يـــنعكس جتويـــد العمليـــات فيهـــا
يف االرتقاء مب رجاتها س وبذلك يتم االرتقاء مب رجات النلام التعليمي ككل .
ف ـاملعلمون و الطــعب يف كــل مدرســة س يســعون معــاً إلجيــاد أ ــر العمــل و قواعــد النلــام الــيت
تساعدهم على كيفية االندماج يف متمع املدرسة و قافتها .(Sergiovanni,2005,p113) .
و يو عامر( 7002م ) "أنـه وإذا كـان التعلـيم العـام يعـد الركيـزة الرئيسـة للتنميـة االقتصـادية
و االجتماعيةس وأهـم عوامـل اسـتدامتهاس فـإن جـودة هـذا التعلـيم هـي املعيـار احلقيقـي الـذ جيـب أن
تكث الدولة اجلهود إىل مقيقهس فهو مطيتها للوصول بها إىل مصايف الدول املتقدمةس وهـو بوابتهـا
حنــو املســتقبل املشــرتس " فعــن ريــق اجلــودة متكنــت اليابــان مــن اهليمنــة بشــكل تــام علــى القــوة
التنافســية يف ميــع األســوات الصــناعية وأصــبحت رائــدة االقتصــاد العــاملي والتكنولوجيــة احلديثــة"
( الــبع س 7770هـــ س  . )7و لكــي تواكــب املثسســات الرتبويــة متطلبــات العصــر س و لتواجـــه
املشكعت و التحـديات احلاليـة واملسـتقبلية س فـإن علـى القـائمني عليهـا أن يـدركوا أن تطبيـق نلـام
اجلودة و العمل مبفهوم مان اجلودة من خعل االعتماد املدرسي هو سـبيلهم ملواجهـة تلـك التحـديات
س فاالعتمــاد املدرســي يشــكل ــرورة للتأكــد مــن مقيــق األهــداف سأو مــن مســتويات مقيقهــا س
و كــذلك يســاهم يف مقيــق مســتوى عــالي مــن التعامــل مــع بيع ـة العصــر  .فاملفتــاح لتحســني تعلــم
الطالب س هو مان حدوث تعليم أكثر جودة س يف أكثر الفصول الدراسية س و يف أكثـر األوقـات .
) . (DuFur,and Mattos,2013,p34فاجلانب الذ لكن أن نراه بسهولة مـن " املدرسـة " هـو
الذ يلهر فوت السط س و ألن هذا التنليم احلي " املدرسة " حيتاج أن حيافأ على نفسـه س فهنـاك
جانب حيمل الكث من التأ عليهس ولكنه م مرئـي س و يكمـن مـت السـط س و بالتأكيـد أن
2

تضــــــــرر جــــــــذورها س أو حــــــــدوث تســــــــمم يف أر ــــــــهاس لكــــــــن أن يــــــــثد إىل ــــــــرر بــــــــالم
) . (Douglas. Nancy.and Ian,2012,p.5و االعتمـــاد املدرســـي يســـاعدنا بعـــد توفيـــق اهلل
يف جتنــب هــذا الضــرر  .و رمــم أن تطبيــق اجلــودة و االعتمــاد علــى نطــات املدرســة يشــهد العديــد مــن
الصــعوبات متمثلــة يف املعوقــات الداخليــة و الــيت منهــا  ( :قلــة التــزام مــدير املدرســة بــاجلودة س تــدني
القابلية الداخلية لتطوير الثقافة التنليمية للمدرسة س اختعف التصورات لتطبيـق اجلـودة يف املدرسـة
س قلة انتباه املدرسـة للمستفيدين س اعتبار منسـوبي املدرسة أن اجلودة برنـامج إ ـايف ألعمـاهلم س قلـة
الــتعلم والتــدريب يف مــال اجلــودة س الت طــيا م ـ الصــحي للتحــول حنــو اجلــودة س االعتقــاد بــأن
اجلودة تنر يف الصناعة ولـيس يف التعلـيم ) س وهنـاك مموعـة املعوقـات اعارجيـة منهـا ( املنـاهج س
املعوقـــات اعاصـــة بالســـيات وخـــدمات الـــدعم س قلـــة مشـــاركة أوليـــاء األمـــور واجملتمـــع اعلـــي س
السياسات ونلم العمل التقليدية ) (.احلسني س 7770هــ ) س(العارفـهسو قـران س 7770هــ) س( الـدبي س
7770هـــ )س( العضا ــي س  . ) 7077و لكــن كــل هــذه املعوقــات تــدفعنا يف اجتــاه أجيــاد ــرت س أو
وســـائل ناجعـــة يف تطبيـــق اجلـــودة و مـــن ـــم مقيـــق االعتمـــاد يف مدارســـنا س فامل رجـــات مل ترتقـــي
لتواكب موحات املستفيدين أو اجملتمـع و مقـق آمـاهلم  .فمعـاي االعتمـاد هـي األبعـاد الـيت مـدد
مسـتوى النوعيـة أو تعـ عنهـاس و يـدخل يف ذلـك عـدد كـب مـن املو ـوعات ( اعطيـب س و اجلـ س
7773هـ س  . )77فالعناصر الرئيسية أل ر مان اجلودة و االعتماد يف التعلـيم مب تلـ مناذجهـا
س لكن معها يف األبعاد اعمسة التالية :التحصيل العلمي للطعب والتقـدم س املـنهج س بيعـة الـتعلم
س اإلدارة س املشاركة اجملتمعية  .(Cuttance,2005 ) .و من خعل العمل علـى مقيـق معـاي هـذه
األبعاد س يتم الوصول بعون اهلل إىل جودة أداء املدرسة بشكل عام س وأفضل وسـيلة للحكـم الصـادت
على ذلك س هي إجياد هيعة مستقلة تتوىل عملية التقويم س و إصدار احلكم عن مدى مقيق املدرسـة
هلــذه املعــاي  .و هــذه اهليعــات هــي منلمــات خاصــة م ـ رييــة ( )Accrediting agenciesتقــوم
مبراجعــة املــدارا و ال ـ امج الرتبويــة س لضــمان نوعيتهــا س و مســني أدائهــا ( كــولنز س وأوبــراين س
7000م س  . )76فاملدرسـة هـي الوحـدة األكثـر أهميـة يف النلـام التعليمـي س واملسـعولة مسـعولية
مباشـرة عـن سـعمة خمرجاتـه س واالعتمـاد الرتبـو أو األكـادلي لثـل أحـد أبـرز الوسـائل لتقـويم
وقيــاا أداء املدرســة س بصــفته عــامعً يف تقــويم أدائهــا وتطــويره س ومثشــراً علــى مقيقهــا للمعــاي
الرتبويـة املطلوبـة يف بيعتهـا التعليميـة وبيعتهـا العامليـة ( امللحـمس7004مس  . ) 7لـذلك بـرزت احلاجـة
إلجراء هذه لدراسة .
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 مشكلة الدراسة :
وجد الباحث من خعل عمله مشرف ختطيا و تطوير يف اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة
الشــرقية س ومنســق ًا جلــائزة الرتبيــة و التعلــيم باملنطقــة س أن هنــاك قصــورًا وا ــح ًا يف التوجــه حنــو
اجلودة س و املشاركة الفاعلة يف مقيق التميز سواءً على مستوى املدرسة س أو علـى مسـتوى العـاملني
فيها  .و رمم اجلهود املبذولة يف نشر قافـة اجلـودة علـى خمتلـ األصـعدة س و منهـا مـا بـذل مـن أجـل
تسهيل املشـاركة يف جـائزة الـوزارة س و الـيت نـتج عنهـا فـوز املنطقـة يف فـعيت مـدير املدرسـة املتميـز س
و املعلم املتميز على مستوى الوزارة س إال أن هذا الفوز نتج عن مشاركة عيفة جداً من قبـل مـدارا
املنطقــة و معلميهــا  .فهنــاك العديـــد مــن الصــعوبات الـــيت تقــ حرــر عثـــرة يف تعزيــز قافــة التميـــز
و ممارسة اجلودة س و كذلك رفع مسـتوى الـوعي بأهميتهمـا س و بالتـالي مـد مـن مقيـق اجلـودة يف
املدرسة  ( .احلسني س 7770هـ ) س ( العارفه و قران س 7770هـ ) س ( الدبي س 7770هـ ) .و يعحـأ أن
مستوى تطبيق نلام اجلودة يف املدارا ال يتم بالصورة املأمولة س رمـم أن هنـاك تقبـل بدرجـة كـب ة
لتطبيق معاي اجلودة الشـاملة يف التعلـيم ( الور ـان س  7770هــ )  .و كـذلك لعـدم وجـود تصـور يـتم
اعتمــاده س يتميــز بسعســة التطبيــق س و فيــه قيمــة مضــافة تتمثــل بإذكــاء روح املنافســة الشــريفة الــيت
تدفع للمشاركة س وينتج عنه مقيق معاي اجلودة من خعل مسني اإلجراءات املتبعة داخل املدرسـة
وجتويــــد خمرجاتهــــا ( .ال امـــــد س7004م )س( اجلــــرفس7770هـــــ )  .فــــالنموذج اليابــــاني للرـــــودة
)" (Japanese TQM Models "Demingمــثعً أختــذ اجلــوائز كوســيلة لتحقيــق اجلــودة
الشاملةس فتقـوم مثسسـة دلـنج مبـن جـائزة ) - (Demingالـيت اسـتحد ت عـام 7327م -لألفـراد
واهليعات اليت مقق إجنازات مهمة يف مـال رقابـة اجلـودة (باشـيوه سو ال بـراو س7077م )  .و سـوف
يســهم األخــذ بنمــوذج االعتمــاد املدرســي س و اعــعن نتــائج املــدارا احلاصــلة عليــه س يف إذكــاء روح
املنافســة الشــريفة بــني املــدارا و العــاملني فيهــا س و الــيت ســتدفعهم للمشــاركة يف مقيــق معــاي
االعتمــاد املدرســي  .فاالعتمــاد أحــد أقــدم وأهــم آليــات ــمان اجلــودة ألنلمــة التعلــيم س فهــو عمليــة
مراقبة اجلودة و مانها يف التعليم س و هو يتم كنتيرة للتفتيش أو للتقييم س أو كليهمـا معـاً س و يـتم
التعــــــــرف مــــــــن خعلــــــــه علــــــــى أن املثسســــــــة أو برامهــــــــا تلــــــــيب املعــــــــاي الــــــــدنيا املقبولــــــــة .
) .(Bernhard,2011,p51فعمليــات ــمان اجلــودة مــن خــعل االعتمــاد املدرســي س تركــز علــى
الكفايــات يف األنلمــة س و الــيت تعــين أن املــدارا لــديها القــدرة علــى تــوف اعــدمات التعليميــة الــيت
مـــــــن خعهلـــــــا لكــــــــن للطـــــــعب احلصــــــــول علـــــــى املعرفـــــــة س و علــــــــى املهـــــــارات املطلوبــــــــة.
) .(Cuttance,2005,P108ممــــــا ســــــينعكس باإلجيــــــاب علــــــى أداء املــــــدارا و خمرجاتهــــــا .
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فهناك معاناة حقيقية من اخنفاض مستوى خمرجات التعليم يف اململكة العربية السـعودية س و ـع
تقــويم عمليــة التعلــيم والــتعلم س و عــدم وجــود نلــام حماســبة ( وزارة الرتبيــة و التعلــيم س 7799هـــ س
 . )40وقــــد أقــــر ملــــس الــــوزراء يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية إنشــــاء هيعــــة عامــــة تســــمى :
"هيعــة تقــويم التعلــيم العــام" س و هــي هيعــة ذات ش صــية اعتباريــة مســتقلة تتمتــع باالســتقعل اإلدار
واملاليس و تتوىل اهليعة عدداً من املهمات و االختصاصات و من بينها  :بناء نلام للتقويم لضـمان جـودة
التعلـيم العــام س يتضــمن املعــاي و املثشــرات األساسـية س و كــذلك تقــويم أداء املــدارا احلكوميــة و
األهليــــة و اعتمادهــــا بشــــكل دور بنــــا ًء علــــى معــــاي اهليعــــة س ســــواء مت ذلــــك مــــن قبــــل اهليعــــة س
أو بالتعاقـــــــــــد أو التعـــــــــــاون مـــــــــــع املنشــــــــــ ت امل تصـــــــــــة يف مـــــــــــال التقـــــــــــويم و االعتمـــــــــــاد
( هيعة تقويم التعليم العام س7792هـ).
و ستساهم هذه الدراسـة مبشـيعة اهلل يف رفـع أداء املـدارا و مسـني خمرجاتهـا س و ذلـك بتيسـ
مشاركة املدارا و العاملني فيهـا يف مقيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي س مـن خـعل مـا ختـرج بـه مـن
اقرتا ٍح لتصـو ٍر يـتم مـن خعلـه تطبيـق االعتمـاد املدرسـي س يف مـدارا التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السعودية  .و يف االجابة عن السثال التالي لكن الت لب على مشكلة الدراسة :
ما النموذج املقرتح لالعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 أهداف الدراسة  :سعت الدراسة إىل مقيق األهداف التالية:
 .7عرض معاي لععتمـاد املدرسـي تعئـم البيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة لسـعودية س يف ـوء
املعاي العاملية .
 .7التعــرف علــى معوقــات تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية.
 .9التعرف على مطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة
السعودية.
 .7التعــرف علــى الفــروت يف اســترابات أفــراد الدراســة س حــول معوقــات ومطالــب تطبيــق معــاي
االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س بــاختعف مــت ات
الدراسة  ( :اجلنس س املثهل الدراسي س التدريب س اع ة س الت صص العلمي ) .
 .2بنــاء منــوذج مقــرتح لععتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س
بنا ًء على النتائج اليت ستسفر عنها الدراسة .
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 أهمية الدراسة  :تترلى أهمية الدراسة من خعل ما يأتي :
 أوالً  :األهمية النظرية :
 .7قدمت الدراسة معـاي لععتمـاد املدرسـي تعئـم البيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة لسـعودية س
يف وء املعاي العاملية .
 .7متثل الدراسـة مرجعـاً علميـاً لـوزارة التعلـيم بشـكل عـام س وهيعـة تقـويم التعلـيم العـام بشـكل
خا س يف تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 .9متثل الدراسة مرجعاً علميـاً ملـدير املـدارا باململكـة العربيـة السـعودية س يف مـال االعتمـاد
املدرسي س و مناذجه س و معاي ة س و آلية تطبيقه .
 .7تعتـ هـذه الدراسـة  -يف حـدود علـم الباحـث  -مـن الدراسـات الرائـدة الـيت تناولـت تطبيـق
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 .2تعت الدراسة إ افة للمكتبة اعلية س والعربية س واإلسعمية س يف مال االعتمـاد املدرسـي
بشكل عام س و تطبيقه يف مراحل التعليم العام على وجه اعصو

.

 ثانياً  :األهمية التطبيقية :
 .7تقــدم الدراســة ل ـوزارة التعلــيم بشــكل عــام س و هيعــة تقــويم التعلــيم العــام بشــكل خــا س
منوذج ـاً علمي ـاً لتطبيــق االعتمــاد املدرســي س معئم ـاً للبيعــة التعليميــة يف مراحــل التعلــيم العــام
باململكة العربية السعودية .
 .7ترصــد الدراســة معوقــات تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية س مما يساعد يف جتاوزها يف مرحلة التنفيذ .
 .9تساعد الدراسة ميع العاملني يف احلقل الرتبو من املعلمني س ومدير املدارا س واملرشدين
الرتبويني و حنوهم س يف مسني العملية اإلدارية والتعليمية يف املدارا بشكل عام .
 .7تكتسـب هـذه الدراسـة أهميتهـا مـن االهتمـام باملدرسـة كوحـدة أساسـية للنلـام التعليمـي س
و بتطبيق االعتماد املدرسي س تتحول لتكون مفتاح التطوير الرتبو احلقيقي س والـذ يهـدف
لتحقيق التنمية اجملتمعية الشاملة .
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 أسئلة الدراسة  :سعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسعلة التالية :
 .7مـــا معـــاي االعتمـــاد املدرســـي املعئمـــة للبيعـــة التعليميـــة باململكـــة العربيـــة الســـعودية س
يف وء املعاي العاملية ؟ .
 .7مــا معوقــات تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة
السعودية ؟ .
 .9مــا مطالــب تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة
السعودية ؟ .
 .7هــل توجــد فــروت يف اســترابات أفــراد الدراســة حــول معوقــات س و مطالــب تطبيــق معــاي
االعتمـــاد املدرســـي س يف مراحـــل التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة الســـعودية س بـــاختعف
مــــــــت ات الدراســــــــة  ( :اجلــــــــنس س املثهــــــــل الدراســــــــي س التــــــــدريب س اعــــــ ـ ة س
الت صص العلمي ) ؟ .
 حدود الدراسة :
 حدود املوضوع :
اقتصرت هذه الدارسـة علـى بنـاء منـوذج لععتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة
العربية السعودية س من خعل عرض معاي لععتماد املدرسي تعئـم البيعـة التعليميـة باململكـة
العربية السعودية س يف وء املعاي العاملية س ومديد معوقات س ومطالب تطبيق هذه املعاي .
 احلدود املكانية :
بقــــــت هــــــذه الدراســــــة يف وزارة التعلــــــيم س علــــــى ميــــــع مــــــدير التعلــــــيم يف منــــــا ق
وحمافلـــات اململكـــة العربيـــة الســـعودية س وعلـــى ميـــع مســـاعديهم لشـــثون تعلـــيم البـــنني س
ومســــــــاعداتهم لشــــــــثون تعلــــــــيم البنــــــــات  ( .صــــــــدر أمــــــــر ملكــــــــي رقــــــــم  :أ  64 /س
بتـــــاريخ 7796 / 7 / 3 :هــــــ س يقضـــــي بـــــدمج وزارة التعلـــــيم العـــــالي س والرتبيـــــة والتعلـــــيم
يف وزارة واحدة باسم  :وزارة التعليم )  ( .وكالة األنباء السعودية س 7796هـ ) .
 احلدود الزمانية :
بقت هذه الدراسة س خعل الفصل الثاني من العام اجلامعي  7797ـــ 7792هـ .
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 مصطلحات الدراسة :
 االعتماد يف التعليم ( : ) Accreditation in Education
هو واحد من أقدم وأهم آليات مان اجلودة س من خـعل كونـه عمليـة ملراقبـة اجلـودة و ـمانها
يف التعلـيم س ويكـون نتيرـة للتفتـيش س أو للتقيـيم س أو كليهمــا معـاًس و يـتم مـن خعلـه التعـرف علــى
أن املثسسة التعليمية س أو أن برامها تليب املعاي الدنيا املقبولة . (Bernhard,2011,P51).
فهو االعرتاف بان برنـامج تعليمـي معـني  Programأو مثسسـة تعليميـة  Institutionيصـل إىل
مستوى معيار حمدد  ( . Certain Standardأمحد س 7770هـ س .)929
وهو عملية تقييم ختضع هلا املثسسة أو أحد برامها مببادرة وعية منها س ويقوم بعملية التقيـيم
إحدى هيعات االعتماد استناداً ملعاي حمددة س م تقرر أن تلك املثسسـة أو ذلـك ال نـامج قـد أسـتويف
احلــــــــــد األدنــــــــــى مــــــــــن املعــــــــــاي فيصــــــــــب بالتــــــــــالي معتمــــــــــداً لفــــــــــرتة زمنيــــــــــة حمــــــــــددة .
( خليل س7077مس . )707
 االعتماد املدرسي ( :) Schools Accreditation
تعرف رابطـة نيـو إجنعنـد للمـدارا والكليـات (  ) NEASCاالعتمـاد علـى أنـه  :نلـام ـوعي
ومستمر وشامل للمساءلة يف اجملـال التعليمـي  .و حيـرتم االعتمـاد االختعفـات املثسسـية يف األفـراد س
والــ ـ امج س والثقافــــات س ويعــــزز الت ــــي املثسســــي املرتكــــز علــــى حكــــم املــــربني املمارســ ـني .
(. )NEASC ,2014
هــو نشــا مثسســي علمــي موجــه حنــو النهــوض واالرتقــاء مبســتوى مثسســات التعلــيم وال ـ امج
الدراســية وهــو أداة فعالــة ومــث رة لضــمان جــودة العمليــة التعليميــة وخمرجاتهــا واســتمرارية تطــويره .
(حسن س 7004م س

.)4

ويعرف الباحث االعتماد املدرسي إجرائياً بأنه :
حصول املدرسة على شهادة االعتماد مـن قبـل هيعـة تقـويم التعلـيم العـام س وذلـك لتحقيقهـا ملعـاي
اهليعــة س ســواءً مت تنفيــذ االعتمــاد مــن قبــل اهليعــة س أو مــن قبــل املنش ـ ت امل تصــة يف مــال االعتمــاد
املدرسي املتعاقدة أو املتعاونة معها .
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 تنظيم فصول الدراسة :
 الفصل األول  :مدخل الدراسة س و يشمل :( املقدمـة ـــ مشـكلة الدراسـة ـــ أهـداف الدراسـة ــــ أهميـة الدراسـة ـــ اسـعلة الدراسـة ـــ حــدود
الدراسة ــ مصطلحات الدراسة ) .
 الفصل الثاني  :أدبيات الدراسة  ( :اإل ار النلر س منـاذج وجتـارب يف االعتمـاد املدرسـي سالدراسات السابقة ) .
 الفصل الثالث  :منهج الدراسة وإجراءاتها س و يشمل :( منهريــة الدراســة ــــ متمــع الدراســة ــــ أفــراد الدراســة ــــ خصــائص أفــراد الدراســة ــــ أداتــا
الدراسة ــ إجراءات تطبيق الدراسة ــ أساليب املعاجلة اإلحصائية ).
 الفصل الرابع  :عرض نتائج الدراسة وتفس ها. الفصل اخلامس  :و يشمل :( أبرز النتائج ــ النموذج املقرتح ــ توصيات الدراسة ) .
 -املراجع س املعحق .
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الفصل الثاني
" أدبيات الدراسة "
( اإلطار النظري مناذج وجتارب يف االعتماد املدرسي الدراسات السابقة )
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الفصل الثاني
" أدبيات الدراسة "
( اإلطار النظري مناذج وجتارب يف االعتماد املدرسي الدراسات السابقة )
يتضمن هذا الفصل عر اً لألدبيات واأل ر النلرية املتعلقة باملو وعات اليت تناولتها الدراسة س وذلـك
بهدف التعري بها وتكوين تصور عـام حوهلـا س مـن أجـل االسـتفادة منهـا يف اإلجابـة عـن اسـعلة الدراسـة س
وبناء النموذج املقرتح الذ ست رج به  .وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ع ة أقسام س أوهلا اإل ار النلر س
والثاني متعلق باستعراض النماذج والترارب العاملية واإلقليمية واعليرية يف تطبيق االعتماد املدرسـي س أمـا
القسم الثالث فهو متعلق باستعراض الدراسات السابقة املتعلقة مبو و الدراسة .

 أوالً  :اإلطار النظري  :ويتضمن التالي :
 -مفهوم اجلودة .

 -احلاجة إىل مان اجلودة يف املثسسات التعليمية .

 -تعري اجلودة .

 -مناذج مان اجلودة يف التعليمية .

 -اجلودة يف اإلسعم .

 -أنوا االعتماد األكادلي .

 -إدارة اجلودة الشاملة .

 -معاي االعتماد األكادلي .

 -مبادئ إدارة اجلودة الشاملة .

 -املثشرات التعليمية .

 -اجلودة يف التعليم .

 -مثشرات األداء الرئيسية .

 -اجلودة الشاملة يف التعليم .

 -خصائص االعتماد األكادلي .

 -إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم .

 -مهام االعتماد األكادلي .

 -أسباب األخذ مبفاهيم اجلودة يف الرتبية والتعليم.

 -أهداف االعتماد األكادلي .

 -مراحل تطبيق اجلودة يف املثسسات الرتبوية .

 -إجراءات و مراحل االعتماد األكادلي .

با اجلودة يف مثسسات التعليم .

 اهليعـــــــات امل ســـــــتقلة لععتمـــــــاد و ـــــــمان اجلـــــــودةيف التعليم يف البلدان العربية .

-

با اجلودة الشاملة يف الرتبية والتعليم .

مان اجلودة الشاملة يف املثسسات التعليمية :
( التقــويم س تقــويم الـ امج الرتبويــة س منــوذج التقــويم س

 منــــوذج مقــــرتح للهيعــــة الســــعودية لععتمــــاد املدرســــييف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .

منــــوذج الـــــنلم س الت ذيــــة الراجعـــــة س منـــــوذج اإلدارة
املدرسية وفق نلرية النلم ) .

 معوقـــات تطبيـــق اجلـــودة الشـــاملة واالعتمـــاد املدرســـييف مدارا التعليم العام :
أوالً  :معوقـــــــــــات تطبيـــــــــــق اجلـــــــــــودة الشـــــــــــاملة
يف مدارا التعليم العام .
انيـــــ ـاً  :معوقـــــــات تطبيـــــــق االعتمـــــــاد املدرســـــــي
يف مدارا التعليم العام .

 -فوائد

 الععقة بني مان اجلودة و االعتماد األكادلي . االعتماد يف التعليم . مفهوم االعتماد املدرسي . اإلصعح املتمركز على املدرسة . االعتماد األكادلي كنلام لضمان اجلودة .11

 مفهوم اجلودة :
إن مفهـوم اجلـودة مل يكـن مقتصـرًا علـى العصـر احلـديث بـل عرفتـه البشـرية منـذ القـدم س
فكانـت دائمـة البحـث عـن األمـور واألشـياء األفضـل حلياتنـا س ومـن هنـا واصـلت تقـدمها وتطورهـا
بشكل مستمر ودائم س فاجلذور التار ية للمفهوم تعود إىل العصـور القدلـة س حيـث قـام املصـريون
القـدماء حـوالي عـام (  7000ت.م ) بو ـع وتطـوير مقـاييس يف املسـاحة واأل ـوال السـت دامها
كمقاييس معيارية  .ويف الدولة اإلسعمية فحليت اجلـودة باهتمـام خـا
وعلى املستوى العملي  ( .الصرايرة س والعساف س 7000م س . ) 0

علـى املسـتوى األخعقـي

 تعري اجلودة :
 يف الل ة :جاء يف لسان العرب  :جاد الشي ُء جُودة وجَوْدة أَ صار جيِّداً وأَجدت الشيءَ فرـاد والتَّرويـد مثلـه
ويقال هذا شيء جَيِّدٌ بَيِّن اجلُودة واجلَوْدة وقد جاد جَوْدة وأَجاد أَتى باجلَيِّد من القـول أَو الفعـل ويقـال
أَجاد فعن يف عمله وأَجْوَد وجاد عمله يَرود جَوْدةً ( .ابن منلور س . ) 792
ت وجَيائِـدٌ  .وجــا َد
وجــاء يف املعرــم الوســيا  ( :جلَيِّـدُ ككَــيِّسٍ ِ :ـدا الــرَّدِ ِء ج  :جِيــادٌ وجِيــادا ٌ
( َيرُــو ُد ) جُــودَ ًة وجَ ـوْدَةً  :صــا َر جَيِّــداً وأَجــادَهُ م ـ ُهُ وأجْ ـوَدَ ُه وجــادَ وأجــادَ  :أتَــى باجلَيِّ ـ ِد فهــو ِمرْــوادٌ
( الف وزباد س . ) 920
و جاء يف الصحاح ( :وجاد الشئ جودة وجودةس أ صار جيدا) ( .اجلوهر س 7704هـ س .)79
 يف االصطعح :تعرف اجلودة على أنها :
عرفها دلنج "رائد اجلودة الشاملة " علـى أنهـا تلـك الدرجـة مـن التميـز الـذ لكـن التنبـث بـه
باستعمال املعاي املعئمة وقليلـة التكلفـةس املشـتقة مـن املسـتهلكس ييـث ينطبـق ذلـك املبـدأ علـى
العملية اإلنتاجية واملنتج النهائي معًا  ( .أبو عبده س 7077م س

. )70

 اجلودة يف اإلسعم :
اجلـودة يف اإلسـعم تعـين األداء علـى أكمـل وجـه ويف الوقـت املناسـب وبأقـل املـوارد املتاحـة س
واألداء مبهارة عالية س والعدالة باملعاملة س و من املعـاي واملقـاييس املعتمـدة ومـن هنـا أتـت الكـث
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من األلفاظ القرآنية أو ما ورد على لسان الرسول صلى اهلل عليه وسلم املتنوعة تطابق معنـى اجلـودة
منهـــــــــــــــا  " :اإلحســـــــــــــــان س واإلتقـــــــــــــــان س والتســـــــــــــــديد س والســـــــــــــــداد س واإلكمـــــــــــــــال " .
( الصرايرة س والعساف س 7000م س . ) 0
ي هء إخنَّـ ُه خَـ ِب ٌ ِبمَـا تَف َعلُـو َن ) ( النمـل  :آيـة  ) 00س وقولـه
ُـل شَـ ْ
قال تعاىل  ( :صُـ ْن َع اللهـ ِه الهـ ِذ َأ ْتقَـ َن ك َّ
تعاىل  ( :إنا ال نضيع أجر من أحسن عمع ) ( الكه  :اآلية  ) 90س وقال تعاىل  ( :الذ خلـق املـوت
واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمع ) س ( تبارك  :اآلية ) 7
و أما يف السنة النبوية املطهرة فورد عن عائشة ر ي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليـه وسـلم قـال:
( إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمعً أن يتقنه ) حديث صحي ( .األلباني س ج 9س . ) 706
 إدارة اجلودة الشاملة :
عرف معهد املقاييس ال يطاني إدارة اجلودة الشاملة بأنهـا فلسـفة إداريـة تشـمل كافـة نشـا ات
املنلمة س اليت من خعهلا يتم مقيق احتياجات وتوقعات العميل واجملتمع س ومقيق أهـداف املنلمـة
كذلك بأكفـأ الطـرت واقلـها تكلفـة عـن ريـق االسـت دام األمثـل لطاقـات ميـع العـاملني بـدافع
مستمر للتطوير  .وعرف معهد اجلودة الفيدرالي األمريكي ( 7337م ) اجلودة الشاملة بأنهـا  :أداء
العمل بشكل صحي من املرة األوىل س مع االعتماد علـى تقيـيم املسـتفيد ملعرفـة مـدى مقـدار مسـن
األداء كمًـا ونوعًـا  .وعرفهـا هتشـنس )  ( Hutchinsبأنهـا مـدخل اإلدارة املنلمـة الـذ يرتكـز
على اجلودة ويبنى على مشاركة ميـع العـاملني باملنلمـة ويسـتهدف النرـاح ويـل املـدى مـن خـعل
ر ا العميل ومقيق منافع للعاملني باملنلمة واجملتمع ككل  .وعرفهـا اجلضـعي (  7776هــ ) علـى
أنهـا مموعـة مـن العمليـات س قوامهـا التـزام القيـادة بإجيـاد املنـا املفعـم بالثقـة س والـداعم للعمـل
التعـاوني س ومـن العـاملني مسـاحة عريضـة مـن املشـاركة مبـا يكفـل اإلبـدا والتحسـني املسـتمر
للمنترات واعدمات امللبية لتوقعات العمعء الداخلني واعارجني  ( .زقزوت س 7773هـ س .) 79
 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة:
حــــــــــــدد دلــــــــــنج أربعــــــــــــة عـشـــــــــــر مبــــــــــدأً إلدارة اجلــــــــــــودة الـشـاملـــــــــــة يف أيــــــــــة مثسســــــــــة
هي :
.7

تبين فلسفة جديدة للت ي .
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.7

بات األهداف حنو الت ي .

.9

وق االعتماد على التفتيش يف مسني العمل .

.7

توق النلر للمنتج على أساا السعر .

.2

تطوير شامل لكل جانب يف املثسسة .

.6

تبين التدريب للعاملني أ ناء اعدمة .

.4

توفر القيادة الفاعلة .

.0

إزالة حاجز اعوف عند املوظفني .

.3

فت قنوات االتصال بني ميع الدوائر .

 .70االبتعاد عن الشعارات وامللاهر عند اآلخرين .
 .77إزالة معاي العمل واإلدارة املبنية على األرقام .
 .77إزالة احلواجز اليت مرم العاملني من االعتزاز بإجنازاتهم .
 .79عمل برامج تعليمية للتحسني والتطوير .
 .77دمج كل فرد يف املثسسة يف عمليات التحسني والتطوير .
ويضـــي هـــو ومســـكل (  ) Hoy&Meskelإنـــه لكـــن تل ـــيص هـــذه املبـــادئ

مســـة

افرتا ات هي :
.7
.7

وجود اإلدارة الفاعلة واليت تتسم بالقيادة التحويلية ومتكن من خلق مثسسة متعلمة ومتعاونة .
وجود املثسسة املتعلمة املتعاونة يثد بدوره اىل مزيد من الفر

إلدارة العمليات ومريم

مفهوم اإلدارة بالنتائج .
إلدارة العمليات تولد الض ا حنو التحسني املستمر وإشبا حاجات املتعلمني .

.9

زيادة الفر

.7

التحسني املستمر وإشبا حاجات املتعلمني يثد اىل زيادة الر ا لدى الزبائن .

.2

التحسني املستمر ور ا الزبائن يثد اىل مسني مستوى العمليات واعدمات والنواتج .
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وعلـــــــى صـــــــعيد املثسســـــــات التعليميـــــــة يركـــــــز هـــــــو ومســـــــكل ( ) Hoy&Meskel
على ع ة مبادئ رئيسية جيب األخذ بها عند احلديث عن اجلودة يف التعليم وهي :
.7

الرتكيز على الزبائن ويعين اشبا احلاجات والرمبات األكادلية والعا فية لدى الطالب س
وذلك جبمع البيانات عن رمباتهم واست دامها يف تعديل وتصميم ال امج واألنشطة املناسبة
هلذه الرمبات .

.7

التحسني والتطوير املستمر يف األداء واعدمات ويعين رفع مستوى التعليم والعمليات اإلدارية
من خعل التقييم الدائم واملتكرر س واست دام التحليل االحصائي للبيانات وإعادة هندسة
ال امج والعمليات اإلدارية .

.9

العمل بروح الفريق ويعين التعاون بني املديرين وأعضاء هيعة التدريس والطلبة العاملني
باست دام عمليات مثل دينامية اجلماعات وبناء الفريق والت ذية الراجعة وفريق العمل .
( العمر س 7077م س

.)7

 اجلودة يف التعليم :
إن مفهوم اجلودة يف التعليم يتضمن الدقة س واإلتقـان س واألداء املتميـز س والقـدرة علـى الت ـي
( خليل س 7077مس . ) 73
فيمكن تعري اجلـودة يف التعلـيم مـن خـعل ربـا اجلـودة بكـل مـن لـه مصـلحة يف منـتج الرتبيـة
والتعلــيم ونعــين ( الطالــب – املعلــم – أوليــاء األمــور – اجملتمــع -أصــحاب األعمــال – احلكومــة ) س
ويكــون تعريــ اجلــودة يف التعلــيم " إعــداد عقــل مــنلم ومبــد حيقــق احتياجــات وتطلعــات ميــع
أصحاب املصلحة يف منتج الرتبية والتعليم " ( احلسني س 7770هـ س . ) 6
 اجلودة الشاملة يف التعليم :
هـــي ترمـــة احتياجـــات وتوقعـــات املســـتفيدين مـــن العمليـــة التعليمـــة الـــدَّاخليني واعـــارجيني إىل
مموعـــة خصـــائص حمـــددة تكـــون أساســاً يف تصـــميم اعـــدمات التعليميـــة و ريقـــة أداء العمـــل يف
املثسســة التعليميــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات وتوقعــات املســتفيدين ومقيــق ر ــائهم عــن اعــدمات
التعليمية اليت تقدمها املدرسة "  ( .امليمان س 7770هـ س
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. ) 72

وهـي فلسـفة شـاملة للحيـاة والعمـل يف املثسسـات الرتبويـة مـدد أسـلوباً يف املمارسـة اإلداريـة يرمـي
الوصول إىل التحسني املستمر لعمليـات التعلـيم والـتعلم وتطـوير خمرجـات التعلـيم علـى أسـاا العمـل
اجلماعي  ( .املوسو س 7009م س .) 36
إن مفهوم اجلودة وفقا ملا مت االتفات عليه فى مثمتر اليونسكو للتعليم والذ أقيم فى بـاريس فـى
أكتــوبر 7330م س يــنص علــى أن اجلــودة فــى التعلــيم مفهــوم متعــدد األبعــاد ينب ــي أن يشــمل ميــع
وظائ التعليم وأنشطته مثل :
 املناهج الدراسية . ال امج التعليمية . البحوث العلمية . الطعب . املباني واملرافق واألدوات . توف اعدمات للمرتمع اعلى . التعليم الذاتي الداخلي . -مديد معاي مقارنة للرودة معرتف بها دولياً ( .حسن س 7770هـ س

.)9

وذهب بعضـهم إىل أن اجلـودة الشـاملة يف التعلـيم تعـين الكفـاءة ()Efficiencyس وذهـب آخـرون
إىل أنهـا تعـين الفعاليـة ( .)Effectivenessوانـ ى فريـق الـث ليقـول  :إن اجلـودة الشـاملة يف مــال
التعلـــيم تشـــمل الكفـــاءة والفعاليـــة معــاً .وذلـــك ألنـــه إذا كانـــت الكفـــاءة تعـــين االســـت دام األمثـــل
إلمكانــات التعليميــة املتاحــة (املــدخعت) مــن أجــل احلصــول علــى نــواتج وخمرجــات تعليميــة معينــة س
أو احلصول على مقدار حمدد من امل رجات التعليمية باست دام أدنى مقـدار مـن املـدخعت التعليميـة
(أقل تكلفة ممكنـة) س فهـذا لثـل أحـد األسـس الـيت ترتكـز عليهـا اجلـودة الشـاملة س وهـو مقيـق
املواصفات املطلوبة بأفضل الطرائق وأقل تكلفة .وإذا كانت الفعالية يف أبسا معانيها تعـين مقيـق
األهداف س أو امل رجات املنشودة س فإن هذا أيضاً لثل أساساً مهماً للرودة الشاملة س بل إنها تـذهب
إىل أبعد من هذا س حيث يعد التحسني املستمر يف مراحل العمـل امل تلفـة س ويف أهـداف املثسسـة مـن
أهم أسس اجلودة  .وتأسيساً على ما سبق س فإن اجلودة يف مال التعليم من وجهـة نلـر إدارة اجلـودة
الشاملة تتسم مبا يلي :
 -7إنها معيار للتميز والكمال جيب مقيقه وقياسه .
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 -7إنهــا معيــار تســعى مــن خعلــه املثسســة الرتبويــة لتقــديم أفضــل مــا لــديها لعمعئهــا مــن أجــل
إر ائهم وكسب قتهم .
 -9إنها تسعى إلدخال السعادة إىل نفوا العمعء س ععوة على إر ائهم .
 -7إنهــا تعتمــد االهتمــام بكــل شــيء س وبالتفاصــيل علــى حــد ســواء س مــن أجــل الوصــول إىل
الكمال س فع مال للمصادفة أو الت مني .
 -2إن هلا ععقة بتوقعات (العمعء) من حيث :
 الدقة واإلتقان . األداء املتميز . تقديم السلعة أو اعدمة يف الوقت املرموب فيه . تقديم السلعة أو اعدمة بتكلفة مناسبة . -6إنها مثشر لعدد من اجلوانب ومن أهمها ما يلي :
 خلو اعدمة من العيوب أو األخطاء . تصميم متميز للعمليات . رقابة فعالة على كل شيء . خلو العمل من التداخل واالزدواجية . تكلفة قليلة مقارنة مبستوى اجلودة املرموب فيه من العميل . متيز يف ختطيا الوقت وتنليمه واستثماره . است دام فعال للموارد البشرية واملادية . اخنفاض نسبة اهلدر الفاقد إىل أدنى مستوى . سرعة يف األداء . -4إنهــا معيــار لتقيــيم النرــاح يف كــل شــيء س أ أن املثسســة الرتبويــة (املدرســة) تســتطيع مــن
خعل اجلودة أن تعرتف هل أدت ما عزمت على تقدله وفق ما يرمب فيه العميل .
 -0إنهــا مثشــر ملعرفــة مقيــق اهلــدف س ذلــك ألن مقيــق الر ــا لــدى العمــعء مــن خــعل اعدمــة
املقدمـــــــة إلـــــــيهم يعــــــــين أن إدارة اجلـــــــودة الشــــــــاملة قـــــــد حققــــــــت هـــــــدفها املنشــــــــود .
( ال امد س 7770هـ س . ) 4
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وقد أشار جـ وم آركـارو (7332م) يف كتابـه ( اجلـودة يف التعلـيم )س إىل أن اجلـودة الشـاملة تقـوم
على مخسة أعمدة وهي :
 .7الرتكيز على العميل )  : (Customer Focusالطالب س املعلم س اإلدار س اجملتمع .
 .7االندماج الكلِّي ) : (Total Involvementمشاركة املعلمني يف عمليات صنع القرار .
 .9القيـاا ) : (Measurementتقيـيم مسـتمر للتقـدم س فـع لكـن مسـني مـا ال لكـن
قياسه .
 .7االلتزام ) : (Commitmentالتزام القيادة العليا بالتطوير والتحول حنو اجلودة .
 .2التحسـني املسـتمر ) : (Continuous Improvementاملـدارا جيـب أن تنرـز عملياتهـا
مـــــــــداً بأفضـــــــــل ممـــــــــا فعلتـــــــــه اليـــــــــوم أو أمـــــــــس س فالتحســـــــــني ســـــــــقفه الســـــــــماء .
( الصرايرة س والعساف س 7077م س

. ) 607

 إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم :
عرف 7007 ( Mukhopachyayم ) إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم علـى أنهـا مموعـة اآلراء
الـيت تشـمل مـا يلـي  :امتيـاز العمليـة التعليمـة س القيمـة املضـافة للعمليـة التعلـيم س معئمـة خمرجـات
العلميــة التعليمــة لعســت دام س توافــق خمرجــات التعلــيم مــع األهــداف امل ططــة و املواصــفات
و املتطلبـات س جتنـب حـدوث العيـوب يف العمليـة التعليمـة س مقابلـة التوقعـات املتزايـدة للعمـعء .
أما ( ععونه س  ) 7007فقد عرف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم بأنهـا  " :أسـلوب متكامـل يطبـق
يف ميـع فـرو املنلمـة التعليميـة ومسـتوياتها ليـوفر لألفـراد وفـرت العمـل الفرصـة إلر ـاء الطـعب
و املستفيدين من التعلم و جيب أن تقدم خدمات تعليمية يثية بأكفـأ األسـاليب الـيت بـت جناحهـا".
(العضا ي س  7077س

. ) 42

ويتحدد مفهوم إدارة اجلودة إدارة الشاملة يف التعليم بنا ًء على ع ة عناصر أساسية وهـي :
 الفلسفة :وفحواهــا أن الطالــب ال يعــد يف األصــل هــو املنــتج العائــد س إمنــا املنــتج العائــد هــو مــا يكتســبه
الطالب من خعل عملية الرتبية والتعليم من معارف ومهارات وقيم أخعقية وماليـة تعمـل علـى
تنميته ذاتياً يف اجلوانب املتصلة بامتعك املعارف واملهارات واع ات واملبادئ الرتبوية .
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 اهلدف :وهــو أن كــل منــتج أو خدمــة يصــل إىل أ فعــة مــن املســتهلكني يف داخــل املثسســة التعليميــة
أو خارجهــا س وكــل نشــا يقــود املنــتج أو اعدمــة النهائيــة جيــب أن يكــون بــأعلى مســتوى
ممكن من اجلودة .
 العملية :أ الت ذيــة الراجعــة مــن جانــب املســاهمني مــن أوليــاء األمــور والطلبــة وأفــراد اجملتمــع لتحديــد
مستوى جودة املنترات واعدمات الواجـب استيفــاؤها س واست ــدام املـوظفني املـدربني لتطـوير
هذه املنترات واعدمات مبا ير ي املستهلك إىل أقصى درجة ( .ال امد س7770هـ س .) 3
أمــا ) (Harris&Baggettف ـ ون أن هنــاك ع ــة منــاهج عامــه يف تعري ـ مفهــوم أدارة اجلــوده
الشامله يف هـذا اجملـالس املـنهج األول يركـز علـى الزبـون أ االهتمـام بتحسـني مسـتوى أداء اعدمـه
املقدمه للزبائن من خعل العمل على تطوير وتدريب العاملنيسأما املنهج الثـاني ف كـز علـى املـوظفني
(العاملني)سحيث يهتم بتحسني وتطوير مساهمات ميع املـوظفني لزيـادة فعاليـة املثسسـه التعليميـة س
بينمـا يركــز الثالــث علــى العقــد (اتفاقيــة اعدمـة) ويســعى للتوافــق مــع املواصــفات املتفــق عليهــا عنــد
نقا رئيسيه قابلـه للقيـاا يف العمليـه التعليميـة  .ومـن ناحيـة أخـرى يثكـد ) (Taylor&Hillبـأن
أدارة اجلوده الشامله يف مثسسات التعليم العالي عبارة عن العمليه الـيت تركـز علـى الزبائنسوتبحـث
بالتــالي عــن التحســني املســتمر ومقابلــة مــدركات الزبــائن  .ويــذهب آخــرون اىل أن مفهــوم اجلــوده يف
التعليم يتعلق بكافة السمات واعوا اليت تتعلق باجملـال التعليمـي والـيت تلهـر جـوده للنتـائج املـراد
مقيقها س فهي ترمـة احتياجـات وتوقعـات الطلبـه اىل خصـائص حمـدده تكـون أساسـ ًا يف تعلـيمهم
وتــدريبهم لتعمــيم اعدمــه التعليميــة وصــيامة أهــدافها مبــا يوافــق التطلعــات املتوقعــه للطلبــة  .يف حــني
يعت ـ كــل مــن ) (Michael&Sowerاجلــوده بأنهــا تلــك الــيت يقررهــا الزبونسخصوص ـاً يف حالــة
التعلــيم العــالي وذلــك ألن املنــتج املتولــد بواســطة مثسســات التعلــيم العــالي م ـ مرئــي وم ـ ملمــوا
وبالتــالي ال لكــن مسســه لتحليلــه وتفحصــه مــن العيوبسولــذلك فــإذا كــان الزبــائن ســعداء متامـاً
باعدمــــــة املقدمــــــه هلــــــم مــــــن قبــــــل املثسســــــه التعليميــــــة عنــــــدها تكــــــون اجلــــــوده مقبولــــ ـة .
من خعل ما تقدم نسـتطيع تعريـ أدارة اجلـوده الشـامله يف القطـا التعليمـي بأنهـا أسـلوب متكامـل
يطبــق يف ميــع فــرو ومســتويات املثسســه التعليميــة ليــوفر للعــاملني وفــرت العمــل الفرصــه إلشــبا
حاجــات الطلبــه واملســتفيدين مــن العمليـة التعليميــة ســعياً للوصــول اىل أفضــل خــدمات تعليميــة يثيـة
واستشارية بأكفأ األساليب وبأقل التكالي وأعلى جوده ممكنه  ( .مزهر س 7003م س
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ويعرف الباحث إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم بأنها:
قــــدرة املدرســــة ( وهــــي الوحــــدة األساســــية يف النلــــام التعليمــــي ) يف التوظيــ ـ األمثــــل لطاقاتهــــا
وإمكانياتهــا البشــرية واملاديــة لتحقيــق رؤيتهــا بتميــز س وذلــك مــن خــعل التحســني املســتمر للعمليــات
القياديــة س والفنيــة س واإلشــرافية س واإلنســـانية س بأقــل جهــد وتكلفــة ووقـــت قــدر اإلمكــان س مـــع
التطوير الدائم مل رجاتها س من أجل مقيق  -مبشيعة اهلل  -ر ا املستفيد واجملتمع وتوقعاتهما .
 أسباب األخذ مبفاهيم اجلودة يف الرتبية والتعليم :
حلــي مــنهج اجلــودة يف الرتبيــة والتعلــيم يف الســنوات األخــ ة باهتمــام بــالم مــن قبــل البــاحثني
الرتبــويني لــدوره الريــاد يف مســني وتطــوير العمــل الرتبــو والتعليمــي بصــفة عامــة س ومســاعدة
العــاملني يف امليــدان الرتبــو س وتهيعــة أفضــل الفــر لنرــاحهم ومســن أدائهــم س إ ــافة إىل كونــه
مطلباً تربوياً وتعليماً لثل نهراً إدارياً قـادراً علـى الت ـي إىل األفضـل س بـل وأحـد الركـائز الرئيسـة
لنمــوذج اإلدارة العصــرية الــذ يتماشــى مــع املــت ات اعليــة واإلقليميــة والدوليــة ويتكي ـ معهــا س
وحيثما وجد منهج اجلودة وفلسفته و وابطه ومعاي ه ومبادئه س فمن املرج أن يوجـد مسـن وتطـور
ملحوظ يف أداء العاملني يف اجملتمـع املدرسـي .لـذلك فـإن مـنهج اجلـودة أصـب مطلبـاً أساسـياً يف ظـل
الثورة املعلوماتية الشاملة لتحسني وتطوير العمل الرتبو والتعليمية يف مدارسنا لعدة جوانب منها :
 -7أداء األعمال الرتبوية والتعليمية بشكل صحي ويف أقل وقت س وبأقل جهد وأقل تكلفة .
-7
-9
-7
-2

تنمية العديد من القيم اليت تتعلق بالعمل اجلماعي وعمل الفريق .
إشبا حاجات املتعلمني وزيادة اإلحساا بالر ا لدى ميع العاملني يف املثسسة التعليمية .
مسني مسعة املثسسة التعليمية يف نلر املعلمني والطعب وأفراد اجملتمع .
مقيق جودة املتعلم سواء من حيث اجلوانب املعرفية أو املهارية سأو األخعقية .

إ ــافة إىل أن اجلــو دة هــي هــدف اســرتاتيري جلميــع املصــلحني الرتبــويني املعاصــرين حمليــ ًا س
وإقليميا س وعاملي ًا سوهـي أداة للتعـايش مـع هـذا العصـر الـذ يتسـم بالتسـار املعـريف و املعلومـاتي يف
ظــل ــورة املعلومــات العلميــة والتقنيــة و ــورة االبتكــار واإلبــدا س واملنافســة العامليــة لترويــد خمرجــات
التعلــيم  .وهنــاك أســباب أساســية تــدعو الرتبــويني إىل األخــذ مبفــاهيم اجلــودة يف التعلــيم أشــار إليهــا
فثاد حلمي ونشأت فضل وهي :
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 -7إجياد آلية متطورة لتطوير إدارة املدرسة س لتحديد إنتاجيـة العمـل سـواء علـى مسـتوى املدرسـة
وعلى مستوى أداء األفراد فيها .
 -7تش معلم الدراسات إىل أن أملب املشـكعت اجلذريـة يف التعلـيم مشـكعت تنليميـة تنبـع
من اجملتمع املدرسي سفإجياد حل هلا يتطلب إقنا ومشاركة العاملني يف املدرسة ملواجهتها.
 -9يتي األخذ بنلم اجلودة الكش عن موا ن الضع يف النلام التعليمي .
 -7ظهور احلاجة يف اجملتمع املدرسي إىل التكامل واالنسرام بني مستوياته امل تلفة .
 -2حاجة املدرسة اىل مساحة من احلريـة يف اختـاذ القـرار س وتـدعيم متويـل مشـروعات املدرسـة .
(العارفه و قرآن س 7770هـ س . ) 77

 مراحل تطبيق اجلودة يف املثسسات الرتبوية :
تهـــتم كـــث مـــن دول العــامل مبو ـــو اجلـــودة باعتبـــاره أحـــد اجلوانـــب الرئيســـة لنمـــوذج اإلدارة
العصرية س حتـى أصـب شـعارًا يرفعـه اجلميـع ملواجهـة تـدني امل رجـات الرتبويـة والتعليميـة . .والشـك
أننا يف اململكة العربية السعودية ياجة لإلصعح الرتبو و التعليمي بكافة عناصره س حتـى يتسـنى
لنا تطويره إىل األفضـل ؛ ليتحقـق مـا نتطلـع إليـه س مـع احلفـاظ علـى الثوابـت واملكتسـبات الو نيـة .
و اتفق بعض الباحثني أن مراحل التطبيق الرئيسة على النحو التالي :
-

املرحلة األوىل :
االقتنا و تبين اإلدارة العليا اجلودة من خعل اإلجراءات التالية :
 -7اختاذ القرار من قبل اإلدارة العليا .
 -7تدريب القيادات يف املثسسة التعليمية على مبادئ ومفاهيم اجلودة.
 -9و ع األهداف املتعلقة باملثسسة التعليمية .

-

املرحلة الثانية :
مرحلــــة الت طــــيا س وفيهـــــا يــــتم و ـــــع اعطــــا التفصـــــيلية واالســــرتاتيرية  .وتكـــــوين
ملــــــــس استشــــــــار للرــــــــودة س واإلعــــــــداد لــــــ ـ امج التــــــــدريب س ومديــــــــد املــــــــوارد
املالية .
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-

املرحلة الثالثة :
مرحلـــة التنفيـــذ س ويـــتم فيهـــا اختيـــار األفـــراد الـــذين ســـيوكل إلـــيهم التنفيـــذ س وتـــدريبهم
على أحدث الوسائل املتعلقة باجلودة .

-

املرحلة الرابعة :
مرحلــــة التقــــويم س ويــــتم يف هــــذه املرحلــــة ــــرح بعــــض التســــاؤالت حــــول جوانــــب القــــوة
والضع يف املثسسة قبل التطبيق .

-

املرحلة اعامسة :
مرحلـــة النشـــر وتبـــادل اعـ ـ ات س فمـــن خـــعل مرحلـــة التقـــويم يـــتم نشـــر امل رجـــات الـــيت
مت مقيقهـــــــــــا مـــــــــــن التطبيـــــــــــق ب ـــــــــــرض تبـــــــــــادل اعــــــــــ ات بـــــــــــني املثسســـــــــــات .
( العارفه وقرآن س 7770هـ س
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با اجلودة الشاملة يف الرتبية والتعليم :

وتعــين ــبا اجلــودة يف مثسســات التعلــيم مــدى مطابقــة خمرجــات املثسســة لألهــداف واملعــاي
املو وعة هلا .ويتم تقويم با اجلودة من جوانـب متعـددة تشـمل الطالـب املسـتفيد مـن اعدمـة الـيت
تقدمها املثسسة س وسـوت العمـل الـذ يسـتوعب املت ـرج مـن املثسسـة س واملثسسـة نفسـها الـيت تقـدم
اعدمة س وكذلك القيمة اليت تعكسها تلـك اعدمـة .وتتضـمن اجلـودة يف التعلـيم عـدداً مـن األبعـاد
من بينها  :املناهج الدراسـية س والـ امج التعليميـة س والبحـوث العلميـة س والطـعب س واملبـاني واملرافـق
واألدوات س وخدمة اجملتمع  ( .النرار س 7770هـ س . ) 9
إن كــان ــبا اجلــودة الشــاملة هام ـاً لعمليــات اإلنتــاج أو للــنلم االقتصــادية فــإن عمليــة ــبا
اجلودة الشاملة يف الرتبية والتعليم يكون أكثر أهمية س وذلك لععتبارات التالية :
 .7فــرتة تش ـ يل املنترــات يف النلــام الرتبــو ( الطالــب ) تســت رت حــوالي (  ) 77عام ـاً بالنســبة
للتعلــيم الع ـام س وخــروج الــب لــيس لــه املواصــفات الــيت يقرهــا النلــام الرتبــو يعت ـ هــدرًا
ويصعب تصحيحه .
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 .7وجــود خمرجــات تعليميــة ليســت باملســتوى املطلــوب تتطلــب بــرامج تدريبيــة أو بــرامج ععجيــة
تكل الكث .
 .9عدم مناسبة امل رجات التعليميـة حاجـات سـوت العمـل أو مثسسـات التعلـيم والتـدريب األخـرى
يضع الثقة يف فعالية النلم التعليمية وبالتالي يضع من قة املمولني الدولة.
 .7ارتفـــا كلفـــة التعلـــيم يف ـــوء معـــدالت التضــ م العامليـــة تعـــين زيـــادة يف اهلـــدر إذا كانـــت
مواصفات امل رجات م مطابقة.
 .2عدم مناسبة خمرجات التعليم والتدريب حلاجات سوت العمل يضع من معـدالت التنميـة ممـا
يـــــــــث ر علـــــــــى قـــــــــدرة اجملتمـــــــــع لتحقيـــــــــق موحـــــــــات أفـــــــــراده ومقيـــــــــق أهدافـــــــــه .
( ال امد س 7770هـ س

.)3

ولكن استعراض أهمية نلام با اجلودة على النحو التالي ( النرار س 7770هـ س
 .6الوصول بسلعة أو خدمة معينة إىل مستوى متميز وتقليل احتمالية اعطأ .

:)7

 .4متيز املثسسة بسمعة ومستوى عال من األداء .
 .0التأكد من أن املنـتج أو اعدمـة امل تصـة بهـا املثسسـة متميـز مـن املـرة األوىل و ـمن اعطـة
املو وعة .
 .3التأكــد مــن أن نلــام التو يــق لكــن مراقبتــه والتحقــق منــهس ييــث لك ـن املثسســة مــن
التطور .
 .70اسـتمرارية التقـويم لل دمــة أو املنـتج داخليـا وخارجيــا ممـا لكـن مــن تطـوير النلـام لتحقيــق
املستوى املطلوب .
 .77تقليل التكالي املصروفة واجلهود املبذولة يف العمل .
 .77تفعيل نلام العمل يف املثسسة مبا دم مسني خدمات ومنترات املثسسة.
 فوائد

با اجلودة يف مثسسات التعليم ( النرار س 7770هـ س

:)7

 .7و وح ال امج األكادلية وحمتوياتها .
 .7توف معلومات وا ـحة ودقيقـة للطلبـة س وأربـاب العمـل س وم هـم مـن املعنـيني حـول أهـداف
ال امج الدراسية اليت تقدمها املثسسة س وبأنها توفر الشرو العزمـة لتحقيـق هـذه األهـداف
بفاعلية س وأنها ستستمر يف اعافلة على هذا املستوى .
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 .9التأكــد مــن أن األنشــطة الرتبويــة للـ امج املعتمــدة تتفــق مــع املعــاي العامليــة ومتطلبــات املهــن
وكذلك حاجات املثسسة س والطلبة س والدولة س واجملتمع .
 .7تعزيز مسعة ال امج لدى اجملتمع الذ يثق بعملييت التقويم الداخلي واعارجي .
 .2توف آلية ملساءلة ميع املعنيني باإلعداد والتنفيذ واإلشراف على ال امج األكادلية .
 .6تعزيز ودعم قة الدولة واجملتمع بال امج األكادلية اليت تقدمها املثسسة .
 .4االرتقــاء بنوعيــة اعــدمات املهنيــة الــيت تقــدمها املثسس ـة للمرتمــع س حيــث يتطلــب التقــويم
اعارجي تعديل املمارسات مبا يليب حاجة ومتطلبات الت صصات واملهن .

 مان اجلودة الشاملة يف املثسسات التعليمية :
إن ــمان اجلــودة نعــين بــه األنلمــة س واالحــرتازات س واإلجــراءات الــيت يت ــذها اجملتمــع بهــدف
مقيق اجلودة الرتبوية س بدالً من ترك اجلودة أمنية وهدفاً قد ال يتحقق س ومن هذه االجراءات عمليـة
التقويم اليت يلزم إخضا املدرسة هلا س بـل إخضـا اجلهـات االشـرافية و اإلداريـة لعمليـة التقـويم الـيت
لكــن مــن خعهلــا معرفــة اإلجيابيــات و الســلبيات س ومــن ــم اختــاذ اإلجـراءات العزمــة للتصــحي س
وكذلك القرارات املناسبة  .وعليه لكن القول أن االعتمـاد املدرسـي عمليـة مسـتمرة س وختطـيا س
وإدارة س وإعادة تقويم س ولذا البد من التعامـل مـع االعتمـاد املدرسـي مـن خـعل منلومـة املصـطلحات
السابقة وفق الشكل التالي :
شكل (  2ا  : ) 1عناصر ومكونات االعتماد املدرسي
التقويم

مان اجلودة

االعتماد املدرسي

اجلودة
24

وبــالنلر للشــكل (  7ــــ  ) 7يتــبني أن اجلــودة و ــمان اجلــودة س والعناصــر الداخلــة يف تشــكيلها
متثل األساا يف مقيق االعتماد املدرسي :
شكل (  2ا  : ) 2عناصر ضمان اجلودة
التطبيق

اعطة ومديد املصادر

التقارير

التعديل والتطوير

املتابعة والتقويم

( الطرير س 7797هـ س

 70ــ .)70

ويقصـــد بضـــمان اجلـــودة الشـــاملة يف املثسســـات التعليميـــة س تقـــويم جـــودة املثسســـات التعليميـــة
كمنلومــة متكاملــة شــاملة كــل مكوناتهــا وإبعادهــا وماالتهــا  .وهــي عمليــة مراقبــة مســتمرة
ملدخعت س وعمليات س وخمرجات املثسسة س ومستوى اجلودة الذ حققته س أو تعمل علـى مقيقـه س
مقارنة باملستويات الو نية س أو العربية س أو الدولية  ( .العبيد س 7003م س . ) 77
وبناءً على ما سبق س سيتم باختصار استعراض املفاهيم التالية  :التقـويم س تقـويم الـ امج الرتبويـة
س مناذج التقويم س منوذج النلم س الت ذية الراجعة :
-

التقويم :

يعرف ستافلبيم وآخرون ( )Stufflebeam, et alالتقويم على أنه  :عملية احلصول على املعلومـات
املناسبة و توف ها من أجل اختاذ القرار من بني عدة قرارات  ( .الطرير س 7770هـ س .) 2
والتقــويم هــو مموعــة مــن العمليــات واإلجــراءات املتتابعــة واملتفاعلــة حن ـو مقيــق هــدف معــني.
بيعـــــــة هـــــــذه العمليـــــــات بـــــــاختعف تعريـــــ ـ التقـــــــويم والنلريـــــــة الـــــــيت يتبناهـــــــا.
وختتلـــــ ـ
( درندر س  7774هـ س . ) 763
فهو اصدار حكم على قيمة األشياء أو املو وعات أو ال امج او املواق اعتمادًا علـى حمكـات
معينة  ( .مارون س 7070م س

. ) 77
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و يعرف التقويم أيضاً بأنه "جتميع ومليل منلم للبيانات واملعلومـات الضـرورية لصـنع القـرارات .
و هــــو عمليــــة تلرــــأ إليهــــا معلــــم املثسســــات لتقــــويم برامهــــا منــــذ بدايــــة تنفيــــذها وتطبيقهــــا ".
كما يعرف بأنه "عملية تقييم منلمة لعمليات ال نامج ونواجتـه س أو لسياسـة معينـة يتبناهـا ال نـامج
س يف ـــوء مموعـــة مـــن اعكـــات الصـــرحية واملضـــمرة كوســـيلة لإلسـ ـهام يف مســـني ال نـــامج
أو السياسة اليت يتبناها ال نامج "  ( .درندر س  7774هـ س .)742
أمـا دوالنـد شـ (  )G. Deland Sheere ،1979فيقـوم بتحديـد اإلجـراءات املنهريـة الـيت
يتطلبها التقويم واملتمثلة فيما يلي :
 .7احلصول على معلومات قصد توجيه قرارات الت ي .
 .7معحلة الت ات اليت حد ت لدى املتعلم الذ زاول دراسته ملنهاج معني.
 .9است راج موا ن القوة والضع .
 .7تطوير املعرفة حول عمليات التعليم والتعلم.
 .2تقديم عناصر التوجيه فيما
( قرايرية س 7070م س
-

ص تقويم اجلهـد واألداء و املعءمـة والفعاليـة و ـرت ععجهـا.

. )77

تقويم ال امج الرتبوية :

ذكر جردلر 7336 ( Gredlerم) أن تقويم ال امج الرتبويـة يعـين "مموعـة األنشـطة املسـت دمة
يف مــع املعلومــات عــن العمليــة وآ ــار السياســات وال ـ امج واملنــاهج واملقــررات الدراســية واملعلومــات
الرتبوية وم ها من املواد التعليمية "  ( .درندر س  7774هـ س .)742
-

منوذج التقويم :

عّرف ععم ( 7779هـ ) منوذج التقويم علـى أنـه تصـور نلـر أو فكـر لل طـوات واإلجـراءات
العزمــة للتوصــل إىل قــرار مع ـني بشــأن الشــيء املــراد تقول ـه س وتقري ـر ذلــك للمعن ـيني
واملســــتفيدين س وأ ــــاف بأنــ ـه عــــادة مــــا يتمثــــل منــــوذج التقــــويم بأشــــكال ختطيطيــ ـة انســ ـيابية
 Flowchartsلتو ي تتابع وتفاعل هذه اعطوات ( التميمي س 7773هـ س . ) 97
و جند أنه ال يوجد اتفات بني خ اء التقويم حول أفضل منوذج عند إجراء التقويم س حيث إن ذلـك
يعتمــد علــى أهــداف التقــويم س وفلســفة املقــوم  .بــل إن بعــض اعرتفــني يف هــذا اجملــال تصــب هلــم
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أســاليبهم وبصــماتهم اعاصــة يف التقــويم س حتــى أنهــم ليرمعــون بــني أكثــر مــن منــوذج وبــني عــدة
اسرتاتيريات مبا يتفق مع فلسفاتهم وأهدافهم من التقويم ( .درندر س  7774هـ س . ) 747
وصـن  Houseمنـاذج التقـويم إىل مثانيــة مـداخل رئيسـية س و جعـل أوهلــا مـدخل مليـل الــنلم
( التميمي س 7773هـ س . ) 73
-

منوذج النلم :

مالبـاً مــا يســت دم منــوذج معاجلــة (مليــل) الــنلم كنمــوذج تقــولي يتميــز بالتفصــيل واحلســاب
الــدقيق جلميــع العناصــر واملــت ات املكونــة للنلــام مــن  :مــدخعت  Inputس وعمليــات  Processس
وخمرجات  ( . Outputالعبيد س 7003م س . ) 77
شكل (  2ا  : ) 3منوذج النظام
Basic Systems Model
البيعة Environment
املنلمة Organization
Outputs
امل رجات

Transformation
Process
العمليات

Inputs
املدخعت

(الت ذية الراجعة )Feedback

)(Frederick, and Allan ,2004.p36
-

الت ذية الراجعة :

يو ـ ديـعن  :أنـه مثـل مـا يقـوم مـنلم احلـرارة بضـبا درجـة حـرارة ال رفـة س الت ذيـة الراجعـة
الفعالة تساعد يف احلفاظ على بيعة داعمة للتعلم ). (Dylan,2012.p108
و عند من الت ذية الراجعة س هناك نوعان من احلاالت اعتملة :
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• األوىل  :تبني الت ذية الراجعة أن األداء احلالي ال يرقى إىل مستوى اهلدف .
• الثانية  :تلهر أنه مت بالفعل مقيق اهلدف .
وهناك أيضا أربعة ردود أفعال أو استرابات من الفرد جتاه الت ذية الراجعة وهي :
 .7القدرة على ت ي السلوك .
 .7تعديل اهلدف .
 .9الت لي عن اهلدف .
 .7أو رفض الت ذية الراجعة . (Dylan,2012.p116) .
يو

منوذج اإلدارة املدرسية وفق نلرية النلم :
الشكل (  7ــ  ) 7منوذج اإلدارة املدرسية وفق نلرية النلم س وذلك على النحو التالي :
شكل (  2ا  : ) 4اإلدارة املدرسية وف نظرية النظم
A Systems View of School Administration
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 الععقة بني مان اجلودة و االعتماد األكادلي :
توجد ععقة تبادلية التأ والتأ ر بني أسلوب مان اجلـودة كأحـد أهـم مراحـل تطبيـق مبـادئ
إدارة اجلودة الشـاملة وبـني االعتمـاد  .و يعـود ذلـك إىل اعتبـار أن نلـام ـمان اجلـودة يعنـى بعمليـات
تقييم ومراجعة املدخعت وامل رجات والعمليات للمثسسات التعليمية وفق معاي حمدده للتأكد مـن
مطابقتهـا للمعـاي املعـرتف بهـا س أمـا االعتمـاد فإنـه ال يتـأتى حصـول املثسسـة عليـه إال بعـد القيـام
بعمليـات لتقـويم مسـتوى جودتهـا وجـودة برامهـا األكادليـة امل تلفـة و ـمان حـد مقبـول يف ـوء
معـاي اجلـودة وهـذا يقـود إىل أن االعتمـاد يعتـ وسـيله مـن وسـائل ـمان اجلـودة يف املثسسـات
التعليمية للتأكد من أنها تعمل يف ظل معاي اجلـودة ومققهـا  .فهـو بـذ لـك يعتـ نوعـاً مـن التقيـيم
املثسسي ومدخعً تطويرياً لتحقيق و مان اجلـودة بهـا مـع أن الـدول ختتلـ فيمـا بينهـا يف إجراءاتـه
إال أنهـــــا تتفـــــق علـــــى أن االعتمـــــاد يقـــــوم علــــــى التقـــــويم بنوعيـــــه الـــــذاتي واعـــــارجي ويهــــــدف
إىل التحســــــــــــني والتطــــــــــــوير املســــــــــــتمر لكافــــــــــــة خــــــــــــدمات وخمرجــــــــــــات اجلامعــــــــــــات .
( احلربي س 7797هـ س .) 94
 االعتماد يف التعليم : Accreditation in Education
أشــار ديفيــد هارولــد وديفيــذ و رينرســتد & (David & Harold, 2000; Davis
) Ringsted, 2006إىل االعتماد يف التعليم بأنه :
هـو االعـرتاف بـأن برنـامج تعليمـي معـني  Programأو مثسسـة تعليميـة  Institutionيصـل إىل
مســـتوى معيـــار حمـــدد  . Certain Standardفهـــو حـــافز علـــى االرتقـــاء بالعمليـــة التعليميـــة س
و االعتمـاد هـو تأكيـد وتشـريع املثسسـة التعليميـة علـى اكتسـاب ش صـية وهويـة مميـزة بنـاءً علـى
منلومة معاي أساسية " "Basic Standardsتضمن قدرًا متفقاً عليـه مـن اجلـودة س ولـيس مسـاً
للهوية اعاصة بها  .فاالعتماد ال يهتم فقا باملنتج النهائي للعملية التعليمية ولكـن يهـتم بـنفس القـدر
بكل جوانب ومقومات املثسسة التعليمية( .حسن س 7770هـ س . ) 4
و االعتماد رتبة أكادلية أو و ع أكادلي علمي لن للمثسسة أو ال نامج األكادلي مقابـل
استيفاء املثسسة معاي اجلودة الو نية أو العربية أو الدولية وفق ما يتفق عليه مـن مثسسـات التقـويم
الرتبوية ويعد االعتماد خطـوة أساسـية للمثسسـة للسـ حنـو التميـز يف إ ـار توافقهـا وانسـرامها مـع
أفضــل املعــاي العامليــة املعروفــة وتيس ـ ســبل االعــرتاف بهــا مــن قبــل األوســا األكادليــة واملهنيــة
الدولية والقدرة على التنافس مع زميعتها ( العبيد س 7003م س .) 77
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ويعرف ملس اعتماد مثسسات التعلـيم العـالي ( )CHEAاالعتمـاد بأنـه العمليـة اعارجيـة الـيت
تـــتم ملراجعـــة اجلـــودة س و الـــيت يســـت دمها التعلـــيم العـــالي لفحـــص الكليـــات واجلامعـــات والــ امج
التعليميـــــــة مـــــــن أجـــــــل ـــــــمان ومســـــــني اجلـــــــودة  .و يف الواليـــــــات املتحـــــــدة ينفـــــــذ االعتمـــــــاد
مـــــــــــــن خـــــــــــــعل منلمـــــــــــــات خاصـــــــــــــة مـــــــــــ ـ رييـــــــــــــة مصـــــــــــــممة هلـــــــــــــذا ال ـــــــــــــرض.
( . ) THE FUNDAMENTALS OF ACCREDITATION,2002.P1
و يعتـ االعتمــاد وســيلة مــن وســائل ــمان اجلــودة الــيت تتعــدى حــدود املــألوف يف حــني أن ــمان
اجلودة كعملية تقييم تت طى مقيق اجلودة ومتثل نو من التقيـيم املثسسـي الشـامل واملوجـه س وقـد
ينلــــر إىل االعتمــــاد علــــى أنــــه نوعـــاً مــــن املراجعــــة الشــــاملة والتقيــــيم املســــتمر للـــ امج الدراســــية
( اعتماد ال امج ) س أو املثسسـة مثـل ( االعتمـاد املثسسـي ) .ويف كلتـا احلـالتني يـثد االعتمـاد إىل
اإلجابة بنعم أو ال حول مدى األحقية يف عمليـة الرتخـيص  .باإل ـافة لـذلك يعـد االعتمـاد أداة وعمليـة
تهدف إىل تقييم ال نامج أو املثسسـة يف ـوء قـدراتها علـى تقبـل وتـدعيم معـاي اجلـودةسيف حـني أن
التقيـيم يعــد أداة لعمليـة املتابعــة علـى الــرمم مـن أن التمييــز بينهمـا يصــب أقـل و ــوح ًا عنـدما نراعــي
إعادة اعتماد ال امج املوجـودة س وبصـفة أساسـية فـإن اجلوانـب املناسـبة لتقيـيم اجلـودة تعـد متشـابهة
إىل حد كب مع ما مت مديده من قبل يف وء ارتبا ها بالتقييم كأسلوب لضمان اجلـودة س وعلـى
الرمم من ذلك فيوجد اختعف وا بـني قيـاا اجلـودة ومعاي هـا اعـددة سـلف ًا ولثـل التقيـيم أداة
تهدف إىل مقيق عمليات التحسـني املسـتمرةسولـذا فإنهـا قـد تتطـرت إىل عمليـة االستحسـان يف ـوء
معاي اجلودة ( .الدحام س 7004م س . ) 77
ويو ــ ملــس اعتمــاد مثسســات التعلـــيم العــالي ( )CHEAأن االعتمــاد يف الواليــات املتحـــدة
األمريكية يعنى مبفهوم مان اجلودة و مسني اجلـودة س وهـو عبـارة عـن عمليـة التـدقيق ملثسسـات
وبرامج التعليم العالي  .واالعتماد يكون من القطا اعا ( املثسسات ال ـ حكوميـة ) و هـو مـ
هادف للرب س ألنه مثرة من مثار متمع التعلـيم العـالي ولـيس لـه ععقـة باحلكومـة  .ويـتم متويلـه يف
املقام األول من قبل املثسسات وال امج اليت يتم اعتمادها .)Eaton, 2011.P9( .
وجنــد أن (  ) Accrediting agenciesهــي منلمــات خاصــة م ـ رييــة تقــوم علــى مراجعــة
الكليــــــــــات واجلامعــــــــــات والــــــــــ امج الرتبويــــــــــة لضــــــــــمان نوعيتهــــــــــا ومســــــــــني أدائهــــــــــا .
( كولينزس وأبراين س 7000م س .)76
وهنـاك بعـض احلقـائق الـيت يتضـمنها مفهـوم االعتمـاد وتعتـ املنطلقـات الـيت تسـتند عليهـا
عمليته وهي :
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 تعتمد عملية االعتماد على مموعة من املعاي . االعتماد األكادلي ليس ماية يف حد ذاته وإمنا هو وسيلة مـن وسـائل االرتقـاء جبـودة التعلـيمومسني خمرجاته .
 استيفاء املثسسة التعليمية ملعاي االعتماد اعددة شر يف منحها االعتماد . تتـوىل عمليـة تقيـيم وفحـص املثسسـات منلمـات أو هيعـات مهنيـة أو فـرت مراجعـة مت صصـةوهي م حكومية يف املب البلدان اليت تطبق االعتماد  ( .املالكي س 7797هـ س

. ) 70

 مفهوم االعتماد املدرسي : Schools Accreditation
 تعري االعتماد يف ال ة :جاء يف املعرم الوسيا  ( :اعتمد ) الشيء وعليه اتكأ ويقال اعتمـد فعنـا وعليـه اتكـل والشـيء
قصــــــده وأمضــــــاه يقــــــال اعتمــــــد الــــــرئيس األمــــــر وافــــــق عليــــــه وأمــــــر بإنفــــــاذه ( حمد ــــــة ) .
( مصطفى و آخرون س 7937هـ س . ) 676
 تعري االعتماد املدرسي يف االصطعح ( : )ِ Accreditationتعــرف رابطــة نيــو إجنعنــد للمــدارا والكليــات (  ) NEASCاالعتمــاد علــى أنــه  :نلــام ــوعي
ومستمر وشامل للمساءلة يف اجملـال التعليمـي  .و حيـرتم االعتمـاد االختعفـات املثسسـية يف األفـراد س
وال ـ امج س والثقافــات س ويعــزز الت ــي املثسســي املرتكــز علــى حكــم املــربني املمارس ـني ,2014( .
. )NEASC
هــو نشــا مثسســي علمــي موجــه حنــو النهــوض واالرتقــاء مبســتوى مثسســات التعلــيم وال ـ امج
الدراســية وهــو أداة فعالــة ومــث رة لضــمان جــودة العمليــة التعليميــة وخمرجاتهــا واســتمرارية تطــويره .
(حسن س 7770هـ س  . ) 4و هو عبارة عن عمليـة تقـويم أداء املـدارا بواسـطة هيعـة مت صصـة
يف وء معاي االعتماد األكادلي  ( .املالكي س 7797هـ س . )72
ويعرف الباحث االعتماد املدرسي بأنه :
حصـــول املدرســـة علـــى شـــهادة االعتمـــاد مـــن قبـــل إحـــدى هيعـــات االعتمـــاد املدرســـي س اعليـــة س
أو اإلقليمية س أو العاملية س وذلك لتحقيقها ملعاي هذه اهليعة .
 اإلصعح املتمركز على املدرسة (: )School-based Reform
جعل املدرسة هلـا القـدرة الذاتيـة واألكادليـة واملهنيـة علـى ممـل املسـعولية كاملـة للمسـاءلة
واعاســبية س كمــا جيعــل املدرســة قــادرة ذاتيـاً علــى إجــراء عمليــة التقــويم وتصــحي مســارها وعــعج
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سلبياتها س وبناء خطا التطـوير و االصـعح س وفـى النهايـة جيعـل مـن املدرسـة مدرسـة عصـرية جاذبـة
للتعميــذ والطــعب جتمــع بــني وظــائ تعليميــة وتربويــة وتنويريــة س مدرســة عصــرية تتحــول مــن مــرد
مبنى والفته س إىل معنى وداللة وإشعا قافى وتنموى  ( .سعم س7004م س . ) 2
و (  ) School-based managementفهــو يعــين أن اإلدارة ترتكــز علــى املدرســة س فهــي
ريقة إلدارة املدرسة تنقل مسثولية حكم املدارا س والسيطرة عليهـا مـن سـلطات مقا عـة املدرسـة
املركزيــة إىل أيــد املدرســني و املــدراء وأعضــاء اجملتمــع وم هــم علــى مســتوى املدرســة الفــرد .
ويكمــن األســاا املنطقــي هلــذه الطريقــة بوجــوب إســهام األش ـ ا األكثــر تــأ اً بصــنع القــرارات
املرتبطة باملدرسة س وتوفر هذه اإلدارة للمعلمني فرصة لتولي أدوار القيادة يف عمليات اختاذ القـرارات
الــيت تــث ر يف منلمــتهم الرتبويــة س وتطــوير املنــاهج واالنضــبا والتنميــة االحرتافيــة وتعلــيم التعميــذ .
وإن اعاصية اليت متيز درجة تطبيق مدرسـة معينـة هلـذا النـو مـن اإلدارة هـي مـدى اخنـرا األهـالي
وأفــراد اجملتمــع يف صــناعة القــرار يف املدرســة كشــركاء حقيقــيني ( كــولينزس وأبــراين س 7000م س
.) 270
 االعتماد األكادلي كنلام لضمان اجلودة :
على أ ر االهتمام بتحقيق اجلودة والتأكد من بطها ظهر نلام االعتماد األكـادلي ملثسسـات
التعليم على خمتل مستوياتها س وكان أول ما ظهـر يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف بدايـة القـرن
العشرين امليعد  .وهـو نلـام اختيـار مـ حكـومي يهـدف إىل االرتقـاء بنوعيـة التعلـيم يف املـدارا
والكليات واجلامعاتس و مان جودة أدائهـا .وعلـى الـرمم مـن أن مثسسـات االعتمـاد هـي مثسسـات
مستقلة م حكومية إال أنه يتعني أن تعرتف وزارة الرتبية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة باملنلمـات
الــيت متــن االعتمــاد  .وال متــن وزارة الرتبيــة االعتمــاد للمثسســات التعليمــة أو الـ امج األكادليــة س
لكنهـــا تصـــرح ملنلمـــات االعتمـــاد مبمارســـة نشـــا ها مـــن خـــــعل اللرنــــــة االستشاريــــــة الو نيـــــ ــة
(  ) National Advisory Committeeس واعاصة بضمان نزاهـة عمليـات املراجعـة والتـدقيق س
وعلى أساا ما تقرره هذه اللرنة يقرر وزير الرتبية مـا إذا كانـت املنلمـة الـيت متـن االعتمـاد سـلطة
يُعتد بها فيما يتعلق بنوعية التعليم أو التدريب وجودته  .وظهر نلام االعتماد األكادلي يف اململكـة
املتحـــدة يف عـــام 7337م حيـــث أســـندت مســـثوليته إىل مـــالس متويـــل التعلـــيم العـــالي يف اجنلتــــرا
وويلـز) (Funding Councils For England and Wales Higher Educationوتقـوم هـذه
اجملالس بتقييم نوعية التعليم يف مثسسات التعليم العالي اليت متوهلـا  .ويف عـام 7332م أعيـد النلـر
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يف الطريقة املتبعة يف التقييم ييث مقق ع ة أمراض مشلت  :تشريع التحسني والتطـوير س وتـوف
معلومات فاعلة للرمهور حول نوعية التعليم العالي بناء على األهداف واألمـراض كمـا مـددها كـل
مثسسة س و مان احلصول على مردود ذ قيمة للمال العام الذ يستثمر يف التعليم العـالي .ويف عـام
7334م انتقلت هذه املسثولية إىل وكالة ـمان جـودة التعلـيم )(Quality Assurance Agency
وهى هيعة تهدف إىل مرا وتعزيز قة اجلمهور يف جودة مثسسات التعليم العالي س وتبدأ العمليـة مـن
داخل كل مثسسـة حيـث تقـوم بعمـل تقيـيم ذاتـي يتبعـه عمليـة تقيـيم أوىل للتقيـيم الـذاتي س ـم زيـارة
ميدانيــــــة للمثسســــــة ــــــم إعــــــداد التقريــــــر النهــــــائي ولــــــدى كــــــل مثسســــــة مكتــــــب يسمـــــــى
( مكتب مان اجلودة) وهذا يقوم بتنسيق جهود التقييم بها ( .النرار س 7770هـ س . ) 2
و من خعل تتبع األدبيات املتعلقة بتطور االعتماد يعحأ وجود بعض السمات واعصـائص الـيت
رأت على هذه العملية وهي :
 كان االعتماد يف بداياته عملية اعـرتاف رمسـي باملثسسـات التعليميـة وبرامهـا األكادليـة ومليكن نلاما لضبا اجلودة ل امج هذه املثسسات س ونتيرة لذلك فقد ت دور االعتماد من أداة
للـتحكم والسـيطرة ومطالبـة املثسسـات التعليميـة باإلذعـان لقـرار السـلطة إىل أداة للتطـوير
والتحسني املستمر هلذه املثسسات وال امج التعليمية .
 شـهد االعتمـاد انتقـال تـدرجيي مـن الرتكيـز علـى " التحقـق مـن سـ العمليـة التعليميـة وتـوفاملسـتلزمات لـذلك " س إىل " الرتكيـز علـى الت ـي والتطـوير الـعزم للـ امج واملثسسـات ملواكبـة
الت ي ات اجملتمعية املتسارعة " .
 أصـب االعتمـاد ـرورة أملتهـا تطـورات احليـاة لـيس فقـا داخـل املثسسـات الرتبويـة ولكـن عـاملثسسات التعليمية اجملتمعية االقتصادية واالجتماعية .
 هناك ابتعاد عن املركزية والرمسية ( احلكومية ) يف اختاذ القرارات ذات الععقة باالعتماد .( املالكي س 7797هـ س . ) 70
واالعتماد لديه ععقة معقدة مع احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكيـة س وخاصـة فيمـا يتعلـق
بتمويــل التعلــيم العــالي  .فإنــه لثــل قيمــة مضــافة إىل اجملتمــع مــن خــعل ــمان اجلــودة س ومتكــني
احلكومة من إصدار األحكام السـليمة حـول اسـت دام األمـوال العامـة س ومسـاعدة القطـا اعـا
يف اختاذ القرارات حول الدعم املالي املوجه ملثسسات وبرامج التعليم العالي س وتيس نقـل احلسـابات
االئتمانية .)Eaton, 2011.P9( .
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 احلاجة إىل مان اجلودة يف املثسسات التعليمية :
نلرًا لتعاظم أهميـة ـمان اجلـودة يف عـامل اليـوم فقـد بـذلت جهـود كـث ة يف هـذه الصـدد علـى
املستويني الدولي واإلقليمي س فعلى املستوى الـدولي نلمـت اليونسكـــو منلمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة
والعلوم والثقافة مثمتراً عاملياً حول التعلـيم العـالي عقـد يف بـاريس يـوم التاسـع مـن أكتـوبر 7330م س
ومت فيه الرتكيز على مان اجلودة ولقد أكدت املادة احلاديـة عشـر مـن اإلعـعن الصـادر عـن هـذا
املثمتر على أهمية التقييم النوعي الذ يتناول كافة وظائ وأنشطة التعليم العالي س واعت ت املـادة
املشار إليها الدراسة الذاتية والتقييم اعارجي يف مال التعليم العالي يف العـامل علـى تأسـيس هيعـات
و نية مسـتقلة س وو ـع معـاي ومسـتويات دوليـة لضـمان اجلـودة س كمـا أكـد اإلعـعن علـى أهميـة
مراعــــــاة الســــــيات املثسســــــي والــــــو ين واإلقليمــــــي عنــــــد و ــــــع تلــــــك املعــــــاي واملســــــتويات .
أمـــا علـــى املســـتوى اإلقليمـــي س فقـــد أشـــار املـــثمتر العـــاملي إىل عـــدة أنشـــطة إقليميـــة س ففـــي بــ وت
ـــ علـى سـبيل املثـال ـــ نلمـت اليونسـكو املـثمتر اإلقليمـي العربـي حـول التعلـيم العـالي س وهـذا بـدوره
أكد علـى أهميـة اجلـودة يف التعلـيم العـالي س ولقـد حـث هـذا املـثمتر الـدول العربيـة علـى إنشـاء آليـة
لتقيـــيم نوعيـــة التعلـــيم العـــالي علـــى كافـــة املســـتويات  :التنليميـــة واملثسســـية والـ ـ امج والعـــاملون
وامل رجــات ويف الشــهر األخ ـ مــن العــام  7009م أشــرفت اليونســكو بالتعــاون مــع امــاد اجلامعــات
العربيـــــة علـــــى مـــــثمتر يف دمشـــــق وقـــــد أكـــــد ـــــمن توصـــــياته علـــــى ـــــرورة إنشـــــاء آليـــــات
ـــــــــــــبا اجلـــــــــــــودة ونشـــــــــــــر قافـــــــــــــة التقـــــــــــــويم واالعتمـــــــــــــاد يف اجلامعـــــــــــــات العربيـــــــــــــة
(حسن س 7770هـ س .) 2
 مناذج مان اجلودة يف التعليم :
هناك ع ة مناذج ( موجات ) خمتلفة تدور حول مان اجلودة يف التعليم س وهي :
 .7املوجة األولي مان اجلودة الداخلية :
جرت العـادة عنـد مناقشـة جـودة التعلـيم يف هـذه املوجـة األوىل ــ يـتم الرتكـز بشـكل كـب علـى
فعالية العمليات الداخلية س و باألخص عمليات التعليم و التعلم س ويف هذا اعا من الـتفك سجـودة
التعلــيم تثكــد وبشــكل رئيســي علــى مقيــق أهــداف التعلــيم امل طــا هلــاس الســيما مــن حيــث نتــائج
التعليم لدى الطعب .
وعند مقيق أهداف التعليم امل طا هلا فهـذا يعـين مقيـق أفضـل جـودة يف التعلـيم  .ومـن خـعل
هذا املعنى جودة التعليم ال ختتل عن فعالية التعليم  .أيضاً مان اجلـودة مالبـاً مـا يشـ إىل اجلهـود
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املبذولة لتحسني البيعة و العمليات الداخلية س مثل أن فعالية التعلم والتعليم لكن مانها مـن خـعل
مقيــق األهــداف امل طــا هلــا  .و هــذا هــو " ــمان اجلــودة الداخليــة" .و مــن منــاذج ــمان اجلــودة
الداخلية  :منوذج اهلدف واملواصفات س منوذج العمليات س منوذج مياب املشكعت .
 .7املوجة الثانية  :واجهة مان اجلودة:
يف العقود املا ية أجريت العديد من املبادرات من املوجة األوىل ملتابعة الفعاليـة الداخليـة و اجلـودة
يف أجزاء خمتلفة من العامل  .ركز بعضها على مسني أداء إدارة املدارا س و بيعة الفصول الدراسـية
س وبعضها ركز على تطوير املناهج الدراسية والت ي س وبعضها ركز مثهعت املعلمني و كفايـاتهم
س وبعضـها ركــز مســني عمليــات التعلــيم و الــتعلم س وبعضـها ركــز علــى التقيــيم والتقــدير  .ولكــن
لألسـ ـ نتـــائج هـــذه اجلهـــود كانـــت حمـــدودة لل ايـــة س وال لكـــن أن تلـــيب احتياجـــات وتطلعـــات
املستفيدين املتزايدة.
وبـــدأ النـــاا يشـــكون يف مـــدى فعاليـــة هـــذه املبـــادرات يف مســـني تلبيـــة االحتياجـــات والتوقعـــات
املتنوعــــة مــــن قبــــل  :أوليــــاء األمــــور سوالطــــعب س وأصــــحاب العمــــل س والسياســ ـيني س و املهــــتمني
من أفراد اجملتمع  .ومت رح مموعة من األسعلة مثل :
 كي لكن مان مقيق اعاسبية يف التعليم أمام أفراد اجملتمع ؟ كي هي ممارسات التعليم و النتائج ذات الصلة ملطالب املت ة للمرتمع اعلي ؟ كيـ ـ لكـــن ملمارســـات التعلـــيم ونتائرـ ـه أن تكـــون متصـــلة مبطالـــب الت ـــي للمرتمـــعاعلي ؟
ع بيعي ًا بني مواجهة املثسسات التعليمية للمرتمع .
فكل هذه التحديات تشكل قلق ً
 واجهة اجلودة يف التعليم :
يف املوجـــة الثانيـــة خـــعل الثمانينـــات امليعديـــة س مت األخـــذ بعـــني االعتبـــار النلـــر لنوعيـــة التعلـــيم
و ــمانه إىل الت ــي الواســع يف الســيات االجتمــاعي س فأصــب تلبيــة االحتياجــات العديــدة ألصــحاب
املصلحة س و مان مقيق اعاسبية يف التعليم للرمهور س هي املعاي احلامسة لتحديد نوعية التعلـيم
 .وقد مول تركيز اإلصعح حنو واجهة الفعالية والتكي معه  .يف هـذا اعـا مـن الـتفك نوعيـة
التعلـيم تشـ بصــورة أساسـية إىل ر ــا أصـحاب املصــلحة مـن اعــدمات التعليميـة مبــا يف ذلـك عمليــة
التعليم والنتائج .
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وكث اً ما ينلر عاسبة املدرسة أو املثسسة تعليمية من قبل أفـراد اجملتمـع أو أصـحاب املصـلحة
كمثشر مهم لتلبية احتياجاتهم .
وبالتالي مان اجلودة يف إصعحات املوجة الثانية مالباً ما يش إىل اجلهـود املبذولـة حنـو ـمان
أن خدمات التعليم تلـيب احتياجـات أصـحاب املصـلحة سو ختضـع للمحاسـبية مـن قبـل أفـراد اجملتمـع .
وهذا هو واجهة مان اجلودة .
و من مناذج واجهة ـمان اجلـودة  :منـوذج مـوارد املـدخعت س منـوذج الر ـا س منـوذج الشـرعية س
منوذج التعلم التنليمي س منوذج إدارة اجلودة الشاملة .
 .9املوجة الثالثة  :مان اجلودة يف املستقبل  :حنو املوجة الثالثة :
يف اآلونــة األخ ـ ة و مــن خــعل العوملــة الســريعة س و اآل ــار ويلــة األمــد لتكنولوجيــا املعلومــات س
والصــــدمات اجلذريــــة مــــن االنكمــــا االقتصــــاد س و املطالــــب القويــــة للتطــــورات االقتصــــادية
واالجتماعيــة يف كــل مــن املنافســات الدوليــة واإلقليميــة س قــد حفــزت للتأمــل العميــق يف اإلصــعحات
التعليمية اجلارية يف منطقة آسيا واعيا اهلادئ وم ها من أحناء العامل  .و أصـب علـى السياسـيني
و الرتبــويني يف كــل بلــد أن يعيــدوا الــتفك يف كيفيــة ت ــي املنــاهج الدراســية و ــرت التــدريس س
و إعداد الشباب للمستقبل.
بــدأ ذلــك مــن خــعل الشــك يف مــا إذا كانــت املوجــة الثانيــة مــن اإلصــعحات يف مــال التعلــيم
لكنها أن تواجه التحديات اجلديـد يف عصـر العوملـة س وتكنولوجيـا املعلومـات س واالقتصـاد القـائم
على املعرفة س و هم قلقون حول مدى ارتبا واجهة جودة التعليم و فعاليته الداخلية بهذه التحديات .
وعلـــى الـــرمم مـــن أن أصـــحاب املصـــلحة را ـــني عـــن نوعيـــة اعـــدمات التعليميـــة س و مثسســـات
التعلـــيم ختضـــع عاســـبة أمـــام اجملتمـــع س التعلـــيم ال يـ ـزال مـ ـ فعـــال أو " مـ ـ مـــد " ألجيالنـــا
اجلديــــد يف األلفيــــة اجلديــــدة س ألن األهــــداف س واعتــــوى س واملمارســــات س وخمرجــــات التعلــــيم
س ليست ذات صلة باحتياجات ومديات املستقبل .
وبالتــالي ارتبــا التعلــيم باملســتقبل هــو واحــد مــن العناصــر احلامســة يف مناقشــة جــودة التعلــيم .
هــذا يعــين أنــه باإل ــافة إىل اجلــودة الداخليــة و واجهــة اجلــودة س جيــب أن يكــون لــدينا جــودة تعلــيم
للمســتقبل  .وحنــن قــد حن ـدد نوعيــة التعلــيم مســتقبعً س علــى اعتبــار أن ارتبــا التعلــيم باالحتياجــات
املستقبلية لألفراد واجملتمع س ملواجهة التحديات املقبلة يف األلفية اجلديدة .
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لــذلك يشـ

ــمان اجلــودة يف املســتقبل إىل اجلهــود املبذولــة مــن أجــل ــمان معءمـة األهــداف س

واعتـــوى س واملمارســـات س و خمرجـــات التعلـــيم س ملســـتقبل األجيـــال اجلديـــدة يف احلقبـــة اجلديـــدة .
ويف السنوات القليلة املا ية س بدأ يزداد عدد الدول اليت تراجع أنلمتها التعليميـة يف ـوء التحـديات
و االحتياجــات املســتقبلية يف القــرن اجلديــد س و بــدأت املوجــة الثالثــة مــن إصــعحات التعلــيم  .حيــث
حد ت نقلة نوعيـة يف الـتعلم و التعلـيم س وإصـعح جوانـب خمتلفـة مـن التعلـيم مـن أجـل ـمان معءمـة
التعليم للمستقبل )Yin, 2003.PP:204-208( .
و خعصـــة القـــول أنـــه مـــن املناقشـــة الـــواردة أعـــعه س لكننـــا أن نـــرى أن املوجـــات الـــثعث مـــن
إصعحات التعليم يف الواقع متثل مناذج خمتلفة يف مفاهيم مان فعالية وجودة التعلـيم  .وعلـى الـرمم
مــن ــمان اجلــودة الداخليــة س و واجهــة ــمان اجلــودة س و ــمان اجلــودة يف املســتقبل س تســتند إىل
منـــــاذج خمتلفـــــة ولـــ ـديهم نقـــــا قـــــوة خمتلفـــــة س و لكـــــنهم لـــــديهم نفـــــس القـــــدر مـــــن األهميـــــة
لتزويدنا بإ ار شامل لدراسـة و إدارة جـودة التعلـيم يف القـرن اجلديـد  .فهـم يشـكلون ععقـة متبادلـة
ويكملون بعضهم البعض س فاألخذ يف االعتبار التحسني الداخلي س والر ا اعـارجي واعاسـبية س
وأهمية االهتمام باملستقبل س لكننا مـن أن نعتقـد أن هـذه املثسسـة التعليميـة لكنهـا ـمان كـ ٍل
من اجلودة الداخلية س و واجهة اجلودة سو جودة املستقبل س و هي بذلك مقق ـمان اجلـودة الشـاملة
يف التعليم (. )Yin,2003.P210
 أنوا االعتماد األكادلي :
من خاللل استقراء األدبيات اليت أشارت إىل أنوا وتقسيمات االعتمـاد األكـادلي جنـد أن هنـاك
نوعني من التقسيمات :
 .7أنه لكن تقسيم االعتماد األكادلي إىل ع ة أنوا هي :
االعتماد العام للمثسسة ( املثسسي ) س واالعتماد األكادلي ال امي س واالعتماد املهين .
 .7و لكن تقسيم االعتماد األكادلي إىل منطني هما :
االعتماد األكادلي املثسسي واالعتماد األكادلي املهين ( صائم س 7004مس .) 7
وذلك بدمج االعتماد األكادلي ال امي من االعتماد املثسسي س حيث أن اعتمـاد املثسسـة
يعين منياً االعرتاف جبودة ال امج التعليمية اليت تقدمها لطعبها .
و دمـج االعتمـاد ال امـي ـمن االعتمـاد املثسسـي يكـون يف االعتمـاد األكـادلي ملثسسـات
التعليم العام س بينمـا يف مثسسـات التعلـيم العـالي فهنـاك اعتمـاد برامـي مت صـص حيـث أن بعـض
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الكليات التابعة للرامعات حازت شهادة االعتماد األكادلي ال امي يف حـني مل مصـل اجلامعـة
ككل على االعتماد املثسسي  ( .املالكي س 7797هـ س . ) 77
واالعرتاف ( )Recognitionيف الواليات املتحدة األمريكية هو حـول التـدقيق يف نوعيـة وفعاليـة
املنلمات املعتمدة  .ويتم تنفيـذه مـن قبـل مثسسـة التعلـيم العـالي مـن خـعل ملـس اعتمـاد مثسسـات
التعلـــيم العـــالي ()CHEAس وهـــي هيعـــة خاصـــةس و كـــذلك احلكومـــة مـــن خـــعل وزارة التعلـــيم
األمريكيـــة ( .)USDEويـــتم متويـــل اعـــرتاف ( )Recognitionملـــس اعتمـــاد مثسســـات التعلـــيم
العــالي ( )CHEAمــن خــعل املســتحقات املثسســية ؛ ويــتم متويــل اعــرتاف ( )Recognitionوزارة
التعليم األمريكية ( )USDEمن قبل الكون را األم كي (.)Eaton, 2011.P9
 معاي االعتماد األكادلي :
هي عبارة عن الشرو واملواصفات اليت ال لكن بدونها الوصول إىل قرار االعتماد األكادلي
لل امج واملثسسات الرامبة يف احلصول على هـذا االعتمـاد وهـي تشـ إىل ملـة األبعـاد أو القواعـد
أو املرامـي الـيت يـتعني أن تسـتوفيها بـرامج التعلـيم ومثسسـاته مـن العنايـة وااللتـزام حتـى تثبـت أن
مثشرات اجلودة النوعية فيها عالية  ( .العرلي س 7002م س .) 77
و هي ايضاً " بيان باملستوى املتوقـع الـذ و ـعته هيعـة مسـعولة معـرتف بهـا بشـان درجـة أو هـدف
تربـــــــــو يـــــــــراد الوصـــــــــول إليـــــــــه وحيقـــــــــق قـــــــــدراً منشـــــــــوداً مـــــــــن اجلـــــــــودة أو التميـــــــــز " .
( املالكي س 7797هـ س . ) 72
و لكن تعريفها بأنها " االعرتاف بالكفاءة األكادلية أل مثسسة أو برنامج تعليمي يف وء
معــاي تصــدرها هيعــات ومنلمــات أكادليــة مت صصــة علــى املســتوى اعلــي واإلقليمــي " .
( العتييب س ومالب س7336م س . ) 700
 املثشرات التعليمية :
إن كلمة ( مثشر ) يف الل ة تعين  :الدليل أو األمارة س ومثشر الشـيء يعـين  :الـدليل أو البينـة
علـى وجـوده س ويف مـال الرتبيـة تسـتعمل كلمـة( مثشـر) لـتعين ذلـك السـلوك أو احلـال أو البينـة
اليت تدلنا أو نستدل منها على توافر و ع معني أو مقق هدف حمدد س فنستدل على بلوغ هـدف
تعلمـي معـني بالسـلوك الـذ لارسـه املـتعلم س ويـرتبا بـذلك اهلـدف بصـورة مباشـرة س فسـلوك
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التعميـذ علـى النحـو اعـدد يف أهـداف املعلـم لدروسـه هـو املثشـر احلقيقـي إىل مقيـق هـذه
األهداف التعليمية س وعليه فإن األهـداف التعليميـة املنشـودة عنـدما يبل هـا املتعلمـون الـذين أُعـدت
هلم ؛ يكون السلوك الناتج عن تعلمها والتدرب عليها مبثابة مثشرات يستدل بها علـى مقيقهـا س
وهلذا حـر الرتبويـون وعلمـاء الـنفس ومـا زالـوا علـى صـوغ األهـداف التعليميـة يف صـورة نتاجـات
تعّلميـة متوقعـة ومنتلـرة مـن املـتعلمني س ييـث تتضـمن مثشـرات تشـ إىل مقيقهـا وكـذلك
مستوى األداء كمعيار لقبوهلا  ( .ذياب س7006م س . ) 77
لكـن تعريـ املثشـرات بشـكل عـام س علـى أنهـا مموعـة الـدالئل والتعليقـات واملعحلـات
الكمية والكيفية اليت تص الو ع أو اللـاهرة املـراد فحصـها ؛ للوصـول إىل حكـم معـني وفقـاً
ملعاي متفق عليهـا  .ويركـز املثشـر علـى جوانـب معينـة مـن مسـألة مـاس و تصـر بشـكل مكثـ
خلفيــة معقــدة وحيوهلــا إىل صــورة أكثــر و ــوحاً س وجيعــل هــذا التبســيا مــن املثشــرات أداة كــب ة
األهمية لرصد املعلومات ونشرها سحيث يتم است دام املثشرات ل ر ني أساسيني :
األول  :مديد حرم املشكلة وقياسها قياساً دقيقاً ؛ للوقوف على الو ع الراهن هلا .
والثاني  :است دام املثشر من قبل امل طا يف متابعـة اعطـة املو ـوعة وتقيـيم األداء أوالً بـأول س
والوقوف على التقدم حنو مقيق األهداف س سواء كانت قص ة أو ويلة أو متوسطة املـدى.
( جليلي س  7070مس . ) 7
فاملثشـــر هـــو نتـــاج قياســـي يســـت دم كـــدليل علـــى التّوصـــل بنرـــاح إىل معيـــار أو هـــدف مــرّد .
( كولينزس وأبراين س 7000م س .) 900
وتهدف املثشرات التعليمية إىل و ع صورة كلية للنلـام التعليمـي س مـن خـعل الوصـ الصـادت
هلذا النلام وخمتل عناصره ؛ فاملثشرات التعليمية هي دالالت كمية س تص بعض معم النلـام
التعليمي س يف وء معاي معينة حملية أو دولية س ومن م تعمل املثشـرات علـى تـوف البيعـة املناسـبة
واإل ـار املو ـوعي ؛ الختـاذ القـرار السـليم مـن خـعل إبـراز جوانـب القـوة و أوجـه الضـع بالنلـام
التعليمي س مبا ييسر و ع احللول املناسبة ملعاجلة نـواحي اعلـل والقصـور  .و بقـاً لــ ( جونسـون س
 )1987س جيب أن يكون املثشر شيعاً يعطي إشارة واسعة للو ـع احلـالي الـذ يـتم فحصـه .كمـا
أن املثشر ليس مادة أولية من املعلومـات س لكنـه عبـارة عـن معلومـات معاجلـة  .وتقـارن املثشـرات يف
أملب األحيان بالنسبة إىل معيار أو مقياا ( مثل معـدل الطالـب  /األسـتاذ ) س أو إىل نتيرـة سـابقة س
وتعكس املثشرات الطريق الذ لكن إجناز اهلدف مـن خعلـه س باإل ـافة إىل الدرجـة التقريبيـة
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الـيت مت بهـا إجنـاز اهلـدف يف أ مرحلـة  .كمـا تلعـب املثشـرات دوراً مهمًّـا يف مراقبـة أداء النلـام
التعليمي وتقوله س وذلك من خعل توظيفها يف اجملاالت التالية :
تقديم تقارير مو وعية مو حة للمـدخعت التعليميـة س وعمـل مقارنـات حمليـة و إقليميـة ودوليـة
للحياة التعليمية ؛ تو ي موق القبول واملساواة يف مراحل التعليم امل تلفة ؛ تقديم األسباب املعقولة
للشـرو والـت ات السـائدة يف النلـام التعليمـي س والتنبـث باالحتياجـات املسـتقبلية للمثسسـات
التعليمية يف خمتل املنا ق س وتقـديم تصـور جلوانـب القـوة والضـع يف النلـام التعليمـي س والتنبـث
بالقيـد مسـتقبعً وخمتلـ متطلبـات النلـام التعليمـي س مـع اقـرتاح إسـرتاتيريات لصـانعي القـرار
وخمططي ال امج  ( .جليلي س  7070مس . )7

 مثشرات األداء الرئيسية ): Key Performance Indicators (KPIs
وهي متثل مموعة من املقاييس اليت تركز على جوانب األداء التنليمي األكثر أهميـة يف جنـاح
املنلمة احلالي واملستقبلي  .فهناك أربعة أنوا من مقاييس األداء س هي:
 .7مثشرات النتائج الرئيسية ( :)Key result indicators - KRIsتو
منلور العوامل الرئيسية للنراح .

مـا مت القيـام بـه مـن

 .7مثشرات النتائج ( : )Result indicators -RISتو ما مت القيام به .
 .9مثشرات األداء ( :) Performance indicators - PIsتو ما جيب القيام به .
 .7مثشرات األداء الرئيسية ( :) KPIsتو ما جيب القيام به لزيادة األداء بشكل كب .
والعديــد مــن مقــاييس األداء الــيت تســت دمها املنلمــات هــي مــزيج م ـ مناســب مــن هــذه األنــوا
األربعة. ( Parmente,2010. PP:1-4 ) .
 خصائص االعتماد األكادلي :
االعتماد األكادلي يتسم بعدة مسات وخصائص تتمثل فيما يلي :
 -االعتماد

رورة حتمية لضمان جودة التعليم .

 كل نلام لععتماد له مزاياه وعيوبه . إن نلم االعتماد تت ذ مداخل متنوعة وختتل باختعف اجملتمعات واختعف النلم التعليميـةوفلسفتها وإمكانياتها س ولذلك ال ينب ي األخذ بنلام اعتماد معـني يف دولـة معينـة س والعمـل
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مبوجبـه يف نلـام تعليمـي آخـر يف دولـه أخـرى س وإمنـا لكـن االفـادة منـه يف اجلوانـب الـيت
تتعءم مع بيعة النلام التعليمي املراد تطبيق االعتماد فيه .
 االعتماد ال يهدف إىل تصني أو ترتيب املثسسات التعليمية . إن نلام االعتماد ينب ي أال يقتصر على اجلامعات وحدها س بل لتـد ليشـمل منلومـة التعلـيمبكل مثسساته ومعاهده .
 االعتماد ال يهتم فقا باملنتج النهائي للعملية التعليمية ولكن يهتم بنفس القدر بكـل جوانـبومقومات املثسسة التعليمية .
 االعتماد ليس حرراً على احلرية األكادلية للمثسسة أو تعر ا لقيمها . هيعات االعتماد ليست يف ميع األحوال تابعة للحكومة أو الوالية أو الوزارة فقد تتبـع هيعـةمستقلة .
 االعتماد إىل جانب مقيـق اجلـودة للمثسسـة يثكـد مصـداقية واحـرتام املثسسـة والثقـة بهـامــــــــــــن قبــــــــــــل اجملتمــــــــــــع واملثسســــــــــــات املهنيــــــــــــة والعلميــــــــــــة اعليــــــــــــة والعامليــــــــــــة .
( املالكي س 7797هـ س . ) 90

 مهام االعتماد األكادلي :
هناك العديد من املهام اليت تتم من خعل االعتماد األكادلي العام واعـا

س ومـن ـمن هـذه

املهام ما يلي :
 .7التحقق من أن املثسسة أو ال نامج حيقق معاي اجلودة اعددة .
 .7مساعدة الطلبة الـرامبني يف االلتحـات باملثسسـات التعليميـة التّعـرّف علـى املثسسـات املعـرتف بهـا
اليت مقق معاي اجلودة .
 .9مساعدة املثسسـات التعليميـة يف مديـد املقـررات الـيت لكـن معادلتهـا بـني املثسسـات وبعضـها
بعضاً .
 .7املساعدة يف التعرّف على املثسسات التعليمية وال امج الت صصية اليت لكن االستثمار فيها.
 .2محاية املثسسات التعليمية من أية و داخلية أو خارجية لكن أن تضر بها .
 .6مديد أهداف التطوير الذاتي لل امج الضعيفة س ورفع مستوى املعاي للمثسسات التعليمية .
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 .4إشــراك أعضــاء هيعــة التــدريس واملــوظفني بشــكل شــامل يف عمليــات التقيــيم اعــا

باملثسســة

والت طيا هلا .
 .0تطوير معاي ملن الرتخيص واإلجازات املهنية س وتطوير مناهج هذه الت صصات .
 .3تــوف معلومــات وافيــة عــن املثسســات التعليميــة لكــن أن تســت دم كأســاا ملــن املســاعدات
احلكومية لتلك املثسسات  ( .النرار س 7770هـ س . ) 6

 أهداف االعتماد األكادلي :
أهـــداف عمليـــات االعتمـــاد األكـــادلي ( االعـــرتاف ) خمتلفـــة س وجنـــد مـــثعً يف الواليـــات املتحـــدة
األمريكية أن هناك اختعف يف هذه األهداف يسب جهات االعتماد س وهي على النحو التالي :
 .7ملس اعتماد مثسسات التعليم العالي (:)CHEA
التأكد من أن تساهم املنلمات املعتمدة يف مسني اجلودة األكادلية و اعافلة عليها .
 .7وزارة التعليم األمريكية (:)USDE
التأكد من أن تساهم املنلمات املعتمدة يف احلفاظ على سعمة و صعبة املثسسات والـ امج
اليت تتلقى األموال االمادية .
ولكن عمليات االعرتاف من كع اجلهتني متشابهتان س وهي :
 .7التقييم الذاتي على أساا املعاي .
 .7زيارة املوقع و كتابة التقرير .
 .9من صفة االعرتاف .
فــاالعرتاف باعتمــاد املثسســـات التعليميــة يضـــي قيمــة إىل اجملتمـــع باعتبــاره جـــزءاً حيويــاً مـــن
اعاسبية.)Eaton,2011.P9( .
وتتمثل أهداف االعتماد األكادلي للمدارا يف ما يلي :
 تشريع عملية التنـافس والتفاعـل بـني املثسسـات التعليميـة امل تلفـة عـن ريـق مـن االعتمـادمبستويات خمتلفة لتحسني جودة التعليم.
 حصول املثسسة التعليمية على االعرتاف بأنهـا تُقـدم بـرامج تعليميـة تتفـق مـع املعـاي القوميـةللتعليم مما يثكد جودة املستوى التعليمي بها س لتحصل على مكانة متميزة يف اجملتمـع وبـني
املثسسات التعليمية امل تلفة.
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 تشريع املثسسات التعليمية على التقويم الذاتي املستمر لل امج التعليمية املقدمة ولإلمكاناتاملادية لضمان استمرار التطوير املستمر وذلك بوجود معاي تقييم داخلية باملثسسة التعليمية.
 -مسـاعدة املثسسـات التعليميـة علـى معرفـة نقـا

القـوة والضـع

س والفـر

املتاحـة هلـا عـن

ريق مراجعة البيانات اعاصة بالتمويل و رت است دامه والذ ينب ي أن يكون حملياً.
 توكيد اجلودة  :فعن ريق االعتماد لكن تو ي ا ـر اجلـودة للمرتمـع س حيـث أنـه مثشـرعلى أن املثسسة أو ال نامج التعليمي يتفق مع املعاي اعددة .
 تسهيل عمليـة النقـل أو التحويـل مـن مثسسـة تعليميـة ألخـرى  :فاالعتمـاد يسـاعد علـى تسـهيلعملية النقل أو التحويل من مثسسة تعليميـة ألخـرى س فـإذا كانـت املثسسـة التعليميـة معتمـدة
يسهل التحويل والعكس.
 تـوف الثقـة لـدى أصـحاب العمـل  :ف ـريج املثسسـة التعليميـة املعتمـدة جيـد فرصـة أكـ يفالعمـــــــل والتعـــــــيني مـــــــن م هـــــــم مـــــــن خرجيـــــــي املثسســـــــات التعليميـــــــة مـــــ ـ املعتمـــــــدة .
( املالكي س 7797هـ س

. ) 77

وإ افة إىل األهداف السابقة لععتماد األكـادلي فقـد أ ـاف الـدحام (  7004م ) ملـة مـن
األهداف من أهمها ما يلي :
-

ــمان جــودة الــ امج األكادليــةسوذلك مــن خــعل قيــام تلــك اجلمعيــات بالتأكــد مــن أن
املثسسات األكادلية يتوفر فيها احلد األدنى من الشرو واملواصـفات الـيت تقـع علـى قمتهـا
ع علــى مقيــق هــذه
األهــداف اعــددةسومن ــم مطالبتهــا بإظهــار مــا يثكــد أنهــا تعمــل فع ـ ً
األهدافسوأنها متتلك اللروف واإلمكانيات املادية والتنليمية البشرية الكفيلة باالستمرار.

-

التأكد من رصانة املستوى العلمي للمثسسة التعليميـةسوذلك بتحقيـق مسـتوى جيـد مـن األداء
األكادلي واملهين يف ال امج املقدمة من قبل املثسسة حمل االعتمادسوبالتالي قدرة املثسسـة
على مقيق رسالتها الرتبوية ومصداقيتها مـن خـعل التزامهـا باملعـاي والضـوابا ممـا يسـاهم
يف اختــاذ القــرارات واإلجــراءات التنليميــة امل تلفــة للوصــول إىل مســتوى مــن النوعيــة واجلــودة
والكفاءة يف املثسسات التعليمية.
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-

أن فكرة إجياد معاي و وابا ملثسسات التعليم بكافة أنواعها حيثهـا علـى القيـام بـالتقييم
الــذاتي بصــورة دوريــة ل امهــا العلميــة وقــدراتها املعنويــة ممــا يســاهم يف تطــوير مســتواها إىل
األفضل حيـث يبصـر االعتمـاد األكـادلي املثسسـات التعليميـة باجلوانـب السـلبية واإلجيابيـة
الــيت توجــد يف برامهاسحيــث يعــزز مــا هــو إجيــابي ويســاهم يف مســاعدة املثسســة علــى تــعيف
ما هو سليب .

-

أن من األهداف اليت حيققها االعتماد األكادلي على املدى البعيد هـو خدمـة اجملتمعسوذلـك
بتشريع التنافس املشرو بني مثسسات التعليم س وذلك من خعل من االعتماد على مسـتويات
(ممتازسجيـد جداسجيـد) وإعـعن درجـة التصـني يف اجلـودة Scoring Rating System
يف وسائل اإلععم امل تلفة مقيقاً للتنافس ومفيزاً للمثسسات اليت حصلت على مستوى أقـل
لتطوير برامها وتناوهلا باملزيد مـن البحـوث والدراسـات للوصـول إىل األهـداف املأمولـة وذلـك
الكتساب السمعة بني املثسسات التعليميةسأ أنه يساهم يف رفع كفاءة املثسسات التعليميـة
ومسينها.

-

حــث مثسســات التعلــيم بكافــة أنواعهــا علــى القيــام مبراجعــات دوريــة للتقــويم الــذاتي لـ امج
العملية وقدراتها املادية واملعنوية مبا يضمن تطوير إىل األفضل.

-

تــوف احلــد األدنــى مــن الوقايــة ــد تزويــر الشــهاداتسوالترارة بالشــهادات العلميــة واعــوض
يف املمارسات الرخيصة اليت تضر بالسمعة الرتبوية ملثسسات التعليم.

-

تشريع تطوير ومسني مثسسات التعليم من خعل عمليـات فحـص وتقـويم األنشـطة بالفعاليـة
الرتبوية.

-

ــمان محايــة مثسســات التعلــيم مــن أخطــار الضـ و اعارجيــة والــيت تب ــي تقــويم أو ــاعها
ومن م تهديد استقعهلا وتدم كفاءتها الرتبوية.

-

يساعد على اقرتاح الطـرت واألسـاليب الـيت متكـن مـن و ـع معـاي تضـمن مواكبتهـا لكـل
اللروف واألحوال اليت تطرأ يف اجملال.

-

التأكد من توفر الشرو األكادلية يف برامج املثسسة اعا عة لعملية االعتماد.
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-

تقـديم معـاي التميـز  Standards of Excellenceالـيت تشـرع املثسسـات التعليميـة علـى
مسن برامه.

-

مأنة الرأ العام على أن ال امج التعليميـة ذات كفـاءة أو مهـارة مقيـق تطلعـات و موحـات
املثسسة يف احلصول على منتج تعليمي جيد.

-

يضمن للمثسسات التعليمية واألفـراد والوكـاالت واملثسسـات األخـرى أن ال نـامج املعتمـد لـه
أهـــداف معئمـــة وحمـــددة مديـــداً وا ـــحاًسوأن األو ـــا القائمـــة فيـــه تبشـــر بتحقيـــق هـــذه
األهدافسوأنــه يعمــل بالفعــل علــى مقيقهــا بشــكل جوهر سوأنــه مــن املتوقــع أن يســتمر يف
مقيقها.

-

االعـرتاف مبثسســات التعلـيم سيســاهم يف ختفيـ الضـ ا علــى التعلـيم احلكــومي ومســني
نوعيتـــهسكما سيســـاهم يف التوســع يف الت صصـــات والــ امج ممـــا يســـاعد يف قبـــول أعـــداد
كــب ة مــن الــرامبني يف التعلــيم العــالي اعــا سومن ــم ممــل نفقــات كــب ة ال تســتطيع
احلكومات العربية مملها يف ظل املشكعت االقتصادية العاملي.

-

كمـــا أن االعتمـــاد األكـــادلي يعـــرف أبنـــاء اجملتمـــع ومثسســـاته وجهاتـــه الرمسيـــة بواقـــع
املثسســات التعليميــة ومســتواها العلمــي وعــعوة علــى إعــعم خمتلـ اجلهــات الــيت تتعامــل مــع
اعرجيني وأعدادهم وقوة برامها و بيعة املثسسات اليت خترجوا منها.

-

أن است دام معـاي لععتمـاد األكـادلي واملهـين يسـاهم مسـاهمة فعالـة يف فعاليـة اسـت دام
وســــائل التعلــــيم والتــــدريب املتاحــــة يف املثسســــات التعليميــــة علــــى النحــــو األمثــــل يف ميــــع
البلدانسوكذلك يف تنمية املوارد البشرية وزيادة فعاليتها عدمة اجملتمع وتطويره.

-

كمـــا أنـــه يســـاهم يف زيـــادة تيســـ تنقـــل الطلبـــة واملهنـــيني واإلداريـــني والبـــاحثني بســـهولة
ويسرسويسـاعد علــى تبــادل األفكــار واملعــارف واعـ ات العلميــة والتكنولوجيــة وزيــادة قــدرة
األش ا

الذين تدربوا أو تعلمـوا يف بـعد أخـرى مـ بعدهـم ممـا يسـاهم يف مقيـق التفـاهم

والتقــارب يف تــذليل العقبــات العلميــة واإلداريــة والقانونيــة الــيت مــول دون التبــادل األكــادلي
. ) 79 - 77

على الصعيد املثسسي الو ين والدولي( .
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 إجراءات ومراحل االعتماد األكادلي :
املعامل اعمسة الرئيسية لععتماد هي :
 .7الدراسة الذاتية :
تعــــــد املثسســــــات و الـــــ امج مل ــــــص مكتــــــوب لــــــألداء علــــــى أســــــاا معــــــاي منلمــــــة
االعتماد .
 .7استعراض األقران :
تــــتم مراجعــــة االعتمــــاد يف املقــــام األول مــــن قبــــل أعضــــاء هيعــــة التــــدريسس واإلداريــــني س
وأفراد من اجملتمع .
 .9زيارة املوقع :
منلمـــات االعتمــــاد يف العــــادة ترســــل فريــــق زائــــر ملراجعــــة املثسســــة أو ال نــــامج .وأعضــــاء
الفريق هم من املتطوعني .
 .7القرار (احلكم) من منلمة االعتماد :
منلمة االعتماد لديها مهمة اختاذ القرار حول حالة االعتماد للمثسسات وال امج .
 .5املراقبة و املتابعة :
 .6تـــتم مراجعـــة املثسســـات والـ ـ امج س بصـــورة دوريـــة كـــل بضـــع ســـنوات إىل عشـــر ســـنوات .
و يف العـــــــــــــــــــــادة تلـــــــــــــــــــــك املراجعـــــــــــــــــــــات تشـــــــــــــــــــــمل زيـــــــــــــــــــــارة للموقـــــــــــــــــــــع .
مراجعــــة االعتمــــاد تكــــون بصــــفة مســــتمرة  .فاملنــــافع األوليــــة مــــن االعتمــــاد ال تكــــون يف
الـــــــــــــــــدخول إىل حالـــــــــــــــــة اعتمـــــــــــــــــاد دائمـــــــــــــــــة وألجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــ ـ مســـــــــــــــــمى .
( .)THE FUNDAMENTALS OF ACCREDITATION,2002.P2
وهناك تصني آخر ملراحل االعتماد س وهو على النحو التالي :
 .7مرحلة التقييم الذاتي ( الدراسة الذاتية ) :
ويف هذه املرحلة تقوم املثسسة التعليمية الرامبة يف احلصول علـى االعتمـاد بدراسـة شـاملة عـن
أو ــاعها احلاليــة وقيــاا االجنــازات وفــق معــاي اجلهــة املاحنــة لععتمــاد والبــد أن يشــمل تقريــر
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الدراسة الذاتية على كافة املعلومات اعاصة برسالتها وبرامهـا ونشـا اتها األكادليـة واإلداريـة
واملالية وخدمة اجملتمع م تدعم هذه الدراسة بكافة الو ائق الضرورية اليت تثبت مصداقيتها .
 .7مرحلة التقييم التعاوني :
تعتـ املثسسـة التعليميـة واجلهـاز التنفيـذ همـا املسـعوالن عـن عمليـة تقيـيم االعتمـاد وحيـث
يطلب من العاملني باملثسسة التعليمية والقائمني بالتقييم وذلك من خعل الدراسة الذاتية والتأكـد
من صحة املعلومات واملثشرات الواردة بها وإعـداد تقريـر بـذلك ـم إرسـاله إىل اجلهـات الـيت سـتقوم
فيما بعد بالزيارات امليدانية .
 .9مرحلة الزيارات امليدانية :
وتقـوم فيهـا اجلهـة املاحنـة لععتمـاد بتشـكيل جلنـة مـن جلـان مت صصـة مكونـة مـن خـ اء
خارجيني لزيارة ميدانية للتأكد مما ورد يف الدراسة الذاتية املقدمة إليهم للمثسسة التعليمية س أ
مطابقتها للواقع وإجراء املقابعت مع كافة العاملني أعضـاء هيعـة التـدريس وإداريـني و لبـة وعـادة
ما تتكون هذه اللرنة من عدد مناسب من اع اء الرتبويني ذو االختصاصات واع ة وقد تشمل
علـى ممثلـي هليعـات حكوميـة ذات ععقـة بطبيعـة ال نـامج يف الدولـة نفسـها باإل ـافة إىل خـ اء
دوليني وتعد اللرنة تقريرها م ترفعه إىل اهليعة املاحنة لععتماد .
 .7مرحلة التحكيم :
يف نهاية الزيارة تقـوم اللرنـة بو ـع تقريـر وترفعـه للرهـة املاحنـة لععتمـاد يصـفون فيهـا مـا توصـلوا
إليه من مديد موا ن الضع والقوة وموا ن االختعف واالتفات مع تقرير الدراسة الذاتية .
 .2مرحلة القرار النهائي :
وتقوم فيـه اجلهـة املاحنـة لععتمـاد بدراسـة كافـة التقـارير واملعحلـات والتوصـيات املقدمـة هلـا مـن
قبل املثسسـة التعليميـة س واععصـة النهائيـة مـن زيـارة اللرـان امليدانيـة ـم تت ـذ قرارهـا علـى ـوء
مدى التزام املثسسة التعليمية باملعاي املطلوبة ويكون إما :
 من االعتماد دون شرو . من االعتماد ولكن بشرو .. ) 92

 رفض االعتماد  ( .احلربي س 7797هـ س47

 اهليعات املستقلة لععتماد و مان اجلودة يف التعليم يف البلدان العربية :
هنــاك توجهــات إجيابيــة يف معلــم البلــدان العربيــة حنــو إنشــاء هيعــات مســتقلة لععتمــاد و ــمان
اجلــودة يف التعلــيم س حيــث مت اســتحداث حتــى اآلن حــوالي ( )79هيعــة أو ملــس مســتقل لععتمــاد
و ــمان اجلــودة يف بعــض البلــدان العربيــة مثــل األردن س مصــر س البحــرين س الســودان س فلســطني س
عُمان س اإلمارات العربية س السعودية س ليبيا س تونس واليمن  ( .العبيد س 7003م س .)70
ولكن استعراض اهليعات وفقاً ألقدمية تاريخ إنشائها س وذلك على النحو التالي :
 .7هيعة االعتماد األكادلي ــ اإلمارات :
تأسســت هيعــة االعتمــاد األكــادلي ســنة  7333لضــمان التــزام مثسســات التعلــيم العــالي اعاصــة
وال ـ امج األكادليــة باملعــاي الدوليــة .تقــوم اهليعــة بإعــداد وتنفيــذ مقــاييس اجلــودة الــيت يــتم علــى
أساســها تقيــيم مثسســات التعلــيم العــالي اعاصــة وال ـ امج العلميــة مــن أجــل ترخيصــها واعتمادهــا .
تهدف هيعة االعتماد األكادلي إىل دعم حر وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي علـى أن تتصـ
مثسسات التعليم العالي اعاصة وال امج األكادلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بـأعلى معـاي
اجلودة .وبناء على هذا اهلدف س حددت اهل يعة املعاي الـيت يـتم علـى أساسـها تقيـيم مثسسـات التعلـيم
العالي اعاصة وال امج األكادلية من أجل ترخيصها واعتماد برامها التعليمية وذلك بـالتوافق مـع
معاي اجلودة املعرتف بها دولياً .وتقوم اهليعة بنشـر الئحـة باملثسسـات العلميـة املـرخص هلـا وب امهـا
املعتمدة  ( .هيعة االعتماد األكادلي س 7796هـ ) .
 .7اهليعة الو نية لععتماد واجلودة النوعية ملثسسات التعليم العالي ــ فلسطني :
استرابة حلاجة التعليم العالي الفلسطيين امللحة إىل مزيد من التطـوير ومسـني جودتـه وخمرجاتـه
التعلميــة س ليســتريب مــع التطــورات والــت ات اعليــة واإلقليميــة والعامليــة س ولينســرم مــع أولويــات
اإلســـــرتاتيرية الو نيـــــة مت إنشـــــاء "اهليعـــــة الو نيـــــة لععتمـــــاد واجلـــــودة يف مثسســـــات التعلـــــيم
العالي  " AQACيف عام 7007م س كهيعة حكومية شبه مسـتقلة مـت مللـة وزارة التعلـيم العـالي
تتبـع مباشـرة للـوزير س وتعمــل بالتشـارك مـع مثسســات التعلـيم العـالي الفلســطينية علـى ـمان مقــق
املعاي األكادلية ومسني نوعية التعليم العالي من خعل تطوير وتنفيذ معـاي الرتخـيص واالعتمـاد
والتقييم اليت ختدم الو ع يف فلسطني وتليب متطلبـات املعـاي الدوليـة  .وهـي املرجـع الـو ين املعتمـد
واجلهـــة الرمسيـــة الوحيـــدة يف فلســـطني املنـــو بهـــا مـــن الرتاخـــيص واالعتمـــادات العامـــة واعاصـــة
48

ملثسســــات التعلــــيم العــــالي وبرامهــــا س وو ــــع املعــــاي األكادليــــة والتعليمــــات ذات الععقــــة .
وللهيعة رئيس وملـس إدارة يصـدر تشـكيله مـن الـوزير س ومصـادقة مـن ملـس الـوزراء س و يتكـون
من مخسة عشر عضواً من بـني األكـادليني وامل تصـني وممـثلني عـن القطـا العـام واجملتمـع املـدني
مـــن ذو الكفايـــة والدرايـــة يف مـــال تقـــويم و ـــمان جـــودة التعلـــيم العـــالي يف ماالتـــه امل تلفـــة .
( اهليعة الو نية لععتماد واجلودة يف مثسسات التعليم العالي س 7796هـ ) .
 .9اهليعــة الو نيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــادلي ــــ اململكــة العربيــة الســعودية ( :صــائمس7004م س
: ) 77-72
مت إنشاء اهليعة الو نية للتقويم واالعتماد األكادلي بنـا ًء علـى املوافقـة السـامية الكرلـة رقـم :
(/4ب ) 6077/س بتاريخ 7777/7/3هـ س على قرار ملس التعليم العالي يف جلسته الثامنة والعشـرين
املنعقـدة بتــاريخ 7777/7/72هــ  .تتمتــع هـذه اهليعــة بالش صـية املعنويــة واالسـتقعل اإلدار واملــالي
مــت إشــراف ملــس التعلــيم العــالي وهــي الســلطة املســعولة عــن شــثون االعتمــاد األكــادلي يف
مثسسات التعليم العالي فوت الثانو عدا التعليم العسكر إلمكانية االرتقاء جبودة التعلـيم العـالي
اعـــا واحلكـــومي س و ـــمان الو ـــوح والشـــفافية س وتـــوف معـــاي مقننـــة لـــألداء األكـــادلي .
وتهدف اهليعة إىل :
 و ع قواعد ومعاي وشرو التقويم واالعتماد األكادلي س وصيامة الضوابا اليت تكفلتطبيقها يف املثسسات األكادلية امل تلفة بعد الثانوية العامة .
 و ع القواعد واملعاي اإل ارية املتعلقة مبزاولة العمل األكادلي س مثل التـدريس والتـدريبس وصــيامة الضــوابا الــيت تكفــل تطبيقهــا يف املثسســات األكادليــة امل تلفــة س وإعــداد
اللوائ اليت تنلم اإلشراف على هذه املهن يف تلك املثسسات .
 االعتماد العام للمثسسات اجلامعية اجلديدة أو ما يعادهلا مثل الكليات واملعاهد س واعتمـادأقسامها وختصصاتها وخططها األكادلية .
 املراجعــة والتقــويم الــدور لــألداء األكــادلي للمثسســات اجلامعيــة القائمــة أو مــا يعادهلــا سواعتمــاد أقســامها وخططهــا الدراســية أكادليــا مثــل الكليــات واملعاهــد وتقولهــا بشــكل
دور .
 التنســيق حيــال اعتمــاد بــرامج وأقســام مثسســات التعلــيم العــالي يف اململكــة أكادليــا مــنجهات االعتماد العاملية .
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 تقــويم واعتمــاد بــرامج البكــالوريوا س والــدبلوم العــالي بعــد البكــالوريوا واملاجســت سوالدكتوراه أو ما يعادهلا س واملراجعة الدورية ملتطلباتها .
 تقـــويم واعتمـــاد الـ ـ امج الت صصـــية األكادليـــة س بعـــد الثانويـــة العامـــة س مثـــل بـــرامجالكليات املتوسطة والدبلومات العلمية سواء احلكومية واألهلية .
 تقويم واعتماد الـ امج ذات الصـب ة التدريبيـة والتعليميـة يف املثسسـات التعليميـة احلكوميـةواألهلية .
 املشاركة يف اقرتاح اعطا العامة إلعداد وتطوير األداء األكادلي يف اجملـاالت امل تلفـة سوللهيعة تشكيل جلان أكادلية دائمة وجلان أخرى مساندة دائمة أو مثقتة ويكـون أعضـاء
هذه اللران من بني أعضائها أو من م هم .
 نشــر املعلومــات والبيانــات اعاصــة باالعتمــاد ألمــراض التوعيــة واإلعــعم والبحــث العلمــيوإتاحتها للرهات واألفراد الرامبني لإل ع عليها .
وقــد نفــذت اهليعــة الو نيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــادلي باعتبارهــا الســلطة املســعولة عــن شــثون
االعتماد األكادلي يف مثسسات التعليم فوت الثـانو عـدا التعلـيم العسـكر س ع ـة مشـاريع منـذ
تأسيســها .وتتمثــل هــذه املشــاريع يف مشــرو التطبيــق الترــرييب لنلــام االعتمــاد و ــمان اجلــودة س
ومشرو برنامج املن الدراسية للمتفوقني من لبة مثسسات التعليم العالي األهلي س ومشرو التقويم
التطوير لنلام االعتماد و ـمان اجلـودة س ويعتـ اسـتكماال للرهـود املبذولـة لتفعيـل نلـام التقـويم
واالعتماد األكادلي و مان اجلودة الذ أعدته اهليعة .
 .7اهليعة العليا لععتماد والتقويم ــ السودان :
أنشأت اهليعة العليـا للتقـويم واالعتمـاد يف النصـ الثـاني مـن عـام 7009م س كهيعـة مسـتقلة تعمـل
علــى مســني األداء وجتويــده واالرتقــاء بــه و ــمان نوعيــة امل رجــات يف مثسســات التعلــيم العــالي .
وتتكون اهليعة من مخس دوائر رئيسية وتتأل هذه الدوائر مـن عـدد مـن الوحـدات ذات االختصـا
الـدقيق س وتهــدف اهليعــة العليـا للتقــويم واالعتمــاد للتعلــيم العـالي يف الســودان إىل اســتحداث هيكليــة
إدارية علمية نوعية تبنى وفق سياقات مو وعية متتلـك معـاي كفـاءة أداء معتمـدة ملثسسـات التعلـيم
العالي السودانية ب ية مان اجلودة وتطوير كفاءة أدائها ومسـاعدتها يف مقيـق أهـدافها يف التعلـيم
والبحث العلمي وخدمة اجملتمع من سـياقات وأعـراف املسـتوى املقبـول عامليـاً  ( .العبيـد س 7003م
س . ) 76
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 .2اهليعة القومية لضمان اجلودة واالعتماد ــ مهورية مصر العربية :
انشــعت اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد بالقــانون رقــم ( )07لســنة  7006برئاســة
اجلمهورية س وينص على أن هذه اهليعة تتمتع باالستقعلية وتكـون هلـا الش صـية االعتباريـة العامـة س
وتتبـــع رئـــيس ملـــس الـــوزراء س ويكـــون مقرهـــا مدينـــة القـــاهرة س وللهيعـــة أن تنشـــئ فروعـ ـاً هلـــا
يف اعافلــات  .كمــا أصــدر الســيد /رئــيس اجلمهوريــة قــرار رقــم  72لســنة  7004بإصــدار العئحــة
التنفيذية هلذا القانون  .وتعت اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إحدى الركائز الرئيسـية
لل طــة القوميــة إلصــعح التعلــيم يف مصــر س وذلــك باعتبارهــا اجلهــة املســعولة عــن نشــر قافــة اجلــودة
يف املثسســات التعليميــة واجملتمــع س وعــن تنميــة املعــاي القوميــة الــيت تتواكــب مــع املعــاي القياســية
الدوليــة إلعــادة هيكلــة املثسســات التعليميــة ومســني جــودة عملياتهــا وخمرجاتهــا علــى النحــو الــذ
يثدى إىل كسب قة اجملتمع فيهاس وزيادة قدراتها التنافسية حملياً ودوليـاً س وخدمـة أمـراض التنميـة
املستدامة يف مصر ( اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد س 7077م ) .
 .6املركز الو ين لضمان جودة واعتماد املثسسات التعليمية والتدريبية ــ ليبيا :
مت إنشـــاء املركـــز بنـــاء علـــى قـــرار ( )767لســـنة 7006م س الصـــادر عـــن اللرنـــة الشـــعبية العامـــة
(ســابقاً).ويتمتــع املركــز بالش صــية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلةس وهـــو اجلهــة امل ولــة قانون ـاً
بتطوير ومتابعة شثون مان اجلودة و االعتـماد يف مثسسات التعليم يف ليبيا وفق ًا لقانون التعليم رقـم
( )70لســـــــنة 7070م س ورؤيـــــــة املركـــــــز أن يكـــــــون مرجعيـــــــة قياديـــــــة لضـــــــمان جـــــــودة األداء
واالعتماد للمثسسـات التعليميـة والتدريبيـة يف ليبيـا وأحـد بيـوت اعـ ة واملراكـز املعـرتف بهـا دوليـاً.
(املركز الو ين لضمان جودة واعتماد املثسسات س 7796هـ ) .
 .4هيعة اعتماد مثسسات التعليم العالي ــ األردن :
صـدر قــانون هيعــة اعتمــاد مثسســات التعلــيم العــالي رقــم ( )70لســنة 7004م بتــاريخ 7004/9/72
لتحل مبوجبه حمل ملس االعتماد وأعطيت اهليعة استقعالً مالياً وإدارياً .وعملت اهليعة علـى صـيامة
رؤيتهــا ورســالتها وأهــدافها اإلســرتاتيرية ومقيقهــا بشــكل مثسســي ومنهرــي س كمــا أخــذت علــى
عاتقهــا كش صــية اعتباريــة مســتقلة إداريـاً وماليـاً القيــام مبســثولياتها املنصــو عليهــا يف القــانون
جتــاه التعلــيم العــالي يف األردن وتطــويره لرتتقــي بــه إىل مســتويات عامليــة  ( .هيعــة اعتمــاد مثسســات
التعليم العالي س 7796هـ ) .
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 .0املنلمــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة لضــــــــــــــــمان اجلــــــــــــــــودة يف التعلــــــــــــــــيم ) - (AROQAاألردن :
( املنلمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم س 7796هـ ) :
هـــــــي منلمـــــــة دوليـــــــة مـــــ ـ رييـــــــة تأسســـــــت يف شـــــــهر يوليـــــــو عـــــــام  7004م س ومايتهـــــــا
األساسية النهوض مبستوى التعليم يف العامل العربي  .يف سبيل مقيق هذه ال ايةس تقوم املنلمـة مبـا
يلي :
 إنشــاء الــروابا والعمــل علــى حنــو و يــق مــع هيعــات االعتمــاد الدوليــة لتســهيل و ــع املعــايوالقياا والتعلم املتبادل ونشر املمارسات اجليدة ع العامل العربي ويف العامل .
 -التنسيق مع وكاالت االعتماد اعلية العربية فيما

ص معاي االعتماد ومقاييسه.

 نشر الوعي حول التعليم املتميز يف مثسسات التعليم يف العامل العربي. وف خدمات االعتماد ملثسسات التعليم العالي العربية اليت ملى بالتقدير وترمـز اىل الـتميز يف التعليم
 اإلشراف على تأسيس نلام تصني اجلودة للرامعات العربية. تأســيس شــبكة ختــتص جبــودة التعلــيم تتــي اجملــال للتفاعــل وللقــاءات املنتلمــة بــني النلــراءلتبادل اع ات وتقييمها.
 نشر التعلم املتبادل واملمارسات اجليدة ع العامل العربي ويف العامل . .3ملس مان اجلودة واالعتماد  -األردن :
أعدت األمانة العامـة إلمـاد اجلامعـات العربيـة مشـرو انشـاء ملـس ـمان اجلـودة واالعتمـاد س
ومت اقــراره يف الــدورة ( )93جمللــس االمــاد س كمــا أقــر نلامــه األســاا يف دورة اجمللــس لعمــاد
التاليــة س يف عــام 7004م س وقــام ملـــس اإلدارة بــإقرار اهليكــل التنليمـــي ومديــد مهــام وحـــدات
املكتب التنفيذ جمللس مان اجلودة واالعتماد يف اجلامعـات العربيـة باجتماعـه األول يـوم الثع ـاء
املوافــق 7004/3/7م س يف عمــان س وتتضــمن رســالة اجمللــس أن يضــطلع مبهمــة مســاعدة اجلامعــات
العربية لتطوير التعليم العالي ومسني جودته من خعل نشر قافة اجلـودة وتـوف اإل ـارات املرجعيـة
ملثسسات التعليم العالي وبرامهـا وإجـراء عمليـات االعتمـاد املثسسـي وال امـي وتقـديم اعـدمات
االستشارية والتدريبية الداعمة هلذه العملية  ( .اماد اجلامعات العربية س 7796هـ ).
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 .70الشبكة العربية لضمان اجلودة يف التعليم العالي ــ البحرين ( الشـبكة العربيـة لضـمان اجلـودة
س 7796هـ ) :
ولدت فكرة انشاء الشبكه العربية يف مثمتر عقد يف القاهرة س مصر يف (متوز  /يوليـة 7007م).
إذ دعــي كــث مــن خ ـ اء التعلــيم العــالي مــن دول عربيــة ملعاجلــة قضــايا ــمان اجلــوده يف بلــدانهم.
وعقــدت جلســات ملناقشــة صــي ة التعــاون بــني نلــم ــمان اجلــوده بتلــك البلــدان .و أنترــت جلســات
العص الذهين عث سيناريوهات حمتملة  :االول هو اجيـاد شـبكة ؛ الثانيـة إنشـاء احـدى املنلمـات
مـ احلكوميــه لضــمان اجلــوده ؛ والثالثــة علــى و ــع جلنــة لضــمان اجلــوده واالعتمــاد بــنلم التعلــيم
العــالي العربيــة  .ومت التوافــق النهــائى فــى اآلراء إلنشــاء الشــبكه العربيــة لضــمان اجلــوده واالعتمــاد
ابو ظيب ( 7002م ) س و أخـ اً أ لقـت الشـبكه العربيـة لضـمان اجلـوده يف التعلـيم العـالي فـى االردن
يف ( حزيـــــــران  /يونيـــــــة 7004م ) باعتبارهـــــــا منلمـــــــة مـــــ ـ حكوميـــــــه ال تســـــــتهدف الـــــــرب .
و تعمــل هــذه الشــبكه يف رابطــة الشــبكه الدوليــة لضــمان اجلــوده و بــروابا مــع امــاد اجلامعــات
العربية س وال ـرض مـن انشـاء الشـبكه العربيـة لضـمان اجلـوده يف التعلـيم العـالي هـو اجيـاد آليـة بـني
البلدان العربية إىل :
-

تبادل املعلومات حول مان اجلودة .

-

بناء هيعات جديدة لضمان اجلودة .

-

و ع معاي جديدة إلنشاء هيعات مان اجلودة أو دعمه .

-

نشر املمارسات اجليدة يف مان اجلودة .

-

تعزيز االتصال بني هيعات مان اجلودة يف البلدان امل تلفة .

 .77اهليعة الو نية للتقييم و مان اجلودة واالعتماد ــ تونس  ( :العبيد س 7003م س

. ) 90

مت إنشـــاء اهليعـــة الو نيـــة للتقيـــيم و ـــمان اجلـــودة واالعتمـــاد مبوجـــب القـــانون رقـــم ( )73لســـنة
( 7000م ) كهيعة مسـتقلة تتـوىل عمليـة التقيـيم و ـمان اجلـودة واالعتمـاد بـالتعليم العـالي س وتتمثـل
مهامها يف :
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تقييم مثسسات التعلـيم العـالي وبرامهـا عـن ريـق تـدقيق األداء األكـادلي واملثسسـي اسـتنادًا
إىل معاي اجلودة املعتمدة بهدف مديد اإلجراءات املناسبة لعرتقاء مبستوى أداء املثسسـة والنهـوض
به بفاعلية وكفاءة س حيث يشمل التقييم :
 األقسام والت صصات . ال امج . األداء العلمي واألكادلي للمدرسني وإنتاجهم العلمي . النتائج املسرلة على مستوى التعلم والقدرات اإلبداعية للمت رجني . الشـــراكة مـــع اجلامعـــات ومثسســـات التعلـــيم العـــالي الو نيـــة واألجنبيـــة ومـــع املثسســـاتاالقتصادية واالجتماعية .
 التصرف األكادلي واملالي واإلدار . .77ملس االعتماد األكادلي و مان اجلودة يف التعليم العالي ــ اليمن :
وهــــو ال يــــزال حــــديث النشــــأة حيــــث أنشــــئ مبوجــــب القــــرار اجلمهــــور رقــــم ( )770بتــــاريخ
( 7003/0/74م ) الــذ قضــى بتشــكيل ملــس االعتمــاد األكــادلي و ــمان اجلــودة يف التعلــيم
العـــالي والـــذ ســـيكون مـــن مهامـــه و ـــع اآلليـــة املتكاملـــة لعمليـــات ـــمان اجلـــودة واالعتمـــاد يف
مثسسات التعليم العالي س ومن الرتاخيص ملثسسات التعليم العـالي احلكـومي واألهلـي ونشـر قافـة
اجلودة وأنلمتها ومعاي ها بني مسـعولي اجلامعـات وأعضـاء هيعـة التـدريس واإلداريـني  ( .العبيـد س
7003م س . ) 74
 .79اهليعة العمانية لععتماد األكادلي ــ سلطنة عُمان :
صــدر يف العــام 7070م مرســوم ســلطاني ســامٍ بإنشــاء اهليعــة العمانيــة لععتمــاد األكــادلي؛ لتحــل
حمــل ملــس االعتمــاد الســابقس وتتمتــع بالش صــية االعتباريــة واالســتقعل املــالي واإلدار س وتتبــع
ملس التعليم .وجاء إنشاء اهليعة لتكمل املسـ ة الـيت بـدأها ملـس االعتمـاد السـابق يف نشـر قافـة
اجلــودة واعتمــاد مثسســات التعلــيم العــالي والـ امج الــيت تطرحهــا؛ مــن أجــل متكــني اعــرجيني مــن
املنافسة يف سوت العملس واملساهمة الفاعلة يف عملية النهضة الشاملة اليت تشـهدها السـلطنة  .واهليعـة
ختتص بالعمل على تنليم جودة التعليم العالي بالسلطنة س مبا يضمن لـه االسـتمرار يف اعافلـة علـى
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املستوى الذ حيقق املعاي الدولية س وتشريع مثسسات التعليم العالي على مسني جودتها الداخلية.
كما نص املرسوم على اختصاصات حمددة للهيعة ( اهليعة العمانية لععتماد األكادلي س 7796هـ).
 .77اهليعة الو نية للمثهعت و مان جودة التعليم والتدريب ــ البحرين :
دُشــنت اهليعــة الو نيــة للمــثهعت و ــمان جــودة التعلــيم والتــدريب مقيق ـ ًا ألهــداف رؤيــة البحــرين
االقتصادية 7090م س وعلى وجه التحديد املشـرو الـو ين إلصـعح التعلـيم والتـدريب املنبثـق عـن تلـك
الرؤية والرامي إىل تفعيل النهضة التنموية بتحقيق إصعح جذر س يبـدأ بـاحلر علـى تطـوير وتعزيـز
املهارات التعليمية واملهنية للعنصر البشر  .اهليعـة الو نيـة للمـثهعت و ـمان جـودة التعلـيم والتـدريب
مبوجـــب املرســـوم امللكـــي رقـــم  09لعـــام 7077م س تلبيـ ـ ًة لتطلعـــات التوســـع يف نطـــات عمـــل اهليعـــة
ومســعولياتها اجلديــدة املضــافة مــت مللــة عملــها .وتتبــع اهليعــة ملــس الــوزراء وختضــع إلشــرافه .
وتتكون من :
-

اإلدارة العامة ملراجعات أداء املثسسات التعليمية والتدريبية س وتضم :

( إدارة مراجعة أداء املدارا احلكومية س إدارة مراجعة أداء املدارا اعاصة ورياض األ فال س
إدارة مراجعة أداء مثسسات التعليم العالي س إدارة مراجعة أداء مثسسات التدريب املهين ) .
-

إدارة االمتحانات الو نية .

-

اإلدارة العامــة لإل ــار الــو ين للمــثهعت  ( .اهليعــة الو نيــة للمــثهعت و ــمان جــودة التعلــيم
والتدريب س 7796هـ ) .

 .72هيعة تقويم التعليم العام ( اململكة العربية السعودية ) :
وقـــد صـــدر تنليمهـــا مبوجـــب قـــرار ملـــس الـــوزراء يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية رقـــم ()770
وتـــاريخ  7797 / 7 / 77هــــ س ييـــث يـــتم إنشـــاء هيعـــة عامـــة تســـمى "هيعـــة تقـــويم التعلـــيم العـــام" س
و هي هيعة ذات ش صية اعتبارية مستقلة تتمتع باالستقعل اإلدار واملالي س و تتوىل اهليعـة عـدداً مـن
املهمات و االختصاصات و من بينها :
 -بناء نلام للتقويم لضمان جودة التعليم العام س يتضمن املعاي و املثشرات األساسية .
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 تقويم أداء املدارا احلكومية و األهلية و اعتمادهـا بشـكل دور بنـا ًء علـى معـاي اهليعـة سسواء مت ذلك من قبل اهليعـة س أو بالتعاقـد أو التعـاون مـع املنشـ ت امل تصـة يف مـال التقـويم
و االعتماد  ( .هيعة تقويم التعليم العام س7792هـ ).
 منـــوذج مقـــرتح للهيعـــة الســـعودية لععتمـــاد املدرســـي يف التعلـــيم العـــام يف اململكـــة العربيـــة
السعودية :
توصــل ناصــر امللحــم ( 7770هـــ ) القــرتاح منــوذج للهيعــة الســعودية لععتمــاد املدرســي يف التعلــيم
العام يف اململكة العربية السعودية س ولكن استعرا ها على النحو التالي :
 -7ش صية اهليعة :
ستكون اهليعة السعودية املقرتحة لععتماد يف التعليم العام مثسسة ذات صفة رمسيـة مسـتقلة يف
إدارتهــا ماليًــا وإداريًــا عــن وزارة التعلــيم .وتكــون مســثولة عــن تقــويم واعتمــاد مــدارا التعلــيم العــام
احلكومية واألهلية للبنني والبنات يف اململكة العربية السعودية.
 -7مقر اهليعة :
ســيكون مقــر هــا مدينــة الريــاض  -وتنشــأ هلــا فــرو حمليــة يف املنــا ق التعليميــة عنــد احلاجــة.
 -9ارتبا ها التنليمي :
ست ضع اهليعة مت سلطة ملس إدارة يـتم انت ابـه مـن الرتبـويني العـاملني يف اجملـال التعليمـيس
ويتم إقرار تشكيل ملس اإلدارة من قبل اجمللس األعلى للتعليم للفرتة التأسيسية فقا .
 -7األهداف املقرتحة هليعة االعتماد املدرسي :
سيسهم تكوين هيعة لععتماد يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية يف مقيـق األهـداف
اآلتية:
 مسني العملية الرتبوية يف مدارا اململكة احلكومية واألهلية. مسني العملية اإلشرافية على مدارا اململكة. -مان تقديم تعليم متميز ذ معاي مهنية حمددة.

56

 مقيق درجة عالية من الصدت واملو وقيـة يف بـرامج املدرسـة وإجراءاتهـا لـدى الطـعب وأوليـاءاألمور واملوظفني واعرجيني واجملتمع بشكل عام.
 مان تعءم فعاليات املدرسة الرتبوية مع رسالة املدرسة وأهدافها. تشريع التطوير املهين املستمر للعاملني يف املدارا. مقيق نو من التكافث املبدئي يف ميع املدارا املعتمدة. توف فر قبول أفضل عرجيي املدارا املعتمدة يف التعليم العالي. التطوير الدائم ل امج ومثسسات التعليم العام . توف فحص مثمتن عن مدى وفاء املدارا مبعاي حمددة مسبقًا. تقديم الضمانات للمرتمع بصفة خاصـة وللرهـاز احلكـومي ومثسسـات التعلـيم بتـوفر احلـداألدنى من الكفاءة واجلودة يف برامج املدارا.
 تــوف االستشــارة واملســاعدة العزمــة للمــدارا حديثــة اإلنشــاء يف جهودهــا اهلادفــة إىل البنــاءاملثسسي متهيدًا للحصول على االعتماد.
 إعداد اإلرشادات واألدلة املساعدة على االرتقاء بفاعلية املدرسة. توف األساا الذ تعتمد عليه الدولة يف مديد استحقات املدرسة للدعم املالي يف حال تـبينالت صيص يف املثسسات التعليمية.
 توف إ ار مرجعي ومهين للمساءلة واعاسبة يف البيعة التعليمية. تشريع املشاركة اجملتمعية لتحقيق األهداف التعليمية. ختفي أسلوب مركزية اإلدارة يف التعليم وتشريع اإلدارة الذاتية. جعل املدارا مسثولة عن مقيق أهداف حمددة ومعئمة إلمكانياتها. إجياد بيعة تنافسية لرفع مستوى األداء واالبتكار والتطوير. توف معاي للبناء املثسسي يف املثسسات التعليمية. -2املتطلبات األساسية لتأسيس هيعة االعتماد:
يستلزم لتأسيس هيعة االعتماد املدرسـي للتعلـيم العـام يف اململكـة إشـراف جلنـة تأسيسـية للقيـام
بتنفيذ املتطلبات األساسية اآلتية:
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 إقرار برنامج اعتماد أو تقويم للتعليم العام من اجمللس األعلـى للتعلـيمس أسـوة مبـا مت لـدى تأسـيساهليعة الو نيـة للتقـويم واالعتمـاد األكـادلي يف التعلـيم العـالي يكـون منطلقًـا لتكـوين اهليعـة
يف التعليم العام .
 تشكيل جلنة تأسيسية للهيعة تقوم بو ع الئحـة تنفيذيـة هلـا مـدد املهـام واالختصاصـات واإلدارةوالتمويل واإلجراءات التنفيذية لععتماد .
 قيام اللرنة التأسيسية بو ع رؤيـة شـاملة للهيعـة واختصاصـاتها لدراسـتها ومناقشـتها مـع اجلهـاتالتعليمية متهيدًا إلقرار العئحة التنفيذية هلا .
 املصــادقة علــى العئحــة التنفيذيــة املقرتحــة مــن اهليعــات الرتبويــة احلكوميــة واألهليــة يف اململكــةوذلك متهيدًا لبدء العمل امليداني للهيعة .
 التــزام هيعــة االعتمــاد أمــام اجمللــس األعلــى للتعلــيم بتقــديم برنــامج تــدرييب ومهــين واســع ملنســوبياملدارا اليت يتم اعتمادها .
 التزام اهليعة بتحسني املهارات املهنية ومفيـز الفـر التعليميـة للمـدارا املنتسـبة إليهـا ( املعتمـدةأو املرشحة لععتماد من قبلها ) .
 بناء املعاي واألدلة :تقوم اهليعة ببناء املعاي واألدلة اإلرشادية وفق اآلتي : و ــع السياســات واملعــاي الــيت يــتم اشــتقاقها ميــدانيًا مــن مموعــة مــن املــدارا املنــاظرةواملتميزة يف برامها حمليًا ومن املعاي املطبقة عامليًا.
 قيام هيعة االعتماد املقرتحة بو ع األدلة اإلرشادية س ومنها : دليل سياسات وإجراءات االعتماد . الدليل اإلرشاد للتقويم الذاتي للمدارا . دليل عمليات التقويم اعارجي من الفريق الزائر . التــزام املــدارا املرشــحة أو املــدارا الــيت يــتم جتديــد اعتمادهــا باملعــاي واألدلــة املنلمــة لعمليــةاالعتماد .
 التقويم املستمر لعمل اهليعة وإجراءاتها التنفيذية بهدف التحسني املستمر ألدائها. -6من العوامل املساعدة على جناح دور هيعة االعتماد تنفيذ السياسات واإلجراءات اآلتية :
 تعزيز التعليم املستقل واإلدارة الذاتية للمدارا والت في من املركزية. الشراكة مع إحدى هيعات االعتماد العاملية يف مرحلة التأسيس والسنوات األوىل للهيعة.58

 و ــع إ ــار موحــد للــهيعات اعليــة واإلدارات التنفيذيــة للبــنني والبنــات للعمــل ســويا مــن أجــلتوحيد أساليب التقويم.
 تكون اهليعة مت إشراف اجمللس األعلى للتعليم وذات صفة رمسية مستقلة يف إدارتهـا ماليًـاوإداريًا عن وزارة الرتبية والتعليم.
 التعــاون مــع املثسســات املما لــة لععتمــاد داخل ًيــا وخارج ًيــا مبــا يســهم يف تطــوير التعلــيم يفاململكة.
 تعزيز االهتمام اجملتمعي باملدارا املنتسبة هليعة االعتماد األكادلي. -التــزام هيعــات االعتمــاد بتشــريع املــدارا علــى تــوف التنــو يف الفــر

التعليميــة واع ـ ات

الرتبوية لطعبها ومنسوبيها.
 ت عزيــز اهتمــام املــدارا املنتســبة للهيعــة ومــ املنتســبة إليهــا بالتشــريعات والــنلم اجلديــدةيف امليدان الرتبو سواء يف داخل اململكة أو خارجها.
 تأهيل عناصر و نية مدربة للعمل يف اهليعةس أو التعاون معهـا للقيـام باملهـام املرتبطـة بعمليـاتاالعتماد.
 و ع املعاي العلمية العتماد املدارا السعودية باالستفادة من الترارب العاملية الرائدة. تــبين سياســة متويــل حكوميــة للتعلــيم احلكــومي واألهلــي تعتمــد علــى الكفــاءة يف األداءوتلبية معاي االعتماد.
 يكون للهيعة مركز رئيسيس وتنشأ هلا فرو حملية يف املنا ق عند احلاجة. -فيمـــا عـــدا مـــا

ـــص بـــرامج التعلـــيم األهلـــي اإل ـــافية تكـــون معـــاي االعتمـــاد للمـــدارا

احلكومية واألهلية موحدة.
 يكون برنامج االعتماد إلزاميًا للمدارا احلكومية واألهلية بعد تعميمه. -4حاالت االعتماد املقرتحة ملدارا التعليم العام احلكومي واألهلي :
تصــن املــدارا الســعودية الــيت خضــعت لعمليــات االعتمــاد مــن قبــل هيعــة االعتمــاد إىل احلــاالت
اآلتية:
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أ  -االعتماد الكامل :
متنحه اهليعة للمدارا اليت تفي باملعاي اعاصة بالعضوية س وأكملت بنراح الدراسـة الذاتيـة
س وخضعت بنراح لتقويم فريق اهليعة الزائر.
ب  -االعتماد املشرو :
لــن للمــدارا الــيت مل يســبق هلــا االعتمــاد أو ســبق منحهــا العضــوية الكاملــة س وخضــعت
إلجراءات جتديد العضوية س ورئي عدم مقيقها لشرو رئيسية س أو وجـود نـواقص تـث ر علـى
اجلودة الرتبوية س أو النزاهة يف ال امج الرتبوية.
ت  -املدارا املرشحة للعضوية أو لععتماد:
تكون املدرسة مرشحة للعضوية عندما مقق املعـاي املبدئيـة للهيعـة عنـد بدايـة تقـدلها ويـتم
إشـــعارها بـــذلك.وتكـــون حالـــة مثقتـــة ال تتضـــمن العضـ ـوية االعتياديـــة ( االعتمـــاد الكامـــل
أو املشرو ).
ث  -جتديد االعتماد :
يتم إعادة التقويم وجتديد االعتماد من قبل اهليعة للمدارا ذات العضوية الكاملة كل مخـس
سنوات.
 -0اجلهاز اإلدار املقرتح :
يــتم تشــكيل جلنــة تأسيســية للهيعــة (بصــفة مثقتــة)سوتكــون مــن مهامهــا دراســة إقــرار األمنـوذج
اإلدار املقرتح واملكون من:
 رئيس ملس اإلدارة وأعضاء اجمللس. اللرنة العمومية لععتماد. املدير التنفيذ للهيعة. جلنة العضوية. جلنة املعاي والسياسات. فرت التقويم. إدارة التقويم والتطوير. اإلدارة املالية وتنمية املوارد.61

 -3متويل اهليعة ورسوم العضوية :
اهليعة جهاز مستقل ذاتي التمويل وم ريي ويتم متويل اهليعة وفق اآلتي :
 السنوات التأسيسية للهيعة :يتم ت طية ميزانيتها من اجلهات التعليمية أومن داعم رمسي هلا. السنوات اليت تلي فرتة التأسيس :يتم متويل امليزانية السنوية للهيعة من رسوم االعتمـاد السـنويةللمـــــــــدارا ومـــــــــن النشـــــــــا ات التدريبيـــــــــة واملطبوعـــــــــات الـــــــــيت تقـــــــــوم بهـــــــــا اهليعـــــــــة.
 رسوم اهليعة :حيدد ملس إدارة اهليعة الرسوم السنوية ورسوم االعتماد األولية. -70اعطوات الرئيسة للحصول عى االعتماد :
مدد اعطوات الرئيسية ملراحل االعتماد للمدارا يف اململكة باآلتي :
 مرحلة التهيعة والتقديم لطلب االعتماد. مرحلة التقويم الذاتي. زيارة فريق التقويم (التقويم اعارجي). إصدار احلكم. التقويم الدور . -77ماالت التقويم ( املعاي ) :
تكون معاي التقويم لععتماد موزعـة علـى أربعـة مـاالت رئيسـية وتضـم هـذه اجملـاالت عناصـر
فرعيــة كمــا يشــمل كــل عنصــر معــاي حمــددة وفيمــا يلــي اجملــاالت الرئيســة والعناصــر الفرعيــة هلــا
املقرتحة:
_ اجملال األول  :التنليم واإلدارة  :وأهم عناصره :
 .7الفلسفة واألهداف .
 .7القيادة .
 .9الت طيا والتنليم .
 .7إدارة املوظفني .
 .2اإلدارة املالية .
 .6املصادر وتوزيعها .
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 .4التقارير السنوية .
_ اجملال الثاني  :التعليم والتدريس  :وأهم عناصره :
 املنهج وتنو أدواته وأساليبه . التدريس . تعلم الطعب . تقويم األداء التعليمي ._ اجملال الثالث  :اإلجناز والتحصيل  :وأهم عناصره :
 إجناز وأداء الطعب األكادلي . إجناز وأداء الطعب م األكادلي ( .األنشطة واملشاركات ) ._ اجملال الرابع  :دعم الطعب وأخعقيات املدرسة :
 الرعاية الش صية للطعب . التنمية الش صية . دعم الطعب ذو االحتياجات اعاصة . الععقة مع األسرة واجملتمع . الععقة مع بيعة املدرسة ._ اجملال اعامس  :البيعة املادية للمدرسة :
 التقنية التعليمية واست داماتها . املععب الريا ية واست داماتها . امل ت ات واملعامل واست داماتها . الترهيزات املكتبية واست داماتها . مرافق النشا الثقايف واالجتماعي واست داماتها  ( .امللحم س 7770هـ ) . معوقات تطبيق اجلودة الشاملة و االعتماد املدرسي يف مدارا التعليم العام :
أوالً  :معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف مدارا التعليم العام :
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هنــاك العديــد مــن املعوقــات الــيت مــد مــن تطبيــق نلــام اجلــودة يف اجملــال الرتبــو و التعليمــي
بصورة عامة س و يف اجملال املدرسي بصورة خاصة .
و حدد احلسني ( 7770هــ ) معوقـات التحـول مـن املدرسـة التقليديـة إىل مدرسـة اجلـودة س مـن خـعل
تصني هذه املعوقات على النحو التالي :
 املعوقــات الداخليــة  :و يقصــد باملعوقــات الداخليــة تلــك الــيت تكــون جــذورها ناشــعة مــن داخــل
املدرسة وأهم هذه املعوقات هي كاآلتي :
 قلة التزام مدير املدرسـة باجلودة . تدني القابلية الداخلية لتطوير الثقافة التنليمية للمدرسة . اختعف التصورات لتطبيق اجلودة يف املدرسـة . تقنيات القياا م املث رة . قلة انتباه املدرسة إىل املستفيدين الداخليني واعارجيني . اعتبار منسوبي املدرسة أن اجلودة برنامج يضاف إىل أعماهلم . اعتقاد منسوبي املدرسة بأن اجلودة تنر يف الصناعة وليس يف التعليم . قلة التعلم والتدريب :ومن أهم مثشرات قلة التدريب والتعلم يف املدرسة واليت تعيق التحول حنو اجلودة هي كاآلتي :
أ -اعتماد املعلمني على أساليب التدريس القائمة على التلقني واحلفأ واالستذكار.
ب -اجلهد األك يف العملية التعليمية على املعلم وهذا ال يتوافق مع فلسفة اجلودة يف التعليم
اليت تركز على أن يكون للمتعلم الدور األك يف عملية تعلمه مبعنى أن يكون الطالب
مسعول عن تعلمه .
ت -مياب بعض املهارات األساسية وأمية الكمبيوتر ومياب التعامل مع التقنيات احلديثة على
خمتل أنواعها من قبل املعلمني واإلداريني س ومياب مثل هذه املهارات يثد إىل تدني
مستوى أداء املدرسة ألسباب من أهمها تأخر اإلجناز بسبب االعتماد على أساليب العمل
التقليدية .
ث -مياب املهارات اهلامة اليت يتطلبها عصر املعلومات مثل  ( :التعلم الذاتي ــ حل املشكعت ــ
مهارات التواصل على خمتل أنواعها ــ كي نتعلم ــ حل النزاعات  ...اخل ) واليت جيب
إكسابها للطعب .
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ج -تدني دافعية املعلم ني وميع العاملني باملدرسة حلب االستطع والبحث عن اجلديد
يف ختصصاتهم األكادلية أو أساليب التدريس احلديثة العتقادهم بقلة جدواها أو ليس
لديهم الوقت الكايف للقراءة والبحث .
 الت طيا م الصحي للتحول حنو اجلودة يف املدرسـة :اجلودة ليست نتاج الصدفة بل نتيرة للرهد الذكي واحلماا والت طيا س لذلك ف يـاب خطـة
للتحول حنو اجلودة يف املدرسة يعوت النراح ويتسبب هدر يف الوقت واجلهد واملـوارد املاديـة .ومـن أهـم
مثشرات الت طيا م الصحي للتحول حنو اجلودة يف املدرسة هي اآلتي :
أ-
أ-
ب-
ت-

املدرسة ال تعرف من أين تبدأ للتحول حنو اجلودة .
رؤية ورسالة املدرسة م وا حة ملنسوبيها وللمستفيدين اعارجيني .
قلة و وح األهداف اليت تريد املدرسة مقيقها .
مسثوليات العمل م وا ـحة جلميـع العـاملني باملدرسـة ليأخـذوا زمـام املبـادرة للتحـول

حنو اجلودة .
ث -عدم مديد سلوكيات العمل املتوافقة مع فلسفة اجلودة اليت من شأنها أن تـدفع بـأداء
املدرسة حنو اجلودة .
 املعوقات اعارجية لتحول املدرسة حنو اجلودة :
أ  .املناهج .
ب  .املعوقات اعاصة بالسيات وخدمات الدعم ( مبنى املدرسة ــ الترهيزات) .
ج  .قلة مشاركة أولياء األمور واجملتمع اعلي .
د  .السياسات وأنلمة العمل التقليدية .
يتــأ ر نلــام اجلــودة بالسياســات وأنلمــة العمــل القائمــة فهــي إمــا أن تعيــق أو تــدعم اجلــودة س
يف املدرســة تفــرض عليهــا مــن األعلــى يف كــث مــن احلــاالت السياســات وأنلمــة العمــل .فمشــكلة
املدرسة أنها ال متلك حرية اختيار مورديها وخاصة اجلهات اإلشرافية .
لــذلك يوصــي تقريــر منلمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والثقافــة والعلــم ( اليونســكو س 7002م)س
والـــذ صـــدر بعنـــوان  " :حنـــو ـــمان اجلـــودة يف التعلـــيم " س بضـــرورة إعطـــاء املـــدارا املزيـــد مـــن
الصعحيات إلدارة شعونها س ومن هنا بدأت األصـوات تتعـاىل إىل ـرورة االجتـاه حنـو إصـعح التعلـيم
 0ــ . ) 77
من أسفل اهلرم أ من املدرسة ( .
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و لكن تصني معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام على النحو التالي :
 .7هنـاك العديـد مـن املعوقـات املتعلقـة بـاإلدارة التعليميـة س والـيت تعـوت تطبيـق اجلـودة يف التعلـيم
العام أبرزها على التوالي  :ع نلام التشريع وحـوافز العمـل الفعـال ـــ عـدم تـوفر الكـوادر
املثهلــة يف مــال إدارة اجلــودة ــــ املركزيــة يف اختــاذ القــرار ــــ ســوء اســت عل املــوارد املاليــة
ــ نقص يف إدارة املعلومات والتكنولوجيـا ـــ

ـع يف ممارسـة منهريـة قيـادة الت ـي والتحـول

املثسسي ــ عدم تفويض املسثوليات .
 .7هناك العديد من املعوقات اليت تعوت تطبيق اجلودة يف التعليم واملتعلقة بالبيعة املدرسية أبرزهـا
 :عـدم تـوفر ميزانيـة خاصـة للمدرسـة ـــ ـع الصـيانة الدوريـة للمبنـى املدرسـي ـــ عـدم تــوفر
صالة عام مناسبة يف املدرسة ــ عدم مراعاة الشـرو اهلندسـية يف املبنـى ـــ عـدم تـوفر مسـرح
مدرسي ــ ع جتهيزات معمل العلوم ــ عدم توفر معمل حاسب آلي أو قاعة انرتنت
 .9هنــاك العديــد مــن املعوقــات املتعلقــة بــاملقررات الدراســية الــيت تعــوت تطبيــق اجلــودة يف التعلــيم
العام س أبرزها على التوالي :عدم قدرة املقررات على إكساب الطعب مهـارة حـل املشـكعت
ــ قلة التطبيقات العملية و املهارية ـــ قصـور املقـررات يف عـعج مشـكعت الطـعب ومـت ات
النمو ــ ع صلة املقررات بواقع احلياة ــ عدم معءمة املقررات الدراسية لسوت العمل.
 .7هناك العديد من املعوقات املتعلقة باإلدارة املدرسية وتعوت تطبيق اجلودة يف التعليم ومنهـا علـى
التوالي  :كثرة األعباء اإلدارية املطلوب تنفيذها من قبل مدير املدرسة ــ وجود مقاومـة للت ـي
من بعض العـاملني باملدرسـة ـــ ـع اسـت دام األسـلوب العلمـي يف مديـد مشـكعت العمـل
الرتبو ــ عدم بناء اعطة الدراسية يف

وء أسس الت طـيا االسـرتاتيري ـــ ـع كفايـات

املدير العلمية يف مال اجلودة يف التعليم .
 .2وجود العديد من املعوقات املتعلقة باملعلم واليت تعوت تطبيق اجلـودة يف التعلـيم العـام منهـا علـى
التوالي  :عزوف املعلم عن حضور ال امج التدريبيـة ـــ عـدم قـدرة املعلـم علـى توظيـ التقنيـات
احلديثة يف التدريس ـــ

ـع إملـام املعلـم بـأدوات التقـويم وأسـاليبه ـــ ـع مهـارات املعلـم يف

االتصال الفعال مع الطعب ــ عدم ر ا املعلم عن وظيفته الرتبوية .
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 .6وجــود العديــد مــن املعوقــ ات املتعلقــة بــالطعب والــيت تعــوت تطبيــق اجلــودة يف التعلــيم العــام
وأبرزها على التوالي :
الرتبو والتعليمي ــ

ع دافعية الطعب للتعليم والتعلم ــ تدني ر ـا الطـعب عـن واقعهـم
ع تفاعل الطعب الصفي ــ زيـادة عـدد الطـعب يف الفصـل الدراسـي ـــ

ارتفا معدالت الرسوب والتسرب بني الطعب .
 .4وجـود العديــد مــن املعوقـات املتعلقــة بععقــة املدرسـة بــاجملتمع وتعــوت تطبيـق اجلــودة يف التعلــيم
العام ومنها على التوالي  :عدم حضـور أوليـاء األمـور للمرـالس املدرسـية ـــ ـع دعـم أوليـاء
األمور لل امج واألنشطة املدرسية ــ ع مشاركة القطا اعا

يف بـرامج املدرسـة ـــ عـدم

تعاون أفراد اجملتمع يف تعزيز السلوك ( .العارفه سو قران س7770هـس

. ) 9-7

و أ افة ليلى الدبي ( 7770هـ ) املعوقات التالية :
 .7الفرـوة العـلمية والتقـنية بني دولنا والدول املتقدمـة متثـل مـديا مهمـا لـنلم التعــليم .وتشــكل
املقيــاا احلقيقــي لنرــاح نلــم التعلــيم وفشــلها يف بلــوغ رســالتها .ومـــن املثكـــد أن مقيــق أيـــة
تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لن يتم دون الوصول إىل سد هذه الفروة .
 .7عـدم مواكبة حركة تطـوير املنـاهج ملتطلبـات التطـوير س وميـاب الت طـيا املسـتمر للمنـاهج
مبعناها الشامل .
 .9قصـور فـي القـوة البشرية ذات الكفاءة العالية املسّ ة ل امج التعلـيم س بسـبب ــع جاذبيـة
واستقطاب أنلمة التعليم ملثل هـذه الكفاءات س وسيطرة املركزية يف اإلدارة .
 .7تـراجع للدور املث ر الذ ينهض به املعلمون س وشيو اللواهر السلبية لضع اإلعـداد وفقـدان
املعلـــم ملكانتـــه املهنيـــة واالجتماعيـــة س ومـــن املعلـــوم أن الكفـــاءات البشـــرية املوا نـــة املدربـــة
والكــ ء هـــي األقـــدر علـــى تفهـــم أهـــداف التعلـــيم واحتياجـــات اجملتمـــع الـــذ تعـــيش فيـــه .
( الدبي س 7770هـ س

. ) 70

و جند أن هناك أيضـاً معوقـات تواجـه تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مثسسـات لتعلـيم العـالي
أبرزها:
-

ع إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة .
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-

ع الدعم املالي لألياث العلمية .

-

ع إمكانيات املكتبات .

 زيادة العبء التدريسي . وجود اختعف بني اجملموعات الرئيسية للمعوقات وفقا للت صص . وجود فـروت يف تقـدير درجـة األهميـة للمعوقـات التنليميـة و خدمـة اجملتمـع ترجـع إىل خـ ةعضـــو هيعـــة التـــدريس بينمـــا ال توجـــد فـــروت يف بقيـــة اجلوانـــب  ( .العضا ـــي س 7077م س
.) 64

انياً  :معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مدارا التعليم العام :
مـن خـعل اسـتقراء أدبيـات املو ـو والدراسـات السـابقة الـيت أشـارت إىل معوقـات تطبيـق اجلـودة
واالعتماد األكادلي يف مدارا التعليم العام لكن است ع املعوقات وفقاً لتصـني مصـادرها
كما يلي :
 - 7املعوقات اعاصة بالسيات وخدمات الدعم وتتضمن :
 عدم توافر املبنى املدرسي املعئم . عدم توفر األجهزة االلكرتونية الكافية واملعامل اجملهزة واملكتبات. زيادة عدد الطعب يف الفصول عن املعدالت العاملية املعتمدة بالنسبة لكل مرحلة دراسية. عدم توفر األساليب والوسائل التعليمية احلديثة. عدم مواكبة حركة تطوير املناهج ملتطلبات التطوير.-

ع برامج تطوير املهارات املهنية لإلدارة واملعلمني .

 ـع بنيـة نلـام املعلومـات يف القطـا الرتبـو اعتمـاده علـى أسـاليب تقليديـة يف عملياتـهاعدودة .
 عدم توفر الكوادر التدريبية املثهلة يف ميدان االعتماد األكادلي . عدم استناد عمليات تطوير التعليم إىل دراسات للواقع وبيانات يثية دقيقة . -انعدام وجود فر

الدعم االستشار للمدارا من بيوت اع ة يف اجلودة واالعتماد .
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 - 7العوائق القيادية وتتضمن :
 -عدم حر

اإلدارات العليا على تطبيق معاي االعتماد األكادلي .

 عدم و وح معاي اختيار القيادات الرتبوية . ال توجد سياسة وا حة يف مثسسات التعليم لتحقيق وتطبيق معاي االعتماد األكادلي . عدم نشر الوعي بني ميع العاملني باملدارا بضرورة تطبيق معاي االعتماد األكادلي . - 9العوائق املعرفية وتتضمن :
 عدم تشريع التحول املعريف من التلقني إىل اإلرشاد والتوجيه.-

ع إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة ( التعليم املستمر) .

-

ع حرية التعب والرفض والتفك النقد .

 عدم وجود آليات لتنمية سلوكيات املعرفة لدى الطعب . عدم التشريع على التفك والنمو الذاتي .- 7املعوقات اليت تتعلق باملركزية وتتضمن :
 عدم كفاية الصعحيات املمنوحة لإلدارات ألداء مسعولياتها . انفراد الوزارة باختاذ القرارات اعاصة بتطوير التعليم دون مشاركة املستفيدين من العمليةالتعليمية .
 عدم مراعاة القرارات والتعليمات الصادرة للروف واقع العمل باملدارا . حصر دور العاملني يف املدارا بتنفيذ ما متليه عليهم الوزارة من تعليمات . عدم وجود صعحيات إ افية كافية لدى القيادة الرتبوية يف املدرسة لعمل ت ي ات لصاحلمسني وتعزيز العمل .
 - 2معوقات تتعلق مبقاومة الت ي وتتضمن :
 متسك العاملني باملدرسة مبا هو مألوف من أساليب العمل بالرمم من وجود أساليب حديثة. تفضيل أداء األعمال بطريقة روتينية لترنب امل ا رة . إدخال الت ي يف املدرسة دون اقتنا العاملني بأهميته وجدواه.68

 انعدام قافة إدارة الت ي لدى القيادات الرتبوية . عدم وجود برامج تدريبية فعالة تساعد العاملني على إتقان مهارات إدارة الت ي . - 6معوقات تتعلق ب ياب نلام احلوافز :
 عدم وجود نلام مفيز للطعب املتفوقني واملبدعني . عدم وجود نلام مفيز للمعلمني املتميزين يف عملهم . عدم وجود نلام مفيز اإلداريني ذو االهتمام بالترديد والتطوير . إحساا العاملني بعدم الر ا حول أو اعهم الوظيفية . - 4معوقات تتصل بالب وقرا ية وتتضمن :
 انتلام اإلدارات املسعولة عن التعليم يف صورة تركيب هرمي للسلطة . توزيـع العمـل واملسـعوليات يف املدرسـة يف صـورة واجبـات رمسيـة يـثد إىل عـدم تشـريعالعامعت على اإلبدا .
 -اجناز األعمال يف املدرسة يتم بطريقة روتينية وفقاً للقواعد واألنلمة املنصو

عليها .

 الرتكيز على العمل بصفة دائمة دون احرتام مشاعر ر ا العاملني . تنليم العمل يف املدرسة وفقا لتشريعات ولوائ ابتة ال تقبل الترديد . تكوين ععقة العاملني باملدرسة مع بعضهم بعضا مكمها اللوائ واألنلمـة الصـادرة مـنالوزارة .
 - 0معوقات تعتمد على عوامل أخرى :
 اختعف تصورات العاملني حول التطبيقات العملية لععتماد األكادلي يف املدارا . قلة مشاركة وجتاوب اجملتمع اعلي وأولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها . -تدني القابلية الداخلية لتطوير الثقافة التنليمية للمدرسة .
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 قلـة انتبـاه املدرسـة للمشـكعت الـيت يواجههـا املسـتفيدين الـداخليني (الطـعب ـــ املعلمـني ـــميـع العـاملني باملدرسـة ) س أو املسـتفيدين اعـارجيني ( أوليـاء األمـور ـــ اجملتمـع اعلـي ـــ
املدارا األخرى ) .
-

ع الثقة يف املعلم وفقدان املعلم ملكانته املهنية واالجتماعية .

 تطرح بعض ال امج بواسطة مثسسة واحدة فحسب . قد ال يتوفر خ اء أجانب وقت إجراء عملية التقييم . قد ال تتوفر املوارد املالية العزمة لدعوة خ اء أجانب . قد تشكل الل ة الو نية صعوبة بالنسبة لعملية التقييم . ال توفر الدراسات الذاتية قدراً كافياً من املعلومات . قد ال يتوفر مقيمون خارجيون حمايدون . املشــــــــــــــــاكل اعاصــــــــــــــــة بالطبيعــــــــــــــــة الدعائيــــــــــــــــة للتقــــــــــــــــارير وهشاشــــــــــــــــتها .( املالكي س 7797هـ س

. ) 92 – 97
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 ثانياً  :مناذج وجتارب يف االعتماد املدرسي :
يتطرت هذه القسم إىل بعض النمـاذج والترـارب العامليـة واإلقليميـة واعليريـة يف تطبيـق االعتمـاد
املدرسـي س وذلــك للوقــوف علــى التنــو املوجــود بـني منــاذج التطبيــق امل تلفــة لععتمــاد س والــيت تــأ رت
بالســيات العــام لكــل دولــة س والنلــام التعليمــي فيهــا س فاالعتمــاد املدرســي جــزء ال يترــزأ مــن النلــام
التعليمي س وهذا النلام بالتأكيد يتبع النلام العام للدولة س ف لكل بلد عوامل خاصة تـث ر يف بنـاء
األنلمة الرتبوية س سواءً كان هـذا العامـل قـايف أو اجتمـاعي أو ج ـرايف أو دل ـرايف أو اقتصـاد س
وســيتم اســتعراض النمــاذج والترــارب الــيت أنطلقــت ميهــا يف تطبيــق االعتمــاد املدرســي مــن مفهــوم
مان اجلودة س ولكنها متايزت فيما بينها بصورة وا حة س فمن عراقة النموذج األمريكي وريادتـه
واعتماده على احلريـة والدلقرا يـة والتنـو يف التطبيـق س إىل صـرامة ومركزيـة النمـوذج ال يطـاني
واهتمامــه يف تــوف الفــر التعليميــة املتســاوية جلميــع الطــعب الــذين يرتــادون مدارســه مــن خــعل
مقيق مبدأ العدالة واملساواة س إىل االهتمام البالم يف مرحلة التعليم املبكـر يف النمـوذج السـن افور
س وما حدث لنلامه التعليمي من تطور سريع وشامل يستحق التوق عنـده س فنلامهـا املدرسـي يعتـ
مــن األفضــل علــى مســتوى العــامل س مــروراً بالترربــة املصــرية والــيت تقــاوم تــأ العوامــل االقتصــادية
والسكانية يف مقيق رؤيتها يف تطوير التعليم من خعل تطبيق مفهوم التطوير القائم علـى املدرسـة س
مــن خــعل تطبيــق االعتمــاد املدرســي معتمــدة علــى املعــاي القوميــة للتعلــيم س ــم نتوقـ عنــد الترربــة
القطرية واليت مل تصل ملراحلها النهائية س ولكنها تستحق التأمل ملـا فيهـا مـن نلريـة شـاملة لتطـوير
التعلــيم والعمــل علــى مقيــق االعتمــاد املدرســي مبرونــة وا ــحة س إىل الترربــة االماراتيــة وهــي جتربــة
خليرية منية يف مقيق االعتماد املدرسي من خعل التنـو املوجـود واملشـاركة بـني عـدة جهـات تعمـل
سوي ًا وبصورة متكاملة لتحقيق هدف مشرتك وهو تطوير التعلـيم مـن خـعل االعتمـاد املدرسـي س مـع
مراعــات التنــو واخــتعف املناخــات الثقافيــة بــني ســكان االمــارات س وخصوص ـاً يف دبــي وأبــوظيب س
والذ نتج عن وجود العديد من املـدارا األهليـة واألجنبيـة  .ـم سـيتم اسـتعراض النمـوذج الفلنـد يف
تطبيق مان اجلودة س وذلك للتأكيد على أن تطور األنلمة التعليمية وتقدمها باألمكـان أن يتحقـق
من خعل نلرة حمليـة مليلـة فاحصـة متواكبـة مـع املعـاي العامليـة املتعلقـة بالرتبيـة والتعلـيم س وهـذا
األمر حيتاج لعهتمام بالبحث العلمي الرتبـو الـذ يسـاهم يف رسـم مسـار التطـوير الشـامل لألنلمـة
الرتبوية س ولعل هذه الدراسة تس يف هذا االجتاه .
وبنــا ًء علــى ذلــك س سيســاهم هــذا القســم يف اإلجابــة عــن أســعلة الدراســة س ومــن ــم بنــاء النمــوذج
املقرتح لتطبيق االعتماد املدرسي يف مدارا التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .
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منوذج الواليات املتحدة األمريكية يف االعتماد املدرسي
Accreditation in the United States
 متهيد :
يعتـ نلـام التعلـيم األمريكـي أمنوذجـاً لألنلمـة مـ املركزيـة الـيت يـرتك للواليـات واملقا عــات
واملــدارا مســاحة واســعة للتطــوير والعمــل التعليمــي .وبــالرمم مــن أن مســعولية التعلــيم يف أمريكــا
مرتوكة لكل والية أو لإلدارات اعلية س إذ احلكومة األمريكيـة (الفيدراليـة) ال مـدد مـاذا جيـب
أن يتعلم التلميذ األمريكي س وماذا جيب أن يكون مستواه يف أ مـادة يف أ مسـتوى مـن املسـتويات
التعليمية س إال أن قسم الرتبية (وزارة الرتبية) يف احلكومة الفيدرالية يضع اعطو العريضة للتعلـيم
مثـــــل املعـــــاي الو نيـــــة لكـــــل مـــــادة )(National Standardsس واعطـــــا الو نيـــــة البعيـــــدة
)( . (National Goalsاعيسن س  7007س . ) 6
ويســـب تقريـــر ب ســـون لعـــام 7077م ( )Pearson 2014عـــن الـــدول األعلـــى يف العـــامل يف
التحصيل العلمي واملهارات املعرفيـة س فقـد حلـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة املرتبـة (  ) 77عامليـاً س
وقد كانت متل املرتبة (  ) 74يف عام 7077م . )PEARSON REPORT,2014.P20( .
و التصـــني يف تقريـــر ب ســـون ( )Pearsonيأخـــذ بعـــني االعتبـــار العوامـــل الرئيســـية املـــث رة يف
العملية الرتبوية كمعدالت اإلنفـات علـى الطالـب والنـاتج اإلمـالي اعلـي ومعـدالت الت ـرج وم هـا.
( الدخيّلس7792هـس .)70
و قد حقق عب الص الرابـع يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف مـادة الريا ـيات يف اختبـارات
تيمس 7077م ( )TIMSS 2011املرتبة احلادية عشرة بـ  277نقطة س وحل عب الصـ الثـامن يف
املرتبة التاسعة بـ  203نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42) .
و كــذلك قــد حقــق ــعب الصــ الرابــع يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف مــادة العلــوم يف
اختبارات تيمس 7077م ( )TIMSS 2011املرتبة السابعة بـ  277نقطة س وحل عب الصـ الثـامن
يف املرتبة العاشرة بـ  272نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40) .
و قـــــــد حقـــــــق ـــــــعب الصـــــ ـ الرابـــــــع يف الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة يف اختبـــــــارات
ب لـــــــــــــــــــــــز 7077م ( )Pilrs2011املرتبـــــــــــــــــــــــة السادســـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــ  226نقطـــــــــــــــــــــــة.
).)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38
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و تالمس

(Trends in International Mathematics and Science Study )TIMSS

هي االختبارات الدولية لتقويم االجتاهات العاملية يف دراسة الريا يات و العلوم لطعب الصـ الرابـع
و الثــامن مــن التعلــيم األساســي س وقيــاا مــدى فاعليتهــا وانعكاســها علــى أداء الطــعب ومصــيلهم
العلمي س وجيرى كل أربع سنوات سمت إشالااف اجلمعيـة الدوليـة لتقـويم اإلجنـاز والتحصـيل الرتبـو
International Association for the Evaluation of Educational Achievement
) (IEAومقرها يف أمسرتدام بهولندا  ( .الدخيّلس7792هـس .)76
أما ( Progress in International Reading Literacy Study )Pilrsفهو اختبـار دولـي
يلهــر مــدى تقــدم الطــعب يف القــراءة بل ــتهم األم س وتقدمــه أيض ـاً اجلمعيــة الدوليــة لتقــويم اإلجنــاز
والتحصــيل الرتبــو ) (IEAس ويشــرف عليــه مركــز الدراســات الدوليــة بكليــة بوســطن يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة س وحيلــى بــدعم البنــك الــدولي و كــث مــن مراكــز الدراســات س وجيــرى كــل
مخس سنوات لطعب الص الرابع  ( .الدخيّلس7792هـس .)74
وحيدد الرئيس األمريكي باراك أوباما أهمية التعلـيم مـن خـعل التـالي " :إذا كنـا نريـد أن تقـود
أمريكا القرن الواحد والعشرين س فليس هناك ما هو أكثر أهميـة مـن إعطـاء اجلميـع أفضـل تعلـيم
ممكن س من اليوم الذ تبدأ فيه مرحلة ما قبل املدرسة س إىل اليوم الذ تبدأ فيـه حيـاتهم املهنيـة " .
و أوباما لديه إصعحات تعليمية متقدمة حول أربعة أهداف رئيسية هي:
 .7معــاي عاليــه و تقييمــات أفضــل س مــن شــأنها أن تســاهم يف إعــداد الطــعب للنرــاح ســواءً يف
الكلية أو يف مكان العمل .
 .7جهود موحـة لتوظيـ س و إعـداد س و تطـوير س و تقـديم املعلمـني ومـدير املـدارا الفعالـة س
وخاصة يف الفصول الدراسية حيث تشتد احلاجة إليهم .
 .9نلام بيانات ذكي لقياا منو الطالب و جناحه س و مساعدة املعلمني يف مسني التعليم .
 .7اهتمـــــــام جديـــــــد وجهـــــــد و ـــــــين يتوجـــــــه حنـــــــو املـــــــدارا الـــــــيت مقـــــــق أداء متـــــــدني .
). (the White House,2013
ومــن أجــل ــمان مســتوى أساســي مــن اجلــودة س نشــأت ممارســة االعتمــاد يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة بواســطة إجــراءات م ـ حكوميــة س ومــن خــعل تقيــيم األقــران مــن املثسســات وال ـ امج
التعليمية .واعتمدت اجلمعيات التعليمية اعاصة ( سواءً من النطات اإلقليمي أو الو ين ) املعاي الـيت
تعكس صـفات ال نـامج التعليمـي السـليم س وكـذلك ـورت إجـراءات لتقيـيم املثسسـات أو الـ امج
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لتحديــــــــــد مــــــــــا إذا كانــــــــ ـت أو مل تكــــــــــن تعمــــــــــل يف املســــــــــتويات األساســــــــــية للرــــــــــودة .
). ( U.S. Department of Education, 2014
االعتماد هـو وسـيلة وعيـة لضـمان اجلـودة و ـعت منـذ أكثـر مـن  700سـنة مـن قبـل اجلامعـات
واملـــــــــدارا الثانويـــــــــة األمريكيـــــــــة س وتهـــــــــدف يف املقـــــــــام األول للتمييـــــــــز بـــــــــني املـــــــــدارا
مــن خــعل تقيــدها مبرموعــة مــن املعــاي التعليميــة .ويــتم اســت دام عمليــة االعتمــاد اليــوم علــى ميــع
مستويات التعليم س ومت إ بات قدرة االعتماد يف قياد فعالية أداء الطعب والتحسـني املسـتمر يف مـال
التعليم .(School Accreditation ,2012.p4) .
ويعــد االعتمــاد املدرســي فــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أهــم العوامــل التــى تســتند إليهــا
اإلجراءات والقرارات الرمسية فى احلكم على أن املثسسات التعليمية قـد اسـتوفت احلـد األدنـى مـن
متطلبات اجلودة التعليمية س ولذلك اهتمت الواليات املتحدة األمريكيـة بإنشـاء اآلليـات املناسـبة التـى
تتابع جودة أداء هذه املثسسات وإجراءات اعتمادها وجتعل نتائج هذه املتابعة مبثابة توجيهات ومرشـد
للمدارا األخرى التى تسعى إىل االعتماد املدرسي  ( .ناا س 7070م س . ) 02
 نشأة االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية وتطوره :
االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل أكثر من معة عام نتيرـة االهتمـام اجلمـاه
جبودة التعليم مبا دم املصلحة العامة . )eaton,2012A.p1( .
ويذكر رشاد ومسعود (7007م) أن النموذج األمريكي يف االعتماد والنماذج التابعـة لـه تعتـ مـن
أكثر النماذج نضرًا العتماده علـى التنلـيم الـذاتي س ولتناولـه ميـع جوانـب املثسسـة س كمـا يعتـ
ع ومراعــاة جلوانــب الت ــي األساســية .ويتص ـ إ ــار اجلــودة
مــن أو ـ األنلمــة وأكثرهــا تفصــي ً
واالعتمــاد يف أمريكــا بــأن اهتمامــه داخلــي ويثكــد علــى التقــويم الــذاتي والتنلــيم الــذاتي والتنلــيم
الداخلي س وأنه بعيد عن تأ احلكومة س ويركز علـى الت ذيـة الراجعـة مـن العمـعء وتطـوير الـتعلم
والتعليم واعدمات واإلدارة  ( .مكتب الرتبية العربي لدول اعليج س7797هـ س . )776
واالعتماد هو الوسيلة األساسية لضمان ومسـني اجلـودة يف التعلـيم العـالي  .وجنـد أن معيـة نيـو
إجنعنــد للمــدارا والكليــات والــيت أنشــعت يف عــام ( 7002م)س قــد اعتمــدت معــاي للحصــول علــى
العضوية فيها وذلك يف عـام (7373م) س وبـدأت يف تقـديم االعتمـاد يف عـام (7327م )  .وكـذلك جنـد
أن اجلمعية الطبية األم كية اليت أنشـعت يف عـام ( 7074م) قـد بـدأت تصـني الكليـات الطبيـة يف
عام ( 7302م). )eaton,2012B.p8( .
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ويف عام (7047م ) تعاونت مثسسـات التعلـيم العـالي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة مـع املـدارا
الثانويــة بهــدف دراســة بعــض القضــايا الــيت تهــم الطــرفني س حيــث قامــت مموعــة مــن أعضــاء هيعــة
التـدريس جبامعـة متشـي ان  University of Michiganبزيـارة املـدارا الثانويـة بالواليـة للتأكـد
مــن أنهــا ملــى بقــدر مــن الكفــاءة والفاعليــة الــيت تســم بقبــول خرجييهــا يف اجلامعــات بــد ًال مــن
اختبارات القبول اليت تعد للرامبني يف االلتحات باجلامعات ( .حامد س 7004مس . ) 30
ــم قــام املســعولون عــن املثسســات التعليميــة الثانويــة يف إقلــيم نيــو اجنعنــد ()England New
وأقاليم أخرى بالشرو يف تنلـيم هيعـات إقليميـة لععتمـاد س وذلـك بهـدف الت لـب علـى مشـكعت
املعاي و القبول س وظهـرت أول مثسسـة يف مـال االعتمـاد عـام (7002م) عرفـت باسـم معيـة نيـو
اجنعند للكليات واملثسسات التعليمة الثانويـة ( . )NEASCوبـذلك انبثقـت فكـرة االعتمـاد مـن
تعــاون تطـــوعي مشـــرتك بـــني اجلامعـــات و املثسســـات التعليميـــة س بهـــدف مســـن الو ـــع الرتبـــو
ومناقشــة بعــض القضــايا املهمــة س وكــان نتيرــة هــذا التعــاون تطــوره إىل إنشــاء معيــات اقليميــة
لععتماد األكادلي تشرتك فيها أكثر من والية  ( .خليل س 7077م س . ) 703
ففي عام (7004م) تطور التعاون بني مثسسات التعليم العالي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة مـع
املــدارا الثانويــة حينمــا اشــرتكت أكثــر مــن واليــة يف إنشــاء أول معيــة لتقــويم واعتمــاد املــدارا
الثانوية ( .حامد س 7004مس . ) 33
ويــذكر تشــنج 7009 ( Chengم ) أن مــن أهــم األحــداث الــيت شــهدها تــاريخ إصــعح التعلــيم يف
النص ـ الثــاني مــن القــرن العشــرين يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ظهــور حركــة املعــاي س والــيت
كانــت دافعــا إلصــعح واقــع املدرســة شــاملة املعلــم س واملــادة الدراســية س واإلدارة املدرســية .ولكــن
الرجــو إىل بــدايات االعتمــاد الرتبــو للمــدارا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة س ألكثــر مــن مائــة
و ع ني عامًا س وقـد نشـأ اسـترابة لعهتمامـات الـيت هـدفت حلمايـة الصـحة العامـة واألمـان وعدمـة
الصاحل العام منـذ عـام (7064م) .ومنـذ النصـ الثـاني مـن القـرن العشـرين حليـت حركـة االعتمـاد
باالهت مام وبدأت اجلهـود العمليـة وظهـرت مثسسـات وهيعـات االعتمـاد علـى امتـداد الواليـات املتحـدة.
ويعتمد نلام االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية على هيعات م حكوميةس تقوم بـالتقييم .وقـد
انتشرت هذه اهليعات تدرجييًا على املستوى اعلـي والـو ينس ب ـرض و ـع مسـتويات جـودة للـ امجس
وو ع إجراءات لتقييمهـاس والتأكـد مـن مقيقهـا للمسـتويات املقبولـة .ويعتمـد مـدير مكتـب الرتبيـة
الفيــدرالي ــــ بــنص القــانون ــــ اهليعــات الــيت متــن االعتمــاد للمــدارا يف ــوء معــاي حمــددة .ويعــد
احلصول على شهادة االعتماد من اهليعات املت صصة مسومًا ومثهعً حلصول املثسسة التعليمية علـى
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دعــــم مــــالي مــــن احلكومــــة املركزيــــة س و ال يعتــــد بشــــهادة هيعــــات االعتمــــاد مــــ الرمسيــــة .
( مكتب الرتبية العربي لدول اعليجس7797هـ س . )770
وتش الدالئل على أن مفهوم االعتماد هو اخرتا أمريكي يـت س وألنـه عمليـة مراجعـة ماعيـة
يضطلع بها متطوعون س فالواليات املتحدة األمريكية تعتمد على نلام تطوعي م حكومي لضـمان
اجلــودة سفــاألمريكيني يرفضــون فكــرة النلــام التعليمــي الفــدرالي وحيرتمــون االختيــار ويــدركون
أهمية العيش يف متمع دلقرا ي (البهواشى س 7770هـس .)726
وقد أو تقرير «أمـة يف خطـر» عـام  7309فشـل جهـود التطـوير س و ـرورة االهتمـام باألهـداف
واملعاي القوميةس وكان عامعً تولدت عنـه حركـة املعـاي القوميـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة.
ومــدد معنــى املعيــارس وصــار املعيــار آليــة متكــن مــن مســني األداء والتقيــيم يف الوقــت نفســه .وقــد
تصاعدت حركة املعاي يف بداية التسعينيات ومنها انتشرت إىل ميـع أحنـاء العـاملس وتطـورت نلـم
التقــــويم القائمــــة علــــى املعــــاي  Standard based assessment and evaluationوســــاعدت
املعاي يف مسني اإلجناز من خعل التعري الوا مبـا ينب ـي أن يتعلمـه التلميـذ ونـو األداء املتوقـع
منه  .وجاء مشرو الـدلوقرا يني الـذ تبنـاه الـرئيس كلينتـون «أهـداف  7000يف التعلـيم»س والـذ
انطلــق حنــو تطــوير معــاي األداء يف التعلــيم وتطــوير التقــويم واالختبــارات الــيت تســاير تلــك املعــاي
والتأكيد على مقيقهاس ودعـم األ فـال الفقـراء من فضـي األداء للوصـول بهـم إىل مسـتوى املعـاي .
( مكتب الرتبية العربي لدول اعليجس7797هـ س . )773
وتسـعى املــدارا واجلامعــات يف الواليـات املتحــدة وعـاً للحصـول علــى االعتمــاد مـن اهليعــات مـ
احلكومية  .ولن االعتماد املثسسي عن ريق اجلمعيات اإلقليمية والو نيـة للمـدارا والكليـات .
ويوجد ستة معيات إقليمية ( الـدول الوسـطى س إجنلـرتا اجلديـدة س أقـاليم وسـا الشـمال س الشـمال
ال ربي س األقاليم اجلنوبية وال ربية ) ( .عبد املعطي س 7003مس . ) 09
و يذكر البيعو وآخرون (7006م) أنه عندما جاء اجلمهوريون مت تشـريع الواليـات مـثخرًا علـى
إصــدار معــاي لكــل واليــةس لتحقيــق خطــوات حنــو العمركزيــة .ونلـرًا لعــدم وجــود هيعــة حكوميــة
مركزية مسثولة عن مثسسات التعليم على امتـداد الواليـات املتحـدة س ومـع التفـاوت يف جـودة بـرامج
التعليم يف بعض الواليات دون األخرى س تولدت احلاجة إلجياد نلام العتماد جودة التعليم واملثسسـات
الرتبويـة عـ الواليــات امل تلفــة س وبـذلك نشــأ نلــام االعتمــاد الرتبـو  .ويف عــام  7007أصــدر الــرئيس
جــورج بــو االبــن قانونــا ينــاد بتعلــيم اجلميــع  No Child Left Behindمثك ـدًا علــى الفــر
املتساوية جلميع األ فال من الفقراء واملهمشني وذو االحتياجـات اعاصـةس ويثكـد مـن جانـب آخـر
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على عمليات املساءلة والتقويم ملستوى مصيل التعميذ يف وء املسـتويات الو نيـة وأسـاليب التقـويم
واملساءلة  ( .مكتب الرتبية العربي لدول اعليجس7797هـ س . )773
وجند أن مفهوم املعاي و االعتمـاد أمتـد للمعلـم مـن خـعل وجـود ـعث هيعـات أمريكيـة معنيـة
بتطــوير مهنــة التعلــيم س حيــث و ــعت معــاي حمــددة س ملراحــل تــدرّج املعلــم يف املهنــة س ولكــن
مديدها يف اآلتي :
 .7مرحلـة اإلعــداد للمهنــة س وقــد قــام بإعــداد معاي هــا اجمللــس الــو ين العتمــاد بــرامج إعــداد
املعلـم The National Council for Accreditation of Teacher Education
).(NCATE
 .7مرحلة االلتحات باملهنة س وقد أعدت معاي ها من قبل ممّع تقييم ودعم املعلمني اجلدد ع
الواليـــات األمريكيـــة Interstate New Teacher Assessment Support
.)INTASC(Consortium Standards
 .9مرحلـة االحـرتاف املهـين س وقـد قـام بإعـداد معاي هـا اجمللـس الـو ين ملعـاي التعلـيم املهـين
.National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS).
(عبد احلافأ س7799هـ ) .
واجمللــس الــو ين العتمــاد بــرامج إعــداد املعلــم ( )NCATEهــو آليــة مهنيــة تســاعد يف إنشــاء
برامج إعداد للمعلم عالية اجلودة  .وذلك من خعل عمليات االعتماد املهين للمـدارا س والكليـات
س و إدارات التعلـــيم س فهـــو يعمـــل إلحـــداث فـــرت يف جـــودة التـــدريس س و إعـــداد املعلـــم س لليـــوم س
و لل د س و بالنسبة للقرن املقبل  .وحيدد اجمللس دوره من خعل :
تعلــيم األ فــال ليميــزوا التحصــيل العلمــي س و ليقــرؤوا ألول مــرة س و ليفهمــوا كيـ لكــن
لشررة أن تنمو س هـو مـن أهـم الوظـائ يف أمريكـا س فمسـتقبل األمـة يعتمـد يف جـزء كـب
عليه س و على الكيفية اليت يتم فيها ذلك . )NCATE,2014( .
أمـــا اجمللـــس الـــو ين ملعـــاي التعلـــيم املهـــين ) (NBPTSو املعروفـــة اختصـــارًا باســـم اجمللـــس
الو ين س فهو منلمة مستقلة م ريية  .وتشكل اجمللس الـو ين يف عـام 7304م لتعزيـز جـودة
التعليم و التعلم من خعل تطـوير املعـاي املهنيـة للتـدريس البـار س و خلـق نلـام ـوعي للمصـادقة
على املعلمني الذين يستوفون هذه املعاي س و دمج املعلمني املعتمدين من اجمللس يف جهود اإلصعح
التعليمي .(NBPTS,2013) .
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ويهــدف ) (NBPTSإلرســاء معــاي صــادقة ورفيعــة ملــا جيــب أن يعرفــه املعلمــون ومــا جيــب أن
يكونوا قادرين على القيام بـه  .ويف العـام نفسـه تأسسـت هيعـة تقـويم ومسـاندة املعلـم اجلديـد يف
الواليــات املتحــدة األمريكيـــة إلعــادة هيكلـــة عمليــة تقــويم املعلـــم ملــن الرتخـــيص األولــي لـــه س
واإلشراف عليه خعل السنة األوىل من تعيينه  ( .قسطنطينو س 7007م س . ) 77
 مفهوم ونشأة الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم :
اقرتنت ممارسة العديد من املهن مبا أ لق عليه " الرتخيص ملزاولة املهنـة " كمـا هـو احلـال يف
مال الطب اعاماة واهلندسة وم ها من امليادين س حيـث يعـد امـتعك احلـد األدنـى مـن كفـاءة
األداء املهين شر اً رورياً ملمارسة املهنة من أجل محايـة املسـتفيد مـن املمارسـني مـ األكفـاء .
ولقد أفاد ميـدان الرتبيـة مـن األفكـار و األ روحـات املتعلقـة بقضـية الرتخـيص يف مـاالت املهـن
امل تلفة س وخاصة مال الطب باعتباره من أقدم املهـن يف مـال تقـدير الكفايـات الـيت جيـب أن
يتمتع بها أعضاء املهن الطبية كأسـاا للرتخـيص هلـم مبزاولـة املهنـة  .لقـد كـان لعهتمـام بهـذه
القضايا أ ره البـالم يف اإلجـراءات والضـوابا الـيت سـوف تسـت دم للرتخـيص يف ميـدان الرتبيـة س
باعتبــاره العمليــة الــيت مبقتضــاها يســم لفــرد مــا مبزاولــة التعلــيم واالســتمرار فيــه  .ولقــد كانــت
ميــع اإلرهاصــات واملقــدمات هلــذا االجتــاه أمريكيــة املنشــأ س فحــني واجهــت الواليــات املتحــدة
األمريكيــة يف الثمانينيــات عرــزاً كــب اً يف معلمــي الريا ــيات س ا ــطرت بعــض الواليــات إىل
مواجهــة هــذا العرــز مــن خــعل مــا يســمى "بإجــازة التــدريس البديلــة " للطــعب الــذين يرمبــون يف
ممارسة مهنة التعليم بعد خترجهم مـن اجلامعـة وقبـل التحـاقهم بـ امج اإلعـداد املهـين  .بـل تعـدى
األمر بـبعض الواليـات إىل مـن إجـازات التـدريس ألنـاا ال حيملـون درجـة البكـالوريوا س إال أن
هـذه اإلجــراءات القــت انتقـادات حــادة  .ممــا جعـل اجمللــس الــو ين ملعلمـي الريا ــيات يســعى إىل
اختاذ مموعة من اإلجراءات الععجية التنليميـة الـيت تهـدف إىل جعـل تـدريس الريا ـيات مهنـة
حقيقية س حيث مثل هذا التوجه بداية التفك يف و ع وابا صارمة لعمليـة إجـازة التـدريس .
على أن التطور األكثر داللة وتأ اً هو ما حصل يف منتص الثمانينيـات بصـدور تقريـر( ماعـة
هلمز ) وتقرير ( منتدى كارنيري عـن التعلـيم واالقتصـاد ) ففـي الوقـت الـذ أبـدى فيـه التقريـر
األول قلقاً حيال التنو السـائد يف إجـراءات اإلجـازة للتـدريس علـى مسـتوى الدولـة س كمـا أكـد
التقريــر علــى ــرورة العمــل علــى إجيــاد امتحانــات معياريــة للمعلمــني اجلــدد تطبــق علــى املســتوى
القومي س أما التقرير الثاني فقد اقرتح خطة قومية إلجازة التدريس  .ولعله ليس من املبال ة القـول
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بأن و ع

وابا وحمددات للرتخيص ملزاولة مهنة التدريس تعد إحدى القضايا اليت ملى اليوم

باهتمام م مسبوت يف تاريخ التعليم األمريكي  ( .الكندر وفرج س 7007م س
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 أهداف هيئات ضمان اجلودة واالعتماد الرتبوي فى الواليات املتحدة األمريكية :
ويكم الرمبة اجلاحمة لدى اجملتمع األمريكي فى امتعك أك قدر من املعرفةس فإنـه يـدرك
أن أفضل الطرت للحصول على هذه املعرفة هو النهوض باملدرسة س وأن جودة املدرسـة والعـاملني بهـاس
يعد مبثابـة األسـاا فـى تنميـة املـوارد البشـرية فـى اجملتمـع األمريكـي س مبـا يضـمن الوصـول بـالفرد
البشــرى فــى ذلــك اجملتمــع إىل أعلــى درجــة مــن الكفــاءةس فــإن هيعــات ــمان اجلــودة واالعتمــاد فــى
اجملتمع األمريكـى تعـد ـامنة لبقـاء املثسسـات التعليميـة علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة واجلـودةس
وتستهدف فى املقام األول بقاء املـدارا مبرحلـة التعلـيم قبـل اجلـامعي علـى درجـة عاليـة مـن العطـاءس
مبــا يضــمن زيــادة الثقــة بــني املعلــم واملــتعلم والرمبــة اجلاحمــة بــني الطــرفني فــى الوصــول علــى املعرفــة
املنشودة.ومن مس لكننا القول أن هيعات مان اجلـودة واالعتمـاد الرتبـو فـى اجملتمـع األمريكـي
تستهدف ما يلي :
 .7نشـــر قافـــة اجلـــودة واالعتمـــاد بـــني كافـــة العـــاملني واملســـتهدفني وعامـــة أفـــراد اجملتمـــع
األمريكي.
.7

مان اإلبقاء على مستوى معني من اجلودة للمثسسات التعليمية.

 .9النلـر إىل عمليـة تقيـيم األداء باملدرسـة علـى أنهـا عمليـة بيعيـةس وليسـت عمليـة مراقبــة ألداء
اآلخرين.
 .7زيادة التقارب بني هيعات االعتماد والقائمني على العملية التعليمية.
 .2النلــر إىل احلكــم علــى أداء اآلخــرين علــى أســاا توجيــه أدائهــم حنــو األداء املنشــودس ولــيس
. ) 703

إبرازاً لنقا الضع  ( .ناا س 7070م س

 بعض وظائف االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية :
 .7التحقق من أن املثسسة أو ال نامج يليب املعاي املعمول بها.
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 .7مساعدة الطعب اجلدد يف مديد املثسسات املقبولة.
.9
.7
.2
.6

تسهيل عملية انتقال الطلبة بني املثسسات التعليمية املعتمدة .
املساعدة يف مديد املثسسات وال امج الستثمار األموال العامة واعاصة.
محاية املثسسة التعليمية من الض و الداخلية واعارجية الضارة .
و ع أهداف للتحسني الذاتي يف ال امج األ ع س ومفيز االرتقاء مبعاي املثسسات

التعليمية .
 .4اإلشراك الشامل هليعة التدريس واملوظفني يف التقييم والت طيا للمثسسة .
 .0و ع معاي للحصول على الشهادات املهنية س و للرخص املهنية س و للدورات التطويرية
املرتبطة بهذا النو من ال امج .
 .3االعتماد يصب واحد من عدة اعتبارات تست دم كأساا لتحديد أهلية للحصول على
املساعدة االمادية .(U.S. Department of Education, 2014) .
 مميزات هيئات االعتماد الرتبوي فى الواليات املتحدة األمريكية :
وتتميز هيعات االعتماد الرتبو فى الواليات املتحدة األمريكية مبرموعة من املميزات هى:
 .7التأكيد على مقق املعاي املطلوبة فى املثسسة أو ال نامج املطلوب .
 .7املساعدة على التعرف على املثسسات وال امج س وتيس االستثمارات اعاصة واحلكومية
فى مال التعليم .
ارة داخلية كانت أو خارجية.
 .9محاية املثسسة من أى و
 .7معاجلــة نقــا الضــع باملثسســات والـ امج القائمــة باملدرســة س والتأكيــد علــى إمكانيــة
تفعيل التقويم الذاتى بها.
 .2إشــراك كافــة العــاملني مبثسســات التعلــيم ســواء كــانوا مدرســني أو إداريــني فــى تقيــيم
املثسسة.
 .6إنشاء معاي لععتماد املهين ورفع مستوى املقررات.
 .4تيس تقديم املساعدات الفيدرالية للمثسسة فى حالـة اعتمادهـا .ويتضـ مـن هـذه األهـداف
أن جودة املثسسـة هـي األسـاا للحصـول علـى االعتمـاد س وأن االعتمـاد وسـيلة للحصـول علـى
األموال املستحقة للمدرسة س حيث تسعى سلطات الوالية والسلطات الفيدرالية إىل نشـر قافـة
اجلودة بني كافة العاملني واملست دمني وأوليـاء األمـور وسـلطات اجملتمـع اعلـى س مبـا يـثدى
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إىل كسب قة عامة أفراد اجملتمع فيمـا يتعلـق جبـودة العمليـة التعليميـة س ومبـا جيعـل هيعـات
االعتماد تلك وكأنها سلطات حاكمة ( .ناا س 7070م س

. ) 700

 مستويات االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية :
هناك ع ة مستويات لععتماد يف الواليات املتحدة األمريكية س هي :
 )7االعتماد القومي . National accreditation
 )7االعتماد على مستوى املنطقة . Regional accreditation
 )9االعتمــاد علــى مســتوى الواليــة  ( . State accreditationمكتــب الرتبيــة العربــي لــدول
اعليجس7797هـ س

. )77

 روابط اعتماد املدارس والكليات فى الواليات املتحدة األمريكية :
تأسسـت سـت روابـا علـى مسـتوى املنـا ق العتمـاد املـدارا والكليـات ووظيفتهـا األساسـية هـي
االعتماد الرتبو س وهي على النحو التالي :
 .7رابطة نيو إجنعند للمدارا والكليات وتأسست عام 7002م .
)(The New England Association of Schools and Colleges - NEASC
 .7رابطة واليات الوسا للكليات واملدارا وتأسست عام 7004م .
)(The Middle States Association of Colleges and Schools - MSA
 .9رابطة الشمال الوسا للكليات واملدارا وتأسست عام 7032م .
)(The North Central Association of Colleges and Schools - NCA
 .7رابطة الشمال ال ربي للمدارا والكليات واملدارا وتأسست عام 7374م .
)(The Northwest Association of Schools and Colleges -NAS
 .2الرابطة اجلنوبية للمدارا والكليات وتأسست عام 7367م .
)(The Southern Association of Colleges and Schools - SACS
 .6الرابطة ال ربية للمدارا والكليات وتأسست عام 7367م .
)(The Western Association of Schools and Colleges -WASC
( مكتب الرتبية العربي لدول اعليجس7797هـ س . )72
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وهذا يدل على تعدد النماذج األمريكية كمحصلة لللروف التار ية اليت نشـأت فيهـا منلمـات
االعتمــاد اعاصــة س وم ـ الرييــة س يف منــا ق خمتلفــة .ويرتتــب علــى ذلــك تــولي كــل منلمــة منهــا
منطقة ج رافية معينة س يف الوقت الذ لتد فيـه نشـا بعـض هـذه املنلمـات إىل اعتمـاد املثسسـات
التعليميــة علــى امتــداد مراحــل التعلــيم وحتــى املرحلــة اجلامعيــة ( جتــارب ومنــاذج عامليــة يف االعتمــاد
املدرسي س7797هـ ).

 رابطة نيو إجنالند للمدارس والكليات (: )NEASC
The New England Association of Schools and Colleges - NEASC
تأسست عام 7002م فهي أقدم معيات االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية س وختدم أكثـر
مـــن ( ) 7000مدارسـ ـة وكليـ ـة وجامعـ ـة ســـواءً كانـــت حكوميـــة أو مســـتقلة س وذلـــك يف الواليـــات
الســــتة التاليــــة  :كونيتيكــــت (  ) State of Connecticutس و مــــني (  ) Stat of Maineس
و ماساتشوســـــــــتس (  ) Commonwealth of Massachusettsس و نيـــــــــو هامبشـــــــــاير
(  ) State of New Hampshireسو رود ايعنـد ( )State of Rhode Islandس و ف مونـت
( )State of Vermontس وكــذلك يف املــدارا األمريكيــة الدوليــة الــيت تقــع يف أكثــر مــن ســتني
دولة يف ميع أحناء العامل  .و تتميز الرابطة بااللتزام يف إنشـاء و اعافلـة علـى معـاي عاليـة جلميـع
مستويات التعليم ( من مرحلة الرو ة إىل مرحلة الدكتوراه ) وذلك يف رابطة واحدة.
ومنــذ عــام (7330م) أصــبحت رابطــة االعتمــاد الوحيــدة مــن الســت روابــا يف الواليــات املتحــدة
األمريكية اليت تشرع على املشاركة و التعاون يف مال مسني التعليم خارج منطقتها .
وتعــرف (  ) NEASCاالعتمــاد علــى أنــه  :نلــام ــوعي ومســتمر وشــامل للمســاءلة يف اجملــال
التعليمي  .و حيرتم االعتماد االختعفات املثسسية يف األفراد س وال امج س والثقافـات س ويعـزز الت ـي
املثسسي املرتكز على حكم املربني املمارسني .
وينلم االعتماد لـ (  ) NEASCيف دورة ملدة عشر سنوات من :
 .7الدراسة الذاتية :
والــيت تُشــرك اجملتمــع التعليمــي بأكملــه يف مليــل مــنلم س وتفك ـ ذاتــي س والت ط ـيا
املبين على املعاي .
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 .7املراجعة املهنية :
و الــيت جتمــع بــني االنضــبا ية و وجهــة النلــر لعمليــة االعتمــاد س مــن خــعل املعحلــات
واألحكام الصادرة عن جلنة الزيـارة املكونـة مـن املـدارا والكليـات األخـرى س معتمـدة
على الدراسة الذاتية و قائمة على أساا املعاي .
 .9املتابعة :
واليت يتم بطها من خعل جلنة مـن الـزمعء املنت ـبني س ويشـرف عليهـا كـادر حمـرتف
ومهــين س وذلــك لضــمان أن الت ــي املثسســي امل طــا هلــا واملنصــو عليهــا يــتم إجنــازه س
وهــذا الت ــي يــنص علــى التــدخل عنــد الضــرورة س وذلــك كاســترابة للمعلومــات الــيت ي ـم
معها من التقارير املنتلمة املقدمة من قبل املثسسة س أو من خعل الشكاوى الـيت تقـدم
من قبل اجلمهور واملتعلقة بعدم االمتثال للمعاي . ) NEASC ,2014( .
فاالعتماد يعتمد على العمل التطوعي س وكذلك على عملية استعراض األقران من خـعل إشـراك
املــــربني يف املنطقــــة يف معــــات مــــن االستعرا ــــات يف الســــنة .وعمليــــة الدراســــة الذاتيــــة تســــت رت
مـــــن  70-77شـــــهراً س وهـــــي الـــــيت تقـــــوم بهـــــا املـــــدارا والكليـــــات يف دورات املراجعـــــة العاديـــــة .
و ال ايــــــــــــات العامــــــــــــة للرابطــــــــــــة هــــــــــــي  :الفعاليــــــــــــةس والتحســــــــــــني س و قــــــــــــة العامــــــــــــة.
وجند أن الرابطة هي الداعية للرودة التعليمية وكذلك لتحسينها .وباالعتماد على خ تهـا الكـب ةس
أصبحت الرابطة تقدم على أنها املورد للسياسة العامة املتعلقة بالقضايا املتصلة يالة التعليم يف أقلـيم
نيـــو إجنعنـــد .فهـــي حـــافأ وتســـاعد علـــى تطـــوير مبـــادئ التنلـــيم الـــذاتي واســـتعراض األقـــران .
(. )NEASC , 2014
 منظمة (: )AdvancED
وهي املنلمة الرائدة عاملياً يف تطوير التعليم املتميز مـن خـعل االعتمـاد ومسـني املـدارا س وهـي
مت صصة يف دفع عرلة التميز يف التعليم يف ميع أحناء العامل س ومقرها الواليات املتحد األمركيـة
س وهي تشكل أك متمع للتعليم يف العامل س وختدم أكثـر مـن ( ) 906000مدرسـة عامـة وخاصـة
يف ميع أحناء الواليات املتحدة األمريكية ويف أكثر من ( ) 40دولة س وألكثر من  76مليون الـب
و البــــــة  .وحاليــــــاً ( )AdvancEDاعتمــــــدت أكثــــــر مــــــن  %72مــــــن املــــــدارا األمريكيـــــــة .
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و تثمن بأن الطعب جيب أن يكونوا على استعداد لتحقيق النراح يف عامل متنو ويتطـور باسـتمرارس
وأن املثسســات التعليميــة تتحمــل مســثولية عميقــة يف تقــديم تعلــيم عــالي اجلــودة للطــعب ويف ميــع
منـاحى احليـاة  .و ( )AdvancEDمتناولــة عامليـاً س ولكــن مـن خــعل خدمـة حمليــة س ييـث تهــدف
مكاتبها للوصول إىل كل ركن من أركان الواليات املتحـدة األمريكيـة مـن جهـة س وجلميـع أحنـاء
العـامل مـن جهـة أخـرى س مبـا يف ذلـك أمريكــا العتينيـة س والشـرت األوسـا س والصـني  .ويعمـل فيهــا
أكثــر مــن 000س 70متطــو س جنبـاً إىل جنــب مــع  700موظـ س يتشــاركون يف تقــديم خــدمات ذات
جــودة عاليــة لععتمــاد وكــذلك لتحســني املـدارا  .وتــوف القيــادة س واملســاعدة التقنيــة س مراجعــات
مان اجلودة س والتواصل الدائم مع الــ ( )906000مثسسـة تعليميـة  .و( )AdvancEDجتمـع أكثـر
من ( )700عام من اع ة س فقد تشكلت يف عام (7006م)س من خعل خ ة عث وكاالت لععتماد
س وهذه الوكاالت تعت األقسام الثع ة لـ ( )AdvancEDس وهي :
 .7وكالة رابطة مركز الشمال لععتماد والتحسني املدرسي (. )NCA CASI
 .7وكالة الشمال ال ربي لععتماد ( (. )NWACانلمة يف عام 7077م ) .
 .9الرابطــــــة اجلنوبيــــــة جملــــــالس الكليــــــات واملــــــدارا لععتمــــــاد والتحســــــني املدرســــ ـي
(. )AdvancED, 2014( . )SACS CASI
 أنواع االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية :
 .7اعتماد مثسسى : Institutional Accreditation
وتقوم به مالس إقليمية تابعة ملثسسات التعليم نفسها .
 .7اعتماد ختصصى  Program Accreditationلل امج الدراسية :
تقوم به جلان مت صصة مثل ملس اعتماد اهلندسة والتكنولوجيا ) (ABETوالـذى يعمـل منـذ
الثع ينــات مــن القــرن املا ــىس وهيعــة اعتمــاد التعلــيم الطبــى س وإىل جانــب االعتمــاد األكــادلى س
هنالك أيضـاً فـى الواليـات املتحـدة االعتمـاد املهنـى مثـل اعتمـاد املهـن الرتبويـة Accreditation of
Professional Education Unitsس فبعــد االعتمــاد املثسســى هنالــك االعتمــاد املهنــىس أى أن
مثسسة التعليم العـاىل التـى مصـل علـى االعتمـاد املثسسـىس تطلـب أيضـا االعتمـاد املهنـى ألقسـامها
املهنيةس ومن بني هيعـات االعتمـاد املهنـى ملـس اعتمـاد إعـداد املعلمـني National Council for
) Accreditation of Teacher Education (NCATEولقـد و ـعت هـذه املثسسـة معـاي
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إلعداد الكوادر الرتبوية س وكل مثسسة تطلب االعتمـاد املهنـى الرتبـوى عليهـا أن تـثمن تطبيـق هـذه
املعاي  .ومنذ (7336م) أ افت ) (NCATEإىل معاي االعتماد شهادات عن املثسسة من قبل أنـاا
هلم ععقة بها مثل خرجيني ومعلمني حاليني أو سابقني أو أربـاب عمـل يعمـل لـديهم خرجيـون مـن هـذه
املثسسة  ( .أمحد س 7770هـ س . ) 799
وملس اعتماد الت صصات اهلندسة والتكنولوجيا ( )ABETوالذ يعمل منـذُ الثع ينيـات مـن
القــرن املا ــي فقــد تأســس يف عــام (7397م) فهــو منلمــة م ـ رييــة ومـ حكوميــة تقــوم باعتمــاد
بـــــرامج الكليـــــات واجلامعـــــات يف ختصصـــــات العلـــــوم التطبيقيـــــة س واحلوســـــبة س واهلندســــــة س
والتكنولوجيا اهلندسية .واعتمدت أكثر من ( )9900برامج يف أكثـر مـن ( ) 600كليـة وجامعـة س
يف ( )77بلـد  .وتقـدم ( )ABETاالعتمـاد ال امــي املت صـص و الـذ يقــيم دراسـة ال نـامج بصــورة
فردية س بدالً من تقييم املثسسة ككل .)ABET,2014( .
ويقــدم ملــس اعتمــاد مثسســات التعلــيم العــالي ( )CHEAقاعــدة بيانــات ألكثــر مــن () 0900
مثسسة تعليمية سواءً اليت متن الدرجات العلميـة أو الـيت ال متنحهـا س وكـذلك أكثـر مـن ()79600
برنامج س مت اعتمادهم من قبل منلمات االعتماد يف الواليات املتحدة والـيت مت االعـرتاف بهـا مـن قبـل
( )CHEAس أو مــن قبـــل وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ( )USDEأو مـــن
كليهمــا .وملــس اعتمــاد مثسســات التعلــيم العــالي ( )CHEAهــو عبــارة عــن معيــة مكونــة مــن
مموعـــــة مـــــن اجلامعـــ ـات و الكليـــــات الـــــيت متـــ ـن الـــــدرجات العلميـــــة ويبلـــــم عـــــددها () 9000
كليـــــة وجامعـــــة س ويعـــــرتف بســـــتني منلمـــــة مت صصـــــة يف االعتمـــــاد املثسســـــي و ال امـــــي .
).(Council for Higher Education Accreditation,2014
واالعتمــاد يعــد الوســيلة األساســية الــيت تســت دمها مثسســات التعلــيم العــالي األمريكيــة لضــمان
اجلــودة ومســينها س وكــذلك جنــد أن احلكومــة الفدراليــة اعتمــدت علــى االعتمــاد خــعل الســنوات
اعمســــــني املا ــــــية لتحقيــــــق اجلــــــودة األكادليــــــة يف بــــــرامج ومثسســــــات التعلــــــيم العــــــالي
( البهواشى س 7770هـس .)700
 االعتماد وسياسات التعليم يف الواليات األمريكية :
تتنو السياسة املرتبطة باالعتماد يف الواليات املتحدة األمريكيـة تبعـاً ألنلمـة كـل واليـة س وهـي
قد تكون مرتبطة باعتماد حكومي مـبين علـى األداء وفقـ ًا ملعـاي الواليـة كنمـوذج وحيـد لععتمـاد
أو املسـاءلة كمـا هـو احلـال يف واليـة إنـديانا ) (State of Indianaس وقـد تكـون عمليـة اختياريـة
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للمـدارا مـن خـعل هيعـات االعتمـاد الرئيسـية كمـا هـو احلـال يف واليـة يوتـا ) (State of Utahس
أو قد يكون مـزيج بـني النلـامني كمـا هـو احلـال يف معلـم الواليـات األخـرى س واالعتمـاد اإلقليمـي
مالبـــ ًا مــــا يــــتم احلصــــول عليــــه مــــن خــــعل هيعــــات االعتمــــاد الســــت الرئيســــة الســــابقة الــــذكر .
( امللحم س 7770هـ س . ) 67
وجند مثعً أن القوانني اعاصة بإنشاء هيعات مان اجلـودة واالعتمـاد الرتبـو بواليـة كولـورادو
األمريكية ) )State of Coloradoتهدف إىل ما يلي :
-

دفـــــع املـــــدارا احلكوميـــــة حنـــــو مقيـــــق أداء أفضـــــل مبثسســـــات التعلـــــيم احلكوميـــــة.
مســاعدة ملــس التعلــيم بالواليــة  State Board of Educationعلــى القيــام باملســعولية
الدستورية باإلشراف العام على املدارا احلكومية العامة بوالية كولورادو .

-

تشريع التميز والتفوت من خعل تقييم أداء التعميذ بقا ملعاي تقويم األداء.

-

مساعدة ميع التعميذ واملثسسات التعليميـة علـى مسـني مسـتوى األداء واالجنـاز مـن خـعل
مدارا تكتسب صفة الشرعية األهلية.
التعليمية املتاحة لكل التعميذ.

-

التأكيد على مبدأ املساواة فى الفر

-

دعم اجلهود اعلية الداعية إىل إعادة هيكلة التعليم العام بالوالية.

-

إبراز أهمية املقاييس عالية املستوى للوقوف على مدى اإلجناز باملدرسة.

-

احلفـــاظ علـــى ععقـــة الشـــراكة بـــني املدرســـة واجملتمـــع اعلـــى وتطويرهـــاس لتحقيـــق تنميـــة
مستدامة فى مال التعليم احلكومي  ( .ناا س 7070م س

. ) 704

ويـــبني هاكســـتاد 7007( Haakstadم) أنـــه لكـــن تصـــني تطبيقـــات االعتمـــاد إىل أربعـــة
تصنيفات تبعًا للرهات اليت تقوم بها وهدفها ووظائفها وحدودها:
 .7اجلهات القومية املسثولة عن توكيد اجلودة  :عادة الوزارة أو اجلهـة الـيت لـديها الصـعحية
ولديها تفويض رمسي يف االعرتاف باملثسسة بنـاء علـى معـاي  .ويف معلـم الـدول األوروبيـة
تكــون علــى مســـتوى قــومي س ــعف الواليـــات املتحــدة األمريكيــة حيـــث تضــع جهـــات
االعتماد منلمات مت صصة لديها الصعحيات.
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 .7روابــا مت صصــة أو روابــا مثسســات  :قــد تقــوم بوظــائ توكيــد اجلــودة علــى مســتوى
قــومي  .ويف أوروبــا هنــاك ميــل حنــو توكيــد اجلــودة الــذ يتأصــل يف املثسســات نفســها س
من خعل نلم تعمل بواسطة وكاالت قومية مو وعة من قبل املسثولني باحلكومة .
 .9مثسسات فردية .
 .7منلمات خاصة  :هلا سلطة أكادليـة س تعتمـد املثسسـات والـ امج علـى أسـاا مسـتويات
حمددة مددها  (.مكتب الرتبية العربي لدول اعليجس7797هـ س

. )773

 إجراءات احلصول على االعتماد من إحدى هيئات االعتماد األمريكية :
وعلى املدرسة التى ترمب فى احلصول على االعتماد من إحـدى هيعـات االعتمـاد األمريكيـة مثـل
 NCA CASI OR SACS CASIاختاذ اإلجراءات التالية :
 .7اعتمــاد املعــاي املتقدمــة العتمــاد األنلمــة املدرســية ذات اجلــودة والتــى تعــرف مبعــاي االعتمــاد
املتقدمــة لــنلم اجلــودة باملــدارا ( Advanced Accreditation Standards for
. ) Quality School Systems
 .7املشاركة املستمرة يف التقييم الذاتي والتحسني املستمر.
 .9تو يق النتائج اعاصة جبهود التحسني.
 .7استكمال معاي تقارير التقييم بني ستة أسابيع وستة أشهر قبل استعراض مان اجلودة.
 .2استضافة فريق استعراض مان اجلودة مرة كل مخس سنوات.
 .6العمل على مان اجلودة وفق توصيات الفريق.
 .4تقديم تقرير مرحلي عن التقدم فى مدة سنتني بعد استعراض مان اجلودة.
وتتحمل املدارا فى الواليات املتحدة األمريكية رسـوم االعتمـاد التـى مـددها اهليعـة التـى تتـوىل
مسعولية اعتماد هذه املدارا مرة كل مخس سنوات س وذلك لإلنفات منها على عمليـة االعتمـاد التـى
تنشدها املدرسة  ( .ناا س 7070م س

. ) 702

و تقـــوم مثسســـات التعلـــيم العـــالي فـــى الواليـــات املتحـــدة الرامبـــة يف احلصـــول علـــى االعتمـــاد
باإلجراءات التالية :
 .7تقدم املثسسة التى تريد احلصول على االعتماد لباً ملثسسة االعتماد .
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 .7يطلب من املثسسة املنو اعتمادها س تقديم الو ائق املطلوبة لععتماد خعل فرتة حمددة متتـد
أحيانا إىل  70شهراً س إذ أن الئحة الو ـائق ويلـة وياجـة إىل وقـت كـاف لإلعـداد س خاصـة
بالنسبة للمثسسات التى متر بترربة االعتماد للمرة األوىل س حيـث تقـدم املثسسـات التعليميـة
والتى تطلب االعتماد تقرير مكتوب عن األداء فى املثسسـة  /ال نـامج س يعتمـد علـى املعـاي
التـــى تضـــعها منلمـــات مـــن

االعتمـــاد س وهـــذا يتطلـــب تو يـــق واســـع س و أدلـــة عـــن جـــودة

املثسسة  /ال نامج .
 .9تـتم زيـارة املثسسـة املنـوى اعتمادهـا ومقابلـة املسـعولني واألسـاتذة والطـعب س كـذلك بعـض
اعرجيني س للتحقق ومراجعة البيانات والو ائق التى مت تقدلهاسحيث يقوم فريق أو جلنة مـن
اع اء من مثسسات مما لة ــ جلنة التحقق واملراجعة  peer reviewــ بهـذه الزيـارة ملراجعـة
عمليات التقييم الذاتى .
 .7تضم فريق التقييم مستشارين من وكالة املهنة املطلوب اعتمادها فى الوالية املعنية .
 .2يقدم تقرير عن املثسسة إىل الرئيس املسعول س ويعطى فرصة للرد على ما جاء فى التقرير .
 .6يصدر تقرير باالعتماد أو عدمه .
 .4إذا صدر تقرير باالعتماد والذى مدته  2سنوات س على املثسسـة أن تـ هن خـعل هـذه الفـرتة
بأنهــا مســتمرة بتطبيــق املعــاي وإدخــال تطــوير حنــو األفضــل س حيــث يــتم مراجعــة املثسســات
وال ـ امج فــى فــرتات مــن  70:2ســنوات وعــادة مــا تشــمل هــذه املراجعــة زيــارة املثسســة مــرة
أخرى ( ( . )site visitالدهشان س 7004م س

. ) 797

 معايري االعتماد الرتبوي فى الواليات املتحدة :
تعت معاي اعتماد املثسسات التعليمية األساا لعملية االعتماد فى الواليات املتحدة األمريكيـة.
وترتبا ماالت االعتماد بشكل و يـق بالبحـث فـى العوامـل التـى تـث ر علـى تعلـم الطـعب س وتتنـاول
تلك املعاي اجملاالت السبعة التالية :
 .7الرؤية والرسالة.
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 .7اإلدارة والقيادة .
.9
.7
.2
.6

التعليم والتعلم .
تو يق واست دام النتائج.
املوارد ونلم الدعم .
التواصل وعمل ععقات مع أصحاب املصاحل .

 .4االلتزام بالتحسني املستمر.
وتتضمن هذه اجملاالت مموعة من املعاي لقياا مدى استيفاء املدارا هلـا بوصـفها أداة للتقيـيم
الذاتي املستمر .وتست دم املدارا املعتمدة ريقة منضبطة للمحافلة على الشواهد واألدلـة لعلتـزام
والتمسك باملعاي  ( .ناا س 7070م س

. ) 777

 معايري االعتماد لبعض الواليات واهليئات فى الواليات املتحدة :
سيقوم الباحث باستعراض بعض املعاي وذلك على النحو التالية :
 .1معايري ( )AdvancEDملدارس اجلودة :
 .7املعيار األول  :ال رض و الوجهة :
مــافأ املدرســة وبشــكل مســتمر علــى مايتهــا وتوجهاتهــا القائمــة علــى االلتــزام بتحقيــق
التوقعــــات العاليــــة للــــتعلم س فضــــعً عــــن القــــيم واملعتقــــدات املشــــرتكة حــــول التعلــــيم
واالستحقاقات امللتزمة بها .
 .7املعيار الثاني  :احلوكمة والقيادة :
تعمل املدرسة وفق
فعالية املدرسة .

وابا احلوكمـة والقيـادة الـيت تعـزز وتـدعم أداء الطـعب س وكـذلك

 .9املعيار الثالث  :التدريس والتقويم للتعلم :
املناهج الدراسية يف املدرسـة س والتصـاميم التعليميـة س وكـذلك ممارسـات التقـويم فيهـا س
تقود وتضمن فعالية املعلم وتعلم الطالب .
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 .7املعيار الرابع  :املوارد و نلم الدعم :
املدرســة لــديها املـوارد وتــوفر اعــدمات الــيت تــدعم مر ـها واجتاههــا حنــو ــمان النرــاح
جلميع الطعب .
 .2املعيار اعامس  :است دام النتائج للتحسني املستمر :
تطبق املدرسة نلام للتقويم الشامل والذ يولد مموعة واسـعة مـن البيانـات املتعلقـة بـتعلم
الطالـب س وفعاليـة املدرسـة س وتسـت دم هــذه النتـائج يف توجيـه عمليـات التحسـني املســتمر.
)Standards for Quality Schools,2011.P1(.
 .2معايري االعتماد األكاد ي يف مؤسسة نيوإجنالند للمدارس والكليات (: )NEASC
يتكون بروتوكول االعتماد األكادلي من  94معيـاراً ( و  730مثشـراً لشـرح هـذه املعـاي )
مصـنفة يف سـبعة اقسـام ( لكـن قـراءة معلومـات مفصـلة عـن ال وتوكـول يف الطبعـة الثامنـة
من كتاب  :دليل املدارا للتقويم واالعتماد األكادلي س مس ة التميز يف التعليم العاملي .
Guide to School Evaluation and Accreditation, Journey to Excellence
in International Education .
واألقسام السبعة للمعاي هي :
 .7التوجه االسرتاتيري ( رسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها ) .
 .7التعليم والتعلم ( املنهاج التعليمي س وأساليب التدريس س والتقييم س والسيات العاملي ).
 .9ملس األمناء والقيـادة املدرسـية ( اإلشـراف اإلدار واالسـرتاتيري س والت طـيا بعيـد
املدى س والسياسات ) .
 .7كادر التدريس والدعم ( املثهعت س وشرو التوظي والتطوير املهين ) .
 .2فـر التعلـيم والـتعلم املتاحـة يف املدرسـة ( تقـديم االستشـارات س وتلبيـة االحتياجـات
اعاصة س وتقديم اإلرشاد ) .
 .6قافة املدرسة وععقات الشراكة ألجل التعلم ( ععقات الشراكة بني املدرسة واملنزل
س وأنشطة التواصل س وسياسات محاية الطفل ) .
 .4النلم اإلدارية ( املرافق س واألمور املالية س والصحة والسعمة ) .
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شكل (  2ا ا  : ) 5معايري االعتماد األكاد ي يف مؤسسة نيوإجنالند للمدارس والكليات

ورمم أن قسمي التوجه االسرتاتيري والتعليم والتعلم يشكعن أساا وجوهر منوذج االعتماد
األكادلي س إال أن ميع األقسام تركز على ع ة مفاهيم رئيسية س وهي :
 .7تعلم الطلبة .
 .7توف التنشعة السليمة للطلبة .
 .9الكفاءة العاملية والتعددية الثقافية .
جيب علـى املـدارا الـيت تسـعى إىل نيـل االعتمـاد األكـادلي أن تقـدم أدلـة واقعيـة وملموسـة
علـى التزامهـا بتطبيـق املعـاي املطلوبـة وتعزيـز املفـاهيم األساسـية .ويف حـال وجـود مـوا ن ـع
يف التــــــزام املدرســــــة باملعــــــاي س عليهــــــا أن تبــــــادر إىل إعــــــداد وتنفيــــــذ خطــــــا عمــــــل معئمــــــة
وواقعية س ولكن تنفيذها من جدول زمين حمدد ووا  ( .هيعة املعرفة س 7077م س . ) 2
 .3معايري ومؤشرات التحسني املدرسي يف والية كنتاكي (: )state of kentucky
معاي والية كنتاكي ومثشرات التحسني املدرسي فيها تتضمن تسعة معاي س لكن تقسيمها
على النحو التالي :

 ع ة منها تتعلق باألداء األكادلي س وتشمل :
 .7املناهج .
 .7التقييم الصفي .
 .9التدريس .
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 ع ة منها تتعلق ببيعة التعلم س وتشمل :
 .7قافة املدرسة .
 .2مساندة الطعب واألسر واجملتمع اعلي .
 .6التنمية املهنية للمعلمني وتقولها .
 ع ة منها تتعلق بالكفاءة ( )EFFICIENCYس وتشمل :
 .4القيادة.
 .0البيعة التنليمية.
 .3املوارد والت طيا الشامل والفعال  ( .النبو س 7004م س

.) 99

 .4معايري والية ايداهو األمريكية (: )State of Idaho
وقد حددت مخسة معاي العتماد املدارا فيها س وهي :
 .7املعيار األول  :الفلسفة  /الرسالة و الرؤية و السياسات .
 .7املعيار الثاني  :املوظفون و التصديقات ( مان اجلودة ) .
 .9املعيار الثالث  :املنهج  /التدريس  /تطوير املدرسة .
 .7املعيار الرابع  :اعاسبية  /التقييم  /املقاييس .
 .2املعيار اعامس  :بيعة تعليمية آمنة  ( .أمحد س 7770هـ س

. ) 729-773

ولكــن يف عــام (7077م) ت ـ ت هــذه املعــاي ألن ملــس أمنــاء وكالــة الشــمال ال ربـي لععتمــاد
( )NWACــ والذ يعتمد مدارا والية ايـداهو ـــ وافـق علـى اللـوائ القانونيـة الـيت تقـر بـأن تكـون
( )NWACمبثابة قسـم مـن أقسـام ( .)AdvancEDوقـد أُنشـعت وكالـة الشـمال ال ربـي لععتمـاد
( )NWACيف عام (7374م) س وختـدم املـدارا والـنلم واملثسسـات التعليميـة س يف سـبع واليـات مبـا
يف ذلك  :والية ايداهو س والية أالسكا س والية مونتانـا س واليـة نيفـادا س واليـة أوري ـون س واليـة يوتـا س
و والية واشنطن .) Idaho State Department of Education,2014 ( .
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 .5معايري والية أريزونا ( )State of Arizonaلالستعداد للحياة األكاد ية واملهنية
(: )AZCCRS
يف شهر يونيو من عام (7070م) اعتمد ملس والية أريزونـا معـاي االسـتعداد للحيـاة األكادليـة
واملهنية ( )AZCCRSالل ة اإلجنليزية مهارات القراءة و الكتابة سوالريا يات .وذلك بعـد أن عملـت
الوالية بنشا من أجل تطـوير معـاي يف كـل مـن فنـون الل ـة اإلجنليزيـة واملعرفـة الثقافيـة يف التـاريخ
والدراســات االجتماعيــة س والعلــوم س واملوا ــيع التقنيــة س والريا ــيات س وذلــك بالشــراكة مــع عــدد
كــب مــن الواليــات يف ميــع أحنــاء الــبعد .و مت إنشــاء هــذه املعــاي مــن قبــل هــذه الواليــات لتناســب
واليــاتهم س ومشلــت املــدخعت املهنيــة املقدمــة مــن قبــل املمارســني س وخــ اء اعتــوى س واملعلمــني س
والبــاحثني س والتعلــيم العــالي وكبــار رجــال األعمــال  .وتطــوير هــذه املعــاي بــين علــى نقــا القــوة
والــدروا املســتفادة وخــ ات هــذه الواليــات س ومت االســتفادة مــن قبــل املعــاي التعليميــة يف البلــدان
األخــرى عاليــة األداء وظلــت ترتكــز علــى البحــث واألدلــة .ومت و ــع املعــاي بالتعــاون مــع املعلمــني س
ومــدير املــدارا س واعـ اء س وذلــك لتــوف إ ــار عمــل وا ـ و ابــت وذلــك إلعــداد أ فالنــا للحيــاة
اجلامعية وسوت العمل  .فمكان العمل تل كث اً اليوم عما كان عليـه حتـى قبـل عشـر سـنوات .
وعلى عكس األجيال السابقة املعلمني اليوم جيـب علـيهم إعـداد الطـعب لعـامل مـن االحتمـاالت الـيت
قد ال تكون موجودة حالياً  .وجيـب أن تكـون القـوى العاملـة يف املسـتقبل مرنـة س متحفـزة س و قـادرة
على االستفادة مـن مموعـة مـن املهـارات العميقـة والواسـعة  .فالقـدرة علـى التواصـل بشـكل فعـال س
والتعــــاون س والتكيــــ مــــع األو ــــا ســــتكون حامســــة لضــــمان املنافســــة يف الســــوت العامليــــة .
ومــن خــعل و ــع توقعــات عاليــة مــع االلتــزام بالنرـاح مــع ميــع الطــعب س حنــن نضــع القــوى العاملــة
لـــــــــــــــــــدينا يف املســـــــــــــــــــتقبل لتكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــادرة علـــــــــــــــــــى املنافســـــــــــــــــــة دوليـــــــــــــــــــاً.
).)Arizona Department of Education,2014
ومت إعـداد وتطـوير معـاي واليـة أريزونـا ( )State of Arizonaلعسـتعداد للحيـاة األكادليـة
واملهنية ( )AZCCRSمن خعل التالي :
-

ورت من قبل خ اء املعاي والرتبويني .

-

قائمة على البحوث واألدلة .

-

بدعم من املعاي القياسية ( )benchmarksالدولية الصارمة .
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-

االستفادة مـن جـوالت متعـددة مـن الت ذيـة الراجعـة املقدمـة مـن قبـل املنلمـات الـيت متثـل
املربني سواءً على صعيد الواليـات أو علـى الصـعيد الـو ين س وعلـى سـبيل املثـال  :الرابطـة
الدوليـــة للقـــراءة ()IRAس واجمللـــس الـــو ين ملعلمـــي الريا ـــيات ()NCTMس واجمللـــس
الـو ين ملعلمـي الل ـة اإلجنليزيـة (Arizona’s College and Career ( . )NCTE
) Ready Standards General Overview,2013.p1

 متويل ومدة االعتماد الرتبوي فى الواليات املتحدة :
املثسســات و الـ امج ختضــع يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعمليــة مراجعــة مســتمرة كــل عــدة
سنوات س أو كل عشـرة سـنوات وختضـع هـذه املثسسـات للزيـارة مـن جانـب فريـق املـراجعني يف كـل
مرة ( البهواشى س 7770هـ س . )709
و تتوىل هيعات االعتماد الرتبو فى الواليات املتحـدة األمريكيـة اعتمـاد املـدارا مبرحلـة التعلـيم
قبل اجلامعي مرة كل مخس سنوات  .وذلك ملسـاعدة املـدارا علـى مراجعـة نلـم األداء واجلـودة بهـا
وتوف الضوابا اعارجية س ودعم وتقديم الت ذية الراجعة س لإلبقـاء علـى اسـتمرارية مسـن مسـتوى
األداء بها س على أن تتوىل املدارا اختاذ اإلجراءات العزمة لضمان جودة األداء بها خـعل تلـك الفـرتة.
وتتحمــل املــدارا فــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة رســوم االعتمــاد التــى مــددها اهليعــة التــى تتــوىل
مسعولية اعتماد هذه املدارا مرة كل مخس سنوات س وذلك لإلنفات منها على عمليـة االعتمـاد التـى
 706ــ . )703
تنشدها املدرسة ( .ناا س 7070م س
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منوذج اململكة املتحدة ( بريطانيا ) يف االعتماد املدرسي
Accreditation in the United Kingdom
 متهيد :
ع عـن
بريطانيا أو اململكة املتحدة تت ل من ع ة أقاليم هـي  :اجنلـرتا وويلـز واسـكتلندا فضـ ً
ايرلنــــــدا الشــــــمالية وجــــــزر صــــ ـ ة أخــــــرى مثــــــل جزيــــــرة آيــــــل أوف وايــــــت وآيــــــل أوف مــــــان .
وتتمتع البعد بنلـام ملكـي دسـتور  .وأمـا السـلطة التشـريعية فتتكـون مـن ملسـني  :العمـوم ويبلـم
عــدد أعضــائه ( )676عضــواً وينت ــب بــاالقرتا املباشــر س و ( اللــوردات ) ويبلــم عــدد أعضــائه ()420
عضــــواً ويســــمى بعــــض أعضــــائه بــــالتعيني س بينمــــا يصــــل الــــبعض اآلخــــر إىل العضــــوية بالورا ــــة .
تش ل امللكة موقـع رئاسـة الدولـة مـن الناحيـة الرمسيـة س بينمـا يشـ ل رئـيس الـوزراء الـذ ينتمـي إىل
احلزب احلاكم موقع السلطة التنفيذية  .وأما املعار ة فإنها تشكل ما يدعى يكومـة اللـل الـيت
تتسلم السلطة يف حال جناحها باالنت ابات  ( .امللحقية الثقافية س7792هـ ) .
ويســب تقريــر ب ســون لعــام 7077م ( )Pearson 2014عــن الــدول األعلــى يف العــامل يف
التحصيل العلمـي واملهـارات املعرفيـة س فقـد حلـت اململكـة املتحـدة املرتبـة (  ) 6عامليـاً س وقـد كانـت
متل املرتبة (  ) 6أيضاً يف عام 7077م . )PEARSON REPORT,2014.P8( .
وقــد حقــق ــعب الصــ الرابــع يف إجنلــرتا يف مــادة الريا ــيات يف اختبــارات تــيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبــة التاســعة بـــ  277نقطــة س أمــا ـعب أيرلنــدا الشــمالية فقــد حققــوا املرتبــة
السادســة بـــ  267نقطــة س و حقــق ــعب الص ـ الثــامن يف إجنلــرتا املرتبــة العاشــرة بـــ  204نقطــة .
).)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42
و كذلك قد حقق عب الصـ الرابـع يف إجنلـرتا يف مـادة العلـوم يف اختبـارات تـيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبـة اعامسـة عشـر بــ  273نقطـة س أمـا ـعب أيرلنـدا الشـمالية فقـد حققـوا
املرتبــة احلاديــة و العشــرين بـــ  274نقطــة س و حقــق ــعب الص ـ الثــامن يف إجنلــرتا املرتبــة التاســعة
بـ  299نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40) .
و قـــد حقـــق ـــعب إجنلـــرتا يف اختبـــارات ب لـــز 7077م ( )Pilrs2011املرتبـــة احلـــاد عشـــر
بـــــ  227نقطــــة س أمــــا ــــعب أيرلنــــدا الشــــمالية فقــــد حققــــوا املرتبــــة اعامســــة بـــــ  220نقطــــة.
).)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38
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و وزارة التعلـيم ال يطانيـة يف إجنلـرتا وويلـز املتحـدة (  (Department for Educationهـي
املسثولة عن التعليم واعدمات املقدمة لأل فال س وتعمل الوزارة علـى مقيـق متمـع عـالي التعلـيم س
ييث تكون الفرصة متساوية بالنسبة لأل فال و الشباب س وب ض النلر عـن خلفيـاتهم أو ظـروفهم
العائلية  .وتتكون الوزارة من التالي :
 .7إدارة وزارية .
 .7عث وكاالت تنفيذية س وهي :
 وكالة متويل التعليم (. )EFA وكالة املعاي واالختبارات (. )STA الكلية الو نية للتعليم والقيادة (. )NCTLو يتمركــز مــوظفي الــوزارة يف املكاتــب الوزاريــة يف لنــدن س ويف عــدد مــن املواقــع األخــرى يف
ميع أحناء انكلرتا .وتعمل الوزارة عن كثب مع الوكاالت الو نية واعلية الـيت تعـتين باأل فـال س
ومــع الســلطات اعليــة س وم ـع املهنــيني الــذين يعملــون يف املــدارا ويف خــدمات األ فــال واعــدمات
الصحية .
ولكن مديد مسثوليات الوزارة بالتالي :
-

التعليم والتعلم لأل فال يف املدارا االبتدائية وما قبلها .

-

التعليم والتعلم للشباب مت سن  73عاماً يف املدارا الثانوية و التعليم التكميلي .

-

دعم املهنيني الذين يعملون مع األ فال والشباب .

-

مساعدة األ فال اعرومني والشباب لتحقيق املزيد من التقدم والنراح .

-

التأكد من أن اعدمات اعلية ممي وتدعم األ فال .

و أولويات الوزارة هي :
-

زيادة عدد املدارا ذات اجلودة العالية .

-

تقديم التمويل بصورة عادلة .

-

إصعح املناهج الدراسية واملثهعت .

-

احلد من الب وقرا ية ومسني اعاسبية .
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-

تدريب وتطوير املهنيني الذين يعملون مع األ فال .

-

مسني اعدمات املقدمة لأل فال يف السنوات املبكرة .

-

مسني الدعم لأل فال والشـباب واألسـر س مـع الرتكيـز علـى الفعـات األقـل حلـاً (اعرومـة)
)(Department for Education , 2014

ويهــدف التعلــيم العــام ال يطــاني اجلديــد الــذ قــرر عــام  7330م إىل تــوف نلــام تعلــيم موحــد
كمحاولة إلصعح النلام التعليمي س وينقسم التعلـيم العـام إىل أربـع مراحـل أساسـية تعـرف باملراحـل
الرئيسة ) (Key Stagesس وتقسيمها على النحو التالي  :املرحلة األوىل ) (KS1تبدأ بعد أن يكمـل
الطفل السنة اعامسة من العمر وتنتهي عندما يكمل معلم التعميذ سن السـابعة س املرحلـة الثانيـة
) (KS2تبــدأ بعــد دخــول ســن الثامنــة وتنتهــي عنــدما يكمــل معلــم التعميــذ ســن احلــاد عشــر س
املرحلة الثالثة ) (KS3تبدأ عند دخول املتعلم سن الثانية عشر وتنتهي عنـد إكمـال معلـم التعميـذ
سن الرابعة عشرس املرحلة الرابعـة ) (KS4تبـدأ عنـدما يـدخل التعميـذ سـن اعامسـة عشـر وتنتهـي
عنــدما يكــون معلــم الطــعب أكمــل التعلــيم اإلجبــار (مــابني ســن الســابعة عشــر و الثامنــة عشــر).
( اعيسن س 7007م س . ) 0
ويو ـ همسـو ) (HMSO, 1990أن فلسـفة هـذا النلـام تقـوم علـى تقسـيم هـذه املراحـل إىل
مستويات متفرعة من هذه املستويات س ومن م تقسيم املتعلمني كمروعات يف هذه املستويات حسـب
مســتوياتهم الدراســية يف كــل مــادة علــى حــدة ب ــض النلــر عــن مموعتــه يف املــواد األخــرى س فقــد
يكون املتعلم مع مموعة معينة يف مادة العلـوم ويكـون مـع أخـرى أعلـى منهـا يف مـادة الل ـات س ومـع
الثة أقل منها يف مادة تقنية املعلومـات واالتصـاالت س وذلـك حسـب مـا يـراه معلـم كـل مـادة س فتطـور
املـــــــــــــتعلم يف مـــــــــــــادة معينـــــــــــــة ال يـــــــــــــرتبا إ عقـــــــــــــا بتطـــــــــــــوره يف املـــــــــــــواد األخـــــــــــــرى .
وتعت املناهج الو نية ال يطانية ) (National Curriculumتطبيقا عمليا هلذه الفلسـفة س ومثـاالً
فريدا ملركزية وعدم مركزيـة املنـاهج س فلـعن كانـت هـذه املنـاهج موحـدة متامـا يف ميـع املـدارا
ال يطانية وجيب على كل مدرسة تطبيقها س جند يف املقابل أن كيفية مقيق هذه املناهج مرتوكـة
متاما للمدارا واملدرسني  .واملناهج الو نية للعلـوم هـي أحـد تلـك املنـاهج وتعطـى اعطـو العريضـة
لتدريس العلوم لكـل مـن املعلمـني وأوليـاء األمـور  .ويـبني ديف ) (DFEE, 1999أن املنـاهج الو نيـة
تتطلب أن يتحقق للمتعلمني يف املرحلة الثالثة ( 77-77سنة) املستويات التالية:

-

جيب أن يبين املتعلمون معلوماتهم ومفاهيمهم العلمية لربا املوا يع امل تلفة من العلوم.
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-

جيب أن يست دم املتعلمون أفكارهم لفحص اللواهر واألحداث ولفهم بعض التطبيقات
العلمية الشائعة.

-

جيب أن يفكر املتعلمون يف اآل ار اإلجيابية والسلبية للتطور التقين والعلمي على البيعة.

-

جيب أن يأخذ املتعلمون يف حسابهم وجهات نلر اآلخرين وأن يفهموا ملاذا وجهات النلر
ختتل .

-

جيب أن يثد املتعلمون مزيدا من العمل الكميس ويقوم بالبحث بأنفسهم ومع اآلخرين.
قوة األدلة اليت حيصلون عليها

-

جيب أن يقوم املتعلمون أعماهلمس وعلى وجه اعصو
وحيصل عليها اآلخرون.

-

جيب أن ينتقي املتعلمون بعض املصادر املرجعية.

-

جيب أن يبني املتعلمون بو وح ما يعملون ويبينون فوائدها.

-

جيب أن يتعلم املتعلمون كي يعمل العلماء سويا يف الوقت احلا ر س ويقدرون أهمية
الدليل التررييب لدعم األفكار العلمية  ( .اعيسن س 7007م س . ) 0

وجنـد أن مهنـة التعلـيم يف اململكـة املتحـدة وباإل ــافة إىل الراتـب األساسـي فـإن املعلـم حيصــل
أيض ًا على مموعة من املزايا س مبا يف ذلك :
 .7خمصصات مسثولية التعليم و التعلم ( أموال إ افية إذا كنت ممل مسثوليات إ افية).
 .7معا املعلمني ( اني أك نلام للمعاشات التقاعدية للقطا العام يف البعد ) .
 .9العطــل ( حيصــل علــى أيــام أكثــر مــن املهــن األخــرى س علــى الــرمم مــن املعلمــني يعملــون يف
املدرســـة لــــ  732يومـ ـاً يف الســـنة س و كـــذلك يقومـــون بـــبعض األعمـــال أ نـــاء عطعتهـــم ) .
(. ) Department for Education,2013
 أنواع املدارس يف اململكة املتحدة للطالب يف سن  16عاماً فما دون :
تنقسـم مــدارا التعلــيم العــام يف بريطانيــا إىل ع ــة أقســام  :االبتــدائي ) : (Primaryمــن ســن
اعامسة إىل سن احلاد عشر س و الثانو ) : (Secondaryمن سن الثانية عشـر إىل سـن اعامسـة
عشــر س و الكليــة ) : (Collegeمــن ســن السادســة عشــر إىل ســن الســابعة عشــر أو الثامنــة عشــر
( حســب ســرعة املــتعلم )  .و التعلــيم يف بريطانيــا إجباريــا بــني ســن اعامســة إىل ســن الســابعة عشــر
أو الثامنــة عشــر ( حســب ســرعة املــتعلم ) .وعلــى الــرمم مــن أن معلــم التعميــذ يــذهبون إىل املــدارا
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احلكوميــة (  ) Public Schoolsس إال أن هنــاك مــدارا خاصــة تهــتم بــالتعليم الــديين أو تتــي
للتعميذ فرصاً أوسع ومرونة أكثر ( .اعيسن س 7007م س . ) 0
وجيب على األ فال واملراهقني إىل سن  76عاماً يف اململكة املتحدة أن يتلقوا تعلـيمهم سـواء يف
املنزل أو من خعل االلتحات مبدرسة :
 املدارس احلكومية :حيــق جلميــع األ فــال واملــراهقني مــن ســن مخــس ســنوات إىل ســن  76عامــا االلتحــات باملــدارا
الرمسيــة مانــا .ومالبيــة األ فــال يف اململكــة املتحــدة يلتحقــون بهــذه املــدارا .وتتــوىل احلكومــة
أو السلطات اعلية مهمة اإلشراف على هذه املدارا الرمسية باإل افة إىل توف التمويل العزم .
 املدارس املستقلة  ( :تعرف أيضا باملدارس اخلاصة أو املدارس العامة) :هنالك قرابة  76600مدرسة مستقلة يف اململكة املتحـدة س تتـوىل تعلـيم مـا يقـارب  6726000فـل
ومراهــق ( مــا يعــادل  %662مــن إمــالي عــدد الطــعب يف اململكــة املتحــدة ) .ومالبيــة هــذه املــدارا
املســتقلة مصــل علــى التمويــل اعــا الــعزم مــن خــعل الرســوم الــيت يســددها أوليــاء أمــور الطلبــة.
وكث من هذه املدارا يقدّم بعض املن الدراسية للطعب  .والكث من هذه املدارا املسـتقلة هـي
ــ أعمال خ ية ــ وكل الرسوم املفرو ة تستثمر يف تطوير املدرسة .
 التعليم املنزلي :النســـبة األقـــل مـــن الطـــعب يف ســـن مـــا بـــني  7إىل  76عامــاً حيصـــلون علـــى تعلـــيمهم يف املنـــازل
( تعلــــــيم منزلــــــي)س حيــــــث يتــــــوىل آبــــــاءهم مســــــثولية اإلشــــــراف علــــــى تعلــــــيمهم أو تدريســــــهم .
ولكنك احلصول علـى املزيـد مـن املعلو مـات حـول التعلـيم املنزلـي عـ املواقـع اإللكرتونيـة اعاصـة
يكومـــات كـــل مـــن إجنلـــرتا س وإيرلنـــدا الشـــمالية س وإســـكتلندا س وويلـــز  .املوقـــع اآلخـــر املفيـــد
هو التعليم اآلخر س وهي مثسسـة خ يـة تقـدم الـدعم ألوليـاء األمـور الـرامبني يـار التعلـيم املنزلـي .
) . (The British Council ,2014
 التّدرج عرب املسار التعليمي :
 .7من سن  9إىل  7سنوات :
يف اململكــة املتحــدة يبــدأ األ فــال مشــوارهم التعليمــي ابتــداء مــن ســن  9أو  7ســنوات مــن خــعل
التحــاقهم باحلضــانة املدرســية س أو مموعــة التســلية س أو ع ـ دروا احلضــانة املتاحــة يف املــدارا
االبتدائية .وهذه املرحلة م إلزامية يف املشوار التعليمي .
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 .7من سن  7إىل  76عاما:
التحصيل العلمي بدوام كامل إلزامي يف اململكة املتحدة لأل فال واملراهقني بـني سـن  2إىل 76
عاماً .وحيق جلميع اال فال يف هذه املرحلة العمرية حرز مقاعد مانية للتعلـيم لـدى أ مـن املـدارا
احلكومية .
 .9التعليم االبتدائي :
خمصـــص لأل فــــال يف ســــن  7أو  2ســـنوات إىل  77أو  79عامـــاً س وعــــادة مـــا تعــــرف املــــدارا
امل صصة هلـذه املراحـل باملـدارا االبتدائيـة س أو احلضـانات س أو املـدارا التأسيسـية س أو املـدارا
املتوسطة س أو املدارا اإلعدادية  .وتست دم تصنيفات املدارا املتوسطة واملـدارا اإلعداديـة بصـورة
أك يف قطا املدارا املستقلة .
 .7التعليم الثانو :
خمصـــص للطـــعب مـــا بـــني  77أو  79عامـ ـاً وحتـــى  76عامـ ـاً .يطلـــق علـــى هـــذه الفعـــة مســـميات
كاملدارا الثانوية س أو املدارا العليا س أو مدارا الكبار  .ومالباً ما يست دم هذا الوصـ األخـ
– مدارا الكبار– يف قطا املدارا املستقلة .
 .2ســن  76عامــا فمــا فــوت  :هنــاك العديــد مــن اعيــارات امل تلفــة للطــعب الــرامبني يف مواصــلة
تعليمهم بعد سن الـ 76س وهي على النحو التالي :
 التعليم التكميلي هـو للطـعب مـن عمـر  76سـنة س ولكـن أن يكـون أكادليـاً أو مهنيـاً سوهو على النحو التالي :
 الـــدورات األكادليـــة  :تســـاعد علـــى التحضـ ـ للتعلـــيم العـــالي يف جامعـــة أو كليـــة س
وتهدف هذه الدورات إىل تطوير املعرفة و املهارات التحليلية وتفك ك النقد .
 الدورات املهنية واحلرفية  :متـن املهـارات والتـدريب واملـثهعت العزمـة للنرـاح يف املهنـة
امل تارة من قبل الطالب .
 التعلــيم العــالي  :وهــو للطــعب بســن  70فمــا فــوت ( أو يف ســن  74يف اســكتلندا) .و ينقســمالتعليم العالي إىل مرحلتني :
 املســتوى اجلــامعي  :ويتضــمن درجــة البكــالوريوا س شــهادة التأســيس س دبلــوم الــو ين
العالي س وم ها .
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 مســتوى الدراســات العليــا  :ويتضــمن درجــة املاجســت والــدكتوراه س وهــذا املســتوى هــو
للطـــعب الـــذين أنهـــوا دراســـتهم اجلامعيـــة ويرمبـــون يف احلصـــول علـــى مثهـــل أعلـــى .
) (The British Council ,2014
 نظام االعتماد يف اململكة املتحدة :
تعــد اململكــة املتحــدة مــن أكثــر الــدول األوروبيــة الــيت تــتم فيهــا عمليــات التقيــيم ومتابعــة جــودة
التعلــيم س و إن جــاء نلــام االعتمــاد بهــا متــأخراً عــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة س وخمتلف ـاً عنــه س
فنلــــام االعتمــــاد فيهــــا نلــــام مركــــز س وهيعــــة معــــاي التعلــــيم وخــــدمات ومهــــارات األ فــــال
( أفســتد  ) Ofstedتقـــوم بـــدور رئيســـي فيـــه س حيـــث تقـــوم بعمليـــات التفتـــيش ملســـاعدة املثسســـات
التعليمية على تطبيق والوصول ملستويات أعلى مـن اجلـودة بقـاً للمعـاي املعلنـة  .وكانـت احلكومـة
تقــــــوم بعمليــــــات التفتــــــيش عــــــن ريــــــق وزارة التعلــــــيم ال يطانيــــــة يف إجنلــــ ـرتا وويلــــــز املتحــــــدة
(  (Department for Educationس م انسحبت من القيام بهذا العمـل إىل تأسـيس هيعـة مسـتقلة
وهـي ملـس االعتمـاد ال يطـاني (  ) British Accreditaton Concil - BACو ذلـك يف عـام
(7307م) ب ــرض تفتــيش و اعتمــاد املثسســات التعليميــة س و اعتــ وزيــر تعلــيم أن ملــس االعتمــاد
ال يطاني هو الضمان لتطبيق عمليـة االعتمـاد يف املثسسـات التعليميـة عـن ريـق تقيـيم مـدى اإليفـاء
باملعـــاي الـــيت يضـــعها اجمللـــس  .ـــم مت تأســـيس هيعـــة معـــاي التعلـــيم وخـــدمات ومهـــارات األ فـــال
( أفستد  ) Ofstedس وهي هيعة مستقلة مـ حكوميـة س يرأسـها املفـتش العـام للمثسسـات الرتبويـة
بتكلي من ملكة اجنلرتا س ويقوم بالتفتيش على املثسسـات التعليميـة و يقـدم تقـارير عنهـا س كمـا
يقدم تقريراً سنوياً لل ملان  ( .خليل س 7077م س . ) 737
أمـــــــــــــــــــــــــا هيعـــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــمان اجلـــــــــــــــــــــــــودة يف التعلـــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــالي
( ) Quality Assurance Agency for Higher Education - QAAفهـي وألكثـر مـن 72
عاماً كانت املسثولة عن و ع املعاي يف قطا التعليم العالي املستقل س ومهمتهـا تكمـن يف احلفـاظ
علــى اجلــودة واملعــاي يف اجلامعــات والكليــات يف اململكــة املتحــدة س ييــث تقــدم للطــعب أفضــل
جتربة تعليمية ممكنة  .واعتماد اهليعـة مقـام يف املعـات مـن الكليـات يف اململكـة املتحـدة وخارجهـا .
فهي تقدم الععمة الرائدة يف مال اجلودة التعليمية لقطا التعليم العـالي س والـذ تسـت دم مـن قبـل
الطعب وأولياء األمور والوكاالت كمعاي مضمونة  .فهي تقـدم املشـورة والتوجيـه والـدعم ملسـاعدة
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اجلامعات يف اململكة املتحدة والكليات واملثسسـات األخـرى لتـوف أفضـل جتربـة ممكنـة للطـعب
يف التعليم العالي . )QAA,2014( .
وقد مت يف عام (7334م) إنشاء اهليعة س وهي مسـتقلة ومـ حكوميـة س تهـدف إىل مـرا وتعزيـز
قة اجلمهور يف جودة مثسسات التعليم العالي  .وقد مت تفعيل دورها يف عام (7007م) من خعل :
 مراجعة اجلودة يف املثسسات التعليمية . مراجعة ال امج التعليمية اليت تقدمها املثسسات التعليمية . االعتماد املثسسي س والذ يثد تلقائياً إىل اعتماد ال امج الدراسية الـيت تقـدمها املثسسـاتالتعليمية .
 التطوير باملشـاركة مـع مثسسـات التعلـيم العـالي حـول مـدى مطابقتهـا للمعـاي األكادليـة .( خليل س 7077م س

. ) 739

 املنظمات الت تستهدف جمال املدارس يف اململكة املتحدة :
باإل ــافة لــوزارة الرتبيــة هنــاك العديــد مــن املنلمــات الــيت تســتهدف مــال املــدارا يف اململكــة
املتحدة ومنها :
 .7هيعة تنليم وتقييم املثهعت واالختبارات العلمية

( : ) Ofqual

The Office of Qualifications and Examinations Regulation
مت انشاء اهليعة يف  7أبريل 7070م مبوجب أحكام قانون التدريب املهين س واملهـارات س واأل فـال
والتعلم (7003م) س والذ مت تعديله وفق قانون التعليم (7077م) , 2013.P1 ( .
وتقوم اهليعة باحلفاظ على املعاي وعلى الثقة باملثهعت  .و ذلك باالهتمام بشـهادة الثانويـة العامـة
س و مستوى أ ( ) A levelsيف انكلرتا س ومموعة واسعة من املثهعت املهنية يف كـل مـن انكلـرتا
وايرلندا الشمالية  .و تقوم اهليعة كذلك بتنليم عمليات تقييم املناهج الو نية يف انكلرتا.
. ) Ofqual

وهـــي مســـتقلة عـــن احلكومـــة وعـــن وزارة الرتبيـــة س وترفـــع تقاريرهـ ـا مباشـــرة إىل ال ملـــان يف
ويستمنســرت س ومعيــة ايرلنــدا الشــمالية  .ولكــون اهليعــة مســتقلة فهــي تقــدم املشــورة إىل احلكومــة
بشأن املثهعت والتقييم على أساا األياث اليت تنفذها  .وتقـوم اهليعـة بتنلـيم املنلمـات الـيت تقـدم
املثهعت والتقييمات من خعل االعرتاف واملراقبة س وذلك على النحو املـبني يف قـانون التـدريب املهـين
س واملهارات س واأل فال والتعلم (7003م) س وكذلك قانون التعليم (7077م), 2014 ( .
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. ) Ofqual

 .7وكالة املعاي واالختبارات (Standards and Testing Agency )STA

:

تقوم الوكالة بو ع االختبارات لتقييم األ فال يف التعليم من مرحلة التعليم املبكر وحتـى نهايـة
املرحلة األساسية الثالثة  .وكذلك تقوم بتطوير اختبارات املهارات املهنية للمعلمني املتدربني .
وهي وكالة تنفيذية من وكاالت وزارة التعليم س ويعمل بها حـوالي  700موظـ يف ميـع أحنـاء
اململكـــة املتحـــدة س ككـــوفنرت سو لنـــدنس ونوتن هـــام س وشـــيفيلد سومانشســـرت  .ولكـــن حصـــر
مسثوليات الوكالة بالتالي :
 تطــوير اختبــارات للمنــاهج الو نيــة ذات جــودة عاليــة س مــن أجــل تلبيــة معــاي الئحــة مكتــباملثهعت واالمتحانات .
 دعم املدارا لتنفيذ االختبار م إدارة التقييم . إدارة التقبل واالعتدال يف تقييم املدرسني . تطوير اختبارات املهارات املهنية للمعلمني املتدربني . إدارة خدمـــة الععمـــة الصـــفراء س للتأكـــد مـــن أن و ـــائق االمتحـــان تصـــل بثقـــة للممتحـــنني .( . ) Standards and Testing Agency,2014

 .9هيعة معاي التعليم وخدمات ومهارات األ فال ( أفستد : ) Ofsted
the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills :
يرفــع مكتــب ( )Ofstedتقــاريره مباشــرة إىل ال ملــان س ألنــه جهــة مســتقلة وحمايــدة .ويقــوم
املكتب بفحص وتنليم خدمات الرعاية املقدمة لأل فـال والشـباب س وكـذلك اعـدمات املقدمـة يف
مال التعليم ومهارات املتعلمني من ميع األعمار  .ويف كـل أسـبو يقـوم املكتـب بتنفيـذ املعـات مـن
عمليـــات التفتـــيش والزيــــارات التنليميـــة يف ميــــع أحنـــاء إجنلــــرتا س وينشـــر النتــــائج علـــى موقعـــه
اإللكرتونــي  .ويعمــل املكتــب مــع مــزود اعــدمات ال ـ جيــدين حاليـاً س وذلــك لتعزيــز مســنهم س
ورصـــــد التقـــــدم اعـــــرز س والقيـــــام معهـــــم بتبـــــادل أفضـــــل املمارســـــات الـــــيت رصـــــدها املكتـــــب .
(. )Ofsted , 2014
 آلية التفتيش :
يوجد لدى املكتب مفتشني مت صصني سو خ اء يف نـو اعدمـة الـيت يقومـون بـالتفتيش عليهـا.
وعنـــد إجـــراء التفتـــيش س ســـواءً كـــان ذلـــك يف منـــزل األ فـــال س أو ودار احلضـــانة س أو املدرســـة س
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أو الكلية س أو السـلطة اعليـة س يقومـون بـالرتكز علـى جـودة اعدمـة املقدمـة لكـل فـل بشـكل
فـرد س و كـذلك للشـباب أو املـتعلمني كبـار الســن  .وأ نـاء عمليـة التفتـيش سيقـوم املفتشـون جبمــع
األدلة بشـكل مباشـر سو ذلـك اسـتناداً للممارسـة الـيت الحلوهـا س ومـا تعلمـوه مـن األشـ ا الـذين
يســت دمون هــذه اعدمــة  .ويقومــون باســت دام هــذه األدلــة وم هــا مــن املعلومــات املتاحــة س إلصــدار
األحكام املهنية اعاصة بهم س واليت يتم نشرها يف تقارير التفتيش . )Ofsted , 2014( .
 التفتيش على األداء :
من أجل تعليم الطعب س جيب أن تليب املدارا يف اململكة املتحـدة معـاي اجلـودة الصـارمة الـيت
حــددتها حكومــة اململكــة املتحــدة واهليعــات التعليميــة األخــرى .هــذه املعــاي تشــمل نوعيــة التعلــيم س
اإلقامة س رعاية الطعب س املرافق وأكثر من ذلك.
للتأكــد مــن تلبيــة املــدارا هلــذه املعــاي س يــتم التفتــيش بشــكل منــتلم .يف الفــرتة الواقعــة بــني
الزيارات املقررة س سرتد هيعات التفتيش على الشكاوى إذا لزم األمر.
بعد التفتيش تستلم املدرسة تقريراً يبني أداءها .ولكنك اال ع على هذه التقـارير علـى املواقـع
اإللكرتونية للمدراا س أو من خعل املواقع اإللكرتونية هليعات التفتيش .
وكـــل مدرســـة تنشـــر نتـــائج امتحانـــات عبهـــا علـــى مواقعهـــا اإللكرتونيـــة  .ومعلـــم املواقـــع
اإللكرتونية هليعات التفتيش تنشر أيض ًا معلومات عن نتائج االمتحانات واألداء األكادلي .
فهناك عدد من هيعات التفتيش يف اململكة املتحدة س وهي :
 اجنلرتا  :مكتب معاي التعليم ( . ) Ofsted اسكتلندا  :مفتشية صاحبة اجلعلة لرقابة التعليم يف اسكتلندا . ويلز :مفتشية صاحبة اجلعلة لرقابة التدريب والتعليم يف ويلز ( . ) Estyn ايرلندا الشمالية :هيعة رقابة التعليم والتدريب يف ايرلندا الشمالية . ميع املنا ق  :اهليعة املستقلة لرقابة املثسسات التعليمية ( . ) ISI ميع املنا ق  :مفتشية مدارا بريدج . ميع املنا ق  :خدمة تفتيش املدارا . (The British Council ,2014 ) . جمموعة " بروسبيكتس  " Prospectsالربيطانية :
بروســـبيكتس هـــي منلمـــة ديناميكيـــة ومبـــادرة تـــوف مموعـــة واســـعة مـــن خـــدمات التعلـــيم
والتوظيـــــــــــــ ـ والتـــــــــــــــدريب يف اململكـــــــــــــــة املتحـــــــــــــــدة وعلـــــــــــــــى الصـــــــــــــــعيد الـــــــــــــــدولي .
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و جوهر عملـها هـو مسـني فـر

احليـاة واملهـارات وتطلعـات ميـع مـن تدعمـه  .فهـي ويف كـل عـام

متــس حيــاة أكثــر مــن مليــون شـ ص مــن خــعل مموعــة واســعة مــن اعـدمات ذات اجلـودة العاليــة .
(. )Prospects,2014
فهي مموعة رائدة يف مال تـوف خـدمات التعلـيم والتـدريب يف اململكـة املتحـدة  .لـديها عائـد
سـنو يزيـد عـن  700مليـون جنيـه اسـرتليين س وعـدد موظفيهـا أكثـر مـن ( )7000شـ ص داخـل
اململكة املتحدة وخارجها وهي شركة ومملوكة بالكامل من قبل موظفيهـا  .وهـي مقـاول رئيسـي
للحكومـة ال يطانيـة ولديـه عقـد ملـدة مخـس سـنوات بقيمـة  700مليـون دوالر مـع " األوفسـتيد "
للتفتيش والتقييم على دور احلضانة ومثسسات التعليم املبكر  .فهي رائده يف مـال تـوف خـدمات
مسـني وتطـوير املـدارا يف ميـع أحنـاء اململكـة املتحـدة  .و لـديها قـوة عاملـة كـب ة مـن
االستشـاريني املت صصـني يف مسـني املـدارا الـذين لـديهم تـاريخ وظيفـي ويـل  .ولـديها عـدد مـن
املكاتـب يف خمتلـ أحنـاء اململكـة املتحـدة ومكاتـب متثيـل دوليـة يف وكيـو وشـن ها وسـيول
وموسـكو  .وهـي كـذلك املـزود الرائـد يف اململكـة املتحـدة لتقـديم املشـورة واملعلومـات اعاصـة
باملس ة الوظيفية والتوجيه لطعب املرحلـة الثانويـة الـذين يتطلعـون اىل مقيـق تقـدم علـى مزيـد مـن
التعلـيم أو االنتقـال إىل عـامل األعمـال  .وانضـم الـي أعمـال مموعـة " بروسـبكتيس " شـركة "
جابيتاا " لعستشارات التعليمية واليت تأسست عام (7049م) وأصبحت جزءاً من "بروسـبيكتس" .
وتقدم " جابيتاا " التعليم والتدريس س واملشورة والتوجيه للعمـعء الـدوليني س واألسـرة احلاكمـة يف
اململكة املتحدة من بني العمعء اليت تقدم هلا اعدمه ( .شركة بروسبيكتس س . ) 6
 عمليات الرقابة على املدارس الربيطانية خارج اململكة املتحدة :
وهــي إ ــار عمــل للرقابــة املدرســية علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة س وختضــع
مبوجبهــا هــذه املــدارا للرقابــة وفــق املعــاي املعتمــدة يف املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة.
ولقد و عت اهليعة ال يطانية للتعليم يف إجنلرتا وويلز هـذه املعـاي ليـتم تطبيقهـا علـى ميـع املـدارا
ال يطانيـة خـارج اململكـة املتحـدة س حيـث تتـوىل هيعـة معـاي التعلـيم وخـدمات ومهـارات األ فـال
( أفســتد  ) Ofstedمتابعــة عمليــات الرقابــة يف هــذه املــدارا  .ويــتم إعــداد تقــارير منفصــلة خاصــة
بعمليــات الرقابــة علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة وو ــعها يف متنــاول ميــع أوليــاء
األمــور ع ـ نشــرها يف املوقــع اإللكرتونــي للهيعــة ال يطانيــة للتعلــيم يف إجنلــرتا وويلــز .وتــوفر تقــارير
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الرقابــة علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة ألوليــاء األمــور واأل ــراف املعنيــة األُخــرى
معلومــات مفصــلة حــول مــدى التــزام هــذه املــدارا بتطبيــق املعــاي املطبقــة يف املــدارا املســتقلة يف
اململكــة املتحــدة  .ومصــل املــدارا الــيت تــنر يف تلبيــة هــذه املعــاي علــى االعتماااد األكاااد ي مــن
اهليعة ال يطانية للتعليم يف إجنلرتا وويلز س وستكون صعحية هذا االعتماد سارية ملدة عث سـنوات.
ويكون تقييم مدى تطبيق مسات التعليم ال يطـاني يف بيعـة املدرسـة ومنهاجهـا التعليمـي س والتـدريس
والرعاية املقدمة للطلبة وإجنازاتهم من اجلوانب األساسية اليت سـيتم الرتكيـز عليهـا يف الرقابـة علـى
املدارا ال يطانية خارج اململكـة املتحـدة س ويكـون جنـاح املـدارا املشـاركة يف تلبيـة هـذه املعـاي
دلــيعً وا ــحاً علــى قــدرتها يف تقــديم تعلــيم بريطــاني مشــابه يف مساتــه للتعلــيم الــذ تقدمــه املــدارا
املستقلة يف اململكة املتحدة  ( .هيعة املعرفة س7077م س

. )7

 مركز املعلمني الربيطانيني ( : ) CfBT
مركـز املعلمـني ال يطـانيني للتعلـيم عبـارة عـن مثسسـة خ يـة رائـدة لتـوف اعـدمات الرتبويـة
للصاحل العام يف اململكة املتحدة وحول العامل  .و تأسس مركز املعلمني ال يطانيني منـذ  70عامـاً
س وحيقـق املركـز اآلن عائـداً سـنوياً يزيـد عـن  700مليـون جنيـه اسـرتليين س ويتضـمن نطـات عمـل
املركز  :التدريب على التدريس والقيادة س وتصميم املناهج الدراسية س وخدمات مسـني املـدارا .
ويقوم معلـم املـوظفني فيـه بتقـديم اعـدمات مباشـرةً للمـتعلمني يف املـدارا أو مـن خـعل املشـاريع
اعاصة بالتعميذ املنبوذين يف مثسسات إصعح الناشعني وتقـديم اإلرشـاد والتوجيـه لصـ ار السـن .
ولقد قام املركز بتطبيق برامج إصعح ناجحة لصاحل العديد مـن احلكومـات حـول العـامل  .حيـث
تتضـمن بعـض األمثلـة احلاليـة برنـامج تعلـيم املوهـوبني واملتفـوقني لصـاحل هيعـة األ فـال واملـدارا
والعـائعت يف اململكـة املتحـدة (  ) DCSFس وبرنـامج و ـين لتـدريب املعلمـني يف ماليزيـا حلسـاب
وزارة التعليم املاليزية  .ويتضمن عمعؤنا من اجلهات احلكومية وزارة التعليم يف سلطنة برونـا س
وملـس أبـو ظـيب للتعلـيم س وجهـات تقـديم املسـاعدات كاالمـاد األوروبـي وهيعـة التنميـة الدوليـة
والبنــك الــدولي س والوكــاالت الو نيــة كهيعــة معــاي التعلــيم وخــدمات ومهــارات األ فــال
( أفستد  ) Ofstedوالسلطات اعلية  .يقوم املركز بإعادة اسـتثمار أ فـائض حيققـه مـن عملياتـه
يف البحث والتطوير الرتبو  ( .سامنز س 7004م س . ) 7
ويعمــل (  ) CfBTيف أكثــر مــن ( ) 00دولــة يف ميــع أحنــاء العــامل س وذلــك يف املشــاريع الــيت
ترتاوح بني إصعح التعليم على املستوى الو ين لتحسني أداء املدرسـة بشـكل متفـرد  CfBT .توظـ
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أكثر من (  ) 96900موظفاً يف ميع أحناء العامل س وتتمثل مهمتهم يف مسني التعلـيم لتحسـني حيـاة
املــتعلمني  .وينــتهج مركــز املعلمــني ال يطــانيني (  ) CfBTــــ وهــي جهــة املعتمــدة مــن وزارة التعلــيم
ال يطانيــة يف إجنلــرتا وويلــز ــــ ســت ــرت رئيســة يقــدم مــن خعهلــا حلــول تعليميــة متميــزة ومســتدامة.
ليساهم مـن خـعل ععقـات الشـراكة مـع املـدارا واحلكومـات وكـذلك الشـركاء مـن القطـاعني
العــام واعــا س يف إحــداث ت ــي ومويــل يف حيــاة معيــني املــتعلمني مــن األ فــال والطــعب الصـ ار
حــول العــامل ( لــارا املركــز نشــا ه داخــل اجنلــرتا سويف العديــد مــن الــدول يف أفريقيــا س وآســيا س
والشرت األوسا)  .باإل افة إىل تقديم اعدمات التعليمية واالستشارية على الصعيد العـاملي س ويقـوم
مركز املعلمـني ال يطـانيني) (CfBTأيضًـا بـإدارة مموعـة مـن املـدارا الـيت متوهلـا احلكومـة يف
اجنلرتا س وهو لتلك كذلك مموعة دولية من املدارا اعاصة .كما يتم استثمار أ فـائض مـاد
ناتج عن عملنا يف برنامج األياث الرتبوية املتاحة للعامة .حيـث تسـاهم هـذه األيـاث علـى أن تكـون
ممارسات ) (CfBTمعتمدة على األدلة وتدعم التزامهـا حنـو مقيـق التميـز يف مـال التعلـيم  .ولـدى
مركـز املعلمـني ال يطـانيني ) (CfBTالتـزام خـا حنـو تطـوير التعلـيم يف العـامل العربـي (منطقـة
الشــرت األوســا ومشــال إفريقيــا) .ولديــه حاليًــا مكاتــب عاملــة يف كــل مــن أبــوظيب ودبــي وعمــانس
وفريــق عمــل يتكــون مــن  20موظ ـ علــى املــعك الــدائم مــوزعني علــى املنطقــة  .ومركــز املعلمــني
ال يطــانيني ) (CfBTهــو مثسســة مــ رييــة س تســتثمر يف كــل عــام مــا يصــل إىل مليــون جنيــه
اســرتليين يف البحــوث الرتبويــة  .وتســاعد البحــوث املبنيــة علــى املمارســة الــيت يقــدمها مركــز املعلمــني
ال يطانيني ) (CfBTيف توف املعلومات العزمة وتشكيل سياسة التعليم يف اململكـة املتحـدة وعلـى
مستوى العامل .ويَكمُن هدف املركـز يف ـمان أن يكـون السـتثماراته هـذه أ ـر مباشـر وقـو علـى
املنــتفعني بــه وذلــك مــن خــعل العــاملني يف اجملــال الرتبــو وصــنا السياســة .حيــث تعمــل جلنــة األمنــاء
التابعة للمركز على إدارة برنامج البحوث املتاحة للعامة . ) CfBT.2014 ( .
 معايري املدارس الربيطانية خارج اململكة املتحدة :
تعــرض اهليعــة ال يطانيــة للتعلــيم يف إجنلــرتا وويلــز يف موقعهــا اإللكرتونــي معلومــات مفصــلة عــن
معاي املدارا ال يطانية خارج اململكة املتحدة س وتتضمن اجلوانب الرئيسية التالية:
 .7مدى جودة التعليم يف املدرسة .
 .7مدى جودة التطور الديين واألخعقي واالجتماعي والثقايف لدى الطلبة .
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 .9مدى جودة توف التنشعة السليمة للطلبة واعافلة على صحتهم وسعمتهم .
 .7مدى معئمة أصحاب املدرسة وكفاءة كادرها لألمراض التعليمية .
 .2مدى جودة مرافق املدرسة ومبانيها .
 .6مدى جودة املعلومات اليت تقدمها املدرسة ألولياء األمور و األ راف املعنية األخرى .
 .4مدى جودة إجراءات املدرسة يف معاجلة الشكاوى .
 .0مدى جودة إجراءات قبول الطلبة والتحاقهم باملدرسة .
 .3مدى جودة القيادة واإلدارة املدرسية .
ويــتعني علــى املــدارا اعاصــة الــيت ترمــب باحلص ـول علــى االعتمــاد لتــدريس املنهــاج التعليمــي
ال يطاني أن تثكد جناحها يف تلبية ميع املعاي املطلوبة س وتلبية متطلبات الرقابة املدرسـية جلهـاز
الرقابة املدرسية  ( .هيعة املعرفة س7077م س . )0
 ضمان اجلودة يف اململكة املتحدة يف التعليم العالي :
تعد مثسسات التعلـيم العـاىل ال يطانيـة مـن املراكـز الرائـدة عامليـا فـى التعلـيم وأنشـطة البحـث
العلمـــى س ويوجـــد حاليـــا مـــا يزيـــد عـــن (  ) 700جامعـــة للتعلـــيم العـــاىل فـــى اململكـــة املتحـــدة وهـــذه
املثسسات ت طى تنوعا واسعا من األنشطة وهلا خلفيات متباينـة وتعمـل فـى منـا مـن الـت السـريع س
وهى هيعات مستقلة ال متتلكها الدولةسومعلمها مع ذلك تعتمد كليـة علـى التمويـل احلكـومى مـن
خــعل مــالس متويــل التعلــيم العــاىل س فعلــى الــرمم م ـن أن اجلامعــات فــى بريطانيــا مســتقلة م ـ أن
معلمها يعتمد على متويل من احلكومـة س كمـا أن وكالـة ـمان اجلـودة للتعلـيم العـاىل)(QAA
هى وكالة مستقلة مهمتها و ـع معـاي تضـمن اجلـودة فـى التعلـيم العـاىل س كمـا أن دورهـا مراقبـة
اسـتمرار ــمان تطبيــق هــذه املعــاي وتطويرهــا س واىل جانــب هــذه الوكالــة هنالــك مثسســات متــن
االعتماد مثل  BAC, OUVSوم ها وابتـداء مـن سـنة (7007م) أصـبحت ميـع مثسسـات التعلـيم
العاىل فى بريطانيا ملزمة بإعطاء معلومات عن :
 أنلمة اجلامعة  -قبول الطعب واستمرارهم وخترجهم . أنلمة مان اجلودة فى املثسسة  ( .الدهشان س7004م س118
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وينفرد قطا التعليم العالي يف اململكة املتحدة بض امته وتنوعه .وتتباين مثسسـاته التعليميـة
مـن حيـث حرمهـا ومـا تركـز عليـه مـن مـواد دون م هـا واهتماماتهـا البحثيـة وبنيتهـا التحتيـة
وأولوياتها .ويعد عدم الترانس هذا جوهر قوة املنلومة الذ لكن قطا التعليم العالي من تلبيـة
شتى احتياجات الطـعب علـى اخـتعفهم مـن تنويـع رسـاالت مثسسـاته  .ولـيس هنـاك مـنهج دراسـي
و ين ملثسسات التعليم العالي يف اململكة املتحدة ؛ وللطالب أن تار ما شاء مـن بـني ( ) 706000
برنـامج دراسـي  .و ـمان اجلـودة يف هـذا اإل ـار مسـثولية تقـع علـى كاهـل قطـا التعلـيم العـالي
ويتحملـها يـزم وجـد س وكـل منلومـة و نيـة تقـوم علـى مبـدأ مراجعـة األقـران تضـمن أن تكـون
جودة الشهادات املمنوحة ومقاييسها قابلة ملقارنة واسعة النطـات ( وليسـت مسـاوية أو مما لـة ) عـ
قطا التعليم العالي  .وهذه املنلومة الو نية مدد ما يلزم من معاي أكادلية  -أ املستوى الذ
جيب على الطالب أن يبل ه ليحصل على مثهل ما وما يلزمه من جودة أكادليـة أيضـاً ـــ أ قـدر
انتفا الطالب مبا تقدمه له جامعته من فر للتعلم واستعانته بها على بلوغ ماياتـه األكادليـة ـــ .
إن مثسسات التعليم العالي يف اململكة املتحدة تتمتع باحلكم الذاتي س أ أن كـعً منهـا تتحمـل
مسـثوليتها يف املقـام األول عـن احلفـاظ علـى جـودة مـا تدرسـه مـن علـوم لطعبهـا وعـن مسـتوى مـا
متـنحهم إيـاه مـن مثهـاالت  .وفيمـا أن الدولـة ال متلـك هـذه املثسسـات وال تـديرها س فـإن ميعهـا
تقريبـ ًا تتلقـى متـويعً حكوميـاً توزعـه عليهـا مـالس التمويـل امل تلفـة لكـل مـن اجنلـرتا وويلـز
واسكتلندا ومصلحة التوظي والتعلم يف أيرلنـدا الشـمالية س وهـذه اجلهـات التمويليـة لـديها التـزام
قـانوني بضـمان جـودة التعلـيم العـالي الـذ متولـه س وهـي تفـي بالتزامهـا مـن خـعل وكالـة ـمان
اجلودة يف التعليم العالي (  ) QAAوهي جهة مستقلة تراجع مدى التزام كليات اململكـة املتحـدة
وجامعاتها مبعاي ها وجودتها األكادلية وتقـدم تقريرهـا عـن هـذه املثسسـات وتـدعمها مـن خـعل
أنشطة تطويرية تنهض بها س فإذا تراجعت أو انعدمت قة وكالـة ـمان اجلـودة يف التعلـيم العـالي
بإدارة جامعة ما ملا تتبناه من املعاي واجلودة أو إلحداهما س فإنها تقوم برفـع تقريـر بهـذا األمـر إىل
جهـات التمويـل يـتم نشـره يف مـا بعـد س ولكـل جهـة مـن اجلهـات التمويليـة سياسـتها إزاء مسـتوى
اجلــودة الــذ ال تعــده مر ــياُ بشــكل قــد يــثد إىل قطــع التمويــل يف نهايــة األمــر .
. )77
( باسكرفيل س ومكليود سو سَوندرز س7077م س
و االعتمــــــــــاد فــــــــــى بريطانيــــــــــا يــــــــــتم مــــــــــن خــــــــــعل ملــــــــــس االعتمــــــــــاد ال يطــــــــــانى
) British Accreditation council (BACوالـذى مت تأسيسـه فـى عـام  - 7307بعـد انسـحاب
احلكومة من عملية التفتيش الذى كان يقـوم بـه قسـم التعلـيم Department of Education
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و يضم اجمللس ممثلني عن هيعات القطا احلكومى الذين رأوا أن هناك حاجـة إلجيـاد هيعـة مسـتقلة
جديــدة لكنهــا تقــديم خدمــة التفتــيش واالعتمــاد س علــى أن تقــوم احلكومــة بتمويلــها مبــدئياً س
ويستطيع ملس االعتماد ال يطانى ) ( BACمتويل نفسه ذاتيا فى الوقت احلاىل س كما أنـه يعمـل
مـع ملـس جـودة التعلـيم املفتـوح والتعلـيم عـن بعـد open and Distance Learning Quality
)council ( ODLQCس و بقـا لقـانون إصـعح التعلـيم  Education Reform actالصـادر فـى
عام 7300س ال تستطيع الكليات من درجات علمية حتـى تعطـى هلـا السـلطة ذلـك س ولـن حيـدث هـذا
اال إذا مت إعتمادهـا بواسـطة ) ( BACس مـع العلـم بـأن الكليـات التـى تطلـب االعتمـاد يكـون علـى
أسس تطوعية منها س أى أن عليها أن تلهر رمبة فى تقييم مستقل ألدائها التعليمى س ويقع علـى عـاتق
الطعب وأولياء األمور التأكد من أن املثسسات املاحنة للدرجات العلمية معتمدة من قبـل )( BAC
فإذا مل تكن معتمدة س فإن درجاتهم العلمية تكون م صاحلة  .ويهدف ملس االعتماد ال يطـانى
من اعتماد املثسسات التعليمية ما يلى :
 .7دعم وتقديم النص ملثسسات التعليم العاىل س للحفاظ على جودة التعليم فيها ومسينها .
 .7تقديم دليل مستقل للطعب الذين يبحثون عـن تعلـيم عـال أو تعلـيم للكبـار فـى مثسسـة خـارج
الدولة .
 .9تقديم

مان للمكانة اجليدة للمثسسة التعليمية س للحكومة واهليعات األخرى .

 .7متكني املثسسة التعليمية من أن تعلـن بأنهـا قـد قبلـت متطوعـة التفتـيش املسـتقل س وأنهـا قـد
حققــت شــرو (  ) BACس وأن كــل اجلوانــب اعاصــة بــالتعليم والــتعلم فــى املثسســة تــتم
. ) 797

بشكل جيد  ( .الدهشان س7004م س

 ضمان جودة الربامج الدراسية وااللتزام مبعايريها :
تتس ـم منلومــة ــمان اجلــودة و االلتــزام باملعــاي الــيت تتبناهــا اململكــة املتحــدة حالي ـاً بعراقتهــا
ورسوخها بل إنها قد أ رت على أوجه التنمية والتطوير املوازية يف خمتل أرجاء العامل وهي تقوم علـى
ست خصائص رئيسية نوردها فيما يلي :
 .7أن تقـــوم وكالـــة ـــمان اجلـــودة يف التعلـــيم العـــالي (  ) QAAمبراجعـــة اجلامعـــات مراجعـــة
خارجية مستقلة تنتهي بنشر تقارير عنها .
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 .7مموعة من األدوات تسمى ( بالبنية التحتية األكادلية ) .
 .9أن مثسسات التعليم العالي لديها نلمها الداخلية اليت تتبناهـا للحفـاظ علـى اجلـودة وااللتـزام
باملعـــاي س مبـــا فيهـــا االســـتعانة مبمتحـــنني خـــارجيني يف املرحلـــة اجلامعيـــة األوىل ومرحلـــة
الدراسات العليا .
 .7االخنــرا مــع أكثــر مــن  20جهــة تنليميــة وقانونيــة ومهنيــة (  ) PSRBsس وكــذلك مــع
الط ـعب والعــاملني س بهــدف تبــادل املعلومــات واع ـ ات س بقصــد ترشــيد اللــوائ التنليميــة
واملراجعــات اعارجيـــة والتعلــيم العـــابر للرنســيات س وخاصـــة لــدى حمـــاوالت حــل املشـــاكل
املتعلقة باالعرتاف بشهادات اململكة املتحدة األكادلية .
 .2آليات دعم مسني اجلـودة س مـن مثـل تبـادل اعـ ات يف مـال املمارسـات احلسـنة وتطـوير
مستوى أعلى من املهنية يف التدريس .
 .6تـداب الترـاوب مـع شـكاوى الطـعب  ( .باسـكرفيل س ومكليـود سو سَـوندرز س7077م س
. )72
ويشمل نلام مان اجلودة فى هيعة مان اجلودة (  ) QAAاآلتى :
 .7عمليات املراجعة الداخلية لتوكيـد اجلـودة س والتـى تـتم بواسـطة املثسسـات التعليميـة .نفسـها
من خعل مراجعة ال امج بواسطة حمكمني داخليني وخارجيني
 .7مراجعة اجلودة باملثسسة التعليمية وذلك بواسطة هيعة توكيد اجلودة.
 .9مراجعة برامج املثسسة التعليمية بواسطة هيعة توكيد اجلودة.
 .7االعتماد بواسطة هيعة توكيد اجلودة.
 .2تقيــــــيم األيــــــاث التــــــى تــــــتم باملثسســــــة التعليميــــــة بواســــــطة القــــــائمني علــــــى املراجعــــــة
 Peer Reviewersعن ريق اجلهة املاحنة . Funding Body
وفى عام  7007مت تفعيل دور هيعة توكيد اجلودة من خعل النلام األتى :
 .7مراجعة املثسسات التعليمية  Institutional Auditلكل مخس سنوات.
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 .2التطــــــــــــــــــوير باملشــــــــــــــــــاركة مــــــــــــــــــع مثسســــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــاىل
 Developmental Engagementحـول مـدى مطابقتهـا للمعـاي األكادليـة .
( الدهشان س7004م س
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 املراجعة اخلارجية املستقلة :
تشارك كافة جامعات اململكة املتحدة وكليات التعليم العالي بهـا يف وكالـة ـمان اجلـودة
يف التعلـيم العـالي (  ) QAAوتت ـذ مراجعاتهـا وفحوصـاتها صـورة ختتلـ بـاختعف مكانهـا يف
اململكة املتحدة اختعفاً فيفاً س لكنها تشتمل على :
-

القيام بزيارات دورية ملثسسات التعليم العالي وكليات التعليم اإل ايف اليت تقدم برامج
التعليم العالي .

-

نشر تقارير حول مدى قتها يف قدرة كل مثسسة تعليمية علـى اعافلـة علـى املسـتوى
واجلودة املطلوبني .

-

ومتابعة كل جانب مـن اجلوانـب الـيت متـاج إىل مزيـد مـن االهتمـام مبـا يكفـل اختـاذ
مثسسات التعليم العالي تلك خطوات مر ية حنو معاجلة أ قصور لديها .

-

وتزويد جهات التمويل يف اململكة املتحدة مبا يلزم من معلومات .

و تضـطلع وكالـة ـمان اجلـودة يف التعلـيم العـالي (  ) QAAبفحـص مـا يو ـع مـن تـداب
تعاونية بني مثسسات التعليم العالي يف اململكة املتحدة واملنلمات اعارجية س وتفضي إىل أن متن
مثسسـات اململكـة املتحـدة الشـهادات العلميـة ملسـتحقيها  ( .باسـكرفيل س ومكليـود سو سَـوندرز
س7077م س . )72

 البنية التحتية األكاد ية :
عملت وكالة مان اجلودة يف التعليم العالي (  ) QAAمع قطا التعليم العـالي علـى تطـوير
مموعة من النقا املرجعية املتفق عليها و نياً س واليت تعرف بالبنية التحتية األكادلية س و اليت
تستعني بهـا املثسسـات يف توجيـه سياسـاتها مـن أجـل احلفـاظ علـى اجلـودة و املعـاي األكادليـة س
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وتعتـ هـذه النقـا نقطـة انطـعت مشـرتكة لكافـة املثسسـات لتحديـد جـودة برامهـا الدراسـية
ومعاي ها وتوصيفها و مانها  .وتنطو البنية التحتية األكادلية على أربعة عناصر يرتابـا كـل
منها داخلياً مع اآلخر س وتعنى مدونة املمارسة بإدارة اجلودة  .فيما ترجع مثسسات التعليم يف و ع
معاي ها إىل املراجع الثعث األخرى وهي :
 .7هياكل مثهعت التعليم العالي .
 .7البيانات املرجعية للمواد الدراسية.
 .9مواصفات ال امج الدراسية .
وقد أجرت وكالة

مان اجلودة يف التعليم العالي (  ) QAAعام  70ــ 7003م دراسـة تقييميـة

تناولـت فيهـا مـدى صـعحية البنيـة التحتيـة األكادليـة  .واقرتحـت يف تقريرهـا الـذ خلصـت إليـه
الدراسـة أن تعـاد هيكلـة العناصـر األربعـة املنفصـلة ليـتم دمهـا يف مدونـة ممارسـة واحـدة لتنلـيم
املعـاي واجلـودة والتحسـني .وقـد اقتُـرح أن تقـع املدونـة اجلديـدة يف جـزئني  ( :اجلـزء أ صـص
للمعاي س واجلزء ب صص للرودة وتعزيزها )  ( .باسـكرفيل س ومكليـود سو سَـوندرز س7077م
س

. )72

 معايري ضمان اجلودة فى اململكة املتحدة :
 تأمني بيعة تعليمية مناسبة. استقعلية اجلامعة عن اجلهة املالكة.-

مان السيولة املالية.

 تأمني هيكل تنليمي مرتابا. وجود نلام لضمان اجلودة. تأمني تطوير املناهج التعليمية وأساليب التقييم مبشاركة اهليعة التعليمية. وجود ممتحنني خارجيني وإسهام االستشاريني من هيعات ومراجع أكادلية فـى مـاالتاملراقبة والتطوير .
كما توجد معاي فرعية خاصة بالعناصر التالية :
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شر من الشهادات  -مقيق األهداف التعليمية  -التقيـيم املسـتمر للـ امج  -شـرو قبـول الطـعب
 -رت التقييم  -نوعية وأساليب التعليم  ( .الدهشان س7004م س
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 دعم حتسني اجلودة :
إن مثسسات التعليم العالي يف اململكة املتحدة ملتزمة بالتعلم من خ اتها وخـ ات م هـا مـن
املثسسات باعتبار هذه اع ات مقوماً جوهرياً من مقومات مسني ما تقدمه لطعبهـا .وهـي تقـوم
بذلك ع اإلنصات لطعبها والتراوب الفعال مع مـا لـص إليـه املسـ الطعبـي الـو ين ( ) NSS
من آراء س واالنتفا مبا تقدمه هلا اجلهات الو نية مثل أكادليـة التعلـيم العـالي ومثسسـة القيـادة
للتعليم العالي ووكالة مان اجلودة يف التعليم العالي (  ) QAAذاتها من دعم  .واجلهات الثعث
ميعهـا جهـات مسـتقلة تـدعم اجلامعـات والكليـات تعزيـزًا للرـودة يف التعلـيم العـالي مـن خـعل
التطـوير املهـين للمدرسـني واملـديرين واإلداريـني  ( .باسـكرفيل س ومكليـود سو سَـوندرز س7077م س
. )72
 أهداف ضمان اجلودة فى التعليم العالي يف اململكة املتحدة :
يهدف مان اجلودة يف اململكة املتحدة إىل :
 معاونة مثسسـات التعلـيم العـالي واجلـامعى علـى تطـوير أدائهاسومسـني مـدخعتها وعملياتهـاوخمرجاتها .
 زيـــادة الثقـــة العامـــة فـــى مثسســـات التعلـــيم العـــاىل واجلـــامعى حمليـ ـاً وعامليـ ـاً س ويف مســـتوىالشهادات التى متنحها .
 تــوف معلومــات مو ــوت بهــا يســتفيد بهــا ميــع األ ــراف املرتبطــة مبثسســات التعلــيم العــاىلواجلــــامعى مثــــل الطــــعب س أوليــــاء األمــــور س أصــــحاب األعمــــال س االجهــــزة احلكوميــــة س
ومثسسات التمويل س وأيضا أعضاء املثسسة أنفسهم من أكادليني وإداريني .
 -معاونة مثسسات التعليم العاىل على اختاذ قرارات بشأن تطويرها .

114

 مقيـــق مبـــدأ الشـــفافية والو ـــوح والصـــراحة س حـــول مســـتوى مثسســـات التعلـــيم العـــاليواجلامعى س و اصة ما يتصل مبستوى ال امج التى تقدمهاسوالشهادات التى متنحها .
 -تهيعة وسائل مقيق مبدأ اعاسبية بالنسبة للموارد  ( .الدهشان س7004م س
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 إجراءات نظام ضمان اجلودة يف التعليم العالي فى اململكة املتحدة :
بعد االتفات بني مثسسـة االعتمـاد واملثسسـة املنـوى اعتمادهـا جتـرى إجـراءات االعتمـاد مبوجـب
جداول حمددة تتم مبوجبها األمور التالية :
 تتم زيارة املثسسة التعليمية ملقابلة املسعولني س وللتعرف على خمتل نواحيها . تقــدم املثسســة املنــوى اعتمادهــا تقريــرا عــن أنلمتهــا س وأســاليب التعلــيم وإجــراءات ــماناجلودة س وعلى األخص التقييم الذاتى .
 تتم زيارة املثسسة لإل ع على مدى تطبيق األنلمة اعاصة باجلودة س وتتم مقابلة املسـعولنيس واللران األكادلية س واملعلمني س والطعب .
 يقدم تقرير عن نتائج الزيارة الثانية للمثسسة . يناقش التقرير مع املثسسة . تصدر التوجيهات باالعتماد أو اإلصعحات الواجب تأمينها للحصول على االعتماد . تبقى املثسسة بعد حصوهلا على االعتمـاد والـذى مدتـه  6سـنوات ملزمـة بتطبيـق املعـاي مـتو أة التدقيق الدورى .
و يتضمن منوذج االتفات الكث من النقا والتفاصيل وخطو ه العريضة هى االتفات على :
 مراجعة ال امج كل ست سنوات على األقل . تعيني أعضاء فريق االعتماد الذ سيكون بشكل عام من عضوين أكـادليني مـن مثسسـةاالعتمادس وممتحنني خارجني ال ععقة هلم باملثسسـة املـراد اعتمادهـا وال مبثسسـة االعتمـادس
كما أن هنالك مهنيني استشاريني من كل اختصـا س وهنالـك عضـوين مـن املثسسـة املـراد
اعتمادهـا س كمـراقبني فـى االجتماعـات لـيس هلـم حـق القـرار س علـى أن يكونـا مـن ملـس
أمناء املثسسة وليس من اإلداريني .
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 زيـارة املثسسـة املنـو اعتمادهـا يف أوقـات متفـق عليهـا س وجيـرى مـن خعهلـا مناقشـة التقيـيمالداخلي س وكذلك مناقشة التقريـر اعـارجي س وملثسسـة االعتمـاد احلـق فـى مقابلـة أعضـاء
من اهليعة األكادلية واإلدارية والطعبية للمثسسة التى تطلب االعتماد.
 تأمني مان اجلودة من معاي تطلبها مثسسة االعتماد . تقديم تقارير دورية ملثسسة االعتماد خعل مدة االعتماد التى تستمر  2أو  6سنوات . تدفع املثسسة املراد اعتمادها سمبل ا حمددا عن كل الب فى االختصـا( الدهشان س7004م س

. ) 794
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املنـوى اعتمـاده .

منوذج دولة سنغافورة يف االعتماد املدرسي
Accreditation in Singapore
 متهيد :
سن افورة دولة تقع يف قـارة آسـيا س ويبلـم عـدد سـكانها  267606907مليـون نسـمة س وهـي قصـة
جناح استثنائية س إذ إنها يف أقل من  20عام مولت من جزيرة فق ة معدومة املـوارد الطبيعيـة إىل بلـد
تضــــاهي مســــتويات معيشــــة ســــكان نل اتهــــا يف الــــدول الصــــناعية الكــ ـ ى األكثــــر تطــــوراً .
( الدخيل س 7792س . )770
يهـــدف نلـــام التعلـــيم يف ســـن افورة ملســـاعدة الطـــعب علـــى اكتشـــاف مـــواهبهم س ومقيـــق
إمكانــاتهم س وتطــوير شـ فهم للتعلـيم والــذ يســتمر معهــم ــوال حيــاتهم  .فميزانيــة التعلــيم الســنوية
تقــدر بـــ  7066مليــار دوالر وذلــك يف 7077م  .موزعــة علــى أكثــر مــن  920مــن امل ـدارا االبتــدائي س
والثـــــــانو س والتعلـــــــيم مـــــــا بعـــــــد الثـــــــانو س بـــــــدعم مـــــــن 000س 97مـــــــن مـــــــوظفي التعلـــــــيم .
). ) EDUCATION IN SINGAPORE,2012.p0
إن ميزة التنافسية كانت إحـدى أهـم الـدعائم يف مسـني جـودة التعلـيم يف سـن افورة س باعتبـار
أن هــذه التنافســية قــدمت لابــاء والطــعب مــاالت أوســع لعختيــار س كمــا أج ـ تطبيــق املســاءلة
املدارا على مسني برامها  ( .اجمليدل س 7799هـ س . ) 30
ويســب تقريــر ب ســون لعــام 7077م ( )Pearson 2014عــن الــدول األعلــى يف العــامل يف
التحصيل العلمي واملهارات املعرفية س فقـد حلـت سـن افورة يف املرتبـة (  ) 9عامليـاً س متقدمـة مبـرتبتني
عـــــــــــن تصـــــــــــنيفها يف عـــــــــــام 7077م س فقـــــــــــد كانـــــــــــت متـــــــــــل املرتبـــــــــــة (  ) 2عامليـــــــــــاً .
(. )PEARSON REPORT,2014.P8
وقــد حقــق ــعب الص ـ الرابــع يف ســن افورة يف مــادة الريا ــيات يف اختبــارات تــيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبــة األوىل بـــ  606نقطــة س وحقــق ــعب الص ـ الثــامن يف ســن افورة املرتبــة
الثانية بـ  677نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42) .
و كذلك قد حقق عب الص الرابع يف سن افورة يف مادة العلوم يف اختبارات تـيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبــة الثانيــة بـــ  209نقطــة س وحقــق ــعب الصـ الثــامن يف ســن افورة املرتبــة
األوىل بـ  230نقطة Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40) .
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.)Mullis,

و قــد حقــق ــعب ســن افورة يف اختبــارات ب لــز 7077م ( )Pilrs2011املرتبــة الرابعــة بـــ 264
نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38) .
وكانـــت ســـن افورة يف املرتبـــة الثانيـــة عامليـ ـاً يف "جـــودة النلـــام التعليمـــي" س وذلـــك يف تقريـــر
التنافســـية العامليـــة 7077-7077م . Global Competitiveness Report 2011–2012
أمـا تقريـر مـاكينز 7070م  McKinsey Report, published November 2010والـذ
ي بحـــث يف خصـــائص الـــنلم املدرســـية الـــيت تنـــتج باســـتمرار الطـــعب الـــذين يـــثدون بشـــكل جيـــد
يف اختبارات القياا الدولية س فقد صن سن افورة على أنها واحدة من أنلمـة املـدارا األفضـل أداء
يف العامل .)EDUCATION IN SINGAPORE,2012.p3) .
 التعليم يف سنغافورة ( تعليم شامل ) :
مــن بــني نقــا القــوة الرئيســية لنلــام التعلــيم يف ســن افورة هــي سياسـة الل ــة الثنائيــة (الل ــة األم
والل ة االجنليزية ) س والتشديد على أن يكون التعلم واسع النطات وشـامل س مـع الرتكيـز علـى جـودة
املعلــم س و دم ـج تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ( )ICTيف التعلــيم  .ونعتقــد أيضــا أن مدارســنا
جيــــــــــــــــب أن تعمــــــــــــــــل بشــــــــــــــــكل و يــــــــــــــــق مــــــــــــــــع أوليــــــــــــــــاء األمــــــــــــــــور واجملتمــــــــــــــــع .
). ) EDUCATION IN SINGAPORE,2012.p1
حققت سن افورة إجنازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة س إال أن اإلجناز احلقيقي الذ حققته
هذه اجلزيرة الص ة هو تطوير نلام تعليمي يعت أحدَ أرقى أنلمة التعليم يف العـامل بـع نـزا حيـث
مكنها نلامها التعليمي من تكوين كفاءات و خ ات ساهمت يف بناء اقتصاد البلـد .ولثـل التعلـيم
إحدى أولويات احلكومة السن افورية س كما أنه حيقق نتائج جيدة على الصعيدين الـو ين والـدولي
س حيـــث حيصـــل الطـــعب الســـن افوريون دائمـــا علـــى أوىل املراتـــب يف املنافســـات العامليـــة يف مـــواد
الريا ــيات و العلــوم وينرحــون عــادة يف بلـــوغ مراكــز متقدمــة يف مســابقات الريا ــيات العامليـــة .
وتتحدد مهمة الرتبية و التعليم يف تكوين و بناء اإلنسان السن افور س لترعل منه عنصـراً قـادراً علـى
املساهمة يف تطوير مستقبل بلده .حيث تسعى وزارة الرتبية و التعليم السـن افورية إىل مسـاعدة الطلبـة
على اكتشاف مـواهبهم س و اسـت عل اقـاتهم بأفضـل شـكل ممكـن س والـتعلم أكثـر س و مقيـق
نتائج جيدة وتـوف البنيـة التحتيـة العزمـة لـذلك مـن نلـام تعليمـي متقـدم ومثسسـات تعليميـة مهـزة
بأحــدث الوســائل وكــذلك أســاتذة أكفــاء  .لقــد حفـزّت هــذه النتــائج اجليــدة الــيت حققتهــا مهوريــة
سن افورة يف مال التعليم دوالً عديدة منها الواليات املتحدة األمريكية لدراسة أسرار تفـوت الطـعب
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السن افوريني يف الريا يات لعستفادة من الترربـة السـن افورية يف التعلـيم و تصـميم املنـاهج لتطـوير
ــرت التــدريس و إعــداد األســاتذة املتمكــنني الــذين يســهمون يف صــقل املواهــب و تنميــة القــدرات .
(امللحقية الثقافية السعودية يف سن افورة س7077م س . ) 6
مــر التعلــيم يف ســن افورة بعــدة مراحــل مــن اإلصــعحات س ففــي أواخــر الســبعينات حتــى اوائــل
التسعينات مت الرتكيز على اجلدارة أو الكفاءة س بهدف التأكد مـن تلقـي الطلبـة ( تعلـيم حقيقـي )
س ومن و ع معـاي عاليـة للتعلـيم س وقـد مقـق ذلـك عـ الرتكيـز علـى املنـاهج الدراسـية س وتوحيـد
الكتب املدرسية س واألساليب املتبعة يف املدارا  .وقد جـرى إنشـاء هيعـة تفتـيش املـدارا س واختـذت
إجراءات أخرى لضمان اتبا املعلمني للمناهج وأساليب التدريس املكلفني بها مركزياً  .وقد جنحـت
هــذه االصــعحات فعليـاً س فارتفعــت معــدالت ختــرج الطلبــة س ولكنهــا أدت إىل تقلــيص الــتحكم مــن
جانـــب املـــدارا واملـــديرين واملعلمـــني س ومل يكـــن هنـــاك أ فكـــرة لعبتكـــار أو لتطـــوير املنـــاهج
الدراسـية جتــرى مببــادرة مـن املعلمــني أو املدرســة  .ونتيرـة لعقتصــاد القــائم علـى املعرفــة قامــت وزارة
التعليم يف أواخر مثانينـات القـرن املا ـي بإنشـاء املـدارا املسـتقلة واملتمتعـة بـإدارة ذاتيـة  .ومـع حلـول
منتص التسعينات أدركت احلكومـة أن وجـود عـدد قليـل مـن املـدارا البـارزة مل يكـن كافيـ ًا س
على الرمم مـن أن املـدارا املسـتقلة كانـت تعمـل علـى حنـو جيـد س ف رجـت املرحلـة الثالثـة إلصـعح
نلــام التعلــيم بســن افورة س وعرفــت باســم (( النمــوذج املركــز علــى القــدرة )) س والــيت أ لقــت فيهــا
مبادرات اصعحية متعددة :
أوهلــا كــان يف عــام 7334م وهــي مبــادرة (( مــدارا الــتفك س تعلــم األمــة )) س (  ) TSLNس
وهـي اختصـار لعبـارة (  ) Thinking Schools, Learning Nationس والـيت دعـت إىل التعـاون
من أجل ت ي نلام التعليم س وتنمية قافة التعلم والتفك العميق  .وقامـت علـى أربـع مبـادئ رئيسـية
وهي  :االستناد إىل نوعية جيدة من املعلمني س من قادة املدارا مزيـدًا مـن االسـتقعلية س إل ـاء نلـام
التفتـيش والرقابـة املدرسـي س واســتحداث منـوذج التمييـز املدرســي س( )SEMس وهـي اختصـار لعبــارة
( )School Excellence Modelييث تقع مسثولية التحكم بالتطوير على املـدارا س وتقسـيم
املــدارا إىل مموعــات س يشــرف عليهــا موجهــون خمتصــون  .ويف عــام 7002م جــرى ا ــعت مبــادرة
جديــــدة س وهــــي مبــــادرة (( تعلــــيم أقــــل س تعلــــم أكثــــر )) س (  )TLLMس وهــــي اختصــــار لعبــــارة
 729ــ . ) 722
( ( . ) Teach less, learn moreالدخيل س7792هـ س

119

 نظام التعليم السنغافوري :
يــتعلم الطــعب يف املرحلــة االبتدائيــة بســن افورة ــعث مــواد أساســية  :الل ــة االجنليزيــة س والل ــة
الثانيــة ( الل ــة األم ) س والريا ــيات  .وتســاعد تلــك املــواد يف تنميــة مهــارات حــل املشــكعت وتطــو
راملهارات اليت تشكل أساساً قوياً يساعد الطعب يف املراحل التالية  .وبعـد مرحلـة التأسـيس املبـدئي
( من الص األول إىل الرابع االبتدائي ) س يـتم تـدريس املـواد الـثعث رئيسـية وفقـ ًا لقـدرات الطـعب ؛
أ أن املعلمني يضعون يف اعتبارهم عند تصميم الـدروا مـدى قـدرة عبهـم س ييـث يـتعلم الطـعب
بـوت ة تناسـبهم  .ويف نهايــة الصـ الســادا س يـتم تطبيــق اختبـار نهايــة املرحلـة االبتدائيــة علـى ميــع
الطعب ؛ بهدف تقييم قدراتهم وو عهم يف مسارات دراسية تناسب وتـ ة تعلمهـم واسـتعدادهم خـعل
املرحلة الثانوية  .أما بالنسبة للمرحلة الثانوية س فإن الطعب يو عون يف مسـارات أكادليـة أو تقنيـة
بنا ًء على نتائرهم يف اختبار نهاية املرحلة االبتدائية .
شكل (  2ا ا  : ) 6السلم التعليمي يف سنغافورة

( اجمليدل س 7799هـ س
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 04 :ــ ) 03

 االعتماد املدرسي يف سنغافورة :
يو ــ ـ بــــان ) (Ban,2000أن االنــــدفا حنــــو التفــــوت يف ســــن افورة قــــد بــــدأ يف منتصــــ
الثمانينياتس من خعل تبنيها لعدد من اعطوات اليت تهدف إىل تشريع االبتكار والتفك املنطقـي
والتعلم مدى احلياة س وكان من بينها مثشرات جتويد التعليم س ومن اهمها ما يلي :
-

مســني التعلــيم يف املســتويات بعــد الثانويــة مبــن املــدارا مزيــداً مــن الوقــت واملرونــة لتحســني
اجلودة والتفوت .

-

مراجعــة منهــاج املراحــل اجلامعيــة األوىل لضــمان معءمتهــا وحــدا تها س  ...وأنهــا تثكــد علــى
إعمال الفكر واملهارات العلمية .

-

مراجعة إجراءات التقييم س بهدف مان اختيار الكفاءات املطلوبة .

-

استحداث اسرتاجتيات تعليم وتعلم تتسـم بالترديـد واالبتكـار ؛ مثـل الـتعلم يف موقـع املشـرو
وال ـ امج اعاصــة ( بــرامج تطــوير املواهــب س وبرنــامج البحــوث املدرســية س وبرنــامج البحــوث
العلمية ــ لطلبة الكليات ــ وبرنامج الكتابة االبتكارية ) .

-

تعليم الطعب بعد تصنيفهم حسب قدراتهم ومهاراتهم س والطريقة القياسـية السـائدة يف مرفـة
الدرا س هي " التعليم التفاعلي للفصل الدراسي الكامل " لضمان تعليم الفرد .

-

التمارين (  ) Assignmentsتثد دوراً يف عملية التعليم .

-

عمليــة التقيــيم تــتم مــن خــعل سلســلة مــن االختبــارات الداخليــة املســتمرة والو نيــة والدوليــة
للتأكــد مــن معلومــات الطالــب يف مراحــل عديــدة وللــتمكن مــن اختــاذ إجــراء ععجــي عاجــل
للحيلولة دون ختل الطعب عن زمعئهم  ( .الطاهر س 7770هـ س

. ) 77

ويش تان وموبيناتان ( )Tan & Gopinathank,2000أن ميزة التنافسـية مـن أهـم الـدعائم
يف مســني جــودة التعلــيم يف ســن افورة س باعتبــار أن التنافســية قــدمت ألوليــاء األمــور والطــعب مــال
أوســع لعختيــار س كمــا أج ـ تطبيــق املســاءلة املــدارا علــى مســني برامهــا  .وقــد مت دعــم هــذه
املنافسة بطرت متعددة س منهـا علـى سـبيل املثـال  :أن ميـع املـدارا الثانويـة والكليـات الصـ رى قـد
رتبت بشكل عـام بنـا ًء علـى قواعـد سـنوية منـذ عـام 7337م  .وجـرى نشـر النتـائج يف صـح حمليـة .
وقد كان تصني املدارا يتم وفق ًا لثعث معاي رئيسة س هي :
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املعيــار األول  :هــو نتـــائج الطــعب يف اختبــارات الشـــهادة الســنوية العامــة الـــيت تقــيس مســـتوى
التعليم .
املعيـــار الثـــاني  :هـــو مقيـــاا (( القيمـــة املضـــافة )) مبقارنـــة أداء الطـــعب يف االختبـــار س بنتـــائج
اختبارهم الذ أجر هلم عند التحاقهم باملدرسة .
املعيار الث  :هو مثشر موزون يقـيس أداء املدرسـة يف االختبـار الـو ين للياقـة البدنيـة س مبـا يف
ذلك نسبة الطعب ذو الوزن الزائد يف املدرسة ( .اجمليدل س 7799هـ س

. ) 30

 اعتماد مدارس رياض األطفال ): (SPARK
رياض األ فال يف سن افورة هي املدارا الـيت تقـدم بـرامج التعلـيم لأل فـال مـن سـن  7إىل  6س
أ ما قبل املدرسة االبتدائية و ملدة  9سنوات  .ويتكون ال نامج من احلضـانة س وريـاض األ فـال ()7
وريــاض األ فـــال ( . )7وتعمـــل يوميــاً ملـــدة مخســـة أيـــام يف األســـبو س ومـــدة اليـــوم الدراســـي تـــرتاوح
بــني  9ســاعات إىل  7ســاعات كــل يــوم  .ومعلــم ريــاض األ فــال تعمــل دورتــني علــى األقــل يف اليــوم .
) . (PRESCHOOLS CONNECT,2014
SINGAPORE PRE-SCHOOL ACCREDITATION FRAMEWORK
(  ) SPARKهـــو إ ـــار لضـــمان اجلـــودة يســـاعد املـــدارا مســـبقاً يف ســـن افورة يف رفـــع جودتهـــا .
ويهدف إىل توف االعـرتاف والـدعم للقـادة الرتبـويني يف مـدارا ريـاض األ فـال س وذلـك يف جهـودهم
الراميــة إىل مســني التعلــيم والــتعلم س واإلدارة والعمليــات اإلداريــة س مــن أجــل تعزيــز التنميــة الشــاملة
لأل فال الص ار  .فهو مبثابة دليل ملرحلة ما قبل املدرسة لفهـم مـا ينب ـي السـعي إىل مقيقـه س ويـوفر
معـاي قياســية (  ) BENCHMARKملرحلــة مــا قبــل املدرســة س يقــوم القــادة الرتبــويني مــن خعهلــا
بقيـــــــــــــاا و مقارنـــــــــــــة أداء مدارســـــــــــــهم بهـــــــــــــا س ومديـــــــــــــد مـــــــــــــدى مقـــــــــــــيقهم هلـــــــــــــا .
) . (PRESCHOOLS CONNECT,2014
و عت وزارة الرتبية السن افورية ) (SPARKوهو إ ار عمل نفذ منـذ العـام 7077م س العتمـاد
مــدارا ريــاض األ فــال حيــث التأســيس و التهيعــة للمدرســة االبتدائيــة س وذلــك بهــدف دعــم القــادة
الرتبــويني لتقــويم جهودهمــا يف العمليــة التعليميــة ؛ إذ أن إ ــار العمــل يتضــمن الت طــيا والتنفيــذ س
ومن أهم معم اإل ار التالي :
-

شهادة االعتماد صاحلة ملدة عث سنوات .
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-

لكن للمدارا املسرلة يف وزارة الرتبية ووزارة تنمية البيعة والشباب والريا ـة التقـدم بطلـب
االعتماد املدرسي .

-

يركـــز النمـــوذج علـــى القيـــادة والرؤيـــة س واملهنيـــة املـــث رة س واإلبـــدا اهلـــادف س والشـــراكة
اجملتمعية بهدف النمو س على أن يكون الطفل هو مركز االهتمام .

-

االعتماد يس وفق أربع مراحل س هي :
 .7التسريل والرتخيص األولي .
 .7التقويم الذاتي .
 .9تقويم الكفاءة واجلودة من قبل جهة خارجية .
 .7االعتماد املدرسي .

-

املعاي املست دمة هي  :القيادة س اإلدارة والت طيا س املصـادر س املـنهج س الطفولـة س الصـحة
والسعمة ( .الطرير س 7797هـ س

 74 :ــ . ) 70

 مستويات إطار عمل اعتماد رياض األطفال يف سنغافورة (: )SPARK
هناك أربعة مستويات يف إ ار عمل اعتماد رياض األ فال يف سن افورة ( )SPARKس وهي :
-

املستوى األول  :التسريل والتنليم  /الرتخيص :

هذا املستوى إلزامي جلميع املدارا قبل س يضمن أن مرحلة ما قبل املدرسـة ( ريـاض األ فـال )
تلتزم باملعاي الدنيا للتش يل .
 املستوى الثاني  :التقييم الذاتي :ويتم تشريع ميع املدارا بقوة لعنتقال إىل املستوى الثانية س وذلك من خعل ممارسـة التقيـيم
الذاتي السنو .
 املستوى الثالث  :جودة التقييم :يف املستوى الثالث لكن ملدارا رياض األ فال التقديم ملركز اجلـودة اعـا بهـم مـن أجـل
لب أن يتم تقيـيمهم مـن قبـل مقـيمني خـارجيني  .وريـاض األ فـال الـيت تسـتويف املتطلبـات األساسـية
اعاصة بـ ( )SPARKس لكنها التقديم للحصول على شهادة (. )SPARK
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-

املستوى الرابع  :االعتماد :

االعتمــاد يف املســتوى الرابــع ســيميز بــني مســتويات جــودة مــدارا ريــاض األ فــال الــيت حقق ـت
متطلبات ( . ) SPARK
شكل (  2ا ا  : ) 7منوذج اعتماد مدارس الروضة يف سنغافورة ( ) SPARK

القيادة

اهليكل التنليمي

العمليات

امل رجات

الت طيا واإلدارة

املنهج

النمو الشامل

إدارة الفريق

الطفولة

الرمبة يف التعليم

املصادر

الصحة والسعمة

معنويات الطفل

املراجعة والت ذية الراجعة

) (PRESCHOOLS CONNECT,2014
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جتربة مجهورية مصر العربية يف االعتماد املدرسي
Accreditation in the Arab Republic of Egypt
 متهيد :
ع فـى اعـرجيني س سـوا ًء
مصر من بني الدول التـى تسـعى لتحسـني جـودة منترهـا التعليمـي ممـث ً
علــى مســتوى مرحلــة التعلــيم قبــل اجلــامعي أو التعلــيم العــالي س مــن خــعل إعــادة تقــويم هــذه الــنلم
والوقوف على نقا القوة والضع بهاس وتعزيـز نقـا القـوة ومعاجلـة نقـا الضـع س والوصـول بهـا
إىل احلد األدنى من املعاي املقبولة لععتماد س وذلك لل روج مـن النفـق املللـم الـذى سـار فيـه النلـام
التعليمي لفرتة ويلـة اسـت رقت مـا يقـرب مـن ربـع قـرن  .وحيلـى مفهـوم االعتمـاد فـى الوقـت الـراهن
باهتمام كب س لكون االعتماد عملية يستردى منها إصـعح نلـام التعلـيم فـى مصـر س والتحـول بـه
من قافة احلد األدنى من األداء إىل قافة اإلتقان واجلودة س ومن قافة التكرار واجـرتار املا ـي إىل
قافــة اإلبــدا س والتحــول مــن النمطيــة إىل قافــة التنــو واعصوصــية س والتحــول اجلزئــي مــن الــتعلم
املعتمد على اآلخـر إىل الـتعلم املعتمـد علـى الـذات س ومـن التحـول املعتمـد علـى قافـة التسـليم بـالواقع
إىل قافة التقويم  ( .ناا س 7070م س . ) 06
ولقد بدأ مفهـوم جـودة التعلـيم يف الو ـوح مـع بدايـة برنـامج مسـني التعلـيم األساسـي املمـول
جزئيًا من البنك الدولي واالماد األوروبي س وازداد ملعان ًا مـع بدايـة األلفيـة اجلديـدة س معتمـدًا علـى
ركيزة أساسية للرودة التعليمية وهى إععن املعاي القومية للتعليم يف مصر عام 7009م وانطعقًـا
من املعاي القومية مت رح مفهوم اإلصعح املتمركز على املدرسـة يف عـام 7007م مـن خـعل عـدد
مـن املشـروعات الترريبيـة  .إىل أن أنشـعت اهليعـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد س كمـا
أنشـعت إدارة للرـودة بـديوان وزارة الرتبيـة والتعلـيم تتبعهـا إدارات منـاظرة علـى مسـتوى املـديريات
واإلدارات التعليمية س هذا وقد مت تأهيل واعتمـاد مـا يقـرب مـن ع ـة آالف مدرسـة  ( .وزارة الرتبيـة
والتعليم املصرية س7077م س . ) 99
ومن بني اإلجراءات التى اختذت إلصعح التعليم قبل اجلامعي س ومسـني مسـتواه علـى املسـتوى
القـــومي س صـــدور القـــرار الـــوزار رقـــم ( )797بتـــاريخ 7306/77/7م بتشـــكيل اللرنـــة االستشـــارية
لتطوير التعليم قبل اجلامعي س وظهور ورقة تطوير التعليم فى مصر بعنوان "إسرتاتيرية تطوير التعلـيم
فى مصر" عام 7304م س وصدور القانون رقم  793لسـنة 7307م بشـأن التعلـيم قبـل اجلـامعي س وعقـد
املـــــثمترات والنـــــدوات علـــــى املســـــتوى القـــــومي س منهـــــا مـــــثمتر تطـــــوير التعلـــــيم عـــــام 7000م .
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وكان هذا املثمتر مبثابة نقلة نوعية فى مال بذل اجلهود لتحسـني مثسسـات التعلـيم س فقـد أوصـى
املثمتر بإنشاء جلان لدراسة إمكانية إنشاء وكـاالت ـمان اجلـودة واالعتمـاد فـى مصـر س منهـا مـا
هو تابع لوزارة الرتبية والتعليم س ومنها ما هـو تـابع لـرئيس ملـس الـوزراء مثـل اهليعـة القوميـة لضـمان
جودة التعليم واعتماده بالقاهرة س والتى أنشعت بقا للقرار اجلمهور فـى الثـامن مـن نـوفم 7004م
س مبوجب القانون رقم  07لسنة 7006م  .وقد تضمن القانون  07لسنة 7006م عشـرين مـادة س تناولـت
هذه املواد تسمية اهليعة وتبعيتها ومقرها وتعري املصطلحات الواردة بها س وأهـداف اهليعـة وإجـراءات
مقيــق هــذه األهــداف ( )42س وهــذا مــا ستو ــحه الدراســة الحق ـاً .ومــن بــني الــنقعت النوعيــة التــى
استهدفت جتويد التعليم قبل اجلامعي س اعطـة اإلسـرتاتيرية القوميـة إلصـعح التعلـيم قبـل اجلـامعي
فــى مصــر 7077/7077 - 7000/7004م س وجــاءت اعطــة فــى أربعــة أبــواب تتنــاول مليــل الو ــع
الــراهن بقصــد إحــداث نقلــة نوعيــة مســتقبلية فــى التعلــيم قبــل اجلــامعي س والـ امج ذات األوليــة هلــذه
اعطة والتكالي التقديرية عطة تطوير التعليم ومصادر متويلها  ( .ناا س 7070م س . ) 774
 وزارة الرتبية والتعليم املصرية :
 الرؤية :
تسعى وزارة الرتبية والتعليم املصرية للنهوض بنلام التعليم قبل اجلامعي لتحقيق أك قـدر مـن
االتاحة واالستيعاب س من خعل نلام تعليمي عاىل اجلودة س بهدف بناء املوا ن املصر وفقاً ملنلومـة
القيم احلضارية واإلنسانية بنلام ال مركز يعتمد على املشاركة اجملتمعية الفاعلة واملنترة .
 الرسالة :
تعهــد وزارة الرتبيــة والتعلــيم املصــرية بتــوف فــر متكافعــة وعادلــة جلميــع الطلبــة املصــريني
للحصــول علــى تعلــيم عــاىل اجلــودة إلكســابهم مهــارات الــتفك العلمــي والتعلــيم املســتمر ليصــبحوا
موا نني فاعلني فى متمع متماسك  ( .وزارة الرتبية والتعليم املصرية س 7792هـ ) .
أما اهلدف املباشر فيتمثل يف التأكيد على االلتزام يق كل فل يف فرصة متكافعة لتلقي
خدمة تعليمية مبستوى من اجلـودة يتناسـب مـع املعـاي العامليـة س مبـا يسـم لـه باإلسـهام الفعـال يف
التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلده س وباملنافسة إقليميًا وعامليًا  .ولتحقيـق مـا سـبق مت تبنـى ـعث
سياسات لإلصعح والتحسني تتفق وميثات األمم املتحدة حلقوت اإلنسان س من خعل :
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-

إتاحـة فـر

متكافعـة جلميـع السـكان يف سـن التعلـيم لعلتحـات و إكمـال التعلـيم علـى

مستوى فرعيه العام والفنى مع استهداف املنا ق الفق ة كأولوية أوىل .
-

مسـني جـودة فعاليـة اعدمـة التعليميـة س مـن خـعل تـوف مـنهج معاصـرسوتكنولوجيا
موظفة بكفاءة س وأنشطة تربوية ريا ية وم ريا ية س ومعلـم فعـال لكـل فـل يف كـل
فصل س وقيـادة فعالـة يف كـل مدرسـة س وفـر للتنميـة املهنيـة الداخليـة واعارجيـة لكـل
معلم وإدار ليتقدم ويتميز .

-

تـدعيم البنيـة املثسسـية وخاصـة يف املـدارا الفنيـة س وبنـاء قـدرة العـاملني بـالتعليم علـى
تطبيق العمركزية على وجه يضمن احلوكمة الرشيدة .

-

وقامت وزارة الرتبية والتعليم بإعداد خطة مرحلية مدتها عث سـنوات تبـدأ يف العـام 7077
ـــ 7072م كتأسـيس عطـة اسـرتاتيرية تنتهـي يف العـام 7090م  .وقـد صـممت اعطـة
املرحلية بناء على مليل معطيات متعددة منها :تقويم اعطة االسرتاتيرية السابقةس

-

ومشاركات أصحاب املصلحة س واالستفادة من التقارير الدولية و األدبيـات ذات الععقـة س
وآراء املت صصني من خارج وداخل قطـا التعلـيم س كمـا مت االسرتشـاد
الدول األخرى  ( .وزارة الرتبية والتعليم املصرية س7077م س . ) 7

طـا بعـضٍ مـن

 املعايري القومية للتعليم :
إن أ تطـوير مدرسـي البـد وأن يسـتهدف االرتقـاء مبسـتوى املمارسـات املدرسـية إىل مسـتوى
معاي حمددة للرودة التعليمية س ويف هذا الصدد انتهت وزارة الرتبية والتعليم عام 7009م من مهمة
هامة وحيوية وهى بناء املعاي القومية للتعليم يف مصر س التى صدرت فـى ع ـة ملـدات ـ مة س
أجنزها حشد كب من كبار أساتذة الرتبية والعاملني فى امليـدان س جبهـد علمـي ومهنـى متميـز س
ودافع و نى تطوعى س وهو األمر الذ يتي فرصـة مـ مسـبوقة يف متمعنـا س لعنطـعت مـن هـذه
املعاي القومية كمرجعية أساسية لتوجيه جهود التطوير واالرتقاء مبستوى األداء املدرسي للوصـول
إىل مسـتوى اجلـودة التعليميـة الـذ متثلـه  .وإذا كنـا نسـعى إىل األخـذ مبـدخل اإلصـعح الشـامل
املتمركـز علـى املدرسـة كمـدخل لبنـاء وتنفيـذ خطـا التطـوير املدرسـي س فـإن ذلـك يسـتوجب
االسـتناد إىل مموعـة مـن املعـاي اعـددة الـيت تتسـم بالتماسـك س وت طـي كافـة جوانـب العمـل
املدرسي س وتستوعب ميع العوامل املث رة فيه س وهذا األمر تتيحه املعاي القوميـة للتعلـيم س حيـث
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ت طـى هـذه املعـاي مخسـة مـاالت رئيسـة هـى  ( :املدرسـة الفعالـة س املعلـم س اإلدارة املتميـزة س
املشاركة اجملتمعية س املنهج ونواتج التعلم )  ( .سليمان س و عبد العزيز س 7006م س

.)4

 مبادئ ومفاهيم ارتكزت عليها املعايري :
-

التزام املعاي باملوا يق الدولية والقومية اعاصة يقوت الطفل واملرأة واإلنسان عمومًا.
خدمــة العدالــة االجتماعيــة واعاســبية س وتكــافث الفــر

س واحلريــة س وترســيخ قــيم العمــل

اجلماعى س والتنو والتسام وتقبل اآلخر.
-

إحـــداث مـــول تعليمـــى يرتقـــى بقـــدرة اجملتمـــع علـــى املشـــاركةس ومـــرا مقومـــات املوا نـــة
الصاحلة واالنتماء والدلقرا ية لدى املتعلم.

-

تعزيــز قــدرة اجملتمــع علــى تنميــة أجيــال مســتقبلية س قــادرة علــى التعامــل مــع الــنلم املعقــدة س
والتكنولوجيا املتقدمة س واملنافسة فى عامل مت .
 خصائص ومواصفات املعايري :

( شاملة -مو ـوعية -مرنـة -مقـق مبـدأ املشـاركة -مسـتمرة ومتطـورة -قابلـة للتعـديل -قابلـة
للقياا -و نية داعمة ) .
 منهجية العمل وخطواته :
اسـتند بنـاء املعــاي القوميـة للتعلــيم إىل منهريـة علميـة س وعمــل مـاعى تعــاونى ؛ حيـث شــكل
ع رئيسـ ًا للتوصـل إىل بـدائل وأفكـار مـ تقليديـة س ومثلـت
احلوار واملناقشـة والعصـ الـذهنى مـدخ ً
الدراســـة اإلم يقيـــة والتشـــاور مـــع األقـــران واعــ اء اعلـــيني والـــدوليني ورجـــال األعمـــال واملـــثقفني
والعاملني بامليدان املعنيني بالتعليم ( )Stakeholdersآليـات ـرورية ؛ للتحقـق مـن الصـدت الـداخلى
واعارجى ملا يتوصل إليه من معاي ومثشرات ( .وزارة الرتبية والتعليم املصرية س 7792هـ ) .
 برنامج جوائز االمتياز املدرسى  ( :سليمان س و عبد العزيز س 7006م س

أ ــ .) 3

تقـوم وزارة الرتبيـة والتعلـيم بالتعـاون مـع هيعـة املعونـة األمريكيـة مـن خـعل برنـامج جـوائز
االمتياز املدرسـى بالعمـل علـى نشـر الـوعى لثقافـة اجلـودة واالعتمـاد وإعـداد كـوادر تدريبيـة قـادرة
على تدريب أعضاء اجملتمع املدرسى لتنمية قدراتهم فى العمل الفريقـى والتقـويم الـذاتى والت طـيا
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االجرائى لعمليات تطوير األداء املدرسـى الشـامل مبـا يتمشـى مـع اإل ـار العـام لسياسـة الدولـة ومبـا
يتناسـب مـع املـت ات العامليـة ومقيقـا للمتطلبـات اإلقليميـة  .وفـى ـوء ذلـك أعـد برنـامج جـوائز
االمتياز املدرسى دليل جودة املدارا املصرية فى وء املعاي القوميـة للتعلـيم ؛ والـذى يعتـ مبثابـة
خريطة الطريق اليت تص ومدد للمرتمع املدرسى اعطوات اإلجرائية اليت يس على هـديها مبـا
يسـاعد علـى تطـوير املـدارا املصــرية وتهيعتهـا ملتطلبـات اهليعـة القوميـة لضــمان جـودة التعلــيم
واالعتمـاد  .ومشـرو جـوائز االمتيـاز املدرسـى يـتم تطبيقـه مـن خـعل التعـاون والتنسـيق بـني وزارة
الرتبيــة والتعلـــيم وهيعـــة املعونـــة األمريكيـــة س علــى كافـــة املـــدارا االبتدائيـــة يف ميـــع حمافلـــات
اجلمهورية س والبالم عددها حنو (  ) 76000مدرسة  .فقد تضـافر جهـود إصـعح التعلـيم يف مصـر س
حيـث تعاظمـت خـعل السـنوات األخـ ة جهـود إصـعح وتطـوير التعلـيم فـى مصـر س وذلـك يف إ ـار
مموعـة مـن املشـروعات الترريبيـة الـيت اسـتهدفت تطـوير عـدد مـن املـدارا يف بعـض حمافلـات
اجلمهوريـة س بتطبيـق املعـاي القوميـة للتعلـيم س وباالعتمـاد علـى مـدخل اإلصـعح املتمركـز علـى
املدرسة س ومن م فإن منطق تكامـل جهـود إصـعح وتطـوير التعلـيم يف مصـر وتضـافرها س يقتضـي
الوقـوف علـى مـا وفرتـه هـذه الترـارب مـن خـ ات لكـن اإلفـادة منهـا س ودراسـة مـا حققتـه مـن
إجنازات ومن م البناء عليها س وفرز ما توصلت إليه من نتائج الستكماهلا .فاملشروعات الترريبيـة
اليت متت يف إ ار هذه اجلهود أمثرت العديد من اإلجنازات اليت جيب االسـتفادة نهـا يف املشـروعات
املشابهة واليت تقع يف ذات اإل ار س ومنها مشرو " برنامج جوائز االمتياز املدرسـى " )(STEAPس
ويف هذا الصدد هناك أربعة من هذه املشروعات هي :
أ  .مشروع املدارس اجلديدة : (NSP) New School Program
املمـــول مـــن هيعـــة املعونـــة األمريكيـــة (  ) USAIDس وهـــو مـــن املشـــروعات الرائـــدة يف مـــال
إصعح وتطوير التعليم يف مصرس وقد نتج عن هذا املشر ما يلي :
 بناء الوحدات القياسية جملالي املدرسة الفعالة واملشاركة اجملتمعية. تصميم أدوات التقويم هلذين اجملالني السابقني. إعداد دليل التقييم الذاتي للمدرسة. بناء قدرات مموعة من املدربني الذين لكن االستعانة بهم. تصميم املواد التدريبية اليت لكن اإلفادة من بعضها. است راج الدروا املستفادة واع ة املرتاكمة من تطبيق هـذا املشـرو فـى (  ) 20مدرسـةيف عث حمافلات س من خعل تنفيذ دراسة التقييم الذاتى وبناء خطا التطوير املدرسة.
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ب  .مشروع املدرسة الفعالة : Effective School
املمـول مـن االمـاد األوربـى والبنـك الـدوىلس وقـد مت تطبيقـه بالتعـاون مـع وحـدة الت طـيا
واملتابعة ) (PPMUس وقد نتج عن هذا املشرو ما يلي :
 بناء الوحدات القياسية جملاىل املعلم واإلدارة املتميزة. تصميم أدوات التقويم هلذين اجملالني. بناء قدرات مموعة من املدربني الذين لكن االستعانة بهم. تصميم املواد التدريبية اليت لكن اإلفادة من بعضها. است راج الدروا املستفادة واع ة املرتاكمة من تطبيق هذا املشرو يف  900مدرسـة فـىعشر حمافلاتس من خعل تنفيذ دراسة التقييم الذاتى وبناء خطا التطوير املدرسية.
ج  .مشروع تطوير التعليم املعروف مبشروع ): Education Reform Program (ERP
املمــول مــن هيعــة املعونــة األمريكيــة (  ) USAIDس و الــذى يطبــق اإلصــعح املتمركــز علــى
املدرسة فى سبع حمافلات س ولعل من أبرز إسهامات هذا املشرو ما يلي :
 بناء قدرات مموعة كب ة من الكوادر التدريبيـة يف اعافلـات السـبع الـيت مت تطبيقـهفيها.
 تصميم مموعة من أدوات القياا املتنوعة. عرض الدروا املستفادة واع ة املرتاكمة من تنفيذ هذا املشرو يف هذه اعافلات .د  .مشروع تعميم التعلم النشط فى  9٢مدرسة :
فـى ـعث حمافلـات هـى سـوهاج وقنـا وأسـيو  .وقـد أجنـز هـذا

تقـوم بـه هيعـة اليونيسـي
املشرو :
 عدداً من اللوائ املالية واإلدارية العزمة لتفعيل اإلدارة املتمركزة على املدرسة. بناء احلقائب التعليمية العزمة لتطبيق التعلم النشا. تصميم دليل تطبيق التعلم النشا داخل حررات الدراسة. -بناء كوادر تدريب فعالة لتدريب املعلمني.

ولعل من األمور اليت جيب اإلشارة إليها يف هذا السيات س هو أن هذه املشاريع كلها قد تبنـت
مفهوم اإلصعح التعليمـي املتمركـز علـى املدرسـة واملسـتند علـى املعـاي القوميـة للتعلـيم س ومـن ـم
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فـإن مـا وفرتـه مـن أدوات وخـ ات يصـب ذا فائـدة كـب ة يف املشـاريع املشـابهة ومنهـا س املشـرو
احلاىل املعروف ب نامج جوائز االمتياز املدرسى .
 االعتماد يف قطاع التعليم قبل اجلامعي يف مجهورية مصر العربية :
يستهدف قطا التعلـيم قبـل اجلـامعي كافـة املثسسـات التعليميـة التابعـة أو اعا ـعة إلشـراف
وزارة الرتبيــة والتعلــيم حكوميــة كانــت أم م ـ حكوميــة س ومبراحلــه امل تلفــة  ( :ريــاض أ فــال س
تعلــيم أساســي س ــانو عــام س ــانو فــين س التعلــيم اجملتمعــي س واملــديريات واإلدارات التعليميــة ) .
كما يستهدف القطـا مـن اعتمـاد مثسسـات التعلـيم قبـل اجلـامعي تعـرف مسـتوى اسـتيفاء املثسسـة
التعليميـة ملعـاي اجلــودة س والتحقـق مــن تـوافر نلــم اجلـودة الداخليــة باملثسسـة .فضــع عـن تشـ يص
نــواحي القــوة والضــع يف أداء املثسســة التعليميــة س مــع تــوف ت ذيــة راجعــة س وكــذا تطــوير األداء
املثسســـــــــــي يف ميـــــــــــع ماالتـــــــــــه ؛ لزيـــــــــــادة فـــــــــــر الـــــــــــتعلم س ومســـــــــــني نواجتـــــــــــه .
وقد اقتضى العمل بقطا التعليم قبل اجلـامعي – يف إ ـار خطـة اهليعـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم
واالعتمــاد – و ــع مــاالت ومعــاي مبثشــراتها وممارســاتها يف صــيامات وا ــحة قابلــة للقيــاا مــن
خعل مقاييس التقدير اليت مقق العدالـة واملو ـوعية س وتتسـم باملرونـة والقابليـة للتطـوير املسـتمر س
وذلـك لقيـاا جـودة املثسسـات التعليميـة كمتطلـب أساسـي العتمادهـا  .وحيـر قطـا التعلـيم قبــل
اجلامعي على إقامة ععقات تبادلية مع هيعات ومنلمات مان جودة التعليم واالعتمـاد املنـاظرة علـى
املستويني  :اإلقليمي س والدولي.والتعاون مع اهليعات العاملية ذات الصـلة ؛ لتبـادل اعـ ات واملمارسـات
اجليدة وبناء القدرات.وتوف اع ات االستشارية للمثسسات التعليمية س وكذلك إصدار سلسلة مـن
األدلة واملطبوعات اإلرشادية إلجراء التقويم الذاتي س وتنليم الزيـارات امليدانيـة للتقـويم بالتنسـيق مـع
املثسســات حمــل التقــويم س وكــذلك دعــم نلــم اجلــودة الداخليــة مبــا يــنعكس علــى تطــوير األداء
ومقيق نواتج التعلم  .وقد جاءت الشراكة بني اهليعة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد ووزارة
الرتبية والتعليم يف وء األهميـة املتعاظمـة الـيت أوالهـا دسـتور 7077م للتعلـيم ؛ كـون التعلـيم قضـية
أمــن قــومي س ومــن ــم مت توقيــع مــذكرة تفــاهم ( يوليــو 7077م ) تهــدف إىل تأهيــل الفعــات امل تلفــة
مبثسســات التعلــيم قبــل اجلــامعي علــى إجــراء الدراســة الذاتيــة س وتأهيــل القيــادات س ورفــع كفــاءة
املــــدارا املعتمــــدة س وتأهيــــل القيــــادات واملعلمــــني كمــــراجعني خــــارجيني ومــــراجعني داخلــــيني .
( اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد س 7077م ) .
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 تعريف االعتماد :
هو االعرتاف الذ متنحه اهليعـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد للمثسسـة التعليميـة س إذا
متكنـت مـن إ بـات أنَّ لـديها القـدرة املثسسـية س ومقـق الفاعليـة التعليميـة س وفـق ًا ملعـاي

ـمان

اجلودة واالعتمـاد واملعلنـة مـن اهليعـة "  ( .اهليعـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد س 7077م س
. ) 79
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد :
National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education
)(NAQAEE
 مقدمة :
انشــعت اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد بالقــانون رقــم ( )07لســنة  7006برئاســة
اجلمهورية س وينص على أن هذه اهليعة تتمتع باالستقعلية وتكـون هلـا الش صـية االعتباريـة العامـة س
وتتبـــع رئـــيس ملـــس الـــوزراء س ويكـــون مقرهـــا مدينـــة القـــاهرة س وللهيعـــة أن تنشـــئ فروعــاً هلـــا يف
اعافلــات .كمــا أصـــدر الســيد /رئـــيس اجلمهوريــة قـــرار رقــم  72لســـنة  7004بإصــدار العئحـــة
التنفيذية هلذا القانون  .وتعت اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إحدى الركائز الرئيسـية
لل طة القومية إلصعح التعليم يف مصر س وذلك باعتبارهـا اجلهـة املسـعولة عـن نشـر قافـة اجلـودة يف
املثسسات التعليمية واجملتمع س وعن تنمية املعاي القومية اليت تتواكب مـع املعـاي القياسـية الدوليـة
إلعادة هيكلة املثسسـات التعليميـة ومسـني جـودة عملياتهـا وخمرجاتهـا علـى النحـو الـذ يـثدى إىل
كسب قة اجملتمع فيهاس وزيادة قدراتها التنافسية حملياً ودولياً س وخدمة أمـراض التنميـة املسـتدامة
يف مصر .ويف وء ذلك تسـعى اهليعـة إىل التطـوير املسـتمر للتعلـيم و ـمان جودتـه وفقـا جملموعـة مـن
املبادئ والقيم اليت تثكد الشفافية واملو وعية والعدالـة واحلـر علـى معاونـة املثسسـات التعليميـة
علـــــــى توفيـــــــق أو ـــــــاعها ومســـــــني أدائهـــــــا الكلـــــــى للتأهـــــــل واحلصـــــــول علـــــــى االعتمـــــــاد .
إن اهليعــة ال تعتـ جهــة رقابيــة س بـل هــي جهــة اعتمــاد للمثسســات التعليميــة الــيت تــتمكن مــن مقيــق
متطلبــات املعــاي القوميــة س ومــن ــم فإنهــا مــر علــى تقــديم كافــة أشــكال التوجيــه واإلرشــاد
والــدعم هلــذه املثسســات مبــا يســاعدها علــى التحســني املســتمر جلــودة خمرجاتهــا مــن خــعل آليــات
مو ــوعية وواقعيــة للتقــويم الــذاتي واالعتمــاد  .ولتحقيــق مــا ســبق مــر اهليعــة علــى تــوف ونشــر
املعلومات الكافية والدقيقة واليت لكن أن تساعد املثسسات التعليمية على التقـويم الـذاتي س ومـن
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ــــــــــــــم اختــــــــــــــاذ اعطــــــــــــــوات العزمــــــــــــــة للتقــــــــــــــدم واحلصــــــــــــــول علــــــــــــــى االعتمــــــــــــــاد .
( اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد س 7077م ) .
إذاً فقد جاء إنشاء اهليعة القومية لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد بعـد موافقـة ملـس الشـعب
علـى القـانون رقـم (  ) 07لسـنة 7006م بإنشـاء اهليعـة الـذى صـدر برئاسـة اجلمهوريـة فـى  2يوليـه
7006م س م تلى ذلـك إصـدار العئحـة التنفيذيـة للقـانون بقـرار رئـيس اجلمهوريـة رقـم (  ) 72لسـنة
7004م الصـادر فـى  77ينـاير 7004م وتشـكيل ملـس إدارة اهليعـة بقـرار رئـيس اجلمهوريـة رقـم
(  ) 769لسنة 7004م والذ صدر فى  0نـوفم 7004م  .وتعـا مـواد القـانون املشـار إليـه والئحتـه
التنفيذية توصي اهليعة "كهيعة عامة تتمتع باالستقعلية وتتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها القاهرة
"س وللهيعة أن تنشئ فروعًـا فـى اعافلـات  .كمـا يو ـ القـانون والئحتـه التنفيذيـة أهـداف اهليعـة
وهيكلـها التنليمـي وصـعحيات ملـس إدارتهـا س وبشـكل خـا فـإن املـادة (  ) 6فـى العئحـة
التنفيذية مدد قواعد وإجراءات حصول املثسسـة علـى شـهادة االعتمـاد ؛ ومـن بـني تلـك اإلجـراءات
املراجعة اعارجيـة وتقـويم املثسسـة التعليميـة  .وتسـتهدف اهليعـة كافـة املثسسـات التعليميـة التابعـة
أو اعا ـــعة إلشـــراف وزارة التعلـــيم العـــالي أو وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم أو األزهـــر الشـــري أو م هـــا
حكوميــة كانــت أم م ـ حكوميــة  ( .اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد س 7773هـــ
.)4
س
 الرؤية و الرسالة و األهاداف  ( :اهليعة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد س 7773هــ
س

.)0

 رؤية اهليئة : Vision
أن تكون اهليعة كيانًا لععتماد يف التعليم معرتفًا به عامليًا س و مشهودًا لقراراتـه باملصـداقية
واملو ـوعية س و قـادرا علـى تطـوير ذاتـه سـعيا لضـمان جـودة التعلـيم ومقيـق التميـز والتنافسـية
مل رجات مثسساته امل تلفـة علـى املسـتوى اعلـى و اإلقليمـي والـدوليس مبـا ـدم أمـراض التنميـة
الشاملة وحيافأ على هوية األمة .
 رسالة اهليئة : Mission
االرتقـاء مبسـتوى جـودة التعلـيم وتطـويره املسـتمر واعتمـاد املثسسـات التعليميـة وفقـا ملعـاي
قومية تتسم بالشفافية وتتعءم مع املعاي القياسية الدولية هليكلة ونلم وموارد وأخعقيات العملية
التعليمية والبحث العلمي واعدمات اجملتمعية والبيعيةس وكسب قة اجملتمع فى خمرجاتها لتحقيق
امليزة التنافسية حمليا وإقليميا ودولياس ودعم خطا التنمية القومية الشاملة .
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 األهداف : Goals
تهدف اهليعة إىل

مان جودة التعليم و تطويره املستمر من خعل :

 نشر الوعي بثقافة اجلودة . التنسـيق مـع املثسسـات التعليميـة مبـا يكفـل الوصـول اىل منلومـة متكاملـة مـن املعـايو قواعد مقارنات التطوير وآليات قياا األداء اسرتشادا باملعاي الدولية و مبا ال يتعارض مـع
هوية األمة .
 دعم القدرات الذاتية للمثسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى . تأكيد الثقـة علـى املسـتوى اعلـى واألقليمـى والـدوىل فـى خمرجـات العمليـة التعليميـة مبـا اليتعارض مع هوية االمة .
 القيـام بـالتقويم الشـامل للمثسسـات التعليميـة و برامهـا بقـا للمعـاي القياسـية واملعتمـدهلكل مرحلة تعليمية ولكل نو من املثسسات التعليمية .
 اهليئااة ومؤسسااات التعلاايم قباال اجلااامعى  ( :اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم
واالعتماد س 7773هـ س

 0ــ . ) 77

 .1إدارة اهليئة واستقالليتها :
 اهليعة كيان حكومي مستقل م تابع أل وزارة مما يضمن حيدتها واستقعلية قراراتها . سياسات اهليعة وآليات عملها مو قة ومعلنة مما يضمن الشفافية واعاسبية . تتبـع اهليعـة أسـلوبًا دلقرا يًـا يف إدارتهـا مـن خـعل ملـس إدارة مشـكل مـن خـ اء التعلـيمواجلودة ممن ال تتعارض مصاحلهم مع أهداف اهليعة .
 للهيعـة إدارة للتطـوير واملتابعـة مسـعولة عـن إدارة اجلـودة الداخليـة وتقـويم فاعليـة أدائهـاوالت طـيا للتطـوير املسـتمر وفقًـا لنتـائج تقـويم األداء واملسـتردات اعليـة والعامليـة وكـذلك
علـى الت ذيـة املرتـدة مـن كافـة األ ـراف املعنيـة (املثسسـات التعليميـةس الطـعبس أفـراد
اجملتمعس الوزارات املعنية و القيادة السياسيةس وم ها ) .
 تستعني اهليعة بأفضل اع ات اعلية والعاملية لتحقيق أهدافها . للهيعـة إدارة للتـدريب متكنهـا مـن إعـداد وتنميـة قـدرات كوادرهـا مبـا حيقـق جـودة األداءو مان الكفاءة واملو وعية للمراجعني املشاركني يف عمليات تقويم املثسسات التعليمية .
 تلتزم اهليعة بإععن نتائج أ تقويم خارجي ألدائها للكافة .134

 تست دم اهليعة مواردها املالية املتاحة مبا لكنها من مقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة . .2عالقة اهليئة باملؤسسات التعليمية :
 مفز اهليعة املثسسات التعليميـة علـى التحسـني والتطـوير املسـتمر ألدائهـا وتـوفر هلـا اعـ اتاالستشارية من خعل إدارة منفصلة عن إدارة التقويم واالعتماد .
 تصدر اهليعة سلسلة من األدلة واملطبوعات اإلرشادية ملساعدة املثسسات التعليميـة علـى إجـراءالتقويم الذاتي بهدف تطوير أدائها وإعدادها لععتماد .
 تعـرتف اهليعـة بـأن جـودة الـ امج واملثسسـة همـا يف املقـام األول مسـعولية املثسسـة التعليميـةومرتم اهليعة االستقعلية األكادلية املميزة ل امج املثسسة .
 تسم اهليعـة للمثسسـة الـيت يـتم تقولهـا بسـحب لـب االعتمـاد خـعل أ وقـت منـذ تقدلـهحتى قبل صدور تقريرا ملراجعني النلراء .
 تـنلم اهليعـة الزيـارات امليدانيـة للتقـويم بالتنسـيق مـع املثسسـات حمـل التقـويم وتستشـ ها يفتشكيل فريق املراجعني املنو به تقولها لضمان عدم تعارض املصاحل .
 تقـوم اهليعـة بـا ع املثسسـات الـيت يـتم تقولهـا علـى التقريـر املبـدئي للمـراجعني إلعطائهـاالفرصـة للتعليـق علـى أيـة نقـا قـد تراهـا وتقـديم آيـة أدلـة أو و ـائق إ ـافية س و يثخـذ رد
املثسسة يف االعتبار عند إصدار القرار النهائي .
 تطلب اهليعة من املثسسات املقومة تقـديم تقريـر عـن رأيهـا يف عمليـة التقـويم و أداء املـراجعنياملعتمدين وتست دم اهليعة تلك التقارير كمصدر أساسي للت ذية الراجعة العزمة للتطوير .
 تلتزم اهليعة باحلفاظ على سرية املستندات واملعلومات اعاصة باملثسسة حمل التقويم إال فيماجيب إععنه بنص اللوائ والقوانني .
 تلتزم اهليعة بإخطار املثسسات املعنية بأ قرارخعل ع ني يوما على األكثر من صدوره .

صها

طاب موصى عليـه بعلـم الوصـول يف

 .3عملية التقويم و اختاذ القرار :
 تعرتف اهليعة يق املثسسة يف أن يتم تقولها يف وء رسـالتها وأهـدافها املعلنـة املـا كانـتتلك الرسالة واألهداف معئمة للمستوى التعليمي للمثسسة .
 املعاي املست دمة فى التقويم مو وعية ومت عر ها على أصحاب املصلحة .135

 ت طي معاي التقويم اجملاالت امل تلفة ألنشطة املثسسـات التعليميـة مـن تعلـيم وتعلـمس وخدمـةمتمعية س ويث علميس  ...بقًا لنو املثسسة .
 تعتمـد عمليـة التقـويم علـي الو ـائق واألدلـة وتشـمل اآلليـات والطـرت املسـت دمة باإل ـافة إىلامل رجات .
 اسـتطع رأ املعنـيني مـن ـعب س وهيعـة تـدريس س ومـوظفني س وأ ـراف اجملتمعيـة جـزءأساسي من عملية التقويم .
 تضمن اهليعة أن يـتم التقـويم بواسـطة فريـق املـراجعني األكفـاء واملـدربني ومـرتضارب املصاحل .

علـى عـدم

 مر اهليعة على استمرارية عملية التقويم خعل فرتة صـعحية االعتمـاد مـن خـعل التقـاريرالسنوية للمثسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية املثسسات بثقة اجملتمع .
 تعرتف اهليعة يق مثسسات التعليم يف التللم من قراراتها وفقًا لسياستها املعلنة وتت ذ اهليعةاإلجراءات العادلة اليت تضمن اعافلة على حقوت هذه املثسسات .
 تلتزم اهليعة بإععن قراراتها بشأن اعتماد املثسسات التعليمية على أصحاب املصلحة والعامة . .4تعاون اهليئة مع املؤسسات األخرى :
 تنسق اهليعة للتعاون مع الوزارات املعنية يف املو وعات ذات االهتمام املشرتك. -مر

اهليعة على إقامة ععقات تبادلية مع هيعات ومنلمات

ـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد

املنـاظرة علـى املسـتويني اإلقليمـي والـدولي بهـدف االعـرتاف املتبـادل بشـهادات االعتمـاد وفـق
وابت األمة .
 تتعاون مع اهليعات العاملية ذات الصلة لتبادل اع ات واملمارسات اجليدة وبناء القدرات . .5شروط التقدم لالعتماد :
أوالً  :املؤسسات التعليمية اخلاضعة للقانون رقم  82لسانة  2٢٢6واخلاا

بإنشااء اهليئاة

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد :
للتقدم بطلب االعتماد من اهليعة س جيب التحقـق مـن أن مثسسـة التعلـيم قبـل اجلـامعى املعنيـة
تتمتع باألهلية العزمة وذلك من خعل استيفائها لكل الضوابا التالية :
 .7أن تكون حاصلة على موافقة اجلهـة التابعـة هلـا املثسسـة التعليميـة مباشـرة ( اإلدارة
التعليمية /األزهر الشري ) على لب التقدم لععتماد .
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 .7أن تكون املثسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحـدة علـى األقـل أو أمتـت
دورة دراسية متكاملة ( العئحة التنفيذية ــ مادة 2س. ) 6
 .9أن يكون لديها من واقع السرعت املنتلمة خطـة اسـرتاتيرية ونلـم مراجعـة داخليـة
وتقــــارير تقيــــيم ذاتيــــة ســــنوية س وخطــــا لتحســــني األداء بهــــا ( العئحــــة التنفيذيــــة ــــــ
مادة 2س. ) 6
ثاني ًا  :املؤسسات التعليمية غري اخلاضعة للقانون رقم  82لسنة  2٢٢6واخلاا

بإنشااء

اهليئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد :
حيق للمثسسات التعليمية مـ اعا ـعة للقـانون رقـم  82لسـنة  2116العاملـة ومـ العاملـة
مبصر أن تتقدم بطلب التقويم و االعتماد من اهليعة علي أن تكون مستوفية للشرو التالية :
 .7أن تكون املثسسة حاصلة على الرتخيص بالعمل كمثسسة للتعليم من اجلهة املعنية .
 .7أن تكـون حاصـلة علـى موافقـة اجلهـة التابعـة هلـا املثسسـة التعليميـة مباشـرة (اإلدارة
التعليمية ) على لب التقدم لععتماد .
 .9أن تكون املثسسة قـد منحـت شـهادة دراسـية فـى أحـد برامهـا التعليميـة مـرة واحـدة
على األقل أو أمتت دورة دراسية متكاملة ( العئحة التنفيذية ــ مادة . ) 2
 .7أن يكون لديها من واقع السرعت املنتلمة خطة إسرتاتيرية و نلـم مراجعـة داخليـةس
وتقارير ذاتية سنويةس وخطا لتحسني األداء بها ( العئحة التنفيذية ــ مادة .) 2
 .6اجراءات عمليات االعتماد :
 .1طلب التقدم :
 تتقـدم املثسسـة بطلـب االعتمـاد معتمـدا مـن اجلهـة التابعـة هلـا املثسسـة التعليميـة مباشـرة( اإلدارة التعليمية  /األزهر الشري ) .
 يف حالة استيفاء املثسسة للشرو املثهلة للتقدم لطلب االعتماد ( العئحـة التنفيذيـة – مـادة 2ومادة  ) 6فإن اهليعة سوف ختا ب املثسسة رمسيا مبا يفيد قبول الطلب خعل مدة ال تزيد
عـن ع ـني يومـاً مـن تـاريخ تقـديم الطلـب ومـدد هلـا املـدة الزمنيـة العزمـة السـتكمال
اإلجراءات .
137

 يتعني على املثسسة يف خعل ع ـني يومـا علـى األكثـر مـن إخطارهـا بقبـول الطلـب أن تـثدرسوم التقدم لععتماد اليت حيددها ملس إدارة اهليعة ( العئحة التنفيذية  -مادة . ) 6
 تقـدم اهليعـة للمثسسـة النمـاذج والبيانـات ( نسـ ة ورقيـة والكرتونيـة مـن البيانـات األساسـيةواستمارة التقييم الذاتى وتقرير التقييم الذاتى ) العزم استيفاؤها للس فى إجراءات التقـويم
واالعتماد س والدليل الذى يساعد املثسسة على ملء هذه النماذج خعل ع ني يومـا مـن تـاريخ
أداء الرسوم .
 تتقدم املثسسة بالبيانات والدراسات التـى تثبـت اسـتيفائها املعـاي املقـررة لععتمـاد ( العئحـةالتنفيذية  -مادة  ) 6وهي :
 رؤية ورسالة املثسسة . دراسة التقويم الذاتى للمثسسة . خطة التحسني املستمر للمثسسة . نلم التقويم و با اجلودة باملثسسة . تقـوم اهليعـة بتشـكيل فريـق املقـيمني اعـارجيني املعتمـدين مبـا يتفـق مـع إجـراءات اهليعـةو وابطها .
 يقوم الفريق بزيارة ميدانية للمثسسة لتقويم أدائها مستعينا بأدوات جلمع البيانات . تقدم اهليعة تقريرا ًمبدئيا ًللمثسسة التعليمية للحصول على ردها لتصويب أى حقائق س ومتـناملثسسة  72يوماً للرد على التقرير .
 تقـدم املثسسـة تقريـراً تقوليـاً عـن زيـارة فريـق التقـويم واالعتمـاد يرسـل مباشـرة إىل اهليعـةبكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى موعد أقصاه  4أيـام مـن موعـد انتهـاء الزيـارة وال حيـق
لفريق التقويم واالعتماد اال ع عليه .
 تقوم اهليعة بإخطار املثسسة التعليمية حمل التقويم بنتائج عملية التقويم خعل ستني يومًـا مـنانتهائها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا إحدى احلاالت التالية :
أ  -منح االعتماد :
-

عنـد اسـتيفاء املثسسـة جلميـع معـاي اجلـودة واالعتمـاد الـيت و ـعتها اهليعـة ُمتـن شـهادة
االعتماد .
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 تقوم اهليعة باإلععن عن هذا املن بإ افة اسم املثسسة لسـرل املثسسـات املعتمـدة بسـرعتاهليعة ومبوقعها االلكرتوني وكذلك بإخطار الوزارات واجلهات املعنية بنسـ ة مـن القـرار مـع
إتاحة اال ع عليه للكافة .
 يف حالـة عـدم اسـتيفاء املثسسـة لـبعض معـاي اجلـودة واالعتمـاد فـإن اهليعـة ُختطـر املثسسـةبتقرير مفصل حيـدد اجلوانـب الـيت مل تسـتوف مـن املعـاي وكيفيـة التحسـني للوصـول إىل
مسـتوى اجلـودة املطلـوب .وعلـى املثسسـة مديـد املـدة الـيت تراهـا الزمـة السـتيفاء جوانـب
القصور تقوم اهليعة بعدها بإعادة عملية التقويم وإصدار القـرار النهـائي يف خـعل سـتني يومـا
من التقويمس إما مبن االعتماد أو بعدم االعتمادس وال جيوز من املثسسة مهلـة أخـرى  .وعلـى
املثسسة تسديد الرسوم املقررة لذلك .
ب -عدم االعتماد :
 يف حالـة املثسسـات الـيت يتـبني مـن عمليـة التقـويم األولـي عـدم إسـتيفاءها ملعـاي اجلـودةواالعتمادس أو تلك اليت منحت مهلة إ افية وأسفرت عمليـة إعـادة التقـويم عـن عـدم قـدرتها
على استيفاء تلك املعاي س فإن قرار اهليعة يكون بعدم االعتمـادس وحيـال أمـر املثسسـة إىل
الـوزير امل ـتص  .ويتضـمن قـرار اإلحالـة تقريـرًا مـن اهليعـة يو ـ املعـاي الـيت مل تطبقهـا
املثسسـةس ودرجـة العرـز يف اسـتيفائها ومـا جيـب علـى املثسسـة القيـام بـه حتـى يتسـنى هلـا
احلصول على االعتماد .
 ال جيوز للمثسسات اليت صدر قرار اهليعة بعدم اعتمادها إعـادة التقـدم بطلـب اعتمـاد جديـدإال بعد موافقـة اجلهـة امل تصـة التابعـة هلـا علـى أن يكـون ذلـك بعـد مـرور عـام كامـل علـى
األقل من تاريخ قرار اهليعة بعدم االعتماد .
 ختضـع املثسسـة املعتمـدة خـعل فـرتة صـعحية الشـهادة ( مخـس سـنوات ) إلجـراءات املتابعـةواملراجعة الدورية من خعل التقارير الذاتية السنوية اليت تقدمها املثسسـة ومـا تقـوم بـه اهليعـة
من زيارات للتأكد من استمرارية مقومات االعتماد .
 -إذا تـبني مـن أعمـال املتابعـة أن املثسسـة الـيت مت اعتمادهـا فقـدت احـد الشـرو

املقـررة

لععتمـاد أو ارتكبـت أيـة خمالفـات أو تعـديعت يف نشـا ها أو برامهـا مبـا جيعلـها مـ
مسـتوفية ملعـاي التقـويم و االعتمـاد يصـب جمللـس إدارة اهليعـة حـق وقـ أو إل ـاء االعتمـاد
يسب جسامة امل الفة ( العئحة التنفيذية  -مادة . ) 70
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 تل ـى شـهادة االعتمـاد يف حـال ت ـي املثسسـة لل ـرض األساسـي مـن إنشـائها وفقًـا للرتخـيصاملصرح بهس أو إذا بت أن البيانات أو املستندات املقدمة من املثسسة للحصـول علـى االعتمـاد
م صحيحة .
 -تقـوم اهليعـة بإخطـار املثسسـة بقـرار إيقـاف أو إل ـاء االعتمـاد

طـاب موصـى عليـه بعلـم

الوصول خعل مخسة عشـر يومًـا مـن تـاريخ صـدور القـرارس علـى أن يتضـمن اإلخطـار أسـباب
القرار .
ويو الشكل (  7ــــ  ) 0اجراءات عمليات االعتمـاد ملثسسـات التعلـيم قبـل اجلـامعي يف ـوء
العئحة التنفيذية لقانون رقم (  ) 07لسنة 7006م :
شكل (  2ا ا  : ) 8اجراءات عمليات االعتماد ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي

 .2التظلمات :
 حيـق للمثسسـة الـتللم إىل رئـيس ملـس إدارة اهليعـة مـن قـرار تعليـق أو رفـض مـن االعتمـادأو وقـ أو إل ـاء االعتمـاد بقًـا لإلجـراءات القانونيـة املنلمـة لـذلك خـعل ع ـني يومًـا مـن
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إخطارها ودفع رسوم الـتللم اعـددة سـلفا مـن اهليعـة واملعلـن عنهـا علـى موقعهـا اإللكرتونـي
( العئحة التنفيذية  -مادة . ) 77
 يقوم ملس إدارة اهليعة بإل ـاء قـرار اإليقـاف إذا بـت لـه قيـام املثسسـة بإزالـة األسـباب الـيتقام عليها هذا القرار .
 مـا مل تـتللم املثسسـة مـن قـرار الوقـ أو اإلل ـاء يف املـدة القانونيـة اعـددة أو جـاءت نتيرـةالتللم يف م صاحل املثسسة فإنه يتعني على اهليعة أن تقوم بـاإلععن عـن قـرار وقـ شـهادة
اعتماد املثسسة أو إل اءها بذات ريقة اإلععن عن قرار االعتماد .
 يتوىل نلر التللمات جلنة يصدر بتشكيلها قرار مـن رئـيس ملـس إدارة اهليعـة برئاسـة أحـدنوابه وعضوية ع ة مراجعني ممن مل يسبق هلم املشاركة يف أعمال تقويم املثسسة التعليميـة
املتللمة و عضو من ملس الدولة بدرجة مستشار على األقل (العئحة التنفيذية – مادة .)79
 تصدر جلنـة التللمـات توصـيتها يف الـتللم بأملبيـة آراء أعضـائها يف خـعل تسـعني يومـا علـىاألكثـر مـن تـاريخ الـتللم و ترفـع تقريرهـا اىل ملـس إدارة اهليعـة الـذ يصـدر قـرارا نهائيـاً
مسببا ختطر به املثسسة يف خعل ع ني يوما من صدوره .
 يف حالة قبول تللم املثسسة تلتزم اهليعة برد رسوم التللم إليها . .3جتديد االعتماد :
تسر صعحية شهادة االعتمـاد الـيت متنحهـا اهليعـة للمثسسـة ملـدة مخـس سـنوات و يـتم جتديـدها
بذات اإلجراءات و القواعد املطبقة لععتماد أول مرة مع االلتزام بالتالي :
 تتقدم املثسسة بطلب جتديد االعتماد خـعل الشـهر األول مـن السـنة األخـ ة مـن مـدة سـرياناالعتماد السابق .
 يرفق بالطلب آخر تقرير للران التقويم واالعتماد عن املثسسة . تســـدد املثسســـة رســـوم إعـــادة التقيـــيم واالعتمـــاد اعـــددة مـــن اهليعـــة واملعلنـــة علـــى موقعهـــاااللكرتوني .
 يو ـع يف االعتبـار تقـويم مـدى التطـور الـذ حققتـه املثسسـة خـعل الفـرتة املنقضـية منـذاعتمادها األخ .
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 املستويات املعيارية ملرحلة التعليم األساسي 2٢11/2٢1٢م  ( :اهليعة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد س 7077م س

. ) 70

جدول ( 2ا  : )1املستويات املعيارية ملرحلة التعليم األساسي 2٢11/2٢1٢م
اجملال الرئيسي

املستويات املعيارية

اجملال الفرعي

املعيار األول  :رؤية املثسسة.

اجملال األول :
رؤيـــــــــــة املثسســـــــــــة املعيار الثانى  :رسالة املثسسة .
ورسالتها .

القدرة
املثسسية

7

اجملال الثانى :
القيادة واحلوكمة .

املعيار األول  :نلام للحوكمة الرشيدة.
املعيار الثانى  :متمع التعلم .

9

اجملال الثالث :
املــــوارد البشــــرية

املعيـار األول  :املـوارد البشـرية واملاديـة س
وتوظيفها .

7

واملادية .

املعيـار الثـانى  :مبنـى مدرسـي مسـتوفى
املواصفات الرتبوية.

7

املعيــــــار األول  :شــــ ـراكة فعالــــــة بــــــني
اجملال الرابع :
املشاركة اجملتمعية .املثسسة واألسرة واجملتمع اعليّ .

7

املعيـار األول  :النلـام الـداخلي لضـمان

ـــــــــــمان اجلـــــــــــودة اجلودة .
واملساءلة .
املعيــــــــار الثــــــــاني  :التقــــــــويم الــــــــذاتي
والتحسني املستمر .
اجملال السادا :
املتعلم .
التعليمية

7

9

اجملال اعامس :

الفاعلية

عدد املؤشرات

اجملال السابع :
املعلم .

7
7

املعيار األول  :نواتج التعلم املستهدفة .

2

املعيار الثانى  :املهارات العامة .

9

املعيار الثالث :جوانب وجدانية إجيابية.

7

املعيار األول  :الت طيا لعملييت التعليم
والتعلم .

7

املعيـار الثـانى  :تنفيـذ عملـييت التعلـيم
والتعلم .

7
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اجملال الرئيسي

املستويات املعيارية

اجملال الفرعي

املعيار الثالث  :أساليب تقويم فعالة .

7

املعيار الرابع  :أنشطة مهنية فعالة .

7

اجملال الثامن :
املنهج الدراسي .

املعيـــــــــار األول  :ممارســـــــــات داعمـــــــــة
للمنهج .

9

اجملال التاسع :
املنا الرتبوى .

املعيار األول  :بيعة داعمة للتعليم والـتعلم
.

7

املعيـــار الثـــانى  :بيعـــة داعمـــة للععقـــات
املثسسية .
اجملموع :

عدد املؤشرات

 19معيارًا

 9جماالت فرعية
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9
 43مؤشرًا

جتربة دولة قطر ( االعتماد املدرسي الوطين )
)Qatar National School Accreditation (QNSA

 متهيد :
ملا كانت جودة التعليم هي اهلدف األمسى الذ تسعى إليـه الـدول العربيـة عامـة س ودولـة قطـر
خاصة س فقد شرعت دولة قطر منذ عام 7007م يف إصعح نلامها التعليمي على ميـع املسـتويات س
وال رض الرئيسي من ذلك هو مسني نوعية التعليم فيها ؛ ييث يتمكن القطريون من ت ي بيعتهم
االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصـــادية مبـــا يتماشـــى مـــع مســـتردات القـــرن احلـــاد والعشـــرين .
( مكتب تقييم املدارا س 7077م س . ) 7
وقــد حقــق ــعب الصـ الرابــع يف دولــة قطــر يف مــادة الريا ــيات يف اختبــارات تــيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبــة الرابعــة واألربعــني بـــ  779نقطــة س وحــل ــعب الص ـ الثــامن يف املرتبــة
الثالثة والثع ني بـ  770نقطة.)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42) .
وكذلك قد حقق عب الص الرابع يف دولة قطر يف مادة العلوم يف اختبـارات تـيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبـة اعامسـة واألربعـني بــ  937نقطـة س وحـل ـعب الصـ الثـامن يف املرتبـة
السابعة والثع ني بـ  773نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40) .
و قد حقق عب الص الرابع يف دولة قطر يف اختبارات ب لـز 7077م ( )Pilrs2011املرتبـة
الثالثة واألربعني بـ  772نقطة.)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38) .
 االعتماد املدرسي الوطين :
اهتمت مبادرة تطوير التعليم يف قطر " تعليم ملرحلة جديدة " بعنصر التقييم املثسسي للمدارا
وذلك لتزويد مت ذ القـرار مبعلومـات مو ـوعية ودقيقـة .ويـتم تقيـيم أداء املـدارا مـن خـعل أربعـة
ماالت س وهي :
 .7اختبارات التقييم الرتبو الشامل .
 .7بطاقة تقرير األداء املدرسي .
 .9التقييم الدور للمدارا املستقلة .
 .7االعتماد املدرسي الو ين  ( .مكتب تقييم املدارا س 7077م س
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.)7

وتو

مـديرة هيعـة التقيـيم الـدكتورة  .محـدة السـليطي  " :أن اجمللـس األعلـى للتعلـيم بدولـة

قطر تبنى نلام االعتمـاد املدرسـي الـو ين لضـمان جـودة التعلـيم وتطـويره وذلـك لتحقيـق رؤيـة قطـر
الو نيـة 7090م  .ومت تطبيـق االعتمـاد املدرسـي الـو ين ) (QNSAعلـى املـدارا اعاصـة يف العـام
الدراسـي ( 7070م – 7077م ) س ولثـل االعتمـاد املدرسـي الـو ين اإل ـار الـذ تـتم يف ـوئه
املراجعة الذاتية للمدرسـة ومـن ـمَ ترشـيحها لععتمـاد املدرسـي الـو ين س بهـدف مسـني خمرجـات
التعليم س ومقيق مستوى إجناز عـالٍ جلميـع الطـعب  .وقـد مت و ـع مبـادئ ومعـاي نلـام االعتمـاد
املدرسي الو ين وإعداد دليل معاي اجلودة س كما متت االستفادة خعل عملية اإلعداد من منوذج
االعتماد املدرسي للدول األعضاء والذ أعـده مكتـب الرتبيـة العربـي لـدول اعلـيج س وكـذلك مـن
الدراسـات املقدمـة مـن مثسســة " رانــد " س ومثسسـة " واســك " األمريكيــة الـيت ســاعدت يف مــال
تبادل اع ات" ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س . )7
 رؤية االعتماد املدرسي الوطين :
تتمثل رؤية االعتماد املدرسي الو ين يف قطر بالتالي :
بناء نلام اعتماد حملي قطر يواز أنلمة االعتماد العاملية أدا ًء وجـودةس لتحقيـق مبـادئ نلـام
التعليم يف دولة قطر  ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س . )7
 مفهوم االعتماد املدرسي الوطين :
ولكن مديد مفهوم االعتماد املدرسي الو ين بأنه :
تقويم جودة املستوى التعليمي للمدرسة مـن قبـل جهـة مت صصـة وفقـاً ملعـاي حمـددة للمرـاالت
واملواصــفات املطلوبــة

العلميــة والتعليميــة س باملدرســة ومــن املدرســة االعــرتاف بأنهــا حققــت الشــرو
وبالتالي جتديد ترخيص املدرسة ( هيعة التقييم س7792هـ ).
ويهدف نلام االعتماد املدرسي الو ين إىل مان اعتماد ميع املدارا اعاصة يف دولـة قطـر
والتحقق من صحة الـ امج املدرسـية والتأكـد مـن أن كـل الـب يف دولـة قطـر حيلـى بتعلـيم عـالي
اجلــودة .وســيقوم نلــام االعتمــاد املدرســي بــدعم املــدارا لتطــوير خمرجــات الــتعلم واإلقــرار بنرــاح
املدرسة من خعل تو ي مـدى تعلـم الطلبـة بنـاء علـى ـرت مبنيـة علـى أسـاا البحـث واالستقصـاء .
وللبدء يف إجراءات احلصول على االعتماد املدرسي من املهم جداً التقدم بطلب الرتشـي كأحـد أهـم
إجراءات احلصـول علـى االعتمـاد املدرسـي الـو ين .ومـن خـعل التقـدم والسـ يف إجـراءات االعتمـاد
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املدرسيس سوف تكون املدارا اعاصة ملتزمة بتطبيق مبادئ مبادرة تطوير التعليم وبالتـالي ـمان
أن ميــع املــدارا يف دولــة قطــر مقــق معــاي االعتمــاد الــيت تواكــب معــاي االعتمــاد العامليــة أدا ًء
وجـودة .ويصـول املدرسـة علـى االعتمـاد جيـب أن تعمـل املدرسـة علـى االسـتمرار يف مسـني وتطـوير
أدائها بشكل ابت ومستمر  ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س ب س . )7
 اختصا

مكتب تقييم املدارس باالعتماد املدرسي الوطين :

وحدة االعتماد املدرسي يف مكتب تقييم املدارا بهيعة التقييم هـي اجلهـة املـرخص هلـا بـإجراء
عمليـــات االعتمـــاد املدرســـي الــو ين لتحقيـــق األهـــداف واملعـــاي املرجــوة مـــن عمليـــات االعتمـــاد .
( هيعة التقييم س7792هـ ).
 األهداف األساسية لالعتماد املدرسي الوطين :
ولكن استعراض األهداف األساسية لععتماد املدرسي الو ين على النحو التالي :
إن اهلدف الرئيس من االعتماد املدرسـي هـو مسـني أداء املـدارا باسـت دام املعـاي املو ـوعة
لضمان أن يتلقى كل الب يف دولة قطر تعليماً عالي املستوى وفق احتياجاته التعليمية الفردية .ويـتم
ذلك من خعل الدعم الذ تقدمـه الـ امج املدرسـية لضـمان تلقـي كـل الـب للـدعم الـعزم لتحقيـق
معاي اإلجناز العالي  .ولكن تل يص أهم األهداف العامة لععتماد املدرسي على النحو التالي :
 التأكد من مستوى أداء املدرسة والعمليات التعليمية واإلدارية من خعل تقريـر الدراسـة الذاتيـة
والزيارات املدرسية .
 تشــريع املــدارا علــى إجــراء التقيــيم الــذاتي والت طــيا للمســتقبل وكــذلك مســني ميــع
عناصر العملية التعليمية بشكل مستمر و ابت .
 التأكد من مقيق املدارا ملتطلبات ومواصفات املدرسة املتقدمة ل نامج التقييم واالعتماد .
 توجيه املدارا لتطوير خمرجات التعلم اليت تضمن تعلم ميع الطلبة .



ــمان مســتوى عــالٍ لإلجنــاز األكــادلي وتقيــيم ال ـ امج التعليميــة املقدمــة مــن قبــل املدرســة
املتقدمة ل نامج التقييم واالعتماد .
مان حصول الطلبة وأولياء األمور على املعلومات اليت تو ـ كيفيـة تقيـيم الطلبـة وحصـوهلم
على شهاداتهم مبوجب معاي أكادلية ذات جودة عالية .

 رفع مستوى الوعي يف اجملتمع اعلي حول حماسبية املدارا .
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 رفــع كفــاءة أداء املــدارا ومســني خمرجاتهــا كنتيرــة لعمليــة االعتمــاد املدرســي علــى املــدى
البعيد .

 املساعدة يف التحقق مـن مـوا ن القـوة لـدى املدرسـة واجملـاالت الـيت متـاج إىل مسـني وتوجيـه
املدارا لتطوير وتنفيذ خطة مسني أدائها من خعل خطة إجرائية حمددة  ( .اجمللـس األعلـى
للتعليم س 7077م س أ س . )7
 خطوات بناء نظام اجلودة يف املدرسة :
ويو

الشكل (  7ـــ  ) 3خطوات بناء نلام اجلودة يف املدرسة يف دولة قطر :
شكل (  2ا ا  : ) 9خطوات بناء نظام اجلودة يف املدرسة

( اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س

. )79

 كيفية احلصول على االعتماد املدرسي الوطين :
وتتمثل كيفية احلصول على االعتماد املدرسي الو ين بالتالي :
 مقيق رؤية ورسالة وأهداف املدرسة .
 تطبيق معاي اجلودة .
 إعداد دراسة ذاتية .
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 استقبال فريق االعتماد اعارجي .
 تطبيق عمليات مسني اجلودة ع الت طيا للعمل .
 اســت دام بيانــات لتحديــد نقــا الضــع والقــوة س وإ بــات أن املدرســة لــديها خطــة للتطــوير
وتو يق تقدم الطلبة  ( .هيعة التقييم س7792هـ ) .
 معايري االعتماد املدرسي الوطين :
يتم تقـويم اجلـودة يف التعلـيم العـام بـالرجو إىل معـاي تعليميـة للممارسـات اجليـدة روعـي عنـد
و ــعها أن تكــون شــاملة س مو ــوعية س ومرنــة س ومقــق مبــدأ املشــاركة س ومســتمرة ومتطــورة س
وقابلــة للتعــديل والقيــاا  .وتعــد هــذه املعــاي أو املمارســات أساس ـاً لععتمــاد يف املــدارا س وتعت ـ
مرجع ـاً للمدرســة يف عمليــات ــمان اجلــودة الداخليــة كمــا يــتم اســت دامها مــن قبــل املــراجعني
اعـــارجيني كأساســـات يف تقيـــيمهم  .وتشـــمل أربعـــة عشـــر معيـــاراً ـــمن مخـــس مـــاالت أساســـية
تتكامل فيما بينها كما هي مو حة يف اجلدول التالي :
جدول ( 2ا  : )2معايري االعتماد املدرسي الوطين
م

املعيار

7

القيادة الرتبوية

7

األداء التعليمي وبيعة التعلم

9

تنمية املتعلمني ورعايتهم

اجلوانب الت يغطيها املعيار
 رؤية ورسالة املدرسة.
 الت طيا والتنليم اإلدار .
 عمليات املراقبة واملتابعة.


رت وأصول التدريس.

 جودة املناهج.
 بيعة التعلم
 االختبارات
 التحصيل األكادلي للطلبة.
 رعاية الفعات امل تلفة للطلبة.
 سلوك وانضبا الطلبة.
 التفاعل الطعبي مع املدرسة
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اجلوانب الت يغطيها املعيار

م

املعيار

7

إدارة املوارد

2

الشراكة األبوية واجملتمعية

 مراقبة وتوزيع املوظفني.
 اإلعداد والتطوير املهين.
 إدارة وتوزيع موارد املدرسة.

( اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س

 مشاركة أولياء األمور.
 ععقات اجملتمع باملدرسة.

. )72

 اإلجراءات الشاملة لعملية االعتماد املدرسي الوطين :
مدد اإلجراءات الشاملة لعملية االعتماد املدرسي الو ين بالتالي :
 .7استكمال املدرسة لنموذج الرتشي والتقرير املبدئي .
.7
.9
.7
.2

الزيارة املبدئية للمدرسة من قبل املراجعني اعارجيني .
من الرتشي لععتماد املدرسي الو ين .
إجراء الدراسة الذاتية  Self Studyأو التقييم الذاتي .
زيارة فريق االعتماد للمراجعة أو التقييم اعارجي .

 .6اختاذ القرار اعا باالعتماد املدرسي .
 .4إعادة التقييم ومتابعة تقارير االعتماد وما يرتتب عليها .
 .0التقديم إلعادة وجتديد االعتماد املدرسي  ( .هيعة التقييم س7792هـ ) .
 شروط الرتشيح للحصول على االعتماد املدرسي الوطين (: )QNSA
الرتشي للحصول على االعتماد املدرسي الو ين ( )QNSAشرو س هي :
 .7أن تكون املدرسة قائمة وتعمل منذ سنتني على األقل.
 .7أن يتوفر للمدرسة املتطلبات التالية:
 رؤية وأهداف وا حة.
 منهج وا لتحقيق رؤية املدرسة وأهدافها.
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 نلام إدار يتواله مسعولون عن توف الدعم املناسـب والتوجيـه واإلشـراف جلميـع الـ امج
املدرسية بشكل عام.
 ميزانية كافية ومناسبة تدعم استقرار املدرسة.
 التسهيعت العزمة وال امج التطويرية اعاصة بالعاملني باملدرسة.
 خطة مدرسية لتحقيـق أهـداف الطلبـة س وخطـا أخـرى لتقيـيم مسـتوى التقـدم يف مقيـق
هذه األهداف.
 خطـــــــــا لألنشـــــــــطة العصـــــــــفية يـــــــــتم تطبيقهـــــــــا وتعزيزهـــــــــا قـــــــــدر اإلمكـــــــــان .
( اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س ب س . ) 7
 خطوات الرتشيح للحصول على االعتماد املدرسي الوطين (: )QNSA
متر عملية الرتشي لععتماد باعطوات التالية :
 .7تبــدأ املدرســة بالتقــدم لععتمــاد عنــدما تكــون مســتعدة لــذلك عــن ريــق تعبعــة لــب منــوذج
الرتشي وكتابة تقرير مبدئي عن املدرسة .
 .7تقــوم وحــدة االعتمــاد املدرســي بتحديــد زيــارة للمدرســة ليــومني أو أقــل أو أكثــر حســب حرــم
املدرسة ملن املدرسة املوافقة على الرتشي لععتماد املدرسي الو ين .
 .9يقوم الفريق مبراجعة خطة املدرسـة للتحسـني و ـمان اجلـودة وبالتـالي إعطـاء املدرسـة املوافقـة
علـى الرتشـي للحصـول علـى االعتمـاد س علـى أن تعمـل املدرسـة علـى إعـداد الدراسـة الذاتيـةس
ولكــــــــن أن تلــــــــل املدرســــــــة علــــــــى قائمــــــــة الرتشــــــــي كحــــــــد أقصــــــــى  70شــــــــهراً .
( هيعة التقييم س 7792هـ ) .
ولكن التفصيل فيها على النحو التالي :
 .1املرحلة األوىل  :تعبئة وتقديم منوذج طلاب الرتشايح لالعتمااد املدرساي الاوطين باإلضاافة إىل
تقرير وصف املدرسة :
جيــب علــى املــدارا تعبعــة منــوذج لــب الرتشــي لععتمــاد الــو ين املدرســي وتقدلــه إىل هيعــة
التقييم باجمللس األعلى للتعليم باإل ـافة إىل تقريـر وصـ املدرسـة للبـدء يف إجـراءات احلصـول علـى
االعتماد املدرسي الو ين .
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املواعيد النهائية :
علــى املــدارا الــيت ترمــب يف الرتشــي للحصــول علــى االعتمــاد أن تقــدم منــوذج لــب الرتشــي
وتقرير وص املدرسة إىل مكتب االعتماد املدرسـي الـو ين بهيعـة التقيـيم يف أبريـل مـن كـل عـام س
وذلك لتحديد موعد لزيـارة املدرسـة يف نهايـة العـام الدراسـي خـعل شـهر مـايو وبدايـة يونيـو .ولكـن
للمــدارا أيضـاً التقــدم للرتشــي يف موعــد آخــر أقصــاه شــهر أكتــوبر مــن كــل عــامس وذلــك لتحديــد
موعد لزيارة املدرسة يف ديسم وأوائل يناير .كمـا لكـن للمـدارا الـيت تقـدمت للرتشـي يف نهايـة
العــام الدراســي ومت رفــض لبهــا مــن قبــل اجمللــس األعلــى للتعلــيمس التقــدم بطلــب آخــر للرتشــي قبــل
أكتوبر وأبريل للعام التالي.
 .2املرحلة الثانية  :الزيارة امليدانية للمدرسة :
ستقوم جلنة مكونة من (  ) 9-7أعضاء من مكتب االعتماد املدرسي الـو ين بزيـارة للمدرسـة
تســت رت يــومني إىل ع ــة أيــام ملراجعــة البيانــات الــواردة يف منــوذج التقريــر الوصــفي اعــا بالزيــارة
األولية للمدرسة ومع بيانات إ افية .وسيتم مديـد موعـد مناسـب للزيـارة املدرسـيةس ممـا سـيتطلب
تــوف ميــع األدلــة واملســتندات الــيت تــدعم املدرســة عنــد زيــارة أعضــاء مكتــب االعتمــاد املدرســي
الو ينس مع مراعاة أن تكون هذه األدلة أو املستندات وا حة وتدعم تقرير وص املدرسة.
 .3املرحلة الثالثة  :اإلجراءات التنفيذية هليئة التقييم وقراراتها :
سـتقوم اللرنـة الزائـرة مـن مكتـب االعتمـاد املدرســي الـو ين بتقـديم تقريـر عـن الزيـارة وترفــع
توصياتها إىل هيعة التقييم س وعندها يقوم اجمللس األعلى للتعليم باختاذ القرار النهـائي اعـا مبـن
املدرسة الرتشي لععتماد أو رفضه حتى يتم تلبيـة املتطلبـات الـيت حالـت دون قبـول اجمللـس للرتشـي .
وتقوم هيعة التقييم بإبعغ املدرسة كتابياً بقرار اجمللس األعلى للتعليم س كما يـتم إرسـال نسـ ة مـن
تقرير اللرنة الزائرة إىل املدرسة  ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س ب س . ) 9
 العوامل الت تؤخذ يف االعتبار عند الرتشيح لالعتماد :
 الرتشيح لالعتماد املدرسي الوطين :
إن حصــول املدرســة علــى الرتشــي لععتمــاد املدرســي الــو ين س يعــين االعــرتاف املبــدئي بــأن
املدرســة تسـ يف االجتــاه الصــحي حنــو االعتمــاد س ولكنهــا مل مصــل بعــد علــى االعتمــاد املدرســي
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الو ين  .QNSAلذلك جيب على املدرسة تقديم دليـل وا ـ علـى إعـداد خطـا فاعلـة مـع تـوف مـا
يلــزم مــن مــوارد لتنفيــذ هــذه اعطــا س وأن تثبــت أن لــديها القــدرة علــى مقيــق أهــدافها خــعل فــرتة
مناسبة زمنياً .ومن املفرتض أن تتقـدم املـدارا بطلـب احلصـول علـى االعتمـاد الكامـل يلـول السـنة
الثانية من الرتشي  .وستكون املدارا اليت حصـلت علـى الرتشـي مثهلـة للحصـول علـى الكوبونـات
التعليمية على النحو الذ حيدده اجمللس األعلى للتعليم س إ افة إىل مقيق شر جتديد الرتخيص.
 رفض الرتشيح :
قــد يــتم رفــض اعتمــاد املدرســة إذا بــت أنهــا ال مقــق شــرو ومعــاي اجمللــس األعلــى للتعلــيم
العتمــاد الرتشــي  .ولكــن للمدرســة التقــدم مــرة أخــرى للرتشــي خــعل الــدورة التاليــة بعــد أن تقــوم
مبعاجلة أوجه القصور لديها ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س ب س

.)7

 الدراسة الذاتية :
أ ناء فرتة الرتشي تقوم املدرسـة بتشـكيل فريـق االعتمـاد املدرسـي وتعـيني رئـيس هلـذا الفريـق.
كما ينب ي أن تقوم املدرسة بتشكيل فرت عمل للرودة واالستعانة ـ اء إلعطـاء ور حـول عمليـة
االعتماد املدرسي س وتقوم بتطبيق متطلبات مان اجلودة س م بالدراسة الذاتية املوجهـة ومبشـاركة
املستفيدين لإلعداد للمراجعة اعارجية لتوكيد اجلودة  .وتتطلب أهداف تقرير املراجعـة الذاتيـة مـن
املدرسة ما يلي :
 .7و ع خطة مسني مدرسي ( خطا عمل ) .
 .7تقديم أدلة داعمة لتحقيق معاي االعتماد من خعل توف البيانات والتقارير ومع املعلومات .
 .9مديد وتو ي عملية التحسني املستمر .
 .7مديد عملية تطوير نتائج التعلم يف املدرسة بأكملها واليت تتضـمن تـأ

اسـت دام نتـائج الـتعلم

على ميع الطلبة
 .2وص الطرت املتبعة داخل املدرسة لضمان اجلودة .
 .6ينب ي أن تلهر املدرسة تعاون ًا مع ميع املعنيني أصحاب الشأن من أجـل إعـداد الدراسـة الذاتيـة.
تشـمل هـذه اجملموعـات اهليعـة اإلداريـة والتدريسـية ومـوظفني آخـرين باإل ـافة إىل أوليـاء األمـور
والطلبة .
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 .4تتقدم املدرسة بطلب لععتماد عند توفر شرو االعتماد فيها .
 .0يتوىل االعتماد املدرسي الو ين تزويد املدرسة باملواد ودليل الدراسة الذاتية.
.3

تــار االعتمــاد املدرســي الــو ين أعضــاء فريــق االعتمــاد املدرســي وتقــدم األمســاء مســبق ًا إىل
املدرسة اليت تطلب االعتماد لضـمان عـدم وجـود تعـارض يف املصـاحل وحيـق للمدرسـة لـب ت ـي
عضو أو أعضاء داخل فريق االعتماد املدرسي بعد تقديم امل رات الكافية .

 .70تقــدم املدرســة تقريــرًا مكتوبــ ًا عــن دراســتها الذاتيــة وأ مــواد أخــرى داعمــة ألعضــاء فريــق
االعتماد املدرسي .
 .77وبعــــــــد ذلــــــــك تســــــــتعد الستضــــــــافة فريــــــــق املراجعــــــــة اعــــــــارجي لضــــــــمان اجلــــــــودة .
وعلى املدرسة القيام مبا يلي :
 استقبال املدرسة لفريق املراجعة وإ بات أن املدرسة مستعدة لععتماد . أن يتم إخطار اجملتمع املدرسي بأكمله بأهداف الزيارة ومراجعة اجلودة . تواجـــد أعضـــاء ممـــثلني عـــن أصـــحاب الشـــأن يف املدرســـة مـــن املشـــاركني يف عمليـــةالدراســــــة الذاتيــــــة لعجتمــــ ـا مــــــع فريــــــق االعتمــــــاد املدرســــــي عنــــــد حضــــــوره .
( اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س
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 الزيارة املدرسية :
يقوم فريـق االعتمـاد يف وحـدة االعتمـاد املدرسـي بـإجراء املراجعـة اعارجيـة س ويـتم االتفـات مـع
املدرسة على تاريخ الزيـارة والتقيـيم  .ويتكـون فريـق االعتمـاد املدرسـي مـن (  ) 7-9مقـيمني ملراجعـة
الدراسة الذاتية وو ع املعحلات قبل زيارة املدرسة س ويقومون مبرموعة مـن اإلجـراءات يف املدرسـة
كاإل ع على السرعت وإجراء العديد من املقابعت (مع الطلبـة وأوليـاء األمـور س واملعلمـني ومـدير
املدرسة واإلداريني) .ومقابعت مستفيضة مع معد الدراسة الذاتيـة إ ـافة إىل تفقـد مرافـق املدرسـة
واملصادر امل تلفة  .و يقـوم الفريـق بكتابـة تقريـر تفصـيلي وتوصـيات حـول كـل معيـار ويـتم الرتكيـز
علـى جـودة الـتعلم س ويعـرض التقريـر علـى جلنـة الدراسـة الذاتيـة للمناقشـة س وبنـاءً علـى النقـا يـتم
كتابـة التقريـر النهـائي والتوصـيات إمـا باملوافقـة علـى االعتمـاد مـع مديـد املـدة ( 2أو  9سـنوات) س
أو الرفض س أو االعتماد املشرو س واليت يتم فيها مديد فـرتة زمنيـة لتنفيـذ التوصـيات (سـت شـهور
كحد أقصى )  .وتكون مسعوليات فريق االعتماد املدرسي :
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 -التأكد من إكمال املدرسة واملستفيدين من مشاركة وجهات نلرهم فيما

تص بنقا

القـوة

واستعداد املدرسة لتحقيق رؤيتها وأهدافها س وتقرير مدى التزام املدرسة باملعاي .
 مراجعة التزام املدرسة بعملية التحسني املستمر . تقييم اسرتاتيريات املدرسة للقيام بضمان اجلودة . تقييم تلبية احتياجات التعلم لكافة الطلبة ( ال امج واملصادر والدعم املتوفر باإل افة إىل ـرتالتدريس املست دمة يف املدرسة ) .
 مراجعة نتائج التعلم وتطبيقاته على مستوى املدرسة  ( .هيعة التقييم س 7792هـ ) . اختاذ القرار اخلا

باالعتماد املدرسي :

 .7يتقدم رئيس فريق االعتماد املدرسي بتقريره الشامل إىل جلنة االعتماد اليت تقوم بدورها بدراسـة
التوصيات اليت مت اختاذها .ـم يقـوم مكتـب االعتمـاد املدرسـي الـو ين بتقـديم توصـياته مرفقـة
بالتقارير الداعمة إىل اجمللس األعلى للتعليم الذ يت ذ القرار النهائي بشأن من االعتماد .
 .7لكـل مدرســة احلــق يف االعـرتاض علــى القــرار الصـادر يقهــا خــعل شــهرين مـن صــدوره ويــتم
تشـكيل جلنـة للنلـر يف ذلـك مثلفـة مـن أعضـاء مـن اجمللـس األعلـى للتعلـيم واالعتمـاد املدرسـي
الو ين  ( .اجمللس األعلى للتعليم س 7077م س أ س . ) 70
 منح االعتماد املدرسي الوطين :
تعتمد توصيات االعتماد املدرسي الو ين ملن االعتماد ملدرسة ما على مـا جيـده فريـق االعتمـاد
املدرسي يف املدرسـة .كمـا يقـوم فريـق االعتمـاد املدرسـي بتحليـل تطـور املدرسـة والـدعم س بنـاء علـى
املثشرات امل تلفة ملعاي االعتماد املدرسي الو ين .ويتم احتساب شرو التوصيات العتمـاد املدرسـة
كالتالي :
فئات االعتماد املدرسي الوطين :
 الفعة األوىل  :تتم التوصية مبن االعتماد املدرسي الو ين للفعة األوىل عمس سـنوات للمـدارا
الــيت بقــت ميــع معــاي االعتمــاد املدرســي الــو ين مبســتوى عــال س وكانــت
املثشرات تعكس متيزاً يف األداء وخطا التطوير تنفذ بالشكل الفعال .
154

 الفعة الثانية  :تتم التوصية مبن االعتماد املدرسي الو ين للفعة الثانيـة لـثعث سـنوات للمـدارا
الـيت بقـت معـاي االعتمـاد املدرسـي الـو ين مبسـتوى جيـد س وكانـت املثشـرات
تعكس جودة يف األداء وخطا التطوير تنفذ بالشكل املطلوب .
 الفعــة الثالثــة  :تــتم التوصــية بــرفض االعتمــاد املدرســي الــو ين للمــدارا للفعــة الثالثــة س والــيت
حققــت احلــد األدنــى مــن معــاي االعتمــاد املدرســي الــو ين س ولــديها أدلــة ــعيفة
وو ائق مفقودة س كما أن خطتها التنفيذية م وا حة ( .هيعة التقييم س 7792هـ).
 إعادة االعتماد :
بعـد احلصــول علــى مـدة االعتمــاد س تلتــزم املدرســة بأهـداف خطــة العمــل مــع إجـراء مزيــد مــن
التحسينات وااللتزام جبودة عالية من املعاي من أجل الطلبة س لكي تكون املدرسـة جـاهزة العتمـاد
جديد وعملية دراسة ذاتية جديدة .وينب ي أن تلتزم املدرسة كل عام بالتالي:
 القيام بعمليات مسني مستمرة للعمليات كما هو مطلوب . إجــراء عمليــات ــمان اجلــودة الداخليــة لضــمان تلبيــة أهــداف املدرســة وبرامهــا وخــدماتالدعم اليت تستهدف كافة الطلبة بالشكل األمثل  ( .اجمللس األعلى للتعلـيم س 7077م س أ س
. ) 73
 من أجل اعتماد مدرسي ناجح :
وللحصول على الفائدة املرجوة من عملية االعتمـاد املدرسـي س نقـدم فيمـا يلـي بعـض التوصـيات
العامــة لضــمان إمتــام عمليــة االعتمــاد املدرســي ومقيــق أهدافــه لتحســني أداء املــدارا بالشــكل
املأمول:
 العمــل علــى نشــر قافــة اجلــودة وتو ــي إ ــار االعتمــاد لكــل املســتفيدين مــن املعلمــني والطلبــةواجملتمع املدرسي .
 تقييم برامج الطلبة وتأ اتها على تعلمهم مقارنة بتطور نتائج التعلم يف موقع حمدد يف املدرسة . و ع وتطوير رسالة وأهداف املدرسة لتقود املدرسـة وتكـون أساسـاً للقـرارات املدرسـية س وو ـعوتطوير خطة لتحسني املدرسة وأدوات التقييم و ـرت التـدخل للتحسـني س وخطـا التطـوير املهـين
هليعة التدريس .
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 تطوير خطة عمل على مستوى املدرسة تركز على التحليل الـداخلي لنقـا قـوة املدرسـة والنقـااليت متاج إىل مسني وتطوير.
 التواصل مع وحدة االعتماد املدرسـي مبكتـب تقيـيم املـدارا يف هيعـة التقيـيم يف حـال الرمبـة يفاالستفســــــار أو االستيضــــــاح لكــــــل مــــــا يتعلــــــق بــــــإجراءات وعمليــــــات االعتمــــــاد املدرســــــي .
( هيعة التقييم س 7792هـ ) .
 نتائج عملية االعتماد املدرسي الوطين ): (QNSA
تو

مديرة مكتب تقييم الطلبة السيدة عائشة اهلامشي س التالي :

 العــدد الكلــي للمــدارا اعاصــة يف دولــة قطــر (  ) 776مدرســة س منهــا (  ) 07مدرســة دوليــة سو(  ) 79مدرســة جاليــات س و (  ) 79مدرســة عربيــة خاصــة تتبــع معــاي اجمللــس األعلــى للتعلــيمس
و(  ) 3مدارا مت افتتاحها يف العام الدراسي ( 7077-7079م ) .
 عــدد املــدارا و ريــاض األ فــال الــيت حصــلت علــى الرتشــي لععتمــاد املدرســي الــو ين منــذ بــدءاالعتماد وحتى العام الدراسي  7077-7079حنو  42مدرسة.
 يف العام الدراسي ( 7077-7070م ) تقدم للرتشي (  ) 70مدرسة س مت قبول ميع ترشيحاتها . يف العــام الدراســي ( 7077-7077م ) تقــدمت (  ) 27مدرســة و رو ــة س وترشــ منهــا لععتمــاد(  ) 94مدرسة ورو ة.
 يف العام الدراسي ( 7079-7077م ) تقدم للرتشـي (  ) 90مدرسـة ورو ـة س ترشـ لععتمـاد مـنبينها (  ) 70مدرسة و رو ة .
 أمــا يف العــام الدراســي ( 7077-7079م ) فقــد تقــدمت للرتش ـ ســت مــدارا و ريــاض أ فــال سوترش منها مدرسة و رو ة .
 عدد املدارا اعاصة اليت حققت االعتماد الو ين (  ) 4مـدارا مـن بـني (  ) 77مدرسـة حصـلتعلى الرتشي حسب تصنيفات نلام االعتماد .
 بلــم عــدد املــدارا احلاصــلة علــى اعتمــاد دولــي (  ) 4مــدارا س بينمــا مل تتقــدم للرتشــي ( ) 72مدرسة س و مت رفض لبات (  ) 77مدرسة  ( .هيعة التقييم س 7792هـ ) .
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 إجنازات وحدة االعتماد املدرسي الوطين :
بناء نلام اعتماد حملي قطر يواز أنلمة االعتماد العاملية أداءً وجودةس وحيقق مبادئ نلام
التعليم يف دولة قطر س وذلك بهدف التحقق من جودة أداء املدارا اعاصةس والعمل باسـتمرار علـى
رفع مستواها من مرحلة الرو ة إىل الص الثاني عشرس وقد مقق ذلك من خعل :
 تدشني االعتماد املدرسي الو ين يف شهر مارا من العام 7077م . إعداد دليل شامل يتضمن معاي ومثشرات االعتماد املدرسي بالل تني . لقاءات مع أصـحاب تـراخيص ومـدير املـدارا اعاصـة مـن أجـل التعريـ بنلـام االعتمـاداملدرسي الو ين .
 توقيع اتفاقية التفاهم مع الرابطة ال ربية للمدارا والكليات . WASC تأهيل أخصائيي التقييم على عمليات وإجراءات االعتماد املدرسي الو ين . تنفيـذ دورات تدريبيـة علـى عمليـات وإجـراءات االعتمـاد املدرسـي الـو ين مـن قبـل منلمـةألخصائيي االعتماد واسك . WASC
 تدريب املدارا على إجراءات التقييم الذاتي وكيفية إعـداد ملـ الدراسـة الذاتيـة مـن قبـلمنلمة واسك  ( . WASCمكتب تقييم املدارا س 7077م س

. ) 77

 حتديات تقييم جودة أداء املؤسسات التعليمية يف دولة قطر :
مـن مميـزات األسـلوب املتبـع لتقيـيم جـودة أداء املثسسـات التعليميـةس تطبيـق آليـات حديثـة
لتحديـد مسـتوى جودتهـا والوقـوف علـى عناصـر القـوة ونقـا الضـع س ممـا يسـهل عمليـة دعـم
مكامن القوة ومعاجلـة نقـا الضـع لـدى املـداراس كمـا يـثد نلـام التقيـيم إىل تو ـي مـدى
جودة املثسسات التعليمية جلميع املستفيدين ( لبة وأولياء أمور )  .ولكن على الرمم من مميزات
نلام تقييم جودة األداء للمثسسات التعليمية إال أنه كأ نلام آخر تواجهه مشكعت يف التطبيق
أهمها :
-

ع استعداد املثسسات س وحمدودية فهم القيادات التعليمية إلجراءات االعتماد .

 عدم است دام املثسسات التعليمية آلليات خاصة ملعرفة أسباب تدني األداء لديها . عدم وجود معاي خاصة برياض األ فال واست دام نفس معاي االعتماد املدرسي الو ين .157

 وجود العديد من منلمات االعتماد الريية والترارية واليت متن االعتماد املدرسي ملـدارام مثهلة .
 عـدم تـوفر العـدد الكـايف مـن املـوظفني الـذين يتقنـون الل ـة اإلجنليزيـة للعمـلاالعتماد املدرسي  ( .اهلامشي س 7792هـ س
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ـمن فـرت

جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف االعتماد املدرسي
Accreditation in the United Arab Emirates
 متهيد  ( :وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية 1435ها ) .
تأسســـت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة (إ. .م) رمسيـ ـاً يف  7ديســـم 7347م س وهـــي امـــاد
دســتور مكــون مــن ســبع إمــارات يشــمل أبــوظيبس دبــي س الشــارقةس عرمــان س أم القيــوين س رأا
اعيمة والفر ة .ولكل إمارة ش صـيتها املسـتقلةس لكنهـا تـرتبا يف اهلـدف العـام و وحـدة املصـ .
( وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
وتضاع عدد سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة س ليصل إىل  0معيني و  767ألفاً و 40
نسـمةس حسـب تقـديرات املركـز الـو ين لإلحصـاء عـن العـام  7070س يُشـكِّل الـذكور مـنهم 6
معيـني و  767ألفـاً و  070نسـمةس فيمـا يبلـم عـدد اإلنـاث مليـونني و  707ألـ و  720نسـمة س
وأظهرت التقديرات أن إمالي عدد املوا نني يبلم  374ألفاً و  334موا ناًس منهم  743ألفاً و 703
مـن الـذكور س و  760ألفـاً و  000مـن اإلنـاث  .وبلـم عـدد السـكان مـن مـ املـوا نني  4معيـني
و  976ألفاً و  49نسمة  .وشـكل الـذكور مـنهم  2معيـني و  607ألفـاً و  477نسـمة س يف حـني بلـم
عدد اإلناث مليوناً و  699ألفاً و  967نسمة  ( .إيفانزسوكوين س7079م س . ) 4
وعنــد قيــام االمــاد عــام 7347م س مل تكــن اعــدمات التعليميــة قــد وصــلت لكــث مــن القــرى
الـبس فكـان علـى مـن يرمـب يف
واحلوا رس ومل يكن عدد الطعب يف الدولة يتراوز الــ  70ألـ
إمتـام تعليمــه بعــد الدراسـة الثانويــة االبتعــاث إىل اعـارجس ســواء إىل إحــدى الـدول األجنبيــة أو العربيــة
للحصول على الشهادة العليا على نفقة الدولة .يف الوقت نفسه عملت القيادة على إجياد البنية التحتيـة
 .ولقد مت تأسيس اهليعات الرمسيةس اليت تشرف على التعليمس يف العام  .7340إذ كـان يشـتمل حينهـا
على أربع مراحل تعليميةس هي :
الرو ة  2-7سنوات
االبتدائية  77-6سنة
املتوسطة 77-77
الثانوية  74-72سنة  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
وبدأ تطوير التعليم وتوف ميع احتياجاتهس ليشمل اإلنـاث والـذكور الـذين يتلقـون تعلـيمهم يف
املدارا احلكومية مانـاًس وليلهـر فيمـا بعـد التعلـيم اعـا متممـ ًا جلهـود القطـا العـامس ومـوفرًا
التعلــيم ألكثــر مــن  %70مــن الطــعب الــذين يدرســون يف دولــة اإلمــارات .كمــا يقــوم التعلــيم اعــا
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بتعليم الل ات األجنبية اإل افية لكث من املوا نني وأبناء اجلاليات امل تلفةس باإل ـافة إىل اعتمـاده
مناهج متنوعة لبعض املوادس مثل العلوم والريا يات وم هما  .وظل التعليم اهلـاجس األكـ للدولـةس
فقامــت بتــبين خطــة مســتقبلية لتطــوير التعلــيم يف الســنوات العشــرين املقبلــةس وا ــعة نصــب أعينهــا
مقيــق أهــدافها لتصــل بــالتعليم إىل مســتويات معياريــة تتماشــى مــع معطيــات التكنولوجيــا والعلــوم.
وتركز هذه اعطة على تعليم تكنولوجيا املعلومـات وحمـو األميـة يف هـذا اجملـالس حفاظـ ًا علـى قـيم
اجملتمـــع ومبادئـــهس ولضـــمان تعزيزهـــا لـــدى األجيـــال الناشـــئ  ( .وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم اإلماراتيـــة س
7792هـ ) .
وقـــد حقـــق ـــعب الصـ ـ الرابـــع يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف مـــادة الريا ـــيات يف
اختبــارات تــيمس 7077م ( )TIMSS 2011املرتبــة الثانيــة واألربعــني بـــ  797نقطــة س وحــل ــعب
الصــــــــــــــــ ـ الثــــــــــــــــــامن يف املرتبــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــــ  726نقطــــــــــــــــــة.
).)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42
و كــذلك قــد حقــق ــعب الصـ الرابــع يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف مــادة العلــوم يف
اختبــارات تــيمس 7077م ( )TIMSS 2011املرتبــة الثالثــة واألربع ـني بـــ  770نقطــة س وحــل ــعب
الصـــــــــــــــــ الثــــــــــــــــــامن يف املرتبــــــــــــــــــة األربعــــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــــ  762نقطــــــــــــــــــة .
).)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40
و قـــــد حقـــــق ـــــعب الصـــــ الرابـــــع يف دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة يف اختبـــــارات
ب لـــــــــــــــــــــــز 7077م ( )Pilrs2011املرتبـــــــــــــــــــــــة األربعـــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــ  793نقطـــــــــــــــــــــــة.
).)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38
 توطني التعليم :
تعمل هذه اعطة على تو ني التعلـيمس لتصـل نسـبة املـوا نني العـاملني يف سـلك الرتبيـة والتعلـيم
إىل  %30يلــول العــام 7070م .وتنتشــر املــدارا اليــوم يف كــل قريــةس حيــث ينــال كــل الــب و البــة
حله من التعليم والرعاية الرتبوية من دون متييز  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
 تكنولوجيا املعلومات :
لقـد أصــب تعلــيم تكنولوجيـا املعلومــات يتصــدر أولويــات األهـداف التعليميــة يف دبــي اصــة س
واإلمارات العربية عامة س حيث أ لق الشيخ حممد بن راشـد آل مكتـوم س نائـب رئـيس الدولـة رئـيس
ملس الوزراء حاكم دبي س مشروعه اعا بتعليم تكنولوجيا املعلومات يف مدارا دبي يف مارا
7000م س وكانــت مدرســة حممــد بــن راشــد آل مكتــوم الثانويــة أول مدرســة يف دولــة اإلمــارات تطبــق
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مشــرو مســوه س لــيعمم بعــدها علــى مــدارا أبــوظيب ــمن خطــة شــاملة تهــدف إىل نشــره يف ميــع
مدارا الدولة  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
 من أهدافه :
من بني األهداف اليت و عها الشيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم نصـب عينيـه س ختـريج جيـلس
من أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدةس قادر على خدمـة و نـه وتلبيـة احتياجاتـهس جيـل مـوح يرتقـي
بالبعد وترتقي معهس إ افة إىل تأمني أفضـل أدوات التعلـيم اإللكرتونـي وجتهيـز املـدارا مب تـ ات
حديثة ومديث املناهج لتتعءم مع متطلبات العصر .وينهض املشرو بتوف تدريب جلميـع الطلبـة عـ
اإلنرتنـــــتس مـــــزود بكـــــل املصـــــادر التعليميـــــة العزمـــــة مـــــن خـــــعل البوابـــــة اعاصـــــة باملشـــــرو .
( وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
 مدارس الغد :
يف إ ار مواكبة إسرتاتيرية احلكومة االماديـةس حرصـت وزارة الرتبيـة والتعلـيم بالتعـاون مـع
وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي علــى تنفيــذ برنــامج مشــرتك للــت لص مــن بــرامج التقويــة الــيت
تطرحهــا الكليــات واجلامعــاتس ييــث يكــون الطالــب عنــد خترجــه مــن الثانويــة العامــة قــادرًا علــى
مواصلة التعليم العالي يف الكليات واجلامعـات دومنـا حاجـة إىل هـذه الـ امج .وقـد مت تشـكيل فـرت
عمل تضم أعضاء مـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم وجامعـة اإلمـارات وجامعـة زايـد وكليـات التقنيـة العليـاس
وجار حالياً العمل على إعداد خطا لتطوير كافة جوانب العمل يف املدارا وتطبيقها بـدءًا مـن العـام
الدراسي 7000 / 7004م  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7792هـ ) .
 خطة اسرتاتيجية جديدة :
يف وء إسرتاتيرية الدولة اجلديدة و عت الوزارة جزئيتها يف االسرتاتيرة العامة .
 رؤية و رسالة وزارة الرتبية والتعليم :
 الرؤية :الريادة يف إعداد الطالب يف نلام التعليم العام حلياة منترة يف عامل دائم الـت
املستدامة جملتمع اإلمارات .

لتحقيـق التنميـة

 الرسالة :العمــل مع ـ ُا مــن أجــل االرتقــاء مبســتوى األداء الرتبــو والتعليمــي يف التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي
واستثمار الطاقات البشرية لبناء متمع املعرفة وتعميق قيم املوا نة.
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 القيم : .7املوا نة واملسثولية :
تتمثل يف تعزيز روح اهلوية الو نية واملسثولية االجتماعية.
 .7مبادئ وقيم اإلسعم :
تأكيد على القيم اإلنسانية يف التحاور س التسام س االعتدال س السعم والعمل التطوعي .
 .9االلتزام والشفــافية:
ينص من خعل االلتزام باملهنية والشفافية يف األداء.
 .7املشاركة واملساءلة:
نلتزم بالشراكة اجملتمعية يف العملية الرتبوية واملساءلة.
 .2حق التعليم للرميع:
يتمثل يف املساواة وتكافث الفر جلميع أفراد اجملتمع.
 .6اإلبدا واجلودة:
العمل على تهيعة اقات بشرية تساهم بفاعلية يف مقيق التنمية املستدامة وقادرة على التنـافس
عاملي ًا ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س 7070م س . ) 7
 تطوير التعليم يف االمارات العربية املتحدة :
حلي التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدةس بقيـادة صـاحب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد
آل نهيان رئيس الدولةس بأهمية خاصة وأولوية قصوىس انطعقاً من رؤيته التنموية الشـاملةس وإلانـه
الراسخ بان التعليم هو أساا التقدم ومفتاح دخول العصر احلديثس وأن املعرفة هـي القـوة والعامـل
األساا للتواجد يف مضمار املنافسة العاملية يف القرن احلاد والعشرين .
ويف إ ـار الـنهج املتواصـل لتنفيـذ هـذه الرؤيـةس اسـتحوذ قطـا التعلـيم علـى  77يف املائـة مـن
إمالي خمصصات امليزانيـة العامـة لعمـاد للعـام 7079م وبقيمـة  3مليـارات و  300مليـون درهـم س
وحليت وزارة الرتبية والتعليم يوالي  7966يف املائة من هذه امل صصـاتس ومبـا يعـادل حـوالي سـتة
مليارات درهمس وذلك السـتكمال تنفيـذ خطـة الـوزارة يف تطـوير البيعـة املدرسـية وتزويـدها بأحـدث
الوسائل والتقنيات التعليمية .
واعتمـد ملـس الـوزراء يف  77سـبتم 7077م س أجنـدة الرتبيـة والتعلـيم حتـى العـام 7070م
واليت تضمنت مخسة حماور رئيسـية ركـزت علـى تطـوير التحصـيل العلمـي للطـعب وتطـوير البيعـة
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املدرسـية والعمـل علـى تكـافث الفـر

التعليميـة بـني ميـع الطلبـة س باإل ـافة إىل تعزيـز احلـس

الـو ين لـدى الطـعب وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة اإلداريـة لـوزارة الرتبيـة والتعلـيم  .كمـا تضـمنت
األجندة عشرة أهداف رئيسية ومموعة كب ة من املبادرات لتحقيقها س مع و ـع خطـا تطبيقيـة
لكل مبـادرة ومـدة زمنيـة إلجنازهـا س منهـا خطـة لسـد الفرـوة ب ن التعلـيم العـام واعـا وإعـادة
هيكلة التعليم س باإل افة لتحس ن مهنية التعليم وتطوير األنلمة التقنية يف املدارا واملنا ق.
ومشلـت املبـادرات الكـب ة الـيت تضـمنتها األجنـدة س مشـرو تـرخيص اهليعـات التعليميـة يف
املـدارا احلكوميـة واعاصـة علـى مسـتوى الدولـة والـيت يبلـم عـددها أكثـر مـن  7730مدرسـة
ـــ  67باملائـة ـــ منهـا مـدارا حكوميـةس باإل ـافة ملبـادرة تتعلـق بتـوف اإلرشـاد األكـادلي واملهـين
للطـعب  .وشـهدت مسـ ة التعلـيم مـوالت مهمـة حنـو التطـوير والتحـديث وصـوالً إىل نلـام تعليمـي
رفيع املستوىس من خعل ربا التعليم باقتصاد املعرفة التنافسية وخمرجاته باحتياجات سوت العمل.
وكانـت وزارة الرتبيـة والتعلـيم قـد اعتمـدت اسـراتيريتها لألعـوام ( 7079/7077م ) لتطـوير
التعلـيمساليت ترتكـز علـى مبـادرات تعمـل علـى اسـت دام أفضـل املعـاي التعليميـة العامليـةس والـيت
تشتمل على منلومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات اليت يتم توظيفها يف العملية التعليمية .
وأ لق صـاحب السـمو الشـيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئـيس الدولـة رئـيس ملـس
الـوزراء حـاكم دبـي يف  70أبريـل 7077م مبـادرة ( حممـد بـن راشـد للـتعلم الـذكي ) والـيت تشـمل
ميـع مـدارا الدولـة بتكلفـة مليـار درهـم وتهـدف علـق بيعـة تعليميـة جديـدة يف املـدارا تضـم
صـفوفا ذكيـة ويـتم توزيـع أجهـزة لوحيـة جلميـع الطـعب وتزويـدها بشـبكات اجليـل الرابـع فائقـة
السـرعةس باإل ـافة لـ امج تدريبيـة مت صصـة للمعلمـني ومنـاهج علميـة جديـدة مسـاندة للمنهـاج
األصلي  .وينفذ املشرو بالتعاون بـني وزارة الرتبيـة والتعلـيم واهليعـة العامـة لتنلـيم قطـا االتصـاالت
بالدولة ومبتابعة مباشرة من مكتب رئاسة ملس الـوزراء .وأكـد مسـوه علـى أن التطـوير اجلـذر
للتعليم هـو جـزء أساسـي مـن رؤيـة اإلمـارات ( 7077م ) ولثـل ـرورة و نيـة للتنميـة املسـتدامة ألن
الطريق حنو مستقبل أفضل لدولة اإلمـارات يبـدأ مـن املدرسـة س مشـدداً علـى أن احلكومـة سـتلل
مستمرة على املبدأ الذ سارت عليه دولة اإلمارات ملدة أربعني عاما وأ بت جناحه س وهو االسـتثمار
يف اإلنســـــــان وتنميتـــــــه بصـــــــفته أملـــــــى مـــــــا للـــــــك الـــــــو ن وهـــــــو مايـــــــة التنميـــــــة ووســـــــيلتها .
777ــ. ) 777
( إيفانز س وكوين س7079م س
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 االعتماد املدرسي يف اإلمارات العربية املتحدة :
تنفـــذ وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم نلـــام االعتمـــاد املدرســـي يف دولـــة االمـــارات س وذلـــك عـــن ريـــق
شركات قائمة مع عدة جهات س وهي على النحو التالي :
 .1إدارة االعتماد املدرسي بوزارة الرتبية والتعليم :
تنفذ االعتماد املدرسي على ميع املدارا يف دولة االمارات من خـعل شـراكة اسـرتاتيرية مـع
مركز املعلمني ال يطانيني س باستثناء ميع املدارا يف إمارة أبوظيب .
 .2هيئة املعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي :
يكمن دور اهليعة يف مان تأسيس وعمل املدارا اعاصة يف دبي وفقاً ألعلى معاي اجلـودةس
ومبا يتماشى مع لوائ وأنلمة اهليعة  .ويعمل فريق اهليعة على ـمان اإلشـراف املسـتمر علـى املـدارا
اعاصة يف دبي س من خعل الرقابة املدرسية املنتلمة واملشاركة يف التقييمات الدوليـة .ويتـوىل جهـاز
الرقابة املدرسية يف دبي القيام بعمليات الرقابة املدرسـية املفصّـلة والدقيقـة علـى كـل مدرسـة خاصـة
يف دبــي س فيمــا يتــوىل فريــق الــنلم والتصــاري مســثولية مــن التصــاري التعليميــة للمــدارا اعاصــة
ع عن مراقبة التزامها بنلم اهليعة وإرشاداتها  ( .هيعة املعرفة والتنمية البشرية س 7792هـ ) .
فض ً
 .3جملس أبوظيب للتعليم :
وينفذ االعتماد املدرسـي علـى ميـع املـدارا يف إمـارة أبـوظيب  .وقـام اجمللـس باختيـار مثسسـة
 AdvancEDاألمريكيـــة لتكـــون شـــريك اجمللـــس يف تنفيـــذ اجلهـــود الراميـــة إىل حصـــول ميـــع
مدارا أبوظيب على االعتماد االكادلي الدولي  ( .ملس أبوظيب للتعليم س 7070م س . ) 7
وسيتم استعراض اجلهات الثع ة س وذلك على النحو التالي :
 .1إدارة االعتماد املدرسي بوزارة الرتبية والتعليم :
 مقدمة :
تعتـ املدرسـة املثسسـة التعليميـة الـيت يسـتند إليهـا اجملتمـع بصـورة أساسـية يف تربيـة أبنائـه
وإعـدادهم للمسـتقبل  .ومـن هـذا املنطلـق أولـت وزارة الرتبيـة والتعلـيم اهتمامـا باملثسسـة التعليميـة
ودورها يف استشراف مستقبل الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  .ويعد الطالب حمور
العملية التعليمية س فهو املستفيد املباشر من كافة اجلهود اليت تبذهلا املثسسة وما يقدمه من أجله
القـائمون علـى العمليـة التعليميـة  .ففـي عصـر الـزخم املثسسـي الترـار للتعلـيمس متـاج هـذه
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املثسسات إىل برنامج للتقييم واالعتماد األكادليس من شأنه تقويم أداء املثسسة للوصول بهـا إىل
النتـائج املرجـوة الـيت مـن أبرزهـا ـمان جـودة التعلـيمس وتعزيـز السـمعة األكادليـة للمثسسـة
التعليمية احلكومية لدى اجملتمع اعلي والعاملي  .ولثل مشرو تطبيق أنلمة االعتماد األكادلي
للمدارا احلكومية واعاصة سلسلة متكاملة من املرتكزات واملثشرات الـيت مت اختيارهـا بدقـة
بنا ًء على دراسات يثية دولية تناولـت جـودة التعلـيم س وركـزت بشـكل أساسـي علـى مـدى فاعليـة
املثسسـة ـمن منلومـة العمليـة التعليميـة  .وقـد مت مديـد سـت مرتكـزات مهمـة ذات مثشـرات
وإجـراءات حمـددة يف وظـائ وأداء املثسسـة وأهـم جوانبهـا هـي  ( :القيـادة املدرسـية س املدرسـة
كمرتمع س التوجه املدرسي حنو تعلم الطعب س جودة البيعة الصـفية س التطـور الش صـي للطـعب
س وأخ اً نتائج التحصيل الطعبي ) هذه اجلوانب تعت قواعد أساسية للمثسسة التعليميـة متنحهـا
صورة كاملة عن املمارسات اليت يلزم اتباعها لضمان جودة العملية التعليميةسواجلوانب اليت متاج
إىل مسـني وتطـويرس وتـوفر معيـار الشـفافية ؛ ملـن االعتمـاد األكـادلي للمثسسـات س وتو ـي
األسباب اليت من شأنها تأجيل منحها االعتماد األكادلي إذا لزم األمر  .ومما ال شك فيه أن هذا
النلام يوفر لوزارة الرتبية والتعليم رؤية مستقلة ملسـتوى أداء املثسسـات التعليميـة س وحصـوهلا علـى
املعلومات املطلوبة صو معاي جودة التعليمس ويعد هذا املشرو أداة لدعم املثسسات لعرتقـاء
بإجنازاتها ومرجعا ملسثوليات املثسسات  ( .دليل تقييم املدارا س 7070م س . ) 7
وقد أ لقت وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية برنامج التقييم واالعتماد املدرسي يف عـام 7003م س
وهــو أحــد العناصــر اهلامــة لتحقيــق رؤيــة 7077م س مــن خــعل مقيــق تعلــيم ممتــاز يف دولــة االمــارات
العربية املتحدة  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س7077م س . ) 7
وتنفذ إدارة االعتماد املدرسي بوزارة الرتبية والتعليم نلام االعتماد املدرسـي يف مـدارا املنـا ق
التعليمية التالية :
 .7منطقة دبي التعليمية .
 .7منطقة الشارقة التعليمية :
يدار التعليم فيها من خعل املنطقة التعليمية س وكذلك مكتب الشارقة التعليمي .
 .9منطقة الفر ة التعليمية .
 .7منطقة عرمان التعليمية .
 .2منطقة أم القيوين التعليمية .
 .6منطقة رأا اعيمة التعليمية  ( .وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية س7077م س
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 تعريف االعتماد األكاد ي :
االعتماد األكادلي هو اعرتاف رمسي من جهة وزارة الرتبية والتعليم بتحقيق املدرسة ملستوى
معني من معاي اجلودة س والذ استطاعت املدرسة إ باته من خـعل عمليـة تقيـيم شـاملة ومسـتقلة .
( دليل تقييم املداراس 7070م س . ) 6
 مركز املعلمني الربيطانيني ( : ) CfBT
وهو الشريك االسرتاتيري ل نامج االعتماد املدرسي ومركز املعلمني ال يطانيني للتعليم عبارة
عن مثسسة خ ية رائدة لتوف اعدمات الرتبوية للصـاحل العـام يف اململكـة املتحـدة وحـول العـامل .
و تأسس مركـز املعلمـني ال يطـانيني منـذ  70عامـاً س وحيقـق املركـز اآلن عائـداً سـنوياً يزيـد عـن
 700مليـون جنيـه اسـرتليين س ويتضـمن نطـات عمـل املركـز  :التـدريب علـى التـدريس والقيـادة س
وتصـميم املنـاهج الدراسـية س وخـدمات مسـني املـدارا  .ويقـوم معلـم املـوظفني فيـه بتقـديم
اعـدمات مباشـرةً للمـتعلمني يف املـدارا أو مـن خـعل املشـاريع اعاصـة بالتعميـذ املنبـوذين يف
مثسسات إصعح الناشعني وتقديم اإلرشاد والتوجيه لص ار السن  .ولقد قام املركز بتطبيـق بـرامج
إصـعح ناجحـة لصـاحل العديـد مـن احلكومـات حـول العـامل  .حيـث تتضـمن بعـض األمثلـة احلاليـة
برنـامج تعلـيم املوهـوبني واملتفـوقني لصـاحل هيعـة األ فـال واملـدارا والعـائعت يف اململكـة املتحـدة
(  ) DCSFس وبرنامج و ين لتدريب املعلمـني يف ماليزيـا حلسـاب وزارة التعلـيم املاليزيـة  .ويتضـمن
عمعؤنـا مـن اجلهـات احلكوميـة وزارة التعلـيم يف سـلطنة برونـا س وملـس أبـو ظـيب للتعلـيم س
وجهات تقـديم املسـاعدات كاالمـاد األوروبـي وهيعـة التنميـة الدوليـة والبنـك الـدولي س والوكـاالت
الو نية كهيعة معاي التعلـيم وخـدمات ومهـارات األ فـال ( أفسـتد  ) Ofstedوالسـلطات اعليـة .
يقــــوم املركــــز بإعــــادة اســــتثمار أ فــــائض حيققــــه مــــن عملياتــــه يف البحــــث والتطــــوير الرتبــــو .
( سامنز س 7004م س . ) 7
ويعمــل (  ) CfBTيف أكثــر مــن ( ) 00دولــة يف ميــع أحنــاء العــامل س وذلــك يف املشــاريع الــيت
ترتاوح بني إصعح التعليم على املستوى الو ين لتحسني أداء املدرسـة بشـكل متفـرد  CfBT .توظـ
أكثر من (  ) 96900موظفاً يف ميع أحناء العامل س وتتمثل مهمتهم يف مسني التعلـيم لتحسـني حيـاة
املــتعلمني  .وينــتهج مركــز املعلمــني ال يطــانيني (  ) CfBTــــ وهــي جهــة املعتمــدة مــن وزارة التعلــيم
ال يطانيــة يف إجنلــرتا وويلــز ــــ ســت ــرت رئيســة يقــدم مــن خعهلــا حلــول تعليميــة متميــزة ومســتدامة.
ليساهم مـن خـعل ععقـات الشـراكة مـع املـدارا واحلكومـات وكـذلك الشـركاء مـن القطـاعني
العــام واعــا س يف إحــداث ت ــي ومويــل يف حيــاة معيــني املــتعلمني مــن األ فــال والطــعب الصـ ار
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حــول العــامل ( لــارا املركــز نشــا ه داخــل اجنلــرتا سويف العديــد مــن الــدول يف أفريقيــا س وآســيا س
والشرت األوسا)  .باإل افة إىل تقديم اعدمات التعليمية واالستشارية على الصعيد العـاملي س ويقـوم
مركز املعلمـني ال يطـانيني) (CfBTأيضًـا بـإدارة مموعـة مـن املـدارا الـيت متوهلـا احلكومـة يف
اجنلرتا س وهو لتلك كذلك مموعة دولية من املدارا اعاصة .كما يتم استثمار أ فـائض مـاد
ناتج عن عملنا يف برنامج األياث الرتبوية املتاحة للعامة .حيـث تسـاهم هـذه األيـاث علـى أن تكـون
ممارسات ) (CfBTمعتمدة على األدلة وتدعم التزامهـا حنـو مقيـق التميـز يف مـال التعلـيم  .ولـدى
مركـز املعلمـني ال يطـانيني ) (CfBTالتـزام خـا حنـو تطـوير التعلـيم يف العـامل العربـي (منطقـة
الشــرت األوســا ومشــال إفريقيــا) .ولديــه حاليًــا مكاتــب عاملــة يف كــل مــن أبــوظيب ودبــي وعمــانس
وفريــق عمــل يتكــون مــن  20موظ ـ علــى املــعك الــدائم مــوزعني علــى املنطقــة  .ومركــز املعلمــني
ال يطــانيني ( )CfBTهــو مثسســة مــ رييــة س تســتثمر يف كــل عــام مــا يصــل إىل مليــون جنيـــه
اســرتليين يف البحــوث الرتبويــة  .وتســاعد البحــوث املبنيــة علــى املمارســة الــيت يقــدمها مركــز املعلمــني
ال يطانيني ( )CfBTيف توف املعلومات العزمة وتشكيل سياسة التعلـيم يف اململكـة املتحـدة وعلـى
مستوى العامل .ويَكمُن هدف املركـز يف ـمان أن يكـون السـتثماراته هـذه أ ـر مباشـر وقـو علـى
املنــتفعني بــه وذلــك مــن خــعل العــاملني يف اجملــال الرتبــو وصــنا السياســة .حيــث تعمــل جلنــة األمنــاء
التابعة للمركز على إدارة برنامج البحوث املتاحة للعامة . ) CfBT.2014 ( .
 مهام مركز املعلمني الربيطانيني (  ) CfBTيف برنامج االعتماد املدرسي :
 .7و ع اإل ار العام لنلام ال نامج يف مرحلته االوىل .
.7
.9
.7
.2

تدريب القدرات اعلية على عمليات التقييم يف برنامج االعتماد املدرسي .
تدريب قيادات املدارا على آلية تطبيق ال نامج .
املشاركة يف تنفيذ عمليات التقييم .
مراقبة عمليات التقييم  ( .عمر س 7003م س . ) 4

 أهداف برنامج االعتماد املدرسي :
 .7دعم وزارة الرتبية والتعليم باملعلومات اليت ختص جودة األداء املدرسي .
 .7قياا األداء املدرسي يف ماالت ال نامج املتفق عليها ومقيق املساءلة .
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 .9تقــديم الت ذيـــة الراجعـــة الـــيت تكـــون مبثابـــة املثشـــر للروانـــب الـــيت متـــاج إىل تطـــوير
و مسني استناداً إىل معاي وا حة .
 .7تشريع ومساعدة املدارا على ممارسة التقييم الذاتي .
 .2إعطــــاء االعتمــــاد للمدرســــي الــــيت حققــــت املســــتوى املطلــــوب يف مــــاالت التقيــــيم .
( عمر س 7003م س . ) 7
 إطار عمل التقييم واالعتماد األكاد ي (دليل تقييم املداراس7070مس

 4ـــ : )77

 جماالت الرتكيز :
.7
.7
.9
.7

القيادة املدرسية .
املدرسة كمرتمع .
التوجه املدرسي حنو تعلم الطعب .
جودة البيعة الصفية .

 .2دافعية الطعب واخنرا هم يف العملية التعليمية .
 .6نتائج التحصيل الطعبي .
 جمال الرتكيز األول  :القيادة املدرسية :
سـيت ذ املقيمـون قـراراتهم حسـب األدلـة املتعلقـة بالقيـادة املدرسـية بشـكل عـام عـعوة علـى
العناصر األساسية املتعلقة بها.
 161التوجيه العام :
االعتبارات  :رؤية املدرسة س ورسالتها س الرتكيـز العـام مـن جانـب املدرسـة علـى نـواتج تعلـم
الطـعب س التوجـه االسـرتاتيري ومديـد األولويـات الرئيسـية واملهـام اعوريـة ؛ إشـراك ميـع
األ راف؛ دور أصحاب املدرسة ( بالنسبة للمدارا اعاصة فقا ) ؛ أ ر القيـادة املدرسـية بشـكل
عام على جودة نواتج التعلم.
 261الت طيا للتطوير :
االعتبارات :متابعة املمارسـات واألداء والتقيـيم الـذاتي باملدرسـة؛ الت طـيا لتحسـني املدرسـة
بشكل عام ؛ تنفيذ اعطا وقياا أ رها.
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 361إدارة العاملني باملدرسة واملوارد :
االعتبـارات :اهليكـل اإلدار ودور ومسـثوليات ميـع العـاملني؛ إدارة األداء ومـدى ممـل
األفراد للمسـثوليات املسـندة إلـيهم؛ ترتيبـات التطـوير املهـين؛ مـثهعت املعلمـني وتوظيـ قـدراتهم؛
مدى معءمة توظي هيعة التدريس واألدوات املت صصة واملصادر التعليمية واملرافق؛ ترتيبات تأمني
أمن وسعمة الطعب .
 جمال الرتكيز الثاني  :املدرسة كمجتمع :
سـيت ذ املقيمـون قـراراتهم حسـب األدلـة املتعلقـة مبرتمـع املدرسـة بشـكل عـام عـعوة علـى
العناصر األساسية املتعلقة بها.
 162نوعية الععقات داخل املدرسة :
االعتبارات  :اجلو العام باملدرسة والروح املعنويـة واالعتـزاز باملدرسـة ؛ التواصـل علـى مسـتوى
املدرسة؛ الععقـة بـني الطـعب والعـاملني باملدرسـة ؛ الععقـة بـني العـاملني باملدرسـة وفريـق العمـل ؛
االهتمام بالطعب وتوجيههم ومصاحلهم .
 262مشاركة أولياء األمور واجملتمع اعلي يف احلياة املدرسية :
االعتبارات  :التواصل مع أولياء األمور س مدى مشاركة أولياء األمور يف دعـم املدرسـة وتعلـيم
أبنائهم س كيفية تعامل وتواصل املدرسة مع اجملتمعات اعلية واجملتمعات األوسع .
 جمال الرتكيز الثالث  :التوجه املدرسي حنو تعلم الطالب :
ســيت ذ املقيمــون قـــراراتهم حســب األدلـــة املعنيــة مبرموعـــات الطــعب املصـــنفة حســب العمـــر
واجلنس واإلمكانات .
 163تلبية احتياجات الطعب كأفراد أو مموعات :
االعتبارات  :إىل أ مـدى متاشـى املنهـاج الدراسـي واملصـادر مـع اخـتعف احتياجـات الطـعب
الفردية ؛ مدى معءمة ختطيا وتطبيق املناهج ألعمار وإمكانات كافة الطعب .
 263تقديم جتربة تعليمية متوازنة :
االعتبـارات  :التـوازن يف املنهـاج الدراسـي والوقـت امل صـص لكـل مـادة ؛ االلتـزام مبتطلبـات
املنهـاج الدراسـي لـوزارة الرتبيـة والتعلـيم ؛ إتاحـة فـر
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االختيـار للطـعب ؛ االسـتمرارية والتقـدم يف

تطبيق املنهاج الدراسي ؛ األنشطة اإل رائية وم املنهرية ؛ توف املصادر واست دامها ؛ التواصل مع
املثسسات اليت التحق بها الطعب سابقا أو اليت سيلتحقون بها مستقبعً .
 جمال الرتكيز الرابع  :جودة البيئة الصفية :
سـيت ذ املقيمـون قـراراتهم حسـب األدلـة املعنيـة مبرموعـات الطـعب املصـنفة حسـب العمـر
واجلنس واإلمكانات .
 164نوعية التعلم :
مدى وعي الطـعب بأهـداف الـدروا و اسـترابة الطـعب إىل املعلمـني واخنـرا هم يف العمليـة
التعليميةسومعدل التقدم واملشاركة يف احلصص ؛ نوعية أعمال الطعب ؛ و مدى تقـديرهم ملسـتوى
تقـدمهم الدراسـي والتقيـيم الـذاتي ؛ مهـارات الطـعب يف الـتعلم املسـتقل وتطبيـق مـا تعلمـوه
سياقات جديدة ؛ تعلم الطعب كأفراد أو مموعات معينة .

ـمن

 264نوعية التدريس :
إملـام املعلمـني باملـادة الـيت يقومـون بتدريسـها س وقـدرة املعلمـني علـى التفاعـل مـع الطـعب مـن
خـعل األسـعلة ستنـو اسـرتاتيريات التـدريس س تشـريع الطـعب علـى الـتعلم املسـتقل ؛ الت طـيا
واإلعداد للدروا واحلصص الدراسية ؛ التمييز يف املهام اليت تسند إىل الطعب ييث تتناسـب مـع
قـدراتهم ؛ إدارة الوقـت أ نـاء احلصـة الدراسـية ؛ وتوظيـ مصـادر الـتعلم س التقولـات والتقـارير
الشفهية واملكتوبة لتعزيز تعلم الطعب ؛ معرفة املعلمني بطعبهم .
 364إدارة الفصل الدراسي :
االعتبارات  :تعزيز العمل بقوانني املدرسة و إجراءاتها اليومية املعتادة ؛ التوقعات بشـأن سـلوك
الطعب واسترابتهم وإجنازاتهم ؛ كيفية تعامل املعلمني مع املقا عـات مـن جانـب الطـعب ؛ احـرتام
الطعب ؛ است دام أسلوب اإل راء والتشريع واملكاف ت والعقاب س واسترابة الطعب هلذا األمـر ؛
جودة البيعـة التعليميـة واملعرو ـات ؛ اللـروف واألحـوال داخـل الفصـل الدراسـي ومـ ه مـن أمـاكن
التعلم ؛ إمكانية الوصول إىل املصادر ؛ االحتفاء بأعمال الطعب .
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 جمال الرتكيز اخلامس  :التطور الشخصي للطالب :
سـيت ذ املقيمـون قـراراتهم حسـب األدلـة املعنيـة مبرموعـات الطـعب املصـنفة حسـب العمـر
واجلنس واإلمكانات .
 165توجه الطعب حنو التعلم :
االعتبـارات  :توجـه الطـعب حنـو احليـاة املدرسـية ؛ اسـترابة الطـعب للكبـار ؛ الععقـة بـني
األقـران ومسـاندتهم لبعضـهم الـبعض ؛ احلضـور وااللتـزام باملواعيـد ؛ اسـتيعاب القواعـد املتبعـة
باملدرسة وتوقعاتها وااللتزام بها ؛ تقـدير الـذات واالنضـبا الـذاتي ؛ مسـثولية الطـعب حنـو احليـاة
املدرسة وإسهاماتهم بها .
 165إدراك الطعب لثقافة دولة اإلمارات وهويتها :
االعتبـارات  :اسـتيعاب الطـعب لإلسـعم وتطبيـق مفاهيمـه يف حيـاتهم اعاصـة ؛ تقـديرهم
للثقافـة اعليـة والتقاليـد ؛ اسـتيعابهم لـدور اإلمـارات العـاملي س وما ـيها وحا ـرها س والقضـايا
املعاصرة اليت تواجهها .
 جمال الرتكيز السادس  :نتائج التحصيل الطالبي وتقدمهم :
سـيت ذ املقيمـون قـراراتهم حسـب األدلـة املعنيـة مبرموعـات الطـعب املصـنفة حسـب العمـر
واجلنس واإلمكانيات .
 166مسـتوى أداء الطـعب يف االختبـارات واالمتحانـات والتقولـات الـيت أجريـت يف السـنوات
األخـ ة االعتبـارات  :مكاسـب الطـعب مقارنـة باملعـاي املتعـارف عليهـا واألهـداف الـيت و ـعتها
املدرسـة ؛ معـدالت النرـاح ومتوسـا الـدرجات ؛ التفـاوت ـمن مموعـات الطـعب أو املـواد س
واالجتاه واملثشرات مبـرور الوقـت ( البيانـات ملـدة  9سـنوات ) س مسـتويات األداء يف التقولـات الـيت
تعدها املدرسة س ومستويات األداء يف االختبارات الدولية إن وجدت .
 266تقدم الطعب احلـالي يف اكتسـابهم املعـارف واالسـتيعاب واملهـارات الـيت تعـدهم عـوض
املرحلـة الدراسـية التاليـة االعتبـارات  :مـدى تقـدم الطـعب مبـرور الوقـت ؛ تطـوير مهـارات الـتعلم
املسـتقل ؛ تطـوير مهـارات تكنولوجيـا املعلومـات ؛ واسـتعداد ـعب املرحلـة العليـا للتعلـيم اجلـامعي
و الدخول جملال العمل .
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 .2هيئة املعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي :
 متهيد :
يكمن دور اهليعة يف مان تأسيس وعمل املدارا اعاصة يف دبي وفقاً ألعلى معاي اجلـودةس
ومبا يتماشى مع لوائ وأنلمة اهليعة  .ويعمل فريق اهليعة على ـمان اإلشـراف املسـتمر علـى املـدارا
اعاصة يف دبي س من خعل الرقابة املدرسية املنتلمة واملشاركة يف التقييمات الدوليـة .ويتـوىل جهـاز
الرقابة املدرسية يف دبي القيام بعمليات الرقابة املدرسـية املفصّـلة والدقيقـة علـى كـل مدرسـة خاصـة
يف دبــي س فيمــا يتــوىل فريــق الــنلم والتصــاري مســثولية مــن التصــاري التعليميــة للمــدارا اعاصــة
ع عــن مراقبــة التزامهــا بــنلم اهليعــة وإرشــاداتها  .ويوجــد يف دبــي (  ) 720مدرســة خاصــة تقــدم
فض ـ ً
ب و الب ـةه س يتوزعــون علــى (  ) 72منهاج ـاً تعليمي ـاً.
برامهــا التعليميــة ملــا يزيــد عــن ( )7796000ال ـ ه
وتقـــدم املـــدارا اعاصـــة خـــدماتها حلـــوالي  %03مـــن لبـــة دبـــي س حيـــث يلتحـــق  %2467مـــن الطلبـــة
اإلماراتيني يف منلومة التعليم اعا  .وفضعً عن تنو مناهرها التعليميـة س تُقـدم املـدارا اعاصـة
تنوعـاً كــب اً يف مســتويات الرســوم املدرســية ومموعــات مــن املرافــق لتلبيــة تطلعــات شــرائ اجملتمــع
امل تلفة  ( .هيعة املعرفة والتنمية البشرية س 7792هـ ) .
 االعتماد املدرسي :
تُشرف هيعة املعرفة والتنمية البشرية على منو وتوجيـه قطـا التعلـيم اعـا يف إمـارة دبـي س
وتعمل من خعل جهاز الرقابة املدرسية على مان توف تعلـيم عـالي اجلـودة جلميـع لبـة املـدارا
اعاصة يف دبي س إذ يوجد حالياً يف إمارة دبي  720مدرسة خاصة .
وتقدم اهليعة االعتماد املدرسي على النحو التالي :
أ .املــدارا اعاصــة الــيت تطبــق املــنهج األمريكــي يف دبــي  ( :هيعــة املعرفــة س 7077م س
7ــ) 6
هناك  97مدرسة خاصة يف دبي تطبق منهاجاً تعليمياً أمريكياً س ينـاهز عـدد لبتهـا 726067
الباً و البة أ بنسبة  %7060من لبة املدارا اعاصـة يف اإلمـارة  .وانطعقـاً مـن التزامهـا بهـذه
املسثوليات عقدت هيعة املعرفة اتفاقية شراكة مع واحدة من أعرت مثسسات االعتماد األكـادلي
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة س هــي مثسســة نيــو إجنعنــد للمــدارا والكليــات ( ) NEASC
بهدف تأسيس وتطبيق عملية اعتماد أكادلي معئمة للمدارا اعاصة اليت تطبق منهاجاً تعليمياً
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أمريكياً يف دبيس وإلتاحة الفر

للطلبة وأولياء أمورهم مبقارنة املستويات األكادلية ومستويات

التحصيل الدراسي باملستويات الدولية .
 ما هو االعتماد األكاد ي ؟االعتماد األكادلي هو تعب عـن الثقـة برسـالة مثسسـة تعليميـة وبرامهـا التعليميـة وأدائهـا
وبقدرتها على مقيق أهدافها مبا يتوفر لديها من موارد بشرية ومالية .وهو نلام اختيار للمساءلة
يرتكـز علـى تنفيـذ مراجعـات مسـتمرة وشـاملة لـألداء جيريهـا إداريـون ومعلمـون يعملـون حاليـاً يف
امليـدان الرتبـو والتعليمـي  .ولقـد مت تطـوير معـاي االعتمـاد األكـادلي مـن أجـل مديـد مسـات
املدارا والكليات اجليدة وختضع هذه املعاي ملراجعات دورية .
 ما هي مؤسسة نيو إجنالند للمدارس والكليات (  ) NEASC؟هـي أقـدم مثسسـة لععتمـاد األكـادلي وواحـدة مـن سـت مثسسـات إقليميـة لععتمـاد
األكادلي يف الواليات املتحدة األمريكية  .ويقدم االعتماد األكـادلي دعمـاً قويـاً جلـودة العمليـة
التعليميـة وتطويرهـا  .واملـدارا الـيت ملـى باالعتمـاد األكـادلي مـن مثسسـة نيـو إجنعنـدس هـي
اليت تلتزم باملعاي األساسـية املعتمـدة س وتتبنـى مفهـوم التطـوير املسـتمر للمـدارا  .وتقـدم مثسسـة
نيو إجنعند للمدارا والكليات خـدمات االعتمـاد األكـادلي ألكثـر مـن  2000مدرسـة وكليـة
وجامعـة حكوميـة ومسـتقلة يف سـت واليـات أمريكيـة هـي  :كونتيكـت ومـني وماساتشوسـتس
ونيو هامبشـ ورود آيعنـد وف مونـت  .باإل ـافة إىل أكثـر مـن  220مدرسـة أمريكيـة ودوليـة يف
أكثـر مـن  68دولـة حـول العـامل مـن خـعل ملـس املـدارا األمريكيـة والدوليـة خـارج الواليـات
املتحـدة األمريكيـة (  . ) CAISAإن مهمـة ملـس املـدارا األمريكيـة والدوليـة خـارج الواليـات
املتحـدة األمريكيـة (  ) CAISAهـي ـمان وتعزيـز تـوف تعلـيم عـالي اجلـودة للطلبـة مـن خـعل
تطوير وتطبيق املعاي املست دمة يف تقييم مدى فعالية املدارا األمريكية والدولية املوجـودة خـارج
الواليات املتحدة األمريكية .
وعمليـاً تركـز املعـاي الـيت يعتمـدها اجمللـس علـى ميـع جوانـب عمـل املدرسـة  .واالعتمـاد
األكادلي الذ تقدمه مثسسة نيو إجنعند ال يـرتبا مبنهـاج تعليمـي حمـدد س ولكـن للمـدارا
اعاصـة الـيت تطبـق منهاجـاً تعليميـاً أمريكيـاً أو دوليـاً أو منهاجـاً تعليميـاً و نيـاً أن تتقـدم لنيـل
االعتماد األكادلي س على أن تكون الل ة اإلجنليزية هي ل ة التدريس الرئيسية يف هذه املدارا.
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 معايري االعتماد األكاد ي يف مؤسسة نيوإجنالند للمدارس والكليات :يتكون بروتوكول االعتماد األكادلي من  94معيـاراً ( و  730مثشـراً لشـرح هـذه املعـاي )
مصـنفة يف سـبعة اقسـام ( لكـن قـراءة معلومـات مفصـلة عـن ال وتوكـول يف الطبعـة الثامنـة مـن
كتاب :
دليل املدارا للتقييم واالعتماد األكادلي س مس ة التميز يف التعليم العاملي .
Guide to School Evaluation and Accreditation, Journey to Excellence
in International Education .
واألقسام السبعة للمعاي هي :
 .0التوجه االسرتاتيري ( رسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها ) .
 .3التعليم والتعلم ( املنهاج التعليمي س وأساليب التدريس س والتقييم س والسيات العاملي ).
 .70ملــــس األمنــــاء والقيــــادة املدرســــية ( اإلشــــراف اإلدار واالســــرتاتيري س والت طــــيا
بعيد املدى س والسياسات ) .
 .77كادر التدريس والدعم ( املثهعت س وشرو التوظي والتطوير املهين ) .
 .77فـــر التعلـــيم والـــتعلم املتاحـــة يف املدرســـة ( تقـــديم االستشـــارات س وتلبيـــة االحتياجـــات
اعاصة س وتقديم اإلرشاد ) .
 .79قافة املدرسة وععقات الشراكة ألجل التعلم ( ععقات الشراكة بني املدرسة واملنزل
س وأنشطة التواصل س وسياسات محاية الطفل ) .
 .77النلم اإلدارية ( املرافق س واألمور املالية س والصحة والسعمة ) .
رمم أن قسمي التوجه االسرتاتيري والتعليم والتعلم يشكعن أساا وجـوهر منـوذج االعتمـاد
األكادلي س إال أن ميع األقسام تركز على ع ة مفاهيم رئيسية س وهي :
 .7تعلم الطلبة .
 .2توف التنشعة السليمة للطلبة .
 .6الكفاءة العاملية والتعددية الثقافية .
جيب علـى املـدارا الـيت تسـعى إىل نيـل االعتمـاد األكـادلي أن تقـدم أدلـة واقعيـة وملموسـة
علـى التزامهـا بتطبيـق املعـاي املطلوبـة وتعزيـز املفـاهيم األساسـية .ويف حـال وجـود مـوا ن ـع
يف التــــــزام املدرســــــة باملعــــــاي س عليهــــــا أن تبــــــادر إىل إعــــــداد وتنفيــــــذ خطــــــا عمــــــل معئمــــــة
وواقعية س ولكن تنفيذها من جدول زمين حمدد ووا
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ب .اعتماد املدارا ال يطانية خارج اململكة املتحدة ( :هيعة املعرفةس7077مس

7ــ .)0

وفــق إ ــار عمــل للرقابــة املدرســية علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة س ختضــع
مبوجبهــا هــذه املــدارا للرقابــة وفــق املعــاي املعتمــدة يف املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة.
ولقد و عت اهليعة ال يطانية للتعليم يف إجنلرتا وويلز هـذه املعـاي ليـتم تطبيقهـا علـى ميـع املـدارا
ال يطانيـة خـارج اململكـة املتحـدة س حيـث تتـوىل هيعـة معـاي التعلـيم وخـدمات ومهـارات األ فـال
( أفســتد  ) Ofstedمتابعــة عمليــات الرقابــة يف هــذه املــدارا  .ويــتم إعــداد تقــارير منفصــلة خاصــة
بعمليــات الرقابــة علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة وو ــعها يف متنــاول ميــع أوليــاء
األمــور ع ـ نشــرها يف املوقــع اإللكرتونــي للهيعــة ال يطاني ـة للتعلــيم يف إجنلــرتا وويلــز .وتــوفر تقــارير
الرقابــة علــى املــدارا ال يطانيــة خــارج اململكــة املتحــدة ألوليــاء األمــور واأل ــراف املعنيــة األُخــرى
معلومــات مفصــلة حــول مــدى التــزام هــذه املــدارا بتطبيــق املعــاي املطبقــة يف املــدارا املســتقلة يف
اململكــة املتحــدة  .ومصــل املــدارا الــيت تــنر يف تلبيــة هــذه املعــاي علــى االعتماااد األكاااد ي مــن
اهليعة ال يطانية للتعليم يف إجنلرتا وويلز س وستكون صعحية هذا االعتماد سارية ملدة الـث سـنوات.
ويكون تقييم مدى تطبيق مسات التعليم ال يطـاني يف بيعـة املدرسـة ومنهاجهـا التعليمـي س والتـدريس
والرعاية املقدمة للطلبة وإجنازاتهم من اجلوانب األساسية اليت سـيتم الرتكيـز عليهـا يف الرقابـة علـى
املدارا ال يطانية خارج اململكـة املتحـدة س ويكـون جنـاح املـدارا املشـاركة يف تلبيـة هـذه املعـاي
دلــيعً وا ــحاً علــى قــدرتها يف تقــديم تعلــيم بريطــاني مشــابه يف مساتــه للتعلــيم الــذ تقدمــه املــدارا
املستقلة يف اململكة املتحدة .
 الرقابة على املدارس الربيطانية خارج اململكة املتحدة يف دبي :تتـوىل هيعـة املعرفـة والتنميـة البشـرية مسـثولية تطبيـق عمليـات رقابـة منتلمـة علـى املـدارا
اعاصـة يف دبـي كرـزء مـن مسـثوليتها يف ـمان تـوف تعلـيم عـالي اجلـودة جلميـع لبـة املـدارا
اعاصـة يف دبـي س حيـث يتـوىل جهـاز الرقابـة املدرسـية منـذ العـام 7000م تقيـيم جـودة أداء املـدارا
اعاصـة ومليـل مسـتويات أدائهـا س ممـا سـاعد الكـث مـن املـدارا علـى تطـوير جـودة خـدماتها
وأنشطتها التعليمية ومسني خمرجات لبتها التعليمية  .جدير بالذكر أن عدد املدارا اعاصة يف
دبي اليت تطبق منهاجاً تعليمياً يستند إىل املنهاج التعليمي ال يطـاني أو منهاجـاً تعليميـاً دوليـاً قـد بلـم
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 27مدرسة يف العـام الدراسـي 7077ـــ7077م س لـذلك ويف إ ـار سـعي هيعـة املعرفـة والتنميـة البشـرية
لتحديـد أ مـن هـذه املـدارا قـد متكنـت علـى ارض الواقـع مـن تطبيـق مسـات التعلـيم ال يطـاني
بادرت اهليعة إىل توقيع اتفات مـع اهليعـة ال يطانيـة للتعلـيم يف إجنلـرتا وويلـز (  ) DfEيقضـي بتطبيـق
عمليـات رقابـة مشـرتكة علـى املـدارا ال يطانيـة خـارج اململكـة املتحـدة س ومبوجـب هـذه االتفاقيـة
سيتوىل جهاز الرقابة املدرسية ومركز املعلمني ال يطانيني ( ( )CfBTباعتبارها اجلهة املعتمدة مـن
اهليعة ال يطانية للتعليم يف إجنلرتا وويلز ) تطبيق هذه العمليات املشرتكة يف آن معاً س وسيثد هـذا
األسـلوب يف العمـل إىل احلـد مـن أ تـأ الـذ قـد حيصـل علـى املعلمـني وعلـى سـ احلصـص
الدراسـية  .وسـيكون بوسـع ميـع املـدارا اعاصـة الـيت تعتـ نفسـها علـى أنهـا مـدارا بريطانيـة
االنضـمام إىل عمليـات الرقابـة املشـرتكة .واملـدارا اعاصـة الـيت تسـعى لنيـل تـرخيص مـن هيعـة
املعرفة والتنمية البشرية لتدريس املنهاج التعليمي ال يطـاني سـيكون عليهـا التقـدم بطلـب لعنضـمام
لعمليات الرقابة املدرسية املشرتكة .
 معايري املدارس الربيطانية خارج اململكة املتحدة :تعــرض اهليعــة ال يطانيــة للتعلــيم يف إجنلــرتا وويلــز يف موقعهــا اإللكرتونــي معلومــات مفصــلة عــن
معاي املدارا ال يطانية خارج اململكة املتحدة س وتتضمن اجلوانب الرئيسية التالية:
 .70مدى جودة التعليم يف املدرسة.
 .77مدى جودة التطور الديين و األخعقي واالجتماعي والثقايف لدى الطلبة .
 .77مدى جودة توف التنشعة السليمة للطلبة واعافلة على صحتهم وساملتهم .
 .79مدى معئمة أصحاب املدرسة وكفاءة كادرها لألمراض التعليمية .
 .77مدى جودة مرافق املدرسة ومبانيها .
 .72مدى جودة املعلومات اليت تقدمها املدرسة ألولياء األمور و األ راف املعنية األخرى .
 .76مدى جودة إجراءات املدرسة يف معاجلة الشكاوى .
 .74مدى جودة إجراءات قبول الطلبة والتحاقهم باملدرسة .
 .70مدى جودة القيادة واإلدارة املدرسية .
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ويــتعني علــى املــدارا اعاصــة الــيت ترمــب باحلصــول علــى االعتمــاد لتــدريس املنهــاج التعليمــي
ال يطاني أن تثكد جناحها يف تلبية ميع املعاي املطلوبة س وتلبية متطلبات الرقابة املدرسـية جلهـاز
الرقابة املدرسية .
 .3جملس أبوظيب للتعليم  ( :ملس أبوظيب للتعليم س 7070م س

7ــ . ) 7

 متهيد :
قام اجمللس باختيار مثسسة  AdvancEDاألمريكيـة الرائـدة س الـيت تعـد مـن أكـ اهليعـات
التعليميــة املعنيـــة باالعتمـــاد األكــادلي للمـــدارا واألنلمـــة التعليميــة يف العـــامل س لتكـــون شـــريك
اجمللـــس يف تنفيـــذ جهـــوده الراميـــة إىل حصـــول ميـــع مـــدارا أبـــوظيب علـــى االعـــرتاف واالعتمـــاد
األكادلي الدولي .
وجيب على املدارا االلتزام باإلجراءات واعطـوات العزمـة للحصـول علـى االعتمـاد األكـادلي
من مثسسة  AdvancEDس وهي تعتـ إجـراءات االعتمـاد األكـادلي املوحـد املعمـول بهـا مـن قبـل
هيعــــة االعتمــــاد األكــــادلي وتطــــوير املــــدارا التابعــــة لرابطــــة مــــدارا واليــــات مشــــال الوســــا
( )NCA CASIس وملـس االعتمـاد األكـادلي وتطـوير املـدارا التـابع لرابطـة كليـات ومـدارا
الواليات اجلنوبية ( )SACS CASIس حيث جيب علـى املـدارا الرامبـة يف احلصـول علـى االعتمـاد
األكــادلي مــن إحــدى هــاتني اهليعــتني أو اعافلــة عليــه االلتــزام بــإجراءات عمليــة احلصــول علــى
االعتماد األكادلي من مثسسة . AdvancED
وتعتـ إجــراءات احلصــول علــى االعتمــاد األكــادلي مــن مثسســة  AdvancEDإ ــاراً شــامعً
يســم للمــدارا بالتحســني والتطــوير املســتمر مبــا يثهلــها دائمـاً لتقــديم خــدمات تعليميــة متميــزة إىل
الطلبة س ورفع كفاءة األداء باملدارا س وحتى لكن للمـدارا احلصـول علـى االعتمـاد األكـادلي
واعافلــة عليــه فإنــه جيــب علــى املــدارا تنفيــذ املكونــات الــثعث الــيت تتــأل منهــا عمليــة االعتمــاد
األكادلي وهي :
 .7االلتزام مبعاي اجلودة .
 .7التطوير املستمر .
 .9مان اجلودة من خعل عمليات التقييم الداخلي و اعارجي .
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 مسؤليات املدرسة :
ويســتمر االعتمــاد األكــادلي للمدرســة ملــدة  2ســنوات س وهــو عبــارة عــن عمليــة متواصــلة تشــمل
االلتــزام باملعــاي والتطــوير املســتمر و ــمان اجلــودة ويش ـ جــدول ( 7ــــ  )9إىل خطــوات تلــك العمليــة
ومسثوليات املدارا :
جدول ( 2ا ا  : )3خطوات عملية االعتماد األكاد ي ومسؤوليات املدارس

 خطوات االعتماد األكاد ي :
يتضمن شكل (  7ــ  ) 70خطوات االعتماد األكادلي للمدارا س ويف إ ار هذه العمليـة تتـدرج
املدارا من و ع " املدرسة املتقدمة للحصول على االعتماد املدرسي " س إىل و ع " املدرسـة املرشـحة
للحصول على االعتماد املدرسي " س وصو ًال إىل و ع " املدرسة احلاصلة على االعتماد املدرسي " .
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شكل (  2ا ا  : ) 1٢خطوات االعتماد األكاد ي للمدارس
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منوذج دولة فلندا يف ضمان اجلودة
Quality Assurance in Finland
 متهيد :
فنلنــدا عبــارة عــن مهوريـــة وعضــو يف االمــاد األوروبـــي ( )EUس و هلســنكي هــي عاصـــمة
فنلنــدا .وتقســم فنلنــدا إىل بلــديات لــديها إدارة ذاتيــة س فتوجــد يف فنلنــدا ( ) 970بلديــة ســنة 7079م .
ويســـكن يف فنلنـــدا  267مليـــون شــ ص (يونيـــو  .)7077أمـــا الل ـــات القوميـــة لفنلنـــدا هـــي الفنلنديـــة
والســويدية ( %2تقريب ـاً مــن الفنلنــديني يتكلمــون الســويدية كل ــة أم هلــم) .والعديــد مــن الفنلنــديني
جييدون الل ة اإلجنليزية. ) Infopankki,2014( .
ويســـب تقريـــر ب ســـون لعـــام 7077م ( )Pearson 2014عـــن الـــدول األعلـــى يف العـــامل يف
التحصيل العلمي واملهارات املعرفية س فقد حلت فلندا املرتبة (  ) 2عاملياً س وقد تراجعت أربعـة مراتـب
فقد كانت متل املرتبة (  ) 7يف عام 7077م . )PEARSON REPORT,2014.P20( .
وقـــد حقـــق ـــعب الصـ ـ الرابـــع يف فلنـــدا يف مـــادة الريا ـــيات يف اختبـــارات تـــيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبة الثامنة عاملياً بـ  272نقطة س و حقق عب الص الثـامن يف فلنـدا املرتبـة
الثامنة عاملياً أيضاً بـ  277نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A.p40-42) .
و كــذلك قــد حقــق ــعب الصـ الرابــع يف فلنــدا يف مــادة العلــوم يف اختبــارات تــيمس 7077م
( )TIMSS 2011املرتبة الثالثة عاملياً بـ  240نقطـة س و حقـق ـعب الصـ الثـامن يف فلنـدا املرتبـة
.)Mullis,

اعامسة عاملياً بـ  227نقطة Martin, Foy,and Arora ,2012B.p38-40) .
و قـــد حقـــق ـــعب فلنـــدا يف اختبـــارات ب لـــز 7077م ( )Pilrs2011املرتبـــة الثالثـــة عامليـــاً
بـ  260نقطة .)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C.p38) .
فأحــد املبــادئ األساســية للتعلــيم الفنلنــد هــو أن ميــع النــاا جيــب أن يــوفر هلــم املســاواة يف
احلصـــول علـــى التعلـــيم والتـــدريب ذو اجلـــودة العاليـــة  .و الكلمـــات الرئيســـية يف السياســـة التعليميـــة
الفنلنديــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي :اجلــــــــــــــــــــودة س الكفــــــــــــــــــــاءة س العدالــــــــــــــــــــة س و التــــــــــــــــــــدويل .
يف فنلندا لكـل شـ ص احلـق يف التعلـيم اجملـاني األساسـي س مبـا يف ذلـك املعـدات العزمـة والكتـب
املدرسيةس والنقل املدرسي س و وجبات الطعام  .مرحلة ما بعد التعليم اإللزامي هي أيضاً مانية  :فـع
يوجد رسوم دراسية يف التعليم الثـانو العـام و املهـين س أو يف املعاهـد الفنيـة أو يف اجلامعـات  .التعلـيم
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هـــــــــو يف املقـــــــــام األول بتمويـــــــــل مشـــــــــرتك مـــــــــن قبـــــــــل احلكومـــــــــة والســـــــــلطات اعليـــــــــة.
(. )Ministry of Education and Culture,2014
وحتـى وقـته مـ بعيـد بـني منتصـ وأواخـر سـبعينيات القـرن املا ـي املـيعد س كانـت دولـة
فنلندا تصن كإحدى أقل الدول األوروبية حلاً يف مال التعليمس نلراً لرتاجع املسـتوىس لكنهـا
استطاعت خعل مدة زمنيـة قصـ ة قلـب املعادلـةس ومقيـق إجنـاز تـار ي بتصـدر القائمـة السـنوية
ألكثر الدول مصيعً للتعليم اليت تصـدرها منلمـة األمـم املتحـدة  .ويكـاد هـذا النمـوذج بنراحـه
السـاحق يصـل إىل حـد األسـطورةس فالتقـارير التلفزيونيـةس ونشـرات األخبـارس واجملـعت امل تصـة
تتحدث عن أن الطفل يف التعليم العـام الفنلنـد يف الثالثـة عشـرة مـن عمـره يـتقن ـعث ل ـات علـى
األقل  ( .املعرض واملنتدى الدولي الثالث للتعليم س 7797هـ س . ) 7
فالتعليم يف فنلندا قيمة يف حد ذاتها س ال ععقـة هلـا بالشـهادات أو الـدرجات س واملدرسـة أكثـر
بكــث مــن مكــان الدراســة س فمعلــم الصـ الــذ يســتمر مــع عبــه مــن الصـ األول حتــى الصـ
الســادا س ويتــوىل تــدريس كــل املــواد تقريبـاً س يعــرف كــل واحــد مــنهم حــق املعرفــةس يعــرف قدراتــه
وميوله س ويتابع منوه س ييث يصل اجلميـع يف النهايـة إىل مسـتوى متقـارب مـن العلـم واملعرفـة س بـد ًال
من شهادات تقدير للمتفوقني وخطابات فصل للراسبني  ( .أمني س 7797هـ ).
فما حدث هو أن احلكومة الفنلندية بقت نلاماً جديداً يسمى مبدأ ــ العدالـة االجتماعيـة ـــ
يف املرحلـة األوىل مـن خطتهـا إلنقـاذ التعلـيم .كـان ذلـك مـن خـعل االهتمـام بـالتعليم احلكـومي س
ونشر شبكة من املدارا واجلامعات يف ميـع أحنـاء الدولـة تعمـل كلـها بامليزانيـة نفسـها وتتشـابه
يف إ ار البنيـة التحتيـة واملرافـقس وبـذلك حيصـل كـل الطـعب علـى التعلـيم دون أ اعتبـار لتفـاوت
خلفيـاتهم االجتماعيـة واالقتصـادية  .بعـد مقيـق الفلسـفة العامـة املتمثلـة بتـوف التعلـيم ذاتـه لكـل
الطلبة يف البعد س ابتُكِـرت اسـرتاتيرية تَطويريّـة تركـز علـى منـوذج خـا للرـودة يف التعليمسمبـا
يقتضـي ـخ دمـاء شـابة يف سـلك التـدريس س وجـذب أعلـى الكفـاءات س وتـدريب املعلمـني كافـة
لع طع بدور قياد و مسثول ال تنقصه اعـ ة س وكانـت مثـرة ذلـك أن املثهـل الدراسـي للمعلـم
ارتفع من درجة البكـالوريوا ليصـل إىل درجـة املاجسـت  .السياسـة التعليميـة املطـورة منحـت نوعـاً
من احلريـة للمـدارا واملعلمـني يف اختيـار نوعيـات الكتـب املـا أنهـا تلتـزم اإل ـار العـام املنصـو
عليـه يف اعطـة التطويريـة س وأولـت اهتمامـاً بال ـاً لنوعيـة الكتـب س واسـتعانت بـأهم الكتـاب
وأك هم س وأكثرهم قدرة علـى اسـت دام ـرت الشـرح الرتبويـة ووسـائلها املطـورة  .ومـن املـث أن
هـذه اعطـة ختضـع للتطـوير والتقيـيم كـل أربعـة أعـوام لضـمان الفاعليـة وت ـي األولويـات حسـب
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املت ات واملستردات  .و كالنتيرة ملا سـبق مـ ت هـذه السياسـة س وجـه التعلـيم يف فنلنـدا فأصـب
النموذج األول واألكثر كفاءةً على مستوى العامل س األمر الذ أسـهم يف منـو بقـة متوسـطة قويـة
يف البعد كانت حمركاً القتصاده قو ٍ متنامٍ  ( .املعرض واملنتدى الدولي الثالث للتعلـيم س 7797هــ
س .)7
وقد جاء يف الفقرة الثانية من قانون التعليم األساسي الفلند  ( :إن ال رض من التعليم هو دعـم
منو الطفل ليصب إنساناً وعضواً مسثوالً من الناحية األخعقية يف اجملتمع س وتوف املعرفة واملهـارات
الضرورية ملواجهة احلياة ) ( .الدخيّل س 7792هـ س .)77
 العوامل الستة الت أسس النظام التعليمي الفنلندي :
 .1تعليم متاح للجميع :
كــل فــل يف فنلنــدا لديــه فــر

متســاوية يف التعلــيم ب ــض النلــر عــن خلفيتــه س ويتــاح التعلــيم

الفنلند األساسي ماناً س مبا يف ذلك التعليم س واملواد س ورفاهة املدارا والطعب.
 .2معلمون ذوو جودة عالية :
املعلمـــون يف فنلنـــدا علـــى درجــةه عاليــةه مـــن الكفـــاءة وااللتـــزام يف ميـــع املراحـــل الدراســـية س
ويشــرت حصــوهلم علــى درجــة املاجســت س إ ــافة إىل أن تــدريب املعلمــني يشــمل ممارســة تــدريس
مكثفة .ملى مهنة التدريس يف فنلندا بشعبية كب ة س وذلك لكـن اجلامعـات مـن اختيـار أكثـر
املتقدمني موهبةً ومحاسًا .ويتمتع املعلمون باستقعليةه كاملةه يف عملهم ويف الفصول الدراسية.
 .3الرتكيز على الطالب :
يستند تطبيق املناهج املدرسية وتنليم العمل املدرسي يف فنلندا إىل مفهوم التعلـيم الـذ يركـز
على النشا الطعبي والتفاعل مع املدرسـني والطـعب اآلخـرين واجملتمـع املدرسـي بأكملـه .وهنالـك
تركيز خا

على مناهج العمل وبيعات التعلم اليت تتمحور حول الطلبة.

 .4ممارسات فعالة للتوجيه واإلرشاد الطالبي :
نلــام التوجيــه واإلرشــاد يف فنلنــدا فريــد مــن نوعــه س فنلــام التعلــيم الفنلنــد جبميــع مراحلــه
يســتوعب جي ـدًا الــدعم الفــرد لتعلــيم ورفــاه الطــعب .ويعت ـ اإلرشــاد والتوجيــه نقطــة قــوة يف مايــة
األهمية وباألخص عندما يت رج الشباب و رجون إىل احلياة العملية.
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 .5تشجيع التقييم :
تقييم كل من الطعب والتعليم وخمرجات التعليم يف فنلندا مشرع وداعم بطبيعـة حالـهس حيـث
يهــدف التقيــيم إلنتــاج معلومــات تــدعم املــدارا والطــعب ملواصــلة تطــويرهمس فاالختبــارات الو نيــة
وقوائم تصنيفات املدارا وأنلمة التفتيش ال وجود هلا.
 .6املرونة والثقة :
يتمتـع نلـام التعلــيم الفنلنـد باملرونــة س وتسـتند اإلدارة إىل مبـدأ «التوجيــه املركـز – التنفيــذ
اعلـــي » .وعلـــى الـــرمم مـــن أن التوجيـــه جيـــر مـــن خـــعل التشـــريعات واملـــنهج الـــو ين األساســـي
والت طيا احلكومي الشـامل س إال أن املـدارا واملدرسـني حيلـون باسـتقعلية كـب ة .فكمـا قـال
أحــــد خــ ـ اء التعلــــيم مــــن منطقــــة دول ملــــس التعــــاون اعليرــــي بعــــد أن ا لــــع علــــى التعلــــيم يف
فنلندا « :ال ععقة لألمر بالسحر س بل بالثقة »  ( .سورياال س 7797هـ ).
و هنـاك عناصـر مسـاعدة ال لكـن امفاهلـا فـرمم أن حقـائق مهمـة أسـهمت يف تفـوت النمـوذج
الفنلند س رمبا ال تتوافر لدولٍ أخرى مثل حقيقة اخنفاض عدد السكان الـذ ال يترـاوز اعمسـة
معيني نسمة إال بقليل س وقلة عدد األ فال يف مراحل التعليم األساسي س إذ يبلم عددهم اآلن ستني
فـل فقـا س وعامـل آخـر هـو التعـاون الكـب بـني اجلامعـات وكليـات العلـوم التطبيقيـةس
ألـ
واملثسسات البحثية س والقطا اعا الذ أسهم بدورٍ مهم يف التمويل إال أن الترربة تبقى ملهمة
ومفيدة لدول العامل كافة  ( .املعرض واملنتدى الدولي الثالث للتعليم س 7797هـ س . ) 7
 املساواة يف التعلم :
أحـــد املبـــادئ األساســـية يف التعلـــيم الفنلنـــد هـــو ـــرورة متتـــع ميـــع األفـــراد يـــق الوصـــول
املتكـافئ للتعلـيم والتـدريب عـالي اجلـودة  .جيـب إتاحـة نفـس فـر التعلـيم لكـل املـوا نني ب ـض
النلــــــــــــر عــــــــــــن أصــــــــــــلهم العرقــــــــــــي س أو الســــــــــــن س أو ال نــــــــــــى أو مكــــــــــــان إقــــــــــــامتهم .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p6
ويضمن الدستور للمـوا نني ميعـ ًا حـق احلصـول علـى التعلـيم والثقافـة  .ومـن واجبـات السـلطة
لكـل مـن يقـيم علـى األرا ـي الفلنديـة
ِّ
الرمسية أن تضـمن فرصـ ًا متسـاوية يف التعلـيم وتطـوير الـذات
بعد انتهاء مرحلة التعليم اإللزامي س ب ض النلر عن و عه املاد ( .الدخيّل س 7792هـ س
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 إلزامية وجمانية التعليم :
ميــع األ فــال الــذين يســكنون يف فنلنــدا بصــفة دائمــة ملزمــون بــالتعليم األساســي س أ أنــه
يتوجب عليهم احلصول على التعليم األساسي  .وإلزاميـة التعلـيم مقـرة قانونيـاً .والتعلـيم اإللزامـي يبـدأ
يف ذلك العام الذ يتمم فيه الطفل  4سنوات من عمره  .وينتهـي عنـدما يكـون قـد مت مصـيل املقـرر
التعليمـي للتعلـيم األساسـي س أو يف وقـت أقصـاه حينعـذ عنـدما يكـون قـد انقضـى علـى بدايـة التعلـيم
اإللزامــي مــدة  70ســنوات .والتعلــيم يــتم عــادةً يف مدرســة التعلــيم األساســي .وتتكــون مدرســة التعلــيم
األساسي من املدرسة االبتدائية واملدرسة اإلعدادية  .والفصول اليت يف املدرسة االبتدائية هي :
من 6 – 7س والفصول يف املدرسة اإلعدادية هـي مـن  .3 – 4ومدرسـة التعلـيم األساسـي تسـت رت
عادةً  3سنوات س تبدأ املدرسة بالص األول وتنتهي بالص التاسع. )Infopankki,2014( .
إن التعليم يف فنلندا ماني لكل املراحل بدايةً من مرحلـة مـا قبـل االبتـدائي ووصـوالً ملرحلـة
التعلـيم العـالي .كمـا يـتم تـوف الكتـب الدراسـية س والوجبـات اليوميـة س ووسـائل النقـل للطـعب
املقيمني بعيدًا عن املدرسة مانًا ألوليـاء أمـور الطـعب يف مـرحليت التعلـيم قبـل االبتـدائي والتعلـيم
األساسي .ولكن يف مرحلة التعليم الثانو والتعليم العاليسيقوم الطـعب أنفسـهم أو آبـائهم بشـراء
كتبهم اعاصة  .كما حيق للطعب يف املرحلة الثانوية احلصول على وجبة مانية س وتقوم الدولة
بدعم الوجبات املقدمة يف مرحلة التعليم العـالي .وقـد يكـون تعلـيم الكبـار هـو النـو الوحيـد مـن
التعليم الذ يتطلب دفع املال .لضمان توف فـر الدراسـة للرميـعس يوجـد نلـام متكامـل للمـن
والقروض الدراسية .ولكن من مساعدة ماليـة للدراسـة بـدوام كامـل يف إحـدى مـدارا الثانويـة
املرحلـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة س أو املثسســـــــــــــات املهنيـــــــــــــة س أو مثسســـــــــــــات التعلـــــــــــــيم العـــــــــــــالي .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p6
 التلميذ والدعم التعليمي :
ــول اليــوم املدرســي تلــ بــاختعف الفصــل .يف الفصــول الــدنيا تكــون األيــام أقصــر مــن
الفصــول العليــا س احلصــص الدراســية تســت رت عــادةً  72دقيقــة .يف أســبو املدرســة  70حصــة دراســية
تقريب ًا .ويأكل األ فال يف املدرسة وجبـة سـاخنة واحـدة .وهـي مانيـة .إذا كانـت لـدى فلـك محيـة
مذائية معينة س فيرب إبعغ ذلك إىل املعلم .ويدرا األ فال يف مدرسة التعلـيم األساسـي العديـد مـن
املــواد اإلجباريــة .يف الفصــول األخـ ة مــن املدرســة االبتدائيــة ويف املدرســة اإلعداديــة بإمكــانهم أيضـ ًا
اختيار املواد االختيارية .الكل بإمكانه أن حيصل يف املدرسة علـى تعلـم دينـه اعـا بـه أو أن يـتعلم
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العلوم احلياتية العدينية  .و جيب تنلـيم التعلـيم الـديين عنـدما يكـون يف منطقـة البلديـة ع ـة أ فـال
على األقل ينتمون إىل هذا الدين نفسه .ويف بعض املـدارا توجـد فصـول منفصـلة للتعميـذ الـذين هـم
مهـــرة يف فنـــون املوســـيقى أو يف فنـــون التصـــوير .عـــادة يكـــون هنـــاك لـــب منفصـــل هلـــذه الفصـــول.
(. )Infopankki,2014
وتنش ل فنلندا حاليًا بالتفك يف ريقة زيادة إمكانيات كـل تلميـذ .ولـذلك يعتـ التوجيـه
التعليمي عامعً أساسيًا  .يهدف التوجيه واإلرشاد إىل توف الدعم س واملساعدة س والتوجيه للتعميذ
والطعب حتى يتمكنـوا مـن تقـديم أفضـل أداء ممكـن يف دراسـتهم ويتمكنـوا مـن اختـاذ قـرارات
صـحيحة ومعئمـة فيمـا يتعلـق ييـاتهم الدراسـية واملهنيـة .يُنلـر إىل التوجيـه واإلرشـاد علـى أنهمـا
مهمـة ميـع الكـوادر التعليميـة .ومـن ـم فـإن املدرسـني مطـالبني بالتعامـل مـع األ فـال والشـباب
كأفراد مستقلني ومساعدتهم على مقيـق التقـدم وفقًـا لقـدراتهم اعاصـة .كمـا جيـب أن يشـعر
املتعلمـون بالنرـاح ومتعـة الـتعلم .حيـق جلميـع التعميـذ والطـعب يف الوقـت احلـالي احلصـول علـى
الـدعم التعليمـي س وقـد يكـون هـذا الـدعم يف صـورة تعلـيم ععجـي أو دعـم لعحتياجـات اعاصـة
بالتعميذ. (Ministry of Education and Culture, 2013.p7) .
 تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة :
يــنص الدســتور الفنلنــد علــى حــق كــل فــل علــى احلصــول علــى التعلــيم األساســي ملــدة تســع
ســنواتس وهــذا احلــق مكفــول بالقــانون س ب ــض النلــر عــن االحتياجــات اعاصــة للطفــل س أ أن
إلزاميـــــة التعلـــــيم ال تنتفـــــي حتـــــى عـــــن الطفـــــل الـــــذ يعـــــاني مـــــن اإلعاقـــــة س جبميـــــع درجاتهـــــا .
( أمني س 7797هـ ).
ومـر املبـادئ التعليميـة يف فنلنـدا علـى إدراج التعلـيم اعـا بـذو االحتياجـات اعاصـة
بشكل أساسي يف التعلـيم النلـامي  .إذا تعـذر تعلـيم أ تلميـذ يف مموعـة تعليميـة عاديـةس فيرـب
قبولـه يف التعلـيم اعـا بـذو االحتياجـات اعاصـة .وهـو تعلـيم يتـوفر يف املـدارا العاديـة كلمـا
أمكـن  .وحيـق جلميـع التعميـذ يف سـن التعلـيم اإللزامـي احلصـول علـى الـدعم العـامس أ التعلـيم
عـالي اجلـودةس باإل ـافة إىل التوجيـه والـدعم  .كمـا جيـب تقـديم الـدعم املكثـ للتعميـذ الـذين
حيتـاجون إلجـراءات دعـم منتلمـة أو عـدة أنـوا مـن الـدعم يف نفـس الوقـت  .واهلـدف هـو منـع
املشـكعت القائمـة مـن التفـاقم سـواء يف اعطـورة أو احلرـم .إذا مل يسـتطع األ فـال التكيـ
بشكل معئم مع التعليم النلامي على الرمم من أشكال الدعم العام أو املكث س فيرـب مـنحهم
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دعمًا خاصًا .إن ال رض الرئيسي من الدعم اعا

هو تزويد التعميذ باملساعدة الشاملة واملنلمـة

حتـى لكـنهم إمتـام التعلـيم اإللزامـي والتأهـل للمرحلـة الثانيـة مـن التعلـيم الثـانو  .كمـا يتـوفر
كـذلك دعـم ذو االحتياجـات اعاصـة يف التعلـيم الثـانو املرحلـة الثانيـة .ويف التعلـيم والتـدريب
املهينس يتم توف خطة تعليم فردية لكل الب من الطعب الـذين حيتـاجون للتعلـيم اعـا بـذو
االحتياجـات اعاصـة .وجيـب أن مـدد هـذه اعطـة علـى سـبيل املثـالس تفاصـيل املـثهعت املطلـوب
اكتســـــــابها س واملتطلبـــــــات املطلـــــــوب اإليفـــــــاء بهـــــــا س وإجـــــــراءات الـــــــدعم املقدمـــــــة للطالـــــــب .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p7
وإذا كانت الدولة قد تعهدت بتوف االحتياجات لكل الـب س فـإن ذلـك يعـين أن جيـد الطفـل
املعــوت ش صًــا مــثهعً ليكــون مســاعدًا لــه يف الصـ س يقــوم بالرتمــة لــه بل ــة اإلشــارة س إذا كــان
أصم ًا س أو يقدم له ما حيتاج إليه س للحصـول علـى نفـس القـدر مـن التعلـيم س علمًـا بـأن هنـاك حـوالي
 7200مســـــــاعد مت صـــــــص س معيـــــــنني ملســـــــاعدة الطـــــــعب مـــــــن ذو االحتياجـــــــات اعاصـــــــة .
( أمني س 7797هـ ).
 التعلم مدى احلياة :
ال يتوق نلام التعليم الفنلند عند مرحلة معينة س ولكن للمتعلمني دائمًـا متابعـة دراسـتهم
إىل مراحل تعليم أعلىس أيًا تكن االختيارات اليت تـتم يف تلـك الفـرتة .وقـد مت و ـع أسـس للتعـرف
على املستوى التعليمي الذ يتمتع به الطالب لترنب دراسة مواد ال تتعءم معه .وتتميز فنلندا بتاريخ
ويل من املشاركة والرتويج لتعليم الكبار .حيـث مت إنشـاء أول مدرسـة انويـة شـعبية فنلنديـة يف
عام 7003م وتعليم الكبار شـائع جـدًاس ونسـبة املشـاركة مرتفعـة أيضًـا علـى املسـتوى الـدولي  .إن
األهـداف الرئيسـية لسياسـة تعلـيم الكبـار تضـمن تـوفر وكفـاءة القـوى العاملـة س وتـوف فـر
تعليميـة جلميـع السـكان البـال نيس وتعزيـز الرتابـا االجتمـاعي واملسـاواة .جيـب أن تـدعم تلـك
األهـداف اجلهـود الراميـة إل الـة احليـاة املهنيـةس وزيـادة معـدل التوظيـ س ومسـني اإلنتاجيـة س
وتطبيـق األو ـا املناسـبة للـتعلم مـدى احليـاة وتعزيـز تعـدد الثقافـات .وتقـوم املثسسـات التعليميـة
بتنلـيم التعلـيم والتـدريب املعـد للكبـار يف ميـع مسـتويات الـتعلم  .ومت بـذل اجلهـود لزيـادة مرونـة
الشرو إىل أقصى حـد ممكـن حتـى يـتمكن البـال ون مـن الدراسـة جبانـب العمـل .يتضـمن تعلـيم
الكبـار عمليـة التعلـيم والتـدريب الـيت تـثد إىل احلصـول علـى درجـة أو شـهادةس وتعلـيم الكبـار
احلـرس وتنميـة العـاملنيس ومـ ذلـك مـن التـدريب الـذ يقدمـه أصـحاب العمـل أو حيصـلون عليـه س
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باإل افة إىل تدريب سوت العمل الذ يستهدف يف األساا األفراد العا لني عن العمل .يـوفر تعلـيم
الكبـار احلـر دراسـات مـ نلاميـة .تعمـل علـى مفيـز النمـو الش صـيس والصـحة والرفاهيـة عـن
ريق تقديم دورات تتعلـق مبهـارات املوا نـة واجملتمـعس ودورات يف حـرف ومو ـوعات خمتلفـة علـى
أساا ترفيهي .توجد كذلك مثسسات تعليمية منفصلة للكبارس لكـل مـن التعلـيم العـام والتعلـيم
املهـين .واملـثهعت القائمـة علـى الكفـاءة يف التـدريب املهـين معـدة خصيصًـا للكبـار  .ولكـن
للبـال ني يف التعلـيم العـالي الدراسـة يف بـرامج منفصـلة لتعلـيم الكبـار تقـدمها املثسسـات اجلامعيـة
للعلوم التطبيقية. (Ministry of Education and Culture, 2013.p8) .
 نظام التعليم قائم على الثقة واملسؤولية :
مصل معلم املثسسات اليت توفر التعليم للمرحلة األساسية واملرحلة الثانية مـن الثـانو علـى
متويلـها مـن السـلطات اعليـة أو مـالس البلديـة املشـرتكة  .وتنقسـم مسـثولية متويـل التعلـيم بـني
الدولـة والسـلطات اعليـة  .وال ختتلـ معلـم املثسسـات اعاصـة عـن تلـك الـيت تتلقـى متـوي ً
ع
حكوميًا  .فهي تلتزم باملنـاهج األساسـية الو نيـة ومتطلبـات التأهيـل  .كمـا تتلقـى كـذلك متـويعً
حكوميًـا  .التعلـيم يف مرحلـة مـا قبـل االبتـدائي والتعلـيم األساسـي هـو جـزء مـن اعـدمات البلديـة
األساسية اليت تتلقـى متـويعً قانونيًـا مـن احلكومـة .ويعتمـد التمويـل القـانوني مـن احلكومـة علـى
عـدد األ فـال يف عمـر  6ـــ  72سـنة املقـيمني يف نطـات البلديـة واللـروف اعاصـة بالبلديـة  .وهـذا
التمويل م حمدد وتستطيع البلدية مديـد كيفيـة ختصـيص هـذا التمويـل .يبلـم التمويـل القـانوني
من احلكومة عدمات البلدية األساسية حوالي لـث التكـالي اعسـوبة .يعتمـد التمويـل اعـا
باملرحلـة الثانيـة مـن التعلـيم الثـانو والتعلـيم والتـدريب املهـين علـى عـدد الطـعب املُقـدم مـن جانـب
املدرسـة س باإل ـافة إىل أسـعار الوحـدات الـيت مـددها وزارة التعلـيم والثقافـة .بالنسـبة لتمويـل
املثسسات اجلامعية للعلوم التطبيقية س ختصص احلكومة املـوارد يف شـكل متويـل أساسـي يعتمـد
على أسعار الوحدات لكل الب س ومتويل املشرو والتمويل القائم على األداء .فعلى سبيل املثـال س
الدرجات الكاملة هي جزء من التمويل القائم على األداء .كما متتلـك املثسسـات اجلامعيـة للعلـوم
التطبيقيـة مصـادر متويـل خارجيـة .يـتم تشـريع مـوفر اعـدمات التعليميـة لتحسـني نتـائرهم يف
التدريب املهين ويف متويل املثسسات اجلامعية للعلوم التطبيقية من خعل التمويـل القـائم علـى األداء
 .اجلامعـات الفنلنديـة هـي شـركات مسـتقلة تعمـل مبوجـب قـانون عـام أو مثسسـات تعمـل مبوجـب
قـانون خـا .وتقـوم كـل جامعـة مـع وزارة التعلـيم والثقافـة بو ـع أهـداف عمليـة ونوعيـة للرامعـة
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ومديـد املـوارد العزمـة كـل ـعث سـنوات .كمـا مـدد االتفاقيـة كـذلك كيفيـة رصـد تلـك
األهـداف وتقييمهـا .وتتلقـى اجلامعـات متـويعً مـن الدولـةس ولكنهـا مـن املتوقـع أن جتمـع متـويعً
خارجيًا. (Ministry of Education and Culture, 2013.p10) .
 الدور األساسي لإلدارة احمللية واملؤسسات التعليمية :
تتوىل السلطات اعلية اإلشراف املباشر على ميع األمور التنليميـة املتعلقـة بـالتعليم س وتوجـد
يف فنلنــدا حســب آخــر اإلحصــائيات  996بلديــة س منهــا  700مــدن س وهنــاك اختعفــات كــب ة بــني
مســاحات كــل بلديــة وعــدد ســكانها س ويعــيش أكثــر الســكان يف العاصــمة هلســنكيس مبعــدل
حــوالي  600000نســمةس وتتبــع  34يف املائــة مــن املــدارا إىل البلــديات مباشــرة س علمًــا بــأن هنــاك 26
مدرســة خاصــة يف ميــع منــا ق الــبعد س مالبيتهــا مــن مــدارا فالــدورف س وبعضــها يتبــع جملموعــات
مسيحية ص ةس إ افة إىل  77مدرسة حكوميةس ملحقة باجلامعات لتـدريب ـعب كليـة الرتبيـةس
املقبلني على العمل يف التعليمس وسبع مدارا للطعب ذو اإلعاقة الشديدةس وهنـاك مدرسـتان لل ـات
األجنبيةس كما توجد  77مدرسة فنلندية يف اعارجس علما بـأن ممـو الطـعب الفنلنـديني امللـتحقني
بالتعليم اعا س ال تزيد نسبتهم على  9يف املائة ( .أمني س 7797هـ ) .
ويـتم تنلـيم إدارة التعلـيم الو نيـة يف مسـتويني  .فسياسـة التعلـيم هـي مسـثولية وزارة التعلـيم
والثقافـة  .وتتـوىل وكالـة و نيـة هـي اجمللـس الـو ين الفنلنـد للتعلـيم مسـثولية تنفيـذ أهـداف
السياسـة  .وتعمـل بالتعـاون مـع الـوزارة لو ـع أهـدافس وحمتـوىس و ـرت تعليميـة ملرحلـة الطفولـة
املبكرة س ومرحلة ما قبل االبتدائي س واملرحلة األساسية س واملرحلة الثانية للتعليم الثانو س وتعلـيم
الكبار  .واإلدارة اعلية هي مسثولية السلطات اعليةس أو معلم البلديات املشرتكةس أو سلطات
البلديـة املشـرتكة .وهـي املسـثولة كـذلك عـن اختـاذ القـرارات حـول ختصـيص التمويـلس واملنـاهج
اعليـةس وتوظيـ العـاملني  .وتتمتـع البلـديات كـذلك باالسـتقعلية العزمـة لتفـويض سـلطة اختـاذ
القــــــرار إىل املــــــدارا  .وعــــــادة مــــــا يقــــــوم مــــــدراء املــــــدارا بتوظيــــ ـ العــــــاملني مبدارســــــهم .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p12
 استقالل تعليمي كبري يف مجيع املستويات :
تُعــد الثقــة بالتلميــذ واملعلــم مــن الســمات التعلــيم يف فنلنــدا إذ تتمتــع املــدارا باســتقعل تــام يف
تطــوير آليــات تقــديم خــدماتها الرتبويــة اليوميــة س ولطاملــا آمنــت وزارة الرتبيــة الفنلنديــة أن املدرســني
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ومدير املدارا واآلباء واجملتمع اعلي خ العارفني بأفضل السبل لتحسني تعلـيم أ فـاهلم س وتضـع
اهليعة الو نية للرتبية يف فنلندا للمدارا اعطو اإلرشادية العريضـة لألهـداف التعليميـة س ومعـاي
التقويم س لكن دون إمعء أو فرض س لتفس اجملال لكل مدرسة ختطيا مناهرها اعاصة بهـا مبـا
يعكس القضايا اليت تش ل اجملتمعات اعلية  ( .الدخيّل س 7792هـ س . ) 77
يتحمل موفرو اعدمات التعليمية مسثولية إجراءات التعليم العمليةسفضعً عن فعاليـة وجـودة
التعلـيم اعـا بـذلك .فـع يوجـد علـى سـبيل املثـالس لـوائ تنليميـة تـتحكم يف حرـم الفصـلس
ويتمتع كل من موفر اعدمات التعليمية واملدارا باحلريـة يف مديـد كيفيـة تصـني التعميـذ
والطـعب يف مموعـات .ومـدد السـلطات اعليـة مقـدار االسـتقعلية املمنـوح للمـدارا .وحيـق
للمدارا تقديم اعدمات التعليمية وفقًا لرتتيبات اإلدارة لـديها ورؤيتهـا اعاصـةس املـا يـتم تنفيـذ
املهام األساسية اليت حيددها القانون .ويف حاالت عديدة تتحمـل املـدارا مسـثولية إدارة امليزانيـةس
وعمليـات الشـراء والتوظيـ  .ويتمتـع املـدرا باسـتقعل تعليمـي .فيمكنـه مديـد ـرت التـدريس
اعاصـة بـهس فضـعً عـن مديـد الكتـب الدراسـية واملـواد .تتمتـع مثسسـات العلـوم التطبيقيـة
واجلامعات باستقعل شامل .وتعتمد كل من مثسسات العلوم التطبيقية واجلامعات يف عملـها علـى
أسـاا حريـة التعلـيم والبحـث .فهـي تقـوم بتنلـيم إداراتهـا اعاصـةس ومديـد قبـول الطـعب
وو ــــــــــــــــــــــــع حمتويــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــــرامج مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدرجات التعليميــــــــــــــــــــــــة .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p12

 ضمان اجلودة يف التعليم الفلندي :
تكتسب كلمات من قبيل اجلودة و الكفاءة واملساواة والقيم العامليـة يف التعلـيم أهميـة خاصـة
بالنسبة إىل سياسة التعليم الفلندية ( .الدخيّل س 7792هـ س .)77
قامت فنلندا بإل اء عمليـات التفتـيش علـى املـدارا يف أوائـل التسـعينيات  .ويهـدف هـذا املبـدأ
التعليمي إىل احلث على التوجيه من خعل املعلومات س والدعم س والتمويل  .حيث يتم إرشاد أنشطة
موفر اعـدمات التعليميـة مـن خـعل األهـداف اعـددة يف اللـوائ التنليميـة س فضـعً عـن املنـاهج
األساسية الو نية ومتطلبات التأهيل  .ويعتمد النلام على كفاءة املدرسني والكوادر األخرى .
وهنـاك اهتمـام كـب بـالتقييم الـذاتي للمـدارا ومـوفر اعـدمات التعليميـة س والتقييمـات
الو نيـة لنتـائج الـتعلم .ويـتم إجـراء التقييمـات الو نيـة لنتـائج الـتعلم بانتلـام س ييـث يـتم إجـراء
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اختبـار كـل عـام إمـا يف الل ـة األصـلية واألدب أو يف الريا ـيات .علـى أن يـتم تقيـيم املـواد األخـرى
وفقًا عطة التقييم اعاصة بوزارة التعليم والثقافة .وال تقتصـر عمليـة التقيـيم علـى املـواد الدراسـية
فحسب بل تشمل كذلك مواد مثل الفنون واحلِـرف ومو ـوعات املنـاهج متعـددة الت صصـات  .مـن
وجهـة نلـر املـداراس التقييمـات ليسـت كاملـة ألنهـا تعتمـد علـى عينـات  .حيـث يتلقـى مـوفرو
اعدمات التعليمية النتائج اعاصة بهـم السـت دامها يف و ـع أهـداف التنميـة  .إن اهلـدف الرئيسـي
من التقييمات الو نية لنتائج التعلم هو متابعة مدى مقيق األهداف على املستوى الو ين كما هي
حمـددة يف املنـاهج األساسـية ومتطلبـات التأهيـل  .وهكـذاس ال يـتم اسـت دام النتـائج يف تصـني
املدارا  .يف مراحل التعليم العاليس تتحمل مثسسـات العلـوم التطبيقيـة واجلامعـات مسـثولية تقيـيم
أنشطتها ونتائرها اعاصة .ويف سبيل ذلكس تتلقى كذلك الدعم من ملس تقييم التعلـيم العـالي .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p13
فـالتعليم يهــدف إىل تنميــة القــدرة التنافســـية جملتمــع الرفــاه الفنلنــد س ويُعــد التعلــيم مايـةً يــد
ذاته  ( .الدخيّل س 7792هـ س . ) 77
 التقييم يف نظام التعليمي الفنلندي :
منـذ منتصـ حقبــة التسـعينات ت ـ ت نلـم التقـويم بشــكل أساسـي يف الــدول األوروبيـةس فقــد
ي القــارة األوروبيــة التقاليــد األجنلوساكســونية ونلــم االختبــار
اتبعــت معلــم الــدول يف وســا ومشــال ّ
الو نيــة اهلائلــة ذات املعــاي التفصــيلية ونشــر النتــائج .وقــد مت التأكيــد علــى املســائلة والشــفافية يف
السياســـة التعليميـــة .ويف أملـــب احلـــاالتس أدت النتـــائج امل يبـــة لامـــال يف ال نـــامج الـــدولي لتقـــويم
الطعب إىل إصعحات يف نلم التقويم .بينما يف فنلندا كانت نتائج ال نـامج الـدولي لتقـويم الطـعب
مُر ية إىل حد ما .ومل يُنلر إىل الت ي ات احلامسة يف تقويم التعلـيم باعتبارهـا ـرورية .ومت توحيـد
مبادئ التقويم يف القانون الصـادر عـام  .7333و بقـ ًا هلـذا القـانونس يعتـ تقـويم التعلـيم أمـرًا إلزاميّـ ًا
علـى املســتويني الـو ين والــدوليس حيــث يهـدف نلــام التقـويم إىل التأكــد مــن مقيـق األهــداف الــيت
حـــددها التشـــريع وكـــذلك دعـــم تطـــوير التعلـــيم ومســـني فـــر الـــتعلم .ويـــتم تقـــويم نتـــائج الـــتعلم
بالدراســات الو نيــة والدوليّــة يف املــواد األساس ـيّة الــيت ت طــي نســبة تــرتاوح بــني  % 70 – 4مــن الفعــة
العمريــة .وال توجــد اختبــارات و نيــة تشــمل كــل املــدارا وكــل الفعــات العمريــة للطــعبس وال يشــمل
النلــام أ تصــني للمــدارا الفرديــة؛ وقــد مت إل ــاء التفتــيش علــى املــدارا والرقابــة علــى الكتــب
املدرسية يف حقبة التسعينات؛ فبدالً من الرقابة الو نيةس يتم تشـريع التقـويم اعلـي والتقـويم الـذاتي
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للمدرسة واحلكم الذاتي للمدرسني واملهارات املهنية .وال يتم تشريع التنـافس بـني املـدارا الفنلنديـة
كمــا أن نتــائج الدراســات اع ليــة أو الدوليــة علــى نتــائج الــتعلم ليســت علنيــة؛ ويــتم إبــعغ املــدارا
بنتائرها وجترى مقارنتها باملتوسطات اعلية  /العاملية ملساعدة املدارا لتطوير ممارساتها اعاصةس
ويــتم تشـــريع املــدارا اعليـــة علــى التقـــويم الــذاتي للمســـتوى ؛ ويف العديــد مـــن احلــاالت تســـت دم
البلديات التقويم للتمييز اإلجيابي ملستوى املدرسة ( .يوني س 7079م )
فع توجد اختبارات و نية للتعميذ يف مرحلة التعليم األساسـي يف فنلنـدا .فـالتقييم جـزء مـن
العمل املدرسي اليومي  .و النو الرئيسي لتقييم التعميذ يف فنلندا هو التقيـيم املسـتمر خـعل فـرتة
الدراسة والتقيـيم النهـائي .واهلـدف مـن التقيـيم املسـتمر هـو توجيـه التعميـذ ومسـاعدتهم يف عمليـة
التعلم .حيث يتلقى كل الب تقريرًا مرة كل سنة دراسية على األقـل .ال توجـد اختبـارات و نيـة
للتعميذ يف مرحلة التعليم األساسي يف فنلندا .ولكن عو ًا عن ذلك يقوم املدرسون بعملية تقيـيم
للمواد اعاصة بهم بناءً على األهداف اعددة يف املنهج الدراسي .كما يسرل املدرسون الدرجات
يف شهادة التعليم األساسيس وهي الشهادة النهائية اليت يتم منحها يف نهاية العام التاسع .وبناءً على
هـــــذا التقيـــــيمس ســـــيتم اختيـــــار التعميـــــذ ملزيـــــد مـــــن الدراســـــات  .وهكـــــذا س فـــــإن املـــــنهج
األساســـــــــي الـــــــــو ين حيتـــــــــو علـــــــــى توجيهـــــــــات التقيـــــــــيم يف ميـــــــــع املـــــــــواد الشـــــــــائعة .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p16
شكل (  2ا ا  : ) 11خمطط تنفيذ أنشطة التقييم الوطنية يف فنلندا
وزارة التعليم و الثقافة

جملس تقييم التعليم
الفنلندي

جملس تقييم التعليم

اجمللس الوطين للتعليم

العالي الفنلندي

مركز تقييم التعليم  2٢14م
وفقا لربنامج حكومة رئيس الوزراء ( كاتاينني ) سيتم انشاء
مركز وطين لتقييم التعليم يف فنلندا.

()Education in Finland,2013
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وأول اختبار و ين يكون يف نهاية املرحلة الثانية من التعلـيم الثـانو العـام س فاملرحلـة الثانيـة
من التعليم الثانو العام تنتهي باختبارات القبول الو نية اليت تتكون من أربعة امتحانات إجباريـة :
الل ة األصلية س و ع ة مما يلي وهي على حسب اختيار كل مرش  :الل ة الو نيـة الثانيـة س أو ل ـة
أجنبية س أو الريا يات أو مادة واحدة يف الدراسات العامة س مثل العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعيـة.
لكـن للطـعب كـذلك خـوض امتحانـات اختياريـة .ومبرـرد اجتيـاز اختبـار القبـول وإمتـام مـنهج
املرحلـة الثانيـة مـن املدرسـة الثانويـة بالكامـل س يـتم مـن الطـعب شـهادة منفصـلة تو ـ تفاصـيل
االختبـــــــــــــارات الـــــــــــــيت مت اجتيازهـــــــــــــا واملســـــــــــــتويات والـــــــــــــدرجات الـــــــــــــيت مت مقيقهـــــــــــــا .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p18
فهو اختبار لكل من انتهى من دارسة التعليم الثانو العـام أو التعلـيم الثـانو الفـين ملـدة ال تقـل
عن عث سنواتس لكن ال البية العلمى من املتقـدمني هلـذا االختبـار تـأتي مـن التعلـيم الثـانو العـام
فقـا .ويف النصـ الثـاني مـن القــرن املا ـيس حـد ت زيـادة كــب ة يف أعـداد احلاصـلني علـى شــهادة
الثانويــة العامــةس ومل تعــد هــذه الشــهادة ــامنة للحصــول علــى مقعــد دراســي يف اجلامعــةس وأصــبحت
املــدارا هــي مكــان تأديــة االختبــارس والــذ جيــر يف ميــع أحنــاء الــبعد يف نفــس الوقــت وبــنفس
الكيفيةس وهو املعيار املشرتك جلميع الطعب الرامبني يف مواصلة دراستهم يف اجلامعـات أو املعاهـد
الفنية العليـاس ولكـن اجلام عـات تفـرض إجـراء اختبـار قبـول إ ـايف للحاصـلني علـى الثانويـة العامـةس
خاصة يف ظل التنافس الشديد يف بعض الت صصات الدراسية ومنها الرتبيةس وهناك اجتاه حكـومي
للرفع من شأن اختبار الثانوية العامةس والتقليـل مـن أهميـة اختبـار القبـول لكـل جامعـة .ويقـام اختبـار
الثانوية العامة مرتني سنويًاس ممـا يتـي للطالـب تقسـيم اختباراتـه علـى أكثـر مـن مرحلـةس بشـر أال
يزيد عدد املراحل عن عثس وإذا رسب الطالب يف إحـدى املـواد فـع حيتـاج إال إىل إعـادة هـذه املـادةس
بــل حيــق للطالــب أن يعيــد إجــراء اختبــار جن ـ فيــه لتحســني درجتــه س وتتــوىل اللرنــة القوميــة الختبــار
الثانوية العامة تنليم كل إجراءات اختبـار الثانويـة العامـة س ويعمـل بهـا عـدد كـب مـن املت صصـني
يف ميع املواد الدراسية .ولكن إجراء االختبار بالل ة الفنلندية أو الل ة السويدية وهـي مـادة إلزاميـة
س كذلك جيب على الطالب إجراء ع ة اختبارات إ افية من مموعة املواد التالية:
 الل ة الثانية للبعد. ل ة أجنبية. الريا يات.192

 الرتبيـــة الدينيـــةس األخـــعتس علـــم الـــنفسس الفلســـفةس التـــاريخس علـــم االجتمـــا س الفيزيـــاءسالكيمياءس األحياءس اجل رافياس علم الصحة.
كما يستطيع الطالب اختيار مواد إ افية س وال يوجد حد أقصى للمـواد الـيت يريـد الطالـب أن
جير اختبارًا فيهـاس وهلـذا يوجـد ـعب مـن العبـاقرة الـذين يـثدون اختبـارات يف عشـر مـواد س كمـا
توجــد مــواد تكميليــة يســتطيع الطالــب مــن خعهلــا مســني درجاتــه يف املــواد األساســية س علمًــا بــأن
الطالــب يســتطيع أن
( أمني س 7797هـ ) .

تــار األســعلة الــيت جييــب عليهــا مــن االختبــار املشــرتك بــني مي ـع الطــعب .

 االعتماد يف فلندا :
يقــدم مشــرو لينــاردو دافنشــي أمنوذج ـاً لععتمــاد يهــدف لتعزيــز بيعــة التقــويم الــذاتي س وإدارة
اجلودة س والذ يقوم على ع ة عناصر هي :
 املثشرات . عمليات ( كروت الدرجات املوزونة ) . أمنوذج تطبيق االعتماد .وأصدرة إدارة املشرو أمنوذج تطبيق االعتماد وحددة فيه التالي :
 معاي االعتماد . دليل التقويم الذاتي . دليل التقويم اعارجي وإجراءاته . -توصي إلجراءات من االعتماد  ( .امللحم س 7770هـ س

. ) 66

 مهنة التعليم يف فلندا  :املدرسون هم العامل األساسي لتحقيق جودة التعليم :
يو ال وفيسور جار الفونني ( 7079م)سمن جامعة هلسنكي التالي  " :إدراج التكنولوجيا
يف التعلـيم ال يشـكل عبعـاً ماديـاًس خاصـة إذا مـا قورنـت خمصصـاته بالنفقـات الـيت تُصـرف علـى
املبـاني أو علـى رواتـب املعلمـنيسإذ تـرتاوح رواتـب املعلمـني يف فنلنـدا مـن  9000إىل  7000يـورو .
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وهنـا أوَدّ اإلشـارة إىل أن ختصـيص رواتـب مزيـة للمعلمـني أمـرٌ أساسـيس إال أن مـا جيـب أن يقـدم
أيضـا هلـثالء املعلمـني هـو التقـدير واالحـرتام اللـذان ال بـد أن ينعمـوا بهمـا مقابـل التحـديات الـيت
تواجههم " ( .املعرض و املنتدى الدولي الثالث للتعليم س 7797هـ س . ) 9
فالكوادر التعليمة تتمتع بدرجة عالية من التأهيل والثقافة س فمهنة التدريس جتذب الكث ين
يف فنلندا  .ومن م لكن ملثسسات تعليم املعلمني اختيار املتقـدمني األكثـر معئمـة ملهنـة التعلـيم .
فعلـى سـبيل املثـال تصـل نسـبة املقبـولني يف تعلـيم معلمـي الفصـول إىل  70باملعـة فقـا مـن ميـع
املتقدمني  .وترتاوح نسبة املقبولني يف تعليم معلمـي املـواد بـني  70إىل  20باملعـة اعتمـادًا علـى املـادة.
ويف تعليم املعلمني املهنيني تصل النسبة إىل  90باملعة فقا من املتقـدمني  .البـد أن يكـون املدرسـون
يف مراحل التعلـيم األساسـي والتعلـيم الثـانو العـام املرحلـة الثانيـة حاصـلني علـى درجـة املاجسـت .
كذلكس جيب أن يكون مدرسو التعليم والتدريب املهين حاصلني على شهادة تعلـيم عـالي  .ويعتـ
املسـتوى العـالي للتـدريب ـروريًا مبـا أن املدرسـني يف فنلنـدا يتمتعـون باسـتقعلية مهنيـة كـب ة .
وعـادة مـا يكـون كـوادر التـدريس والتوجيـه يف مراكـز الرعايـة النهاريـة حاصـلني علـى درجـات
البكـــــالوريوا  .وحيمـــــل مدرســـــو مرحلـــــة مـــــا قبـــــل االبتـــــدائي يف املـــــدارا درجـــــة املاجســـــت .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p24
فهي إحدى أفضل املهن يف فنلندا س لذا يرمب فيها الشباب  .وتقول وزيـرة الرتبيـــة والتعلـيم حنـا
ف كــونني ( املعلمــون لــدينا مميــزون س ولعــل مــن أهــم األســباب الــيت جتعلــهم علــى هــذا املســتوى مــن
اجلودة أن مهنة التدريس أحد أشهر املهن يف فلندا س لذا يرمب الشـباب يف اختاذهـا مهنـة هلـم  .وحنـن
نثمن أن املعلـم يقـوم بـدور جـوهر يف بنـاء املسـتقبل س وأن هـذه املهنـة مهمـة جـدًا هلـذا السـبب يرمـب
األفــراد مــن ذو املوهبــة ميع ـ ًا يف أن يصــبحوا معلمــني س ويــتم إعــداد املعلمــني بإشــراف اجلامعــات
الفلندية س وجيب عليهم الدراسة ملدة مخس سنوات للحصول علـى درجـة املاجسـت س ولـارا الطلبـة
املعلمــني تــدريباتهم املكثفــة مــت اشــراف خمتصــني فيمــا يســمى مبــدارا التــدريب والــيت تقــع عــادة
بالقرب من اجلامعات س وللمعلمني حرية اختيار رائق التـدريس واملـواد التعليميـة بكـل حريـة س فهـم
خب ون يف مال عملهم س ويقومـون باختبـار لبـتهم س فـاملعلمون يعملـون بوصـفهم خـ اء أكـادليني
مع عبهم يف املدارا س وهذا يشكل أحـد األسـباب الـيت جتـذب النـاا ملهنـة التـدريس يف فلنـدا ) .
( الدخيّل س 7792هـ س . )92
فمكانــة املعلــم يف فنلنــدا ال نل ـ هلــا يف أ دولــة أوروبيــة س ورمــم الراتــب املتوســا للوظيفــة س
فإنهــا ملــى يف اجملتمــع بتقــدير يعــادل مكانــة الطبيــب أو القا ــي س وال يقلــل مــن شــأنها أن معلــم
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الص مـثعً س ال جيـد فرصًـا كـث ة للرتقـي س ويـ ر الـبعض اإلقبـال علـى الوظيفـة س بـأن مـن يـدرا
هــذا الت صــص يف اجلامعــة يعــرف متامــا عملــه املســتقبلي س علــى عكــس الكــث مــن الت صصــات
الدراســية الــيت ال يعلــم اعــريج مــا نوعيــة العمــل الــيت سيمارســه بعــد ذلــك س لــذلك فــإن و ــوح املســار
املستقبلي للوظيفة و مان استمراريتها رمبا يكون هو أحد أسباب شعبية هذه الدراسة س خاصة بـني
الفتيات .ويش ل احليـز العملـي جـزءًا هامًـا مـن دراسـة إعـداد املعلمـني س وختصـص لـه  70 - 90درجـة
دراســية س وتتــوز هــذه التــدريبات علــى مــرحليت البكــالوريوا واملاجســت س وجتــرى هــذه التــدريبات
العملية إما يف املدارا التابعة ألقسام إعـداد املعلمـني يف اجلامعـات امل تلفـة س أو يف مـدارا عاديـة س
ويت صص معلم الصـ يف فـرعني مـن فـرو العلـم س إىل جانـب الدراسـة الرتبويـة املستفيضـة س كمـا
يــدرا مو ــوعات مثــل التعدديــة الثقافيــة س أو يت صــص يف تــدريس الطــعب مــن ذو االحتياجــات
اعاصة ( .أمني س 7797هـ ) .
 التشجيع على مواصلة املعلمني تعليمهم وتدريبهم :
يلتزم املدرسون يف معلم مراحل التعليم باملشاركة يف تدريب أ ناء اعدمة كل عام كرزء
من عقـد رواتـبهم املنصـو عليـه .وينلـر املدرسـون يف فنلنـدا إىل التـدريب أ نـاء اعدمـة باعتبـاره
امتياز ولذلك فهم يشاركون فيه بفاعلية .تقدم الدولة أيضًـا بـرامج تـدريب أ نـاء اعدمـةس تكـون
يف األساا يف اجملاالت العزمة لتطبيق سياسة التعليم وإصعحاته .كما لكن ملوفر اعدمات
التعليمية التقدم بطلب للحصول على متويل لتحسني الكفاءة املهنية للكوادر التعليمية .فاملدرسون
هم العامل األساسي لتحقيق جـودة التعلـيم  .ولـذلك س هنـاك اهتمـام مسـتمر بـالتعليم قبـل اعدمـة
والتعليم املستمر ). (Ministry of Education and Culture, 2013.p26
وال تســعى فلنــدا إىل مســني نلــام التعلــيم العــام ع ـ خص صــة املــدارا أو إجــراء اختبــارات
مســتمرة للتعميــذ س بــل ع ـ تــدعيم مهنــة التعلــيم واالســتثمار يف إعــداد املعلــم ودعمــه  .ولــدى املعلــم
الفنلنــــد االســــتعداد لتحــــديث مهاراتــــه املهنيــــة بصــــورة مســــتمرة عــ ـ اكمــــال دراســــاته العليــــا
( الدخيّل س 7792هـ س

. )96

 تأهيل القيادات الرتبوية :
يتحمل املديرون مسـثولية أنشـطة مـدارا التعلـيم األساسـي ومـدارا الثانويـة املرحلـة الثانيـة .
عادة ما يُطلب من املديرين احلصول على درجة أكادلية عليا ومثهعت تربوية .ععوة على ذلـك س
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يُطلب منهم احلصـول علـى خـ ة عمـل معئمـة وشـهادة يف اإلدارة التعليميـة أو مـا لا لـها  .جيـب أن
يكون عمداء اجلامعة حاصلني على الدكتوراه أو األستاذية .ومالبًـا مـا يـتم تعـيني العميـد مـن بـني
أساتذة اجلامعة .ويف املثسسات اجلامعية للعلوم التطبيقيةس يُطلب من العمداء احلصـول علـى درجـة
ليســــــــــــــانس يف الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا أو الــــــــــــــدكتوراه والتمتــــــــــــــع ــــــــــــــ ة إداريــــــــــــــة .
). (Ministry of Education and Culture, 2013.p26
 ما يستح التأمل يف التجربة الفنلندية :
 -يســعى النلــام الفنلنــد لتــوف فــر

الــتعلم لكــل الــب حســب قدراتــه س وعــدم اســتبعاد أ

الب مهما كان مستواه س ونشر روح التعاون ال التنافس بني الطعب.
 توف معلمني أكفاء مـثهلني بأفضـل الطـرت الرتبويـة والعلميـة احلديثـة س ومتحمسـني لعملـهمإىل أقصى درجة س ععوة على أن دراستهم تقرتن بالكث من التدريب العملي يف املدارا .
 هناك إما من كافة وائ اجملتمع والقوى السياسية على أهميـة التعلـيم س وعـدم السـماحأل خعفات سياسية أو أيديولوجية ألن تعرقل مس ة التعليم وتطويره املستمر .
 تقوم املدارا الفنلندية بعمليات تقييم ذاتي بصورة مستمرة لعرتقاء مبستواها . -يتمتع املعلمون باستقعلية كب ة س ويتعاملون معها ير

شديد س من أجل مصلحة الطعب.

 تقوم سياسة التعليم يف فنلندا على اجلودة والفعالية والعدالة واالنفتاح على العامل . التقنيات احلديثة ركيزة أساسية للتعليم س واإلنرتنت حق لكل موا ن . توف حلول مرنة للطعب مثل السماح لطالب الثانوية العامة بتقسيم مواد االختبار علـى أكثـرمـــن مرحلـــة س يـــد أقصـــى ـــعث مراحـــل س علمًـــا بـــأن االختبـــار جيـــرى مـــرتني كـــل عـــام .
( شنايدت س 7797هـ ).

196

 ثالثاً  :الدراسات السابقة :
 .1الدراسات الت تناول تطبي اجلودة يف التعليم و مطالب تطبيقه و معوقاته .
 .2الدراسات الت تناول تطبي االعتماد األكاد ي و مطالب تطبيقه و معوقاته .
 .3الدراسات الت تناول تطبي االعتماد املدرسي و مطالب تطبيقه و معوقاته .
 .4التعلي على الدراسات السابقة .
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 ثانياً  :الدراسات السابقة :
رمـم تعــدد الدراســات الــيت تناولــت تطبيــق االعتمــاد األكــادلي س و مطالــب التطبيــق س و معوقاتــه
على مستوى مثسسات التعليم العالي س و كثرة األياث اليت تطرقت لتطبق اجلـودة يف التعلـيم العـام
س ومطالــــب التطبيــــق س ومعوقاتــــه س إال أن الباحــــث مل جيــــد ســــوى عــــدد قليــــل مــــن الدراســــات
الـــــيت تناولـــــت االعتمـــــاد املدرســـــي حمليـــــاً و عربيـــــاً س لـــــذلك مت تتقســـــيم الدراســـــات الســـــابقة
على النحو التالي :
 أوالً  :الدراسات اليت تناولت تطبق اجلودة يف التعليم س و مطالب تطبيقه س و معوقاته .
 انياً  :الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد األكادلي س و مطالب تطبيقه س و معوقاته .
 الثاً  :الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد املدرسي س و مطالب تطبيقه س و معوقاته .

أوالً  :الدراسات الت تناول تطبي اجلودة يف التعليم العام و مطالب تطبيقه و معوقاته :
 - 1دراسة السحيم خالد ( 1424ها ) بعنوان  " :واقع تطبي إدارة اجلودة أيزو  9٢٢٢يف مادارس
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية " .
هـــدفت الدراســـة إىل التعـــرف علـــى واقـــع تطبيـــق إدارة اجلـــودة أيـــزو  3000يف مـــدارا التعلـــيم العـــام
يف اململكة العربية السعودية  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
إسهام إدارة اجلودة يف جذب مزيد من الطعب س رفع التحصـيل الدراسـي س تطـوير العمـل املدرسـي .
وهلــا فوائــد مثــل  :خلــق جــو مــن العمــل اجلمــاعي بــني العــاملني س تطــوير العمــل اإلدار يف املدرســة س
مسني دافعيه املعلمني للعمل  .و من أبرز العوائق اليت تعيق تطبيق إدارة اجلودة :
 عدم موافقة إدارة التعليم على الت ات اليت يتطلبها تطبيق أيزو . 3000 احلاجة ألعمال كتابية كث ة . -عدم االقتنا بالنلام وجدارته .
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 - 2دراساة 2٢٢3 ( Cheng Yinم) بعنااوان " :ضاامان اجلاودة يف التعلاايم داخليااً و خارجيااً
و للمستقبل " .
تهـــدف هـــذه الورقـــة إىل اإلشـــارة إىل أن اإلصـــعحات التعليميـــة يف ميـــع أحنـــاء العـــامل اهلادفـــة
للحصــول علــى جــودة التعلــيم س مــرت بثع ـة موجــات خمتلفــة س و اســتندت هــذه املوجــات علــى أســاا
النماذج و النلريات املتنوعة جلودة التعليم و فاعلية املدرسـة س وأنهـا تـثد إىل اسـرتاتيريات و منـاهج
خمتلفة لضمان جودة التعليم  .و توصلت الورقة إىل نتائج من أهمها :
 أن املوجـــة األوىل مـــن اإلصـــعحات واملبـــادرات املدرســـية تركـــز أساســاً علـــى ـــمان اجلـــودةالداخلية س وجعل اجلهود موجهـة عاولـة مسـني األداء املدرسـي الـداخلي س و بـاألخص ـرت
وعمليات التعليم والتعلم .
 تثكد املوجة الثانية على وجود واجهة لضمان اجلودة من حيث  :الفعاليـة التنليميـة س و ر ـاأصـــحاب املصـــلحة س و القـــدرة التنافســـية يف الســـوت س وجعـــل اجلهـــود موجهـــة لضـــمان ر ـــا
أصحاب املصلحة الداخليني واعارجيني س والتأكيد على ممارستهم ملفهوم اعاسبية.
 جيب أن تترـه مبـادرات ال تحسـني املقبلـة حنـو املوجـة الثالثـة س والـيت تثكـد بقـوة علـى ـماناجلــودة يف املســتقبل س مــن حيــث ــمان معءمــة الوظــائ اجلديــدة للتعلــيم لطبيعــة القــرن
اجلديــد س ومــن حيــث أهميــة االجتــاه حنــو منــوذج جديــد للتعلــيم قــائم علــى نلريــة الــذكاءات
املتعددة السيات ( )CMIس والعوملةس و التو ني س والتفرد .
 - 3دراسة الغاافري صاا

(1424ه ا) بعناوان " :درجاة تطبيا إدارة اجلاودة الشااملة يف مادارس

التعليم األساسي يف سلطنة عمان كما يتصورها مديرو املدارس".
هدفت الدراسة إىل التعرف على درجـة تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مـدارا التعلـيم األساسـي
يف سلطنة عمان كما يتصورها مديرو املدارا  .وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
 إن درجة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارا التعليم األساسي كانت كب ة . جاءت درجة إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشـاملة يف مـدارا التعلـيم األساسـي مرتبـة تنازليـ ًاحسب اجملاالت التالية  :القيـادة املدرسـية س صـناعة القـرار وحـل املشـكعت س تنميـة وتـدريب
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املوارد البشرية س التعليم والتعلُّم س املناهج الدراسية س االمتحانات والتقـويم الرتبـو س الععقـة
بني املدرسة واجملتمع اعلي س مصادر التعلم .
 - 4دراسة آل مداوي عبري ( 1428ها ) بعنوان " :متطلباات تطبيا اجلاودة الشااملة يف اإلدارة
املدرسية مبرحلة التعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية يف ضاوء الفكار اإلداري
املعاصر " .
هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى متطلبـات تطبيـق اجلـودة الشـاملة يف اإلدارة املدرسـية مبرحلـة
التعلـيم الثـانو العـام باململكـة العربيـة السـعودية يف ـوء الفكـر اإلدار املعاصـر  .و توصـلت
الدراسة إىل أن من املعوقات اليت تعيق تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية التالي:
 عدم و وح رسالة اجلودة الشاملة لدى القيادات العليا . االفتقار إىل وجود فرت عمل تسعى لتحقيق أهداف اجلودة .-

ع أساليب تقويم أداء العاملني .

 مياب الت طيا املستقبلي لتطبيق اجلودة . - 5دراسااة الغاماادي علااي ( 2٢٢7م) بعنااوان  " :تصااور مقاارتح لتطبي ا نظااام اجلااودة الشاااملة
يف املؤسسا ا ااات الرتبوي ا ا ااة والتعليميا ا ااة الس ا ا ااعودية يف ضا ا ااوء املواص ا ا اافة الدوليا ا ااة للج ا ا ااودة
(." )ISO 9002
هدفت الدراسة إىل اإلجابة على عدد من التساؤالت اليت تـدور حـول مفهـوم إدارة اجلـودة الشـاملة
يف التعليم وأهميتها يف حقل التعليم الرتبو س ومتطلبـات تطبيـق اجلـودة الشـاملة يف الرتبيـة والتعلـيمس
و مثشرات تطوير األداء حنو تطبيق اجلـودة الشـاملة يف الرتبيـة والتعلـيم س واألخطـاء الشـائعة املتوقعـة
عنـــد تطبيـــق اجلـــودة الشـــاملة يف الرتبيـــة والتعلـــيمس واملعوقـــات واملشـــكعت الـــيت تـــثد إىل ـــع
امل رجـات مــن التعلــيم العــامس و ــع يف املــدخعت للرامعـات الســعودية .كمــا قــام الباحــث بإيضــاح
التطبيــق التعليمـــي والرتبــو للمواصـــفة الدوليــة للرـــودةس والتعــرف علـــى أهــم اعطــــوات التطبيقيـــة
لعناصر املواصـفة الدوليـة للرـودة ( )ISO 9002يف الرتبيـة والتعلـيمس ومـن ـم مت و ـع التصـور املقـرتح
لتطبيق معاي اجلودة يف املثسسات الرتبوية والتعليمية.
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 - 6دراسة يوسف بومدين ( 2٢٢7م ) بعنوان  " :إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز ".
هـدف الدراسـة إىل عـرض و تقـديم اإل ـار الفكـر والنلـر ألسـلوب إدارة اجلـودة الشـاملة
كفلسفة إدارية من حيث النشأة س والتطور س واملفهـوم س ومـاالت التطبيـق س وإظهـار امل ـا ر الـيت
مول دون جناح تطبيقها يف الواقع العملي  .يف حماولة لتقليل الفروة املعرفية و العلمية يف تـبين هـذه
الفلسفة الست ع

األساليب املناسبة  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:

 إدارة اجلودة الشاملة فلسفة قدلة تطرقت إليهـا أملـب احلضـارات و أهمهـا احلضـارة اإلسـعميةوماهلـا مـن فضـل كـب يف إرسـاء قواعـد وتطـور مفـاهيم اجلـودة س مـن خـعل العمـل الصـاحل
و النافع و املتقن .
 تهدف إدارة اجلودة الشاملة إىل مقيق ر ا العميل و والئه من خعل تقديم مستوى اجلودة الذيرمب فيه كما يعين زيادة القدرة التنافسية للمثسسة و

مان بقائها و استمرارها يف السوت .

 أن تطور املفهـوم املـرتبا بـاجلودة و مزامنتـه لتطـور نلريـات التسـي يف مقيـق اجلـودة بـدأ منـذحوالي  7300م مبا يعـرف بعمليـة اإلشـراف  .إال أننـا نسـتطيع القـول أن اجلـودة قـد مـرت بأربعـة
مراحل  :التفتيش س مراقبة اجلودة س تأكيـد اجلـودة س و إدارة اجلـودة الشـاملة الـيت تهـدف إىل
التطوير الشامل و املستمر لنلام اجلودة.
 تشـكل إدارة اجلـودة الشـاملة إ ـار فلسـفي وإدار متكامـل أمـام منلمـات األعمـال مـن خـعلجعل اجلـودة هـدفاً اسـرتاتيرياً س إ ـافة إىل الرتكيـز علـى ر ـا العـاملني يف املنلمـة مـن خـعل
متكني العاملني و ما يرتتب عليها من اجيابيات تدعم تطبيق هذه الفلسفة وصـوالً لتحقيـق األداء
املتميز.
 - 7دراس ااة 2٢٢8 ( Cele, Victoriaم ) بعن ااوان  " :إدارة تنفي ااذ سياس ااات ض اامان اجل ااودة :
حالة نظام إدارة اجلودة الشاملة ( )IQMSيف املدارس الثانوية يف حمافظاة كوازولاو ناتاال
جبنوب أفريقيا" .
هــدفت الدراســة للنلــر يف كيفيــة متكــن مــدير املــدارا واملعلمــني مــن إدارة و تنفيــذ سياســات
مان اجلودة يف املدارا الثانوية يف حمافلة كوازولو ناتال جبنوب أفريقيا س والرتكـز علـى نلـام
إدارة اجلــــودة الشــــاملة س و املطبــــق حاليـــاً فيهــــا  .وقــــد مت يف هــــذه الدراســــة اتبــــا املــــنهج املســــحي
االستكشــايف الوصـــفي  .وقــد مت مـــع البيانــات يف عـــام 7004م مــن خـــعل زيــارة املـــدارا وإجـــراء
املقابعت مع مدير املدارا واملعلمني  .و توصلت الدراسة نتائج من أهمها :
211

 انقســـمت أراء مـــدير املـــدارا حـــول نلـــام إدارة اجلـــودة الشـــاملة إىل ممـــوعتني س مموعـــةكانــت ممــل نلــرة إجيابيــة حــول نلــام إدارة اجلــودة الشــاملة س و الثانيــة كانــت ذات نلــرة
سلبية .
 على الرمم من وجود هذه االختعفات س اتفق اجلميع علـى أن نلـام إدارة اجلـودة كـان جيـداً سو خصوصاً إذا مت إدخاله بوت ة مناسبة للمعلمني .
 املعلمني يفضلون نلام إدارة اجلودة الشاملة على األنلمـة الـيت مل تكـن شـفافة  .ـم أنهـم يـرونأن نلــام إدارة اجلــودة الشــاملة ينب ــي أن ال يكــون مــرتبا بـأجور املعلمــني ألن هــذا يــدمر مــا
لكن أن يكون جيدة حوله .
 -كما يرى املعلمني أهمية قيام وزارة الرتبية باملزيد من ور

العمل ألن النـاا يفتقـرون إىل فهـم

نلــام إدارة اجلــودة الشــاملة س و أن فــرتة التــدريب ليــومني أو ع ــة م ـ كافيــة س وال لكــن
اقنا املعلمني بأهمية نلام إدارة اجلودة الشاملة يف هذه الفرتة التدريبية القص ة .
 جيب إحلات املعلمني اجلديدة يف كل عام ب نامج " مساعدة املعلمـني " و ذلـك ليحقـق هلـم فهـمأفضل لنلام إدارة اجلودة الشاملة .و التدريب حول النلام ينب ي القيام به كل عام .
 شدد املعلمون على أن التدريب كان م كايف س ومل يعطى الوقت الكايف س كما أنهـم يـرونأن نلام إدارة اجلودة الشاملة لثل عبء عليهم .
 يعتقد بعض املربني أن نلام إدارة اجلودة الشاملة جيد من الناحية النلرية ولكن من املتوقـع أنتفشــل عمليـاً بســبب مســألة تــوف املــال الــعزم لــه  .وعــدم وجــود البنيــة التحتيــة ال يشــرع علــى
إشراك املعلمني يف عملية نلام إدارة اجلـودة الشـاملة .و نلـام إدارة اجلـودة الشـاملة سـيكون
أداة جيـــــــدة يف حالـــــــة أن وزارة الرتبيـــــــة وفـــــــرت اعـــــــدمات و ـــــــورت البنيـــــــة التحتيـــــــة .
كمــا أنــه مــن شــأنه أن يكــون مفهومـاً بشــكل جيــد إذا مت إجــراء التــدريب بشــكل دور يف
كل عام س مع املتابعة املستمرة و املراجعة لعمليات التدريب و تقولها  .ويعتقـد املعلمـني أنـه ال
لكن أن يتم التدريب كنشا يف يوم واحد س م يرتك نلام إدارة اجلودة الشـاملة يف أيـد
املربني لتطويره والعمل على اجناحه .
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 إدخـــال وتنفيـــذ نلـــام إدارة اجلـــودة الشـــاملة جيـــب أن يكـــون باملشـــاركة بـــني وزارة الرتبيـــةواملدارا س على أساا من االستمرارية س من أجل مقيقه بفعالية .

 - 8دراسااة 2٢٢8 ( Ng, Pak Teeم) بعنااوان  " :مراحاال ومفارقااات ضاامان اجلااودة التعليميااة :
دراسة حالة للنظام التعليمي يف سنغافورة " .
هــدفت الدراســة إىل تســليا الضــوء علــى ــعث رؤى هامــة يف ــمان اجلــودة التعليميــة س وذلــك
باســت دام ســن افورة كدراســة حالــة .فمــن املفيــد أن يفهــم صــانعي السياســات واملمارســني مراحــل
ومفارقــات رحل ـة ــمان اجلــودة التعليميــة س ليســتطيعون التعــرف بصــورة أفضــل علــى الديناميكيــة
املعقــدة لضــمان اجلــودة يف التعلــيم وأدارتهــا بفاعليــة  .و اســت دم يف هــذه الدراســة منــوذج املرحلـــة
( )Phase Modelلتحليل تطور مان اجلودة والتحديات وكذلك التناقضات املعنية.
واســـت دم هـــذا النمـــوذج كإ ـــار لتحليـــل ديناميكيـــة ـــمان جـــودة التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانو يف
سن افورة س من خعل املراحل التالية  :توحيد املعاي س اعاسبية اعلية س التنو س االبتكار .
وتوصلت الدراسة نتائج من أهمها:
-

مان اجلودة يتطور على مراحل .

 هناك خصائصها ومديات لكل مرحلة من مراحل مان اجلودة التعليمية .بيعة التعليم .

-

مان اجلودة ي

-

مان اجلودة هو عبارة رحلة متناقض ممل الكث من املفارقات .

 اآل ــار العمليــة يف دراســة حالــة ســن افورة س تكمــن يف أن تقــدم كنمــوذج يســتفاد منــه مــن قبــلالبلــدان الناميــة األخـــرى س وذلــك يف التعـــرف واإلدارة الدقيقــة لديناميكيـــة ــمان اجلـــودة
التعليمية .
 - 9دراس ااة الي ااافعي س ااا (2٢1٢م ) بعن ااوان " :تص ااور مق اارتح لتطبيا ا متطلب ااات إدارة اجل ااودة
الشاملة يف التعليم العالي بسلطنة عمان" .
هدفت الدراسة إىل التعرف على كيفية تطبيق متطلبـات إدارة اجلـودة الشـاملة يف التعلـيم العـالي
بسلطنة عمان س و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
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 إن تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة بــالتعليم العــالي ياجــة إىل مموعــة مــن املتطلبــات األساســيةلتحقيق نلمها وقيمها ومبادئها يف البيعة املستهدفة س وأن جناح التطبيق مرهـون مبـدى تـوافر
هذه املتطلبات من أجل سعمة اإلعداد والترهيز ملراحل التنفيذ الفعلي ملنهج اجلودة الشاملة.
نـو التعلـيم

 -تش الدراسة امليدانية إىل اتفات أفراد العينـة مـن إداريـني وأكـادليني بقـاً ملـت

(حكومي /خا ) وجهة العمل (جامعات – كليات – معاهد) إىل توافر متطلـب دعـم اإلدارة
العليا مبثسسات التعليم العالي لتطبيق نلم إدارة اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة.
 -توصـــلت الدراســـة إىل اتفـــات أفـــراد العينـــة مــن إداريـــني وأكـــادليني بقـــا ملـــت

نـــو التعلـــيم

(حكومي /خا ) وجهـة العمـل (جامعـات – كليـات – معاهـد) إىل تـوافر مثشـرات متطلـب
نشر قافة اجلودة بدرجة متوسطة.
 -أشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل اتفـــات أفـــراد العينـــة مـ ـن إداريـــني وأكـــادليني بقـ ـاً ملـــت

نـــو

التعلــيم(حكــومي /خــا ) وجهــة العمــل(جامعــات – كليــات – معاهــد) إىل تــوافر مثشــرات
متطلب التعليم والتدريب املستمر بدرجة متوسطة.
 -توصلت نتائج الدراسة امليدانية إىل اتفات أفراد العينة مـن إداريـني وأكـادليني بقـاً ملـت

نـو

التعليم (حكومي /خا ) وجهـة التعلـيم (جامعـات – كليـات – معاهـد) إىل تـوافر مثشـرات
متطلب الرتكيز على العمعء واالعتناء بهم بدرجة متوسطة.
 -توصلت نتائج الدراسة إىل اتفات أفـراد العينـة مـن إداريـني وأكـادليني بقـاً ملـت

نـو التعلـيم

(حكومي /خا ) وجهة التعليم (جامعـات – كليـات – معاهـد) إىل تـوافر مثشـرات متطلـب
التقويم املستمر لألداء بدرجة متوسطة.
 قــدمت الدراســة تصــوراً مقرتح ـاً لتطبي ـق متطلبــات إدارة اجلــودة الشــاملة يف مثسســات التعلــيمالعالي بسلطنة عمان .
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- 1٢دراسة عبداهلل حممود (2٢1٢م ) بعنوان  " :مدي توفر مؤشارات اجلاودة التعليمياة باملادارس
الثانوية العامة يف مصر يف ضوء املعايري القومية للتعليم ا ا دراسة ميدانية " .
هدفت الرسالة إلي التعرف على واقع مثشرات اجلودة التعليمية باملدارا الثانوية العامة يف مصر
يف ــوء املعــاي القوميــة للتعلــيم س وقــد اســت دم الباحــث املــنهج الوصــفي س كمــا قــام بإعــداد ــعث
استبانات بقـت علـى عينـة قوامهـا(  )370فـردًاس بواقـع(  )20مـدير مدرسـة انويـة عامـة يف حمافلـة
قناس و(  )20موجه تعليم انو عام يف حمافلة قناس و(  )907معلمًا مبدارا التعلـيم الثـانو العـام يف
حمافلـــــــــة قنـــــــــاس و(  )277البًـــــــــا بالصــــــــ الثالـــــــــث الثـــــــــانو العـــــــــام يف حمافلـــــــــة قنـــــــــا.
و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 مقق جودة أداء معلم املدارا الثانويـة العامـة يف حمافلـة قنـا مبسـتو مقـق(  )0600مـن وجهـةنلــر عينــة البحــث الكليــةس وأن أعلــي مثشــرات جــودة أداء معلــم املــدارا الثانويــة العامــة يف
حمافلة قنا تتوفر يف املثشرات التالية :
 يتصرف املعلم وفقًا للقوانني واللوائ املنلمة للعمل داخل املدرسة .
 يعتز املعلم مبهنة التدريس .
 يست دم املعلم رت تدريس متنوّعة لتقديم مادته الدراسية .
 كما مل يصل أداء املعلمني ملستو اجلودة يف املثشرات التالية : يست دم املعلم املستحد ات التكنولوجية يف عملية التدريس .
 يوظ املعلم االسرتاتيريات التدريسية يف تنمية مهارات التفك العليا عند املتعلمني .
 يعمل املعلم علي تفعيل املشاركة اجملتمعية بني املدرسة واجملتمع اعلي .
 مقق جودة أداء متعلم املدارا الثانوية العامة يف حمافلة قنا مبستو مقـق( )0647س وأن أعلـيمثشرات جودة أداء متعلم املدارا الثانوية العامة يف حمافلة قنا تتوفر يف املثشرات التالية :
 يرتبا املتعلم بععقات إجيابية مع أ راف العملية التعليمية .
 لارا املتعلم سلوكيات تتفق مع التعاليم الدينية يف اجملتمع املدرسي .
 يلتزم املتعلم بالقيم االجتماعية واألخعقية والقوانني املنلمة للعمل داخل املدرسة .
 كما مل يصل أداء املتعلمني ملستو اجلودة يف املثشرات التالية :215

 يستطيع املتعلم اكتساب معارف جديدة متكنه من التعامل مع املت ات املعاصرة .
 يوظ املتعلم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املواق التعليمية واحلياتية .
 يشارك املتعلم بإجيابية يف األنشطة املدرسية .
- 11دراسة 2٢11 ( Shalina Rabichundم ) بعناوان  " :مسااهمة نظاام متكامال إلدارة اجلاودة
يف التطوير الشامل للمدرسة " .
تبحــث هــذه الدراســة نقــد نلــام إدارة اجلــودة املتكاملــة ()IQMSس وهــو نلــام إلدارة اجلــودة
واألداء و الــــذ مت تقدلــــه يف املــــدارا جبنــــوب أفريقيــــا يف عــــام 7002م س و إىل أ مــــدى ســــاهم
نلــام إدارة اجلــودة املتكاملــة يف تطــوير املدرســة  .وكانــت أهــداف هــذه الدراســة مديــد مــا التــأ
املتصـور لنلــام إدارة اجلــودة املتكاملــة علـى تطــوير املدرســة كلــها .ومت اسـت دام مــزيج مــن البحــوث
النوعية والكمية من أجل مع البيانات يف هذه الدراسة س و مت توزيع استبانة الدراسة على عينـة مـن
مدير املدارا واملعلمني يف حمافلة كوازولو ناتال جبنـوب أفريقيـا مـن أجـل رصـد وجهـات نلـرهم
بشأن نلام إدارة اجلودة املتكاملة (  . ) IQMSوأيضـاً أجريـت مقـابعت شـبه منلمـة ومـ املنلمـة
مع مدير املدارا س وأعضاء فريق اإلدارة العليا واملربني  .و توصلت الدراسة نتائج من أهمها:
 اجلوانــب اآلليــة ( امليكانيكي ـة ) لنلــام إدارة اجلــودة املتكاملــة (  ) IQMSاملتعلقــة بــاألداءتقوض إمكانات (  ) IQMSكأداة حقيقية للتنمية املهنية اعركة لتطوير املدرسة كلها.
 إذا مت است دام ( ) IQMSكأداة حقيقيـة للتنميـة املهنيـة س هـذا مـن شـأنه أن يـثد حتمـاً إىلمسني نوعية التعليم والتعلم س ومويل املدارا إىل مثسسات متطورة جداً.
 اإلصعحات اللي الية اجلديدة اليت اعتمدتها الدولة ليست يف حملها حالياً بالنسـبة لدولـة ناميـةمثل جنوب أفريقيا.
 يتطلــب مــن جنــوب أفريقيــا األخــذ بسياســة تقيــيم املعلــم الصــادقة يف التنميــة س مــع األخــذ يفاالعتبار كعً من احتياجات التنمية املهنية للمعلمني س والسيات االجتماعي واالقتصـاد الـذ
تعمل فيه املدارا س لضمان تطوير املدارا بشكل كلي .
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- 12دراسا ااة العضاضا ااي سا ااعيد (2٢12م ) بعن ا ااوان  " :معوقا ااات تطبي ا ا إدارة اجلا ااودة الش ا اااملة
يف مؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانية" .
هـدفت الدراسـة إىل مديـد املعوقـات الـيت مـول دون تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مثسسـات
التعليم العالي  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 رمم التقارب بني املتوسطات إال أنه يعحأ وجود اختعف من حيث درجة املوافقة . أبرز املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مثسسات لتعليم العالي : ع إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة .
 ع الدعم املالي لألياث العلمية .
 ع إمكانيات املكتبات .
 زيادة العبء التدريسي .
 وجود اختعف بني اجملموعات الرئيسية للمعوقات وفقا للت صص . وجود فروت يف تقدير درجة األهمية للمعوقات التنليميـة وخدمـة اجملتمـع ترجـع إىل خـ ة عضـوهيعة التدريس بينما ال توجد فروت يف بقية اجلوانب .
- 13دراسة القرني عبد اهلل (1434ها ) بعنوان  " :واقع تطبيا إدارة اجلاودة الشااملة يف املادارس
الثانوية القائمة على نظام املقررات " .
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع إدارة املدرسة الثانوية القائمة على نلام املقـررات يف مدينـة
الرياض من وجهة نلر أفراد متمع الدراسة س كمـا هـدفت إىل التعـرف علـى معوقـات تطبيـق إدارة
اجلـودة الشـاملة يف املـدارا الثانويـة القائمـة علـى نلـام املقـررات يف مدينـة الريـاض مـن وجهـة نلـر
أفـراد متمـع الدراسـة س كمـا هـدفت إىل التعـرف علـى متطلبـات تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف
املدارا الثانوية القائمة على نلام املقررات يف مدينة الرياض من وجهة نلر أفراد متمع الدراسـة س
كمـا هـدفت إىل التوصـل ملقرتحـات لكـن تطبيقهـا يف إدارة املـدارا الثانويـة القائمـة علـى نلـام
املقررات يف مدينـة الريـاض مـن وجهـة نلـر أفـراد متمـع الدراسـة  .وتوصـلت الدراسـة إىل نتـائج مـن
أهمها :
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 تـبني أن إدارة اجلـودة الشـاملة يف املـدارا الثانويـة القائمـة علـى نلـام املقـررات تطبـق بدرجـةعاليـة س و أن أبـرز ملاهرهـا يكمـن يف دعـم املـدير العمـل بـروح الفريـق الواحـد س واعتمـاد
املدير على املرونة يف اختاذ القرار س وكذلك تقوم إدارة املدرسة بإبعغ أولياء األمور باعتماد
املدرسة كنلام للمقررات .
 كمـا تـبني أن هنـاك العديـد مـن املعوقـات الـيت تواجـه عمليـة تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يفاملدارا الثانوية القائمة على نلام املقررات س ويأتي على رأا هذه املعوقات ما يلي :
 كثرة األعباء اإلدارية املطلوب تنفيذها من قبل مدير املدرسة .
 ندرة التحات منسوبي املدرسة بدورات يف مال إدارة اجلودة الشاملة .
 مركزية اختاذ القرارات يف اإلدارة التعليمية .
 تبني أن أفراد متمع الدراسة موافقـون بدرجـة عاليـة جـداً علـى متطلبـات تطبيـق إدارة اجلـودةالشاملة يف املدارا الثانوية القائمة على نلام املقررات .
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 ثانياً  :الدراسات الت تناول تطبي االعتماد األكاد ي و مطالب تطبيقه س و معوقاته :
- 14دراسا ااة العر ا ااي حلا اايس (2٢٢5م ) بعنا ااوان  " :تقا اادير درجا ااة تطبي ا ا معا ااايري االعتما اااد
األكا ا اااد ي لكليا ا ااات الرتبيا ا ااة يف سا ا االطنة عما ا ااان كما ا ااا يتصا ا ااورها القا ا ااادة اإلداريا ا ااون
و األكاد يون".
هدفت الدراسة إىل التعرف على تقدير درجة تطبيق معاي االعتماد األكـادلي لكليـات الرتبيـة
التابعة لوزارة التعليم العالي بسلطنة عمان س كما يتصورها القادة اإلداريون األكادليون س و من ـم
مديـــد االخـــتعف يف تقـــديرات درجـــة تطبيـــق معـــاي االعتمـــاد األكـــادلي س بـــاختعف اجلـــنس س
و الوظيفــة س واملثهــل العلمــي س و اعــ ة س والكليــة .و تكونــت عينــة الدراســة مــن بعــض مــدير
العمــوم ومــدير الــدوائر ورؤســاء األقســام بــوزارة التعلــيم العــالي س وعمــداء كليــات الرتبيــة الســت س
و مساعديهم س ورؤساء األقسام األكادليـة س واألكادليـة املسـاندة س و اإلدارة بالكليـات س البـالم
عددهم ( )703فرداً أكادلياً وإدارياً .س و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
أن تقــــدير درجـــــة تطبيـــــق معـــــاي االعتمـــــاد األكـــــادلي كمـــــا يتصـــــورها القـــــادة اإلداريـــــون
واألكادليون يف كليات الرتبية أشار إىل أن مال "رسالة الكلية وأهدافها " حاز على درجـة تقـدير
"كــب ة"  .بينمــا مــاالت  :الـ امج التعليميــة س واهليعــة التدريســية س واعــدمات الطعبيــة س ومصــادر
التعلم س وخدمة اجملتمع واألداة الكلية س قد حازت على درجة تقدير "متوسطة" .
- 15دراس ا ااة حس ا اان عم ا اااد ال ا اادين ( 2٢٢7م ) بعن ا ااوان  " :اجل ا ااودة الش ا اااملة و نظ ا اام االعتم ا اااد
األكاد ى يف اجلامعات يف ضوء املعايري الدولية " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى اجلــودة الشــاملة و نلــم االعتمــاد األكــادلى يف اجلامعــات يف
ــوء املعــاي الدوليــة  .و مــن أهــداف الدراســة التعــرف علــى املعوقــات العامــة لتطبيــق إدارة اجلــودة
الشاملة فى اجلامعات  .و توصلت الدراسة جملموعة من املعوقات س منها :
 عدم معئمة الثقافة التنليمية السائدة فى املثسسات التعليميـة والثقافـة التنليميـة التـى تتفـقومتطلبات تطبيق مـدخل إدارة اجلـودة الشـاملة وذلـك علـى مسـتوى األبعـاد الثقافيـة التنليميـة
( القيادة ـــ اهلياكل والنلم ـــ التحسني املستمر ـــ االبتكار ).
 عــدم معئمــة األو ــا األكادليــة واإلداريــة واملاليــة الســائدة باجلامعــات املتطلبــات تطبيــقمــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة وذلــك علــى مســتوى ( فلسـفة التعلــيم احلاليــة وأهدافــه وهياكــل
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وأمنــا التعلــيم اجلــامعى س أداء أعضــاء هيعــة التــدريس و معــاونيهم و أدوات العمليــة التعليميــة
و نلام الدراسات العليا والبحث العلمى و اإلمكانات املادية و متويل التعليم اجلامعى ).
 عدم مشاركة ميع العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. عــدم معئمــة جــودة اعدمــة التعليميــة املقدمــة للطــعب ومســتوى جــودة اعدمــة التــى تتفــق مــعرمباتهم وتوقعاتهم وذلـك فيمـا ـتص ( بالكتـاب اجلـامعى س وأداء هيعـة التـدريس وأسـاليب
التقييم املتبعة س وكفاءة وفعالية نلام تقديم اعدمة ورعاية الطعب ).
 عدم الربا بني الكليات باجلامعة وقطاعات سوت العمل من حيث (مدى تطـور املنـاهج بقـاهملتطلبات سوت العمل)
 تبين رت وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية املثسسة. مقاومـــة الت ـــي س ســـواء مـــن العـــاملني أو مـــن اإلدارات س و خاصـــة االجتاهـــات عنـــد اإلداراتالوسطي.
 توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد.- 16دراس ااة النج ااار عب اادالوهاب ( 1428ه اا ) بعن ااوان  " :االعتم اااد األك اااد ي ملؤسس ااات إع ااداد
املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العام " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى أهميــة عمليــات االعتمــاد األكــادلي ملثسســات إعــداد املعلــمس
ومســاهمتها يف مقيــق اجلــودة يف التعلــيم العــام مــن خــعل خــريج هــذه املثسســات س و هــو املعلــم س
و يف مــال عملــه يف مــدارا التعلــيم العــام  .و أو ــحت نتائرهــا أنــه حتــى تكــون املثسســة التعليميــة
جـديرة للتقــدم للحصــول علــى االعتمــاد األكــادلي يشـرت فيهــا أن تتــوفر لــديها املقومــات األساســية
لذلك س و اليت تشمل :
 وجود رسالة مثسسية مناسبة ملستواها كمثسسة تعليمة. أن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها. امتعك مصادر و موارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية. وجود نلام لتو يق أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف التعليمية. دالئل على أن املثسسة مقق أهدافها. وجود مانات تثكد مقدرتها على إمكانية استمرارها يف مقيق رسالتها وأهدافها.211

- 17دراسا ااة دريا ااب حمما ااد ( 2٢٢9م ) بعنا ااوان  ( :التطبيقا ااات اإلجرائيا ااة لضا اامان اجلا ااودة يف
التعليم اجلامعي ) جامعة الكوفة .
هدفت الدراسة إىل التوصل اىل قائمة مـن املعـاي تصـل للتطبيـق اإلجرائـي لضـمان جـودة التعلـيم
اجلامعي بعد التعرف على مفاهيم اجلودة س و إدارة اجلودة الشاملة س وأهم املعوقات الي تعيـق تطبيـق
مبادئ اجلودة الشاملة  .وتوصـلت الدراسـة إىل أن تطبيـق مبـادئ اجلـودة الشـاملة يف التعلـيم اجلـامعي
لتحقيق مستوى جيد من النوعية يف التعليم الذ لر مبرحلة من عدم االستقرار س قـد تعـرتض سـبيله
بعض املعوقات منها:
 عدم وجود ختصصات كافية لتطبيق برنامج اجلودة الشاملة . عدم اقتنا اإلدارات بفلسفة اجلودة الشاملة وعدم تبنيها هلا لضع قناعتها جبدوى الت ي . عدم انسرام الععقة بني اإلدارة و العاملني يف اجلامعة. االلتزام بالشعارات فقا دون التطبيق الفعلي لفلسفة اجلودة الشاملة. معاي قياا اجلودة م وا حة و مترددة لقياا مدى التقدم واالجناز. مود األنلمة والقوانني وبروز الروتني والفساد اإلدار يف السياسات اإلدارية . عدم توفر بيانات متكاملة عن ماالت العمل داخل اجلامعة . -قلة التمويل املالي و

امة التكالي املصاحبة لتطبيق اجلودة الشاملة .

 املركزية يف صنع السياسات التعليمية واختاذ القرارات يف اجلامعة. عدم توفر الكوادر املثهلة يف مال ادارة اجلودة الشاملة. إهمال كفاءة عضو هيعة التدريس عند اختياره لتنفيذ أعمال معينة . عدم معئمة املكاتب امل صصة ألعضاء هيعة التدريس. قلة تنو مصادر التعليم يف اجلامعة. -تعيني أش ا

م مثهلني يف مواقع إدارية يف اجلامعة.
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 عدم و وح بعض املصطلحات املرفقة للرودة الشاملة.- 18دراسة فاضل مها ( 1432ها ) بعنوان  " :إدارة األقساام األكاد ياة يف ضاوء معاايري اجلاودة
الشاااملة و االعتماااد جبااامعت أم القاارى و امللااي عبااد العزيااز اا دراسااة ميدانيااة علااى شااطر
الطالبات ا " .
هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى درجـة تطبيـق معـاي اجلـودة الشـاملة واالعتمـاد جبـامعيت أم
القرى و امللك عبد العزيز  .و توصلت الدراسة نتائج من أهمها:
 يـرى أفـراد عينـة الدراسـة أن درجـة تطبيـق معـاي اجلـودة الشـاملة واالعتمـاد يف االقسـاماألكادليـة تـتم بدرجـة متوسـطة يف بعـض اجملـاالت تتمثـل يف اجملـال االدار والتنليمـي
سال نامج التعليمي ساعدمات الطعبية ساهليعة التدريسية .
 يـرى أفـراد عينـة الدراسـة أن درجـة تطبيـق معـاي اجلـودة الشـاملة واالعتمـاد يف االقسـاماألكادلية تتم بدرجة من فضة يف بعض اجملاالت تتمثل يف البحث العلمي وخدمة اجملتمع .
 توجد فروت ذات داللـه احصـائية عنـد مسـتوى داللـه ( )0602بـني متوسـطات اسـترابات أفـرادعينـــة الدراســـة يف مديـــد درجـــة تطبيـــق معـــاي اجلـــودة الشـــاملة واالعتمـــاد بـــإدارة األقســـام
األكادليــة جبــامعيت أم القــرى وامللــك عبــد العزيــز شــطر الطالبــات وفق ـاً ملــت املســمى
الوظيفي .
 توجد فروت ذات داللـه احصـائية عنـد مسـتوى داللـه ( )0602بـني متوسـطات اسـترابات أفـرادعينـة الدراسـة يف مديـد درجـة تطبيـق معـاي اجلـودة الشـاملة واالعتمـاد بـإدارة األقسـام
األكادلية جبامعة أم القرى فقا .
- 19دراساة 2٢12 ( Eaton, Judith Sم ) بعناوان  :مساتقبل االعتمااد األكااد ي  :هال كان
للنموذج اجلماعي أن يزدهر يف سياا التأكيد احلكومي و تاأثري التحاول للملكياة العاماة
و كذلي تأثري التقنية ؟ وكيف ؟
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستقبل االعتماد األكادلي للتعليم العـالي يف الواليـات املتحـدة
األمريكيــة س يف ظــل التأكيــد احلكــومي عليــه و تــأ
التقنية  .و توصلت الدراسة نتائج من أهمها :
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التحــول للملكيــة العامــة و كــذلك تــأ

يشهد االعتماد األكادلي ت ي اً كـب اً يف الواليـات املتحـدة كمـا السـلطة التنليميـة احلكوميـةس
و ذلك حنو احلكم علـى توسـع اجلـودة س ومتفوقـاً علـى النمـوذج اجلمـاعي لععتمـاد املتعلـق مبراجعـة
اجلودة  .فالنمو اهلائل يف اإلنفات العام واعا على التعليم العالي س وااللتزام مبفهوم حريـة التواصـل
العــاملي س وال ـدعوات املســتمرة ألحــداث قــدر أك ـ مــن اعاســبية العامــة س و منــو التحــول للملكيــة
العامة يف السياسات العامة س وتأ التقنية س ميعها ساهم يف هذا الت ي .
وخاصة خعل السنوات الست املا يةسوهذا التحول قد مدى القيم األساسية لكل من االعتمـاد
والتعلــــــيم العــــــالي س ويهــــــدد حاليــــ ـاً املمارســــــات األكادليــــــة الــــــيت تعتــــ ـ ناجحــــــة حتــــــى اآلن
مثل  :احلكم على اجلودة من قبل األكادليني وحق املثسسة يف تقرير مص ها ومستقبلها .
ويف الو ع املثالي لكن أن يصل االعتماد األكادلي إىل النقطة اليت تكون فيهـا احلكومـة علـى
استعداد للتأكيد على قيمة اعصائص الرئيسية للتعليم العالي واالعتماد األكادلي س وهي :
االستقعلية املثسسية س مراجعة األقران س واحلرية األكادلية س و فوت كل شيء القيـادة املثسسـية
األكادلية.
ويف حال توسع الت ات بصورة شاملة س فإن زيادة السلطة احلكومية أمر مسـتبعد س ولكـن مـن
الضـــرور علـــى األوســـا األكادليـــة العمـــل الحتـــواء التوســـع واحلفـــاظ علـــى القـــيم األكادليـــة
األساسية من خعل عدد من اإلجراءات اليت تشمل :
زيــــادة الــــدعوة لععتمــــاد األكــــادلي سالتأكيــــد مــــدداً علــــى دور املثسســــات يف تــــوف القيــــادة
األكادليةسااللتزام بتعزيز اعاسبية العامة س وإعادة النلر يف نهج العمل مع احلكومة االمادية.
- 2٢دراسة 2٢12 ( Bernhard,Andreaم ) بعنوان  " :ضمان اجلودة يف التعليم العاالي دوليااً
ا دراسة حالة وحتليل مقارن "
هـــــــــــــدفت الدراســـــــــــــة إىل التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى التطـــــــــــــورات اإل ـــــــــــــافية ذات الصـــــــــــــلة
بنلــام التعلــيم العــالي س وكيـ لكــن إدارة نلــام ــمان اجلــودة بنرــاح يف التعلــيم العــالي دوليـاً س
ومشلت الدراسة دول منلمة التعاون والتنمية ( )OECDالتالية :
( الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة س اململكــــة املتحــــدة س كنــــدا س اســــرتاليا س فلنــــدا س أملانيــــا ) .
وتوصلت الدراسة نتائج من أهمها :
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 أظهــرت نتــائج هــذه الدراســة أن ميــع أنلمــة التعلــيم العــالي الــيت مت معحلتهــا س هــي مــتالتحول و ملى يوافز كب ة من أجل أن مسن وبصورة كب ة من و ع س نلام ـمان
اجلودة.
 بطبيعة احلال ليس هناك حل واحد على النحو الذ من شأنه أن يكـون هـو الوسـيلة األكثـرمناسبة جلميع الدول اليت مشلتها الدراسة .
 ومـــع ذلـــك يلهـــر الـــنهج الـــو ين جلميـــع الـــدول الـــيت مشلتهـــا الدراســـة أنهـــا مـــاول اتبـــااعصوصيات الو نية والتطورات الدولية يف نفس الوقت .
 وتهدف ميع الدول اليت مشلتها الدراسة لزيادة التعاون الـدولي السـتقطاب املزيـد مـن الطلبـةمن اعارج س وبهذه الطريقـة يـتم توليـد املزيـد مـن الـدخل س وكـذلك مت التأكيـد علـى الـنهج
الو ين لكل منها وعلى تقديم التعليم العالي و البحث العلمي .
 ينب ــي أن تكــون نلــم ــمان اجل ـودة يف أفضــل اســتعدادها وذلــك يف منطقــة التعلــيم العــاليالدولية س والذ أصبحت موجهة وبصورة متزايدة حنـو التنافسـية يف السـوت س وتوليـد مصـادر
دخــل خمتلف ـة مــن خــعل علــى ســبيل املثــال  :الطــعب الــدوليني (الرســوم الدراســية) أو عقــود
األياث مع الشركاء الدولية اآلخرى .
 الســيما يف أوقــات األزمــة املاليــة حيــث يتــأ ر متويــل التعلــيم العــالي س والتعلــيم العــالي عليــه أنيثمن جودته بصورة مرتفعة وعالية سوكذلك موارده املالية س ليكون قـادرة علـى املنافسـة مـع
م ه من مقدمي التعليم العالي وعلى حنو متزايد ومتنو يف هذا املنطقة العاملية .
 املثسسات اليت تتفاعل بصورة أكثر فاعلية مع هذه الض و املتعلقة باخنفاض املـوارد املاليـة( الــدخل ) واملنافســة بــني املثسســات س وكــذلك للحصــول علــى أفضــل الطــعب س مــن املتوقــع
أنها متلك نلام لضمان اجلودة األداء قادر على مواجهة التحديات يف العقود املقبلة.
 تقــدم هــذه الدراســة مزيــداً مــن الو ــوح إلظهــار كي ـ يتــأ ر التعلــيم العــالي بضــمان اجلــودةوكــذلك تقــدم نــداء عاجــل ملثسســات التعلــيم العــالي الــيت ليســت علــى الطريــق حنــو ــمان
جودتها.
 وخرجــــــــــت الدراســــــــــة بــــــــــأربع توصــــــــــيات إلنشــــــــــاء نلــــــــــام ــــــــــمان جــــــــــودة األداءس استمدت من نتائج البحـث و أخـذت يف االعتبـار األربعـة املفـاهيم النلريـة الرئيسـية التاليـة :
التَكَتال س التنو ساعص صة سوالتدويل .
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- 21دراساة 2٢13 ( Baumgardt, Jacqueline; Lekhetho, Maphelebaم ) بعناوان :
" حتديات ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي اخلاصة يف جنوب أفريقيا"
هدفت الدراسة إىل التعرف على التحديات اليت تواجه مقيق

مان اجلودة يف مثسسـات التعلـيم

العالي اعاصة يف جنوب أفريقيا س و خصوصاً أن مقدمي اعدمات التعليمية اعاصة يعملون يف بيعـة
تعليمية معقدة يف جنوب أفريقيا س و هذا األمر جيعل عمليات مان اجلودة مرهقة وشاقه.
وقد اعرتفت سلطات التعليم تدرجيياً بأن اجلهات اعاصة تقـوم بـدور قـيم يف تـوف التعلـيم والتـدريب
يف جنــوب أفريقيــا س وأن هنــاك حاجــة إىل متكــني البيعــة التنليميــة بصــورة أك ـ ممــا يت ـاح حالي ـاً
ملقدمي اعدمات التعليمية اعاصة .
و لبحث آراء أصحاب املصلحة حول التحديات اليت يواجهونها لضمان اجلودة س اعتمدت الدراسـة
تصــميم ملنــاهج منوعــة جلمــع البيانــات مــن  39مشــارك يف األيــاث س يتــألفون مــن مــدير االعتمــاد س
كبــــــــار املــــــــديرين التنفيــــــــذيني مــــــــن اهليعــــــــات املهنيــــــــةس مــــــــدراء هيعــــــــات ــــــــمان اجلــــــــودة
ومنتدى املهارات الكونية س باست دام الدراسات االستقصـائية علـى اإلنرتنـت س ومناقشـات مموعـة
الرتكيز ( . )focus groupوتوصلت الدراسة نتائج من أهمها:
 تلهر النتائج أن مالبية املشـاركني يف الدراسـة يـدعمون آليـات ـمان اجلـودة س و ذلـك ألنهـاتضمن تقديم التعليم والتدريب بصورة جيد.
 ومع ذلك فإن بعض أصحاب املصلحة ينتقدون تعقيد اإل ار التنليمي احلالي . وبالتــالي هنــاك دعــوة جلعــل النلــام أكثــر بســا ة وأقــل تعقيــداً مــع هيعــة الرقابــة املركزيــة سوكذلك زيـادة التشـاور مـع أصـحاب املصـلحة س وتقليـل التـدخعت السياسـية س ورفـع مسـتوى
تقدير جهود ومساهمات مقدمي اعدمات التعليمية اعاصة جتاه التعليم يف جنوب أفريقيا.
 ثالثاً  :الدراسات الت تناول تطبي االعتماد املدرسي و مطالب تطبيقه س و معوقاته :
- 22دراس ا ا ااة 2٢٢2( Pond,Wم) بعن ا ا ااوان  " :أهمي ا ا ااة حتقيا ا ا ا ض ا ا اامان اجل ا ا ااودة و االعتم ا ا اااد
يف املؤسسات التعليمية " .
هــدفت الدراســة إىل تو ــي أن التعلــيم يف القــرن الواحــد و العشــرين س يواجــه مــديات لتطبيــق
مان اجلودة س كان ال لكن مرد تصورها قبل ربـع قـرن  .و كـذلك ـرورة الت لـي عـن بعـض
التوجهــــات الفكريــــة القدلــــة لععتمــــاد و ــــمان اجلــــودة ومفاهيمهــــا يف املثسســــات التعليميــــة س
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و االنتقال ملعاي عاملية يف هـذا االجتـاه س و بيـان مـدى احلاجـة إىل اعتمـاد عناصـر اجملتمـع املدرسـي
و أكدت هـذه الدراسـة علـى أهميـة مقيـق ـمان اجلـودة واالعتمـاد يف املثسسـات التعليميـة حتـى
تستطيع مواكبة الت ات اليت تطرأ عليها يف العصر احلالي س و ما حيملـه مـن مـديات و تطـورات
س و أوصـت الدراسـة إىل ـرورة تـبين رؤى س و مقـاييس جديـدة للرـودة يف التعلـيم س وتقيـيم الـ امج
التعليمية س و املثسسات معاً يف وء خ ات املـتعلم س و لـيس اعـ ات املثسسـاتية س و ـرورة إتاحـة
وتفعيل املشاركة اجملتمعية .
- 23دراسا ااة النبا ااوي أما ااني ( 2٢٢6م) بعنا ااوان  " :االعتما اااد األكا اااد ي ملا اادارس التعلا اايم قبا اال
اجلامعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى الكيفيــة الــيت لكــن مــن خعهلــا مســاعدة املــدارا يف دولــة
اإلمارات العربية املتحـدة علـى أن تصـب قـادرة علـى إحـداث نقلـة نوعيـة يف بنيتهـا األساسـية س تثهلـها
للحصول على االعتماد األكادلي  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
أن االعتمــاد املدرســي يتحقــق مــن خــعل تــبين مشــرو متكامــل للتحســني املدرســي الشــامل س
وحصـول املدرســة علـى االعتمــاد املدرسـي يــتم مــن خـعل العمــل علـى شــكل مراحـل متسلســلة تســمى
بـــدورة االعتمـــاد  Accreditation Cycleو تســـتمر عمـــس ســـنوات تبـــدأ باإلعـــداد والت طـــيا س
ــم مديــد االحتياجــات للمدرســة س ــم و ــع خطــة التحســني الشــامل للمدرســة س ــم تنفيــذ اعطــة س
ــم التقيــيم الســنو س ــم تــأتي املرحلــة األخ ـ ة و فيهــا يــتم إعــداد التقــارير و تقيــيم االجنــاز ( الســنة
اعامسة ) .
- 24دراسة امللحم ناصار ( 1428ه ا ) بعناوان  " :االعتمااد األكااد ي ملادارس التعلايم العاام يف
اململكة العربية السعودية " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى النمــاذج العامليــة الناجحــة يف االعتمــاد الرتبــو س ودراســة مــدى
احلاجة إىل وجود برامج لععتماد الرتبو ملدراا التعليم العـام يف اململكـة العربيـة السـعودية س و إىل
التعرف على فر وإمكانيات وجود هيعة لععتماد الرتبو س وذلك من خعل إعداد النمـوذج مقـرتح
هليعــــــة ســــــعودية لععتمــــــاد الرتبــــــو أو األكــــــادلي س يف التعلــــــيم العــــــام ملــــــدارا اململكــــــة .
و توصلت الدراسة نتائج من أهمها :
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 تــوفر عــدد مــن النمــاذج الناجحــة هليعــات االعتمــاد األكــادلي وتطبيقاتهــا س ومــن أبــرز هــذهالنمــاذج هيعــات االعتمــاد األكــادلي يف الواليــات املتحــدة س وكــذلك النمــوذج ال يطــاني س
و منــوذج هــونج كــونج س إ ــافة إىل الكــث مــن التطبيقــات األوربيــة س و األســيوية املرتبطــة
يركة االعتماد .
 إن هناك حاجة فعلية ل امج االعتماد وتطبيقاته يف التعليم العام يف اململكة العربية السـعودية؛ وذلك لتنامي حاجة النلام التعليمي السعود لتحسني مسـتوى أدائـه س وتعزيـز مصـداقيته س
و تـوف أ ــر للمســاءلة واعاســبة س و لتحســني املشــاركة اجملتمعيــة س وختفيـ املركزيــة يف
النلــام التعليمــي س مــن خــعل العمــل علــى تعزيــز اجلــودة الرتبويــة س و تفعيــل التقــويم الــذاتي س
و دعمه بالتقويم اعارجي املستقبل .
 إن هنـــاك فرصــاً س و إمكانيـــات واعـــده لوجـــود هيعـــة مســـتقلة (خاصـــة أو شـــبة حكوميـــة )لععتمــاد الرتبــو مل ـدارا التعلــيم العــام س تــدعمها اللــروف و املعطيــات املتــوفرة يف امليــدان
الرتبو يف اململكة العربيـة السـعودية  .حيـث أوردت الدراسـة الكـث مـن التطبيقـات اجلـادة
حلركة االعتماد يف البيعة الرتبوية السعودية كالتقويم الشامل للمدرسـة س واملـدارا الرائـدة
س وهيعــة االعتمــاد يف التعلــيم العــالي س واهليعــة الســعودية للت صصــات الصــحية سوتطبيقــات
اجلودة وشهادات األيزو .
 مت التوصل من خعل رؤية اع اء إىل منوذج مقرتح هليعة سعودية لععتمـاد الرتبـو يف التعلـيمالعام س حيـث تضـمن النمـوذج مثانيـة حمـاور رئيسـة تتضـمن األتـي  ( :األهـداف املتوقعـة لقيـام
اهليعــة بتحســني اجلــودة الرتبويــة يف مــدارا التعلــيم العــام  .متطلبــات تأســيس اهليعــة الســعودية.
العوامل املساعدة علـى جنـاح اهليعـة  .حـاالت االعتمـاد املقرتحـة ملـدراا التعلـيم العـام  .اجلهـاز
اإلدار املقرتح  .متويل اهليعة ورسوم العضوية  .اعطوات الرئيسة لععتماد  .معاي التقويم ).
- 25دراسة بادوي زغلاول ( 2٢٢9م) بعناوان  " :إدارة نظام جاودة التعلايم و االعتمااد مان منظاور
إسالمي ( دراسة حتليلية ) " .
هدفت الدراسة إىل قراءة مفهوم و مبادئ إدارة نلم جودة التعليم و االعتماد من منلـور إسـعمي .
و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
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 أن مفهوم اجلودة موجود يف كل تعاليم االسـعم بكـل مضـامينه سوهـو مطلـب إلر ـاء اهلل عـزوجـل س ــم إر ـاء اآلخــرين س و هــو فـر مــن منلومـة القــيم االســعمية املتميـزة س و يعـ عنهــا
بالدقة و اإلتقان .
 اهتم اإلسعم بالتعليم من خعل السعي حنو ذيو التعليم و نشـرة س و االهتمـام ياجـات األمـة سو تعدد املثسسات التعليمية و كثرتها س و سهولة االنتفـا

ـدماتها س و جـودة العـامل واملـتعلم

س وجــودة املنــاهج التعليميــة و مشوهلــا س و جــودة املبــاني التعليميــة س و املشــاركة اجملتمعيــة س
كإحدى ملاهر جودة التعليم .
 االعتماد مبدأ أصيل يف اإلسعم س و تدعمه سنة النيب  س حيث جنـد أن مـن أقسـام السـنة مـايسمى "باإلقرار " س واألدلة عليه كث ة س و متنوعة يف السنة املطهرة .
 اجلودة و االعتماد ليسا مفهومني مستحد ني من قبل احلضـارة ال ربيـة احلديثـة س فلـهما أصـولإسعمية س و هلما مبادئ و دالالت إسعمية قدلة س و يكمن دور احلضارة ال ربية يف نشـرها
و تطويعها و تفعيلها .

- 26دراس ا ا ا ا ااة  )2٢٢9( Feisel,Lبعن ا ا ا ا ااوان  " :االعتم ا ا ا ا اااد لض ا ا ا ا اامان اجل ا ا ا ا ااودة يف التعل ا ا ا ا اايم
( النمو الذاتي و املهين ) " .
هدفت الدراسة إىل التعرف على ععقة االعتماد بضـمان اجلـودة يف التعلـيم س والـدور الـذ يثديـه
حنو النمو الذاتي و املهين  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
االعتمــاد عبــارة عــن آليــة لضــمان اجلــودة الــيت ختــدم مموعــة واســعة مــن املســتفيدين مــن حيــث
ال رض العام س ومع ذلك فهو عدمة املهنـة و اجملتمـع  .و يكـون ذلـك مـن خـعل إنشـاء معـاي للنلـام
التعليمي س فهو يساعد علـى ـمان أن خرجيـي هـذا النلـام سـيكون لـديهم املعرفـة العزمـة ملمارسـة
املهنة وبنراح س و بالتالي يكونوا يف خدمة اجملتمع  .وقد و عت أنلمة االعتماد بكفـاءة وفعاليـة يف
العديــد مــن البلــدان س وأنشــأت ععقــات بــني هــذه الــدول لتســهيل التعــاون الــدولي .وقــد ت ـ ت عمليــة
االعتماد بشكل كب يف السنوات القليلة املا ية س و هو يستمر يف التطـور س مـن حيـث أن عمليـات
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االعتماد بدأت بالرتكيز املتزايد على مسني ال نامج وليس فقا على تلبية احلد األدنى مـن املعـاي
س وهو تطور إجيابي من شأنها أن يساعد على مان النراح املتواصل للمهنة .
- 27دراسة رفاعي عقيل (2٢1٢م) بعنوان  " :اجلودة و االعتماد ملؤسسات التعليم قبل اجلاامعي
مبصر و متطلبات تطبيقه يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة  :تصور مقرتح " .
هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات تطبيق االعتماد ملثسسات التعلـيم قبـل اجلـامعي مبصـر
يف وء االجتاهات العاملية املعاصرة .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 تتشـــابه أهـــداف اعتمـــاد املثسســـات التعليميـــة يف كـــل مـــن الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة سو بريطانيـــا س و اســـرتاليا س و مصـــر س حيـــث تســـتهدف هـــذه الـــدول مســـني أداء املثسســـات
التعليمية س و مقيق اجلودة يف وء معاي تضعها املثسسات و اهليعات اليت متن االعتماد .
 تتشـابه إجـراءات مثسسـات االعتمــاد يف كـل مـن الواليــات املتحـدة االمريكيـة س و بريطانيــا سو اسرتاليا س حيث تقوم املثسسات التعليمية الرامبة يف االعتماد بتقديم لـب للهيعـة للحصـول
على االعتماد س و ان ال امج اليت تقدمها تتفق مع املعاي اعاصة مبثسسة االعتمـاد س و مـدة
عمليات احلصول على االعتماد من  2ــ  6سنوات .
 أن مـــن أهـــم معوقـــات تنفيـــذ التصـــور التـــالي  :ـــع قـــدرة بعـــض املثسســـات التعليميـــة علـــىالت طــيا والتنفيــذ والتقــويم لــألداء املدرســي س قصــور إمكانيــات الكــث مــن املثسســات
التعليمية س الكثافـة الطعبيـة العاليـة يف بعضـها س ميـاب مصـادر التمويـل الذاتيـة والدائمـة س
ع

قافة اجلودة والتقييم الذاتي و تطوير األداء لدى بعض عاملني يف املثسسات التعليمية.

- 28دراس ااة الس ااخيل حمم ااد ومع ااوض ص ااالح ال اادين و حس ااني عل ااي (2٢1٢م) بعن ااوان :
" اإلص ااالح املتمرك ااز عل ااى املدرس ااة وإع اادادها لالعتم اااد الرتب ااوي كأح ااد حم اااور اخلط ااة
االسرتاتيجية القومية للتعليم قبل اجلامعي  :دراسة ميدانية مبحافظة الدقهلية " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى واقــع اإلصــعح املتمركــز علــى املدرســة وإعــدادها لععتمــاد
الرتبو مبحافلة الدقهلية  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
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 أن االعتمــاد املدرســي يعتـ أكثــر آليــات تطبيــق مبــادئ اجلــودة الشــاملة انتشــارًا علــى مســتوىالعــامل س وهــو مــن أفضــل الصــيم املعئمــة إلحــداث الت ــي و التطــوير املرمــوب يف املثسســات
التعليمية س و ذلك ملواجهة القصور الداخلي و التحديات اعارجية .
 أظهرت نتائج الدراسة امليدانية عن مموعة من املتطلبات و اليت من شأنها أن تسـاهم يف تفعيـلاإلصــعح املتمركــز علــى املدرســة س و منهــا  :دعــم صــعحيات املدرســة يف إدارة املــوارد املاليــة
والبشرية للمدرسة س الصيانة الدورية جلميع املرافق املدرسية س دعم التنميـة املهنيـة املسـتدامة
جلميــع العــاملني علــى مســتوى املدرســة س تزويــد الفصــول مبتطلبــات الــتعلم النشــا س و إعــداد
الكوادر امللمة مبهارات اإلدارة الذاتية .

- 29دراسااة املااالكي

ااده ( 2٢1٢م ) بعنااوان  " :إمكانيااة تطبيا معااايري االعتماااد األكاااد ي

يف مدارس التعليم الثانوي العام من وجه نظر القيادات الرتبوية مبحافظة جدة " .
هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى درجـة إمكانيـة تطبيـق معـاي االعتمـاد األكـادلي س ودرجـة
أهمية تلك املعاي س و درجة أهمية توفر متطلبات تطبيقها يف مدارا التعليم الثانو العام مـن وجهـة
نلـر القيـادات الرتبويـة مبحافلـة جـدة  .و التوصـل إىل بنـاء تصـور مقـرتح لتطبيـق معـاي االعتمـاد
األكادلي يف املدارا الثانوية احلكومية للبنات  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 إن درجة إمكانية تطبيق معاي االعتماد األكادلي يف مدارا التعليم الثانو العام كانتبدرجة عالية .
 إن درجة أهمية معاي االعتماد األكادلي كانت عالية جداً . إن درجة أهميـة تـوفر متطلبـات تطبيـق معـاي االعتمـاد األكـادلي يف التعلـيم العـام ملـدارااملرحلة الثانوية كانت عالية جداً  .ومنها التالي :
 و وح سياسات االعتماد األكادلي ومعاي ه يف املثسسات الرتبوية . معئمة الثقافة التنليمية السائدة يف املدارا مع الثقافة التنليميـة الـيت يتطلبهـااالعتماد األكادلي .
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- 3٢دراسة عاشور نيللاي (2٢11م) بعناوان " :متطلباات تطبيا املعاايري العاملياة لضامان اجلاودة
واالعتماد املدرسي على التعليم الثانوي العام مبصر" .
هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى أهـم متطلبـات تطبيـق املعـاي العامليـة لضـمان اجلـودة واالعتمـاد
املدرسي على التعليم الثانو العام مبصر س و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
 فيما يتعلق بتحديات تطبيق املعاي العاملية لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي على التعليم الثـانو
العام مبصر س توصلت الدراسة ألهم التحديات التالية :
 مقاومة الت ي سواءً من العاملني أو من اإلداريني . توقع النتائج الفورية س وليس على املدى البعيد . عدم انتقال التدريب على مراحل النلام إىل مراحل مرحلة التطبيق . استياء بعض املوظفني من عدم مشاورتهم واألخذ ب رائهم حول عملية الت ي . الرتكيز على أساليب معينة يف تطبيق النلام س و ليس على النلام ككل . عدم التزام االدارة العليا بإخضا املثسسة لنلام اجلودة املثهل لععتماد . ارتفا التكلفة املادية لتنفيذ إجراءات االعتماد . يرى البعض أن النراح يف تطبيق النلام لثل جناح ش صي ملدير املدرسة فقا . يرى البعض أن تطبيق النلام بنراح لثل األداة للحصول على الشهادة س دون أن يلقـى التقـديراملشرع لتبين النلام .
 و فيمــا يتعلــق مبتطلبــات تطبيــق املعــاي العامليــة لضــمان اجلــودة واالعتمــاد املدرســي علــى التعلــيم
الثانو العام مبصر س توصلت الدراسة ألهم املتطلبات التالية :
 إنشــاء جلــان قوميــة فرعيــة لصــيامة معــاي اعتمــاد ملثسســات التعلــيم العــام مبصــر يف ــوءاملعاي القياسية العاملية .
 تشـكيل جلنــة ــــ معتمــدة مـن اهليعــات العامليــة املاحنــة للتميـز ــــ للتثقيـ و التــدريب املســتمر يفمال االعتماد املدرسي .
 مناقشة املعـاي العامليـة لضـمان اجلـودة و االعتمـاد ومثشـراتها و مديـد آليـة لتحقيـق أهـدافالنلام .
 توزيــع دليــل يتضــمن املعــاي واملثشــرات الــيت يعتمــدها نلــام االعتمــاد العــاملي واســرتاتيريةتنفيذها على مثسسات التعليم العام لتطبيقها والعمل يف إ ارها .
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 اعتماد آلية لتفعيل الععقات الدولية و تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي .- 31دراس ااة ع ااوده أ

ااد ( 2٢11م ) بعن ااوان  " :مع ااايري ض اامان اجل ااودة املش ااتقة م اان املت ااأثرين

بنتائج التقييم يف املدرسة  :مدخل متجذر لتحفيز االعتماد واجلودة " .
هـدفت الدراسـة لتحفيـز االعتمـاد واجلـودة س مـن خـعل اقـرتاح منـوذج للتقـويم قـائم علـى معـاي
مان اجلودة املشتقة من املتأ رين بنتائج التقييم يف املدرسة  .فتنطلق فكرة هذا البحث من اتسـا
الفروة بني احلديث عن اجلودة يف الندوات واملثمترات وشيو هذه املفردة يف اجملـال الرتبـو مقابـل
مـا نلمسـه علـى أرض الواقـع مـن انعكاسـات علـى اجلـودة نفسـها يف الـدول الناميـة  .و مت اعتمـاد
مدرسـة ال مـوك النموذجيـة صـورة مصـ رة لنلـام تعليمـي تربـو الستقصـاء وإبـراز صـورة النمـوذج
املقرتح ليضاف اىل مناذج التقويم و مداخله س وقد ا لق عليـه النمـوذج املعـاكس أو النمـوذج املترـذر
س حيث تشكل مموعة اإلجراءات يف هذا البحث صورة تفاعلية تشكل مدخعً عكسيا ًلكـن
أن يطلق عليه املدخل املترذر القائم علـى املتـأ رين مـن لبـة وأكـادليني وإداريـني وأوليـاء أمـور يف
صورة تكاملية وتفاعلية مـع مـدخعت النلـام وعملياتـه يف ظـروف بيعيـة .وقـد تكونـت الدراسـة
احلاليـة مـن قسـم نلـر شـرح فيـه مـداخل التقـويم وتـاريخ التقـويم يف املـدارا واجلامعـات وهيعـات
االعتماد س وععقة اجراءات التقويم بإجراءات البحث وخصوصية يوث التقويم س والتمهيد لربطهـا
ميعا مع مدخل الدراسة احلـالي القـائم علـى املتـأ رين  .و قسـم ميـداني بـدءا بدراسـة لـب التقـويم
والت طـيا لـدخول موقـع املدرسـة كنلـام خا ـع للتقـويم مـن فريـق جيمـع مزايـا التقـويم اعـارجي
والداخلي بصورة فريدة مـن الواقعيـة والتشـاركية س والترـاوب مـع اهتمامـات املشـاركني واملتـأ رين
مبا يف ذلك عينات الطلبة من األ فال يف الصفوف األوىل س وانتهاءً مبرموعة مـن اإليضـاحات الـيت
تص خصائص املدخل الذ يشكل رؤيـة مقرتحـة و واعـدة ألمـراض االعتمـاد واجلـودة يف املـدارا
قبل أن تصب ممارسة فعلية يف الدول النامية .
- 32دراس ا ا ا ااة الن ا ا ا ااوح عب ا ا ا ااد العزي ا ا ا ااز و موس ا ا ا ااى ه ا ا ا اااني و ف ا ا ا ااراج حمم ا ا ا ااد ( 2٢12م )
بعنا ااوان  " :االعتما اااد املدرسا ااي للتعلا اايم العا ااام يف اململكا ااة العربيا ااة السا ااعودية " دراسا ااة يف
الصعوبات و امكانية التطبي " .
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هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى أبــرز صــعوبات ومتطلبــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف التعلــيم
العام باململكة العربية السـعودية س مـع حماولـة و ـع مموعـة مـن امليسـرات الـيت تسـاعد يف الت لـب
على تلك الصعوبات  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها :
وجود مموعة من الصعوبات اليت تعيق تطبيق االعتماد املدرسي بـالتعليم العـام باململكـة العربيـة
الســـعودية س ومـــن هـــذه الصـــعوبات  ( :صـــعوبات مرتبطـــة بـــالتطوير والتـــدريب س صـــعوبات مرتبطـــة
باإلمكانيــــات والترهيــــزات س و صــــعوبات مرتبطــــة بــــالقرارات س و صــــعوبات مرتبطــــة بالقيــــادة س
و صعوبات مرتبطة باملعلمني والطعب س و صعوبات مرتبطة مبشاركة اجملتمع اعلي ) .
قدمت الدراسة مموعة من امليسرات ( املقرتحات ) اليت لكن أن تسـاعد يف الت لـب علـى صـعوبات
تطبيــق االعتمــاد املدرســي بــالتعليم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س و مــن أهمهــا  ( :نشــر قافــة
اجلــودة واالعتمــاد س و تزويــد املــدارا باملعــاي واملثشــرات العزمــة لععتمــاد املدرســي س و االســتعانة
و بـــاع اء امل تصـــني يف نلـــم االعتمـــاد املدرســـي س و خضـــو هيعـــات االعتمـــاد املدرســـي للمراجعـــة
املستمرة س والتأكيد علـى ـرورة زيـادة كفـاءة والنهـوض واالرتقـاء باملثسسـات التعليميـة س والعمـل
علـى تهيعـة املنـا املناســب للت ـي س وقيـاا وتقـويم األداء املدرســي بشـكل مسـتمر س واألخـذ بـالنلم
اإلدارية احلديثة يف إدارة املدرسة ) .
- 33دراسة الطريري عبد الر

ن (1434م) بعنوان  " :االعتماد املدرسي منااذج و جتاارب عاملياة

و منوذج مقرتح لالعتماد املدرسي يف اململكة " .
هدفت الدراسة إىل استعراض مناذج و جتـارب عامليـة لععتمـاد املدرسـي س و مـن ـم بلـورة منـوذج
مقرتح لععتماد املدرسي لكن األخذ به يف اململكة العربية السعودية  .و توصلت الدراسة إىل نتـائج
من أهمها:
 لثل االعتماد املدرسي حرر الزاوية يف الوقوف على كفاءة املثسسات التعليميـة و ـمان جـودةخمرجاتها س ومن أجل مقيق االعتماد املدرسي البد من العمل بالتقويم و مان اجلـودة وذلـك
على شكل إجراءات وأنلمة س ومن م تتحقق اجلودة سو هذا بدوره يقود لععتماد .
 قـــد بـــذلت الكـــث مـــن الـــدول جهـــوداً يف هـــذا اجملـــال س كمـــا يف أمريكـــا س وســـن افورا سونيوزيلنـــدا س وجنـــوب أفريقيـــا س و ـــورت منـــاذج لععتمـــاد املدرســـي س أســـفرت عـــن ت ـــي
يف خمرجاتها املدرسية .
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 من معم النموذج املقرتح لععتماد املدرسي التالي : االعتماد يفـرتض أن ينلـر لـه علـى أسـاا أنـه عمليـة مشوليـة تسـتلزم اجلـودة و ـمان
اجلودة و التقويم املستمر .
 االعتماد تقوم به جهة مستقلة متاماً عن املـدارا و اجلهـات املشـرفة عليهـا س وهـذا مـا
حدث بإصدار ملس الـوزراء قـراره باسـتحداث هيعـة تقـويم التعلـيم العـام و الـيت تعنـى
بتطبيق االعتماد املدرسي .
 االعتماد جيب أن يشمل ميع املدارا احلكومية واألهلية .
 االعتماد يتم كل عث سنوات .
 تو ع معاي لععتماد وا حة و حمددة بصورة كمية و كيفية س و تبلم بهـا املـدارا
و اجلهات املشرفة عليها .
 تصدر هيعة االعتماد قائمة باملدارا املعتمدة سو أخرى ب

املعتمدة .

 تــربا عمليــة االعتمــاد بــالقبول يف املســتويات التعليميــة العليــا س و يف فــر

التوظي ـ

والتدريب .
 لر االعتماد املدرسـي مبـراح هـي  :الدراسـة الذاتيـة س مراجعـة النلـراء س تقيـيم هيعـة
االعتماد س االعتماد .

- 34دراس ااة ن اادا عب ااد ال اار

ن و الش ااحنة عب ااد امل اانعم (1434م) بعن ااوان  " :تأهي اال م اادارس

التعليم العام لتحقي متطلبات االعتماد املدرسي دراسة ميدانية مبحافظة بورسعيد " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى دور إدارات اجلــودة يف تأهيــل مــدارا التعلــيم العــام لتحقيــق
متطلبــات االعتمــاد املدرســي مبحافلــة بورســعيد س و كــذلك الكشـ عــن املعوقــات الــيت مــد مــن
مقيق أهداف تلك االدارات  .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 ظهر قصور يف أداء إدارة اجلودة مبديرية الرتبية والتعليم و إدارات اجلودة باإلدارات التعليمية . يشعر أعضاء اجملتمع املدرسي بأن وحدتي الدعم والضمان ميسرين و ليس مفتشني .224

 قيام اعضاء وحدتي الـدعم والضـمان بتوعيـة اجملتمـع املدرسـي بـالتقييم الـذاتي وخطـة مسـنياملدارا بصورة جيدة .
 حقــق اســتثمار الوقــت امل صــص للتــدريب أقــل قيمــة يف حمــور تقيــيم الـ امج التدريبيــة ألعضــاءوحدتي الدعم والضمان س م تعه أظهار املتدربني متكنهم من املادة التدريبية .
- 35دراسااة الشااربيين غااادة (1434م) بعنااوان  " :معوقااات حتقي ا االعتماااد املدرسااي يف التعلاايم
العام يف اململكة العربية السعودية " .
هدفت الدراسة إىل التعرف علـى معوقـات مقيـق االعتمـاد املدرسـي يف التعلـيم العـام يف اململكـة
العربية السعودية .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
 معوقات مقيق اجلودة و االعتماد املدرسي متعددة منها  :الدكتاتورية والفردية س عدم تفـويضالسلطة لفقد الثقة س مياب آلية للمتابعة واملسائلة سعدم التزام االدارة العليا بإخضا املثسسـة
لنلــام اجلــودة املثهــل لععتمــاد سالب وقرا يــة واحبــا اجلديــد س عــدم التحفيــز س مقاومــة
الت ي سـوا ًء مـن العـاملني أو مـن اإلدارات س اعـوف مـن الفشـل إذا مـا بقـة معـاي االعتمـاد
املدرسي س ع روح العمل اجلماعي أو العمل كفريق سعدم التقييم السليم لألداء.
 أقــرتح البحــث خطــة للحــد مــن معوقــات مقيــق االعتمــاد املدرســي يف التعلــيم العــام يف اململكــةالعربية السعودية .

- 36دراس ااة الص اافار منش ااة (1434م) بعن ااوان  " :تص ااور مق اارتح لتط ااوير دور اإلدارة املدرس ااية يف
ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة لتحقي االعتماد املدرسي يف مؤسسات التعليم " .
هدفت الدراسة إىل التعرف على كيفية تطوير دور اإلدارة املدرسـية يف ـوء معـاي إدارة اجلـودة
الشــاملة لتحقيــق االعتمــاد املدرســي يف مثسســات التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي  .و توصــلت الدراســة إىل
نتائج من أهمها:
-

رورة إعداد القيادات الرتبوية االدارية وتدريبها .

 أهمية تقديم بعض التيس ات واملساعدات للمدارا .225

 إجراء بعض الت ي ات يف قافة العمل املثسسي . تطوير رت اختيار مدير املدارا . تطوير أدوار مدير املدارا . خرجت الدراسة بتصور مقرتح لتطوير دور اإلدارة املدرسية يف وء معاي إدارة اجلودة الشـاملةلتحقيق االعتماد املدرسي يف مثسسات التعليم ما قبل اجلامعي .
- 37دراساة الااريس ناصار (1434م) بعنااوان  " :خطاة اساارتاتيجية مساتقبلية لالعتماااد املدرسااي
( األهمية األسباب املعوقات )" .
هدفت الدراسة إىل التعرف على  :ملاذا جيب تنفيذ خطة اسرتاتيرية مسـتقبلية لععتمـاد املدرسـي
س وذلــك مــن خــعل مديــد مفهــوم االعتمــاد املدرســي س ومديــد أهميــة تنفيــذ اعطــة االســرتاتيرية
املستقبلية لععتماد املدرسي س ومديد أسباب تنفيذ خطة اسرتاتيرية مستقبلية لععتماد املدرسي س
ومديد معوقات تنفيـذ خطـة اسـرتاتيرية مسـتقبلية لععتمـاد املدرسـي .و توصـلت الدراسـة إىل نتـائج
من أهمها :
 االعتمــاد املدرســي عبــارة عــن نشــا مثسســي علمــي موجــه حنــو النهــوض واالرتقــاء مبســتوىمثسسات التعليم وال امج الدراسية س وهو أداة فعالـة ومـث رة لضـمان جـودة العمليـة التعليميـة
وخمرجاتها واستمرارية تطويره .من خعل عملية تقويم أداء املدارا بواسـطة هيعـة مت صصـة
يف وء معاي االعتماد األكادلي.
 هناك اهتمام وا ـ وجهـود مبذولـة لـدى خمتلـ البلـدان العربيـة س ودول اعلـيج العربـي س مـنأجل مقيق االعتماد األكادلي واملدرسي  .وتضافر هذه اجلهـود وامادهـا س خاصـة يف دول
اعليج العربي اليت تتشابه يف كث من املقومات س سيكون لـه بـالم األ ـر يف مقيـق أهـداف
االعتماد املدرسي س خاصة يف حالة و وح اهلدف من است دام االعتماد املدرسي.
 االعتمــاد املدرســي عمليــة منلمــة تقــوم علــى عــدة مراحــل س وحيتــاج إىل تنفيــذها وجــود خطــةوا ــحة للمدرســة س وخطــة شــاملة للتنفيــذ علــى مســتوى املــدارا تقــوم عليهــا وزارة الرتبيــة
والتعليم س م تقيمها وتعتمدها هيعات االعتماد املتعارف عليها .
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 التشابه الكب يف و ع التعليم العام لدى دول اعليج العربي ينعكس على أهميـة وجـود خطـةاسرتاتيرية لععتماد املدرسي تنفذ يف ميع هذه الدول.
 اعطــة االســرتاتيرية لععتمــاد املدرســي تســهم يف تنفيــذ مراحــل االعتمــاد بشــكل صــحي ويفأقل وقت وبأقل جهد وأقل تكلفة.
 -تنفيذ اعطة االسرتاتيرية لععتماد املدرسي أصب

رورة حتمية لضمان جودة التعليم.

 اعطــة االســرتاتيرية لععتمــاد املدرســي س ال تهــتم فقــا بــاملنتج النهــائي للعمليــة التعليميـــة سولكن تهتم بنفس القدر بكل جوانب املثسسة التعليمية ومقوماتها.
 من معوقات تنفيذ خطة اسرتاتيرية مستقبلية لععتماد املدرسي التالي: عــدم وجــود الــدعم الــعزم ( إداري ـاً س و لوجســتياً س ومالي ـاً ) مــن القيــادة العليــا لتنفيــذ خطــة
اســرتاتيرية لععتمــاد املدرســي يســب مســتوى اعطــة إذا كانــت حمليــة س أو خليريــة س
أو عربية.
 عدم وجود جهة مستقلة ينا بها مسثولية تنفيذ خطة اسرتاتيرية لععتمـاد املدرسـي حسـب
مستوى اعطة إذا كانت حملية س أو خليرية س أو عربية.
 عدم وجود هيعة معـرتف بهـا تقـدم االعتمـاد املدرسـي علـى حسـب مسـتوى اعطـة إذا كانـت
حملية س أو خليرية س أو عربية .
 وعدم وجود معـاي ومثشـرات للرـودة علـى مسـتوى املدرسـة مت االتفـات عليهـا س ومـن َـمَّ يـتم
العمل على مقيقها يسب مستوى اعطة إذا كانت حملية س أو خليرية س أو عربية.
- 38دراسااة الشااهري حممااد (1434ها ا ) بعنااوان " إمكانيااة تطبي ا االعتماااد األكاااد ي علااى
املاادارس التابعااة ملشااروع امللااي عبااد اهلل لتطااوير التعلاايم ماان وجهااة نظاار مااديري املاادارس
يف منطقة مكة املكرمة " .
هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى  :إمكانيــة تطبيــق االعتمــاد األكــادلي علــى املــدارا التابعــة
ملشــرو امللــك عبــد اهلل لتطــوير التعلــيم (تطــوير) مــن وجهــة نلــر مــدير املــدارا يف منطقــة مكــة
املكرمــة س ومديــد درجــة إســهام تطبيــق املعــاي يف مســني العمليــة التعليميــة س ومديــد الصــعوبات
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اليت تواجه التطبيق س باإل افة إىل الكش عـن الفـروت اإلحصـائية بـني املتوسـطات حـول إمكانيـة
تطبيــق االعتمــاد األكــادلي الــيت تعــزى للرــنس س واملثهــل العلمــي س واملســمى الــوظيفي س واعـ ة .
وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها:
-

إمكانيــة تطبيــق معــاي االعتمــاد األكــادلي علــى املــدارا التابعــة ملشــرو ( تطــوير ) كانــت
بشكل عام بدرجة كب ة .

-

تبني أن إسهام تطبيـق معـاي االعتمـاد األكـادلي يف مسـني العمليـة التعليميـة كانـت بدرجـة
كب ة .

-

تبني أن الصعوبات اليت تواجه تطبيق االعتماد األكادلي كانت بدرجة كب ة .

-

عدم وجود فروت دالة إحصائية حـول إمكانيـة تطبيـق معـاي االعتمـاد األكـادلي تعـزى للنـو
االجتماعي باستثناء معيار الرؤية والرسالة لصاحل اإلناث س و عـدم وجـود فـروت تعـزى للمثهـل
باستثناء إمكانية تطبيق معيار الرؤية والرسالة لصاحل الدراسات العليا س و عـدم وجـود فـروت
تعزى إىل املسمى الوظيفي باستثناء معيار التقـويم لصـاحل مـدير ومـديرات املـدارا س و عـدم
وجود فروت تعزى إىل سنوات اع ة .

 التعلي على الدراسات السابقة :
ع منهـا مبو ـو الدراسـة
من خعل استعراض الدراسات السابقة يتبني أن هناك ععقة تربا كـ ً
احلالية  .وكذلك هناك جوانب تفردت بهـا  .فالباحـث مل جيـد سـوى عـدد قليـل مـن الدراسـات الـيت
تناولـــت االعتمـــاد املدرســـي حمليــاً و عربيــاً س رمـــم تعـــدد الدراســـات الـــيت تناولـــت تطبيـــق االعتمـــاد
األكـــــادلي س و مطالـــــب التطبيـــــق س و معوقاتـــــه علـــــى مســـــتوى مثسســـــات التعلـــــيم العـــــالي س
و كثــرة األيــاث الــيت تطرقــت لتطبــق اجلــودة يف التعلــيم العــام سو مطالــب التطبيــق س و معوقاتــه .
ولذلك استعان الباحث بهـا  .فـإذا كانـت الدراسـة احلاليـة تهـدف ـــ مـن ـمن أهـدافها ـــ بنـاء منـوذج
مقرتح لععتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س وذلك بعد التعرف علـى
مطالب ومعوقات تطبيق معاي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العـام باململكـة العربيـة السـعودية
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ليكون النموذج معئماً للتطبيق يف البيعة التعليمية فيهـا  .فإنهـا بـذلك تتفـق مـع دراسـات اعـور األول
والـــيت مشلـــت الدراســـات الـــيت تناولـــت تطبـــق اجلـــودة يف التعلـــيم س و مطالـــب تطبيقــه س و معوقاتـــه .
مــن خــعل عــرض اإل ــار الفكــر و النلــر لتطبيــق اجلــودة كمــا يف دراســة يوس ـ ( 7004م ) س
أو أهميـــة تطـــور ومنـــو مراحلـــه كمـــا دراســـة يف 7009 (Yinم) س أو يف سياســـة إدارتـــه كمـــا يف
دراســـة 7000 ( Celeم ) س ودراســـة 7000 ( Ngم) س أو واقـــع التطبيـــق كمـــا يف دراســـة ال ـــافر
(7777هـــ) س و دراســة عبــداهلل (7070م ) س و دراســة  7077 ( Rabichundم) س و دراســة القرنــي
(7797هــــ ) س أو يف عـــرض املطالـــب واملعوقـــات كمـــا يف دراســـة الســـحيم ( 7777هــــ ) س و دراســـة
آل مــــداو ( 7770هـــــ ) و دراســــة ال امــــد ( 7004م) س و دراســــة اليــــافعي (7070م ) س و دراســــة
العضا ـــي (7077م )  .وقـــد اســـتفادتة الدراســـة احلاليـــة مـــن هـــذه الدراســـات يف بنـــاء أداة الدراســـة
( االستبانة ) من خعل مديد املعوقات واملطالب س كما استفادت من بعض دراسـات اعـور األول يف
بناء النموذج امل قـرتح لععتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية س ومشـل
ذلك ما يلي :
 .7االسـتفادة مـن دراسـة 7009 (Yinم) يف تبنـى النمـوذج املقـرتح املوجـة الثالثـة مـن تطبيـق
اجلــودة يف التعلــيم س والــيت تــدمج بــني ــمان اجلــودة الداخليــة واعارجيــة س و كــذلك
تثكد بقوة على مان اجلودة يف املستقبل .
 .7االســتفادة مــن دراســة 7000 ( Celeم ) يف تــبين النمــوذج املقــرتح ملفهــوم املشــاركة بــني
وزارة الرتبيــة و التعلــيم واملــدارا س علــى أســاا مــن االســتمرارية س مــن أجــل مقيقــه
بفعاليــة س وكــذلك يف ــرورة تــبين التــدريب املســتمر و املتميــز مــع املتابعــة املســتمرة
و املراجعة لعمليات التدريب و تقولهـا س و تـوف البنيـة التحتيـة املناسـبة لتحقيـق معـاي
االعتماد املدرسي .
 .9االستفادة من دراسـة 7000 ( Ngم) يف تـبين النمـوذج املقـرتح لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي
من خعل مراحل متسلسلة و مرتابطة.
أمــا دراســات اعــور الثــاني فقــد مشلــت الدراســات الــيت تناولــت تطبيــق االعتمــاد األكــادلي س
و مطالب تطبيقه س و معوقاته س وتتفـق الدراسـة احلاليـة مـع دراسـات اعـور الثـاني مـن خـعل عـرض
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أهمية عمليات االعتماد األكادلي كما يف دراسة النرار (7770هـ) س أو يف سياسة إدارته كمـا يف
دراســــة 7077( Eatonم) س ودراســــة 7077( Bernhardم) س أو واقــــع التطبيــــق كمــــا يف دراســــة
العرلــي (7002م) س و دراســة فا ــل (7797هـــ) س أو يف عــرض املطالــب واملعوقــات كمــا يف دراســة
حسن (7004م) س و دراسة دريب (7003م) س و دراسـة Baumgardt, Jacqueline; Lekhetho,
7079( Maphelebaم) س وقــد اســتفادتة الدراســة احلاليــة مــن هــذه الدراســات يف بنــاء أداة الدراســة
( االستبانة ) من خعل م ديد املعوقات واملطالـب س كمـا اسـتفادت مـن بعـض دراسـات اعـور الثـاني
يف بناء النموذج املقرتح لععتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السـعودية س ومشـل
ذلك ما يلي :
 .7االســـتفادة مـــن دراســـة 7077( Eatonم) يف تأكيـــد النمـــوذج املقـــرتح ألهميـــة القيـــادة
املدرسية يف مقيق معاي االعتماد املدرسي س والتأكيد علـى مفهـوم تطبيـق اعاسـبية
التعليمية على مستوى املدرسة .
 .7االســــتفادة مــــن دراســــة 7077( Bernhardم) يف أن يبنــــى النمــــوذج املقــــرتح لععتمــــاد
املدرســي بنــا ًء علــى خصــائص اهلويــة الو نيــة الســعودية مــع متابعــة التطــورات الدوليــة يف
نفس الوقت .
أمـــا دراســـات اعـــور الثالـــث فقـــد مشلـــت الدراســـات الـــيت تناولـــت تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي س
و مطالب تطبيقه س و معوقاته س وتتفق الدراسـة احلاليـة مـع دراسـات اعـور الثالـث مـن خـعل عـرض
أهمية مقيق معاي االعتماد املدرسي كما يف دراسـة 7007( Pondم) س ودراسـة 7003( Feiselم)
س و دراسة الريس (7797م) س أو يف التعرف على النمـاذج العامليـة الناجحـة يف االعتمـاد الرتبـو كمـا
يف دراســة امللحـــم (7770هــــ) س ودراســـة الطريـــر (7797م) س أو يف سياســـة إدارتـــه كمـــا يف دراســـة
النبــو ( 7006م) س ودراســـة بــدو (7003م) س ودراســـة عـــوده (7077م) سو دراســة نـــدا س و الشـــحنة
(7797م) س ودراســـة الصـــفار (7797م) س أو أمكانيـــة التطبيـــق وواقعـــه كمـــا يف دراســـة الشـــهر
(7797هـ ) س ودراسة املالكي (7070م) س و دراسـة السـ يل س ومعـوض س و حسـني (7070م) س أو يف
عرض املطالب واملعوقات كما يف دراسة املـالكي (7070م) س و دراسـة رفـاعي (7070م) س و دراسـة
عاشــور (7077م) س و دراســة النــوح س و موســى س و فــراج (7077م) س و دراســة الشــربيين (7797م) س
وقد استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسات يف بناء أداة الدراسة ( االستبانة ) من خـعل مديـد
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املعوقات واملطالب س كما استفادت من بعض دراسات اعور الثالث يف بناء النموذج املقرتح لععتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س ومشل ذلك ما يلي :
 .7االستفادة من دراسة الطرير (7797م) س يف بناء النماذج املتعلقة باالعتماد املدرسي .
 .7االســـتفادة مـــن دراســـة الصـــفار (7797م) يف تأكيـــد النمـــوذج املقـــرتح ألهميـــة القيـــادة
املدرسية يف مقيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي سوالعمـل علـى إحـداث الـت ات اإلجيابيـة
يف الثقافة التنليمية املدرسية السائدة حالياً .
 .9االســـــتفادة مـــــن دراســـــة بـــــدو ( 7003م) يف تـــــبين النمـــــوذج املقـــــرتح لقـــــيم اجلـــــودة
و االعتماد من منلور إسعمي .
 .7االستفادة مـن دراسـة  )7003( Feiselيف تـبين النمـوذج املقـرتح لععتمـاد املدرسـي علـى
أن االعتماد هو من أدوات مان اجلودة التعليمية .
 .2االستفادة من دراسة امللحم (7770هـ) يف استعراض معاي االعتماد املدرسي.
وبــالرمم مــن هــذا االتفــات مــع الدراســات الســابقة يف اعــاور الــثعث س فــإن الدراســة احلاليــة قــد
تفردت عن هذه الدراسات بعدد من اجلوانب س أهمها مايلي :
 .7أنها الدراسـة الوحيـدة الـيت تهـدف ـــ مـن ـمن أهـدافها ـــ لبنـاء منـوذج مقـرتح لععتمـاد
املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س بنــا ًء علــى النتــائج الــيت
أسفرت عنها الدراسة .
 .7أنها الدراسة الوحيدة الـيت اسـت دمت االسـتبانة للتعـرف علـى مطالـب ومعوقـات مقيـق
معــاي االعتمــاد املدرســي س ــم اســت دمت أســلوب دلفــا ( )Delphiيف بنــاء النمــوذج
املقرتح لععتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 .9أنها الدراسة الوحيدة اليت يتكون متمعها من ميع مديرو الرتبيـة والتعلـيم يف منـا ق
و حمافلات اململكة س وكذلك ميع من يش ل منصب مسـاعد مـدير الرتبيـة والتعلـيم
لشثون تعليم البنني س وميـع مـن يشـ ل منصـب مسـاعدة مـدير الرتبيـة والتعلـيم لشـثون
تعليم البنات .
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 .7أنها الدراسة الوحيدة اليت مشلت ميع منا ق وحمافلات اململكة العربيـة السـعودية س
للتعرف على مطالب ومعوقات تطبيق معاي االعتماد املدرسي .
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الفصل الثالث
منهج الدراسة وإجراءاتها :
 منهج الدراسة . متمع الدراسة . أفراد الدراسة . خصائص أفراد الدراسة . أداة الدراسة . صدت األداة و باتها . إجراءات تطبيق الدراسة . -أساليب املعاجلة اإلحصائية .
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الفصل الثالث
 منهج الدراسة :
است دم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  .والذ يقصد به ذلك النو من البحوث الـذ
يــتم بواســطة اســترواب ميــع أفــراد متمــع البحــث أو عينــة كــب ة مــنهم س وذلــك بهــدف وص ـ
اللــــاهرة املدروســــة س مــــن حيــــث بيعتهــــا و درجــــة وجودهــــا  ( .العســــاف س 7774هـــــ س . )737
فهو املنهج الذ يسعى للوصول الستنتاجات تساعد يف فهم الواقع وتطوره س من خـعل وصـ مـا هـو
موجود س وكذلك يهتم بتحديد بيعة اللروف واملمارسات واالجتاهات السائدة ويسعى إىل مليلـها
الســـــت ع نتـــــائج مفيـــــدة تثـــــر مـــــال الدراســـــة  ( .عبيـــــدات وآخـــــرون س 7007م س .)772
وهـــذا املـــنهج مناســـب لوصـ ـ معـــاي االعتمـــاد املدرســـي س ومديـــد مطالـــب س ومعوقـــات تطبيقهـــا
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 جمتمع الدراسة :
يتكــون متمــع الدراســة مــن (  ) 792فــرداً س لثلــون ميــع مــدير الرتبيــة والتعلــيم يف منــا ق
وحمافلات اململكة س والبالم عددهم (  )72مديراً س ــ ميع إدارات التعلـيم يف املنـا ق واعافلـات
أصبحت إدارات موحدة ــ س وكذلك ميع من يش ل منصب مساعد مـدير الرتبيـة والتعلـيم لشـثون
تعلــيم البــنني س والبــالم عــددهم (  ) 72مســاعداً س وميــع مــن يش ـ ل منصــب مســاعدة مــدير الرتبيــة
والتعلـــــــــــــــيم لشـــــــــــــــثون تعلـــــــــــــــيم البنـــــــــــــــات س و البـــــــــــــــالم عـــــــــــــــددهم (  ) 72مســـــــــــــــاعدةً
( وزارة الرتبيـــة و التعلـــيم س 7799هــــ س
(  ) 792فرداً .

 . ) 72ليصـــب اجملمـــو الكلـــي ألفـــراد متمـــع الدراســـة

جدول ( 3ا  : )1جمتمع الدراسة
العدد

النسبة املئوية

العمل
مدير التعليم يف منا ق وحمافلات اململكة

72

99699

املساعدون لشثون تعليم البنني

72

99699

املساعدات لشثون تعليم البنات

72

99699

135

1٢٢0٢٢

اجملما ااوع
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شكل ( 3ا  : )1النسبة املئوية لتوزيع جمتمع الدراسة حسب العمل

33%

33%

مديرو التعليم يف منا ق وحمافلات اململكة .
املساعدون لشثون تعليم البنني .
املساعدات لشثون تعليم البنات .
33%

 أفراد الدراسة :
نلراً ألن حرم متمع الدراسة ص

نسبيًا س إذ يبلم عـدد أفـراده (  )792فـرداً س فـإن الباحـث

مل يست دم أسلوب العينة س بل اعتمد أسلوب احلصر الشامل جلميـع أفـراد متمـع الدراسـة س حيـث
قام بتوزيع االستبانات على أفراد الدراسة ــ وذلك بعد أخذ املوافقة على توزيعها ـــ س ـم مت اسـتعمهاس
وكـــان اجملمـــو الكلـــي للعائـــد مـــن االســـتبانات ( )773اســـتبانة مكتملـــة البيانـــات س أ بنســـبة
()%00672س وهي نسـبة املسـتريبني املوزعـة علـيهم االسـتبانة س وقـد مشلـت االسـترابات ميـع إدارات
التعليم يف منا ق وحمافلات اململكة س البالم عددها (  )72استبانة .
 خصائص أفراد الدراسة :
يتص أفراد الدراسة بعدد من اعصائص يف
النحو التالي :

وء مت ات الدراسة س ولكن تو يحها علـى

أ .توزيع أفراد الدراسة وف اجلنس :
جدول ( 3ا  : )2توزيع أفراد الدراسة وف اجلنس
التكرار

النسبة

اجلنس
ذكر

47

6767

انثى

72

9460

119

1٢٢0٢٢

اجملموع
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ب .توزيع أفراد الدراسة وف املؤهل الدراسي :
جدول ( 3ا  : )3توزيع أفراد الدراسة وف املؤهل الدراسي
التكرار

النسبة

املؤهل الدراسي
بكالوريوا

49

6769

ماجست

90

7269

دكتوراه

76

7967

119

1٢٢0٢٢

اجملموع

يتضـ مـن خـعل اجلـدول ( 9ـــ  )9أن هنـاك عـدداً جيـدًا مـن أفـراد الدراسـة حيملـون الشـهادات
العليـــا س حيـــث بل ـــت نســـبة احلاصـــلني علـــى درجـــة املاجســـت ( )%7269س ونســـبة احلاصـــلني علـــى
درجة الدكتوراه ( )%7967س وإمالي احلاصلني على دراسات عليا (. )%9064
ت .توزيع أفراد الدراسة وف حضور الربامج التدريبية يف جمال اجلودة و االعتماد املدرسي :
جدول ( 3ا  : )4يوضح توزيع أفراد الدراسة وف حضور الربامج التدريبية
التكرار

النسبة

حضور الربامج التدريبية
حضر برامج تدريبية

24

7463

مل حيضر برامج تدريبية

67

2767

119
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اجملموع

يتض ـ مــن خــعل اجلــدول ( 9ــــ  )7أن نســبة أفــراد الدراســة الــذين مل حيضــروا بــرامج تدريبيــة
يف مال اجلودة واالعتماد املدرسي س تبلم ( ) %2767س وهى نسبة كب ة .
شكل ( 3ا : )2النسبة املئوية لتوزيع جمتمع الدراسة حسب حضور الربامج التدريبية
52.1

47.9

60
50
40
30
20
10
0

حضر برامج تدريبية

لم يحضر برامج تدريبية

236

 .توزيع أفراد الدراسة وف اخلربة يف العمل اإلداري :
جدول ( 3ا  : )5توزيع أفراد الدراسة وف اخلربة يف العمل اإلداري
التكرار

النسبة

اخلربة يف العمل اإلداري
أقل من  2سنوات

79

7063

أكثر من  2سنوات

706

0367

119
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اجملموع

يتض من اجلدول ( 9ــ  )2أن أفراد الدراسة لديهم سنوات خ ة عالية س حيث بل ت النسبة املعويـة
ملن لديهم أكثر من  2سنوات خ ة يف العمل اإلدار (. )%0367
ج .توزيع أفراد الدراسة وف التخصص العلمي :
جدول ( 3ا  : )6توزيع أفراد الدراسة وف التخصص العلمي
التكرار

النسبة

التخصص العلمي
إنساني

63

20600

تطبيقي

77

7062

دراسات عليا يف اإلدارة

70

7962

119
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 أداتا الدراسة :
 -أوالً  :االستبانة :

است دم الباحث االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة س و ذلك على النحو التالي :
نلـــراً لطبيعـــة الدراســـة مـــن حيـــث أهـــدافها س ومنهرهـــا س ومتمعهـــا س وبـــالرجو للدراســـات
السابقة ذات الععقة مبو و الدراسـة س قـام الباحـث ببنـاء أداة االسـتبانة جلمـع املعلومـات والبيانـات
املتعلقة بهـذه الدراسـة س مـن أجـل التعـرف علـى  :معوقـات ومطالـب تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي
يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية .و كــذلك التعــرف علــى الفــروت يف اســترابات
أفــراد الدراســة حــول معوقــات ومطالــب تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام
باململكــة العربيــة الســعودية س بــاختعف مــت ات الدراســة  ( :اجلــنس س التــدريب س اعـ ة يف العمــل
اإلدار س املثهل الدراسي س الت صص العلمي ) .
و تكونت االستبانة من قسمني س هما:
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 أوالً  :البيانات الشخصية  :يشمل معلومات عامة عن أفراد الدراسة س ت طي التالي :
 .7االسم .
 .7إدارة التعليم .
 .9اجلنس .
 .7املثهل الدراسي  ( :بكالوريوا س ماجست س دكتوراه ) .
 .2التدريب  ( :حضور برنامج تدرييب أو أكثر يف االعتماد املدرسي ) .
 .6اع ة يف العمل اإلدار  ( :أقل من مخس سنوات س أكثر من مخس سنوات ) .
 .4الت صص العلمي  ( :انساني س تطبيقي س دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية ) .
 ثانياً  :حماور االستبانة  :ويشمل اعاور التالية :
 .7احملور األول  :يشمل العبـارات الـيت تقـيس معوقـات تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي س
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية.
 .7احملور الثاني  :يشمل العبارات الـيت تقـيس مطالـب تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي س
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
وكل حمور حيتو على عـدد مـن اعـاور الفرعيـة س فقـد تكونـت االسـتبانة مـن (  ) 40عبـارة
س و يو جدول ( 9ــ  )4توزيعها على النحو التالي :
جدول ( 3ا  : )7توزيع عبارات االستبانة على احملاور الفرعية
م

احملاور الرئيسية

عدد العبارات

7

املعوقات

70

7

املطالب

90

م

احملاور الفرعية

عدد العبارات

7

السيات العام والنلام التعليمي

77

7

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

0

9

املشاركة والشراكات

2

7

اجلوانب املعرفية والتدريب والتأهيل

70

2

الدعم واحلوافز

6

6

مطالب لوزارة التعليم

74

4

مطالب هليعة تقويم التعليم العام

79
7٢

اجملموع
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ومن أجل إتاحة حرية ومرونة أك يف تعبعة لعستبانة بالطريقة اليت تناسب أفراد الدراسـة قـام
الباحث بتصميم االستبانة إلكرتونياً وفق الرابا التالي . ) http://s.v22v.net/ElW ( :
 املقياس املستخدم وميزان احلكم على عبارات املقياس :
 مت است دام مقياا ( ليكـرت ) اعماسـي  ( :عـالي جـداً س عـالٍ س متوسـا س ـعي س منعـدم ).وأعطيت الدرجة التالية  2 ( :س  7س  9س  7س  ) 7على التوالي .
 ميزان احلكم على عبارات املقياا س مت حسابه بتطبيق القاعدة التالية :درجة ول كل فعة من فعات املقياا = املدى ÷ أعلى درجة يف املقياا .
املدى = أعلى درجة يف املقياا ــ أدنى درجة يف املقياا .
املدى =  2ــ  7 = 7درجات .
وعليه تكون درجة ول كل فعة من فعات املقياا = % 00 = 2 ÷ 7
وبنا ًء على ذلك س مت مديد كل فعة من فعات املقياا على النحو التالي :
جدول ( 3ا  : )8قيمة وزن بدائل االستجابات ألداة الدراسة ( االستبانة )
الدرجة

طول الفئة

االستجابة

7

( ) 7600 – 7

منعدم

7

( ) 7660 – 7607

عي

9

( ) 9670 – 7667

متوسا

7

( ) 7670 – 9677

عالٍ

2

( ) 2600 – 7677

عالي جداً

 صدا األداة وثباتها :
 صدا األداة :يقصد بالصدت" مشول االستمارة لكـل العناصـر الـيت جيـب أن تـدخل يف التحليـل مـن ناحيـة س
و و ـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحيـــة انيـــة س ييـــث تكـــون مفهومـــة لكـــل مـــن يســـت دمها .
( عبيدات وآخرون س 7007مس . )743
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وقـــام الباحـــث بعـــرض االســـتبانه يف صـــورتها األوليـــة ( ملحـــق رقـــم  ) 7س علـــى مموعـــة مـــن
اعكمني املت صصني يف مال اجلودة و االعتماد األكادلي ( ملحق رقم  ) 7س و لب منهم إبـداء
آرائهم ومعحلاتهم حول عبارات االستبانه س و ذلك من حيث :
 مدى مناسبة األداة للهدف الذ و عت من أجله . مدى انتماء كل عبارة من العبارات للمحور اعا بها . مدى مناسبة العبارات ألفراد الدراسة من حيث الو وح . سعمة صيامتها الل وية . اقرتاح رت مسينها .وقد مت إجراء التعديعت اليت اتفق عليهـا اعكمـون س للتوصـل لعسـتبانة يف صـورتها النهائيـة
( ملحق رقم .) 9
 االتساا الداخلي لألداة :االتسـات الـداخلي لـألداة يعـين مـدى ارتبـا البنـاء باألسـاا النلـر حيـث يقـوم علـى أسـاا
اسـتنبا فـروض مرتبطـة بالبنـاء مو ـو القيـاا س والتأكـد مـن صـحتها عـن ريـق إجيـاد معامـل
االرتبـا بينهـا و بـني املقيـاا األصـلي للمفهـوم أو البنـاء س حيـث تزيـد درجـة صـدت البنـاء كلمـا زاد
معامـل االرتبـا بـني البنـاء وبـني املفـاهيم األخـرى املرتبطـة بـه  ( .القحطـاني س و آخـرون س7000م س
. )779
و للتأكد من االتسات الداخلي ألداة الدراسـة قـام الباحـث يسـاب معامـل االرتبـا بـني درجـة
كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور الـذ تنتمـي إليـه س وذلـك باسـت دام معامـل ارتبـا ب سـون
( )Parson's Correlationس إلجيـاد االرتبـا بـني درجـة كـل عبـارة س والدرجـة الكليـة للمحـور
الذ تنتمي إليه .
جدول ( 3ا  : )9معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه ( حمور املطالب – مطالب وزارة التعليم )
م

عبارات االستبانة يف حمور املطالب – مطالب وزارة التعليم

معامل ارتباط بريسون

7

تبين القيادة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س فهـو أسـاا مقيـق االعتمـاد
املدرسي يف التعليم العام .

**0.66

7

توفر خطة اسرتاتيرية لتطوير املثسسات التعليمية .

**0..0
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م

عبارات االستبانة يف حمور املطالب – مطالب وزارة التعليم

معامل ارتباط بريسون

9

نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة .
( مــن أجــل التحقيــق املتكامــل لرؤيــة وزارة التعلــيم س واالســرتاتيرية الو نيــة
للتحول إىل متمع املعرفة ) .

**0..5

7

نشر قافة اجلودة الشاملة لكونها أساا االعتماد املدرسي .

**0..0

2

دعـم مـول إدارات التعلـيم ( ومكاتـب التعلـيم س واملـدارا ) لتكـون منلمـات
متعلمة .

**0..5

6

تعزيز تكوين الثقافة التنليمية االجيابية داخل املدرسة حنو الت ي

والتطوير.

**0..0

4

تفعيــــل العمــــل بالــــدليل التنليمــــي ملــــدارا التعلــــيم العــــام للعــــام الدراســــي
 7797ــ 7792هـ س والعمل على مسينه وتطويره .

**0.50

0

تفعيــــل العمــــل بالــــدليل اإلجرائــــي ملــــدارا التعلــــيم العــــام للعــــام الدراســــي
 7797ــ 7792هـ س والعمل على مسينه و تطويره .

**0.5.

3

ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية ليتناسب مع املعدالت العاملية.

**0..0

تــوف الــدعم املــاد املناســب للمــدارا املتميــزة لتحفيزهــا حنــو مقيــق معــاي
70
االعتماد املدرسي .

**0..0

رصــد حزمــة مــن احلــوافز املاديــة واملعنويــة للعــاملني يف املــدارا الــيت مقــق
77
االعتماد املدرسي .

**0..0

تكثي برامج النمو املهين للقيادات املدرسـية واملعلمـني وتقولهـا للتأكـد مـن
77
كفاءتها وفاعليتها .

**0..6

 79التزام املدارا املرشحة باملعاي

واألدلة املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي .

**0..0

العمل على تطوير املبنى املدرسي س وجعله مناسباً لتطبيق معاي نلام االعتماد
77
املدرسي املعتمدة .

**0...

تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم س وجعلها مهنة جاذبة مادياً ومعنوياً للمتميزين
72
لينقلوا متيزهم لطعبهم .

**0...

إجياد شراكة تكاملية بـني كليـات الرتبيـة و وزارة الرتبيـة و التعلـيم مـن أجـل
76
إعداد معلمني مميزين ومثهلني للمهنة .

**0.6.

املواءمة بـني بـرامج مشـرو امللـك عبـد اهلل ( رمحـه اهلل ) لتطـوير التعلـيم العـام
74
ومطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي .

**0..0

** تعين أن معامل االرتبا دال عند  0607فأقل .
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جدول ( 3ا  : )1٢معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه ( حمور املطالب – مطالب هيئة تقويم التعليم العام )
م

عبارات االستبانة يف حمور املطالب – مطالب هيئة تقويم التعليم العام

معامل ارتباط بريسون

 70تشكيل جلنة تأسيسية مسعولة عن تنفيذ نلام االعتماد املدرسي .

**0...

 73إدراج اللرنــــة التأسيســــية املســــعولة عــــن تنفيــــذ نلــــام االعتمــــاد املدرســــي س
مت هيعة تقويم التعليم العام .

**0...

 70قيــــام اللرنــــة التأسيســــية بو ــــع تصــــور شــــامل لتطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي
(من حيث مديد املهام واالختصاصات واإلدارة والتمويل واإلجراءات التنفيذيـة)
ومناقشته مع اجلهات التعليمية متهيداً إلقراره .

**0..0

 77اعتماد آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي .

**0.00

 77االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .

**0..0

 79قيام اللرنة التأسيسية ببناء معاي االعتماد املدرسي من املعاي املطبقة عاملياً .

**0...

واألدلة اإلرشادية .

**0.00

 77إشراك املستفيدين وأصحاب املصلحة يف عمليات بناء املعاي

 72قيـــام اللرنـــة التأسيســـية بو ـــع األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية تطبيـــق مراحـــل
االعتماد املدرسي ومعاي ه .

**0.00

 76التقــويم املســتمر لعمــل اللرنــة التأسيســية وإجراءاتهــا التنفيذيــة بهــدف التحســني
املستمر ألدائها .

**0..0

 74تنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة للقيـــادات املدرســـية وألعضـــاء جلنـــة التميـــز و اجلـــودة
يف املدارا يف مقيق معاي االعتماد املدرسي و تنفيذ مراحله .

**0..6

 70نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة ) .

**0..5

 73تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .

**0...

 90قيــام هيعــة تقــويم التعلــيم العــام بتقــديم بــرامج تدريبي ـة ومهني ـة واســعة ملنســوبي
املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .

**0..0

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )11معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه ( حمور املعوقات – السياا العام والنظام التعليمي )
م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – السياا العام والنظام التعليمي

قصـــور تـــوفر سياســـة وا ـــحة يف مثسســـات التعلـــيم لتطبيـــق معـــاي االعتمـــاد
7
املدرسي .
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معامل ارتباط بريسون
**0.50

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – السياا العام والنظام التعليمي

م

معامل ارتباط بريسون

قصـــور كفايـــة الصـــعحيات املمنوحـــة لـــإلدارات التعليميـــة ألداء مســـعولياتها يف
7
تطوير العملية التعليمة .

**0.66

ع كفاءة نلام إدارة املعلومات يف القطا الرتبو س من حيـث دقـة البيانـات
وصحتها وحدا تها .

**0.6.

حمدوديــة بنــاء عمليــات تطــوير التعلــيم علــى نتــائج دراســات علميــة معتـ ة للواقــع
7
احلالي .

**0.66

قصــور اإلملــام بأهميــة التحــول حنــو متمــع املعرفــة س وذلــك للتحقيــق املتكامــل
2
لرؤية وزارة التعليم س و لعسرتاتيرية الو نية للتحول إىل متمع املعرفة.

**0..0

9

6

تأ

الثقافة التنليمية احلالية لكل مدرسة على اجناز عمليات التطوير فيها .

**0..0

قصــور دعــم مــول إدارة التعلــيم س ومكاتــب التعلــيم س واملــدارا إىل منلمــات
4
متعلمة .

**0.66

مموض بعض اإلجراءات والذ ينتج عنه جتنب عمليات الترديد والتطوير خوفـاً
0
من الوقو يف اعطأ .

**0..0

3

ع تقويم أداء املدرسة من خعل نتائج عبها س ومستوياتهم العلمية .

**0..0

70

ع وجود نلام فعال للمحاسبية .

**0..0

 77قصور مستوى الشفافية يف العمل الرتبو

والتعليمي .

**0.6.

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )12معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه ( حمور املعوقات – القيادة الرتبوية ومقاومة التغيري )
م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – القيادة الرتبوية ومقاومة التغيري

معامل ارتباط بريسون

ع تبين اإلدارة العليا لتطبيق نلام اجلـودة الشـاملة س وهـو أسـاا االعتمـاد
21
املدرسي يف التعليم العام .

**0.6.

 21تدني مستوى التزام اإلدارة العليا بتطبيق معاي االعتماد املدرسي .

**0..0

 21تدني مستوى تطبيق معاي اختيار القيادات الرتبوية .

**0..0

قلـة الصـعحيات الكافيـة لـدى القيـادة الرتبويـة يف املدرسـة الداعمـة لعمليـات
21
التطوير والتحسني املستمر .

**0..0

 21قلة توفر قافة إدارة الت ي لدى القيادات الرتبوية .

**0.5.

243

م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – القيادة الرتبوية ومقاومة التغيري

معامل ارتباط بريسون

تطبيق معاي االعتماد املدرسي يستحوذ على الكث من وقت القيادة املدرسية
21
و العاملني فيها .

**0.55

تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يزيــد مــن أعبــاء اإلداريــني س ممــا يزيــد مــن
21
مقاومتهم لتطبيقه .

**0.60

تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يزيــد مــن أعبــاء املعلمــني س ممــا يزيــد مــن
21
مقاومتهم لتطبيقه .

**0.65

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )13معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه (حمور املعوقات – املشاركة والشراكات )
م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – املشاركة والشراكات

معامل ارتباط بريسون

قلــة مشــاركة املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة يف عمليــات صــنع القــرارات
12
اعاصة بتطوير التعليم .

**0..0

قلــة مشــاركة أوليــاء األمــور يف بــرامج املدرســة وسياســاتها س و الض ـ ا حنــو
12
تطوير أدائها .

**0...

 11تدني مستوى مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املدرسة وأنشطتها.

**0...

حصر دور العاملني يف املدارا بتنفيذ ما متليه علـيهم الـوزارة و إدارات التعلـيم
11
من تعليمات .

**0..0

 11تدني مستوى مشاركة الطعب يف األنشطة املدرسية .

**0.56

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )14معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه (حمور املعوقات – اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب )
م

11

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب معامل ارتباط بريسون
ع كفاءة برامج التطوير املهين ملنسوبي املدرسة بشكل عام .

 11قلة توفر الكوادر التدريبية املثهلة يف االعتماد املدرسي .
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**0.66
**0..0

م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب معامل ارتباط بريسون

 11تـــدني مســـتوى كفـــاءة عمليـــات التـــدريب علـــى تطبيـــق مراحـــل نلـــام االعتمـــاد
املدرسي .
 11قصــور تــوفر فــر
املدرسي.

11

الــدعم االستشــار للمــدارا مــن بيــوت اع ـ ة يف االعتمــاد

ع نشر الوعي ملنسوبي املدارا بضرورة تطبيق معاي االعتماد املدرسي .

**0.60
**0..0
**0..0

 12اخــتعف تصــورات العــاملني حــول املفــاهيم النلريــة لععتمــاد املدرســي ومراحــل
تطبيقاته العملية .

**0..0

 12قلة توفر املبنى املدرسي املعئم .

**0.60

 11تــدني مســتوى املرافــق العزمــة لتحقيــق معــاي االعتمــاد يف املــدارا ( املعامــل
اجملهزة س مراكز مصادر التعلم ساألجهزة التقنية احلديثة والكافية.) ...

**0.66

 11زيادة عدد الطعب والطالبات يف الفصول عن املعدالت العاملية املعتمـدة بالنسـبة
لكل مرحلة دراسية .

**0.50

 11تدني مستوى نشر قافة التقويم س والوعي بأهميته .

**0.6.

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )15معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي
الذي تنتمي إليه ( حمور املعوقات – الدعم واحلوافز )
م

عبارات االستبانة يف حمور املعوقات – الدعم واحلوافز

معامل ارتباط بريسون

 11قصور نلام مفيز الطعب املتفوقني واملبدعني .

**07..

 11قصور نلام مفيز املعلمني املتميزين يف عملهم .

**0..5

 11قصور نلام مفيز اإلداريني ذو االهتمام بالتطوير.

**0..0

 11إحساا العاملني بعدم الر ا حول أو اعهم الوظيفية .

**0...

11

ع توفر الدعم املاد املطلوب للمدارا لتحقيق معاي االعتماد املدرسي .

 12استعرال مقق النتائج .

**0...
**0.60

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
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جدول ( 3ا  : )16معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل حمور فرعي والدرجة الكلية للمحور
الرئيسي الذي ينتمي إليه
احملاور الرئيسية واحملاور الفرعية الت تنتمي إليها

م
1

املطالب

2

معامل ارتباط بريسون

املعوقات

مطالب وزارة التعليم

**0632

مطالب هيعة تقويم التعليم العام

**0634

السيات العام والنلام التعليمي

**0607

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

**0600

املشاركة والشراكات

**0600

اجلوانب املعرفية والتدريب والتأهيل

**0606

الدعم واحلوافز

**0606

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
جدول ( 3ا  : )17معامل االرتباط الداخلي بني درجة كل حمور رئيسي والدرجة الكلية لالستبانة
م

معامل ارتباط بريسون

احملاور الرئيسية

7

مطالب تطبيق االعتماد املدرسي

**0603

7

معوقات تطبيق االعتماد املدرسي

**0640

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
يتض من النتائج اإلحصائية املذكورة أععه أن قيم معامل ارتبـا كـل عبـارة مـن العبـارات مـع
حمورها الفرعي وأيضًا قـيم معامـل ارتبـا كـل حمـور فرعـي مـع اعـور الرئيسـي الـذ ينتمـي إليـه
وقــيم معامــل ارتبــا كــل حمــور رئيســي مــع االســتبانة ككــل موجبــة ودالــة إحصــائيًا عنــد مســتو
الداللـــة ( )0607فأقـــل س ممـــا يشــ إىل أن ميـــع عبـــارات االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة صـــدت مرتفعـــة س
ويثكـد قـوة االرتبـا الـداخلي بـني ميـع عبـارات أداة الدراسـة س وعليـه فـإن هـذه النتيرـة تو ـ
ارتبا عبارات وحماور أداة الدراسة وصعحيتها للتطبيق امليداني .
 ثبات األداة :بات أداة الدراسة يعين إىل أ درجة يعطي املقياا قراءات مقاربة عند كـل مـرة يسـت دم فيهـا
س أو مـا هـي درجـة اتسـاقه واسـتمراريته عنـد تكـرار اسـت دامه يف أوقـات خمتلفـة و علـى أنـاا
خمتلفني ( .القحطاني س و آخرون س  7000م س

. ) 777
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وقـــــــام الباحـــــــث بقيـــــــاا بـــــــات أداة الدراســـــــة باســـــــت دام معامـــــــل بـــــــات ألفاكرونبـــــــا
( )Cronbach alphaس واجلدول ( 9ــ  )70يو

نتائج ذلك :

جدول ( 3ا  : )18معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة ( حملاور وجماالت الدراسة )
الرتتيب

معامل

عدد

الثبات العبارات

احملور
الرئيسي

7

06327

70

املعوقات

7

06340

90

املطالب

٢097٢

7٢

احملور الفرعي

عدد

معامل

العبارات الثبات

الرتتيب

السيات العام والنلام التعليمي

77

06009

9

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

0

06079

6

املشاركة والشراكات

2

06404

4

اجلوانــــــب املعرفيــــــة والتــــــدريب
والتأهيل

70

06060

7

الدعم واحلوافز

6

06069

2

مطالب وزارة التعليم

74

06322

7

مطالب هيعة تقويم التعليم العام

79

06347

7

الثبات العام

7٢

٢097٢

تو ـ نتـائج جـدول ( 9ـــ  )70أن معامـل الثبـات لعسـتبانة عـال حيـث تـراوح مـا بـني (  06404س
و  ) 06347س وبلم معامل الثبات العام (  ) 06340س وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عاليـة مـن
الثبات ولكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة .
 ثانياً  :استبانة اخلرباء ( أسلوب دلفاي : ) Delphiاست دم الباحث أسلوب دلفا ( : )Delphiو هو مصمم بطريقة علمية الستطع رأيى مموعة
من اع اء حول مو و ما للدراسة س و استطع الـرأ يـتم مـن خـعل التعـرف علـى آرائهـم س و يـتم
هذا يف أكثر من دورة للوصول إلي نتائج تفيد يف حل مشكلة الدراسة ( مطرس7332مس . )77
واســت دم هــذا األســلوب يف عــرض معــاي لععتمــاد املدرســي تعئــم البيعــة التعليميــة باململكــة
العربية السعودية س يف وء املعاي العاملية س وكذلك يف الوصـول ملرئيـات مشـرتكة يف بنـاء النمـوذج
املقرتح لععتمـاد املدرسـي يف مـدارا التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية س و الـذ خرجـت بـه
الدراســــة س مــــن خــــعل املــــرور يف جــــوالت يثيــــة س مــــع اعــ ـ اء يف مثسســــات التعلــــيم العــــام س
ومثسسات التعليم العالي .
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بنـا ًء علــى النتــائج الــيت خــرج بهــا الباحــث والـيت حــددت معوقــات ومطالــب تطبيــق معــاي االعتمــاد
املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س قــام الباحــث بعــرض النمــوذج املقــرتح
لععتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربيـة السـعودية س علـى مموعـة مـن اعـ اء س
اســـتراب مــــنهم ( )42خــــب اً ( ملحــــق رقــــم  ) 4س شـــاركوا يف اجلـــوالت البحثيــــة ألســــلوب دلفــــا
( )Delphiس نــتج عنهــا الوصــول ملرئيــات مشــرتكة ملعــاي االعتمــاد املدرســي تعئــم البيعــة التعليميــة
باململكـــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــة لســـــــــــــــــــــعودية س يف ـــــــــــــــــــــوء املعـــــــــــــــــــــاي العامليــــــــــــــــــــــة س
و يف بنــاء النمــوذج املقــرتح لععتمــاد املدرســي يف مــدارا التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س
والذ خرجت به الدراسة .
ذلك :

ومت توزيع اع اء املستريبني وفقاً لتأهيلهم العلمي س واجلدول ( 9ــ  )73يو

جدول ( 3ا  : )19توزيع اخلرباء املستجيبني وفق ًا لتأهيلهم العلمي
التأهيل العلمي

العدد

النسبة

الدكتوراه

73

%6267

املاجست

77

%7066

البكالوريوا

77

%76

اجملمو

42

%700

ومت توزيع اع اء املستريبني وفقاً جملاهلم العملي س واجلدول ( 9ــ  )70يو

ذلك :

جدول ( 3ا  : )2٢توزيع اخلرباء املستجيبني وفق ًا جملاهلم العملي
جمال العمل

العدد

النسبة

مثسسات التعليم العالي

70

%2969

مثسسات التعليم العام

97

%7764

القطا اعا

9

%7

اجملموع

75

%1٢٢

ومت توزيع اع اء املستريبني وفقاً ملصدر خ تهم يف االعتماد س واجلدول ( 9ــ  )77يو
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ذلك :

جدول ( 3ا  : )21توزيع اخلرباء املستجيبني وفقاً ملصدر خربتهم يف االعتماد
مصدر اخلربة

العدد

النسبة

خ ة عملية

97

%7269

خ ة أكادلية

77

%7764

خ ة عملية وأكادلية

90

%70

اجملموع

75

%1٢٢

 إجراءات تطبي الدراسة :
مرت إجراءات تطبيق الدراسة بالتالي :
 .7املرحلة األوىل  :تطبيق أداة الدراسة ( االستبانة ) :
وقــد اســت رقت هــذه املرحل ـة حــوالي ع ــة أشــهر مــن منتصـ الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام
اجلامعي  7792/7797هـ س و لتطبيق أداة الدراسـة ( ملحـق رقـم  ) 9حصـل الباحـث علـى خطـاب مـن
ســعادة عميــد كليــة الرتبيــة موجــه إىل ســعادة مــدير عــام اإلدارة العامــة للبحــوث ب ـوزارة التعلــيم بــرقم
(  ) 7326يف (7792/06/77هـ) س لب فيه تسهيل مهمة الباحث ( ملحق رقم  . ) 7كما حصـل علـى
خطــــــاب مــــ ـن مــــــدير عــــــام اإلدارة العامــــــة للبحــــــوث بــــ ـوزارة التعلــــــيم بــــــرقم (  ) 927777290يف
( 7792/06/77هـ ) س يتضمن املوافقـة علـى تطبيـق األداة ( ملحـق رقـم  ) 2وقـد وجهـه جلميـع إدارات
التعليم يف املنا ق واعافلات والبالم عـددها (  ) 72بـنفس الـرقم والتـاريخ س وحيتـو اعطـاب علـى
الــرابا االلكرتونــي لعســتبانة وهــو  ) http://s.v22v.net/ElW ( :س ومرفــق بــثعث نســخ ورقيــة
منها س حيث مت توزيع ( )792استبانة .
وبعد ذلك قام الباحث بإرسال رسالة نصية متو علـى الـرابا االلكرتونـي لعسـتبانة مـع صـورة
اعطاب ألفراد الدراسة اليت توفرت لديه أرقامهم س رمبةً منـه يف احلصـول علـى أكـ قـدر ممكـن
من االسترابات  .و بعد مضي قرابة الثع ـة أسـابيع مت متابعتهـا عـن ريـق االتصـال اهلـاتفي س و ذلـك
حلث أفراد الدراسة على تعبعة االستبانات و إعادتها س م مت استعم االستبانات إلكرتونياً س ومناولـة
مــن قبــل اإلدارة العامــة للبحــوث بــوزارة التعلــيم س والــيت بلــم عــددها ( )773اســتبانة س ومت التأكــد
مــن صــعحيتها ومناســبتها للتحليــل س وبــذلك أصــبحت أداة الدراســة جــاهزة للمعاجلــة اإلحصــائية س
ومن م احلصول على نتائج الدراسة .
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 .7املرحلة الثانية  :است دام أسلوب دلفا (: )Delphi
وقــد اســت رقت هــذه املرحلــة ــوال الفصــل الدراســي األول مــن العــام اجلــامعي  7796/7792هـــ س
فبعد االنتهـاء مـن عمليـة املعاجلـة اإلحصـائية س ومليـل نتـائج الدراسـة وتفسـ ها س والـيت اسـت رقت
وال فرتة اإلجازة الصيفية وحتى بداية العام اجلامعي  7796/7792هـ س وبنا ًء على النتائج اليت خـرج
بها الباحث واليت حددت معوقـات ومطالـب تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام
باململكــة العربيــة الســعودية س قــام الباحــث بعــرض معــاي لععتمــاد املدرســي تعئــم البيعــة التعليميــة
باململكة العربية لسعودية س يف وء املعاي العاملية س والنموذج املقـرتح لععتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س علــى مموعــة مــن اعـ اء الــذين عمــل علــى حصــرهم س
وذلك وفق التالي  :حدد الباحث اجلهات املعنية أو املستفيدة من تطبيق االعتماد املدرسي س وهي :
 مؤسسات التعليم العام :
 وزارة التعليم ( ممثلة  :جبهاز الوزارة س وإدارات التعليم س ومكاتب التعليم ) . هيعة تقويم التعليم العام . مشرو امللك عبد اهلل ( رمحه اهلل ) لتطوير التعليم العام ( وحدة تطوير املدارا ) . املدارا احلاصلة على االعتماد الدولي . مكتب الرتبية العربي لدول اعليج . مالس التعليم اعليرية . هيعات وإدارات االعتماد والتقويم اعليرية والعربية . مؤسسات التعليم العالي :
 اهليعة الو نية للتقويم واالعتماد األكادلي . اجلامعات ( ممثلة  :عمادات اجلودة واالعتماد األكادلي س كليات الرتبية س وحـداتاجلــــــــودة واالعتمــــــــاد األكــــــــادلي بالكليــــــــات امل تلفــــــــة س عمــــــــادات الســــــــنة
التحض ية ) .
 املركز الو ين للقياا والتقويم يف التعليم العالي . مؤسسات التدريب التقين واملهين والقطاع اخلا
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 :مثل :

 املثسسة العامة للتدريب التقين و املهين ( كليات التقنية ) . شركة أرامكو السعودية . شركة معادن .م قام الباحث بالتواصل مع هذه اجلهات ملشـاركة خ ائهـا يف بنـاء النمـوذج س وهـم الـذين لـديهم
خ ة تربوية ويلة س أو تأهيل أكادلي ذو ععقة باالعتمـاد األكـادلي س أو خـ ة عمليـة يف تطبيـق
إجراءات االعتماد والتقويم األكادلي واملدرسي س أو خـ ة عمليـة يف إدارة أنلمـة اجلـودة واالعتمـاد
س وذلك أما عن ريق الزيارة الش صـية واللقـاءات املباشـرة س أو االتصـال اهلـاتفي ورسـائل اجلـوال س
وال يد اإللكرتوني س وال يد الورقي س أو عن ريق امل ا بات الرمسيـة مـن خـعل خطابـات موجهـة
مــن قبــل رئــيس قســم اإلدارة الرتبويــة يف (7792/77/76هـــ) س يتضــمن لــب تســهيل مهمــة الباحــث
يف تطبيــق أســلوب دلفــا ( )Delphiس ( ملحــق رقــم  ) 6س وذلــك بالطريقــة والوســيلة الــيت تفضــلها
اجلهــة أو اعــب  .ومت تنفيــذ أســلوب ( )Delphiعلــى خ ـ اء الدراســة س مــن خــعل املــرور جبــولتني
رئيستني س وذلك على النحو التالي :
 اجلولة األوىل من أسلوب (: )Delphi
مت عــرض االســتبانة علــى اعـ اء املســتهدفني س وبعــد مــع االســترابات ومليلــها إحصــائياً س مت
مديــد حمــاور النمــوذج وفقراتــه الــيت أتفــق اعـ اء علــى أهميتهــا بنســبة ( )%30فــأكثر س واعتبارهــا
حققت درجة االتفات بني اع اء س ويف املقابل مت مديد اليت حققت درجة اتفات أقل (ملحق رقم .)0
 اجلولة الثانية من أسلوب (: )Delphi
وفق ًا لنتائج اجلولـة األوىل والـيت أظهـرت اسـتراباتها توافقـ ًا كـب ًا بـني مرئيـات اعـ اء س وذلـك
يف جل حماور النموذج وفقراته س مت االكتفاء يف اجلولة الثانية بعرض ما مل تصل نسبة االتفـات عليـه
ألكثــر مــن ( ) %30س وكــذلك مــا مت اقرتاحــه مــن إ ــافات و تعــديعت مــن قبــل اع ـ اء يف اجلولــة
األوىل س ومت و ع سلم مخاسي ملدى املوافقة س وأرفق فيها النتائج الكاملة السـترابات اعـ اء الـيت
مت رصدها يف اجلولة األوىل س وذلك لإل ع عليها عند رمبة اعب بذلك (ملحق رقم . )3
ونلراً لترـاوز نسـبة االتفـات علـى حمتـوى اجلولـة الثانيـة (  ) %30يف كـل اإل ـافات و املقرتحـات
والتعديعت س فيما عدا عبارة واحدة وهي العبـارة املندرجـة مـت حمـور أدوار اجلهـات املعنيـة بتطبيـق
النمـــوذج س واملتعلقـــة بهيعـــة تقـــويم التعلـــيم العـــام س ورقمهـــا (  ) 79س وتـــنص علـــى  ( :إدراج اللرنـــة
التأسيســـية املســـعولة عـــن تنفيـــذ نلـــام االعتمـــاد املدرســـي س مـــت هيعـــة تقـــويم التعلـــيم العـــام ) س
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مل مقق النسبة املطلوبة س فتم استبعادها خصوص ًا لعدم تأ ها على مديد أدوار اهليعة  .وبنـاءً علـى
نتــائج اجلولــة الثانيــة س والــيت حــددت اتفــات خ ـ اء الدراســة علــى حمــاور وفقــرات النمــوذج س فقــد مت
االكتفاء بها س وعدم االستمرار جلولة الثة .
 أساليب املعاجلة اإلحصائية :
است دم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :
 معامل ارتبا ب سون ( )Parson's Correlationلقياا االتسات الداخلي ألداة الدراسة . معامل ألفاكرونبا ( )Cronbach alphaلقياا بات أداة الدراسة . املتوســطات احلســابية س و االحنرافــات املعياريــة س و التكــرارات س و النســب املعويــة س لتحديــدمطالــب س و معوقــات تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي س يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية .
 اختبار " ت " (  ) T-Testس وذلك للتالي : .7التعـــرف علـــى الفـــروت يف اســـترابات أفـــراد الدراســـة س بـــاختعف مـــت ات الدراســـة :
اجلنس س التدريب س عدد سنوات اع ة .
 .7التعرف على الفروت يف استرابات أفراد الدراسة س باختعف حماور املطالب .
 مليل التباين األحاد ( ) One Way ANOVAس وذلك للتالي : .7التعرف على الفروت يف استرابات أفراد الدراسة س باختعف حماور املعوقات .
 .7التعـــرف علـــى الفـــروت يف اســـترابات أفـــراد الدراســـة س بـــاختعف مـــت ات الدراســـة :
( املثهل الدراسي س الت صص العلمي ) .
 اختبار شيفة ( )Scheffe Testللكش عن اجتاهات الفـروت يف اسـترابات أفـراد الدراسـةإن وجدت س نتيرة الست دام مليل التباين األحاد (. ) One Way ANOVA
 التكرارات س والنسب املعوية عند است دام جوالت أسلوب دلفا ( )Delphiس وذلك لتحديدمرئيات اع اء املشرتكة يف عرض معاي لععتماد املدرسي تعئم البيعـة التعليميـة باململكـة
العربيـــة الســـعودية س يف ـــوء املعـــاي العامليـــة س وبنـــاء النمـــوذج املقـــرتح لععتمـــاد املدرســـي
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
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الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة وتفسريها :
يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفس ها س وذلك على النحو التالي :
-

اإلجابة عن السثال األول من خعل رؤية اع اء س وذلك باسـت دام جـوالت أسـلوب دلفـا
(. )Delphi

-

اإلجابـــة عـــن بقيـــة األســـعلة بنـــا ًء علـــى نتـــائج الدراســـة امليدانيـــة س وذلـــك بعـــرض ومليـــل
استرابات أفراد عينة الدراسة على عبارات أداة الدراسة ( االستبانة ) .

اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية :
 .1م ا ااا مع ا ااايري االعتم ا اااد املدرس ا ااي املالئم ا ااة للبيئ ا ااة التعليمي ا ااة باململك ا ااة العربي ا ااة الس ا ااعودية
يف وء املعاي العاملية ؟
 .2مااا معوقااات تطبي ا االعتماااد املدرسااي يف مراحاال التعلاايم العااام باململكااة العربيااة الس ااعودية
من وجهة نظر أفراد الدراسة ؟
 .3م ااا مطال ااب تطبي ا االعتم اااد املدرس ااي يف مراح اال التعل اايم الع ااام باململك ااة العربي ااة الس ااعودية
من وجهة نظر أفراد الدراسة ؟
 .4هل توجد فروا يف استجابات أفراد الدراسة حول معوقات تطبي االعتمااد املدرساي يف مراحال
التعليم العام باململكة العربية السعودية باختالف متغريات الدراسة :
" اجلنس ( ذكر /أنثى ) التدريب اخلربة يف العمل اإلداري املؤهل الدراسي
التخصص العلمي " .
 .5هل توجد فروا يف استجابات أفراد الدراسة حول مطالب تطبيا االعتمااد املدرساي يف مراحال
التعليم العام باململكة العربية السعودية باختالف متغريات الدراسة التالية :
" اجلنس ( ذكر /أنثى ) التدريب اخلربة يف العمل اإلداري املؤهل الدراسي
التخصص العلمي " .
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اإلجابة عن أسئلة الدراسة :
 السااؤال األول  :مااا معااايري االعتماااد املدرسااي الاات تالئاام البيئااة التعليميااة باململكااة العربيااة
السعودية؟
متت االجابة على هذا السثال من خعل جوالت أسلوب دلفـا ( )Delphiس حيـث مت التوصـل
مــن خــعل رؤيــة اع ـ اء إىل معــاي االعتمــاد املدرســي الــيت تعئــم البيعــة التعليميــة باململكــة العربيــة
السعودية س وهي على النحو التالي :
 .1التوجه االسرتاتيجي ( رؤية املدرسة و رسالتها وقيمها وأهدافها ) :
مافأ املدرسة وبشكل مستمر على مايتها وتوجهاتها و قيمها القائمـة علـى االلتـزام بتحقيـق
التوقعات العالية للتعلم .
 .2القيادة املدرسية :
اإلشــراف اإلدار واالســرتاتيري س والت طــيا بعيــد املــدى س وسياســات التقــويم واعاســبية
وتوكيد اجلودة س ونشر قافة اجلودة واالعتماد املدرسي .
 .3التعلم والتعليم :
املناهج التعليمية س اسرتاتيريات وأساليب التدريس س التقويم .
 .4إتاحة الفر

للتعلم والتعليم :

تقديم االستشارات س وتلبية االحتياجات اعاصة س وتقديم اإلرشاد الت صصي .
 .5البيئة التعليمية :
املرافق س الترهيزات س الصحة والسعمة .
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 .6ثقافة املدرسة وعالقات الشراكة ألجل التعلم :
ععقات الشـراكة بـني املدرسـة واملنـزل س وأنشـطة التواصـل س وسياسـات محايـة الطالـب س
وتفعيل الشراكات مع البيعة اعيطة .
 .7املوارد البشرية :
املثهعت س التطوير املهين .
 .8املوارد املالية :
تنو مصادر الدخل .
 .9التحسني املستمر :
االستفادة املستمرة من نتائج التقويم س واعاسبية س وتوكيد اجلودة .
 السؤال الثاني  :ما معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكاة العربياة
السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
است دم الباحث املتوسطات احلسابية س واإلحنراف املعيار س والتكرارات س والنسب املعويـة
لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـثال س مـــن خـــعل عـــرض نتـــائج اعـــاور الفرعيـــة عـــور املعوقـــات بصـــورة
إماليـــة س ـــم عـــرض نتـــائج كـــل حمـــور فرعـــي بصـــورة تفصـــيلية س لتتضـ ـ آراء أفـــراد الدراســـة
حـــول ميـــع اعـــا ور الفرعيـــة املتعلقـــة بدرجـــة املوافقـــة علـــى معوقـــات تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية .
أ .نتائج احملاور الفرعية بصورة إمجالية :
اجلدول ( 7ـــ  )7يو ـ اسـترابات أفـراد الدراسـة علـى عبـارات االسـتبانة يف اعـاور الفرعيـة
عور معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية بصـورة
إمالية:
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جدول ( 4ا  : )1درجة املوافقة على احملاور الفرعية حملور معوقات تطبي االعتماد املدرسي
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية مرتبة تنازلياً
املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

م

احملاور الفرعية

7

اجلوانب املعرفية والتدريب والتأهيل

9647

0667

7

2

الدعم واحلوافز

9647

0647

7

9

املشاركة والشركات

9664

0640

9

7

السيات العام والنلام التعليمي

9622

0667

7

7

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

9694

0667

2

9660

0626

ـــ

املتوسا العام عور املعوقات

يتضـ مـن اجلـدول ( 7ـــ  )7أن درجـة املوافقـة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية بصــورة إماليــة عاليــة س حيــث بلــم املتوســا العــام عــور
املعوقات ( )9660من ( )2وهذا يبني مدى أهمية حماولة جتاوز هذه املعوقات .
وعند حساب املدى بني متوسطات اعاور الفرعية للمعوقـات س الحـأ الباحـث أن اعـور الفرعـي
الذ حقق متوسطه املرتبة األوىل هو حمور  :اجلوانب املعرفيـة والتـدريب والتأهيـل س وقـد بلـم ()9647
س واعور الفرعي الذ حقق متوسـطه املرتبـة اعامسـة واألخـ ة هـو حمـور القيـادة الرتبويـة ومقاومـة
الت ــي س فقــد بلــم ( )9694س عليــه تكــون قيمــة املــدى بينهمــا ( )0697س وهــي قيمــة تو ـ أن درجــة
املوافقة بني استرابات أفـراد الدراسـة حـول اعـاور الفرعيـة اعمسـة للمعوقـات كانـت عاليـة .وهـذا
يدعم نتيرة املتوسا العام عور املعوقات س والـذ كـان عاليـاً  .ممـا يـدل علـى الترـانس يف وجهـات
نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه اعاور الفرعية اعمسة .
كما يبني اجلدول أيضا أن متوسطات درجة املوافقة على اعـاور الفرعيـة عـور معوقـات تطبيـق
االعتمـــاد املدرســـي ميعهـــا عاليـــة س حيـــث اشـــرتك للمحـــور الفرعـــي  :اجلوانـــب املعرفيـــة والتـــدريب
والتأهيـــل س واعـــور الفرعـــي  :الـــدعم واحلـــوافز س يف قيمـــة املتوســـا احلســـابي ( )9647س وهمـــا يف
املرتبة األوىل والثانيـة علـى التـوالي س وقـد يعـود ذلـك ألن أفـراد الدراسـة يعتقـدون بضـع نشـر قافـة
اجلودة واالعتماد املدرسي وقصور وعي منسوبي املدارا بضرورة تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي س
وقلة ال امج التدريبية املت صصة يف ذلك س مع نـدرة الكـوادر املثهلـة يف مـال االعتمـاد املدرسـي س
واحلاجــة العاليــة لتأهيــل البيعــة املكانيــة لتتناســب مــع معــاي االعتمــاد املدرســي س ويتــوازى ذلــك مــع
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قصور الدعم املناسب لتحقيق االعتماد املدرسي س والضع يف مال احلوافز التشـريعية الـيت تـدعم
املتميزين وترفع من مستوى أدائهم .
وبلم املتوسا احلسابي للمحور الفرعي  :املشاركة والشـركات ( )9664وجـاء يف الرتتيـب الثالـث
س وقــد يكــون ذلــك ألن أفــراد الدراســة يــرون أن هنــاك قصــوراً عالي ـاً يف تفعيــل عمليــات املشــاركة
والشراكات س وتأ ذلك على مقيق معاي االعتماد املدرسي .
وبلــم املتوســا احلســابي للمحـــور الفرعــي  :الســيات العـــام والنلــام التعليمــي ( )9622س وجـــاء يف
الرتتيب الرابع س وكـذلك بلـم املتوسـا احلسـابي للمحـور الفرعـي  :القيـادة الرتبويـة ومقاومـة الت ـي
( )9694وجاء يف الرتتيب اعامس س وقد يكون ذلك ألن أفراد الدراسـة يـرون أن هنـاك قصـوراً عاليـاً
يف دور الســـيات العـــام والنلـــام التعليمـــي س وكـــذلك دور القيـــادة الرتبويـــة س يف دعـــم مقيـــق معـــاي
االعتماد املدرسي س وكذلك الدور السليب لتأ مقاومة الت ي س وهذه الرؤية تدعمها بيعة عملـهم
القيادية املرتبطة بوزارة التعلـيم س وممارسـاتهم املهنيـة اليوميـة س وخـ تهم العريضـة س والـيت تـنعكس
على قدرتهم العالية يف بناء مثل هذه التصورات .
وللتعرف على ما إذا كان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني اسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســـعودية س بـــاختعف اعـــاور الفرعيـــة هلـــذا اعـــور س اســـت دم الباحـــث مليـــل التبـــاين األحـــاد
( )One Way ANOVAلتو ي داللة هذه الفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )2نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروا بني
استجابات أفراد الدراسة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي طبقاً إىل اختالف احملاور الفرعية
احملور الرئيسي
معوقات تطبي
االعتماد املدرسي

بني اجملموعات

جمموع
املربعات
706770

مصدر التباين

مستوى
درجات متوسط
قيمة ف
الداللة
احلرية املربعات
76294
7

داخل اجملموعات

7676702

230

06777

اجملمو

7476729

237

ـــ

26477

**1011

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
يتضـ مـن خـعل النتـائج املو ـحة يف اجلـدول ( 7ـــ  )7وجـود فـروت ذات داللـة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0607فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حول درجة املوافقة على معوقـات تطبيـق االعتمـاد
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املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة الســـعودية بـــاختعف نـــو اعـــور الفرعـــي .
ولتحديــد الفــروت لصــاحل أ حمــور فرعــي اســت دم الباحــث اختبــار شــيفيه ( )Scheffe's Testس
وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )3نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffe's Testللكشف عن داللة الفروا بني
استجابات أفراد الدراسة على حمور املعوقات الرئيسي طبقاً إىل اختالف حمور املعوا الفرعي
ن

املعوا الفرعي ()1

773

السيات العام والنلام
التعليمي

773

القيادة الرتبوية ومقاومة
الت ي

773

املشاركة والشراكات

773

اجلوانب املعرفية والتأهيل
والتدريب

773

الدعم واحلوافز

املعوا الفرعي ()2
القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

الفرا بني املتوسطات
()2( – )1
06743

املشاركة والشراكات

06772 -

اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب

06767 -

الدعم واحلوافز

06760 -

السيات العام والنلام التعليمي

06743 -

املشاركة والشراكات

**06902 -

اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب

**06977 -

الدعم واحلوافز

**06970 -

السيات العام والنلام التعليمي

06772

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

**06902

اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب

06096 -

الدعم واحلوافز

06092 -

السيات العام والنلام التعليمي

06767

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

**06970

املشاركة والشراكات

06096

الدعم واحلوافز

06007

السيات العام والنلام التعليمي

06760

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

**06970

املشاركة والشراكات
اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب

06092
06007 -

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
يتضـ ـ مـــن اجلـــدول ( 7ـــــ  )9أن الفـــروت يف االســـترابات لصـــاحل اعـــاور الفرعيـــة ( املشـــاركة
والشراكات س اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب س الـدعم واحلـوافز ) وقـد يكـون ذلـك راجـع إىل
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أن معوقــات هــذه اعــاور مرتبطــة جبهــات خــارج نطــات وزارة التعلــيم س ولــذلك متــاج جلهــود خمتلفــة
وقدرة أعلى الستيعابها وجتاوزها.
ب .نتائج احملاور الفرعية بصورة تفصيلية :
 .1السياا العام والنظام التعليمي :
اجلدول ( 7ــ  )7يو ـ اسـترابات أفـراد العينـة علـى عبـارات االسـتبانة اعاصـة مبعوقـات تطبيـق
االعتماد املدرسي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية للمحـور الفرعـي السـيات العـام
والنلام التعليمي :
جدول ( 4ا  : )4درجة املوافقة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية للمحور الفرعي السياا العام والنظام التعليمي مرتبة تنازلياً
رقم العبارة

منعدم

ضعيف

متوسط

عالي

77

قصور مستوى الشفافية يف العمل الرتبو
والتعليمي .

ك

7

76

90

77

77

%

764

9763 7967

9762

7062

4

قصــــــور دعــــــم مــــــول إدارة التعلــــــيم س
ومكاتــــــــب التعلــــــــيم س واملــــــــدارا إىل

ك

7

79

72

77

76

%

060

9460 7063

94

7967

ك

7

70

70

79

74

%

060

9966 7267

9667

7769

ك

7

73

90

72

76

%

060

76

9763

9460

7967

منلمات متعلمة .
حمدودية بناء عمليات تطوير التعليم علـى

7

نتــــائج دراســــات علميــــة معتــ ـ ة للواقــــع
احلالي .
مموض بعض اإلجراءات والذ ينـتج عنـه

0

جتنــب عمليــات الترديــد والتطــوير خوف ـاً
من الوقو يف اعطأ.
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الرتتيب

التعليم لتطبيق معاي االعتماد املدرسي .

%

060

9763 7760

9966

7760

املوافقة

7

قصور توفر سياسة وا حة يف مثسسـات

ك

7

77

90

70

76

6

عالية

%

060

466

9760

7762

7769

تـــأ

الثقافـــة التنليميـــة احلاليـــة لكـــل

عالية

مدرسة على اجناز عمليات التطوير فيها .

ك

7

3

93

29

74

3

773

9667

0602

9

عالية

%

0

7962 7067

7366

7660

ع تقويم أداء املدرسة من خعل نتـائج
عبها س ومستوياتهم العلمية.

773

9649

0606

7

773

9667

0630

7

773

9622

7600

2

773

773

773

9627

9670

9674

0603

0632

0632

6

4

0

عالية

ك

0

77

70

23

70

70

جدًا

عالية

%

764

263

7660

9064

94

ع وجود نلام فعال للمحاسبية .

ن

املتوسط

املعياري

عالية

ك

7

4

70

76

77

773

7609

0636

7

عالية

العبارة

عالي

عالية

االستجابة

االحنراف

رقم العبارة

منعدم

ضعيف

متوسط

عالي

تطوير العملية التعليمة .

%

060

9460 7466

9760

7063

ك

7

77

77

94

72

وزارة التعلـــيم س و لعســـرتاتيرية الو نيـــة
للتحول إىل متمع املعرفة.

%

060

9269 7067

9767

7766

ـع كفـاءة نلـام إدارة املعلومـات يف
القطا الرتبو س من حيـث دقـة البيانـات

ك

0

90

72

76

70

%

0

9460 7267

7760

7267

2

9

املعرفة س و ذلك للتحقيق املتكامل لرؤيـة

وصحتها وحدا تها .

املتوسط العام

773

773

متوسا

قصور اإلملام بأهمية التحـول حنـو متمـع

3
7
0

متوسا

لـــإلدارات التعليميـــة ألداء مســـعولياتها يف

773

الرتتيب

قصــــور كفايــــة الصــــعحيات املمنوحــــة

ك

7

77

72

93

79

جدًا

9674

7607

7
7

متوسا

7

العبارة

عالي

ن

املتوسط

املعياري

املوافقة

االستجابة

االحنراف

3055

٢064

عالي

9692

9697

0639

0634

يتضـ مـن اجلـدول ( 7ـــ  )7أن درجـة املوافقـة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعليم العام باململكة العربية السعودية س واملتعلقة باعور الفرعـي السـيات العـام والنلـام التعليمـي س
كانت عالية س حيث بلم املتوسا العام ( )9622من ( )2س وعند حساب املدى بني متوسا أعلى عبـارة
وهي العبارة رقم (  ) 70والبالم ( )7609س ومتوسا أقل عبارة وهي العبارة رقم (  ) 9والبـالم ( )9674س
عليــه تكــون قيمــة املــدى بينهمــا ( )0646س وهــي قيمــة تو ـ أن درجــة املوافقــة بــني اســترابات أفــراد
الدراسـة حــول عبــارات معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة
السعوديةس واملتعلقة مبحور السـيات العـام والنلـام التعليمـي كانـت بدرجـة عاليـة  .وهـذا يـدعم نتيرـة
املتوسا العام هلذا اعور والذ كان عالياً  .مما يدل على الترانس يف وجهـات نلـر أفـراد الدراسـة
حول أهمية هذه املعوقات .
وحيتــو هــذا اعــور الفرعــي علــى (  ) 77عبــارة س تراوحــت درجــة املوافقــة بــني اســترابات أفــراد
الدراسة فيها بني العالية وهي مثـان عبـارات س و املتوسـطة وهـي ـعث عبـارات س ومل مقـق أ عبـارة
درجــة موافقــة عاليــه جــداً أو ــعيفة أو منعدمــة  .وقــد رتبــت عبــارات اعــور حســب اســترابات أفــراد
العينة ترتيبًا تنازليًا وفق املتوسا س وكانت على النحو اآلتي :
اشــرتكت العبــارة رقــم ( )7و ( )6مبتوســا حســابي واحــد هــو ( )9667س وهمــا يف املرتبــة الثالثــة
والرابعة على التوالي  .وجـاءت العبـارات ذات األرقـام  )70( :س (  )3س (  )7س ( )6س ( )77س ( )4س ()7
س ( )0س واعاصة بـ  :ع وجود نلام فعال للمحاسبية  .ع تقويم أداء املدرسـة مـن خـعل نتـائج
عبهــا س ومســتوياتهم العلميــة  .قصــور تــوفر سياســة وا ــحة يف مثسســات التعلــيم لتطبيــق معــاي
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االعتماد املدرسي  .تأ

الثقافة التنليمية احلاليـة لكـل مدرسـة علـى اجنـاز عمليـات التطـوير فيهـا .

قصــور مســتوى الشــفافية يف العمــل الرتبــو والتعليمــي  .قصــور دعــم مــول إدارة التعلــيم س ومكاتــب
التعلــيم س واملــدارا إىل منلمــات متعلمــة  .حمدوديــة بنــاء عمليــات تطــوير التعلــيم علــى نتــائج دراســات
علميــة معت ـ ة للواقــع احلــالي  .ممــوض بعــض اإلجــراءات والــذ ينــتج عنــه جتنــب عمليــات الترديــد
والتطوير خوفاً من الوقو يف اعطأ .يف الرتب الثمانية األوىل على الرتتيب س بقيم متوسطات حسـابية
عالية س وهـي  )7609( :س ( )9649س ( )9667س ( )9667س ( )9622س ( )9627س ( )9670س ( . )9674ويُرجِـع
الباحـــث هـــذه النتيرـــة إىل أهميـــة تطبيـــق نلـــام فعـــال للمحاســـبية س حيـــدد اإلجتـــاه العـــام للمدرســـة
وملكاتـــب التعلـــيم س وإلدارات التعلـــيم س وجلهـــاز الـــوزارة ككـــل س ويو ــ أوجـــه القصـــور فيهـــا س
ويضـــعهم أمـ ـام مســـثولياتهم س مـــن خـــعل ممـــل املســـعولية عـــن نتـــائج األداء الفعلـــى ســـواء لألفـــراد
أو املثسسات س مما ينعكس على عمليات التحسني والتطوير س ويتم من خعلـه تعـزز األداء الفاعـل س
وتقويم األداء الذ يشوبه القصور س ويُعحأ أن مشـرو امللـك عبـد اهلل بـن عبـدالعزيز ( رمحـه اهلل )
لتطــــوير التعلــــيم العــــام ركــــز علــــى مقيــــق اعاســــبية يف النلــــام التعليمــــي الســــعود مســــتقبعً
(احلكمي س 7077م س  . )70وتتفق هذه النتيرة مع دراسة ( Eatonس7077م) .
وتفعيــل تقــويم أداء املدرســة مــن خــعل نتــائج عبهــا يســاهم يف تــوف الــدعم املناســب للمدرســة
لتكــون قــادرة علــى مســني أدائهــا س وتوجيــه اجلهــود التطويريــة للمــدارا الــيت متــاج لــدعم أك ـ
حسب نتائج عبها .
ويتضـ أن أفــراد الدراســة يــرون أن هنــاك قصــوراً يف تــوفر سياســة وا ــحة يف مثسســات التعلــيم
لتطبيق معـاي االعتمـاد املدرسـي س وقـد يكـون ذلـك لكـون االعتمـاد املدرسـي يعتـ جتربـة جديـدة
على ميدان الرتبو والتعليم يف اململكة العربية السعودية س وتتفق هذه النتيرة مـع دراسـة (عاشـور س
7077م) س ودراسة (املالكي س 7070م).
وال لكن أمفال مدى أهمية تـأ الثقافـة التنليميـة احلاليـة لكـل مدرسـة علـى اجنـاز عمليـات
التطوير فيها س ومنها مقيق معاي االعتماد املدرسي س فعـعج هـذه املسـألة ذو أهميـة عاليـة س وتتفـق
هذه النتيرة مع دراسة (الصفار س 7797م) س ودراسة (املالكيس7070م)س ودراسة (حسن س 7004م )
إن الشفافية تشكل أمرًا بالم األهمية لقـوة تأ هـا علـى خمتلـ اجملـاالت س وبـاألخص يف العمـل
الرتبــو والتعليمــي الــذ حيمــل مســثولية بنــاء مســتقبل األمــة س وتكــوين التنلــيم القيمــي األخعقــي
للفرد س فكلما مت رفع مستوى الشفافية سـاهم ذلـك يف تقليـل نسـبة الفسـاد اإلدار واملـالي س وتتفـق
هذه النتيرة مع دراسة (دريب س 7003م ) س ودراسة (امللحم س 7770هـ ).
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ويرى أفراد الدراسة أن هناك قصور يف دعم مول إدارة التعليم س ومكاتب التعلـيم س واملـدارا
إىل منلمات متعلمة س وأن هذا العائق عالي األهميـة س وقـد يكـون ذلـك ألن املنلمـات املتعلمـة تـدعم
عمليات التطـوير ذاتيـ ًا س ويـتم تقبلـها والعمـل علـى مقيقهـا مـن قبـل العـاملني مبرونـة عاليـة س ولـديها
القدرة على التحسني املستمر س والكش عن أوجه القصور ومعاجلتها س وهذا يـدعم مقيـق معـاي
االعتماد املدرسي بكفاءة وفاعلية .
وكذلك يـرى أفـراد الدراسـة أن عـائق حمدوديـة بنـاء عمليـات تطـوير التعلـيم علـى نتـائج دراسـات
علميـة معتـ ة للواقـع احلــالي عـالي األهميـة س وقــد يكـون ذلـك لطبيعــة عملـهم القياديـة وممارســاتهم
اليومية اليت نتج عنها تكوين هـذا التصـور س وممـا ينـتج عنـه عـدم مقيـق عمليـات التطـوير للمـأمول
منها رمم املوازنات املالية العالية اليت ترصد هلا .
وقد يكون أن مموض بعض اإلجراءات يساهم بدرجة عالية يف جتنب عمليات الترديـد والتطـوير
س بسب اعـوف مـن الوقـو يف اعطـأ س وبالتـالي ممـل القـائمني علـى أداء هـذه العمليـات نتـائج هـذا
الفشل س وتتفق هذه النتيرة مع دراسة (الشربيين س 7797م) .
ويعحأ أن عبارات معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســعودية س واملتعلقــة مبحــور الســيات العــام والنلــام التعليمــي حققــت متوســطات تراوحــت بــني العاليــة
واملتوسطة س مبتوسا عام عالي س بلم ( )9622من ( )2س ومل مقق أ عبارة درجة موافقة عاليـه جـداً
س أو عيفة س أو منعدمة س وهذا يثكد أهمية هذه املعوقات و رورة العمل على جتاوزها .
 .2القيادة الرتبوية ومقاومة التغيري:
اجلدول ( 7ــ  )2يو ـ اسـترابات أفـراد العينـة علـى عبـارات االسـتبانة اعاصـة مبعوقـات تطبيـق
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية للمحـور الفرعـي القيـادة الرتبويـة
ومقاومة الت ي س مرتبة تنازلياً :
جدول ( 4ا  : )5درجة املوافقة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام
باململكة العربية السعودية للمحور الفرعي القيادة الرتبوية ومقاومة التغيري مرتبة تنازلياً
رقم العبارة
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رقم العبارة

االستجابة

يتضـ مـن اجلـدول ( 7ـــ  )2أن درجـة املوافقـة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعليم العام باململكة العربية السـعودية س واملتعلقـة بـاعور الفرعـي القيـادة الرتبويـة ومقاومـة الت ـي
كانت متوسطة س حيث بلم املتوسـا العـام ( )9694مـن ( )2س وعنـد حسـاب املـدى بـني متوسـا أعلـى
عبارة وهي العبارة رقم (  ) 79والبالم ( ) 9629س ومتوسا أقل عبارة وهي العبـارة رقـم (  ) 74والبـالم
( )9676س عليه تكون قيمة املدى بينهما ( )0694س وهي قيمة تو أن درجة املوافقـة بـني اسـترابات
أفــراد الدراســة حــول عبــارات معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية س واملتعلقة مبحور القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي كانت عالية س وهذا يدعم نتيرـة
املتوسا العام هلذا اعور والذ كـان بدرجـة متوسـطة وقريـب جـدًا مـن أن يكـون عاليـاً  .ممـا يـدل
على الترانس يف وجهات نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه املعوقات .
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وحيتو هذا اعور على (  ) 0عبارة س تراوحت درجة املوافقة بني اسـترابات أفـراد الدراسـة فيهـا
بني العالية وهي عث عبارات س واملتوسطة وهي مخـس عبـارات س ومل مقـق أ عبـارة درجـة موافقـة
عالية جداً أو عيفة أو منعدمة  .وقد رتبت عبارات اعور حسب استرابات أفراد العينة ترتيبًا تنازليًا
وفق املتوسا س وكانت علـى النحـو اآلتـي  :اشـرتكت العبـارة رقـم ( )73و ( )77يف متوسـا حسـابي
واحــد هــو ( )9672س وهمــا يف املرتبــة الثانيــة والثالثــة علــى التــوالي س وكــذلك اشــرتكت العبــارة رقــم
( )77و ( )70يف متوسا حسابي واحد هو ( )9673س وهما يف املرتبة السادسة والسابعة على التوالي .
جــاءت العبــارات ذات األرقــام  )79( :س ( )73س ( )77س واعاصــة بـــ  :تــدني مســتوى التــزام اإلدارة
العليـا بتطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي  .تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يزيــد مــن أعبــاء املعلمــني .
ــع تــبين اإلدارة العليــا لتطبيــق نلــام اجلــودة الشــاملة س وهــو أســاا االعتمــاد املدرســي يف التعلــيم
العـام س ممــا يزيــد مــن مقــاومتهم لتطبيقــه س يف الرتـب الــثعث األوىل علــى الرتتيــب س بقــيم متوســطات
حسابية عالية س وهي  )9629( :س ( )9672س (. )9672
ويُرجِــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أهميــة دور القيــادة العليــا اجلــوهر يف مقيــق نلــام اجلــودة
الشــاملة يف ميــع مكونــات النلــام التعليمــي بشــكل عــام س ســواءً يف وزارة التعلــيم س أو يف الوحــدة
األساسية فيه وهي املدرسة س وتتفق هـذه النتيرـة مـع دراسـة (النـوح س وموسـى س وفـراج س 7077م ) س
ودراسة (الريس س 7797م) .
ويعحأ أن أفراد الدراسة يرون أن تطبيق معاي االعتماد املدرسي يزيد من أعباء املعلمني س ممـا
يزيد مـن مقـاومتهم لتطبيقـه س وقـد يكـون ذلـك ألن جهـود املعلمـني تشـكل حرـر الزاويـة يف مقيـق
معــاي االعتمــاد املدرســي س وعليــه فــإن زيــادة األمح ـال الوظيفيــة ستســاهم يف مقــاومتهم لتطبيقــه س
وتتفــق هــذه النتيرــة مــع دراســة (الشــربيين س 7797م) س ودراســة (عاشــور س 7077م) س وختــال هــذه
النتيرة دراسة (النوح س وموسى س وفراج س 7077م) و اليت تشـ إىل حـر أعضـاء اجملتمـع املدرسـي
على التطوير و النهوض مبدارسـهم مـن خـعل تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي س وبالتـالي لـن يقومـوا
مبقاومة هذا الت ي .
وجـــــاءت العبـــــارات ذات األرقـــــام  )72( :س ( )76س ( )77س ( )70س ( )74س واعاصـــــة بــــــ  :قلـــــة
الصعحيات الكافية لدى القيادة الرتبوية يف املدرسـة الداعمـة لعمليـات التطـوير والتحسـني املسـتمر.
قلـة تـوفر قافـة إدارة الت ـي لـدى القيـادات الرتبويـة  .تـدني مسـتوى تطبيـق معـاي اختيـار القيـادات
الرتبوية  .تطبيق معاي االعتماد املدرسي يزيد من أعباء اإلداريني س مما يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يســتحوذ علــى الكــث مــن وقــت القيــادة املدرســية والعــاملني فيهــا .
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يف الرتب من الرابعة إىل الثامنة على الرتتيب س بقـيم متوسـطات حسـابية متوسـطة س وهـي  )9693( :س
( )9690س ( )9673س ( )9673س ( . )9676ويُرجِع الباحث هذه النتيرة إىل أن أفراد الدراسة قـد يـرون أن
التليمـات األخـ ة الـيت اســتهدفت املدرسـة س مــن خــعل تـوف الــدليل التنليمـي والــدليل اإلجرائــي س
وزيادة الصعحيات املمنوحة ملدير املدرسة س وختصيص ميزانية خاصـه هلـا س والتشـكيعت املدرسـية
اجلديدة س مل تصل للدرجة املطلوية اليت تدعم القيادة الرتبوية املدرسية يف العمـل علـى مقيـق معـاي
االعتماد املدرسي س ويواز ذلك أن قافة إدارة الت ي مل تدعم بالشكل املناسب يف القيـادة الرتبويـة
س لعـدد مـن األسـباب مـن أهمهـا أن تطبيـق معـاي اختيـار القيـادات الرتبويـة ال يـتم تفعيلـه بالصـورة
املطلوبة س ولعل عدم إقرار حوافز جتذب املميزين من املعلمني للعمل القياد والذ أدى لعـزوفهم عنـه
مـن أهـم أسـباب ذلـك  .وتتفـق هـذه النتيرــة مـع دراسـة (النـوح س وموسـى س وفـراج س 7077م ) ودراســة
(النوح س وموسى س وفراج س 7077م)  .ويرى أفراد الدراسة أن تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي يزيـد
إىل حد ما من أعباء اإلداريني س وبالتالي يزيد من مقاومتهم لتطبيقه س فهو يستحوذ على الكـث مـن
وقت القيادة املدرسية والعاملني فيها  .وتتفق هذه النتيرـة مـع دراسـة (الشـربيين س 7797م) س ودراسـة
(القرنــي س 7797هـــ) س ودراســة (عاشــور س 7077م)  .ويعحــأ أن عبــارات معوقــات تطبيــق االعتمــاد
املدرســي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيــة الســـعودية س واملتعلقـــة مبحـــور القيـــادة الرتبويـــة
ومقاومــة الت ــي حققــت متوســطات تراوحــت بــني العاليــة واملتوســطة س مبتوســا عــام متوســا وقريــب
جداً من العالي س فقد بلم ( )9694من ( )2س ومل مقق أ عبارة درجة موافقة عاليه جدًا س أو ـعيفة
س أو منعدمة س وهذا يش إىل أن هذه املعوقات متل درجة متوسطة يف أهمية العمل على جتاوزها .
 .3املشاركة والشراكات :
اجلدول ( 7ــ  )6يو ـ اسـترابات أفـراد العينـة علـى عبـارات االسـتبانة اعاصـة مبعوقـات تطبيـق
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س مرتبة تنازلياً :
جدول ( 4ا  : )6درجة املوافقة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية للمحور الفرعي املشاركة والشراكات مرتبة تنازلياً
رقم العبارة
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رقم العبارة
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االستجابة

االحنراف

يتضـ مـن اجلـدول ( 7ـــ  )6أن درجـة املوافقـة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعليم العام باململكة العربيـة السـعودية س واملتعلقـة بـاعور الفرعـي املشـاركة والشـراكات كانـت
عالية س حيث بلم املتوسا العام ( )9664من ( )2س وعند حسـاب املـدى بـني متوسـا أعلـى عبـارة وهـي
العبارة رقـم (  ) 77والبـالم ( )9637س ومتوسـا أقـل عبـارة وهـي العبـارة رقـم (  ) 77والبـالم ( )7633س
عليـه تكـون قيمــة املـدى بينهمـا ( )0639س وهــي قيمـة تو ـ أن درجـة املوافقـة بــني اسـترابات أفــراد
الدراســة حــول عبــارات معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة
السعودية س واملتعلقة مبحور املشاركة والشراكات كانت عالية  .وهـذا يـدعم نتيرـة املتوسـا العـام
هلذا اعور والذ كان عاليـاً  .ممـا يـدل علـى الترـانس يف وجهـات نلـر أفـراد الدراسـة حـول أهميـة
هذه املعوقات  .وحيتو هـذا اعـور علـى (  ) 2عبـارة س تراوحـت درجـة املوافقـة بـني اسـترابات أفـراد
الدراسـة فيهــا بـني العاليــة وهــي أربـع عبــارات س واملتوسـطة وهــي عبــارة واحـدة س ومل مقــق أ عبــارة
درجة موافقة عالية جداً أو عيفة أو منعدمة  .وقد رتبت عبارات اعور حسب استرابات أفراد العينـة
ترتيب ًا تنازليًا وفق املتوسا س وكانت على النحو اآلتـي  :جـاءت العبـارات ذات األرقـام  )77( :س ()77
س ( )79س ( )70س واعاصــة بـــ  :قلــة مشــاركة املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة يف عمليــات صــنع
القـــرارات اعاصـــة بتطـــوير التعلـــيم  .تـــدني مســـتوى مشـــاركة اجملتمـــع اعلـــي يف بـــرامج املدرســـة
وأنشطتها  .حصر دور العاملني يف املدارا بتنفيذ ما متليه عليهم الوزارة وإدارات التعليم مـن تعليمـات
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قلــة مشــاركة أوليــاء األمــور يف بــرامج املدرســة وسياســاتها س والضـ ا حنــو تطــوير أدائهــا  .يف الرتــب
األربــع األوىل علــى الرتتيــب س بقــيم متوســطات حســابية عاليــة س وهــي  )9637( :س ( )9602س ( )9607س
( . )9640وجــــــاءت العبــــــارة رقــــــم  )77( :س واعاصــــــة بـــــــ  :تــــــدني مســــــتوى مشــــــاركة الطــــــعب
يف األنشطة املدرسـية س يف املرتبـة اعامسـة علـى الرتتيـب س بقيمـة متوسـا حسـابي متوسـا س وهـو :
جــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أن هنــاك قصــور يف تفعيــل مشــاركة املســتفيد الــداخلي
( . )7633ويُر ِ
واعـارجي مـن العمليـة التعليميـة يف عمليـات صـنع القـرار اعاصـة بتطـوير التعلـيم س ولعـل ذلـك عائـد
للت وف من أن هذه املشاركة تست رت الكث من الوقت واجلهد س وقد ال مقق املـأمول منهـا س ويف
املقابل نتج عن ذلك قلة مشـاركة أوليـاء األمـور واجملتمـع اعلـي يف بـرامج املدرسـة وأنشـطتها س وقـد
يكون لديهم تصور أنهم بعيدين عـن مـا يـدور فيهـا مـن بـرامج تطويريـة لعـدم التفعيـل اجليـد مـن قبـل
القيادة املدرسية واملعلمني ملثل هذه الشراكات واملشاركات س وقد ي ر ذلك عدم التفاعل العالي مـن
قبل الطعب مع األنشطة املدرسية س فلعل زيادة مشاركة أولياء األمور تزيد من تفاعل الطـعب معهـا.
أمــا علــى صــعيد العــاملني يف املــدارا فقــد يكــون هنــاك نلــرة ســلبية حــول قــدراتهم وأمكانيــاتهم
وتأهيلــهم س فــتم حصـــر أدوارهــم يف تنفيــذ مـــا متليــه علــيهم الـــوزار وإدارات التعلــيم مــن تعليمـــات س
وأبعادهم عن املشاركة يف صنع القرارات املص ية س وهذا األمـر يـث ر علـى مقيـق عمليـات التطـوير
والتحسـني يف املدرسـة لكـون العـاملني فيهـا هلــم دور أساسـي يف تنفيـذها  .ويعحـأ أن ذلـك باجملمــل
يشــكل عــائق عــالي األهميــة يف مقيــق معــاي االعتمــاد املدرســي الداعمــة ملثــل هــذه املشــاركات
والشـــراكات  .وتتفـــق هـــذه النتيرـــة مـــع دراســـة ( Pondس7007م) سودراســـة ( Celeس 7000م) س
ودراســـة (بـــدو س 7003م) س ودراســـة (امللحـــم س 7770هــــ) س ودراســـة (عبـــداهلل س 7070م)سودراســـة
(النوحسوموسىس وفراج س 7077م ) ودراسة (الـريس س 7797م)  .ويعحـأ أن عبـارات معوقـات تطبيـق
االعتمـاد املدرســي يف مراحـل التعلــيم العـام باململكــة العربيـة الســعودية س واملتعلقـة مبحــور املشــاركة
والشراكات حققت متوسطات تراوحت بني العالية وهي أربع عبارات س واملتوسطة وهي عبارة واحـدة
س مبتوســا عــام عــالي س بلــم ( )9664مــن ( )2س ومل مقــق أ عبــارة درجــة موافقــة عاليــه جــداً س أو
عيفة س أو منعدمة س وهذا يثكد على األهمية العالية هلذه املعوقات و رورة العمل على جتاوزها .
 .4اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب :
اجلدول ( 7ــ  )4يو ـ اسـترابات أفـراد العينـة علـى عبـارات االسـتبانة اعاصـة مبعوقـات تطبيـق
االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية للمحــور الفرعــي اجلوانــب
املعرفية والتأهيل والتدريب س مرتبة تنازلياً :
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جدول ( 4ا  : )7درجة املوافقة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية للمحور الفرعي اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب مرتبة تنازلياً
رقم العبارة
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عالي

يتضـ مــن اجلــدول ( 7ــــ  )4أن درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل
التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س واملتعلقــة بــاعور الفرعــي اجلوانــب املعرفيــة والتــدريب
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والتأهيل كانت عالية س حيث بلم املتوسـا العـام ( )9647مـن ( )2س وعنـد حسـاب املـدى بـني متوسـا
أعلى عبـارة وهـي العبـارة رقـم (  ) 76والبـالم ( )7609س ومتوسـا أقـل عبـارة وهـي العبـارة رقـم ( ) 97
والبــالم ( )9699س عليــه تكــون قيمــة املــدى بينهمــا ( )064س وهــي قيمــة تو ـ أن درجــة املوافقــة بــني
اســترابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام
باململكة العربيـة السـعودية س واملتعلقـة مبحـور اجلوانـب املعرفيـة والتـدريب والتأهيـل كانـت عاليـة س
وهذا يدعم نتيرة املتوسا العام هلـذا اعـور والـذ كـان بدرجـة عاليـة  .ممـا يـدل علـى الترـانس يف
وجهات نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه املعوقات .
وحيتو هذا اعور على (  ) 70عبـارات س تراوحـت درجـة املوافقـة بـني اسـترابات أفـراد الدراسـة
فيهــا بــني العاليــة وهــي مثــان عبــارات س واملتوســطة وهــي فقــا عبــارتني س ومل مقــق أ عبــارة درجــة
موافقـة عاليـة جـداً أو ـعيفة أو منعدمـة  .وقـد رتبـت عبـارات اعـور حسـب اسـترابات أفـراد العينـة
ترتيبًا تنازليًا وفق املتوسا س وكانت على النحو اآلتي :
جـــــاءت العبـــــارات ذات األرقـــــام  )76( :س ( )70س( )73س ( )74س ( )90س ( )97س ( )72س ( )99س
واعاصـة بــ  :قلـة تـوفر الكـوادر التدريبيـة املثهلـة يف االعتمـاد املدرسـي  .قصـور تـوفر فـر الـدعم
االستشــار للمــدارا مــن بيــوت اعـ ة يف االعتمــاد املدرســي  .ــع نشــر الــوعي ملنســوبي املــدارا
بضرورة تطبيق معاي االعتماد املدرسي  .تدني مستوى كفاءة عمليـات التـدريب علـى تطبيـق مراحـل
نلام االعتماد املدرسي  .اختعف تصورات العاملني حول املفاهيم النلرية لععتماد املدرسي ومراحـل
تطبيقاته العملية  .تدني مستوى نشر قافة التقويم س والوعي بأهميته  .ع كفـاءة بـرامج التطـوير
املهين ملنسوبي املدرسة بشكل عام  .يف الرتب السبع األوىل علـى الرتتيـب س بقـيم متوسـطات حسـابية
عالية س وهي )7609( :س ( )7600س ( )9637س ( )9600س ( )9609س ( )9640س (. )9629
ويُرجِــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أن مقيــق االعتمــاد املدرســي ينب ــي أن ينطلــق مــن قاعــدة صــلبة
مبنيـة أو ًال علـى نشــر قافتـه مـع التأكيــد علـى أهميتـه وارتبا ــة بـاجلودة والتقـويم س و ــم العمـل علــى
تأهيل األفراد العاملني من أجل مقيقه س ومنطلق هذا األمر يتم من خعل عمل بـرامج تدريبيـة فاعلـة
وذات كفــاءة عاليــة تســاهم يف بنــاء الثقافــة مــن جهــة س وإعــداد الكفــاءات املت صصــة يف االعتمــاد
املدرسي من جهة أخرى س م يأتي دور اإلنتقال ملرحلة التطبيق العملـي مـن أجـل أن يـتم مقيـق معـاي
االعتمــاد املدرســي بكفــاءة وفاعليــة س م ـع تيس ـ الــدعم االستشــار للمــدارا مــن بيــوت اع ـ ة يف
االعتمــاد املدرســي س وتتفــق هــذه النتيرــة مــع دراســة (نــدا س والشــحنة س 7797م) س ودراســة (النــوح س
وموسى س وفراج س 7077م) س ودراسة (عاشور س 7077م) س ودراسة ( Celeس 7000م) .
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وجـــاءت العبـــارة رقـــم  )99( :س واعاصـــة بــــ  :زيـــادة عـــدد الطـــعب والطالبـــات يف الفصـــول عـــن
املعدالت العاملية املعتمدة بالنسـبة لكـل مرحلـة دراسـية س يف الرتبـة الثامنـة س بقيمـة متوسـا حسـابي
عالي س وهـو  . )9676( :ويرجـع الباحـث هـذه النتيرـة للقصـور يف عـدد األرا ـي امل صصـة للمـدارا
بشــكل عــام س وللتفــاوت يف أعــداد الطــعب والطالبــات داخــل املــدارا وكــذلك داخــل الفصــول س
وبــاختعف املــدن والقــرى واهلرــر س وهــذا العــائق كمــا هــو وا ـ مــن رأ أفــراد الدراســة ذو أهميــة
عالية س ويش ل أذهانهم وخصوص ًا لطبيعـة عملـهم القيـاد س وحنـن نشـاهد اجلهـود املبذولـة مـن قبـل
الوزارة وكـذلك اإلدارات التعليميـة يف معاجلتـه س وتتفـق هـذه النتيرـة مـع دراسـة (النـوح س وموسـى س
وفراج س 7077م ) س ودراسة (عاشور س 7077م) .
وجـاءت العبـارتني ذات األرقـام  )97( :س ( )97س واعاصـة بــ  :قلـة تـوفر املبنـى املدرسـي املعئـم .
تدني مستوى املرافق العزمة لتحقيق معاي االعتماد يف املدارا ( املعامل اجملهـزة س مراكـز مصـادر
الــتعلم س األجهــزة التقنيــة احلديثــة والكافيــة .)...يف الرتبــة التاســعة والعاشــرة علــى الرتتيــب س بقــيم
متوســطات حســابية متوســطة س وهــي )9690 (:س ( . )9699ويُرجِــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أن أفــراد
الدراسة قد يرون أن هناك أهتمام من قبل مشرو امللك عبداهلل بـن عبـدالعزيز ( رمحـه اهلل ) لتطـوير
التعليم العام يف مسـني البيعـة املدرسـية مـن خـعل تـوف املبـاني املدرسـية املعئمـة س وكـذلك جتهيـز
املدارا بالصـورة املأمولـة س ويـدعم ذلـك احلرـم املتـزاين للموازنـة امل صصـة لقطـا التعلـيم العـام يف
اململكة العربية السعودية س وتتفق هذه النتيرة مـع دراسـة (السـ يل س ومعـوض س وحسـني س 7070م)
س وختتلـ هــذه النتيرــة مــع دراســة (النــوح س وموســى س وفــراج س 7077م) والــيت تشـ نتائرهــا إىل أن
هناك قصور عـالي يف املرافـق والترهيـزات العزمـة لتحقيـق معـاي االعتمـاد يف مـدارا التعلـيم العـام
يف اململكة العربية السعودية .
ويعحأ أن عبارات معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السعودية س واملتعلقـة مبحـور اجلوانـب املعرفيـة والتـدريب والتأهيـل س حققـت متوسـطات تراوحـت بـني
العالية وهي عشر عبـارات س واملتوسـطة وهـي عبارتـان س مبتوسـا عـام عـالي س بلـم ( )9647مـن ( )2س
ومل مقق أ عبارة درجة موافقة عاليـه جـدًا س أو ـعيفة س أو منعدمـة س وهـذا يثكـد علـى األهميـة
العالية هلذه املعوقات و رورة العمل على جتاوزها .
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 .5الدعم واحلوافز :
اجلدول ( 7ــ  )0يو ـ اسـترابات أفـراد العينـة علـى عبـارات االسـتبانة اعاصـة مبعوقـات تطبيـق
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية للمحور الفرعي الدعم واحلـوافز
س مرتبة تنازلياً :
جدول ( 4ا  : )8درجة املوافقة على معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية للمحور الفرعي الدعم واحلوافز مرتبة تنازلياً
االستجابة
رقم العبارة

منعدم

ضعيف

متوسط

عالي

عملهم .

ك

0

70

77

70

%

0

9762 7663 7267

7962

قصــور نلــام مفيــز الطــعب املتفــوقني

ك

0

74

97

74

%

0

7663 9667 7764

7769

90
96
92

قصور نلام مفيز املعلمني املتميـزين يف

واملبدعني .

97
79

املتوسط العام

املتوسط

%

0

9460 7066 7063

7764

إحســــاا العــــاملني بعــــدم الر ــــا حــــول
أو اعهم الوظيفية .

97

الرتتيب

ك

0

79

72

74

94

املوافقة

%

0

9762 7367 7067

7667

قصــــــور نلــــــام مفيــــــز اإلداريــــــني ذو
االهتمام بالتطوير.

92

عالية

ك

0

77

77

97

املدرسي .

9607 773

0633

7

9646 773

0632

9

عالية

%

0

067

9460 7767

7464

ــــع تــــوفر الــــدعم املــــاد املطلـــــوب
للمــــــدارا لتحقيــــــق معــــــاي االعتمــــــاد

9647 773

0637

7

عالية

ك

0

70

73

72

99

0600

7

9666 773

7600

2

عالية

%

0

263

7069 7962

9069

استعرال مقق النتائج .

9632 773

املعياري

9699 773

0630

6

متوسطة

93

ك

0

4

70

70

96

جدًا

ف

عالية

70

العبارة

عالي

ن

االحنرا

3071

٢074

عالي

يتضـ مــن اجلــدول ( 7ــــ  )0أن درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل
التعليم العام باململكة العربية السعودية س واملتعلقة باعور الفرعي الدعم واحلوافز كانـت عاليـة س
حيث بلم املتوسا العام ( )9647مـن ( )2س وعنـد حسـاب املـدى بـني متوسـا أعلـى عبـارة وهـي العبـارة
رقــم ( )70والبــالم ( )9632س ومتوســا أقــل عبــارة وهــي العبــارة رقــم (  ) 92والبــالم ( )9699س عليــه
تكــــــــــون قيمــــــــــة املــــــــــدى بينهمــــــــــا ( )0667س وهــــــــــي قيمــــــــــة تو ـــــــــ أن درجــــــــــة املوافقــــــــــة
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بني استرابات أفراد الدراسة حول عبارات معوقات تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام
باململكــة العربيــة الســعودية س واملتعلقــة مبحــور الــدعم واحلــوافز كانــت عاليــة س وهــذا يــدعم نتيرــة
املتوسا العام هلذا اعور والذ كان بدرجة عاليـة  .ممـا يـدل علـى الترـانس يف وجهـات نلـر أفـراد
الدراسة حول أهمية هذه املعوقات .
وحيتـو هـذا اعــور علـى (  ) 6عبــارات س تراوحـت درجـة املوافقــة بـني اســترابات أفـراد الدراســة
فيهــا بــني العاليــة وهــي مخــس عبــارات س واملتوســطة وهــي عبــارة واحــدة فقــا س ومل مقــق أ عبــارة
درجة موافقة عالية جداً أو عيفة أو منعدمة  .وقد رتبت عبارات اعور حسب استرابات أفراد العينة
ترتيبًا تنازليًا وفق املتوسا س وكانت على النحو اآلتـي  :جـاءت العبـارات ذات األرقـام  )70( :س ()93
س ( )94س ( )90س ( )96س واعاصة بــ  :اسـتعرال مقـق النتـائج  .ـع تـوفر الـدعم املـاد املطلـوب
للمـدارا لتحقيـق معـاي االعتمــاد املدرسـي  .قصـور نلـام مفيــز اإلداريـني ذو االهتمـام بــالتطوير .
إحساا العاملني بعـدم الر ـا حـول أو ـاعهم الوظيفيـة  .قصـور نلـام مفيـز املعلمـني املتميـزين يف
عملــهم  .يف الرتــب اعمــس األوىل علــى الرتتيــب س بقــيم متوســطات حســابية عاليــة س وهــي  )9632( :س
( )9607س ( )9646س ( )9647س ( .)9666ويُرجِـــع الباحـــث هـــذه النتيرـــة إىل أن حصـــول املدرســـة علـــى
االعتماد املدرسي يتم من خـعل العمـل علـى شـكل مراحـل متسلسـلة تسـمى بـدورة االعتمـاد Cycle
 Accreditationوكل مرحلة متاج لفرتة زمنية من أجل مقيقها س وهذا ينتج عنه ا مـن أجـل
اسـتعرال مقيــق النتــائج س ويــواز ذلــك ــع الــدعم املــاد املطلــوب للمــدارا وامل صــص لتحقيــق
االعتماد املدرسي واملتواكب مع ـع مصـادر التمويـل الـذاتي وعـدم تنوعهـا س وتـأ هـذا الضـع
املــاد يســاهم يف قصــور نلــام مفيــز العــاملني واملعلمــني املتميــزين داخــل املدرســة س ومــع إحســاا
بعضـهم بعـدم الر ـا حـول أو ـاعهم الوظيفيـة س فكـل ذلـك يـث ر سـلب ًا علـى أدائهـم املوجـه لتحقيـق
معاي االعتماد املدرسي س وتتفق هذه النتيرة مع دراسـة (الشـربيين س 7797م) س ودراسـة (الصـفار س
7797م) س ودراســـة (النـــوح س وموســـى س وفـــراج س 7077م) س ودراســـة (عاشـــور س 7077م) س ودراســـة
(املالكي س 7070م) س ودراسة (رفاعي س 7070م) س ودراسة (النبو س 7006م)
جاءت العبارة ذات الرقم )92( :س واعاصة بـ  :قصور نلام مفيز الطـعب املتفـوقني واملبـدعني س
يف الرتب السادسة على الرتتيـب س بقيمـة متوسـا حسـابي متوسـا س وهـو  . )9699( :ويُرجِـع الباحـث
ه ذه النتيرة إىل أن أفـراد الدراسـة قـد يـرون أن هنـاك العديـد مـن الـ امج الـيت تقـدمها وزارة التعلـيم
وعلــى خمتلـ املســتويات ( املدرســة س مكتــب التعلــيم س إدارة التعلــيم ) والــيت تــدعم ومفــز الطــعب
املتفـــوقني واملبـــدعني وترعـــاهم س كرـــائزة الرتبيـــة والتعلـــيم للتميـــز س والـ ـ امج امل صصـــة لرعايـــة
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املوهوبني س وكذلك الشراكات القائمة واملفعلة مـع جهـات خارجيـة متـارا نفـس الـدور املوجـه هلـذه
النوعية من الطعب .
ويعحأ أن عبارات معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السـعودية س واملتعلقــة مبحــور الــدعم واحلــوافز س حققــت متوســطات تراوحــت بــني العاليــة وهــي مخــس
عبارات س واملتوسطة وهي عبارة واحدة فقا س مبتوسا عام عالي س بلم ( )9647من ( )2س ومل مقـق
أ عبارة درجة موافقة عاليه جداً س أو عيفة س أو منعدمة س وهذا يثكد علـى األهميـة العاليـة هلـذه
املعوقات و رورة العمل على جتاوزها .
 السؤال الثالث  :ما مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكاة العربياة
السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة ؟
است دم الباحث املتوسطات احلسـابية س واإلحنـراف املعيـار س والتكـرارات س والنسـب املعويـةس
لإلجابة عن هذا السثال س من خعل عرض نتائج اعاور الفرعية عور املطالـب س بصـورة إماليـة س
م عرض نتائج كل حمور فرعـي بصـورة تفصـيلية س لتتضـ آراء أفـراد الدراسـة حـول ميـع اعـاور
الفرعيـــة املتعلقـــة بدرجـــة املوافقـــة علـــى مطالـــب تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية .
أ .نتائج احملاور الفرعية بصورة إمجالية :
اجلدول ( 7ـــ  )3يو اسـترابات أفـراد الدراسـة علـى عبـارات االسـتبانة يف اعـوريني الفـرعيني
للمحور الرئيسي مطالب تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة السـعودية
بصورة إمالية :
جدول ( 4ا ا  : )9درجة املوافقة على احملاور الفرعية حملور مطالب تطبي االعتماد املدرسي
يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية مرتبة تنازلياً
م

احملاور الفرعية

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

7

مطالب لوزارة التعليم

7670

0640

7

7

مطالب هليعة تقويم التعليم العام

7607

0637

7

4012

٢078

-

املتوسط العام حملور املطالب

( من أصل  5درجات )
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يتضـ مـن اجلـدول ( 7ـــ  )3أن درجـة املوافقـة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية بصــورة إماليــة عاليــة س حيــث بلــم املتوســا العــام عــور
املطالب ( )7677من ( )2وهذا يبني مدى أهمية تبين هذه املطالب قدر املستطا .
يــبني اجلــدول ( 7ــــ  )3أن متوســطات درجــة املوافقــة علــى اعــاور الفرعيــة عــور مطالــب تطبيــق
االعتماد املدرسي أيضًا عالية س حيـث بلـم املتوسـا احلسـابي للمحـور الفرعـي مطالـب لـوزارة التعلـيم
( )7670وجــاء يف الرتتيــب األول س وبلــم املتوســا احلســابي عــور مطالــب هليعــة تقــويم التعلــيم العــام
( )7607وجاء يف الرتتيب الثاني س وهذا يبني مدى أهمية دور وزارة التعليم اعور يف مقيق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س م يليـه دور هيعـة تقـويم التعلـيم العـام س
وأنه ال لكن مقيق االعتماد املدرسي بدون تعاون وتكامل كع اجلهتني.
وقد يرجع ذلك لطبيعة عمـل أفـراد الدراسـة املرتبطـة بـوزارة التعلـيم س وعليـه لـديهم تصـور وا ـ
حــول املطالــب املرتبطــة بــالوزارة منطلــق مــن خ ـ تهم وممارســتهم وو ــوح الصــورة حــول أدوار الــوزارة
ومســثولياتها س بعكــس هيعــة تقــويم التعلــيم العــام اجلديــدة والــيت مل تنطلــق فعليـاً مــن حيــث مديــد
مسثلياتها وأداء أدوارها أ ناء فرتة تنفيذ الدراسة .
وللتعرف على ما إذا كان هنالك فروت ذات داللـة إحصـائية بـني اسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السعودية س باختعف املطالـب املتعلقـة بـوزارة التعلـيم س واملطالـب املتعلقـة بهيعـة تقـويم التعلـيم العـام س
است دم الباحث اختبار "ت" ) (T-Testلتو ي داللة هذه الفروت سوجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا : )1٢نتائج اختبار "ت" ) (T-Testللفروا بني استجابات أفراد الدراسة على حمور
املطالب الرئيسي طبقاً إىل احملورين الفرعيني
احملور الرئيس
مطالب تطبي االعتماد املدرسي

احملور الفرعي

التكرارات املتوسط

مطالب وزارة التعليم

773

7670

مطالب هيعة تقويم التعليم العام

773

7609

االحنراف
املعياري
0640
0637

قيمة
ت

مستوى
الداللة

7629

06774

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )70عدم وجود فـروت ذات داللـة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حـول درجـة املوافقـة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السـعودية بـاختعف اعـورين الفـرعيني للمطالـب س
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حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى أكـ مـن ( )0602س وهـذا يثكـد علـى مـدى توافـق أفـراد
الدراسة العالي حول أهمية مقيق هذه املطالب بشكل عـام س مـن أجـل تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف
مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س ومقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية .
ب .نتائج احملاور الفرعية بصورة تفصيلية :
 .1مطالب وزارة التعليم :
اجلدول رقم ( 7ــ  )77يو ـ اسـترابات أفـراد الدراسـة علـى عبـارات االسـتبانة يف حمـور مطالـب
تطبيق االعتماد املدرسي مبراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س واملتعلقـة بـاعور الفرعـي
مطالب وزارة التعليم س مرتبة تنازلياً :
جدول ( 4ا  : )11درجة املوافقة على مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام
باململكة العربية السعودية للمحور الفرعي مطالب وزارة التعليم مرتبة تنازلياً
رقم العبارة

منعدم

ضعيف

متوسط

عالي

%

764

767

2262 7267 7967

ك

7

7

79

20

29

%

060

764

7063

77

7762

ك

7

7

70

20

27

%

060

967

067

77

7267

تعزيــز قيمــة ومكانــة مهنــة التعلــيم س وجعلــها
مهنــة جاذبــة مادي ـاً ومعنوي ـاً للمتميــزين لينقلــوا
متيزهم لطعبهم .
تـــوفر خطـــة اســـرتاتيرية لتطـــوير املثسســـات
التعليمية .
تفعيل العمل بالدليل التنليمي ملدارا التعلـيم
العــــام للعــــام الدراســــي  7797ــــــ 7792هـــــ س
والعمل على مسينه وتطويره .
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90

املتوسط

ك

7

2

76

66

7673 773
7673 773
7670 773
7670 773

الرتتيب

%

060

967

7366 9269 7063

نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة .

املوافقة

ك

7

7

79

77

23

والعمل على مسينه وتطويره.

0606
0634
0643
0607

9
7
2
6

عالية جدًا

4

%

0

764

7067

77

7667

7699 773

0649

7

عالية جدًا

7

تفعيل العمل بالدليل اإلجرائي ملدارا التعلـيم
العــــام للعــــام الدراســــي 7792 _ 7797هـــــ س

ك

0

7

77

20

22

عالية جدًا

72

%

0

967

367

2767 9269

تـــبين القيـــادة العليـــا لتطبيـــق نلـــام اجلـــودة

67

7696 773

0643

7

عالية جدًا

9

الشــــاملة س فهـــــو أســـــاا مقيـــــق االعتمـــــاد
املدرسي يف التعليم العام .

ك

0

7

77

77

جدًا

املعياري

عالية جدًا

0

العبارة

عالي

ن

عالية جدًا

7

االستجابة

االحنراف

رقم العبارة

منعدم

ضعيف

متوسط

عالي

2

إجياد شراكة تكاملية بني كليات الرتبيـة و
وزارة الرتبية و التعليم من أجـل إعـداد معلمـني

ك

7

77

62

مميزين ومثهلني للمهنة .

%

060

2766 7767 7067 7067

76

60

74

وفاعليتها .

%

0

067

7463 9760 7063

تعزيـــز تكـــوين الثقافـــة التنليميـــة االجيابيـــة

ك

0

7

77

27

%

0

967

7964 9269 7466

ك

0

4

72

20

%

0

263

9362 7766

6

داخل املدرسة حنو الت ي

77

العمــل علــى تطــوير املبنــى املدرســي س وجعلــه
مناسباً لتطبيق معاي نلام االعتماد املدرسـي

79

77

ك

7

4

70

27

%

060

263

067

9362 7267

توف الدعم املاد املناسـب للمـدارا املتميـزة
لتحفيزهـــــا حنـــــو مقيـــــق معـــــاي االعتمـــــاد

ك

7

77

77

20

املدرسي .

%

967

367

7064 7663 7760

رصـــد حزمـــة مـــن احلـــوافز املاديـــة واملعنويـــة
للعـــاملني يف املـــدارا الـــيت مقـــق االعتمـــاد

ك

0

77

27

%

664

7267 7464 7067 7067

ك

0

70

%

1

804

90 79
70
310 360 230
9
1
5

املدرسي .
ختفــيض عــدد الطــعب يف الفصــول الدراســية
ليتناسب مع املعدالت العاملية.

املتوسط العام
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77

97

99

74

7670 773

0604

79

7674 773

0600

77

7600 773

9632 773

7679

7672

9637 773

0637

402٢

٢07٢

72

76
74

عالية

3

التـــزام املــــدارا املرشــــحة باملعــــاي
املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي .

واألدلــــة

74

7673 773

0602

77

عالية

77

املعتمدة .

77

7670 773

0637

77

عالية

70

و التطوير .

93

عالية

تكثي برامج النمو املهين للقيادات املدرسية
واملعلمـــني وتقولهـــا للتأكـــد مـــن كفاءتهـــا

ك

0

70

79

24

7677 773

0632

70

عالية

تطبيق معاي االعتماد املدرسي .

%

0

664

76

2067 7663

7677 773

7607

3

عالي

املواءمـــة بـــني بـــرامج مشـــرو امللـــك عبـــد اهلل
( رمحــه اهلل ) لتطــوير التعلــيم العــام ومطالــب

ك

0

0

73

97

7677 773

0600

0

عالية

77

77

73

املتوسط

منلمات متعلمة.

%

0

263

7667 9269 7766

77

عالية جدًا

(
دعـــــم مـــــول إدارات التعلـــــيم
ومكاتـــــب التعلـــــيم س واملـــــدارا ) لتكـــــون

ك

0

4

72

22

عالي جدًا

7

االعتماد املدرسي .

7677 773

0604

4

عالية جدًا

%

060

767

7762 9064 7760

نشــر قافــة اجلــودة الشــاملة لكونهــا أســاا

29

عالية جدًا

ك

7

2

77

76

جدًا

الرتتيب

العبارة

عالي

ن

املعياري

املوافقة

االستجابة

االحنراف

عالي

يتض من اجلدول ( 7ــ  )77أن درجة املوافقة عالية للمحـور الفرعـي املتعلـق مبطالـب وزارة التعلـيم
س حيث بلم املتوسا العام ( )7670من ( )2س وعند حساب املدى بني متوسا أعلـى عبـارة وهـي العبـارة
رقــم (  ) 7والبــالم (  ) 7696س ومتوســا أقــل عبــارة وهــي العبــارة رقــم (  ) 3والبــالم (  ) 9637س عليــه
تكون قيمة املدى بينهما (  )0677س وهي قيمة تو أن درجة املوافقة بني اسـترابات أفـراد الدراسـة
حول عبارات مطالب وزارة التعليم لتطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة
السعودية كانت بدرجة عالية جداً  .وهذا يدعم نتيرة املتوسا العام هلذا اعور والذ كـان عاليـاً .
مما يدل على الترانس يف وجهات نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه املطالب .
وحيتــو هــذا اعــور الفرعــي علــى (  ) 74عبــارة س تراوحــت درجــة املوافقــة بــني اســترابات أفــراد
الدراسة فيها بني العالية جداً وهي عشرة عبارات س والعالية وهي سبع عبارات س ومل مقـق أ عبـارة
درجة موافقة متوسطة أو عيفة أو منعدمة  .وقد رتبت عبارات اعور حسب اسـترابات أفـراد العينـة
ترتي ًبــا تنازليًــا وفــق املتوســا س وكانــت علــى النحــو اآلتــي  :اشــرتكت العبــارة رقــم ( )9و ( )72يف
متوسا حسابي واحد هو ( )7673وهما يف الرتب الثالثة والرابعـة علـى التـوالي س وكـذلك اشـرتكت
العبارة رقم ( )7و ( )4يف متوسا حسابي واحد هو ( )7670وهما يف الرتـب اعامسـة والسادسـة علـى
التــوالي س وكــذلك اشــرتكت العبــارات رقــم ( )7و( )2و( )76يف متوســا حســابي واحــد هــو ()7677
وهم يف الرتب السابعة والثامنة والتاسعة على الرتتيب .
جاءت العبارات ذات األرقام  )7( :س ( )0س ( )9س ( )72س واعاصة بـ  :تبين القيـادة العليـا لتطبيـق
نلام اجلـودة الشـاملة س تفعيـل العمـل بالـدليل اإلجرائـي س نشـر أهميـة التحـول حنـو متمـع املعرفـة س
تعزيز قيمة ومكانـة مهنـة التعلـيم س يف الرتـب األربـع األوىل علـى الرتتيـب س بقـيم متوسـطات حسـابية
عالية جدًا وهي  )7696( :س ( )7699س ( )7673س (. )7673
ويُرجِــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أهميــة دور القيــادة العليــا اجلــوهر يف مقيــق نلــام اجلــودة
الشــاملة يف ميــع مكونــات النلــام التعليمــي بشــكل عــام س ســواءً يف وزارة التعلــيم س أو يف الوحــدة
األساســية فيــه وهــي املدرســة س وبدايــة تطبيــق املدرســة للرــودة يكــون مــن خــعل اإللتــزام بالــدليل
اإلجــراء س وتتفــق هــذه النتيرــة مــع دراســة ( Eatonس 7077م ) س ودراســة ( اليــافعي س 7070م) س
ودراسة (  Victoriaس 7000م ) .
والتحـــول حنـــو متمـــع املعرفـــة هـــو مايـــة مـــن أجـــل التحقيـــق املتكامـــل لرؤيـــة وزارة التعلـــيم س
واالسرتاتيرية الو نية للتحول إىل متمـع املعرفـة  .ويـنعكس ذلـك بصـورة مباشـرة يف جتويـد النلـام
التعليمي ورفع كفاءته وفاعليته س وتتفق هذه النتيرة مع دراسة (  Yinس 7009م) .
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وميع األنلمة التعليمية املتميزة عاملياً ركزت على تعزيز قيمة ومكانـة مهنـة التعلـيم س لتكـون
جاذبة للمتميزين من خرجيي املرحلة الثانوية س من أجل نقل متيزهم لطعبهم يف املستقبل .
كما جاءت العبارات ذات األرقـام  )7( :س ( )4س ( )7س ( )2س ( )76س ( )74س واعاصـة بــ  :تـوفر
خطة اسرتاتيرية س العمل بالدليل التنليمي س نشر قافة اجلودة س دعم مول إدارات التعلـيم لتكـون
منلمــات متعلمــة س إجيــاد شــراكة تكامليــة مــع كليــات الرتبيــة س املواءمــة بــني بــرامج مشــرو امللــك
عبــد اهلل ( ر

ااه اهلل ) لتطــوير التعلــيم العــام ومطالــب تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي س يف الرتــب

من اعامسة حتى العاشرة على الرتتيب س بقيم متوسطات حسابية عالية جداً وهـي )7670( :س ()7670
س ( )7677س ( )7677س ( )7677س (. )7677
ويُرجِع الباحث هذه النتيرة إىل أن مقيق االعتماد املدرسـي يـتم مـن خـعل عمليـات منلمـة تقـوم
على عدة مراحل ولفرتات زمنية مناسبة س وحيتاج إىل تنفيذها وجود خطـة وا ـحة للمدرسـة س وخطـة
شــاملة للتنفيــذ علــى مســتوى ميــع املــدارا س مــع اإللتــزام بالعمــل بالــدليل التنليمــي س والــذ لثــل
األســاا الــذ يقــوم عليــه مقيــق معــاي االعتمــاد املدرســي س واالعتمــاد بشــكل عــام يثكــد علــى
مشاركة ميع املنتمني للمدرسة يف عملياتـه ومراحلـه وإجراءاتـه .ولـذلك يصـب اسـت دام الت طـيا
االســرتاتيري لتنفيــذه أنســب أنــوا الت طــيا ؛ ملــا يتضــمنه مــن التأكيــد علــى املشــاركة يف تصــميم
اعطــة االســرتاتيرية مــن قبــل ميــع منســوبي املدرســة أو املثسســة التعليميــة (اجملتمــع الــداخلي) س
وكذلك أعضاء اجملتمع اعارجي الذ يستفيد من خمرجـات التعلـيم العـام  .وتتفـق هـذه النتيرـة مـع
دراسة (الريس س 7797م) س ودراسة ( Victoriaس 7000م) .
ومقيق االعتمـاد املدرسـي حيتـاج لبيعـة حا ـنة للرـودة ومتشـبعة مبفهومهـا س واملنلمـات املتعلمـة
متثل هذه البيعة فهي تدعم عمليات التطوير ذاتياً س ويتم تقبلها والعمل على مقيقها من قبل العـاملني
مبرونة عالية س ولديها القدرة على التحسني املستمر س والكش عن أوجه القصور ومعاجلتهـا .ومثـل
هذه املنلمات متاج لروافـد بشـرية ذات تأهيـل عـالي حيقـق أهـدافها بكفـاءة وفاعليـة س وهـذا يعـزز
أهمية الشراكة التكاملية بني وزارة التعلـيم وكليـات الرتبيـة س فـالوزارة متـد الكليـات بـالطعب س
والكليات متد الوزارة باملعلمني  .وتتفق هذه النتيرة مع دراسة (النـوح س وموسـى س وفـراج س 7077م )
س ودراسة (اليافعي س 7070م) س ودراسة (رفاعي س 7070م) س ودراسة (الس يل س ومعوض س وحسـني
س 7070م) .
وأحتلــــت العبــــارات أرقــــام  )77( :س ( )6س ( )77س ( )79س ( )70س ( )77س ( )3س واعاصــــة بـــــ :
تكثي برامج النمـو املهـين للقيـادات واملعلمـني س تعزيـز تكـوين الثقافـة التنليميـة داخـل املـدارا س
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العمل على تطوير املبنى املدرس ي س التـزام املـدارا املرشـحة باملعـاي س تـوف الـدعم املـاد للمـدارا
املتميزة س رصد حزمة من احلوافز املادية واملعنوية للعاملني يف املدارا الـيت مقـق االعتمـاد املدرسـي
س ختفـيض عـدد الطـعب يف الفصـول الدراسـية س يف الرتـب مـن احلاديـة عشـرة حتـى السـابعة عشـرة
على الرتتيب س مبتوسطات من ( )7670حتى (. )9637
ويُرجِـع الباحـث هـذه النتيرـة إىل أهميـة تفعيـل مفهـوم النمـو املهـين والتـدريب املسـتمر يف مسـني
أداء القيادات الرتبوية واملعلمني ومواكبتهم للمستردات الدائمة والسريعة يف عصرنا احلالي سوتتفـق
هذه النتيرة مع دراسة (الصفار س 7797م) س ودراسة ( Rabichundس7077م) .
وتعزيز تكوين الثقافة التنليمية داخل املدارا يساعد على تطبيق اجلودة ومن م مقيـق معـاي
االعتماد املدرسي س ويكون ذلك على مستوى األبعاد الثقافية التنليمية ( القيادة ـــ اهلياكل والـنلم
ـــ التحسني املستمر ـــ االبتكار ) س وتتفق هذه النتيرة مع دراسة (حسن س 7004م) .
ومتاج معاي االعتماد املدرسي للعمل على تطـويره ومسـني البيعـة املكانيـة املدرسـية احلاليـة س
والعمل املستمر على صيانتها واحلفاظ عليها لتكون داعمة لتحقيق هذه املعاي س وتتفق هذه النتيرـة
مع دراسة (الس يل س ومعوض س وحسني س 7070م)
و بالتأكيد أن التزام املدارا املرشحة باملعاي هـو اهلـدف األساسـي مـن مقيـق مفهـوم االعتمـاد
القــائم علــى االســتمرارية س فهــو عمــل مثسســي دائــم ولــيس مثقــت س وتتفــق هــذه النتيرــة مــع دراســة
(الشربيين س 7797م) س و دراسة (النوح س وموسى س وفراج س 7077م ) س ودراسة (عاشور س7077م) .
وتكمن أهمية توف الدعم املاد للمـدارا املتميـزة س بـأن مقيـق االعتمـاد املدرسـي أمـر حيتـاج
مليزانيــة خمصصــة مــن قبــل املدرســة لت طيــة تكاليفــه س وكــذلك التشــريع علــى احلصــول عليــه مــن
خعل رصد حزمة من احلـوافز املاديـة واملعنويـة للعـاملني يف املـدارا الـيت مقـق االعتمـاد املدرسـي س
وتتفق هذه النتيرة مع دراسة (عاشور س7077م) .
والعمل ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية من األمور الـيت متـاج إىل مراجعـة مسـتمرة س
لكي يتناسب عدد الطعب مع معاي االعتماد املدرسي املرتبطة بهم س وتتفق هذه النتيرة مـع دراسـة
(رفاعي س 7070م) .
ويعحــأ أن ميــع املطالــب املتعلقــة ب ـوزارة التعلــيم حققــت متوســطات تراوحــت بــني العاليــة جــداً
والعاليــة س مبتوســا عــام عــالي وقريــب مــن العــالي جــداً س فقــد بلــم ( )7670مــن ( )2س ومل مقــق أ
عبارة درجة موافقة متوسطة أو عيفة أو منعدمـة س وهـذا يثكـد علـى أهميـة هـذه املطالـب و ـرورة
العمل على مقيقها .
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 .2مطالب هيئة تقويم التعليم العام :
اجلدول ( 7ــ  )77يو استرابات أفراد الدراسة على عبارات االستبانة يف حمور مطالـب تطبيـق
االعتماد املدرسي مبراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س واملتعلقة باعور الفرعي مطالـب
هيعة تقويم التعليم العام س مرتبة تنازلياً :
جدول ( 4ا  : )12درجة املوافقة على مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام
باململكة العربية السعودية للمحور الفرعي مطالب هيئة تقويم التعليم العام مرتبة تنازلياً
رقم العبارة
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يتض من اجلدول ( 7ــ  )77أن درجـة املوافقـة عاليـة للمحـور الفرعـي املتعلـق مبطالـب هيعـة تقـويم
التعليم العام س حيث بلم املتوسا العام ( )7607من ( )2س وعند حساب املدى بني متوسـا أعلـى عبـارة
وهي العبارة رقم (  ) 70والبالم ( )7670س ومتوسا أقل عبارة وهي العبـارة رقـم (  ) 77والبـالم ()9600
س عليه تكون قيمـة املـدى بينهمـا (  )069س وهـي قيمـة تو ـ أن درجـة املوافقـة بـني اسـترابات أفـراد
الدراسة حول عبارات مطالـب هيعـة تقـويم التعلـيم العـام لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم
العام باململكة العربيـة السـعودية كانـت بدرجـة عاليـة جـداً  .وهـذا يـدعم نتيرـة املتوسـا العـام هلـذا
اعور والذ كان عالياً  .ممـا يـدل علـى الترـانس يف وجهـات نلـر أفـراد الدراسـة حـول أهميـة هـذه
املطالــب  .وحيتــو هــذا اعــور علــى (  ) 79عبــارة س وحققــت موافقــة اســترابات أفــراد الدراســة فيهــا
درجـــة عاليـــة س ومل مقـــق أ عبـــارة درجـــة موافقـــة عاليـــة جـــداً أو متوســـطة أو ـــعيفة أو منعدمـــة .
وقــــد رتبــــت عبــــارات اعــــور حســــب اســــترابات أفــــراد العينــــة ترتيبــ ـ ًا تنازليــ ـ ًا وفــــق املتوســــا س
وكانت على النحو اآلتي  :اشرتكت العبارة رقـم ( )90و ( )74يف متوسـا حسـابي واحـد هـو ()7679
وهمــا يف املرتبــة الرابعــة واعامســة علــى التــوالي س وكــذلك اشــرتكت العبــارة رقــم ( )72و ( )77يف
متوســـا حســـابي واحـــد هـــو ( )7609وهمـــا يف املرتبـــة السادســـة والســـابعة علـــى التـــوالي س وكـــذلك
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اشــرتكت العبــارات رقــم ( )70و ( )79يف متوســا حســابي واحــد هــو ( )9633وهمــا يف املرتبــة الثامنــة
والتاسعة على التوالي .
جــاءت العبــارات ذات األرقــام  )70( :س ( )73س ( )76س ( )74س ( )90س ( )77س ( )72س واعاصــة
بـ :نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة )  .تقـويم األداء املدرسـي بشـكل مسـتمر .
التقويم املستمر لعمل اللرنة التأسيسية وإجراءاتها التنفيذية بهـدف التحسـني املسـتمر ألدائهـا  .تنفيـذ
بـــرامج تدريبيـــة للقيـــادات املدرســـية وألعضـــاء جلنـــة التميـــز واجلـــودة يف املـــدارا يف مقيـــق معـــاي
االعتماد املدرسي وتنفيذ مراحله  .قيام هيعة تقويم التعليم العام بتقـديم بـرامج تدريبيـة ومهنيـة واسـعة
ملنســـوبي املـــدارا الـــيت يـــتم اعتمادهـــا مســـتقبعً  .االســـتعانة بـــاع اء امل تصـــني يف نلـــم االعتمـــاد
املدرســـي  .قيـــام اللرنـــة التأسيســـية بو ـــع األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية تطبيـــق مراحـــل االعتمـــاد
املدرســي ومعــاي ه  .يف الرتــب الســبعة األوىل علــى الرتتيــب س بقــيم متوســطات حســابية عاليــة وهــي :
( )7670س ( )7676س ( )7677س ( )7679س ( )7679س ( )7609س (. )7609
ويُرجِــع الباحــث هــذه النتيرــة إىل أهميــة نشــر قافــة التقــويم وأنواعــة ووســائلة وأدواتــه يف اجملتمــع
الرتبو س وتو هذه النتيرة مدى احلاجة لذلك وخصوصـاً عنـد التوجـه لتحقيـق االعتمـاد املدرسـي
س وتتكامل هذه النتيرة مع أهمية تفعيل مفهوم التقـويم املسـتمر سـوا ًء لـألداء املدرسـي والرتبـو مـن
جهة س أو للرهود التطويرية املتعلقة بتطبيق االعتماد املدرسي من جهة أخرى س وتتفق هذه النتيرة مـع
دراسة (امللحم س 7770هـ) س ودراسة (رفاعي س 7070م) س ودراسة (الطرير س 7797م) .
أمـا مـن ناحيــة أهميـة تنفيــذ الـ امج التدريبيـة س واالســتعانة بـاع اء امل تصــني يف نلـم االعتمــاد
املدرسي س وو ع األدلـة اإلرشـادية السـرتاتيرية تطبيـق مراحـل االعتمـاد املدرسـي ومعـاي ه س فيُرجِـع
الباحث هذه النتيرة ألرتبا ها الو يق بنشر الثقافة وتيس التطبيق من خعل مواجهـة مقاومـة الت ـي
س وكذلك تأهيل أفراد اجملتمع املدرسي من قيادة ومعلمني وعاملني لتطبيق معاي االعتماد املدرسـي
بيسر وسهولة ومقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية س فكث من الـ امج التطويريـة تتعثـر بسـبب مقاومـة
الت ي وعدم الوعي بأهميتها س أو عدم وجود اإلمكانيات البشرية اليت تساهم يف مقيق أهـدافها س
واالعتماد املدرسي حيتاج جلهد ووقت وتكالي مادية س ومن الصعب مقيقة بدون التأهيـل املناسـب
واالســـتعانة بـــاع اء امل تصـــني فيـــه ونشـــر األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية تطبيـــق مراحـــل االعتمـــاد
املدرسي ومعاي ه  .وتتفق هذه النتيرـة مـع دراسـة (الطريـر س 7797م) س ودراسـة (نـدا س والشـحنة س
7797م) س ودراسة ( Baumgardt, Lekhethoس 7079م) س ودراسة (اليـافعي س 7070م) س ودراسـة
( Celeس 7000م).
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وجاءت العبارات ذات األرقام  )70( :س ( )79س ( )77س ( )70س ( )73س ( )77س واعاصة بـ  :قيـام
اللرنــــة التأسيســــية بو ــــع تصــــور شــــامل لتطبيــــق االعتمــــاد املدرســــي ( مــــن حيــــث مديـــد املهــــام
واالختصاصــات واإلدارة والتمويــل واإلجــراءات التنفيذيــة ) ومناقشــته مــع اجلهــات التعليميــة متهيــدًا
إلقــراره  .قيــام اللرنــة التأسيســية ببنــاء معــاي االعتمــاد املدرســي مــن املعــاي املطبقــة عامليـاً .إشــراك
املسـتفيدين وأصــحاب املصــلحة يف عمليــات بنــاء املعــاي واألدلــة اإلرشــادية  .تشــكيل جلنــة تأسيســية
مسعولة عن تنفيذ نلام االعتماد املدرسي  .إدراج اللرنة التأسيسية املسعولة عن تنفيذ نلام االعتمـاد
املدرسي مت هيعة تقويم التعليم العام  .اعتماد آلية لتفعيل تبادل اعـ ات العامليـة يف مـال االعتمـاد
املدرســي  .يف الرتــب الســتة األخـ ة علــى الرتتيــب س بقــيم متوســطات حســابية عاليــة وهــي  )9633( :س
( )9633س ( )9630س ( )9637س ( )9630س (. )9600
ويُرجِع الباحث هذه النتيرة إىل أن عمليات مقيق االعتمـاد املدرسـي تـتم بطريقـة منلمـة وعلميـة
س تتناســب مــع بيعــة معــاي ه ومراحلــه والفــرتات الزمنيــة املرتبطــة بكــل مرحلــة س والعمــل علــى بنــاء
تنلــيم متكامــل لتطبيــق االعتمــاد املدرســي قــائم علــى االســتفادة مــن اع ـ ات العامليــة س وإشــراك
املستفيدين وأصحاب املصلحة س يساعد علـى مقيـق أهدافـه بكفـاءة وفاعليـة س وتتفـق هـذه النتيرـة
مع دراسة ( Baumgardt, Lekhethoس 7079م) س ودراسة ( Celeس 7000م) .
ويعحأ أن ميع املطالـب املتعلقـة بهيعـة تقـويم التعلـيم العـام حققـت متوسـطات عاليـةس مبتوسـا
عـــام عـــالي س بلـــم ( )7607مـــن ( )2س ومل مقـــق أ عبـــارة درجـــة موافقـــة عاليـــه جـــداًس أو متوســـطة
أو عيفة أو منعدمة س وهذا يثكد على أهمية هذه املطالب و رورة العمل على مقيقها .
 السااؤال الرابااع  :هاال توجااد فااروا يف اسااتجابات أفااراد الدراسااة حااول معوقااات تطبيا االعتماااد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية باختالف متغريات الدراسة :
( اجل ا ا اانس (ذك ا ا اار /أنث ا ا ااى) الت ا ا اادريب اخل ا ا ااربة يف العم ا ا اال اإلداري املؤه ا ا اال الدراس ا ا ااي
التخصص العلمي ) .
أ  .الفروا باختالف متغري اجلنس :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســـعودية س بقـ ـاً إىل اخـــتعف مـــت اجلـــنس ( ذكـــر  /أنثـــى ) س اســـت دم الباحـــث اختبـــار"ت"
) (T-Testلتو ي داللة هذه الفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
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جدول ( 4ا  : )13نتائج اختبار "ت" ) (T-Testللفروا بني استجابات أفراد الدراسة
حول معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
طبق ًا الختالف متغري اجلنس
م

احملاور الفرعية للمعوقات

7

السيات العام والنلام التعليمي

7

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

9

املشاركة والشراكات

7

اجلوانب املعرفية والتدريب والتأهيل

2

الدعم واحلوافز
املعوقات بصورة إمجالية

اجلنس التكرارات املتوسط

االحنراف قيمة
املعياري

ذكر

47

9623

0647

أنثى

72

9670

0627

ذكر

47

9690

0667

أنثى

72

9696

0660

ذكر

47

9647

0667

أنثى

72

9660

0607

ذكر

47

9649

0626

أنثى

72

9660

0642

ذكر

47

9649

0649

أنثى

72

9666

0644

ذكر

74

3063

٢055

أنثى

45

3055

٢059

مستوى

ت

الداللة

06399

06929

06764

06060

06396

06927

06700

06607

06203

06677

٢07٢6

٢0482

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )79عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد
مسـتوى ( )0602فأقـل س بـني اسـترابات أفـراد الدراسـة حـول درجـة املوافقـة علـى معوقـات تطبيـق
االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية بصــورة إماليــة س أو بصــورة
تفصيلية س باختعف مـت اجلـنس س حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى أكـ مـن ( )0602س
وقد يرجع ذلك لترانس أفراد الدراسة من حيث خلفيـتهم العلميـة و بيعـة عملـهم والتأهيـل والتـدريب
الذ حصـلوا عليـه س فمـن يشـ ل هـذه الوظـائ ( مـدير تعلـيم س مسـاعدس مسـاعدة ) جيـب أن تطبـق
عليه مموعة من املعاي ليكون مثهعً لش لها بكفاءة .
ب  .الفروا باختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
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الســــــــعودية س بقـــــــاً إىل اخــــــــتعف مــــــــت

اعـــــــ ة يف العمــــــــل اإلدار س اســــــــت دم الباحــــــــث

اختبار "ت" ) (T-Testلتو ي داللة هذه الفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )14نتائج اختبار "ت" ) (T-Testللفروا بني استجابات أفراد الدراسة
حول معوقات تطبي اال عتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
طبق ًا الختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري
م

احملاور الفرعية للمعوقات

اجلنس

7

الســـــيات العـــــام والنلـــــام
التعليمي

7

القيـــادة الرتبويـــة ومقاومـــة
الت ي

9

املشاركة والشراكات

7

اجلوانـــــــــــــب املعرفيـــــــــــــة
والتدريب والتأهيل

2

الدعم واحلوافز
املعوقات بصورة إمجالية

التكرارات املتوسط

االحنراف قيمة
املعياري

أقل من مخس سنوات

79

9620

0662

أكثر من مخس سنوات

706

9622

0667

أكثر من مخس سنوات

79

9690

0660

أقل من مخس سنوات

706

9694

0667

أقل من مخس سنوات

79

9606

0660

أكثر من مخس سنوات

706

9662

0640

أقل من مخس سنوات

79

9637

0627

أكثر من مخس سنوات

706

9660

0662

أقل من مخس سنوات

79

9607

0667

أكثر من مخس سنوات

706

9640

0642

أقل من مخس سنوات

13

307٢

٢048

أكثر من مخس سنوات

1٢6

3059

٢057

مستوى

ت

الداللة

069-

06462

06702

06376

76090

06907

76906

06760

06270

06606

٢0659

٢0511

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )77عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حول درجة املوافقة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة السـعودية بصـورة إماليـة س أو بصـورة تفصـيلية س
باختعف مت اع ة يف العمل اإلدار سحيث كان مستوى الداللة عنـد مسـتوى أكـ مـن ()0602
س ويرى الباحث أن تفس هذه النتيرة قد يتوافق مع تفس نتيرـة مـت اجلـنس السـابق س ييـث أن
ذلك قد يرجع بأن من يش ل هذه الوظائ ( مدير تعليم س مساعد س مسـاعدة ) جيـب أن تطبـق عليـه
مموعة من املعاي ليكون مثهعً لش لها بكفاءة .
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ج  .الفروا باختالف متغري املؤهل الدراسي :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســـعودية س بقـ ـاً إىل اخـــتعف مـــت املثهـــل الدراســـي ( بكـــالوريواس ماجســـت س دكتـــوراه) س
اسـت دم الباحـث مليـل التبـاين األحـاد ) (One Way ANOVAلتو ـي داللـة هـذه الفـروت س
وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )15نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروا بني استجابات
أفراد الدراسة حول معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية
السعودية طبقًا الختالف متغري املؤهل الدراسي
م

احملاور الفرعية للمعوقات

7

السيات العام والنلام التعليمي

7

القيادة الرتبوية ومقاومة الت ي

9

املشاركة والشراكات

7

اجلوانب املعرفية والتدريب والتأهيل

2

الدعم واحلوافز

املعوقات بصورة إمجالية

جمموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

ف

الداللة

بني اجملموعات

76946

7

06600

داخل اجملموعات

766377

776

06707

اجملمو

706734

770

ـــ

بني اجملموعات

06277

7

06747

داخل اجملموعات

796473

776

06944

اجملمو

77673

770

ـــ

بني اجملموعات

06373

7

0676

داخل اجملموعات

266773

776

06706

اجملمو

246990

770

ـــ

بني اجملموعات

76007

7

06207

داخل اجملموعات

766403

776

06709

اجملمو

746437

770

ـــ

بني اجملموعات

7673

7

06472

داخل اجملموعات

676034

776

06277

اجملمو

676904

770

ـــ

بني اجملموعات

٢09٢9

2

٢0454

داخل اجملموعات

360443

116

٢0314

اجملموع

370352

118

اا

مصدر التباين

287

76407

06470

06372

76777

76947

107٢1

06704

0673

06937

06739

06724

٢0187

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )72عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حول درجة املوافقة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة السـعودية بصـورة إماليـة س أو بصـورة تفصـيلية س
باختعف مت املثهل الدراسي س حيث كان مستوى الداللة عند مسـتوى أكـ مـن ( )0602س ويـرى
الباحث أن ذلك قـد يرجـع إىل مسـتوى الـوعي العـالي لـدى أفـراد الدراسـة حـول أهميـة مقيـق معـاي
االعتماد املدرسي س مما جعل لـديهم تصـور وا ـ حولـه س وبدرجـة أ ـرت اجيابـاً يف اسـتراباتهم حنـو
املعوقات .
د  .الفروا باختالف متغري التخصص العلمي :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السعودية س بقاً إىل اختعف مت الت صص العلمي ( انسانيس تطبيقيس دراسات عليـا يف اإلدارة )
س است دم الباحث مليل التباين األحاد ) (One Way ANOVAلتو ي داللـة هـذه الفـروت س
وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )16نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروا بني استجابات
أفراد الدراسة حول معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية
السعودية طبقًا الختالف متغري التخصص العلمي
م

احملاور الفرعية للمعوقات

جمموع
املربعات
26796

درجات
احلرية
7

متوسط
املربعات
76260

796767

776

06947

706734

770

ـــ

76944

7

06603

776379

776

0694

77673

770

ـــ

بني اجملموعات

06000

7

06707

داخل اجملموعات

26629

776

06704

اجملمو

246990

770

ـــ

مصدر التباين
بني اجملموعات

7

الســـــــيات العـــــــام والنلـــــــام داخل اجملموعات
التعليمي
اجملمو
بني اجملموعات

7

9

القيـــــادة الرتبويـــــة ومقاومـــــة داخل اجملموعات
الت ي
اجملمو
املشاركة والشراكات
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قيمة
ف

مستوى
الداللة

**06007 66307

76067

06073

0676

06793

م

احملاور الفرعية للمعوقات

7

اجلوانــب املعرفيــة والتــدريب
والتأهيل

2

الدعم واحلوافز

املعوقات بصورة إمجالية

بني اجملموعات

جمموع
املربعات
06932

درجات
احلرية
7

متوسط
املربعات
06730

داخل اجملموعات

746936

776

06703

اجملمو

746437

770

ـــ

بني اجملموعات

76720

7

06473

داخل اجملموعات

676373

776

06277

اجملمو

676904

770

ـــ

بني اجملموعات

10472

2

٢0736

داخل اجملموعات

35088

116

٢03٢9

اجملموع

370352

118

اا

مصدر التباين

قيمة
ف

مستوى
الداللة

06707

76977

2038

06670

06762

٢0٢97

** تعين دالة احصائياً عند مستوى  0607فأقل .
يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )76عدم وجود فـروت ذات داللـة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0607فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حول درجة املوافقة علـى معوقـات تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س بصورة إمالية س أو بصـورة تفصـيلية س
بـاختعف مـت الت صـص العلمـي س حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى أكـ مـن ( )0607س
فيما عدا اعور الفرعي اعا بالسيات العام والنلام التعليمي س فتوجـد فـروت ذات داللـة إحصـائية
عنــد مســتوى ( )0607فأقــل بــني اســترابات أفــراد الدراســة حــول درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق
االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعوديةس بــاختعف مــت الت صــص
العلمي س فيما ص السيات العام والنلام التعليمـي  .ولتحديـد الفـروت لصـاحل أ ختصـص اسـت دم
الباحث اختبار شفيه س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )17نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffe's Testللكشف عن داللة الفروا
بني استجابات أفراد الدراسة حول معوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية فيما خيص احملور الفرعي السياا العام والنظام التعليمي
طبقاً إىل اختالف متغري التخصص العلمي
ن

التخصص العلمي ()1

التخصص العلمي ()2

املتوسط احلسابي

63

إنساني

تطبيقي
دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية

0674706739-
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اخلطأ مستوى
املعياري الداللة
06732 06773
06007 06794

التخصص العلمي ()1

ن

التخصص العلمي ()2

املتوسط احلسابي
06747
0677006739
06770

إنساني
تطبيقي
77
دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية
إنساني
 70دراسات عليا يف اإلدارة
تطبيقي

اخلطأ مستوى
املعياري الداللة
06732 06773
0672 06747
06007 06794
0672 06747

ويتضـــ ـ مـــــن اجلـــــدول ( 7ـــــــ  )74أن الفـــــروت يف االســـــترابات لصـــــاحل الت صـــــص العلمـــــي
( دراســـات عليـــا يف اإلدارة الرتبويـــة ) س ويـــرى الباحـــث أنـــه قـــد يكـــون ذلـــك راجـــع إىل االخـــتعف
يف مســتوى عمــق اإلدراك حــول مفهــوم الســيات العــام والنلــام التعليمــي س والنــاتج عــن تــأ الدراســة
األكادلــة املت صصــة يف مــال اإلدارة الرتبويــة علــى احلاصــلني علــى دراســات عليــا فيهــا مــن أفــراد
الدراسة .
 السؤال اخلامس  :هل توجد فروا يف استجابات أفراد الدراساة حاول مطالاب تطبيا االعتمااد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية باختالف متغريات الدراسة :
( اجل ا ا اانس (ذك ا ا اار /أنث ا ا ااى) الت ا ا اادريب اخل ا ا ااربة يف العم ا ا اال اإلداري املؤه ا ا اال الدراس ا ا ااي
التخصص العلمي ) .
أ  .الفروا باختالف متغري اجلنس :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســـــــــــعودية س بقــــــــــاً إىل اخـــــــــــتعف مـــــــــــت اجلـــــــــــنس س اســـــــــــت دم الباحـــــــــــث اختبـــــــــــار
"ت" )  (T-Testلتو ي داللة هذه الفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )18نتائج اختبار "ت" ) (T-Testللفروا بني استجابات أفراد الدراسة
حول مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
طبق ًا الختالف متغري اجلنس
م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب وزارة التعليم

اجلنس

التكرارات

املتوسط

ذكر

47

7674

أنثى

72

7672

291

االحنراف
املعياري
0662
0643

مستوى
قيمة ت
الداللة
10531 10631

م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب هيعة تقويم التعليم العام
املطالب بصورة إمجالية

اجلنس

التكرارات

املتوسط

االحنراف
املعياري

ذكر

47

7600

0606

أنثى

72

7670

0633

ذكر

74

40٢8

٢073

أنثى

45

4018

٢086

مستوى
قيمة ت
الداللة
06246

06266

٢0622

٢0535

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )70عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة سحول درجة املوافقة على مطالب تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة السـعودية بصـورة إماليـة س أو بصـورة تفصـيلية س
باختعف مـت اجلـنس س حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى أكـ مـن ( )0602س وقـد يرجـع
ذلـك كـذلك لترــانس أفـراد الدراسـة مــن حيـث خلفيــتهم العلميـة و بيعـة عملــهم والتأهيـل والتــدريب
الذ حصلوا عليه س فمـن يشـ ل هـذه الوظـائ ( مـدير تعلـيم س مسـاعد س مسـاعدة ) جيـب أن تطبـق
عليه مموعة من املعاي ليكون مثهعً لش لها بكفاءة .
ب  .الفروا باختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســــــــعودية س بقـــــــ ًا إىل اخــــــــتعف مــــــــت اعـــــــ ة يف العمــــــــل اإلدار س اســــــــت دم الباحــــــــث
اختبار "ت" )  (T-Testلتو ي داللة هذه الفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )19نتائج اختبار "ت" ) (T-Testللفروا بني استجابات أفراد الدراسة
حول مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
طبق ًا الختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري
م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب
وزارة التعليم

االحنراف قيمة
اخلربة يف العمل اإلداري التكرارات املتوسط
ت
املعياري
أقل من مخس سنوات
0649
7673
79
06047
أكثر من مخس سنوات
0640
7670
706
291

مستوى
الداللة
06379

م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب
هيعة تقويم التعليم العام
املطالب بصورة إمجالية

االحنراف قيمة
اخلربة يف العمل اإلداري التكرارات املتوسط
ت
املعياري
أقل من مخس سنوات
0600
7672
79
06769
أكثر من مخس سنوات
0637
7607
706
أقل من مخس سنوات

13

4017

٢075

أكثر من مخس سنوات

1٢6

4011

٢078

٢0238

مستوى
الداللة
06677
٢0812

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )73عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حول درجـة املوافقـة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد
املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية بصــورة إماليــة أو بصــورة تفصــيلية س
باختعف مت اع ة يف العمل اإلدار س حيث كان مستوى الداللة عند مسـتوى أكـ مـن ()0602
س ويعتقد الباحث أن هذه النتيرة قد تتوافق مع التفس السابق املتعلـق بعـدم وجـود فـروت تعـود ملـت
اجلنس س من حيث أن من يشـ ل هـذه الوظـائ ( مـدير تعلـيم س مسـاعد س مسـاعدة ) جيـب أن تطبـق
عليه مموعة من املعاي ليكون مثهعً لش لها بكفاءة .
ج  .الفروا باختالف متغري املؤهل الدراسي :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
السعودية بقاً إىل اختعف مت املثهل الدراسي ( بكالوريواس ماجست س دكتـوراه ) س اسـت دم
الباحـث مليـل التبـاين األحـاد ) (One Way ANOVAلتو ـي داللـة هـذه الفـروت س وجـاءت
النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )2٢نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروا بني استجابات
أفراد الدراسة حول مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية
السعودية طبقاً الختالف متغري املؤهل الدراسي
م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب وزارة التعليم

بني اجملموعات

جمموع
املربعات
76344

درجات
احلرية
7

متوسط
املربعات
06300

داخل اجملموعات

266272

776

06704

اجملمو

206737

770

ـــ

مصدر التباين
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قيمة
ف
76073

مستوى
الداللة
06796

7

مطالب هيعة تقويم التعليم

املطالب بصورة إمجالية

بني اجملموعات

76673

7

76977

داخل اجملموعات

376677

776

06076

اجملمو

346729

770

ـــ

بني اجملموعات

20174

2

10٢87

داخل اجملموعات

680977

116

٢0595

اجملموع

710151

118

اا

76677

10828

06707

٢0165

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )70عدم وجود فـروت ذات داللـة إحصـائية عنـد
مســتوى ( )0602فأقــل بــني اســترابات أفــراد الدراســة س حــول درجــة املوافقــة علــى مطالــب تطبيــق
االعتمــــاد املدرســــي يف مراحــــل التعلــــيم العــــام باململكــــة العربيــــة الســــعودية س بصــــورة إماليــــة س
أو بصـورة تفصـيلية س بـاختعف مـت املثهـل الدراسـي س حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى
أكـ مــن ( )0602س وكــذلك يــرى الباحــث أن ذلــك قــد يرجــع إىل مســتوى الــوعي العــالي لــدى أفــراد
الدراسة حول أهمية مقيق معاي االعتماد املدرسي س مما جعل لديهم تصور وا ـ حولـه س وبدرجـة
أ رت اجياب ًا على استراباتهم حنو املطالب .
د  .الفروا باختالف متغري التخصص العلمي :
للتعرف على ما إذا كـان هنالـك فـروت ذات داللـة إحصـائية بـني إسـترابات أفـراد الدراسـة فيمـا
ص درجة املوافقة على مطالب تطبيق االعتماد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة
الســــعودية بقــ ـاً إىل اخــــتعف مــــت الت صــــص العلمــــي ( انســــاني س تطبيقــــي س دراســــات عليــــا
يف اإلدارة ) س اسـت دم الباحـث مليـل التبـاين األحـاد ) (One Way ANOVAلتو ـي داللـة
هذه لفروت س وجاءت النتائج كاآلتي :
جدول ( 4ا  : )21نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروا بني
استجابات أفراد الدراسة حول مطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية طبقاً الختالف متغري التخصص العلمي
م

احملور الفرعي للمطالب

7

مطالب وزارة التعليم

بني اجملموعات

جمموع
املربعات
76737

درجات
احلرية
7

متوسط
املربعات
06234

داخل اجملموعات

246734

776

06737

اجملمو

206737

770

ـــ

مصدر التباين
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قيمة
ف
76703

مستوى
الداللة
06907

7

مطالب هيعة تقويم التعليم العام

املطالب بصورة إمجالية

بني اجملموعات

96606

7

76079

داخل اجملموعات

396264

776

06004

اجملمو

346729

770

ـــ

بني اجملموعات

20228

2

10114

داخل اجملموعات

680923

116

٢0594

اجملموع

710151

118

اا

76702

10875

06706

٢0158

يتض من خعل النتائج املو حة يف اجلدول ( 7ــ  )77عدم وجود فـروت ذات داللـة إحصـائية عنـد
مستوى ( )0602فأقل بني استرابات أفراد الدراسة حـول درجـة املوافقـة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد
املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية س بصورة إمالية س أو بصـورة تفصـيلية س
بـاختعف مـت الت صـص العلمـي س حيـث كـان مسـتوى الداللـة عنـد مسـتوى أكـ مـن ( )0602س
ويرى الباحث أن تفس هذه النتيرة س قد يتوافق مع تفس نتيرة مت املثهـل الدراسـي س ييـث أن
ذلــك قــد يرجــع إىل مســتوى الــوعي العــالي لــدى أفــراد الدراســة حــول أهميــة مقيــق معــاي االعتمــاد
املدرسي س مما جعل لديهم تصور وا حوله س وبدرجة أ رت اجياب ًا على استراباتهم حنو املطالب .
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الفصل اخلامس
أبرز النتائج ا النموذج املقرتح ا توصيات الدراسة
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الفصل اخلامس
تن ـاول هــذا الفصــل عــرض أبــرز النتــائج امليدانيــة الــيت توصــلت هلــا الدراســة س ــم عــرض النمــوذج
املقرتح لععتماد املدرسي يف مدارا التعليم العام باململكة العربية السعودية س والـذ يعتـ اعصـلة
النهائية اليت توصلت له الدراسة جبميع مـا تضـمنته مـن فصـول س بدايـة مـن الفصـل الدراسـي األول س
ووصـــوالً للدراســـة الوصـــفية والـــيت اشـــرتك فيهـــا (  ) 773مـــن مـــدير الرتبيـــة والتعلـــيم يف منـــا ق
وحمافلــات اململكــة واملســاعدين واملســاعدات لشــثون تعلــيم البــنني والبنــات فيهــا س وذلــك لتحديــد
مطالـب س ومعوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـة السـعودية س
م يف املرحلة النهائية اليت مت فيها است دام أسلوب دلفـا ( )Delphiيف الوصـول ملرئيـات مشـرتكة
يف بنــاء هــذا النمــوذج س مــن خــعل املــرور يف جــوالت يثيــة س مــع (  ) 42خــب ًا وخــب ةً يف االعتمــاد
املدرسي .
 أوالً  :أبرز النتائج :
كشف نتائج الدراسة عن أن معايري االعتماد املدرسي الت تالئام البيئاة التعليمياة باململكاة العربياة
السعودية هي :
 .1التوجه االسرتاتيجي ( رؤيته املدرسة و رسالتها وقيمها وأهدافها ) :
مــافأ املدرســة وبشــكل مســتمر علــى مايتهــا وتوجهاتهــا و قيمهــا القائمــة علــى االلتــزام بتحقيــق
التوقعات العالية للتعلم .
 .2القيادة املدرسية :
اإلشـــراف اإلدار واالســـرتاتيري س والت طـــيا بعيـــد املـــدى س وسياســـات التقـــويم واعاســـبية
وتوكيد اجلودة س نشر قافة اجلودة واالعتماد املدرسي .
 .3التعلم والتعليم :
املناهج التعليمية س و اسرتاتيريات وأساليب التدريس س والتقويم .
 .4إتاحة الفر

للتعلم والتعليم :

تقديم االستشارات س وتلبية االحتياجات اعاصة س وتقديم اإلرشاد الت صصي .
 .5البيئة التعليمية  :املرافق س الترهيزات س الصحة والسعمة .
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 .6ثقافة املدرسة وعالقات الشراكة ألجل التعلم :
ععقـات الشـراكة بـني املدرسـة واملنـزل س وأنشـطة التواصـل س وسياسـات محايـة الطالـب س
وتفعيل الشراكات مع البيعة اعيطة .
 .7املوارد البشرية  :املثهعت س التطوير املهين .
 .8املوارد املالية  :تنو مصادر الدخل .
 .3التحسني املستمر  :االستفادة املستمرة من نتائج التقويم س واعاسبية س وتوكيد اجلودة .
وفيما يتعل مبعوقات تطبي االعتماد املدرسي يف مراحال التعلايم العاام باململكاة العربياة الساعودية
كشف نتائج الدراسة من وجهة نظر أفرادها التالي :
 درجة املوافقة على معوقات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـةالسعودية س بصورة إماليـة عاليـة س حيـث بلـم املتوسـا العـام عـور املعوقـات ( )9660مـن ( )2س
وهذا يبني مدى أهمية حماولة جتاوز هذه املعوقات .
 درجـــة املوافقـــة بـــني اســـترابات أفـــراد الدراســــة حـــول اعـــاور اعمســـة الفرعيـــة للمعوقــــات( السيات العام والنلام التعليمي س القيادة الرتبوية ومقاومـة الت ـي س املشـاركة والشـراكات س
اجلوانب املعرفية والتأهيل والتدريب س الدعم واحلوافز ) كانت عالية  .مما يدل علـى الترـانس
يف وجهات نلر أفراد الدراسة حول أهمية هذه اعاور اعمسة .
 متوسطات درجة املوافقة على اعاور الفرعية عـور معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي ميعهـاعالية .
 أن أبرز معوقات تطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :ــع وجــود نلــام فعــال للمحاســبية  .ــع تقــويم أداء املدرســة مــن خــعل نتــائج عبهــا س
ومستوياتهم العلمية  .قصور توفر سياسـة وا ـحة يف مثسسـات التعلـيم لتطبيـق معـاي االعتمـاد
املدرســي  .تــأ الثقافــة التنليميــة احلاليــة لكــل مدرســة علــى اجنــاز عمليــات التطــوير فيهــا .
قصـــور مســـتوى الشـــفافية يف العمـــل الرتبـــو والتعليمـــي  .قصـــور دعـــم مـــول إدارة التعلـــيم س
ومكاتب التعليم س واملدارا إىل منلمات متعلمة .
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تـدني مسـتوى التـزام اإلدارة العليــا بتطبيـق معـاي االعتمـاد املدرســي  .ـع تـبين اإلدارة العليــا
لتطبيق نلـام اجلـودة الشـاملة س وهـو أسـاا االعتمـاد املدرسـي يف التعلـيم العـام  .تطبيـق معـاي
االعتماد املدرسي يزيد من أعباء املعلمني س مما يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
قلــة مشــاركة املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة يف عمليــات صــنع القــرارات اعاصــة بتطــوير
التعليم  .قلة مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها س والض ا حنو تطوير أدائهـا .
تـــدني مســـتوى مشـــاركة اجملتمـــع اعلـــي يف بـــرامج املدرســـة وأنشـــطتها  .حصـــر دور العـــاملني
يف املدارا بتنفيذ ما متليه عليهم الوزارة وإدارات التعليم من تعليمات .
قلة توفر الكوادر التدريبية املثهلة يف االعتماد املدرسي  .قصور توفر فر الـدعم االستشـار
للمدارا من بيوت اع ة يف االعتمـاد املدرسـي  .ـع نشـر الـوعي ملنسـوبي املـدارا بضـرورة
تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي  .تــدني مســتوى كفــاءة عمليــات التــدريب علــى تطبيــق مراحــل
نلام االعتمـاد املدرسـي  .اخـتعف تصـورات العـاملني حـول املفـاهيم النلريـة لععتمـاد املدرسـي
ومراحل تطبيقاته العملية  .تدني مستوى نشر قافة التقـويم س والـوعي بأهميتـه  .ـع كفـاءة
برامج التطوير املهين ملنسوبي املدرسة بشكل عام .
استعرال مقق النتـائج  .ـع تـوفر الـدعم املـاد املطلـوب للمـدارا لتحقيـق معـاي االعتمـاد
املدرسي  .قصور نلام مفيز اإلداريني ذو االهتمـام بـالتطوير  .إحسـاا العـاملني بعـدم الر ـا
حول أو اعهم الوظيفية  .قصور نلام مفيز املعلمني املتميزين يف عملهم .
كما كشف نتائج الدراسة فيما يتعل مبطالب تطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعلايم العاام
باململكة العربية السعودية من وجهة نظر أفرادها التالي :
 درجة املوافقة علـى مطالـب تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة العربيـةالســـعودية بصـــورة إماليـــة عاليـــة حيـــث بلـــم املتوســـا العـــام عـــور املطالـــب ( )7677مـــن ( )2س
وهذا يبني مدى أهمية حماولة توف هذه املطالب .
 درجة املوافقة عالية عور مطالب وزارة الرتبية والتعليم س مبتوسا عام ( )7670من (. )2 درجة املوافقة عالية عور مطالب هيعة تقويم التعليم العام س مبتوسا عام ( )7607من (. )2 أن أبرز مطالب وزارة التعليم :تبين القيادة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س تفعيـل العمـل بالـدليل اإلجرائـي س نشـر أهميـة
التحول حنو متمع املعرفة س تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم .
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تــوفر خطــة اســرتاتيرية س العمــل بالــدليل التنليمــي س نشــر قافــة اجلــودة س دعــم مــول إدارات
التعليم لتكـون منلمـات متعلمـة س إجيـاد شـراكة تكامليـة مـع كليـات الرتبيـة س املواءمـة بـني
برامج مشرو امللك عبد اهلل ( ر

ه اهلل ) لتطوير التعليم العام ومطالـب تطبيـق معـاي االعتمـاد

املدرســي  .تكثيـ بــرامج النمــو املهــين للقيــادات واملعلمــني س تعزيــز تكــوين الثقافــة التنليميــة
داخل املدارا س العمـل علـى تطـوير املبنـى املدرسـي س التـزام املـدارا املرشـحة باملعـاي س تـوف
الدعم املاد للمدارا املتميزة س رصد حزمـة مـن احلـوافز املاديـة واملعنويـة للعـاملني يف املـدارا
اليت مقق االعتماد املدرسي س ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية .
 أن أبرز مطالب هيعة تقويم التعليم العام :نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة )  .تقويم األداء املدرسـي بشـكل مسـتمر
 .التقـــويم املســـتمر لعمـــل اللرنـــة التأسيســـية ـــــ املســـعولة عـــن تنفيـــذ نلـــام االعتمـــاد املدرســـي ـــــ
وإجراءاتها التنفيذية بهدف التحسـني املسـتمر ألدائهـا  .تنفيـذ بـرامج تدريبيـة للقيـادات املدرسـية
وألعضاء جلنة التميز واجلودة يف املدارا يف مقيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي وتنفيـذ مراحلـه .
قيـام هيعــة تقـويم التعلــيم العــام بتقـديم بــرامج تدريبيـة ومهنيـة واســعة ملنســوبي املـدارا الــيت يــتم
اعتمادهــا مســتقبعً  .االســتعانة بـــاع اء امل تصــني يف نلــم االعتمـــاد املدرســي  .قيــام اللرنـــة
التأسيســية بو ــع األدلــة اإلرشــادية الســرتاتيرية تطبيــق مراحــل االعتمــاد املدرســي ومعــاي ه .
قيام اللرنة التأسيسية لنلام االعتماد املدرسي س بو ع تصور شامل لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي
( من حيث مديد املهام واالختصاصات واإلدارة والتمويل واإلجراءات التنفيذية ) ومناقشـته مـع
اجلهــات التعليميــة متهيــداً إلقــراره  .قيــام اللرنــة التأسيســية ببنــاء معــاي االعتمــاد املدرســي مــن
املعــاي املطبقــة عامليـاً .إشــراك املســتفيدين وأصــحاب املصــلحة يف عمليـات بنــاء املعــاي واألدلــة
اإلرشادية  .تشـكيل جلنـة تأسيسـية مسـعولة عـن تنفيـذ نلـام االعتمـاد املدرسـي  .إدراج اللرنـة
التأسيسية املسعولة عـن تنفيـذ نلـام االعتمـاد املدرسـي مـت هيعـة تقـويم التعلـيم العـام  .اعتمـاد
آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي .
أم ااا ح ااول ه اال توج ااد ف ااروا يف اس ااتجابات أف ااراد الدراس ااة ح ااول معوق ااات تطبيا ا االعتم اااد املدرس ااي
يف مراح اال التعل اايم الع ااام باململك ااة العربي ااة الس ااعودية ب اااختالف م ااتغريات الدراس ااة  :اجل اانس
(ذك اار /أنث ااى) الت اادريب اخل ااربة يف العما اال اإلداري املؤه اال الدراس ااي التخص ااص العلما ااي .
فكان أبرز النتائج على النحو التالي :
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أ  .الفروا باختالف متغري اجلنس :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربيـة الســعودية بصـورة إماليــة أو بصــورة تفصـيلية س بــاختعف مــت
مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602

اجلـنس س حيــث كــان

ب  .الفروا باختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية س باختعف مت اع ة يف العمـل اإلدار س
حيث كان مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
ج  .الفروا باختالف متغري املؤهل الدراسي :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية س باختعف مـت املثهـل الدراسـي س حيـث
كان مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
د  .الفروا باختالف متغري التخصص العلمي :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى معوقــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية بـاختعف مـت الت صـص العلمـي س حيـث
كان مستوى الداللة عند مستوى أك من ( )0602س فيما عدا اعور الفرعي اعا بالسيات
العــام والنلــام التعليمــي س فتوجــد فــروت ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0602فأقــل بــني
استرابات أفراد الدراسة حول درجة املوافقة على معوقـات تطبيـق االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل
التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية س بــاختعف مــت الت صــص العلمــي س فيمــا ــص
الســـــيات العـــــام والنلـــــام التعليمـــــي  .والفـــــروت يف االســـــترابات لصـــــاحل الت صـــــص العلمـــــي
( دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية ) .
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أم ااا ح ااول ه اال توج ااد ف ااروا يف اس ااتجابات أف ااراد الدراس ااة ح ااول مطال ااب تطبيا ا االعتم اااد املدرس ااي
يف مراح اال التعل اايم الع ااام باململك ااة العربي ااة الس ااعودية ب اااختالف م ااتغريات الدراس ااة  :اجل اانس
(ذك اار /أنث ااى) الت اادريب اخل ااربة يف العما اال اإلداري املؤه اال الدراس ااي التخص ااص العلما ااي .
فكان أبرز النتائج على النحو التالي :
أ  .الفروا باختالف متغري اجلنس :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى مطالــب تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية مت باختعف مت اجلنس س حيث كان
مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
ب  .الفروا باختالف متغري اخلربة يف العمل اإلداري :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى مطالــب تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية س باختعف مت اع ة يف العمـل اإلدار س
حيث كان مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
ج  .الفروا باختالف متغري املؤهل الدراسي :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى مطالــب تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربية السعودية بصورة إمالية أو بصورة تفصيلية س باختعف مـت املثهـل الدراسـي س حيـث
كان مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
د  .الفروا باختالف متغري التخصص العلمي :
 عدم وجود فروت ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0602فأقـل بـني اسـترابات أفـراد الدراسـةحــول درجــة املوافقــة علــى مطالــب تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة
العربيــة الســعودية بصــورة إماليــة أو بصــورة تفصــيلية س بــاختعف مــت
حيث كان مستوى الداللة عند مستوى أك من (. )0602
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الت صــص العلمــي س

 ثانياً  :النموذج املقرتح :
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
( منوذج مقرتح )
 املقدمة :
تأتي رؤية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ( رمحه اهلل ) لبناء بلـد يضـاهي
الدول املتقدمة س وموا ن سعود منتج يسهم يف تقدم احلضارة البشرية من خـعل إ ـعت مشـروعات
وبرامج تنموية كب ة يف أهدافها وحرمها س تهيئ اململكة العربية السـعودية لتكـون مـو ن حضـارة
ورفاهية ومنو وازدهار س ومحل مشرو امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ( رمحـه اهلل ) مسـثولية اإلسـهام
الفعَّال يف مقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني امللـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز ( رمحـه اهلل ) وجعلـها
واقع ًا عمليـاً س فرهـود التنميـة الـيت يقودهـا ( رمحـه اهلل ) تتطلـب تعليمـاً متميـزاً يكتسـب مـن خعلـه
عب اململكة و الباتها القيم واملعارف واملهارات واالجتاهات اليت تثهلهم للقرن احلاد والعشرين.
ورؤيـــة وزارة التعلـــيم يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي  " :الـــب حيقـــق أعلـــى إمكانياتـــه س
ذو ش صــية تكامليــة س مشــارك يف تنميــة متمعــه س ومنــتمٍ لدينــه وو نــه س مــن خــعل نلــام تعليمــي
عـــالي اجلـــودة "  .ومـــن خـــعل ذلـــك يتضــ مـــدى أهميـــة تكـــوين منـــوذج مقـــرتح لععتمـــاد املدرســـي
يف مدارا التعليم العـام س يسـاهم يف مقيـق مفهـوم ـمان اجلـودة فيهـا س فقـد خـرج نلـام االعتمـاد
املدرســي مــن منلومــة التعلــيم يف شــقيه العــام والعــالي مــن خــعل املــدارا واجلامعــات ومــا أوجــده
من صي ة تكامليـة بينهمـا س لـذلك فهـو وسـيلة ناجعـة لتحقيـق مفهـوم ـمان اجلـودة س ورمـم انتقالـه
جملاالت وقطاعات أخرى م تعليمية فقد أ بت كفاءة عالية يف ذلك .
يكمـن جـوهر االعتمـاد يف تعزيــز ممارسـة التقـويم الــدائم ( الـداخلي س واعـارجي ) للمثسســات
التعليميــة لــذلك هــو أحــد األدوات الفاعلــة لضــمان اجلــودة  .وقــد مت تفصــيل منــافع االعتمــاد املدرســي
بشكل موسع يف اال ار النلر س فالنموذج احلالي يف مملـه هـو اعصـلة النهائيـة الـيت توصـلت لـه
الدراسة جبميع ما تضمنته من فصول س بداية من الفصل الدراسي األول س و انتهاءً للدراسـة الوصـفية
الـــيت اشــــرتك فيهــــا (  ) 773مشــــاركاً لثلــــون مــــدير التعلــــيم يف منــــا ق وحمافلــــات اململكــــة
واملســاعدين واملســاعدات لشــثون تعلــيم البــنني والبنــات فيهــا س وذلــك لتحديــد مطالــب س ومعوقــات
تطبيــق االعتمــاد املدرســي يف مراحــل التعلــيم العــام باململكــة العربيــة الســعودية  .كمــا مت يف املرحلــة
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النهائيـــة اســـت دام أســـلوب دلفـــا ( )Delphiلتحديـــد املرئيـــات املشـــرتكة لبنـــاء هـــذا النمـــوذج س
من خعل املرور يف جوالت يثية س مع (  ) 42خب ًا وخب ةً يف االعتماد املدرسي .
ومت تصــميم النمــوذج بصــورة النلــام املفتــوح (  ) Open Systemس والــذ يتفاعــل مــع البيعــة س
ويتأ ر ويث ر فيها س وذلك من خعل مديد املكونات التالية للنموذج :
 املدخالت :
 املوارد بشرية  ( :القيادة واإلدارة للنموذج س والكوادر البشرية العاملة فيه ) . املــــدخعت املاديــــة  ( :االعتمــــادات املاليــــة العزمــــة س واملــــواد والترهيــــزات التقنيــــةواإلنشائية املطلوبة لتحقيق وتنفيذ العمليات ) .
 املدخعت اإلدارية  ( :اللوائ والسياسات والتشريعات س منطلقات و أسـس النمـوذج سس وأهداف ومعاي ومبادئ تطبيقه س ومعاي االعتماد املدرسي ) .
 العمليات  :مرحلة مويل املدخعت إىل خمرجات س ومتثل بالتالي :
 مكونات النموذج . أدوار اجلهات املعنية بتطبيق النموذج . املخرجات :
 مدارا معتمدة .ولكي يتم التأكد من أن النموذج حقق أهدافه بكفاءة وفاعلية س مت ا افة التالي :
 احملكات املستخدمة :
 نتــائج الطــعب  :مقارنــة نتــائج الطــعب داخــل املدرســة س قبــل حصــوهلا علــى االعتمــادوبعده س لتحديد مدى مسن وتطور أداء املدرسة .
 االختبارات التحصيلية  :مقارنة نتائج الطعب فيها قبل حصول املدرسة على االعتمادوبعده س لتحديد مدى مسن وتطور أداء املدرسة على الصعيد اعلي .
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 االختبــارات الدوليــة مقارنــة نتــائج الطــعب فيهــا قبــل حصــول املدرســة علــى االعتمــادوبعده س لتحديد مدى مسن وتطور أداء املدرسة على الصعيد الدولي .
 التغذية الراجعة  :الت ذية الراجعة الفعالة تساعد على التالي :
 احلفاظ على بيعة داعمة لتحقيق أهداف النوذج . مدد مدى مقيق أهداف النموذج . توجه عمليات اإلصعح واملراجعة واملتابعة والدعم س يف حـال مديـد أن األداء احلـاليال يرقى إىل مستوى مقيق أهداف النموذج .
 مصطلحات النموذج  :تُعدّ املصطلحات اآلتية أساساً لفهم و تفس ما جاء يف النموذج :
 االعتماد املدرسي ( : ) Schools Accreditation
حصول املدرسة على شهادة االعتماد من قبل هيعة تقويم التعليم العام س وذلك لتحقيقها ملعـاي
اهليعــة س ســواءً مت تنفيــذ االعتمــاد مــن قبــل اهليعــة س أو مــن قبــل املنش ـ ت امل تصــة يف مــال االعتمــاد
املدرسي املتعاقدة أو املتعاونة مع اهليعة .
 هيئة تقويم التعليم العام :
هيعــة ذات ش صــية اعتباريــة مســتقلة تتمتــع باالســتقعل اإلدار واملــالي س واهلــدف األســاا
للهيعة هو تقويم التعليم العام احلكومي واألهلي وذلك لتحقيق األهداف التالية :
-

رفع جودة التعليم العام و كفايته .

-

دعم التنمية واالقتصاد الو ين من خعل مسني خمرجات التعليم العام .

وتتوىل اهليعـة عـدداً مـن املهمـات واالختصاصـات ومـن بينهـا  :بنـاء نلـام للتقـويم لضـمان جـودة
التعلــــــيم العــــــام س يتضــــــمن املعــــــاي واملثشــــــرات األساســــــية س وكــــــذلك تقــــــويم أداء املــــــدارا
احلكومية واألهلية واعتمادها بشكل دور بناءً على معاي اهليعة س سواء مت ذلـك مـن قبـل اهليعـة س
أو بالتعاقد أو التعاون مع املنش ت امل تصة يف مال التقويم واالعتمـاد  ( .هيعـة تقـويم التعلـيم العـام س
7792هـ ) .
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 وزارة التعليم :
رؤيــة الــوزارة  " :الــب حيقــق أعلــى إمكانياتــه س ذو ش صــية تكامليــة س مشــارك يف تنميــة
متمعه س ومنتمٍ لدينه وو نه س من خعل نلام تعليمي عالي اجلودة "  .فهي اجلهـة الـيت تـدير النلـام
التعليمي يف اململكة العربية السعودية س و الوزارة تتكون من املستويات اإلدارية التالية :
 .7جهاز الوزارة .
 .7إدارات التعليم .
 .9مكاتب التعليم .
 .7املدارا .
 مشروع امللي عبد اهلل بن عبد العزيز ( ر

ه اهلل ) لتطوير التعليم العام ( تطوير ):

أجنز مشرو امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ( رمحه اهلل ) لتطـوير التعلـيم العـام ( تطـوير ) بنـاء
إسرتاتيرية و نية لتطوير التعليم العام يف اململكة العربيـة السـعودية س مبـا يلـيب االحتياجـات احلاليـة
والتطلعــات املســتقبلية للمملكــة مــن خــعل تنفيــذ مموعــة مــن الـ امج واملشــاريع التعليميــة س ييــث
تصب املدارا مثسسات متعلمة تتوىل مسثولية أدائها وجتعل من الطالب حموراً للعملية التعليمية مبـا
حيقق أفضل مستويات التحصيل الدراسي والش صية املتكاملة س سعياً لتحقيق رؤية خادم احلـرمني
الشــريفني امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ( رمحــه اهلل ) للوصــول بــالتعليم يف اململكــة إىل
مصاف الـدول املتقدمـة  .و يسـعى مشـرو تطـوير مـن خـعل برامـه إىل إكسـاب الطـعب والطالبـات
املهــارات املطلوبــة لكــي يســهم بفاعليــة يف تعامــل اململكــة العربيــة الســعودية مــع هــذه التحــديات مبــا
حيقــق القيمــة املضــافة والتنميــة املســتدامة  .ويهــدف مشــرو تطــوير إىل اإلســهام الفعــال يف الرفــع مــن
قدرة اململكة العربية السعودية التنافسية س ويف بناء متمع املعرفة مـن خـعل مموعـة مـن الـ امج .
( مشرو امللك عبداهلل س7792هـ ) .
 املنظمة املتعلمة ( : ) Learning Organizations
املنلمة التـي ـورت القدرة على التكي والت املستمرين ألن ميـع أعـضائها يقومون بدور
فاعل يف مديد وحلّ القضايا امل تلفة املرتبطة بالعمل  .وهذا التعري رمـم أهميتـه يف مديــد الـتعلم
بوصــــفه عمليــــة تكيــ ـ وت ــ ـ مســــتمرين س إال أن التّعريـــــ يقصــــر الــــتعلم علــــى حــ ـ ّل القضــــايا
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أو املشــكعت يف العمــل س يف حــني أن حـلّ املشــكعت ال لثــل ســوى احللقــة األوىل يف الــتعلمس ولعـلّ
األهم واألعمق من التعلم هو احللقة الثانية اليت تترــاوز حــل املشـكعت إىل تعـديل أو ت ـي األسـس
والقواعد اليت تقوم عليها عملية تعديل احللول  .وينلر للمنلمة املتعلمة على أنّها املنلمــة التــي يعمــل
العاملون فيها على ميع املستويات الفردية واجلماعية لزيــادة قـدراتهم للوصـول للنتـائج الـيت يهتمــون
بتحقيقهـا (7007-7337س .)Karashكما لكن تعريـ املنلمــة املتعلمــة بأنهــا املنلمـة الـيت يقـوم
فيها كل فرد من العاملني بتحديد املـشكعت وحلها مبـا جيعـل املنلمـة قـادرة علـى أن ت ّـ ومسـن
باستمرار من أجل زيادة قدرتها على النمـو والـتعلم وتنفيـذ رسـالتها  .كمـا تُعـرف منلمـة الـتعلم بأنّهـا
املنلمــة املــاهرة يف إنشــاء املعرفــة واكتســابها ونقلــها وتعــديل الســلوك مبــا يعكــس املعرفــة والــرؤى
اجلديدة ( .الكساسبة وآخرون س 7003م س

. ) 72

 التمكني ( : ) Empowerment
عرفه فومت ( )Vogt, 1997بأنه عملية من األشــ ا فرصــة الختـاذ قـرارات ميدانيـة مـن
خـــــــــعل زيـــــــــادة مســـــــــتوى اســـــــــتقعليتهم يف اختـــــــــاذ القـــــــــرار .وعرفـــــــــه بعـــــــــض البـــــــــاحثني
(1998س )Geroy & Andersonبأنّه العملية اليت يـتم بهـا تزويـد العــاملني بالتّوجهــات الضـرورية
واملهــارات الــيت تثهلــهم لعســـتقعلية فـــي اختـــاذ القــراراتس وكــذلك مــنحهم الســلطة جلعــل هــذه
القرارات مقبولـة من بيعة املنلمات( .الكساسبة وآخرون س 7003م س

. ) 74

 التقويم الذاتية ( : ) Self - evaluation
قيام املدرسة بتقويم ماالت ( حماور ) أدائهـا التعليمـي والرتبـو س والتعـرف علـى أوجـه القـوة
وتعزيزهـــا وأوجـــه القصـــور ومعاجلتهـــا س ومديـــد أولويـــات تطـــوير ومســـني األداء  ( .مشـــرو امللـــك
عبد اهلل س 7799هـ س  . )3أما الدراسة الذاتيـة فهـي اشـراك اجملتمـع التعليمـي بأكملـه يف مليـل
منلم س وتفك ذاتي س والت طيا املبين على املعاي . ) NEASC ,2014( .
 الكفاءة ( : ) efficiency
" االست دام األمثل للموارد املثسساتية بأقل تكلفة ممكنـة دون حصـول أ هـدر يـذكر " .
يتضـ لنـا مـن هـذا التعريـ أن الكفـاءة صـفة معزمـة لكيفيـة اسـت دام املثسسـة ملـدخعتها مـن
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املـوارد مقارنـة مب رجاتهـا س حيـث ينب ـي أن يكـون هنـاك اسـت عل عقعنـي ورشـيد س أ القيـام
بعملية مزج عوامل اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة  ( .الداو س 7003م س س

. ) 770

 الفاعلية ( : ) Effectiveness
تعــرف الفاعليــة بشــكل عــام بأنهــا مــدى مقــق األهــداف املنشــودة ( . )Windham, 1990
كمـــا تعـــرف بأنهـــا "درجـــة أو مـــدى مقـــق األهــــداف يف منلمــــة مــــا " (. )Michelman, 1978
وعرفها سش ينس ( )Scheerensبأنهـا أداء أو إنتـاج املثسسة التعليمية س الذ لكـن تعريفـه بأنـه
عبــارة عــن خمرجــات املدرســة الــيت لكــن قياســـها مبعــدل مصــيل الطــعب يف نهايــة فصــل أو عــام
دراسي ( .)Scheerens, 2000وبذلك لكن القول أن فاعلية املدرسة أو النلام التعليمي بأكملـه
هـو مـدى مقــق األهـداف املنشـودة س ب ـض النلـر عـن ماهيـة تلـك األهـداف وتعـددها  ( .الضـويان س
7776هـ س

. ) 74

 األداء ( : ) Performance
االشــتقات الل ــو ملصــطل األداء مســتمد مــن الكلمــة االجنليزيــة ( )To Performس وقــد
اشـــتقت هـــذه الكلمـــة بـــدورها مـــن الل ـــة العتينيـــة ( )Performerس والـــذ يعـــين تنفيـــذ مهمـــة
أو تأديــة عمــل  .ويعــرف ( )Miller et Bromilyاألداء علــى أنــه  " :انعكــاا لكيفيــة اســت دام
املثسســة للمــوارد املاليــة والبشــرية س واســت عهلا بكفــاءة وفعاليــة بصــورة جتعلــها قــادرة علــى مقيــق
أهــدافها " .نعحــأ مــن هــذا التعريـ أن األداء هــو حاصــل تفاعــل عنصــرين أساســيني همــا الطريقــة
يف استعمال موارد املثسسة س ونقصد بذلك عامل الكفاءة س والنتائج ( األهـداف ) اعققـة مـن ذلـك
االست دام س ونعين بذلك عامل الفعالية .أيضاً لكن أن نستش مـن التعريـ نفسـه أن أهميـة هـذا
املفهــوم بالنســبة للمنلمــات واملثسســات تكمــن يف أن األداء يُســتعمل للحكــم علــى هــذه املنلمــات
واملثسسات مـن حيـث قـدرتها علـى مقيـق أهـدافها س ومـدى التزامهـا بالرشـادة يف الوصـول إىل ذلـك
( أ مدى عقعنية الطريقة املتبعة )  ( .الداو س 7003م س . ) 770
 اإلصالح املتمركز على املدرسة ( : ) School-based Reform
جعل املدرسة هلـا القـدرة الذاتيـة واألكادليـة واملهنيـة علـى ممـل املسـعولية كاملـة للمسـاءلة
واعاســبية س كمــا جيعــل املدرســة قــادرة ذاتيـاً علــى إجــراء عمليــة التقــويم وتصــحي مســارها وعــعج
317

سلبياتها س وبناء خطا التطـوير و االصـعح س وفـى النهايـة جيعـل مـن املدرسـة مدرسـة عصـرية جاذبـة
للتعميــذ والطــعب جتمــع بــني وظــائ تعليميــة وتربويــة وتنويريــة س مدرســة عصــرية تتحــول مــن مــرد
مبنى والفته س إىل معنى وداللة وإشعا قافى وتنموى  ( .سعم س7004م س . ) 2
 املستفيدون (  : ) stakeholdersأصحاب السصلحة من تجويد التعلمم :
هم األفراد أو اجملموعات التى لديها ارتبا واهتمام بامل رجات التعليمية للمثسسة وأنشـطتها
س مثل  :الطعب س أولياء األمور س اهليعة التعليمية واإلدارية س الطلبة الذين ينوون االلتحات باملدرسـة س
مالس املدرسـة س مثسسـات التعلـيم العـالي س عمـادات السـنوات التحضـ ية يف اجلامعـات س جهـات
التوظي س الرعاة والداعمني .
 معايري االعتماد املدرسي :
هــي العبــارات الــيت يســتند عليهــا يف احلكــم علــى جــودة أداء املدرســة س ومتثــل املواصــفات
واعصائص اليت يتعني على املدرسة أن تستوفيها وتلتزم بها س لتحصل على شهادة االعتماد املدرسي.
 املؤشرات :
مموعة الـدالئل والتعليقـات واملعحلـات الكميـة والكيفيـة الـيت تصـ الو ـع أو اللـاهرة
املراد فحصها للوصول حلكم معني وفقاً ملعاي متفق عليها ( جليلي س  7070مس . ) 7
 منطلقات النموذج  :تُعدّ منطلقات النموذج س نقا البدء اليت ساعدت يف بناء النموذج :
 التعلاايم نب ا البيئااة وال يوجااد نظااام تعليمااي عاااملي متميااز جنااح ماان خااالل تبنيااه أنظمااة
تعليمية لدول أخرى ولكن من خالل استفادته من التجارب العاملية الناجحاة والقياام ببنااء
منوذج تطويري خرج من خالل البحث العلمي .
 حتقي ا االعتماااد املدرسااي سيساااهم يف رفااع كفاااءة وفاعليااة نظااام التعلاايم العااام يف اململكااة
العربية السعودية و ذلي على النحو التالي :
_ تفعيل دور وزارة التعليم يف التحول حنو جمتمع املعرفة .
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_ دعم االقتصاد الوطين بكفاءات وطنية .
_ ترشيد االنفاا على قطاع التعليم من ميزانية الدولة السنوية من خالل :
رفااع حجاام العائااد ماان االسااتثمار يف التعلاايم العااام تقلاايص أدوار الساانة التحضااريية
يف اجلامعااات توجيااه الاادعم املااادي مسااتقبالً للمجاااالت األكثاار احتياج ااً يف التعلاايم
العام.
 املدرسة هي ا لوحدة األساسية يف النظاام التعليماي و املساؤولة عان خمرجاتاه لاذلي يتبناى
النموذج مفهوم اإلصلح الستساكز على السدرسة ( . ) School-based Reform
 ينطل النموذج من مفهوم املنظمات املتعلمة .
 يتبنى النموذج مفهوم التحساني املساتمر لعمال املادارس والاذي هاو قاائم علاى التطاور الادائم
جلميع األنظمة احمليطة بها والت تؤثر وتتأثر بها .

 أسس النموذج  :تُعدّ أسس النموذج س القواعد اليت بين عليها س وهي :
 األساس الفكري :
أحقيــة ميــع ــعب و البــات اململكــة العربيــة الســعودية يف احلصــول علــى فــر

تعليميــة

متكافعة س من خعل نلام تعليمي عالي اجلودة س متسق مع البيعية اعلية س وذو معاي عاملية.
 األساس النظري :
النموذج املقـرتح يعمـل علـى تـوف إ ـارًا نلريـ ًا وعمليـ ًا س يوحـد جهـود اجلهـات املعنيـة بإدارتـه
التعليم العام وتطويره س ولذلك فهو متوافق من حيث البنـاء مـع مشـرو اإلسـرتاتيرية الو نيـة لتطـوير
التعلــيم العــام س والــيت تبنتهــا وزارة التعلــيم س وتنفــذها بالشــراكة مــع مشــرو امللــك عبــد اهلل بــن عبــد
العزيز ( رمحه اهلل ) لتطوير التعليم العام ( تطوير ) .
 األساس العملي :
جعل املدارا مثسسات تربوية لديها القدرة الذاتية على التطوير س وتتمتع بدرجة كافيـة مـن
االستقعل يف التصميم والت طيا والتقويم وقيـادة عمليـات التطـوير س وأن يكـون لقيـادات املـدارا
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واملعلمـني مسـثولية كـب ة يف تطـوير العمليـة التعليميـة  .وتـوف فـر

تعلـم للطـعب كافـة بصـورة

تنمي ش صياتهم س ومتكنهم من الوصول إىل أقصى قدراتهم .
أن تكــــون إدارة التعلــــيم مســــثولة عــــن دعــــم تطــــوير املــــدارا الواقعــــة ــــمن نطاقهــــا س
ومسثولة عن تطوير التعليم يف منطقتها التعليمية من خعل منحها الصعحيات العزمة لو ع خطا
تطويرية على مستوى املنطقة بصورة تضمن من الطعب كافة فرصة التعلم ومقيق النراح .
تفعيل املشاركة احلقيقية وفق مهام حمددة من قطاعات اجملتمع كافة بأفراده ومثسسـاتهس
وهـــم  :األســـرة س واملســـرد س واملثسســـات الشـــرعية س واملثسســـات اإلععميـــة س ومثسســـات القطـــا
اعـا س ومثسسـات التعلـيم العـالي س ومثسسـات الدولـة امل تلفـة ذات الععقـة  .وذلـك مـن خـعل
آليات حمددة تتبناها كل منها  ( .وزارة الرتبية والتعليم س وتطوير س7799هـ س

. ) 76

 األساس الواقعي :
جناح األنلمة التعليمية اليت تبنت االعتمـاد املدرسـي يف تطـوير أداء املـدارا ومسـني مسـتوى
خمرجاتها س رمم اختعف آليـات التطبيـق وأسسـه الفكريـة والنلريـة س ( وقـد مت اسـتعراض العديـد
منها يف اإل ار النلر ) س يشكل أساساً عملياً لنراح بنـاء منـوذج مقـرتح لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي
يف مدارا التعليم العام باململكة العربية السعودية .
 أهداف النموذج :
 اهلدف االسرتاتيري :
اقرتاح منوذج علمي عملي لتطبيق االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكـة العربيـة
السعودية .
ويتم ذلك من خعل األهداف التالية :
 .7مديد اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .
 .7مديد أدوار ومسثوليات اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .
 .9بناء معاي لععتماد املدرسي معئمة للبيعة التعليمية السعودية س ويف وء املعاي العاملية.
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 .7اقــرتاح خطــة زمنيــة لتطبيــق نلــام االعتمــاد املدرســي يف مــدارا التعلــيم العــام باململكــة العربيــة
السعودية .
 نطاا النموذج :
 .7ميع مدارا التعليم العام للبنني والبنات يف اململكة العربية السـعودية سـواءً كانـت حكوميـة
س أو أهلية س أو أجنبية س جبميع فعاتها ومسمياتها .
 .7استيعاب املدارا األهلية س أو األجنبية س احلاصلة على االعتماد املدرسي الدولي س بشر :
ــــ أن يكون من هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
ــــ إلزامها بتحقيق االعتماد املدرسي من قبل هيعة تقويم التعليم العام .

 معايري تطبي النموذج :
 .1العدالة ( : ) justice
متساوية ملشاركة ميع املدارا يف مقيق االعتماد املدرسي .

قدرة النموذج على توف فر

 .2الفاعلية ( : ) Effectiveness
فاعلية النموذج على زيادة قدرة املدرسة يف مقيق أهدافها ( مقيق االعتماد ).
"الفاعلية هي  :مقيق األهداف " .
 .3الكفاءة ( : ) Efficiency
كفاءة النموذج على زيادة قدرة املدرسة يف مقيق أهدافها ( مقيق االعتماد ).
"الكفاءة هي  :مقيق األهداف بأقل وقت وجهد ومال " .
 .4األداء ( : ) Performance
إمكانيــة قيــاا أ ــر تطبيــق النمــوذج  ( .بالنســبة لعــدد املــدارا املعتمــدة س وأ ــر االعتمــاد علــى
مسني خمرجات املدرسة س ونتائج الطعب ) .
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 مبادئ النموذج :
 .1التكامل ( : ) Integration
قدرة النموذج على إجياد مـاالت لتحقيـق التعـاون والتكامـل بـني ميـع املعنـيني مـن املسـتفيدين
(أصحاب املصلحة من جتويد التعليم  ) stakeholdersيف مقيق االعتماد املدرسي .
 .2احملاسبية ( : ) Accountability
م قيـــق مســـتوى عـــا ٍل مـــن ممـــل مســـعولية نتـــائج أداء املدرســـة س ومشـــاركة ميـــع املعنـــيني
من املستفيدين ( أصحاب املصلحة من جتويد التعليم  ) stakeholdersس.يف تقويم أداء املدرسة.
 .3التطوير ( : ) Development
العمــل علــى تعزيــز مفهــوم اإلصــعح املتمركــز علــى املدرســة ( )School-based Reformس
من خعل تطبيق معاي االعتماد املدرسي .
 .4املشاركة ( : ) Participation
تفعيــــل مشــــاركة ميــــع املعنــــيني مــــن املســــتفيدين ( أصــــحاب املصــــلحة مــــن جتويــــد التعلــــيم
 ) stakeholdersيف مقيق االعتماد املدرسي .
 .5املرونة ( : ) Flexibility
قدرة النموذج على استيعاب التنو القائم يف مدارا التعلـيم العـام احلكوميـة واألهليـة واألجنبيـة
بكل فعاتها وأنواعها س مع مراعاة التفاوت املوجود بينها من حيـث  :البيعـة التعليميـة املدرسـية س
وكثافة الطعب س وتوفر الكوادر التعليمية واإلدارية س وحنو ذلك . ...
 اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
هناك مشروع من قبل وزارة التعليم إلعادة هيكلتها ولكن

ياتم االنتهااء مناه و اقاراره وعلياه

س ا ا ا ا ا اايقرتح النم ا ا ا ا ا ااوذج اجله ا ا ا ا ا ااات املعني ا ا ا ا ا ااة بتطبيق ا ا ا ا ا ااه وفا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا اااهو ق ا ا ا ا ا ااائم حاليا ا ا ا ا اااً
وذلي على النحو التالي :
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 أوالً  :وزارة التعليم :
وهـي اجلهــة املسـثولة عــن التعلـيم العــام جبميــع مكوناتـه و وحداتــه س ورؤيـة الــوزارة  " :الــب
حيقق أعلى إمكانياته س ذو ش صية تكاملية س مشـارك يف تنميـة متمعـه س ومنـتمٍ لدينـه وو نـه س
من خعل نلام تعليمي عالي اجلودة "  .فهي اليت تدير النلـام التعليمـي يف اململكـة العربيـة السـعودية
س والوزارة تتكون من املستويات اإلدارية التالية :
 .7جهاز الوزارة .
عـدد الوحـدات الرئيسـة املوجـودة يف املركـز الـرئيس (  ) 77وحـدة إداريـة س وعـدد الوحـدات
التنليميـــة الفرعيـــة املوجـــودة يف الـــوزارة (  ) 20وحـــدة إداريـــة  ( .وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم س7799هــــ س
. ) 72
 اجلهة املعنية بتطبي نظام االعتماد املدرسي على مستوى جهاز الوزارة :
اسناد تطبي نظام االعتماد املدرسي لإلدارة العامة للجودة الشاملة حالياً .
 .7إدارات التعليم :
عـدد إدارات التعلـيم يف منـا ق وحمافلـات اململكـة (  ) 72منهـا (  ) 79إدارة عامـة يف
منـا ق اململكـة س ويضـاف هلـا ـعث إدارات تعليميـة هلـا نفـس الصـعحيات هـي ( الطـائ س جـدة س
األحساء )  ( .وزارة الرتبية والتعليم س7799هـ س . ) 72
 اجلهة املعنية بتطبي نظام االعتماد املدرسي على مستوى إدارات التعليم :
يتم اسناد تطبي نظام االعتماد املدرسي لقسم اجلودة الشاملة .
 .9مكاتب التعليم :
ترتبا تنليميـ ًا مبسـاعد مـدير التعلـيم لشـثون تعلـيم البـنني س ومسـاعدة مـدير التعلـيم لشـثون
تعليم البنات  .و ترتبا املدارا بها تنليمياً .
 اجلهة املعنية بتطبي نظام االعتماد املدرسي على مستوى مكاتب التعليم :
يتم اسناد تطبي نظام االعتماد املدرسي لقسم اجلودة الشاملة.
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 .7املدارا :
تشمل ميع مراحل التعليم العام االبتدائية واملتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التعلـيم مبـا فيهـا
( الـدليل
مدارا مفيأ القرآن الكريم ومدارا نلـام املقـررات واملـدارا األهليـة .
.)0
التنليمي ملدارا التعليم العام س 7797هـ س
 اجلهة املعنية بتطبي نظام االعتماد املدرسي على مستوى املدرسة :
 جلنة التميز واجلودة يف املدرسة :
ووفقاً للدليل التنليمي ملدارا التعليم العام 97ــ 7792هـ االصـدار الثـاني س مت تشـكيل جلنـة
التميـز واجلـودة يف املدرسـة س وهـدفها  :جتويـد العمليـات الرتبويـة والتعليميـة والتنليميـة يف املدرسـة
بهــدف االرتقــاء بكفــاءة األداء املثسســي للمدرســة  .ومــن مهامهــا  ( :إدارة عمليــات التقــويم الــذاتي
والتـــــــــــــــدقيق الـــــــــــــــداخلي يف املدرســـــــــــــــة وفـــــــــــــــق معـــــــــــــــاي التقـــــــــــــــويم واالعتمـــــــــــــــاد ) .
. )76
( الدليل التنليمي ملدارا التعليم العام س 7797هـ س
 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
هيعــة ذات ش صــية اعتباريــة مســتقلة تتمتــع باالســتقعل اإلدار واملــالي س واهلــدف األســاا
للهيعة هو تقويم التعليم العـام احلكـومي واألهلـي وذلـك مقيـق األهـداف التاليـة  :رفـع جـودة التعلـيم
العــام و كفايتـــه  .ودعـــم التنميـــة واالقتصــاد الـــو ين مـــن خـــعل مســني خمرجـــات التعلـــيم العـــام .
وتتوىل اهليعة عـدداً مـن املهمـات واالختصاصـات ومـن بينهـا  :بنـاء نلـام للتقـويم لضـمان جـودة التعلـيم
العــام س يتضــمن املعــاي واملثشــرات األساســية س وكــذلك تقــويم أداء املــدارا احلكوميــة واألهليــة
واعتمادهـــا بشـــكل دور بنـــا ًء علـــى معـــاي اهليعـــة س ســـواء مت ذلـــك مـــن قبـــل اهليعـــة س أو بالتعاقـــد
أو التعاون مع املنش ت امل تصة ( بيوت خ ة ) يف مال التقويم واالعتماد .
 ثالثاً  :املدرسة :
الوحــدة األساســية يف النلــام التعليمــي و املســثولة عــن مقيــق أهدافــه س و الــيت تعنــى بإجيــاد
اإلنسان الصاحل بشكل متكامل يف خمتل جوانبه النفسية و املهارية واملعرفيـة س مـن خـعل ـمان
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مقيق اجلودة النوعية يف أدائها س و يتم ذلك بتفاعل املدرسـة و بيعتهـا الداخليـة مـع اجملتمـع اعـارجي
اعيا بها .
 أدوار اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
 أوالً  :وزارة التعليم :
سيتم توزيع أدوار وزارة التعليم حسب مستوياتها اإلدارية التالية :
 .1جهاز الوزارة :
-

تبين القيادة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س فهو أساا مقيق االعتماد املدرسي
يف التعليم العام .

-

نشر ( رورة ) قافة التحول حنو متمع املعرفة .

-

تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم س وجعلها مهنة جاذبة مادياً ومعنوياً للمتميزين لينقلوا
متيزهم لطعبهم .

-

بناء وتنفيذ خطة اسرتاتيرية لتطوير املثسسات التعليمية .

-

نشر قافة اجلودة الشاملة لكونها أساا االعتماد املدرسي .

-

دعم مول إدارات التعليم ( ومكاتب التعليم س واملدارا ) لتكون منلمات متعلمة .

-

إجياد شراكة تكاملية بني كليات الرتبيـة س و وزارة التعلـيم مـن أجـل إعـداد معلمـني
مميزين ومثهلني للمهنة .

-

املواءمة بني برامج مشرو امللك عبـد اهلل ( رمحـه اهلل ) لتطـوير التعلـيم العـام ومطالـب
تطبيق معاي االعتماد املدرسي .
والتطوير .

-

تعزيز الثقافة التنليمية اإلجيابية داخل الوزارة حنو الت ي

-

العمـــل علـــى تطـــوير املبـــانى املدرســـية س لتتناســـب مـــع تطبيـــق معـــاي نلـــام االعتمـــاد
املدرسي .

-

ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية ليتناسب مع املعدالت العاملية .
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-

تطبيق نلام فعال للمحاسبية التعليمية .

-

بناء عمليات تطوير التعليم على نتائج دراسات علمية مع ة عن الواقع احلالي .

-

تفعيــل مشــاركة ميــع املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة والرتبويــة يف عمليــات صــنع
القرارات اعاصة بتطوير التعليم .

-

االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

 .2إدارات التعليم :
-

تبين القيادة الرتبوية لتطبيق نلام إدارة اجلودة الشاملة .

-

نشر قافة اجلودة الشاملة على مستوى إدارات التعليم.

-

تعزيز تكوين الثقافة التنليمية اإلجيابية حنو الت ي

-

العمل حنو التحول ملنلمة متعلمة .

-

تكثيــ بـــرامج النمـــو املهـــين للقيـــادات املدرســـية واملعلمـــني وتقولهـــا للتأكـــد مـــن

والتطوير .

كفاءتها وفاعليتها .
واألدلة املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي.

-

متابعة التزام املدارا املرشحة باملعاي

-

توف الدعم املـاد املناسـب للمـدارا املتميـزة لتحفيزهـا حنـو مقيـق معـاي االعتمـاد
املدرسي .

-

رصــد حزمــة مــن احلــوافز املاديــة واملعنويــة للعــاملني يف املــدارا الــيت مقــق االعتمــاد
املدرسي .

-

االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

 .3مكاتب التعليم :
-

تبين القيادة الرتبوية لتطبيق نلام إدارة اجلودة الشاملة .

-

نشر قافة اجلودة الشاملة يف املكتب .
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والتطوير .

-

تعزيز تكوين الثقافة التنليمية اإلجيابية داخل املكتب حنو الت ي

-

العمل حنو التحول ملنلمة متعلمة .

-

مفيـــز وتشـــريع العـــاملني يف املكتـــب للمشـــاركة يف بـــرامج النمـــو املهـــين املتعلقـــة
باالعتماد املدرسي .

-

العمــل علــى تنويــع مصــادر الــدعم املــاد للمــدارا لتصــب قــادرة علــى مقيــق معــاي
االعتماد املدرسي .

-

رصــد حزمــة مــن احلــوافز املاديــة واملعنويــة للعــاملني يف املدرســة عنــدما مقــق االعتمــاد
املدرسي .

-

تفعيل مشاركة أولياء األمور يف برامج املكتب وسياساته وتطوير أدائه .

-

تفعيل مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املكتب وأنشطته.

-

االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
-

نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة ) .

-

تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .

-

تصــــني أداء املدرســــة مــــن خــــعل خمرجاتهــــا س باالعتمــــاد علــــى نتــــائج عبهــــا س
ومستوياتهم العلمية .

-

تنفيــذ بــرامج تدريبيــة للقيــادات املدرســية وألعضــاء جلنــة التميــز واجلــودة يف املــدارا
لتحقيق معاي االعتماد املدرسي و تنفيذ مراحله .

-

االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .

-

تشكيل جلنة تأسيسية مسعولة عن تنفيذ نلام االعتماد املدرسي .

-

قيام اللرنة التأسيسية ببناء معاي االعتماد املدرسي بقاً للمعاي املطبقة عاملياً .
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-

قيام اللرنة التأسيسـية بو ـع الو ـائق اإلرشـادية السـرتاتيرية تطبيـق مراحـل االعتمـاد
املدرسي ومعاي ه .

-

قيــام اللرنــة التأسيســية بو ــع تصــور شــامل لتطبيــق االعتمــاد املدرســي ( مــن حيــث
مديــد املهـــام واالختصاصـــات واإلدارة والتمويـــل واإلجـــراءات التنفيذيـــة ) ومناقشـــته
مع اجلهات التعليمية متهيداً إلقراره .

-

إشـــراك املســـتفيدين ( أصـــحاب املصـــلحة  ) stakeholdersيف عمليـــات بنــاء املعـــاي
واألدلة اإلرشادية.

-

التقويم املستمر لعمل اللرنة التأسيسية وإجراءاتهـا التنفيذيـة بهـدف التحسـني املسـتمر
ألدائها.

-

اعتماد آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي .

-

تقديم برامج تدريبية ومهنية واسعة ملنسوبي املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .

-

االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

 ثالثاً  :املدرسة  :جلنة التميز واجلودة يف املدرسة :
-

تبين القيادة املدرسية تطبيق نلام إدارة اجلودة الشاملة س ألنه أسـاا مقيـق االعتمـاد
املدرسي .

-

نشر قافة اجلودة الشاملة يف املدرسة لكونها أساا االعتماد املدرسي .

-

تعزيز تكوين الثقافة التنليمية اإلجيابية داخل املدرسة حنو الت ي

-

العمل حنو التحول ملنلمة متعلمة .

-

مفيـــز وتشـــريع العـــاملني يف املدرســـة للمشـــاركة يف بـــرامج النمـــو املهـــين املتعلقـــة
باالعتماد املدرسي.

-

تفعيل العمل بالدليل التنليمي ملدارا التعليم العام .

-

تفعيل العمل بالدليل اإلجرائي ملدارا التعليم العام .
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والتطوير .

-

العمــل علــى تنويــع مصــادر الــدعم املــاد للمــدارا لتصــب قــادرة علــى مقيــق معــاي
االعتماد املدرسي .

-

االشراف على تنفيذ اعطة االسرتاتيرية لتطوير املدرسة .

-

العمل على تطوير بيعة املدرسة التعليمية .
واألدلة املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي .

-

التزام املدارا املرشحة باملعاي

-

رصــد حزمــة مــن احلــوافز املاديــة واملعنويــة للعــاملني يف املدرســة عنــدما مقــق االعتمــاد
املدرسي .

-

تفعيل مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها وتطوير أدائها .

-

تفعيل مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املدرسة وأنشطتها .

وعلى املدرسة االلتزام

طـوات احلصـول علـى االعتمـاد املدرسـي س وهـي متـر بـثعث مراحـل س

وذلك على النحو التالي :
 .1مرحلة التقدم للحصول على االعتماد :
 تقديم طلب احلصول على االعتماد :
تقوم املدرسة برفع لبها للحصول على االعتماد س وفـق اعطـة الزمنيـة الـيت تعلنهـا هيعـة تقـويم
التعليم العام س وبااللتزام باآللية والدليل والنموذج الذ تعتمده لذلك .
 زيارة ميدانية من هيئة تقويم التعليم العام ( أو جهة االعتماد املمثلة هلا ) :
بعد دراسة لب املدرسة للحصول على االعتماد س يتم مديد موعد لزيارتها من قبل فريق هيعـة
تقــويم التعلــيم العــام ( أو جهــة االعتمــاد املمثلــة هلــا ) س واهلــدف مــن الزيــارة هــو وقــوف أعضــاء الفريــق
الزائــر ميــداني ًا علــى و ــع املدرســة س ومــدى قــدرتها علــى الرتشـ للحصــول علــى االعتمــاد املدرســي .
وعلــى املدرسـة الترهيــز الســتقبال أعضــاء الفريــق الزائــر س وتــوف ميــع لبــاتهم س وينــتج عــن هــذه
الزيارة التالي :
-

قبــول الطلــب  :وهنــا يــتم االعــرتاف باملدرســة بأنهــا مرشــحة للحصــول علــى االعتمــاد
املدرسي س وتنتقل املدرسة للمرحلة التالية .
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-

عد قبول الطلب  :تتاح للمدرسة فرتة زمنية حمدد س يتم من خعهلا تو يق إجراءات تلبيـة
لبات الفريق الزائر س م تعيد عملية التقديم مرة أخرى .

 .2مرحلة الرتشيح لالعتماد :
بناءً على نتيرة تقرير الزيارة امليدانية يتم نقل املدرسة هلذه املرحلة س وفيها تقوم املدرسـة بتنفيـذ
الدراســة الذاتيــة س وهــي مــن أهــم خطــوات االعتمــاد املدرســي س ملــا فيهــا مــن تش ـ يص ذاتــي لو ــع
املدرســة احلــالي س ومــدى مقيقهــا ملعــاي االعتمــاد املدرســي س ــم تقــوم املدرســة بتقــديم لــب لزيــارة
فريق االعتماد التابع هليعة تقويم التعليم العام ( أو جهة االعتماد املمثلة هلا ) س وفقاً للتالي :
 الدراسة الذاتية :
تقوم املدرسة بتنفيذ الدراسة الذاتية من خعل  ( :جلنة التميز واجلودة ) س وفقـاً لاليـة والـدليل
والنموذج الذ تعتمده هيعة تقـويم التعلـيم العـام س ويـتم رفعـه للهيعـة ( أو جهـة االعتمـاد املمثلـة هلـا ) س
قبل أن تطلب حضور أعضاء فريق املراجعة اعارجية بفرتة ال تقل عن الثع ة أشهر .
تهدف الدراسة الذاتية للتأكـد مـن مـدى جاهزيـة املدرسـة للحصـول علـى االعتمـاد املدرسـي س
ومــدى مقيقهــا للمعــاي املطلوبــة س وقيــام املدرســة بتنفيــذ الدراســة الذاتيــة يســاعدها علــى تشــكيل
صــورة وا ــحة لو ــعها احلــالي س مــدد مــن خعهلــا مــدى التزامهــا باملعــاي املطلوبــة س ومــدد نقــا
القوة و فر التحسني س وخططها لتنفيذ عمليات التحسني املستمر القائمة على نتائج تعلم الطعب .
وأهم ما تشمله الدراسة الذاتية :
-

تقديم وص عام جملتمع املدرسة .

-

مشــاركة ميــع املســتفيدين يف إعــداد الدراســة الذاتيــة س ويشــمل ذلــك  :اهليعــة اإلداريــة
املعلمني س أولياء األمور س الطعب س أفراد من اجملتمع اعيا باملدرسة .

-

تقديم أدلة وبراهني داعمة ملدى مقق معاي االعتماد املدرسي .
التحسني .

-

مديد نقا القوة س وفر

-

و ــع خطــة مســني مدرســي س يــتم فيهــا مديــد وتو ــي عمليـات التحســني املســتمر س
املبنية على نتائج التعلم يف املدرسة .

-

وص الطرت املتبعة داخل املدرسة لضمان اجلودة .
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 زيارة فري االعتماد :
بناءً على مراجعة هيعة تقويم التعليم العـام ( أو جهـة االعتمـاد املمثلـة هلـا ) مللـ الدراسـة الذاتيـة
املقدم من قبل املدرسة س وبعد االتفات مع املدرسة حول موعد الزيارة س واليت تسـت رت مـن (7ـــ )7أيـام
ــ وقد تزيد أو تنقص يسب رمبة الفريق ــ س تنفـذ الزيـارة وفقـ ًا جلـدول زمـين حمـدد مـن قبـل الفريـق
الزائر  .وعلـى املدرسـة الترهيـز السـتقبال أعضـاء الفريـق الزائـر س وتـوف ميـع لبـاتهم  .مبـا فيهـا
عقد اجتما مـع مموعـات مـن املسـتفيدين س ومناقشـة جلنـة التميـز واجلـودة يف املدرسـة س يف تقريـر
الدراســة الذاتيــة الــيت رفعتــه  .وينــتج عــن الزيــارة رفــع التقريــر النهــائي مــع التوصــيات مــن قبــل رئــيس
الفريق الزائر س هليعة تقويم التعليم العام ( أو جهة االعتماد املمثلة هلا ) .
 .3مرحلة االعتماد :
 اختاذ القرار :
بعد رفع التقرير النهائي مع التوصيات من قبل رئيس فريق االعتماد س هليعـة تقـويم التعلـيم العـام
( أو جهة االعتماد املمثلة هلا ) س يتم دراسته س ودراسة التوصيات املرفقة معه س م يتم اختـاذ القـرار س
وذلك على النحو التالي :
 .7من االعتماد :
 ملدة أربع سنوات  :للمدارا اليت حققت أداءً عالياً س يف معاي االعتماد املدرسي . ملدة سنتني  :للمدارا اليت حققت أداءً جيداً س يف معاي االعتماد املدرسي . .7عــدم مــن االعتمــاد  :للمــدارا الــيت مل مقــق احلــد األدنــى لــألداء اجليــد يف معــاي
االعتماد املدرسي .
 إعادة االعتماد :
بعد احلصول على االعتماد س تلتزم املدرسة مبعاي االعتماد س وتنفيذ خطة التحسـني املسـتمرس
والعمـــل علـــى جتـــاوز املعحلـــات وفـــر التحســـني املتضـــمنة يف التقريـــر النهـــائي لفريـــق االعتمـــاد .
وتســتعد املدرســة لتنفيــذ مراحــل وخطــوات عمليــات االعتمــاد اجلديــدة س ومــن أهمهــا تنفيــذ الدراســة
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الذاتية  .ويو ـ الشـكل (  2ـــ  ) 7مراحـل وخطـوات احلصـول علـى االعتمـاد املدرسـي س الـيت علـى
املدرسة االلتزام بها :
شكل (  5ا  : ) 1مراحل احلصول على االعتماد املدرسي
مرحلة التقدم للحصول على االعتماد

تقديم طلب احلصول على االعتماد

زيارة ميدانية من هيئة االعتماد

عد قبول الطلب

قبول الطلب

مرحلة الرتشيح لالعتماد

الدراسة الذاتية

زيارة فري االعتماد

مرحلة االعتماد

اختاذ القرار

منح االعتماد
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عدم منح االعتماد

 مكونات النموذج :
 .1الثقافة التنظيمية ) : ) Organization Culture
بناء قافة التقـويم واالعتمـاد وتعزيزهـا ونشـرها لـدى اجملتمـع وأوسـا امليـدان الرتبـو بشـكل
عام س ويف املدارا بشكل خا س من خعل التالي :
 التوعية  :باست دام خمتل الوسائل اإلععمية . التدريب  :تقديم برامج نوعية مت صصة تستهدف العاملني يف مال االعتماد املدرسي . األدلة  :نشر األدلة ذات الععقة باالعتماد املدرسي . .2التمكني ( : ) Empowerment
من القوة العزمة جلعل املدارا مثسسات تربوية لـديها القـدرة الذاتيـة علـى التطـوير س وتتمتـع
بدرجـة كافيـة مـن االسـتقعل االدار واملـالي س وممـل املسـثوليات س وإعطـاء الصـعحيات العزمـة
يف التصميم والت طيا والتقويم وقيادة عمليات التطوير س ييث يكـون لقيـادات املـدارا واملعلمـني
دورًا كــب ًا يف تطــوير العمليــة التعليميــة والرتبويــة س وتــوف فــر تعلــم للطــعب كافــة مبــا ينمــي
ش صياتهم س ولكنهم من الوصول إىل أقصى قدراتهم .
 .3التقويم ( : ) Evaluation
تقويم أداء مدارا التعليم العام احلكومية واألهلية س والعمل على تصنيفها وفق نتـائج التقـويم
س لتحديد املدارا اليت متاج لدعم أك .
 .4الدعم ( : ) Support
دراســة أوجــه القصــور والعمــل علــى جتاوزهــا يف املــدارا الــيت متــاج للــدعم بصــورة أكـ مــن
م ها.
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 .5االعتماد ( : ) Accreditation
بناء نلام االعتماد املدرسي مسثولية هيعة تقويم التعليم العام س ومقيـق االعتمـاد هـو مسـثولية
املدرسة س ويتضمن التالي :
 االلتزام مبعاي االعتماد املدرسي ( . ) Schools Accreditation Standards االلتزام بالتقويم الذاتي املستمر . تو يق النتائج املرتتبة عن جهود التطوير . .6املتابعة ( : ) Follow-up
متابعة س عمليات التقويم واالعتماد والتطوير اليت تستهدف املدرسة .

 توزيع مكونات النموذج على اجلهات املعنية بتطبيقه :
 أوالً  :وزارة التعليم :
 التمكني ( . ) Empowerment الدعم ( . ) Support املتابعة ( . ) Follow-up ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
 الثقافة ) . ) Organization Culture التقويم ( . ) Evaluation االعتماد ( . ) Accreditation ثالثاً  :املدرسة :
 االلتزام باملعايري (. ) Commitment to Standards التحسني املستمر ( .) Continuous improvement324

 -التقييم الداخلي (  ) Self-studyواخلارجي ( لضمان اجلودة ) .

 طرا احلصول على االعتماد املدرسي :
مقيق املدرسة ملعاي االعتماد املدرسي من قبل هيعة تقويم التعليم العام .

 إلزامية مدارس التعليم العام يف احلصول على االعتماد:
 إلزام املدارا احلكومية بتحقيق االعتمـاد املدرسـي مـن هيعـة تقـويم التعلـيم العـام س ومفيزهـالتحقيق معاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 إلــزام املــدارا األهليــة و األجنبيــة بتحقيــق االعتمــاد املدرســي مــن هيعــة تقــويم التعلــيم العــام سومقيق معاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .

 املراحل الزمنية لتنفيذ النموذج :
 املرحلة األوىل :
 السنة األوىل : .7نشر الثقافة بصفة مستمرة س من خعل:
 نشر األدلة واملعاي . التدريب املستمر والنوعي على عمليات االعتماد ومراحله . تنفيذ خطة إععمية تشمل خمتل وسائل االععم . .7تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .9تصني املدارا بنا ًء على نتائج االختبارات الو نية .
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 .7اعتماد املدارا احلاصلة على االعتماد من اهليعات الدولية اليت تعرتف بها هيعـة تقـويم التعلـيم
العام (مثل  :منلمة  AdvancEDسو مركز املعلمني ال يطانيني.) CfBT
 .2تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .

 السنة الثانية : .7تطبيق عمليات االعتمـاد علـى املـدارا احلكوميـة ذات التصـني العـالي (اختياريـاً) بنسـبة ال
تتراوز  ٪70من عددها .
 .7تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية واألجنبية ذات التصني العـالي (إلزاميـاً) بنسـبة
ال تقل عن  ٪70من عددها .
 .9توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .7االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .2تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .

 السنة الثالثة : .7تطبيق عمليات االعتمـاد علـى املـدارا احلكوميـة ذات التصـني العـالي (اختياريـاً) بنسـبة ال
تتراوز  ٪90من عددها.
 .7تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية واألجنبية ذات التصني العـالي (إلزاميـاً) بنسـبة
ال تقل عن  ٪70من عددها .
 .9توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .7االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .2تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
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 السنة الرابعة .7تطبيــق عمليــات االعتمــاد علــى املــدارا احلكوميــة ذات التصــني العــالي (إلزاميـاً) بنســبة ال
تقل عن  ٪20من عددها .
 .7تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية واألجنبية ذات التصني العـالي (الزاميـاً) بنسـبة
ال تقل عن  ٪60من عددها .
 .9توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .7االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .2تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .

 املرحلة الثانية :
 السنة اخلامسة : .7تقويم ما مت إجنازه يف املرحلة األوىل .
 .7االستمرار بنشر الثقافة بصفة مستمرة .
 .9تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .7تصني املدارا بنا ًء على نتائج االختبارات التحصيلية س وم ها من االختبارات الو نية .
 .2اعتماد املدارا احلاصلة على االعتماد من اهليعات الدولية اليت تعرتف بها هيعـة تقـويم التعلـيم
العام .
 .6تطبيــق عمليــات االعتمــاد علــى املــدارا احلكوميــة ذات التصــني العــالي (إلزامي ـاً) بنســبة
ال تقل عن  ٪60من عددها .
 .4تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية واألجنبية ذات التصني العـالي (إلزاميـاً) بنسـبة
ال تقل عن  ٪00من عددها .
 .0تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
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 السنة السادسة : .7تطبيــق عمليــات االعتمــاد علــى املــدارا احلكوميــة ذات التصــني العــالي (إلزامي ـاً) بنســبة
ال تقل  ٪40من عدد مدارا اململكة .
 .7تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية واألجنبية ذات التصني العـالي (الزاميـاً) بنسـبة
عن  ٪700من عددها .
 .9توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .7االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .2تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 السنة السابعة : .7تطبيــق عمليــات االعتمــاد علــى املــدارا احلكوميــة ذات التصــني العــالي (إلزاميـاً) بنســبة ال
تقل  ٪02من عددها .
 .7توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .9االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .7تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .

 السنة الثامنة : .7تطبيــق عمليــات االعتمــاد علــى املــدارا احلكوميــة ذات التصــني العــالي (إلزامي ـاً) بنســبة
 ٪700من عددها .
 .7توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .9االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .7تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 .2تقويم ما مت اجنازه يف املرحلة الثانية .
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 معا ااايري ومؤشا اارات االعتما اااد املدرسا ااي املالئما ااة للبيئا ااة التعليميا ااة باململكا ااة العربيا ااة السا ااعودية
يف ضوء املعايري العاملية :
 .1التوجه االسرتاتيجي :
( رؤية املدرسة س ورسالتها س وقيمها س وأهدافها )
 مافأ املدرسة وبشكل مستمر على مايتها وتوجهاتها و قيمها القائمـة علـى االلتـزام بتحقيـقالتوقعات العالية للتعلم .
 يقوم ملس املدرسة مبهامه املنصو عليها يف الدليل التنليمي ملدارا التعليم العام . توفر خطة اسرتاتيرية للمدرسة . مشاركة املستفيدين بالداخل يف و ع اعطة االسرتاتيرية للمدرسة . مشاركة املستفيدين باعارج يف و ع اعطة االسرتاتيرية للمدرسة .-

نشر رؤية و رسالة وأهداف املدرسة .
االلتزام بتحقيق اعطة االسرتاتيرية للمدرسة .
مشاركة ميع العاملني يف تنفيذ اعطة االسرتاتيرية للمدرسة .
معئمة أهداف املدرسة لإلسرتاتيرية الو نية لتطوير التعليم العام .

 بناء أهداف املدرسة وفقاً لرسالتها . -أمكانية مقيق أهداف املدرسة .

 .2القيادة املدرسية :
( اإلشراف اإلدار واالسرتاتيري س سياسات التقويم واعاسبية و مان اجلودة س نشر قافة اجلودة
واالعتماد املدرسي )
 متتــع مــدير املدرســة بصــعحيات كافيــة الختــاذ القــرارات العزمــة لتحقيــق رســالة املدرســةوأهدافها .
 توجــد سياســات مكتوبــة و إجــراءات وا ــحة س لعرتقــاء بالعمــل الفعــال للمدرســة س و تــدعمرسالة املدرسة .
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 وجــود نلــام وا ـ ومعلــن لإلشــراف علــى أعضــاء فريــق العمــل ( اهليعــة االداريــة والتعليميــة )يتواءم مع رسالة املدرسة وجهود التطوير فيها .
 التزام بتنفيذ اعطا التش يلية املبنية على اعطة اإلسرتاتيرية للمدرسة . روح التعاون سائدة بني أفراد اجملتمع املدرسي . التزام أفراد اجملتمع املدرسي بالنلام العام للمدرسة . و وح اإلجراءات املتبعة من قبل القيادة املدرسية . وجود آلية وا حة تشرع تقديم األفكار التطويرية . االلتزام بتطبيق اهليكل التنليمي للمدرسة .-

و وح الواجبات و املهام لكل عناصر اهليكل التنليمي للمدرسة .
و وح حدود الصعحيات بني عناصر اهليكل التنليمي للمدرسة .
وجود آلية وا حة لتقييم أداء اهليعة اإلدارية .
وجود آلية وا حة لتقييم أداء اهليعة التعليمية .

 وجود آلية وا حة لتقييم أداء الطعب . فاعلية أدوات التقييم . تبين القيادة املدرسية تطبيق نلام إدارة اجلودة الشاملة . نشر قافة اجلودة الشاملة يف املدرسة نشر قافة االعتماد املدرسي . .3التعلم والتعليم :
( املناهج التعليمية س واسرتاتيريات وأساليب التدريس س والتقويم )
 تتوفر الكتب الدراسية س ومصادر التعلم س واألدوات املساعدة س بصورة كافية . يوجــد تنلــيم متكامــل لكــل مــنهج تعليمــي س مو ـ فيــه اعطــة الدراســية س ونتــائج الــتعلماملتوقعة س واألنشطة الصفية و العصـفية س وأسـاليب و ـرت الـتعلم والتعلـيم س ووسـائل وأدوات
التقويم س وحنو ذلك . ...
 وجود برامج وأنشطة قائمة على نتائج الطعب س وتعمل على مسني مستوياتهم . مناسبة نسبة عدد الطعب إىل عدد املعلمني يف املدرسة .331

 يـــرتبا مـــا يتعلمـــه الطـــعب يف املدرســـة باملهـــارات احلياتيـــة يف اجملتمـــع اعـــيا وبالقضـــاياواملشكعت املعاصرة .
 يــتم تنفيــذ املنــاهج التعليميــة بصــورة تراعــي التنــو واالخــتعف بــني الطــعب س وباســرتاتيرياتو رت تدريس متنوعة .
 هناك آلية وا حة لتشريع ومتابعة تطبيق اسرتاتيريات متنوعة يف التدريس . يتم توظي املناهج لتنمية مهارات التفك لدى املتعلمني . يتم توظي املناهج لتنمية مهارات العمل اجلماعي. تعزز املدرسة من توظي املناهج لتنمية مهارات التعلم املستمر . يوظ املعلم املنهج يف نشر قافة احلفاظ على املوارد البيعية س وتنميتها . تنو املدرسة يف أساليب التقويم ) مصيلي س مهار ) . تطبـــق املدرســـة أدوات تقـــويم تناســـب تنـــو الطـــعب  ( :متفـــوقني س بطعـــي الـــتعلم س ـــعافالتحصيل . ) ...
 تست دم املدرسة حقائب اإلجناز يف متابعة أداء الطعب . توظ املدرسة نتائج التقويم يف مسني أداء الطعب . يطلع الطعب وأولياء أمورهم على الت ذية الراجعة يف وء نتائج التقويم س وبصورة دورية . توجد آلية لرصد آراء الطعب حول اسرتاتيريات و ـرت التـدريس املناسـبة هلـم س ويـتم تفعيلـهاوفقاً لذلك .
 .4إتاحة الفر

للتعلم والتعليم :

( تقديم االستشارات س وتلبية االحتياجات اعاصة س وتقديم اإلرشاد الت صصي )
 تتوفر باملدرسة اعدمات االستشارية واإلرشـادية املناسـبة و االزمـة جلميـع الطـعب س ويقـدمهامت صصون .
 تقدم املدرسة برامج وخدمات استشارية س ألولياء األمور واجملتمع اعلي . يوجد يف املدرسة مكان خمصص لتقديم اعدمات االرشادية واالستشارية . -تست دم املدرسة برامج تش يصية س وععجيةس وإ رائية مناسبة لذو االحتياجات اعاصة .
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 لــدى املدرســة إجــراءات فعالــة لتحديــد االحتياجــات اعاصــة بــالطعب الــذين حيتــاجون لــدعمأك س وتعمل على توف ها .
 لــدى املدرســة إجــراءات فعالــة لتحديــد االحتياجــات اعاصــة بــالطعب املتفــوقني واملوهــوبني سوتعمل على توف ها .
 لدى املدرسة برامج وخدمات مناسبة لذو االحتياجات اعاصة س من ذو االعاقة س و ـعافالسمع والنطق .
 يوجد يف املدرسة برنامج لصعوبات التعلم . لدى املدرسة عدد كافه من املت صصني املثهلني يف ال امج اليت تقدمها . توفر املدرسة برنامج للتسريع وفق النلام املعتمد له . تشرك املدرسة ذو االحتياجات اعاصة  ( :املوهـوبني س املتفـوقني س ذو اإلعاقـة س صـعوباتالتعلم س و عاف السمع والنطق ) يف األنشطة الرتبوية .

 .5البيئة التعليمية :
( املرافق س الترهيزات س الصحة والسعمة )
 توجــد سياســات مكتوبــة ومعلنــة وملتــزم بهــا س خاصــة بإمكانيــة اســت دام مرافــق املدرســةوجتهيزاتها .
 كفاية مرافق املدرسية وجتهيزاتها س واليت دعم مقق رسالة وأهداف املدرسة . كفاءة مرافق املدرسية وجتهيزاتها يف دعم مقق رسالة وأهداف املدرسة . مناسبة املبالم املالية املرصودة س لعمل الصيانة العزمة والدورية ملرافق املدرسـية وجتهيزاتهـا سواليت ممي صحة ميع أعضاء اجملتمع املدرسي .
 فاعلية است دام مرافق املدرسة وجتهيزاتها من قبل اهليعة التعليمية والطعب . توفر معاي األمان يف مرافق املدرسة واليت تشرت ها "املديرية العامة للدفا املدني " . تصميم املبنى املدرسي يسهل تأمني كل املوجودين س ويدعم جودة ال امج التعليمية . وجــود خطــة عمــل " للرنــة األمــن الســعمة " باملدرســة س تعمــل مــن خعهلــا علــى مقــق هــدفهااملتمثل باعافلة على أمن وسعمة منسوبي املدرسة وتوعيتهم وتعريفهم بالواجبات واألعمـال
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الوقائيـة املرتتبـة علـيهم يف حـاالت الطـوارئ وتـدريبهم علـى أعمـال الـدفا املـدني إلمكانيـة
االستفادة منهم عند احلاجة س وذلك حسب الدليل التنليمي ملدارا التعليم العام .
 املبنى جيدة اإل اءة والتهوية ودرجة احلرارة مناسبة للتعلم والعمل . -البيعة التعليمية يف املدرسة مناسبة لذو االحتياجات اعاصة .

 .6ثقافة املدرسة وعالقات الشراكة ألجل التعلم :
( ععقات الشراكة بني املدرسة واملنزل س وأنشطة التواصل س وسياسات محاية الطالب س وتفعيل
الشراكات مع البيعة اعيطة )
 يقوم ملس املدرسة بتنمية الععقة بني املدرسة واجملتمع وتعزيزهـا مبـا حيقـق رسـالة املدرسـةويدعم خططها التطويرية اهلادفة لرفع مستوى جودة العملية الرتبوية والتعليميـة ويشـرع أوجـه
اإلبدا والتميز املدرسي ويرعاها .
 منــا املدرســة آمــن س ويســوده النلــام واالنضــبا س و داعــم للطــعب س ويــوفر العنايــة واجلــواملناسب للتعلم والتعليم .
 تسود روح االحرتام والتقدير بني ميع مكونات اجملتمع املدرسي  ( :القيـادة الرتبويـة س اهليعـةاالدارية س اهليعة التعليمية س الطعب س أولياء األمور ) .
-

تتي املدرسة فرصاً متنوعة للمشاركة يف صنع واختاذ القرارات .
يوجد برنامج شامل للتواصل مع أولياء األمور تتنو فيه قنوات التواصل الفاعلة معهم .
يتم إرسال تقارير دورية شاملة عن تعلم الطعب وأنشطتهم ألولياء األمور .
تقوم املدرسة بتنليم لقاء فصلي ألولياء األمور .

 يوجد برامج يتم من خعهلا تثقي الطعب يقوقهم وواجباتهم . تلتزم املدرسة بتطبيق الئحة قواعد السلوك واملواظبة املعتمدة من قبل وزارة التعليم . توفر املدرسة املتطلبـات اعاصـة بضـمان سـعمة الطـعب داخـل املبنـى املدرسـي س واحلـافعتاملدرسية س وأ ناء تنفيذ خمتل األنشطة .
 توجد يف املدرسة سياسة معلنة توفر متطلبات صحة الطعب وسعمتهم س وتلتزم بها . توجــد يف املدرســة سياســة معلنــة وملتــزم بهــا للحفــاظ علــى ســرية البيانــات الش صــية س وإبــعغأولياء األمور س واجلهات احلكومية املعنية س بشأن احلوادث اليت تقع يف املدرسة .
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 تفعّل املدرسة برامج تعزز السلوكيات اإلجيابية عنـد املـتعلمني ( التعـاونس التطـو س اعافلـةعلى املمتلكات العامة س التسام س قبول اآلخر . ) ...
 مشاركة املدرسة يف الفعاليات واملناسبات الو نية واإلقليمية والدولية . لدى املدرسة برامج تعزيز اهلوية الو نية س وتكرا مفهوم املوا نة . تفعيل مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها وتطوير أدائها . -تفعيل مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املدرسة وأنشطتها .

 .7املوارد البشرية :
( املثهعت س التطوير املهين )
 فريق العمل ( اهليعـة االداريـة والتعليميـة ) علـى درجـة مـن التأهيـل والكفـاءة الـيت تتناسـب مـعمهامهم الوظيفية .
 تتــوفر يف أعضــاء فريــق العمــل ( اهليعــة االداريــة والتعليميــة ) مواصــفات شــاملي كــل وظيفــة سواليت حددها الدليل التنليمي ملدارا التعليم العام .
 توجد سرعت جلميع أعضاء فريق العمل تثبت خ اتهم السابقة أو إجنازاتهم املهنية والرتبويـةس واليت تبني أنهم على درجة من التأهيل املناسب ألداء املهام املوكلة هلم .
 عدد أعضاء فريق العمل ( اهليعة االدارية والتعليمية ) كافه س ييث ال يتم مميـل أ موظـــ بصورة منتلمة ــ أعباء زائدة .
 يوجد نلام متبع لتقييم أداء أعضاء فريق العمل ( اهليعة االدارية والتعليمية ) س يتضمن عنصرالسرية لكل تقييم .
 يوجــد برنــامج تطــوير شــامل جلميــع أعضــاء فريــق العمــل ( اهليعــة االداريــة والتعليميــة ) س يلــيباالحتياجات العامة للمدرسة .
 يوجد برنامج تطوير ألعضاء اهليعة التعليمية يليب احتياجات كل فرد س ومبين على نتائج تعلـمالطعب .
 املدرسة هلا سياسات مكتوبة فيما ـتص بتعـيني املـوظفني سـواء بصـورة مثقتـة أو دائمـة سوإنهاء عملهم ( خا

باملدارا األهلية واألجنبية ) .
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 اتفاقات التوظيالطرفان ( خا

مكتوبة و حيرتمها الطرفان س وأ ت ي جوهر فيها جيب أن يتفق عليه
باملدارا األهلية واألجنبية ) .

 .8املوارد املالية :
( تنو مصادر الدخل س ميزانية املدرسة )
 القيادة املدرسية هي املسثولة عن موارد املدرسة املالية أياً كان مصدرها . العمــل علــى تنويــع مصــادر الــدعم املــاد للمــدارا لتصــب قــادرة علــى مقيــق معــاي االعتمــاداملدرسي .
 ميزانية املدرسة توفر املصادر اليت تدعم الرسالة وال امج الرتبوية اعـددة وخطـا التحسـنياملعتمدة س وفقاً للدليل اإلجرائي للميزانية التش يلية للمدرسة .
 يوجد سرعت مالية دقيقة متوفرة للمراجعة . موارد املدرسة املالية تكفي للعمليات احلالية و امل طا هلا . مت جتهيــز الســرعت املاليــة للمدرســة تبعــ ًا للقواعــد التنليميــة املاليــة املعتمــدة وفقــ ًا للــدليلاإلجرائي للميزانية التش يلية للمدرسة .

 .9التحسني املستمر :
( االستفادة املستمرة من نتائج التقويم س واعاسبية س وتوكيد اجلودة )
 تعزيز تكوين الثقافة التنليمية اإلجيابية داخل املدرسة حنو الت ي والتطوير . تعمل املدرسة للتحول حنو أن تصب منلمة متعلمة . وجود سياسات وآليات وا حة جلمع البيانات ونتائج الطعب ومليلها . تقوم املدرسة بتنفيذ الدراسة الذاتية بشكل مو وعي ودقيق . -تقوم املدرسة بأخذ آراء املستفيدين بشكل دور س ومدد وفقاً لذلك فر

التحسني .

 يتم تقويم أداء أفراد اهليعة التعليمية وفقاً لنتائج عبهم ومنوهم الشامل . تلتزم املدرسة بالشفافية يف نشر نتائج الدراسة الذاتية وفر التحسني س وعمليات التقويم .335

 -وجــود خطــا معلنــة وحمــددة مبنيــة علــى نتــائج الدراســة الذاتيــة للمدرســة س وفــر

التحســني

فيها.
 يتم ختصيص جزء من ميزانية املدرسة ومواردها للتحسني املستمر . تنفذ املدرسة خطة للتنمية املهنية ملنسوبيها س وتشرع على االلتحات بها . مفز املدرسه منسوبيها لعلتحات ب امج التطوير املهـين س وتقـيس أ ـر هـذه الـ امج علـى أداءالعاملني .
 تتبادل املدرسة اع ات مع املثسسات الرتبوية األخرى يف خمتل اجملاالت . تستثمر املدرسة إمكانات اجملتمع اعلي يف تنفيذ برامها وخططها التحسينية .-

تلتزم املدرسة بتطبيق الدليل التنليمي ملدارا التعليم العام .
تلتزم املدرسة بتطبيق الدليل اإلجرائي ملدارا التعليم العام .
تقوم املدرسة بعمل مقارنات مرجعية على الصعيد اعلي س واإلقليمي س والعاملي .
تلتزم املدرسة بتحقيق معاي االعتماد املدرسي .

 -توجد آلية حلفأ سرعت املدرسة املتعلقة باجلودة تسهل الرجو هلا .
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شكل (  5ا ا  : ) 2االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
( منوذج مقرتح )
اجملتمع اخلارجي
احملاسبية

التكامل

املشاركة

العمليات
وزارة التعليم

هيئة تقويم التعليم العام
 -الثقافة .

 التمكني .التكامل

 الدعم . -املتابعة .

املدخالت
ــ املوارد البشرية .
ــ املدخعت املادية .
ــ املدخعت اإلدارية.

معيار العدالة

 -التقويم .

املشاركة
التطوير

اعاسبية
املرونة

 -االعتماد .

املدرسة
 تنفيذ عمليات االعتماد . -االلتزام باملعاي .

املخرجات
معيار الفاعلية
ــ مدارا معتمدة
معيار الكفاءة

 التحسني املستمر . -الدراسة الذاتية .

التغذية الراجعة
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.

معيار األداء

احملكات املستخدمة
ــ نتائج الطعب .
ــ االختبارات التحصيلية.
ــ االختبارات الدولية .

Figure (5-3) : Schools Accreditation of general education Stages in Saudi Arabia
“ A Suggested Model ”
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Performance
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- Students Results
- Achievement Test
- International tests.

 ثالثاً  :توصيات الدراسة :
بنا ًء على النتائج اليت اسفرت عنها الدراسة س يوصي الباحث مبا يلي :
 .7تــبين النمــوذج املقــرتح الــذ خرجــت بــه الدراســة س مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بتطبيــق النمــوذج س
وهي  ( :هيعة تقويم التعليم العام س وزارة التعليم س املدارا ) .
 .7العمل على جتاوز معوقات تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرسـي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكـة
العربية السعودية س واليت خرجت بها الدراسة .
 .9العمـل علـى تـوف مطالــب تطبيـق معـاي االعتمـاد املدرســي يف مراحـل التعلـيم العـام باململكــة
العربية السعودية س واليت حددتها الدراسة .
 .7العمل على التنسيق بني اجلهات التالي  ( :هيعة تقويم التعلـيم العـام س جـائزة الرتبيـة والتعلـيم س
اإلدارة العامة للرودة الشاملة بـوزارة التعلـيم س منـوذج تطـوير املـدارا ـــ مشـرو امللـك عبـداهلل
ابــن عبــدالعزيز ( رمحــه اهلل ) لتطــوير التعلــيم العــام ) س وذلــك يف عمليــة تشــكيل إ ــاراً عامـاً
للمعــاي الــيت تطبــق علــى مســتوى املدرســة س مــن أجــل تركيــز جهــود املدرســة يف مقيــق هــذه
املعاي س والعمل على عدم تشـتتها س ممـا يـنعكس علـى مقيـق التطـوير احلقيقـي والتحسـني
املستمر ألدائها س وخمرجاتها .
 .2عدم االستعرال يف مقق النتائج عند تطبيق النموذج س فتنفيذ نلـام االعتمـاد املدرسـي حيتـاج
للمرور مبراحل زمنية س ليحقق األهداف املرجوة من تطبيقه .
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 املصادر واملراجع :
 أوالً  :املصادر :
 .7القرآن الكريم .
 .7اجلــــوهر س إمساعيــــل 7704 ( .هـــ ـ )  " .الصــــحاح تــــاج الل ــــة وصــــحاح العربيــــة " (  )7 .س
( مقيق أمحد عبد ال فور )  .لبنان  :دار العلم للمعيني .
 .9الف وزباد س ميد الدين حممد بن يعقوب  ( .د .ت ) .س " القاموا اعيا " .
 ثانياً  :املراجع العربية :
 .7أبو عبده س فا مة 7077 ( .م )س "درجة تطبيق معاي إدارة اجلودة الشاملة يف مدارا حمافلة
نـابلس مـن وجهـة نلـر املـديرين فيهـا" س رسـالة ماجسـت س كليـة الدراسـات العليـا س جامعـة
النراح الو نية س نابلس س فلسطني .
 .2امــــاد اجلامعــــات العربيــــة 7796 ( .هـــــ ) س ملــــس

ــــمان اجلــــودة واالعتمــــاد س س األردن س

اُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجعت يف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7072 /09/77م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
. http://www.aaru.edu.jo/Pages/qoqc.aspx
 .6امحــــد س إبــــراهيم 7770( .هـــــ)  ".تطبيقــــات اجلــــودة و االعتمــــاد يف املــــدارا"  .القـــــاهرة :
دار الفكر العربي .
 .4آل مداو س عب 7770( .هـ) " .متطلبات تطبيـق اجلـودة الشـاملة يف اإلدارة املدرسـية مبرحلـة
التعلـيم الثـانو العـام باململكـة العربيـة السـعودية يف ـوء الفكـر اإلدار املعاصـر " س
رســالة دكتــوراه مـ منشــورة س قســم الرتبيــة وعلــم الــنفس س األقســام األدبيــة س كليــة الرتبيــة
للبنات س عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي س جامعة امللك خالد س أبها .
 .0األلباني س حممد ( .د .ت " . ).السلسلة الصحيحة "  .الرياض  :مكتبة املعارف .
 .3أمني س أسامة 7797 ( .هـ ) " .التعليم على الطريقة الفنلندية " 7797 ( .هـ سمـاد األول ) .ملـة
املعرفــــــــــــــــــــــــة س ( . )776اُســــــــــــــــــــــــرتجعت يف تــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /04/06م مــــــــــــــــــــــــن
=http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=406&Model
M&SubModel=138&ID=1846&ShowAll=On
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 .70إيفانزس ديفيـد س وكـوين س دانيـال 7079( .م )  " .الكتـاب السـنو لدولـة اإلمـارات العربيـة
املتحدة " س قسم املعلومات اعارجيـة س اجمللـس الـو ين لإلعـعم س أبـوظيب س اإلمـارات العربيـة
املتحدة .
 .77باســكرفيل سســتي س ومكليــود سفيونــاسو سَــوندرز نيكــوالا ( .يوليــو 7077م) س"دليــل
التعلــيم العــالي يف اململكــة املتحــدة والشــراكة مــع اجلامعــات يف اعــارج " س
سلسلة البحوث3 /س وحدة أوروبا والشثون الدولية للتعليم العالي باململكة املتحدة .
 .77باشيوة سحلسن س والـ وار س نـزار7077( .م) ".إدارة اجلـودة مـدخل للتميـز والريـادة مفـاهيم
وأسس وتطبيقات "  .عمان  :مثسسة الورات للنشر و التوزيع .
 .79بدو س باسم ساعميسي س السيد س وشري س شري 7070( .م)  " .إدارة نلم جودة التعلـيم
و االعتمـــاد مــــن منلـــور إســــعمي ( دراســــة مليليـــة ) "  .ملــــة القــــراءة واملعرفــــة س(  )770س
 .796 - 730مصر .
 .77البع س فوزية 7770( .هـ س 73-70ربيع اآلخر)  " .إسـرتاتيرية مقرتحـه للت لـب علـى معوقـات
مقيق اجلودة يف التعليم العام السعود يف وء مبـادئ اجلـودة الشـاملة " س قـدم للقـاء الرابـع
عشر للرمعية السعودية للعلـوم الرتبويـة والنفسـية ( جسـ ) س بعنـوان  :اجلـودة يف التعلـيم العـام
س القصيم .
 .72البهواشــى س الســيد7770 ( .هـــ ) " االعتمــاد و ــمان اجلــودة يف التعلــيم العــالي "  .القــاهرة :
مكتبة النهضة املصرية .
 .76جتــارب ومنــاذج عامليــة يف االعتمــاد املدرســي  :أمريكــا ..كنــدا ..أوروبــا ال ربيــة ..أســرتاليا..
نيوزيلندا7797( .هـس شوال)  .ملة املعرفة س ( . )706اُسـرتجعت يف تـاريخ 7077 /02/97م مـن
=http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=373&Model
.M&SubModel=138&ID=727&ShowAll=On
 .74التميمي سخالد 7773( .هـ )  " .تقويم اعطة الدراسية اجلديـدة للتعلـيم الثـانو يف مـدارا
البنني احلكومية مبحافلة جدة يف وء منوذج تقويم تيس القرارات املتعددة ) " (CIPPس
رســالة دكتــوراه مـ منشــورة س قســم علــم الــنفس س كليـة الرتبيـة س جامعــة أم القــرى س
مكة املكرمة .
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 .70اجلرف س رلا7770( .هـ س 73-70ربيع اآلخر)  " .تصور مقرتح ملعاي تقويم اجلـودة يف إعـداد
عب املرحلة الثانويـة للدراسـة اجلامعيـة " س قـدم للقـاء الرابـع عشـر للرمعيـة السـعودية للعلـوم
الرتبوية والنفسية (جس ) س بعنوان :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .73جليلــي س ريـــاض س(  7070م ) س " مثشـــرات الــنلم التعليميـــة " س جســـر التنميـــة س (  ) 36س
املعهد العربي للت طيا بالكويت س الكويت .
 .70حامــدس دينــا 7004( .م)  ".االعتمــاد املهــين للمعلــم يف
دراسة مقارنة "  .مصر  :دار اجلامعة اجلديدة .

ــوء خ ـ ات بعــض الــدول املتقدمــة س

 .77احلربـي س حيـاة 7797( .هــ)  " .إدارة األقسـام األكادليـة يف

ـوء معـاي اجلـودة الشـاملة

واالعتماد جبامعيت أم القرى وامللك عبد العزيز  :دراسة ميدانية على شطر الطالبات "س رسالة
ماجست م منشورة س قسم اإلدارة الرتبويـة و الت طـيا س كليـة الرتبيـة س جامعـة أم القـرى س
مكة املكرمة .
 .77حســن س عمــاد الــدين 7770( .هـــ س 73-70ربيــع اآلخــر)  " .اجلــودة الشــاملة ونلــم االعتمــاد
األكادلى فى اجلامعات فى وء املعاي الدولية" س قدم للقاء الرابع عشر للرمعية السـعودية
للعلوم الرتبوية والنفسية (جس ) س بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .79احلســني سإبــراهيم 7770( .هـــ س 73-70ربيــع اآلخــر)  " .مــن املدرســـة التقليديــة إىل مدرســـة
اجلودة سمعـوقات التـحول " س قدم للقاء الرابع عشر للرمعية السعودية للعلوم الرتبويـة والنفسـية
(جس ) س بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .77احلكمـــي س علـــي 7077( .م)  " .معمـ ـ عامـــة عـــن اعطـــة االســـرتاتيرية لتطـــوير التعلـــيم
يف اململكة العربية السعودية "  .الرياض  :مشرو امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم
العام .
 .72اعطيب س حممـدس و اجلـ س عبـداهلل 7773( .هــ) " .إدارة االعتمـاد األكـادلي يف التعلـيم :
دراســة ميدانيــة"  .رســالة اعلــيج العربــي س ( )49س . 22 – 72الريــاض  :مكتــب الرتبيــة العربــي
لدول اعليج .
 .76خليلس نبيل ( 7077م)س" إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادلي يف املثسسات الرتبيـة " .
القاهرة  :دار الفرر للنشر والتوزيع .
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 .74الداو س الشيخ 7003( .م)  " .مليل األسس النلرية ملفهوم األداء " س ملة الباحـث س( ) 20
س  774-774س املثسســــة والتنميــــة اعليــــة املســــتدامة س خمــــ اجلامعــــة س كـلــــــية العــــــلوم
االقتصادية والترارية و علوم التسي سجامــعــة قاصـد مـــرباح ورقــــــلة س الـرــــزائر .
 .70الـــدبي س ليلـــى 7770( .هــــ س 73-70ربيـــع اآلخـــر)  " .معوقـــات ومشـــكعت مقيـــق اجلـــودة
يف التعلــيم " س قــدم للقــاء الرابــع عشــر للرمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية (جس ـ ) س
بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .73الدحام س حممد 7004 ( .م ) س " االعتماد األكادلي يف مثسسات التعليم العالي وتطبيقاته
يف اجلامعات العربية " س قسم اإلعداد الرتبو س كلية الرتبية البدنية والريا ة س جامعـة امللـك
سعود س الرياض .
 .90الدخيّل س عزام 7792( .هـ) ".تعلومهم س نلرة يف تعليم الدول العشـر األوائـل يف مـال التعلـيم
ع تعليمهم األساسي "  .لبنان  :الدار العربية للعلوم ناشرون .
 .97درنــدر س إقبـال  7774( .س  0-7شــعبان )  " .دراســة مقارنــة أل ــر اســت دام منــوذج القــرارات
املتعــددة  CIPPومنــوذج معــاي األداء  Standardsلتقــويم بــرامج املوهوبــات يف مســني
ال امج وصنع القرارات "س قدم للمثمتر العلمي اإلقليمي للموهوبة س مثسسة امللـك عبـد العزيـز
ورجاله لرعاية املوهوبني س اململكة العربية السعودية س جدة .
 .97دريــب س حممــد7003( .م)  " .التطبيقــات اإلجرائيــة لضــمان اجلــودة يف التعلــيم اجلــامعي " .
العرات  :كلية الرتبية للبنات س جامعة الكوفة .
 .99الدهشـــان س مـــال 7004 ( .م س  77 -77أبريـــل)  " .االعتمـــاد األكـــادلي اعـ ـ ة األجنبيـــة
ــمان اجلــودة
والترربــة اعليــة " س قــدم للمــثمتر العلمــى الســنوى الثــاني س بعنــوان  :معــاي
واالعتماد يف التعليم النوعى مبصر والو ن العربي س كلية الرتبية النوعية س جامعة املنصورة.
 .97ذيـاب س سـهيل  ( .ديسـم س 7006م) س "مثشـرات اجلـودة وتوظيفهـا يف تنلـيم التعلـيم
والتعلم " س ملة اجلودة يف التعليم العالي س . ) 7 ( 7
 .92را ـي س م فـت 7000( .مس 79-77يونيـو )  " .معوقـات تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف
مثسسات التعليم التقين مبحافلـات مـزة وسـبل الت لـب عليهـا " س قـدم ملـثمتر التعلـيم الـتقين
واملهين س بعنوان  :واقع و مديات و موح س فلسطني .
111

 .96رفـــاعي س عقيـــل 7070( .م)  " .اجلـــودة و االعتمـــاد ملثسســـات التعلـــيم قبـــل اجلـــامعي مبصـــر
ومتطلبات تطبيقه يف وء االجتاهات العاملية املعاصرة  :تصور مقرتح " س قدم للمثمتر العلمـي
الســنو الثــامن عشــر س بعنــوان  :اجتاهــات معاصــرة يف تطــوير التعلــيم يف الــو ن العربــي س  9س
 .7767 – 7704مصر .
 .94الــريس س ناصــر 7797( .هـــ س 72-79ربيــع األول )  " .خطــة اســرتاتيرية مســتقبلية لععتمــاد
املدرســي ( األهميــة س األســباب س املعوقــات ) " س قــدم للقــاء الســنو الســادا عشــر للرمعيــة
السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية (جس ) س بعنوان  :االعتماد املدرسي س جامعة امللـك سـعودس
الرياض .
 .90زقزوت س خالد ( 7773هـ ) س " تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة لتحسني أداء كلية خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم القرى " سمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجست يف اإلدارة
الرتبوية والت طيا س كلية الرتبية سجامعة أم القرى .
 .93سـامنزس بـاميع 7004 ( .م )  " .الفعاليـة واملسـاواة يف املـدارا  :إجيـاد الصـعت ( املل ـص
التنفيذ ) "  .بريطانيا  :مركز املعلمني ال يطانيني ( . ) CFBT
 .70السحيم س خالد7777( .هـ)  " .واقع تطبيق إدارة اجلودة أيـزو  3000يف مـدارا التعلـيم العـام
يف اململكة العربية السعودية "  .رسالة دكتوراة م منشورة س قسـم اإلدارة الرتبويـة س كليـة
الرتبية س جامعة امللك سعود س الرياض .
 .77الس يل س حممد؛ معوض س صعح الدين ؛ وحسني س علـي 7070( .م)  " .اإلصـعح املتمركـز
على املدرسـة وإعـدادها لععتمـاد الرتبـو كأحـد حمـاور اعطـة االسـرتاتيرية القوميـة للتعلـيم
قبــل اجلــامعي  :دراســة ميدانيــة مبحافلــة الدقهليــة " س ملــة كليــة الرتبيــة باملنصــورة س 7س
() 49س  .770 - 37مصر .
 .77ســعم س حممــد و آخــرون 7004( .م)  " .التشــريع لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد فــى مصــر
( دراســة مليليــة كيفيــة) " س شــعبة يــوث تطــوير املنــاهج س املركــز القــومي للبحــوث الرتبويــة
والتنمية س مصر .
 .79سـليمان س سـعيد س و عبـد العزيـز س صـفاء 7006 ( .م )  " .دليـل جـودة املـدارا املصـرية فـى
وء املعاي القومية للتعليم " س برنامج جوائز االمتياز املدرسي س مصر .
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 .77ســورياال س يــارنو 7797 ( .هـــ ) " .الســف الفنلــد يف الســعودية :ملــاذا تعتـ فنلنــدا قــوة التعلــيم
اعارقـــــــــــــــــة ؟ " 7797 ( .هــــــــــــــــــ سمـــــــــــــــ ـاد األول ) .ملـــــــــــــــــة املعرفـــــــــــــــــة س (. )776
اُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجعت يف تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /04/06م مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
=http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=406&Model
M&SubModel=138&ID=1844&ShowAll=On
 .72الشـــبكة العربيـــة لضـــمان اجلـــودة يف التعلـــيم العـــالي 7796 ( .هــــ ) س البحـــرين س اُســـرتجعت
يف تاريخ 7072 /09/77م من . http://www.anqahe.org
 .76الشــربيين س مــادة 7797( .هـــ س 72-79ربيــع األول )  ".معوقـــات مقيــق االعتمــاد املدرســـي
يف التعلـيم العـام يف اململكــة العربيـة السـعودية " س قــدم للقـاء السـنو الســادا عشـر للرمعيــة
السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية (جس ) س بعنوان  :االعتماد املدرسي س جامعة امللـك سـعودس
الرياض .
ــدمات التطــوير والتقيــيم للمــدارا
 .74شــركة بروســبيكتس ال يطانيــة( .د .ت " . ).تعري ـ
واملثسسات التعليمية "  .الرياض  :الشركة األكادلية لل دمات التعليمية .
ــي معــرض ومنتــدى التعلــيم  7079روح
 .70شــنايدت س نــيرت 7797 ( .هـــ ) " .التعلــيم الفنلنــد
التعاون ال التنافس بني الطعب" 7797 ( .هـ سمـاد األول ) .ملـة املعرفـة س ( . )776اُسـرتجعت
يف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /04/06م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
=http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=406&Model
M&SubModel=138&ID=1843&ShowAll=On
 .73الشهر س حممد7797( .هـ)  " .امكانية تطبيـق االعتمـاد االكـادلي علـى املـدارا التابعـة
ملشرو امللك عبد اهلل لتطوير التعليم من وجهة نلر مدير املدارا يف منطقة مكة املكرمة "
 .رسالة ماجسـت مـ منشـورة س قسـم اإلدارة الرتبويـة والت طـيا س كليـة الرتبيـة س جامعـة أم
القرى س مكة املكرمة .
 .20صــائم س عبــد الــرمحن 7004 ( .م س  97-74مــايو) س " االعتمــاد األكــادلي و ــبا اجلــودة
يف مثسسات التعليم العالي يف البلدان العربية مع إشارة خاصة للترربة السعودية " س ورقة عمل
مقدمة للمثمتر العربي الثاني للرودة واالعتماد االكادلي س املنلمة العربية للتنمية االداريـة س
شرم الشيخ س مصر .
111

 .27الصرايرة سخالد و العساف (  7000م ) س " إدارة اجلودة الشـاملة يف مثسسـات التعلـيم العـالي
بني النلرية والتطبيق " س اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي س (  ) 7س جامعـة العلـوم
والتكنولوجيا س اليمن س صنعاء .
 .27الصفار س منشة 7797( .هـ س 72-79ربيع األول )  ".تصور مقرتح لتطوير دور اإلدارة املدرسـية
يف وء معاي إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق االعتمـاد املدرسـي يف مثسسـات التعلـيم " س قـدم
للقاء السنو السادا عشر للرمعيـة السـعودية للعلـوم الرتبويـة و النفسـية ( جسـ ) س بعنـوان :
االعتماد املدرسي س جامعة امللك سعود س الرياض .
 .29الضويان س حممد (  7776هـ) س" فاعلية الكلفة التعليمية يف مدارا التعليم العـام مبنطقـة
الريـاض التعليميـة " س رسـالة دكتــوراه مـ منشـورة س قسـم اإلدارة الرتبويـة س كليـة الرتبيــة س
جامعة امللك سعود س الرياض .
 .27الطاهر س مهد 7770( .هــ )  " .أ ـر تطبيـق نلـام ـمان اجلـودة التعليميـة يف تنميـة قـدرات
الــتفك االبتكــار وزيــادة التحصــيل الدراســي لــدى ــعب الص ـ األول املتوســا مبدينــة
سيهات باملنطقة الشرقية " س رسالة دكتوراه م منشورة س قسم علم النفس س كلية الرتبيـة س
جامعة أم القرى س مكة املكرمة .
 .22الطريـــر س عبـــد الـــرمحن 7770( .هــــ )  " .القيـــاا النفســـي و الرتبـــو نلريتـــه س أسســـه س
تطبيقاته "  .الرياض  :مكتبة الرشد .
 .26الطرير س عبد الرمحن 7797( .هـ س 72-79ربيع األول )  ".االعتماد املدرسي مناذج وجتارب
عامليــة و منــوذج مقــرتح لععتمــاد املدرســي يف اململكــة " س قــدم للقــاء الســنو الســادا عشــر
للرمعيــــة الســــعودية للعلــــوم الرتبويــــة و النفســــية ( جســـ ) س بعنــــوان  :االعتمــــاد املدرســــي س
جامعة امللك سعود س الرياض .
 .24العارفه س عبداللطي س و قـران س أمحـد7770( .هــ س 73-70ربيـع اآلخـر) " .معوقـات تطبيـق
اجلــودة يف التعلــيم العــام مــن وجهــة نلــر املســثولني واملشــرفني الرتبــويني ومــدير املــدارا
يف منطقة الباحة التعليمية" س قدم للقاء الرابع عشر للرمعية السعودية للعلوم الرتبويـة والنفسـية
( جس ) س بعنوان :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
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 .20عاشـــور س نيللـــي 7077( .م)  " .متطلبـــات تطبيـــق املعـــاي العامليـــة لضـــمان اجلـــودة واالعتمـــاد
املدرسي على التعليم الثانو العام مبصر" س رسالة دكتوراه م منشورة س قسم أصـول الرتبيـة
س كلية الرتبية بدميا س جامعة املنصورة س مصر .
 .23عبـد احلـافأ س حسـين 7799 ( .هــ )  " .منـاذج عامليـة  :أحـوال املعلمـني "7799( .هــس رجـب) .
ملــــــــــــــــة املعرفــــــــــــــــة س ( . )704اُســــــــــــــــرتجعت يف تــــــــــــــــاريخ 7077 /06/73م مــــــــــــــــن
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=396&SubMod
. el=138&ID=1502
 .60عبــد املعطــي س أمحــد 7003 ( .م )  " .االعتمــاد األكــادلي واملهــين للمثسســات التعليميــة " .
القاهرة  :دار السحاب للنشر والتوزيع .
 .67عبـداهلل س حممــود 7070 ( .م )  " .مــد تــوفر مثشــرات اجلـودة التعليميــة باملــدارا الثانويــة
العامــة يف مصــر يف ــوء املعــاي القوميــة للتعلــيم -دراســة ميدانيــة " س رســالة ماجســت م ـ
منشورة س قسم أصول الرتبية س كلية الرتبية س جامعة سوهاج س مصر .
 .67عبيدات س ذوفان س و آخرون 7007 ( .م )  " .البحث العلمي مفهومه س و أدواته س و أساليبه" .
عمان  :دار الفكر للنشر والتوزيع .
 .69العبيــد س ســيعن 7003 ( .م س  70 - 6ديســم ) " .

ــمان جــودة خمرجــات التعلــيم العــالي

يف إ ار حاجات اجملتمع" س ورقة عمل مقدمة للمثمتر الثاني عشر للوزراء املسعولني عن التعلـيم
العـــالي والبحـــث العلمـــي يف الـــو ن العربـــي س بعنـــوان  :املوائمـــة بـــني خمرجـــات التعلـــيم العـــالي
وحاجات اجملتمع يف الو ن العربي س ب وت .
 .67العتييب س من س ومالب س حممد 7336 ( .م )س " معاي مقرتحة لععتماد األكادلي واملهين
ل امج إعداد املعلمني يف اجلامعات العربية " س رسالة اعليج العربي س مكتب الرتبية العربي
لدول اعليج س س (  ) 20س  32ــ 790س الرياض .
 .62العرلــي سحلــيس 7002( .م) " .تقــدير درجــة تطبيــق معــاي االعتمــاد األكــادلي لكليــات
الرتبية يف سلطنة عمان كما يتصورها القادة اإلداريـون و الألكـادليون " س رسـالة دكتـوراه
م منشورة س كلية الرتبية س جامعة ال موك س إربد س األردن .
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 .66العســــاف س صــــاحل 7774( .هـــــ)  " .املــــدخل إىل البحــــث يف العلــــوم الســــلوكية " س

7س

الرياض  :العبيكان .
 .64العضا ـي س سـعيد7077( .م)  " .معوقـات تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف مثسسـات التعلـيم
العــالي "  .اجمللــة العربيــة لضــمان جــودة التعلــيم اجلــامعي س  2س( .)3األمانــة العامــة المــاد
اجلامعات العربية س جامعة العلوم والتكنولوجيا س اليمن .
 .60عمر س شي ة 7003( .م)  " .جتربة دولة اإلمارات العربية املتحـدة يف تطبيـق برنـامج االعتمـاد
املدرسي على التعليم احلكومي واعـا " س عـرض تقـدمي سإدارة االعتمـاد املدرسـي س وزارة
الرتبية و التعليم س دولة اإلمارات العربية املتحدة .
 .63العمـــر س خالـــد 7077 ( .م س  7ـــــ  4ابريــل )  " .إدارة اجلـــودة الشـــامله ودالالتهـــا يف التعلـــيم
اجلامعي بشـكل عـام ويف أنلمـة القبـول والتسـريل بشـكل خـا " س قـدم للمـثمتر احلـاد
والـــثع ني للمنلمـــة العربيـــة للمســـثولني عـــن القبـــول والتســـريل س بعنـــوان  :القبـــول والتســـريل
يف ــوء معــاي اجلــودة واالعتمــاد األكــادلي سجامعــة احلصــن س أبــو ظــيب س دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة .
ـمان اجلــودة املشـتقة مــن املتـأ رين بنتــائج التقيــيم
 .40عـوده س أمحــد 7077( .م) " .معــاي
يف املدرسـة :مـدخل مترـذر لتحفيـز االعتمـاد واجلـودة"  .اجمللـة األردنيـة يف العلـوم الرتبويـة س
 4س ( )7س  769ــ  737س جامعة ال موك س األردن .
 .47ال امــد س علــي 7770( .هـــ س 73-70ربيــع اآلخــر)  " .تصــور مقــرتح لتطبيــق نلــام اجلـــودة
الشـــاملة يف املثسســـات الرتبويـــة و التعليميـــة الســـعودية يف ـــوء املواصـــفة الدوليـــة للرـــودة
( " )ISO 9002س قدم للقاء الرابع عشر للرمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية ( جسـ )
س بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .47ال ـــامر س صـــاحل 7007 ( .م )  " .درجـــة تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف مـــدارا التعلـــيم
األساسي يف سلطنة عمان كما يتصـورها مـديرو املـدارا " س رسـالة ماجسـت مـ منشـورة س
كلية الرتبية س جامعة ال موك س األردن .
 .49فا ـل س مهـا 7797( .هــ)  " .إدارة األقسـام األكادليـة يف ـوء معـاي اجلـودة الشـاملة
واالعتمـاد جبـامعيت أم القـرى وامللـك عبـد العزيـز  :دراسـة ميدانيـة علـى شـطر الطالبـات " س
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رســالة ماجســت مــ منشــورة س قســم اإلدارة الرتبويــة و الت طــيا س كليــة الرتبيــة س جامعــة
أم القرى س مكة املكرمة .
 .47القحطاني س سامل س وآخـرون 7000( .م)  " .مـنهج البحـث يف العلـوم السـلوكية مـع تطبيقـات
) . " (SPSSالرياض  :املطابع الو نية احلديثة .
 .42قرايريـة س حرقـاا (7070م )  " .تقيـيم مـدى مقيـق املقاربـة بالكفـاءات ألهـداف املنـاهج
اجلديـدة يف إ ـار اإلصـعحات الرتبويـة حسـب معلمـي و مفتشـي املرحلـة االبتدائيـة  :دراسـة
ميدانية باملقا عـات الرتبويـة بواليـة فاملـة " س رسـالة دكتـوراه مـ منشـورة س قسـم علـم الـنفس
و علـوم الرتبيـة س كليـة العلـوم اإلنسـانية و العلـوم االجتماعيـة س جامعـة منتـور س قسـنطينة س
اجلمهورية اجلزائرية الدلقرا ية الشعبية .
 .46القرنـي س عبـد اهلل (7797هــ) س " واقـع تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف املـدارا الثانويـة
القائمة على نلام املقررات " س رسالة ماجست م منشورة س قسـم اإلدارة والت طـيا الرتبـو
س كلية العلوم االجتماعية س جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسعمية س الرياض .
 .44قسطنطينو س باترك 7007( .م) " .مل اإلجناز املهـين دليـل املعلـم للتميـز " س ( ترمـة حممـد
الب )  .فلسطني  :دار الكتاب اجلامعي .
 .40الكساســبة س حممــد س الفــاعور س عــب س وكفايــة س عبــدااهلل 7003( .م) " .تــأ

قافــة

التمكني والقيادة التحويلية على املنلمة املتعلمة "  .اجمللة األردنيـة يف إدارة األعمـال س  2س ()7
س  724-73س عمادة البحث العلمي س اجلامعة األردنية .
 .43الكنـــدر س جاســـم س وفـــرج س هـــاني 7007( .م)  " .الرتخـــيص ملمارســـة مهنـــة التعلـــيم رؤيـــة
مستقبلية لتطوير مستوى املعلم "  .اجمللة الرتبويـة س  72س( )20س  79ـــ  27س جامعـة الكويـت س
الكويت .
 .00كــــولينزس و أبــــراين 7000( .م)  " .قــــاموا دار العلــــم مرينــــوود للمصــــطلحات الرتبويــــة" .
لبنان  :دار العلم للمعيني .
 .07مارونسجورج 7070( .م)".أسس التقويم الرتبويي ومعاي ه" .لبنان  :املثسسة احلديثة للكتاب .
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 .07املــالكي س محــده 7797( .هـــ)  " .إمكانيــة تطبيــق معــاي االعتمــاد األكــادلي يف مــدارا
التعليم الثانو العـام مـن وجـه نلـر القيـادات الرتبويـة مبحافلـة جـدة "  .رسـالة ماجسـت مـ
منشورة س قسم اإلدارة الرتبوية والت طيا س كلية الرتبية س جامعة أم القرى س مكة املكرمة.
 .09ملــس أبــوظيب للتعلــيم 7070 ( .م )  " .دليــل إجــراءات االعتمــاد األكــادلي للمــدارا " س
أبوظيب .
 .07اجمللــس األعلــى للتعلــيم 7077 ( .م س أ )  " .تعليمــات إعــداد تقريــر الدراســة الذاتيــة " .
قطر  :هيعة التقييم .
 .02اجمللس األعلى للتعليم 7077 ( .م س ب )  " .منوذج لب الرتشي "  .قطر  :هيعة التقييم .
 .06اجمليــدل س حممــد 7799( .هـــ)  " .تطبيــق أســلوب اعص صــة يف إدارة مــدارا التعلــيم العــام
باململكــة العربيــة الســعودية  :منــوذج مقــرتح " س رســالة دكتــوراه م ـ منشــورة س قســم اإلدارة
الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود س الرياض .
 .04اعيســن سإبــراهيم 7007 ( .م )  " .تعلــيم العلــوم يف املرحلــة املتوســطة يف أمريكــا و اليابــان
و بريطانيا و السعودية  :دراسة ميدانية مقارنة"  .اجمللة الرتبوية س  76س ( )67سجامعـة الكويـت
س الكويت .
 .00املركــز الــو ين لضــمان جــودة واعتمــاد املثسســات التعليميــة والتدريبيــة7796( .هـــ) س ليبيــا س
اُسرتجعت يف تاريخ 7072 /09/77م من . http://www.qaa.ly
 .03مزهــر س أســيل 7003 ( .م )  " .دور أدارة اجلــودة الشــاملة يف عمليــة تقــويم األداء اجلــامعي س
دراسه مليليـة آلراء عينـه مـن القيـادات األداريـة يف جامعـة القادسـية " س ملـة القادسـية للعلـوم
اإلدارية واالقتصادية س  77س( )7س جامعة القادسية س العرات .
 .30مشــــرو امللــــك عبــــد اهلل بــــن عبــــد العزيــــز لتطــــوير التعلــــيم العــــام (تطــــوير) 7792( .هـــــ ) .
" مشـــــــرو اإلســـــــرتاتيرية الو نيـــــــة لتطـــــــوير التعلـــــــيم العـــــــام باململكـــــــة " س اُســـــــرتجعت
يف تاريخ 7077 /77/77م من . http://www.tatweer.edu.sa/node/2920
 .37مشــــرو امللــــك عبــــد اهلل بــــن عبــــد العزيــــز لتطــــوير التعلــــيم العــــام (تطــــوير)  7799( .هـــــ) .
"دليل التقويم الذاتي "  .الرياض  :برنامج تطوير املدارا .
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 .37مصطفىسإبراهيمسوآخرون 7937 ( .هـ ) س "املعرم الوسيا " س ج  . 7دار الفكر .
 .39مطـر سسـي االسـعم 7332( .م) " .اسـلوب دلفـا
مصر  :جامعه عني مشس .

س واسـت دامه يف ميـدان التعلـيم " .

 .37املعرض و املنتدى الـدولي الثالـث للتعلـيم 7797( .هــس صـفر) " .النمـوذج الفنلنـد
املعرض يف نس ته الثالثة" س نشرة املعرض س (  ) 7س الرياض .

ـيفاً علـى

 .32مكتب الرتبيـة العربـي لـدول اعلـيج 7797( .هــ)  " .بنـاء منـوذج تنليمـي متكامـل لععتمـاد
املدرسي يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اعليج " س الرياض .
 .36مكتب تقييم املدارا 7077 ( .م )  " .االعتماد املدرسي الو ين يف دولة قطر "  .ورقة عملس
هيعة التقييم س قطر .
 .34امللحقية الثقافية السعودية يف سـن افورة 7077 ( .م )  " .الـدليل االرشـاد للطـعب الدارسيــن
يف مهوريـة سـن افورة " . ) 7 ( .
 .30امللحقيــــــــــــــة الثقافيــــــــــــــة يف ايرلنــــــــــــــدا 7792( .هـــــــــــــــ )  .وزارة التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــالي .
اُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجعت يف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /06/79م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
http://ie.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/aboutcountry/Pages/default.aspx.
 .33امللحم س ناصر 7770( .هـ)  " .االعتماد األكادلي ملدارا التعليم العام يف اململكة العربيـة
الســعودية " س رســالة دكتــوراه م ـ منشــورة س قســم اإلدارة الرتبويــة س كليــة الرتبيــة س جامعــة
امللك سعود س الرياض .
 .700املنلمـــة العربيـــة لضـــمان اجلـــودة يف التعلـــيم 7796( . AROQAهــــ) س األردن س اُســـرتجعت
يف تاريخ 7072 /09/77م من . http://arqaane.org
 .707املوسـو س نعمـان 7009 ( .م )  " .تطـوير أداة لقيـاا إدارة اجلـودة الشـاملة يف مثسسـات
التعليم العالي " س ملس النشر العاملي س اجمللة الرتبوية س  74س ( )64س الكويت .
 .707امليمــــان س بدريــــة س " اجلــــودة الشــــاملة يف التعلــــيم العــــام  :املفهــــوم واملبــــادئ واملتطلبــــات
( قراءة إسعمية) " س يث مقدم للقاء الرابـع عشـر للرمعيـة السـعودية للعلـوم الرتبويـة والنفسـية
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(جس ـ ) س قــدم للقــاء الرابــع عشــر للرمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية ( جس ـ ) س
بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .709ناا س السيد 7070 ( .م )  " .قافة اجلودة واالعتماد فى الفكـر الرتبـو املعاصـر وإمكانيـة
االســتفادة منهــا فــى تطــوير نلــام االعتمــاد الرتبــو فــى مصــر"  .ملــة كليــة الرتبيــه س دراســات
تربويه ونفسيه س  72س ( )63س  07ــ  762س جامعة الزقازيق س مصر .
 .707النبــو س أمــني 7006 ( .م )  " .االعتمــاد األكــادلي ملــدارا التعلــيم قبــل اجلــامعي يف دولــة
اإلمارات العربية املتحدة " س ملة الرتبية س  3س ( )73س  . 704 -792مصر .
 .702النبو س أمني 7004 ( .م )  " .االعتماد األكادلي وإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي ".
القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية .
 .706النرار س عبد الوهاب 7770 ( .هــ س 73-70ربيـع اآلخـر)  " .االعتمـاد األكـادلي ملثسسـات
إعداد املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة يف مثسسات التعلـيم العـام " س قـدم للقـاء الرابـع عشـر
للرمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية ( جس ـ ) س بعنــوان  :اجلــودة يف التعلــيم العــام س
القصيم .
 .704نــدا س عبــد الــرمحن س و الشــحنة س عبــد املــنعم 7797( .هـــ س 72-79ربيــع األول )  ".تأهيــل
مـــدارا التعلـــيم العـــام لتحقيـــق متطلبـــات االعتمـــاد املدرســـي س دراســـة ميدانيـــة مبحافلـــة
بورســعيد" س قــدم للقــاء الســنو الســادا عشــر للرمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة و النفســية
( جس ) س بعنوان  :االعتماد املدرسي س جامعة امللك سعود س الرياض .
 .700النــوح س عبــد العزيــز س موســى س هــاني س و فــراج س حممــد 7077( .م)  " .االعتمــاد املدرســي
للتعليم العام يف اململكة العربية السعودية س دراسـة يف الصـعوبات و امكانيـة التطبيـق "  .ملـة
كلية الرتبية س79س ()37س  722-742س جامعة بنها س مصر .
 .703اهلـامشي س عائشـة 7792( .هــ س 3ـــ 77ربيـع اآلخـر)  " .االعتمـاد املدرسـي الـو ين يف دولـة
قطر" س قدم للملتقى اعليري لععتماد املدرسي س كتاب امللتقى س املدينة املنورة .
 .770هيعـــــة اعتمـــــاد مثسســـــات التعلـــــيم العـــــالي 7796( .هــــــ) س األردن س اُســـــرتجعت يف تـــــاريخ
7072 /09/77م من . http://www.heac.org.jo
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 .777هيعــة االعتمــاد األكــادلي 7796( .هـــ ) س اإلمــارات س اُســرتجعت يف تــاريخ 7072 /09/77م
من . https://www.caa.ae
 .777هيعــــة التقيــــيم 7792( .هـــــ )  ".االعتمــــاد املدرســــي الــــو ين " .اجمللــــس األعلــــى للتعلــــيم .
اُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجعت يف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /02/ 70م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EvaluationInstitute/SchoolEv
aluationOffice/QNSA/Pages/default.aspx
 .779اهليعـــــة العمانيـــــة لععتمـــــاد األكـــــادلي7796 ( .هــــــ ) س عمـــــان س اُســـــرتجعت يف تـــــاريخ
7072 /09/77م من . http://www.oaaa.gov.om
 .777اهليعـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد 7773 ( .هــ )  " .دليـل االعتمـاد ملثسسـات
التعليم ما قبل اجلامعي س اجلزء األول  :إجراءات االعتماد ــ التقييم الذاتي " س مصر .
 .772اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد 7077 ( .م )  " .و يقــة املســتويات املعياريــة
لضـــمان جـــودة واعتمـــاد مثسســـات التعلـــيم قبـــل اجلـــامعى ـــــ مرحلـــة التعلـــيم األساســـى " س
اإلصدار الثالث س مصر .
 .776اهليعــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد 7077 ( .م )  .مصــر  .اُســرتجعت يف تــاريخ
7077 /00/72م من . http://naqaae.eg
 .774هيعــة املعرفـــة والتنميـــة البشـــرية  7077 ( .م)  " .إرشـــادات جهـــاز الرقابـــة املدرســـية يف دبـــي
والرقابة على املدارا ال يطانية خارج اململكة املتحدة " س دبي .
 .770هيعة املعرفة والتنمية البشرية 7077 ( .م )  " .زيـارات مشـرتكة للرقابـة املدرسـية واالعتمـاد
األكـــادلي هليعـــة املعرفـــة والتنميـــة البشـــرية ومثسســـة نيوإجنعنـــد للمـــدارا والكليـــات
ومتطلبات هيعة املعرفة والتنمية البشرية " س دبي .
 .773هيعة املعرفة والتنمية البشرية يف دبي  7077 ( .م)  " .إرشادات جهاز الرقابة املدرسية يف دبي
والرقابة على املدارا ال يطانية خارج اململكة املتحدة " س دبي .
 .770اهليعـــة الو نيـــة لععتمـــاد واجلـــودة يف مثسســـات التعلـــيم العـــالي 7796( .هــــ) س فلســـطني س
اُسرتجعت يف تاريخ 7072 /09/77م من . http://www.aqac.mohe.gov.ps
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 .777اهليعــــة الو نيــــة للمــــثهعت و ــــمان جــــودة التعلــــيم والتــــدريب 7796 ( .هـــــ ) س البحــــرين س
اُسرتجعت يف تاريخ 7072 /09/77م من . http://www.qqa.edu.bh
 .777هيعــة تقـــويم التعلـــيم العـــام 7792( .هـــ س ذو القعـــدة ) " .عـــن اهليعـــة " س اُســـرتجعت يف تـــاريخ
7077 /03 / 70م من . http://peec.gov.sa
 .779الور ــان س عــدنان 7770 ( .هـــ س 73-70ربيــع اآلخــر) " .مــدى تقبــل املعلمــني ملعــاي اجلــودة
الشـــاملة يف التعلـــيم" س قـــدم للقـــاء الرابـــع عشـــر للرمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الرتبويـــة والنفســـية
( جس ) س بعنوان  :اجلودة يف التعليم العام س القصيم .
 .777وزارة الرتبية والتعليم س مشرو امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام (تطوير) س برنـامج تطـوير
املـــــدارا 7797( .هــــــ )  " .الـــــدليل التنليمـــــي ملـــــدارا التعلـــــيم العـــــام 97ـــــــ 7792هــــــ " .
االصدار الثاني س الرياض .
 .772وزارة الرتبية والتعليم س مشرو امللـك عبـد اهلل لتطـوير التعلـيم العـام (تطـوير) س (7799هــ ) .
" مشرو االسرتاتيرية الو نية لتطوير التعليم العام " س الرياض .
 .776وزارة الرتبيـة والتعلـيم س وكالـة الـوزارة للت طـيا و التطـوير س اإلدارة العامـة للت طـيا
و السياسات 7799( .هـ)  " .التقرير السنو "  .الرياض .
 .774وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية 7077 ( .م )  " .التقرير السنو للمدارا املشاركة مبشرو
االعتماد املدرسي " س االمارات العربية املتحدة .
 .770وزارة الرتبيــة والتعلــيم اإلماراتيــة 7792( .هـــ )  " .التعلــيم يف االمــارات " س االمــارات العربيــة
املتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة  .اُســـــــــــــــــــــــــــــــرتجعت يف تـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /04/77م مـــــــــــــــــــــــــــــــن
https://www.moe.gov.ae/Arabic/Pages/UAE/UaeEdu.aspx
 .773وزارة الرتبيــــــة والتعلــــــيم اإلماراتيــــــة 7070( .م )  " .اســــــرتاتيرية وزارة الرتبيــــــة والتعلــــــيم
 7070ــ 7070م الرامبة يف مقيق  70/70من مبادراتها " س االمارات العربية املتحدة .
 .790وزارة الرتبيــة والتعلــيم املصــرية 7792 ( .هـــ )  .مصــر  .اُســرتجعت يف تــاريخ 7077 /00/79م
من http:// moe.gov.eg .
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 .797وزارة الرتبيــة والتعلــيم املصــرية 7077 ( .م )  " .اعطــة االســرتاتيرية للتعلــيم قبــل اجلــامعى
 7090 -7077م س التعليم املشرو القومي ملصر " س مصر .
 .797وكالة األنباء السعودية 7796 ( .هــ س ربيـع اآلخـر )  " .صـدور أوامـر ملكيـة " س اُسـرتجعت
يف تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 7077 /06 / 77م مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
. http://www.spa.gov.sa/awamer.php?pg=4&lite
 .799اليـــافعي س ســـامل (7070م ) س " تصـــور مقـــرتح لتطبيـــق متطلبـــات إدارة اجلـــودة الشـــاملة
يف التعلــيم العــالي بســلطنة عمــان " سرســالة دكتــوراه مــ منشــورة س كليــة الرتبيــة سجامعــة
األزهرس مصر .
 .797يوس ـ سبومدين 7004 ( .م ) " .إدارة اجلــودة الشــاملة و األداء املتميــز " س ملــة الباحــث س
(  ) 20س  94-74س املثسســـة والتنميـــة اعليـــة املســـتدامة س خمـ ـ اجلامعـــة س كـلـــــية العـــــلوم
االقتصادية والترارية و علوم التسي سجامــعــة قاصـد مـــرباح ورقــــــلة س الـرــــزائر .
 .792يوني س فال ايف 7079 ( .م س 70أبريل )  " .التقـويم الفنلنـد للتعلـيم يف السـيات العـاملي " س
قـــدم ملعـــرض ومنتـــدى التعلـــيم الـــدولي 7079م س الــدورة الثالثـــة س بعنـــوان  :التقـــويم للتحســـني
و التطوير س الرياض .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة امللك سعود
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية

سعادة

................................................................................................................................................................. ...........................

حفظه اهلل

السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته س وبعد :
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية منوذج
مقرتح " .استكماالً ملتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص التعليم العام .
و لتحقيــق أهــداف الدراســة مت تصــميم االســتبانة املرفقــة س وســيكون مقيــاا اإلجابــة وفقـاً للســلم اعماســي
التالي :
عالي جدًا

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

4

3

2

1

٢

آمل التكرم بتحكيم عبارات االستبانة س و إبداء وجهة نلركم يف مدى و وح العبارات و مدى انتمائها
عاور الدراسة س و إبداء وجهة نلركم فيما ترونه مناسباً من إ افة أو تعديل أو حذف.
و جزاك اهلل خ اجلزاء على تعاونك سلفاً .
ناصر بن سعود بن عبد العزيز الريِّس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
 يف حال الرمبة يف االستفسار س أو للتزويد بنتائج البحث س يسرني التواصل على  0207090096 :س . Nassersr@gmail.com
2

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سعادة ( مدير عام  /مدير ) الرتبية و التعليم

..................................................................................................................................................................

سعادة ( املساعد  /ه ) للشثون التعليمية ( للبنني  /للبنات )

......................................................................................................

حفله اهلل

( حفله /ها ) اهلل

السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...وبعـد :
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
منوذج مقرتح " .استكماالً ملتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص التعليم العام .
لذا أمل منكم التكرم باإلجابة عن كل عبارات هذه االستبانة س بو ع ععمة (  ) يف احلقل املناسب
س للوصول إىل نتائج دقيقة وصادقة س علماً بأن اإلجابة لن تست دم إال ألمراض البحث العلمي والرتبو .
ولكم جزيل الشكر واالمتنان حلسن تعاونكم سسس
ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
يف حال الرمبة يف االستفسار س أو للتزويد بنتائج البحث س يسرني التواصل على  0207090096 :س Nassersr@gmail.com

 أوالً  :البيانات األولية :).
)  .دكتوراه (
)  .ماجست (
 .7املثهل الدراسي  :بكالوريوا (
 .7التدريب  :حضور برنامج ( دورة تدريبية ) أو أكثر يف االعتماد املدرسي  :نعم (
) .أكثر من مخس سنوات (
 .9اع ة يف العمل اإلدار  :أقل من مخس سنوات (
)  .دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية (
)  .علمي (
 .7الت صص العلمي  :أدبي (
2

)  .ال (
).
).

) .

 ثانياً  :عبارات االستبانة :سعادة ( مدير عام  /مدير ) الرتبية و التعليم س سعادة ( املساعد  /ه ) للشثون التعليمية ( للبنني  /للبنات ) ( حفله  /ها ) اهلل
آمل مديد رأيك يف درجة توفر التالي س بو ع ععمة ) (يف أحد اعيارات أمام كل عبارة من العبارات اآلتية :
وضوح العبارة

احملور األول :
معوقات تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية
.7

واضحة

ــع تــبين اإلدارة العليــا لتطبيــق نلــام اجلــودة الشــاملة س
واملثهل لععتماد املدرسي .

 .7قصور تـوفر سياسـة وا ـحة يف مثسسـات التعلـيم لتحقيـق
وتطبيق معاي االعتماد املدرسي .
 .9تـــدني مســـتوى حـــر

اإلدارة العليـــا علـــى تطبيـــق معـــاي

االعتماد املدرسي .
 .7قصــور كفايــة الصــعحيات املمنوحــة لــإلدارات التعليميــة
ألداء مسعولياتها بالشكل املطلوب .
 .2قلة مشاركة املسـتفيدين مـن العمليـة التعليميـة يف عمليـات
صنع القرارات اعاصة بتطوير التعليم .
.6

ـع كفـاءة نلـام إدارة املعلومـات يف القطـا الرتبـو س
و دقة البيانات و صحتها و حدا تها .

 .4حمدوديــة بنــاء عمليــات تطــوير التعلــيم علــى نتــائج دراســات
علمية معت ة للواقع احلالي و بيانات يثية دقيقة .
 .0قصور اإلملام بأهميـة التحـول حنـو متمـع املعرفـة س و ذلـك
لتحقيق رؤية وزارة الرتبية والتعليم س و مقيق االسرتاتيرية
الو نية للتحول إىل متمع املعرفة.
 .3تدني مستوى و وح معاي اختيار القيادات الرتبوية .
 .70حصـــر دور العـــاملني يف املـــدارا بتنفيـــذ مـــا متليـــه علـــيهم
الوزارة من تعليمات .
1

غري
واضحة

انتماء العبارة
للمحور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

وضوح العبارة

احملور األول :
معوقات تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

 .77قلــة وجــود صــعحيات كافيــة لــدى القيــادة الرتبويــة
يف املدرسة لعمل ت ي ات لصاحل مسني و تطوير العمل .
ـــع كفـــاءة بـــرامج التطـــوير املهـــين ملنســـوبي املدرســـة

.77

بشكل عام .
 .79قلة توفر الكوادر التدريبية املثهلة يف االعتماد املدرسي .
 .77تدني مستوى كفاءة عمليات التـدريب علـى تطبيـق مراحـل
نلام االعتماد املدرسي .
 .72قصـور تـوفر فـر

الــدعم االستشـار للمـدارا مـن بيــوت

اع ة يف اجلودة الشاملة س و االعتماد املدرسي .
 .76تــأ

الثقافــة التنليميــة احلاليــة لكــل مدرســة علــى اجنــاز

عمليات التطوير فيها .
.74

ع نشر الوعي ملنسوبي املدارا بضـرورة تطبيـق معـاي
االعتماد املدرسي .

 .70تطبيق معاي االعتماد املدرسـي يسـتحوذ علـى الكـث مـن
وقت القيادة املدرسية و العاملني فيها .
 .73تطبيق معاي االعتماد املدرسي يزيد من أعبـاء اإلداريـني س
مما يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
 .70تطبيق معاي االعتماد املدرسـي يزيـد مـن أعبـاء املعلمـني س
مما يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
.77

ع توفر الدعم املاد املطلوب للمدارا لتحقيـق معـاي
االعتماد املدرسي .

 .77قلة توفر املبنى املدرسي املعئم .
 .79تدني مستوى املرافـق و الترهيـزات العزمـة لتحقيـق معـاي
االعتماد يف املدارا ( األجهزة التقنيـة احلديثـة و الكافيـة
1

غري
واضحة

انتماء العبارة
للمحور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

وضوح العبارة

احملور األول :
معوقات تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

س املعامل اجملهزة س مراكز مصادر التعلم .) ...
 .77كثافـــة عـــدد الطـــعب يف الفصـــول عـــن املعـــدالت العامليـــة
املعتمدة بالنسبة لكل مرحلة دراسية .
.72

ـــع دعـــم مـ ـول إدارة التعلـــيم س و مكاتـــب التعلـــيم س
واملدارا ملنلمات متعلمة .

 .76ممــوض بعــض الصــعحيات و اإلجــراءات ينــتج عنــه جتنــب
عمليات الترديد و التطوير خوفاً من الوقو يف اعطأ .
 .74الصورة النمطية السلبية عن املعلم و فقدانه ملكانته املهنيـة
واالجتماعية.
 .70اسـتياء املعلمـني مـن عـدم مشـاورتهم و األخـذ بـ رائهم حـول
عمليات الت ي و التطوير .
 .73قلة توفر املعلم املتميز القادر على نقل متيزه لطعبه .
 .90تـــدني مســـتوى اســـت دام املعلمـــني الســـرتاتيريات و ـــرت
التدريس احلديثة واألسـاليب و الوسـائل التعليميـة العصـرية
و توظيفها بفاعلية لتحقيق أهداف املنهج الدراسي .
 .97قلـــة و ـــوح أهـــداف و متطلبـــات كـــل مـــادة مـــن حيـــث :
( اعتوى س التقييم س املراجعة ) .
 .97تـــدني مســـتوى تفاعـــل و مشـــاركة الطـــعب يف األنشـــطة
املدرسية .
 .99قصور مراعاة املقررات الدراسية مليول الطعب و رمباتهم .
 .97قلة توفر قافة إدارة الت ي لدى القيادات الرتبوية .
.92

ع وجود نلام مفيز للطعب املتفوقني واملبدعني .

.96

ع وجود نلام مفيز للمعلمني املتميزين يف عملهم .

.94

ع وجود نلام مفيز لإلداريني ذو االهتمام بالتطوير.
1
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منتمية
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منتمية

التعديل املقرتح

وضوح العبارة

احملور األول :
معوقات تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

 .90إحساا العاملني بعدم الر ا حول أو اعهم الوظيفية .
 .93تدني مستوى نشر قافة التقويم س و الوعي بأهميته .
.70

ـــع تقـــويم أداء املدرســـة مـــن خـــعل نتـــائج عبهـــا س
ومستوياتهم العلمية.

 .77اخــــتعف تصــــورات العــــاملني حــــول التطبيقــــات العمليــــة
لععتماد املدرسي و مفاهيمه النلرية .
 .77قلة مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة و سياساتها س
و الض ا حنو تطوير أدائها.
 .79تدني مسـتوى مشـاركة اجملتمـع اعلـي يف بـرامج املدرسـة
وأنشطتها.
.77

ع وجود نلام فعال للمساءلة و اعاسبية .

 .72قصور مستوى الشفافية يف العمل الرتبو

و التعليمي .

.76
.74
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انتماء العبارة
للمحور
منتمية

غري
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احملور الثاني :

وضوح العبارة

مطالب تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

 .7تبين القيادة العليا لتطبيق نلام اجلـودة الشـاملة و االعتمـاد
املدرسي .
 .7توفر خطة اسرتاتيرية معتمدة لتطوير املثسسات التعليمية .
 .9نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة س لتحقيق رؤية وزارة
الرتبيــة والتعلــيم س و مقيــق االســرتاتيرية الو نيــة للتحــول
إىل متمع املعرفة.
 .7نشر قافة اجلودة الشاملة و االعتماد املدرسي .
 .2تشكيل جلنـة تأسيسـية مسـعولة عـن تنفيـذ نلـام االعتمـاد
املدرسي .
 .6ادراج اللرنة التأسيسـية املسـعولة عـن تنفيـذ نلـام االعتمـاد
املدرسي س مت هيعة تقويم التعليم العام .
 .4قيام اللرنة التأسيسية بو ع تصور شامل لتطبيق االعتمـاد
املدرسي س من حيث مديد املهام و االختصاصات واإلدارة
والتمويــل واإلجــراءات التنفيذيــة س و مناقشــتها مــع اجلهــات
التعليمية متهيداً إلقرارها .
 .0اعتماد آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد
املدرسي .
 .3االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .
 .70قيام اللرنـة التأسيسـية ببنـاء معـاي االعتمـاد املدرسـي مـن
خعل اشتقاقها ميدانياً س و من املعاي املطبقة عاملياً.
 .77اشـــراك املســـتفيدين و أصـــحاب املصـــلحة يف عمليـــات بنـــاء
املعاي و األدلة اإلرشادية .
 .77قيام اللرنة التأسيسية بو ع األدلـة اإلرشـادية إلسـرتاتيرية
تطبيق نلام االعتماد املدرسي ومعاي ه و توزيعها .
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مطالب تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

 .79التقــــويم املســــتمر لعمــــل اللرنــــة التأسيســــية وإجراءاتهــــا
التنفيذية بهدف التحسني املستمر ألدائها.
 .77دعم مول إدارات التعليم س و مكاتـب التعلـيم س واملـدارا
لتكون منلمات متعلمة .
 .72تنفيــذ بــرامج تدريبيــة للقيــادات الرتبويــة س و اإلشــرافية يف
مقيق معاي االعتماد املدرسي و تنفيذ مراحله .
 .76تصميم و تنفيذ برامج تدريبية للقيادات املدرسية و ألعضـاء
جلنة التميز و اجلودة يف املدارا يف مقيق معاي االعتماد
املدرسي و تنفيذ مراحله .
 .74قياا و تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .
 .70نشر قافة التقويم و أهميته و وسائلة و أدواته املتنوعة .
 .73تعزيــز تكــوين الثقافــة التنليميــة االجيابيــة داخــل املدرســة
حنو الت ي

و التطوير .

 .70تفعيل العمـل بالـدليل التنليمـي ملـدارا التعلـيم العـام للعـام
الدراسي  7797ــ 7792هـ و العمل على مسينه و تطويره .
 .77تفعيـل العمــل بالــدليل اإلجرائــي ملــدارا التعلــيم العــام للعــام
الدراسي  7797ــ 7792هـ و العمل على مسينه و تطويره .
 .77العمل على تهيعة املنا املناسب للت ي .
 .79ختفــيض عــدد الطــعب يف الفصــول الدراســية و يف ميــع
املدارا س ليتناسب مع املعدالت العاملية.
 .77تــوف الــدعم املــاد املناســب للمــدارا املتميــزة لتحفيزهــا
حنو مقيق معاي االعتماد املدرسي .
 .72رصـــد حزمـــه مـــن احلـــوافز املاديـــة و املعنويـــة للعـــاملني يف
املدارا اليت مقق االعتماد املدرسي .
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مطالب تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية

واضحة

 .76تكثيـ بــرامج النمــو املهــين للقيــادات املدرســية و املعلمــني
و تقولها للتأكد من كفاءتها و فاعليتها .
 .74التزام هيعة تقويم التعليم العام بتقديم برامج تدريبية ومهنية
واسعة ملنسوبي املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .
 .70التــــزام املــــدارا املرشــــحة أو املــــدارا الــــيت يــــتم جتديــــد
اعتمادها مستقبعً باملعاي

واألدلة املنلمة لعملية االعتمـاد

املدرسي .
 .73العمل على تطوير املبنى املدرسي س و جعله مناسـب لتطبيـق
معاي نلام االعتماد املدرسي املعتمدة .
 .90تعزيــز قيمــة و مكانــة مهنــة التعلــيم س و جعلــها مهنــة جاذبــة
مادياً و معنوياً للمتميزين لينقلوا متيزهم لطعبهم .
 .97اجياد شراكة تكاملية بني كليات الرتبيـة و وزارة الرتبيـة
و التعليم من أجل إعداد معلمني مميزين ومثهلني للمهنة .
 .97املوائمــة بــني بــرامج مشــرو امللــك عبــد اهلل لتطــوير التعلــيم
العــــام ( رمحــــه اهلل ) ومطالــــب تطبيــــق معــــاي االعتمــــاد
املدرسي.
.99
.97
.92
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ملح رقم ( ) 2
أمساء احملكمني
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امساء احملكمني
م

الوظيفة

اسم احملكم

7

أ .د .حممد بن عبد اهلل املنيع

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

7

أ .د .علي بن سعد القرني

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

9

أ .د .فهد بن ابراهيم احلبيب

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

7

د .حممد بن حممد احلربي

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

2

د .عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

6

د .عبد اهلل بن حممد املانع

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

4

د .امحد فتحي ابو كريم

قسم اإلدارة الرتبوية س كلية الرتبية س جامعة امللك سعود

0

أ .د .عبد الواحد بن محد املزرو

3

د .عبد الرمحن بن إبراهيم املهوا

70

أ .د .حممود أمحد عبد اللطي

عميد كلية الرتبية سجامعة الدمام س ورئيس قسم اإلدارة التعليمية
جامعة الدمام س كلية الرتبية سوكيل الكلية للتطوير وخدمة اجملتمع
مستشار وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع

أ .د .حممد بن سرحان امل عيف

قسم اإلدارة التعليمية س كلية الرتبية سجامعة الدمام
رئيس وحدة التطوير والتدريب بالكلية

77

د .أمحد سليمان بين مرتضى

قسم اإلدارة التعليمية س كلية الرتبية سجامعة الدمام

79

أ .د .حممد بن حسن األشقر

قسم املناهج و رت التدريس س كلية الرتبية سجامعة الدمام

77

د .يوس بن سعيد ال امد

رئيس قسم املناهج و رت التدريس س كلية الرتبية سجامعة الدمام

72

د .ناصر حلمي علي يوس

قسم املناهج و رت التدريس س كلية الرتبية سجامعة الدمام

أ .صاحل بن حممد الربيعة

مساعد مدير الرتبية والتعليم للشثون التعليمية
إدارة التعليم مبحافلة اجملمعة

أ .حممد بن صاحل البليهي

رئيس اجلودة الرتبوية يف االدارة العامة للرتبية التعليم
يف منطقة حائل

أ .مصطفى بن يوس اليوس

مشرف يف اإلدارة العامة للرودة الشاملة س وزارة الرتبية والتعليم

صاحل بن عبد اهلل آل الب

مشرف إدارة مدرسية س مبكتب التعليم بالعزيزية
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

77

76
74
70
73

مدير مدرسة

 70مد بن مسعود العبد اهلل

2

ملح رقم ( ) 3
االستبانة يف صورتها النهائية

111

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة امللك سعود
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية

سعادة ( مدير عام  /مدير ) الرتبية والتعليم  ..................................................................................................................................................................حفله اهلل
سعادة ( املساعد  /ه ) للشثون التعليمية ( للبنني  /للبنات )  ( .................................................................................. ....................حفله  /ها ) اهلل

السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...وبعـد :

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربيـة السـعودية منـوذج مقـرتح ".
استكماالً ملتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص التعليم العام .
و آمــل مــنكم التكــرم باإلجابــة عــن كــل عبــارات هــذه االســتبانة س بو ــع ععمــة (  ) يف احلقــل املناســب س للوصــول
إىل نتائج دقيقة وصادقة س علماً بأن اإلجابة لن تست دم إال ألمراض البحث العلمي والرتبو .
ولكم جزيل الشكر واالمتنان حلسن تعاونكم سسس

 ملحوظات :

ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

 يف حال الرمبة باإلجابة عن عبارات هذه االستبانة إلكرتونياً الرجاء التكرم بزيارة املوقع التالي . http://s.v22v.net/ElW : -يف حال الرمبة يف االستفسار س أو للتزويد بنتائج الدراسة س يسرني التواصل على  0207090096 :س . Nassersr@gmail.com
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 ثانياً  :حماور االستبانة :سعادة ( مدير عام  /مدير ) الرتبية و التعلـيم س سـعادة ( املسـاعد  /ه ) للشـثون التعليميـة ( للبـنني  /للبنـات )
( حفلــه  /هــا ) اهلل آمــل مديــد رأيــك يف درجــة تــوفر التــالي س بو ــع ععمــة ) (يف أحــد اعيــارات أمــام كــل
عبارة من العبارات اآلتية :
 احملور األول  :معوقات تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :
عالي جداً

العبارات
 .7قصور تـوفر سياسـة وا ـحة يف مثسسـات التعلـيم لتطبيـق معـاي
االعتماد املدرسي .
 .7قصـــور كفايـــة الصـــعحيات املمنوحـــة لـــإلدارات التعليميـــة ألداء
مسعولياتها يف تطوير العملية التعليمة .
ــع كفــاءة نلــام إدارة املعلومــات يف القطــا

.9

الرتبــو س

من حيث دقة البيانات وصحتها وحدا تها .
 .7حمدوديــة بنــاء عمليــات تطــوير التعلــيم علــى نتــائج دراســات علميــة
معت ة للواقع احلالي .
 .2قصور اإلملام بأهمية التحول حنو متمع املعرفـة س و ذلـك للتحقيـق
املتكامــل لرؤيــة وزارة الرتبيــة والتعلــيم س و لعســرتاتيرية الو نيــة
للتحول إىل متمع املعرفة.
 .6تأ

الثقافة التنليمية احلاليـة لكـل مدرسـة علـى اجنـاز عمليـات

التطوير فيها .
 .4قصور دعم مول إدارة التعليم س ومكاتب التعلـيم س واملـدارا إىل
منلمات متعلمة .
 .0مموض بعض اإلجراءات والذ ينـتج عنـه جتنـب عمليـات الترديـد
والتطوير خوفاً من الوقو يف اعطأ .
.3

ـع تقـويم أداء املدرســة مـن خـعل نتــائج عبهـا س ومســتوياتهم
العلمية.

.70

ع وجود نلام فعال للمحاسبية .

 .77قصور مستوى الشفافية يف العمل الرتبو

والتعليمي .
2

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

تابع للمحور األول
.77

عالي جداً

ع تبين اإلدارة العليا لتطبيق نلام اجلودة الشـاملة س وهـو
أساا االعتماد املدرسي يف التعليم العام .

 .79تــدني مســتوى التــزام اإلدارة العليــا بتطبيــق معــاي االعتمــاد
املدرسي .
 .77تدني مستوى تطبيق معاي اختيار القيادات الرتبوية .
 .72قلـة الصـعحيات الكافيـة لـدى القيـادة الرتبويـة يف املدرسـة
الداعمة لعمليات التطوير والتحسني املستمر .
 .76قلة توفر قافة إدارة الت ي لدى القيادات الرتبوية .
 .74تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يســتحوذ علــى الكــث مــن
وقت القيادة املدرسية و العاملني فيها .
 .70تطبيــق معــاي االعتمــاد املدرســي يزيــد مــن أعبــاء اإلداريــني س
مما يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
 .73تطبيق معاي االعتماد املدرسي يزيد من أعباء املعلمني س مما
يزيد من مقاومتهم لتطبيقه .
 .70قلــة مشــاركة املســتفيدين مــن العمليــة التعليميــة يف عمليــات
صنع القرارات اعاصة بتطوير التعليم .
 .77قلــة مشــاركة أوليــاء األمــور يف بــرامج املدرســة وسياســاتها س
والض ا حنو تطوير أدائها .
 .77تــدني مســتوى مشــاركة اجملتمــع اعلــي يف بــرامج املدرســة
وأنشطتها.
 .79حصر دور العاملني يف املدارا بتنفيذ ما متليه عليهم الـوزارة
و إدارات التعليم من تعليمات .
 .77تدني مستوى مشاركة الطعب يف األنشطة املدرسية .
.72

ع كفاءة برامج التطوير املهين ملنسوبي املدرسة بشكل عام.

 .76قلــــــــة تــــــــوفر الكـــــــــوادر التدريبيــــــــة املثهلــــــــة يف االعتمـــــــــاد
املدرسي .
1

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

عالي جداً

تابع للمحور األول
 .74تــدني مســتوى كفــاءة عمليــات التــدريب علــى تطبيــق مراحــل
نلام االعتماد املدرسي .
 .70قصــور تــوفر فــر

الــدعم االستشــار للمــدارا مــن بيــوت

اع ة يف االعتماد املدرسي .
.73

ــع نشــر الــوعي ملنســوبي املــدارا بضــرورة تطبيــق معــاي
االعتماد املدرسي .

 .90اخــتعف تصــورات العــاملني حــول املفــاهيم النلريــة لععتمــاد
املدرسي ومراحل تطبيقاته العملية .
 .97قلة توفر املبنى املدرسي املعئم .
 .97تـــدني مســـتوى املرافـــق العزمـــة لتحقيـــق معـــاي االعتمـــاد يف
املدارا ( املعامل اجملهزة س مراكز مصـادر الـتعلم ساألجهـزة
التقنية احلديثة والكافية.) ...
 .99زيـــادة عـــدد الطـــعب والطالبـــات يف الفصـــول عـــن املعـــدالت
العاملية املعتمدة بالنسبة لكل مرحلة دراسية .
 .97تدني مستوى نشر قافة التقويم س والوعي بأهميته .
 .92قصور نلام مفيز الطعب املتفوقني واملبدعني .
 .96قصور نلام مفيز املعلمني املتميزين يف عملهم .
 .94قصور نلام مفيز اإلداريني ذو االهتمام بالتطوير.
 .90إحساا العاملني بعدم الر ا حول أو اعهم الوظيفية .
.93

ـع تــوفر الــدعم املــاد املطلـوب للمــدارا لتحقيــق معــاي
االعتماد املدرسي .

 .70استعرال مقق النتائج .

1

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

 احملور الثاني  :مطالب تطبي معايري االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :
العبارات

عالي جداً

 .96تبين القيـادة العليـا لتطبيـق نلـام اجلـودة الشـاملة س فهـو أسـاا
مقيق االعتماد املدرسي يف التعليم العام .
 .94توفر خطة اسرتاتيرية لتطوير املثسسات التعليمية .
 .90نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة .
( مــن أجـــل التحقيــق املتكامـــل لرؤيــة وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم س
واالسرتاتيرية الو نية للتحول إىل متمع املعرفة ) .
 .93نشر قافة اجلودة الشاملة لكونها أساا االعتماد املدرسي .
 .70دعـــم مـــول إدارات التعلـــيم ( ومكاتـــب التعلـــيم س واملـــدارا )
لتكون منلمات متعلمة .
 .77تعزيــز تكــوين الثقافــة التنليميــة االجيابيــة داخــل املدرســة حنــو
الت ي

و التطوير .

 .77تفعيـــل العمـــل بالـــدليل التنليمـــي ملـــدارا التعلـــيم العـــام للعـــام
الدراســـــــي  7797ـــــــــ 7792هــــــــ س والعمـــــــل علـــــــى مســـــــينه
وتطويره .
 .79تفعيـــل العمـــل بالـــدليل اإلجرائـــي ملـــدارا التعلـــيم العـــام للعـــام
الدراســـــــي  7797ـــــــــ 7792هــــــــ س والعمـــــــل علـــــــى مســـــــينه
و تطويره .
 .77ختفـــيض عـــدد الطـــعب يف الفصـــول الدراســـية ليتناســـب مـــع
املعدالت العاملية.
 .72تــوف الــدعم املــاد املناســب للمــدارا املتميــزة لتحفيزهــا حنــو
مقيق معاي االعتماد املدرسي .
 .76رصــد حزمــة مــن احلــوافز املاديــة واملعنويــة للعــاملني يف املــدارا
اليت مقق االعتماد املدرسي .
 .74تكثيــ ـ بــــرامج النمــــو املهــــين للقيــــادات املدرســــية واملعلمــــني
وتقولها للتأكد من كفاءتها وفاعليتها .

1

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

تابع للمحور الثاني
 .70التـــزام املـــدارا املرشـــحة باملعـــاي

عالي جداً

واألدلـــة املنلمـــة لعمليـــات

االعتماد املدرسي .
 .73العمل على تطوير املبنى املدرسي س وجعله مناسباً لتطبيق معاي
نلام االعتماد املدرسي املعتمدة .
 .20تعزيــز قيمــة ومكانــة مهنــة التعلــيم س وجعلــها مهنــة جاذبــة ماديـاً
ومعنوياً للمتميزين لينقلوا متيزهم لطعبهم .
 .27إجيــاد شــراكة تكامليــة بــني كليــات الرتبيــة و وزارة الرتبيــة و
التعليم من أجل إعداد معلمني مميزين ومثهلني للمهنة .
 .27املواءمة بني برامج مشرو امللـك عبـد اهلل ( رمحـه اهلل ) لتطـوير
التعليم العام ومطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي .
 .29تشـــكيل جلنـــة تأسيســـية مســـعولة عـــن تنفيـــذ نلـــام االعتمـــاد
املدرسي .
 .27إدراج اللرنـــة التأسيســـية املســـعولة عـــن تنفيـــذ نلـــام االعتمـــاد
املدرسي س مت هيعة تقويم التعليم العام .
 .22قيــام اللرنــة التأسيســية بو ــع تصــور شــامل لتطبيــق االعتمــاد
املدرســـي ( مـــن حيـــث مديـ ـد املهـــام واالختصاصـــات واإلدارة
والتمويل واإلجراءات التنفيذية ) ومناقشته مع اجلهـات التعليميـة
متهيداً إلقراره .
 .26اعتمــاد آليــة لتفعيــل تبــادل اع ـ ات العامليــة يف مــال االعتمــاد
املدرسي .
 .24االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .
 .20قيام اللرنة التأسيسية ببناء معاي االعتماد املدرسي من املعـاي
املطبقة عاملياً.
 .23إشــراك املســتفيدين وأصــحاب املصــلحة يف عمليــات بنــاء املعــاي
واألدلة اإلرشادية .
 .60قيـــام اللرنـــة التأسيســـية بو ـــع األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية
تطبيق مراحل االعتماد املدرسي ومعاي ه .
1

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

عالي جداً

تابع للمحور الثاني
 .67التقــــويم املســــتمر لعمــــل اللرنــــة التأسيســــية وإجراءاتهــــا
التنفيذية بهدف التحسني املستمر ألدائها.
 .67تنفيــذ بـــرامج تدريبيــة للقيـــادات املدرســية وألعضـــاء جلنـــة
التميـــز و اجلـــودة يف املـــدارا يف مقيـــق معـــاي االعتمـــاد
املدرسي و تنفيذ مراحله .
 .69نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة ) .
 .67تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .
 .62قيام هيعة تقويم التعليم العام بتقـديم بـرامج تدريبيـة ومهنيـة
واسعة ملنسوبي املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .

1

عالي

متوسط

ضعيف

منعدم

ملح رقم ( ) 4
خطاب سعادة عميد كلية الرتبية

112

111

ملح رقم ( ) 5
خطاب سعادة مدير عام اإلدارة العامة للبحو بوزارة الرتبية والتعليم

111

111

ملح رقم ( ) 6
خطاب سعادة رئيس قسم اإلدارة الرتبوية

111

111

ملح رقم ( ) 7
قائمة أمساء اخلرباء ألسلوب دلفاي

111

قائمة أمساء اخلرباء ألسلوب دلفاي
م

اسم اخلبري

 7أ .د  .إبراهيم شحاته
أ .د  .علي بن سعد القرني
7

جهة العمل
جامعة الدمام

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا
مدير وحدة االعتماد والتصني

جامعة امللك سعود

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية

أ .د  .حممد بن عبد اهلل املنيع

جامعة امللك سعود

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية

 7أ .د .السيد بن حممد ابوهاشم
 2أ .د .محدان بن أمحد ال امد

جامعة امللك سعود

عضو هيعة التدريس بقسم علم النفس

جامعة امللك سعود

عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة الرتبوية

جامعة البحرين

عميد كلية الرتبية سابقًا
نائب مدير مركز النشر العلمي حالياً

جامعة امللك سعود

عضو هيعة التدريس بقسم علم النفس
مهتم ومت صص باالختبارات واملقاييس

جامعة الدمام

عميد كلية الرتبية

جامعة امللك سعود

عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة الرتبوية

جامعة الدمام

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم املناهج
و رت التدريس

جامعة الدمام

رئيس وحدة التطوير والتدريب بكلية الرتبية
عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة التعليمية

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة الشرقية

مشرف التعليم األهلي واألجنيب
مهتم باالعتماد املدرسي

جامعة الدمام

مشرف عام عمادة اجلودة

هيعة تقويم التعليم العام
جامعة امللك سعود

عضو ملس ادارة هيعة تقويم التعليم العام
عضو هيعة التدريس بقسم علم النفس
مهتمة ومت صصة بالقياا و االحصاء وتقويم
ال امج س و مان اجلودة واالعتماد

جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسعمية

مستشار معالي املدير للشثون األكادلية

جامعة الدمام

رئيس وحدة اجلودة واالعتماد األكادلي
بكلية الرتبية

9

6

أ .د .خليل بن يوس اعليلي

أ .د .عبـــــد الـــــرمحن بـــــن ســـــليمان
4
الطرير
 0أ .د .عبد الواحد بن محد املزرو
 3أ .د .فهد بن إبراهيم احلبيب
70
77
77

أ .د .حممد حسين عمر األشقر

أ .د .حممد سرحان خالد امل عيف
د  .أمحد بن عبد اهلل السليم

 79د  .أمحد بن عبد اهلل الكوييت
د  .إقبـــــال زيـــــن العابـــــدين حممـــــد
درندر
77

72
76

د  .خالد بن عبـد الكـريم البصـ
د  .خالد بن عبد اهلل الشهر

 74د  .سعيد بن حممد القرني
د  .عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الوهـــاب
 70البابطني

مكتب التعليم بالقطي
جامعة امللك سعود

2

مشرف اجلودة س ومدرب يف اجلودة اإلدارية
استاذ مشارك
كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية

م

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

اسم اخلبري

جامعة امللك سعود

استاذ مشارك
كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية

جامعة امللك سعود

استاذ مشارك
كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية

جامعة امللك خالد

عمادة التطوير االكادلى واجلودة

جامعة امللك سعود
هيعة تقويم التعليم العام

رئيس اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
(جس )
عضو ملس ادارة هيعة تقويم التعليم العام
مدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والريا يات
استاذ املناهج و رت تدريس العلوم املشارك

د  .حممد عوض اهلل موسى

جامعة الدمام

مدير عمليات اجلودة
استاذ مساعد

د  .حممد كمال عفيفي

جامعة الدمام

مقرر وحدة اجلودة واالعتماد األكادلي بكلية
الرتبية
استاذ مشارك بقسم تقنيات التعليم

جامعة سلمان بن عبد العزيز

وكيل عمادة شثون أعضاء هيعة التدريس
واملوظفني
اإلدارة الرتبوية ( إدارة تعليم عال )

جامعة الدمام

عمادة السنة التحض ية والدراسات املساندة

جامعة الدمام

وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا
رئيس قسم املناهج و رت التدريس

جامعة الدمام

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس قسم اإلدارة
التعليمية

جامعة امللك سعود

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم اإلدارة
الرتبوية
مقرر وعضو جلنة االعتماد االكادلي بالقسم

جامعة الدمام

عمادة السنة التحض ية والدراسات املساندة

جامعة الدمام

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم املناهج
و رت التدريس س ختصص مناهج و رت تدريس
ريا يات

جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسعمية
كلية العلوم اإلجتماعية

رئيس وحدة اجلودة واالعتماد األكادلي
بالكلية
أستاذ اعدمة اإلجتماعية املشارك

د  .عبــد العزيــز بــن شــهوان بــن عبــد
 73اهلل الشهوان

70

د  .عبد اهلل بن حممد املانع

 77د  .مادة بنت محزة الشربينى
د  .فهد بن سليمان الشايع
77

79
77

72

د  .منصور بن زيد اعثعن .

 76د  .هالة السيد إبراهيم
د  .يوس بن سعيد ال امد
74
70

د .أمحد سليمان حممد بين مرتضى

د .امحـــــد فتحـــــي عبـــــد الكـــــريم
 73ابوكريم
 90د .أمحد حممد حممد عبد اجمليد
د .أشرف بن نبيل السمالو ي
97

د .ألن أمحد جعله
97

1

م
99

اسم اخلبري
د .حسن فاروت حممود
د .خليل بن عبد الرمحن احلربي

97

د .عادل بن عوده بن عل العوهلي
92

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

جامعة الدمام

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم املناهج
و رت التدريس

املركز الو ين للقياا والتقويم
يف التعليم العالي

وحدة تطوير املدارا باملنطقة
الشرقية
مشرو امللك عبد اهلل ( رمحه اهلل )
لتطوير التعليم العام

مستشار متفرغ باملركز
مدير إدارة القياا باملركز
مدير مشرو موهبة باملركز للكش
عن الطعب املوهوبني واملبدعني
خب التدريب يف وحدة تطوير املدارا

جامعة الدمام

وكيل كلية الرتبية للتطوير وخدمة اجملتمع
املشرف على وحدة اجلودة واالعتماد األكادلي

د .عبد الرمحن بن إبراهيم املديرا

اإلدارة العامة
للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية
هيعة تقويم التعليم العام

مدير عام الرتبية والتعليم يف املنطقة الشرقية
عضو ملس إدارة هيعة تقويم التعليم العام

د .عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الــــرمحن
90
العثمان

اهليعة الو نية للتقويم واالعتماد
األكادلي

مستشار

د .عدنان بن أمحد الور ان

جامعة شقراء

املشرف على عمادة التطوير واجلودة
استاذ مساعد العلوم الرتبوية
مهتم باجلودة والتميز واالعتماد

د .علي الورداني علي عمر

جامعة الدمام

مدرب بهيعة اجلودة و االعتماد الرتبو مبصر
NAQAA
إدارة تربوية
إدارة تعليم عام

96

د .عبد الرمحن املهوا

94

93
70

د .فيصل بن ناصر حممد اهلاجر

مدير ممع السعم التعليمي باع
احلاصل على االعتماد املدرسي
الدولي من منلمة ()AdvancED

د .كامل سليم الدالل

مدارا اللهران األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي من
منلمة ()AdvancED

وكيل رئيس املدارا
خب يف معاي االعتماد املدرسي
رئيس فريق االعتماد املدرسي يف املدارا

د .حممد أبولبدة

مدارا اللهران األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي من
منلمة ()AdvancED

مدير التطوير واملناهج
مهتم بالقياا والتقويم وعلم النفس املعريف (تعلم
وتعليم) خب يف معاي االعتماد املدرسي
عضو فريق االعتماد املدرسي يف املدارا

د .ناصر بن عبد العزيز امللحم

املشرف العام على مدارا اململكة
األهلية – الرياض

االعتماد األكادلي – التعليم األهلي – ال امج
الدولية يف التعليم العام

77

77

79

77

1

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

م

جامعة الدمام

كلية الرتبية س عضو هيعة التدريس بقسم املناهج
و رت التدريس س ختصص مناهج و رت تدريس
ريا يات

د .حييـــى حممـــد حممـــد علـــي عبـــد
76
اجمليد

جامعة الدمام

مراجع جودة خارجي ملثسسات التعليم العالي

 74د .يوس بن عمر الراشد
أ  .إبراهيم كامل إبراهيم حيدة

جامعة الدمام

وكيل عمادة السنة التحض ية للتطوير واجلودة

مدارا احلصان األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي
الدولي

مشرف تربو
خب يف معاي االعتماد املدرسي
رئيس فريق االعتماد املدرسي يف املدارا

72

اسم اخلبري
د .ناصر حلمي علي يوس

70

73

من منلمة القطا ال ربي للمدارا
والكليات ()WASC
ومن منلمة ()AdvancED
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة الشرقية

مدير مدرسة جعفر بن أبي الب

أ  .سحر املصر

مدارا اللهران األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي من
منلمة ()AdvancED

مسثولة االعتماد املدرسي يف املدارا
ماجست قانون مصارف

أ  .سناء بنت حممد ابا اعيل

ممع السعم التعليمي باع
حاصلة على االعتماد املدرسي
الدولي من منلمة ()AdvancED

عضو فريق االعتماد املدرسي يف املدارا
إدارة تربوية
إدارة تعليم عام
ماجست إدارة تربوية

أ  .شوقي بن سامل باوزير

وحدة تطوير املدارا باملنطقة
الشرقية
مشرو امللك عبد اهلل ( رمحه اهلل )
لتطوير التعليم العام

عضو وحدة تطوير املدارا
مهتم بالقيادة التعليمية

أ  .مها بنت عبد العزيز العم

مدارا اللهران األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي من
منلمة ()AdvancED

املدير العام ملدارا اللهران األهلية

أ  .ناي بن عيسى الشد

وحدة تطوير املدارا باملنطقة
الشرقية
مشرو امللك عبد اهلل ( رمحه اهلل )
لتطوير التعليم العام

مدير وحدة تطوير املدارا
ماجست ل ة عربية
باحث دكتوراه يف الل ة العربية

مدارا احلصان األهلية
احلاصلة على االعتماد املدرسي
الدولي

ماجست يف الل ويات (الل ة االجنليزية)
عضو فريق االعتماد املدرسي يف املدارا

أ  .حسني بن سعيد الص يف

20

27

27

29

27
أ  .ياسر عيد
22

1

م

اسم اخلبري

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

من منلمة القطا ال ربي للمدارا
والكليات ()WASC
ومن منلمة ()AdvancED
26
24

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة الشرقية

مشرف التعليم األهلي واألجنيب
ماجست س مهتم باالعتماد املدرسي

اجمللس األعلى للتعليم بدولة قطر
هيعة التقييم

مساعد مدير مكتب تقييم املدارا
املسثولة عن أقسام االعتماد والتقييم يف املكتب

أ .حلمي بن حسني فضيعن

معارف للتعليم والتدريب
حاصلة على االعتماد الدولي من :
N.C.A
CITA
London Board, cambridge
Board
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يائل

مدارا املنارات بالدمام
وكيل املرحلة املتوسطة بالدمام
ماجست يف اإلدارة الرتبوية

أ .حممود بن حممد ابراهيم الدير

معارف للتعليم والتدريب
حاصلة على االعتماد الدولي من :
N.C.A
CITA
London Board, cambridge
Board
وزارة الرتبية والتعليم
( اإلدارة العامة للرودة الشاملة )

أ  .يوس بن أمحد الرقيطي
أ .أمينة حسن العبيدلي

20

23

أ .حممد بن صاحل البليهي

60

أ .مصطفى بن يوس بـن عبـدالعزيز
 67اليوس
أ .منصور بن عبد اهلل املنصور

مدرسة األم سعود بن جلو
منطقة األحساء

67

1

رئيس قسم اجلودة
ماجست إدارة تربوية
باحث دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية
مدير عام مدارا املنارات باع
مساعد مدير عام الرتبية والتعليم للشثون التعليمية
سابقاً
ماجست علم النفس االرشاد
مشرف جودة تربوية
ماجست مناهج و رت تدريس
باحث دكتوراه يف االدارة الرتبوية
الت صص إدارة تربوية وختطيا
ماجست إدارة تربوية
مهتم مبعاي اجلودة يف التعليم
حاصل على املركز األول يف جائزة وزارة الرتبية
والتعليم للتميز يف دورتها الرابعة كأفضل معلم
7079م.
فائز جبائزة الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم
لعداء التعليمي املتميز على مستوى دول ملس
التعاون اعليري س فعة املعلم املتميز

م
69

اسم اخلبري
أ .نهاد أمحد كيالي

محزة بن عبد الرمحن العثمان
67

62

حنان الزهراني

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

اجمللس األعلى للتعليم بدولة قطر
هيعة التقييم

اعب ة االستشارية يف تقييم واعتماد املدارا لدى
هيعة التقييم يف اجمللس األعلى للتعليم

معارف للتعليم والتدريب
حاصلة على االعتماد الدولي من :
N.C.A
CITA
London Board, cambridge
Board
وزارة الرتبية والتعليم
( اإلدارة العامة للرودة الشاملة )

مدارا املنارات بالدمام
مدير املرحلة الثانوية بالدمام

مشرفة جودة تربوية

صاحل بن حممد بن عثمان الربيعة

إدارة التعليم مبحافلة اجملمعة

املساعد للشثون التعليمية
ماجست إدارة تربوية
باحث دكتوراه يف االدارة الرتبوية

علي بن حممد ال امد

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة الشرقية

مشرف رعاية املوهوبني
مدرب معتمد يف عدد من اجلهات
مهتم باملوهبة واجلودة والبحث العلمي

حممد بن مهنا املعيبد

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة الشرقية

مشرف الرتبو
حاصل على جائزة وزارة الرتبية والتعليم للتميز
يف دورتها الرابعة ( فعة املرشدين الطعبيني )
املركز األول على مستوى اململكة

املهندا  .مال بن خالد الدبل

شركة أرامكو السعودية

املستشار األعلى للشراكة التعليمية يف أرامكو
السعودية
عضو ملس التعليم باملنطقة الشرقية

املهنـــدا  .عبـــد الـــرمحن بـــن محـــد
 40املوسى

الكلية التقنية بالرياض

وكيل الكلية للمتدربني
مهتم باجملال الرتبو واألكادلي
باحث دكتوراه يف االدارة الرتبوية

املهنـــدا  .عبـــد اعســـن بـــن عبـــد
 47الرمحن الشمر

شركة معادن

أخصائي أول تطوير األعمال
ماجست يف مشاريع التعدين من جامعة باريس
مت صص يف إدارة املشاريع

املهنــدا  .عبــد الوهـــاب بــن شـــهاب
اجلنفاو

شركة معادن

حما ر ( سابث ًا ) يف جامعة رجياينا
ماجست يف اهلندسة الصناعية من جامعة رجياينا
ماجست يف اهلندسة امليكانيكية من جامعة
رجياينا
احلزام األخضر يف تطبيقات إدارة اجلودة بأسلوب
( 6سيرما)
حمكم لعدد من اجملعت العلمية العاملية يف مال
اإلدارة الصناعية

66

64

60

63

47

1

م

اسم اخلبري

جهة العمل

الصفة الوظيفية ا ا اإلهتمام ا ا

هند بنت ناصر بن حممد العراجي

ممع السعم التعليمي باع
حاصلة على االعتماد املدرسي
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االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
منوذج املقرتح
( اجلولة األوىل )
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة امللك سعود
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية

دراسة
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
منوذج مقرتح
استكماالً ملتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص التعليم العام

( اجلولة األوىل )

الباحث
ناصر بن سعود الريس

إشراف
األستاذ الدكتور  .عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني

 1435ا 1436ها

-1-

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سعادة اعب  ........................................................................................................................................................................................................................ .وفقه اهلل ورعاه
السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته سسس
حيتــاج الباحــث الســت دام أســلوب دلفــا ( )Delphiيف الوصــول ملرئيــات مشــرتكة يف بنــاء النمــوذج املقــرتح لععتمــاد
املدرسي يف مدارا التعليم العام باململكة العربية السعودية س و الذ ست رج به الدراسة من خعل املرور يف جوالت يثيـة س
مع خ اء يف االعتماد املدرسي ليحقق النموذج األهداف املرجوة منه .
وآمل التكرم باملساهمة بعلمكم وخ تكم يف ذلك س شاكراً ومقدراً حرصكم وتعاونكم
وفقكم اهلل ورعاكم س وسدد على ريق اع خطاكم
ولكم جزيل الشكر واالمتنان حلسن تعاونكم سسس
ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

 البيانات األولية : االسم :

.......................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

 الت صص أو االهتمام :
 املثهل العلمي :

.................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................

بكالوريوا .

 مكان العمل احلالي :

ماجست

.

دكتوراه .

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

 بيانات التواصل ( اختيارية ) :
 -هات العمل

 ..................................................................................................................................... :التحويلة :

 -اهلات اجلوال

:

 -ال يد اإللكرتوني :

.....................................................................................................................

................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................... ......................................................................... ....................................................................

 ملحوظة :

 يف حال الرمبة يف االستفسار س أو للتزويد بنتائج الدراسة س يسرني التواصل على :
 اهلات اجلوال-

. 0207090096 :

ال يد اإللكرتوني . Nassersr@gmail.com :
-1-

 النموذج املقرتح لتطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

 أهداف النموذج :
اهلـــدف الـــرئيس للنمـــوذج هـــو  :تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية  .ويتم ذلك من خعل األهداف التالية :
 .2مديد أدوار اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .
 .6مديد مسثوليات اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .
 .4بناء خطة زمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .
 .0اقــرتاح معــاي لععتمــاد املدرســي معئمــة للبيعــة التعليميــة الســعودية س يف

ــوء

املعاي العاملية .
 نطاا النموذج :
 .9يشـمل النمــوذج ميــع مـدارا التعلــيم العــام للبـنني والبنــات يف اململكــة العربيــة
السعودية سواءً كانت حكومية س أو خاصة .
 .7يستوعب النموذج املـدارا األهليـة احلاصـلة علـى االعتمـاد املدرسـي مـن هيعـات
دولية معتمدة بها من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 معايري تطبي النموذج :
 .5معيار العدالة :
مــدى قــدرة النمــوذج علــى مقيــق العدالــة يف تــوف فــر
املدارا يف مقيق االعتماد املدرسي .

متســاوية ملشــاركة ميــع

2

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .6معيار الفاعلية :
مدى قدرة النموذج على زيادة فعالية املدرسة يف مقيق أهدافها .
 .7معيار الكفاءة :
مدى قدرة النموذج على زيادة كفاءة املدرسة يف مقيق أهدافها .
 .8معيار األداء :
أمكانية قياا أ ر تطبيق النموذج .
 مبادئ النموذج :
 .6التكامل :
قدرة النموذج علـى إجيـاد مـاالت لتحقيـق التعـاون والتكامـل بـني ميـع املعنـيني مـن
أصحاب املصلحة من جتويد التعليم يف مقيق االعتماد املدرسي .
 .7احملاسبية :
الوصول ملستوى عالي من الشفافية بني ميع املعنيني من أصحاب املصـلحة يف مقيـق
االعتماد املدرسي .
 .8التطوير :
العمــل علــى تعزيــز مفهــوم التطــوير القــائم علــى املدرســة س مــن خــعل تطبيــق معــاي
االعتماد املدرسي .
 .9املشاركة :
تفعيــل مشــاركة ميــع املعنــيني مــن أصــحاب املصــلحة مــن جتويــد التعلــيم .يف بــرامج
املدرسة وأنشطتها وتقويم أداءها .
3

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .1٢املرونة :
استيعاب التنو القائم يف مدارا التعليم العام احلكومية واألهلية واألجنبية .
 اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
ال  :وزارة الرتبية والتعليم :
 أو ً
وهي اجلهة املسثولة عن التعليم العام جبميع مكوناته و وحداتـه س وهـي مدعومـة مـن
قبل مشرو امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام والذ ينفذ خعل فرتة زمنية حمددة .
 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
هي هيعة ذات ش صـية اعتباريـة مسـتقلة تتمتـع باالسـتقعل اإلدار واملـالي س واهلـدف
األساســي للهيعــة هــو تقــويم التعلــيم العــام احلكــومي واألهلــي وذلــك مقيــق األهــداف
التالية  :رفع جودة التعليم العام و كفايته .ودعم التنمية و االقتصاد الو ين مـن خـعل
مسني خمرجات التعلـيم العـام .وتتـوىل اهليعـة عـدداً مـن املهمـات واالختصاصـات ومـن
بينهــا  :بنــاء نلــام للتقــويم لضــمان جــودة التعلــيم العــام س يتضــمن املعــاي واملثشــرات
األساســية س وكــذلك تقــويم أداء املــدارا احلكوميــة واألهليــة و اعتمادهــا بشــكل
دور بناءً على معاي اهليعة س سواء مت ذلك من قبل اهليعة سأو بالتعاقـد أو التعـاون مـع
املنش ت امل تصة يف مال التقويم واالعتماد.
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 ثالثًا  :املدرسة :
وهــي الوحــدة األساســية يف النلــام التعليمــي و املســثولة عــن مقيــق أهدافــه س و الــيت
تعنى بإجياد اإلنسان الصاحل بشـكل متكامـل يف خمتلـ جوانبـه النفسـية و املهاريـة
واملعرفيــة س مــن خــعل ــمان مقيــق اجلــودة النوعيــة يف أدائهــا س و يــتم ذلــك بتفاعــل
املدرسة و بيعتها الداخلية مع اجملتمع اعارجي اعيا بها .
 أدوار اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
ال  :وزارة الرتبية والتعليم :
 أو ً
 .7تبين القيـادة العليـا لتطبيـق نلـام اجلـودة الشـاملة س فهـو أسـاا مقيـق االعتمـاد
املدرسي يف التعليم العام .
 .7نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة .
 .9تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم س وجعلـها مهنـة جاذبـة ماديـاً ومعنويـاً للمتميـزين
لينقلوا متيزهم لطعبهم .
 .7توفر خطة اسرتاتيرية لتطوير املثسسات التعليمية .
 .2نشر قافة اجلودة الشاملة لكونها أساا االعتماد املدرسي .
 .6دعــم مــول إدارات التعلــيم ( ومكاتــب التعلــيم س واملــدارا ) لتكــون منلمــات
متعلمة.
 .4إجيــاد شــراكة تكامليــة بــني كليــات الرتبيــة و وزارة الرتبيــة و التعلــيم مــن أجــل
إعداد معلمني مميزين ومثهلني للمهنة .
 .0املواءمــة بــني بــرامج مشــرو امللــك عبــد اهلل ( رمحــه اهلل ) لتطــوير التعلــيم العــام
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

ومطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي .
 .3تكثي بـرامج النمـو املهـين للقيـادات املدرسـية واملعلمـني وتقولهـا للتأكـد مـن
كفاءتها وفاعليتها .
 .70تعزيز تكوين الثقافة التنليمية االجيابية داخل الوزارة حنو الت ي

والتطوير .

 .77العمل على تطوير املبانى املدرسية س وجعله مناسباً لتطبيـق معـاي نلـام االعتمـاد
املدرسي املعتمدة .
 .77متابعـــة التـــزام املـــدارا املرشـــحة باملعـــاي

واألدلـــة املنلمـــة لعمليـ ـات االعتمـــاد

املدرسي.
 .79تــوف الــدعم املــاد املناســب للمــدارا املتميــزة لتحفيزهــا حنــو مقيــق معــاي
االعتماد املدرسي .
 .77رصد حزمة من احلوافز املادية واملعنوية للعاملني يف املدارا الـيت مقـق االعتمـاد
املدرسي .
 .72ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية ليتناسب مع املعدالت العاملية.
 .76تطبيق نلام فعال للمحاسبية التعليمية .
 .74بناء عمليات تطوير التعليم على نتائج دراسات علمية معت ة للواقع احلالي .
 .70تفعيل مشاركة ميع املستفيدين من العملية التعليمية يف عمليات صنع القـرارات
اعاصة بتطوير التعليم .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .73االلتزام باعطة الزمنية لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي س وعـدم االسـتعرال يف مقـق
النتائج .
 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
 .7نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة ) .
 .7تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .
 .9تصني أداء املدرسة من خعل نتائج عبها س ومستوياتهم العلمية.
 .7التقــويم املســتمر لعمــل اللرنــة التأسيســية وإجراءاتهــا التنفيذيــة بهــدف التحســني
املستمر ألدائها.
 .2تنفيذ برامج تدريبية للقيادات املدرسية وألعضاء جلنة التميز واجلودة يف املـدارا
يف مقيق معاي االعتماد املدرسي و تنفيذ مراحله .
 .6قيــام هيعــة تقــويم التعلــيم العــام بتقــديم بــرامج تدريبيــة ومهنيــة واســعة ملنســوبي
املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .
 .4االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .
 .0قيـــام اللرنـــة التأسيســـية بو ـــع األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية تطبيـــق مراحـــل
االعتماد املدرسي ومعاي ه .
 .3قيام اللرنة التأسيسية بو ع تصور شامل لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي ( مـن حيـث
مديد املهام واالختصاصات واإلدارة والتمويل واإلجراءات التنفيذيـة ) ومناقشـته
مع اجلهات التعليمية متهيداً إلقراره.
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

 .70قيام اللرنة التأسيسية ببناء معاي االعتماد املدرسي من املعاي املطبقة عاملياً .
 .77إشراك املستفيدين وأصحاب املصلحة يف عمليات بناء املعاي

واألدلة اإلرشادية.

 .77تشكيل جلنة تأسيسية مسعولة عن تنفيذ نلام االعتماد املدرسي .
 .79إدراج اللرنة التأسيسية املسعولة عن تنفيـذ نلـام االعتمـاد املدرسـي س مـت هيعـة
تقويم التعليم العام .
 .77اعتماد آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي.
 .72االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسيسبعدم استعرال مقق النتائج .
 ثالثًا  :املدرسة :
 .7تبين القيادة املدرسية لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س ألنه أساا مقيـق االعتمـاد
املدرسي .
 .7نشر قافة اجلودة الشاملة يف املدرسة لكونها أساا االعتماد املدرسي .
 .9تعزيز تكوين الثقافة التنليمية االجيابية داخل املدرسة حنو الت ي

و التطوير .

 .7العمل حنو التحول ملنلمة متعلمة .
 .2تكثي ـ إحلــات للعــاملني يف املدرســة يف بــرامج النمــو املهــين املتعلقــة باالعتمــاد
املدرسي.
 .6تفعيـــــل العمـــــل بالـــــدليل التنليمـــــي ملـــــدارا التعلـــــيم العـــــام للعـــــام الدراســـــي
 7797ــ 7792هـ .
 .4تفعيـــــل العمـــــل بالـــــدليل اإلجرائـــــي ملـــــدارا التعلـــــيم العـــــام للعـــــام الدراســـــي
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

7792 _ 7797هـ .
 .0العمل على تنويع مصادر الدعم املاد للمدارا لتصب قـادرة علـى مقيـق معـاي
االعتماد املدرسي .
 .3بناء خطة اسرتاتيرية لتطوير املدرسة .
 .70العمل على تطوير املبنى املدرسي س وجعلـه مناسـباً لتطبيـق معـاي نلـام االعتمـاد
املدرسي املعتمدة .
 .77التزام املدارا املرشحة باملعاي

واألدلة املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي .

 .77رصـــد حزمـــة مـــن احلـــوافز املاديـــة واملعنويـــة للعـــاملني يف املدرســـة عنـــدما مقـــق
االعتماد املدرسي .
 .79تفعيل مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها وتطوير أدائها .
 .77تفعيل مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املدرسة وأنشطتها.
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التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 مكونات النموذج :
الثقافة التنظيمية ) : ) Organization Culture

.7

بنــاء قافــة التقــويم واالعتمــاد وتعزيزهــا ونشــرها لــدى اجملتمــع وأوســا امليــدان الرتبــو
بشكل عام س ويف املدارا بشكل خا س من خعل التالي :
 التوعية  :باست دام خمتل الوسائل االععمية .-

التـــدريب  :بـــرامج نوعيـــة مت صصـــة تســـتهدف العـــاملني يف مـــال االعتمـــاد
املدرسي .

-

األدلة  :نشر األدلة ذات الععقة باالعتماد املدرسي .

 .8التمكني ( : ) Empowerment
جبعل املدارا مثسسـات تربويـة لـديها القـدرة الذاتيـة علـى التطـوير س وتتمتـع بدرجـة
كافيـة مــن االســتقعل االدار واملــالي س وممـل املســثوليات س وإعطــاء الصــعحيات
العزمـة يف التصـميم والت طـيا والتقـويم وقيـادة عمليـات التطـوير س ييـث يكـون
لقيادات املدارا واملعلمني دور كب ة يف تطوير العملية التعليمية س وتوف فر تعلم
للطـعب كافـة بصـورة تنمـي ش صـياتهم س ومتكـنهم مـن الوصـول إىل أقصـى
قدراتهم.
 .9التقويم ( : ) Evaluation
تقــويم أداء مــدارا التعلــيم العــام احلكوميــة واألهليــة س والعمــل علــى تصــنيفها وفــق
نتائج التقويم س لتحديد املدارا اليت متاج لدعم أك .
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التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .1٢الدعم ( : ) Support
دراسة أوجه القصور والعمل على جتاوزها يف املدارا اليت متاج للدعم بصورة أك
من م ها .
 .11االعتماد ( : ) Accreditation
وهو مسثولية املدرسة س ويتضمن التالي :
 االلتزام مبعاي االعتماد املدرسي()Schools Accreditation Standards االلتزام بالتقويم الذاتي املتواصل . تو يق النتائج املرتتبة عن جهود التطوير . .12املتابعة ( : ) Follow-up
متابعة س عمليات التقويم واالعتماد والتطوير اليت تستهدف املدرسة .
 توزيع مكونات النموذج على اجلهات املعنية بتطبيقه :
ال  :وزارة الرتبية والتعليم :
 أو ً
التمكني ( . ) Empowermentالدعم ( . ) Support-املتابعة ( . ) Follow-up
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التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
الثقافة ) . ) Organization Cultureالتقويم ( . ) Evaluationاالعتماد ( . ) Accreditation ثالثًا  :املدرسة :
االلتزام باملعايري ( . ) Standardsالتحسني املستمر .التقييم الداخلي واخلارجي ( لضمان اجلودة ) . طرا احلصول على االعتماد املدرسي :
 .7مقيق املدرسة ملعاي هيعة تقويم التعليم العام .
 .2مقيق املدرسة ملعاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 إلزامية مدارس التعليم العام يف احلصول على االعتماد:
 إلـــزام املـــدارا احلكوميـــة بتحقيـــق معـــاي هيعـــة تقـــويم التعلـــيم س ومفيزهـــالتحقيق معاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 إلزام املدارا األهلية بتحقيق معاي هيعة تقويم التعلـيم العـام س ومقيـق معـايهيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
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غري مناسبة
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التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 املراحل الزمنية لتنفيذ النموذج :
 املرحلة األوىل :
السنة األوىل : .6نشر الثقافة بصفة مستمرة س من خعل:
 نشر األدلة واملعاي . التدريب املستمر والنوعي على عمليات االعتماد ومراحله . تنفيذ خطة إععمية تشمل خمتل وسائل االععم . .4تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .0تصني املدارا بناءً على نتائج االختبارات الو نية .
 .3اعتماد املدارا احلاصـلة علـى االعتمـاد مـن اهليعـات الدوليـة الـيت تعـرتف بهـا
هيعـــة تقـــويم التعلـــيم العـــام (مثـــل  :منلمـــة  AdvancEDسو مركـــز املعلمـــني

ال

يطانيني.) CfBT

 .70تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الثانية : .6تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(اختيارياً) بنسبة ال تتراوز  ٪11من عدد مدارا اململكة
 .4تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪71من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
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التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .0توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .3االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .70تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الثالثة : .6تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(اختيارياً) بنسبة ال تتراوز  ٪90من عدد مدارا اململكة .
 .4تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪71من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .0توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .3االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .70تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الرابعة .6تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل عن  ٪21من عدد مدارا اململكة .
 .4تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪61من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .0توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .3االستمرار بأعمال السنة األوىل .
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رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .70تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 املرحلة الثانية :
السنة اخلامسة : .3تقويم ما مت اجنازه يف املرحلة األوىل .
 .70االستمرار بنشر الثقافة بصفة مستمرة .
 .77تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .77تصني املدارا بناءً على نتائج االختبارات الو نية .
 .79اعتماد املدارا احلاصـلة علـى االعتمـاد مـن اهليعـات الدوليـة الـيت تعـرتف بهـا
هيعة تقويم التعليم العام .
 .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل عن  ٪61من عدد مدارا اململكة .
 .72تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪01من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .76تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة السادسة : .6تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل  ٪41من عدد مدارا اململكة .
 .4تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
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رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

بنسبة عن  ٪700من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .0توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .3االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .70تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة السابعة : .2تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل  ٪02من عدد مدارا اململكة .
 .6توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .4االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .0تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الثامنة : .6تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة  ٪700من عدد مدارا اململكة .
 .4توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .0االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .3تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 .70تقويم ما مت اجنازه يف املرحلة الثانية .
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رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 معايري االعتماد املدرسي املالئمة للبيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة لسـعودية
س يف

وء املعاي العاملية :

 .1٢التوجه االسرتاتيجي ( رسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها ) :
مافأ املدرسة وبشكل مستمر على مايتها وتوجهاتها و قيمهـا القائمـة علـى االلتـزام
بتحقيق التوقعات العالية للتعلم .
 .77القيادة املدرسية :

اإلشــــراف اإلدار واالســــرتاتيري س والت طــــيا بعيــــد املــــدى س وسياســــات التقــــويم
واعاسبية وتوكيد اجلودة .
 .77التعليم والتعلم  :املنهاج التعليمي س وأساليب التدريس س والتقويم .
 .79اتاحة الفر

للتعليم والتعلم :

تقديم االستشارات س وتلبية االحتياجات اعاصة س وتقديم اإلرشاد الت صصي .
 .77البيئة التعليمية :

املرافق س الترهيزات س الصحة والسعمة .
 .15ثقافة املدرسة وعالقات الشراكة ألجل التعلم :
ععقات الشراكة بني املدرسة واملنزل س وأنشطة التواصل س وسياسات محاية
الطفل س تفعيل الشراكات مع البيعة اعيطة) .
 .76املوارد البشرية :

املثهعت س التطوير املهين .
 .17املوارد املالية  :تنو مصادر الدخل .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

 .70التحسني املستمر :
االستفادة املستمرة من نتائج التقويم س واعاسبية س وتوكيد اجلودة .
يسعدني احلصول على أ تعليق أو معحلات توجيهية من سعادتكم :

شاكراً ومقدراً لسعادتكم كريم عملكم وجهدكم و وقتكم س وجزاكم اهلل خ اجلزاء حلسن تعاونكم وتفاعلكم سسس
ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
18

ملح رقم ( ) 9
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
منوذج املقرتح
( اجلولة الثانية )

414

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة امللك سعود
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية

دراسة
االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية
منوذج مقرتح
استكماالً ملتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص التعليم العام

( اجلولة الثانية )

الباحث
ناصر بن سعود الريس

إشراف
األستاذ الدكتور  .عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني

 1435ا 1436ها

-1-

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سعادة اعب  ........................................................................................................................................................................................................................ .وفقه اهلل ورعاه
السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته سسس
يسرني ويشرفين أن أتقدم لسعادتكم جبزيل الشكر والتقدير على استرابتكم القيمة س وما بذلتموه مـن
جهـد ملمـوا س ومـا قـدمتموه مـن أفكـار ومقرتحـات نـ ة س مـن خـعل مشـاركتكم يف اجلولـة األوىل مـن دراســة :
( االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية ــ منوذج مقرتح )  .حيـث أسـهمت مقرتحـاتكم
ومعحلاتكم يف إ راء الدراسة س وإ افة عدداً من العبارات اجلديدة س أو التعديل على حمتواها س والذ تكـرمتم
باقرتاحها وبقية اع اء .
وأظهرت استرابات اجلولة األوىل توافقاً كب اً بني مرئيات اع اء س وذلك يف جل حماور النموذج وفقراتـه
س وســيتم االكتفــاء يف اجلولــة الثانيــة بعــرض مــا مل تصــل نســبة االتفــات عليــه ألكثــر مــن ( ) %30س وكــذلك مــا مت
اقرتاحه من قبل اع اء يف اجلولة األوىل س ويف حال جتاوز نسبة االتفات على حمتوى اجلولـة الثانيـة (  ) %30يف كـل
العبارات س سيتم االكتفـاء بهـا وعـدم االسـتمرار جلولـة الثـة  .وسـتردون أمـام كـل عبـارة نسـبة املوافقـة يف اجلولـة
األوىل س ومخس خيارات مدد درجة موافقة سعادتكم عليها س وذلك على النحو التالي :
مدى املوافقة
7

9

7

7

موافق بدرجة موافق بدرجة موافق بدرجة موافق بدرجة
عيفة
متوسطة
كب ة
كب ة جداً

0
م موافق

آمل التكرم باملساهمة بعلمكم وخ تكم يف هذه اجلولة س شاكراً ومقدراً حرصكم وتعاونكم
وفقكم اهلل ورعاكم س وسدد على ريق اع خطاكم
ولكم جزيل الشكر واالمتنان حلسن تعاونكم سسس
ملحوظة :
ــ لإل ع مرفق النتائج الكاملة السترابات اع اء اليت مت رصدها يف اجلولة األوىل .
ــ هل يرمب سعادتكم باحلصول على نس ة من الدراسة  :نعم  س ال . 
الباحث
ناصر بن سعود بن عبدالعزيز الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
اهلات اجلوال . 0207090096 :
ال يد اإللكرتوني . Nassersr@gmail.com :
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 النموذج املقرتح لتطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :اجلولة األوىل

نسبة املوافقة يف

 نطاا النموذج :
 7ـ استيعاب املدارا األهلية سأو األجنبية س احلاصلة على االعتماد املدرسي الدولي س بشر %04677 :
 أن يكون من هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام . إلزامها بتحقيق االعتماد املدرسي من قبل هيعة تقويم التعليم العام . مبادئ النموذج :
 - 5املرونة :
قدرة النموذج على استيعاب التنو القـائم يف مـدارا التعلـيم العـام احلكوميـة واألهليـة
واألجنبية بكل فعاتها وأنواعها س مع مراعاة التفاوت املوجود بينها من حيث  :البيعة التعليمية
املدرسية س كثافة الطعب س وتوفر الكوادر التعليمية واإلدارية س وحنو ذلك ...
-2-

%04677

كبرية جدًا

التعديالت

مواف بدرجة

تُعدّ أسس النموذج س القواعد اليت بين عليها .

كبرية

 أسس النموذج :

جديدة

مواف بدرجة

تُعدّ منطلقات النموذج س نقا البدء اليت ساعدت يف بناء النموذج .

متوسطة

 منطلقات النموذج :

جديدة

مواف بدرجة

تُعدّ مصطلحات النموذج س أساساً لفهم و تفس ما جاء يف النموذج .

ضعيفة

 مصطلحات النموذج :

جديدة

مواف بدرجة

اإلضافات و املقرتحات

5

4

3

2

1
غري مواف

اإلضافات و املقرتحات و التعديالت

مدى املوافقة
املالحظات

كبرية جدًا

مواف بدرجة

كبرية

مواف بدرجة

متوسطة

مواف بدرجة

ضعيفة

اجلولة األوىل

3

مواف بدرجة

نسبة املوافقة يف

5

4

2

1
غري مواف

اإلضافات و املقرتحات و التعديالت

مدى املوافقة
املالحظات

 اجلهات املعنية بتطبيق النموذج :
 أوالً  :وزارة الرتبية والتعليم :

%04677

هي اجلهة اليت تـدير النلـام التعليمـي يف اململكـة العربيـة السـعودية س و تتكـون مـن
املستويات اإلدارية التالية  :جهاز الوزارة س إدارات التعليم س مكاتب التعليم س املدارا .
وتنفــذ الــوزارة بالشــراكة مــع مشــرو امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ( رمحــه اهلل )
لتطوير التعليم العام ( تطوير )س اإلسرتاتيرية الو نية لتطوير التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية .
 أدوار اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
ثانيًا  :هيئة تقويم التعليم العام :
 .79إدراج اللرنة التأسيسـية املسـعولة عـن تنفيـذ نلـام االعتمـاد املدرسـي س مـت هيعـة تقـويم
التعليم العام ( مل تعدل ) .

%04677

 .72االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

%04677

ثالثاً  :املدرسة :
%0264

 . 70العمل على تطوير بيعة املدرسة التعليمية .

 آمل التكرم بكتابة املل ص الذ ترمب أن يسرل أمام امسكم الكريم يف قائمة اع اء س وذلك يف النس ة النهائية من الدراسة :
االسم الثالثي

جهة العمل

-3-

الصفة الوظيفية واالهتمامات

تابع اجلولة الثانية
النتائج الكاملة الستجابات اخلرباء الت مت رصدها يف اجلولة األوىل
( لإلطالع )

-1-

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سعادة اعب  ........................................................................................................................................................................................................................ .وفقه اهلل ورعاه
السعم عليكم ورمحة اهلل وبركاته سسس
حيتــاج الباحــث الســت دام أســلوب دلفــا ( )Delphiيف الوصــول ملرئيــات مشــرتكة يف بنــاء النمــوذج املقــرتح لععتمــاد
املدرسي يف مدارا التعليم العام باململكة العربية السعودية س و الذ ست رج به الدراسة من خعل املرور يف جوالت يثيـة س
مع خ اء يف االعتماد املدرسي ليحقق النموذج األهداف املرجوة منه .
وآمل التكرم باملساهمة بعلمكم وخ تكم يف ذلك س شاكراً ومقدراً حرصكم وتعاونكم
وفقكم اهلل ورعاكم س وسدد على ريق اع خطاكم
ولكم جزيل الشكر واالمتنان حلسن تعاونكم سسس
ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

 البيانات األولية : االسم :

.......................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

 الت صص أو االهتمام :
 املثهل العلمي :

.............................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................

بكالوريوا .

 مكان العمل احلالي :

ماجست

.

دكتوراه .

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

 بيانات التواصل ( اختيارية ) :
 -هات العمل

 ..................................................................................................... ................................ :التحويلة :

 -اهلات اجلوال

:

 -ال يد اإللكرتوني :

.....................................................................................................................

..................................................................................................... ................................
.................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................

 ملحوظة :

 يف حال الرمبة يف االستفسار س أو للتزويد بنتائج الدراسة س يسرني التواصل على :
 اهلات اجلوال-

. 0207090096 :

ال يد اإللكرتوني . Nassersr@gmail.com :
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 النموذج املقرتح لتطبي االعتماد املدرسي يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية :رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

%3769

 أهداف النموذج :
اهلـــدف الـــرئيس للنمـــوذج هـــو  :تطبيـــق االعتمـــاد املدرســـي يف مراحـــل التعلـــيم العـــام
باململكة العربية السعودية  .ويتم ذلك من خعل األهداف التالية :
 .3مديد أدوار اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .

%37679

 .70مديد مسثوليات اجلهات املعنية بتطبيق االعتماد املدرسي .

%37679

 .77بناء خطة زمنية لتطبيق االعتماد املدرسي .

%3769

 .77اقــرتاح معــاي لععتمــاد املدرســي معئمــة للبيعــة التعليميــة الســعودية س يف

ــوء

%30

املعاي العاملية .
 نطاا النموذج :

%30

 .7يشـمل النمــوذج ميــع مـدارا التعلــيم العــام للبـنني والبنــات يف اململكــة العربيــة
السعودية سواءً كانت حكومية س أو خاصة .

 .7يستوعب النموذج املـدارا األهليـة احلاصـلة علـى االعتمـاد املدرسـي مـن هيعـات %04677
دولية معتمدة بها من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 معايري تطبي النموذج :

%37679

 .9معيار العدالة :
مــدى قــدرة النمــوذج علــى مقيــق العدالــة يف تــوف فــر
املدارا يف مقيق االعتماد املدرسي .

متســاوية ملشــاركة ميــع

2

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

%30

 .1٢معيار الفاعلية :
مدى قدرة النموذج على زيادة فعالية املدرسة يف مقيق أهدافها .
 .11معيار الكفاءة :

%3769

مدى قدرة النموذج على زيادة كفاءة املدرسة يف مقيق أهدافها .
 .12معيار األداء :

%3264

أمكانية قياا أ ر تطبيق النموذج .
 مبادئ النموذج :
 .11التكامل :

%37606

قدرة النموذج علـى إجيـاد مـاالت لتحقيـق التعـاون والتكامـل بـني ميـع املعنـيني مـن
أصحاب املصلحة من جتويد التعليم يف مقيق االعتماد املدرسي .

%30

 .12احملاسبية :
الوصول ملستوى عالي من الشفافية بني ميع املعنيني من أصحاب املصـلحة يف مقيـق
االعتماد املدرسي .
 .13التطوير :

%3769

العمــل علــى تعزيــز مفهــوم التطــوير القــائم علــى املدرســة س مــن خــعل تطبيــق معــاي
االعتماد املدرسي .
 .14املشاركة :

%37679

تفعيــل مشــاركة ميــع املعنــيني مــن أصــحاب املصــلحة مــن جتويــد التعلــيم .يف بــرامج
املدرسة وأنشطتها وتقويم أداءها .
3

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة
 .15املرونة :

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

%04677

استيعاب التنو القائم يف مدارا التعليم العام احلكومية واألهلية واألجنبية .
 اجلهات املعنية بتطبيق النموذج :
 أوالً  :وزارة الرتبية والتعليم :

%04677

وهي اجلهة املسثولة عن التعليم العام جبميـع مكوناتـه و وحداتـهس وهـي مدعومـة مـن
قبل مشرو امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام والذ ينفذ خعل فرتة زمنية حمددة .
 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :

%700

هي هيعة ذات ش صـية اعتباريـة مسـتقلة تتمتـع باالسـتقعل اإلدار واملـالي س واهلـدف
األساســي للهيعــة هــو تقــويم التعلــيم العــام احلكــومي واألهلــي وذلــك مقيــق األهــداف
التالية  :رفع جودة التعليم العام و كفايته .ودعم التنمية و االقتصاد الو ين مـن خـعل
مسني خمرجات التعلـيم العـام .وتتـوىل اهليعـة عـدداً مـن املهمـات واالختصاصـات ومـن
بينهــا  :بنــاء نلــام للتقــويم لضــمان جــودة التعلــيم العــام س يتضــمن املعــاي واملثشــرات
األساســية س وكــذلك تقــويم أداء املــدارا احلكوميــة واألهليــة و اعتمادهــا بشــكل
دور بناءً على معاي اهليعة س سواء مت ذلك من قبل اهليعة سأو بالتعاقـد أو التعـاون مـع
املنش ت امل تصة يف مال التقويم واالعتماد.
 ثالثًا  :املدرسة :

%3769

وهــي الوحــدة األساســية يف النلــام التعليمــي و املســثولة عــن مقيــق أهدافــه س و الــيت
تعنى بإجياد اإلنسان الصاحل بشـكل متكامـل يف خمتلـ جوانبـه النفسـية و املهاريـة
واملعرفيــة س مــن خــعل ــمان مقيــق اجلــودة النوعيــة يف أدائهــا س و يــتم ذلــك بتفاعــل
املدرسة و بيعتها الداخلية مع اجملتمع اعارجي اعيا بها .
4

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

 أدوار اجلهات املعنية بتطبي النموذج :
ال  :وزارة الرتبية والتعليم :
 أو ً
 .70تبين القيـادة العليـا لتطبيـق نلـام اجلـودة الشـاملة س فهـو أسـاا مقيـق االعتمـاد

%3769

املدرسي يف التعليم العام .
 .77نشر أهمية التحول حنو متمع املعرفة .

%37679

 .77تعزيز قيمة ومكانة مهنة التعليم س وجعلـها مهنـة جاذبـة ماديـاً ومعنويـاً للمتميـزين

%3769

لينقلوا متيزهم لطعبهم .
 .79توفر خطة اسرتاتيرية لتطوير املثسسات التعليمية .

%3769

 .77نشر قافة اجلودة الشاملة لكونها أساا االعتماد املدرسي .

%30

 .72دعــم مــول إدارات التعلــيم ( ومكاتــب التعلــيم س واملــدارا ) لتكــون منلمــات %37606
متعلمة.
 .76إجيــاد شــراكة تكامليــة بــني كليــات الرتبيــة و وزارة الرتبيــة و التعلــيم مــن أجــل

%3264

إعداد معلمني مميزين ومثهلني للمهنة .
 .74املواءمــة بــني بــرامج مشــرو امللــك عبــد اهلل ( رمحــه اهلل ) لتطــوير التعلــيم العــام

%3769

ومطالب تطبيق معاي االعتماد املدرسي .

 .70تكثي بـرامج النمـو املهـين للقيـادات املدرسـية واملعلمـني وتقولهـا للتأكـد مـن %37606
كفاءتها وفاعليتها .
 .73تعزيز تكوين الثقافة التنليمية االجيابية داخل الوزارة حنو الت ي

والتطوير .

%3264
5

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

 .90العمل على تطوير املبانى املدرسية س وجعله مناسباً لتطبيـق معـاي نلـام االعتمـاد %37679
املدرسي املعتمدة .
 .97متابعـــة التـــزام املـــدارا املرشـــحة باملعـــاي

واألدلـــة املنلمـــة لعمليـ ـات االعتمـــاد

%30

املدرسي.
 .97تــوف الــدعم املــاد املناســب للمــدارا املتميــزة لتحفيزهــا حنــو مقيــق معــاي

%3264

االعتماد املدرسي .

 .99رصد حزمة من احلوافز املادية واملعنوية للعاملني يف املدارا الـيت مقـق االعتمـاد %37606
املدرسي .
 .97ختفيض عدد الطعب يف الفصول الدراسية ليتناسب مع املعدالت العاملية.

%3769

 .92تطبيق نلام فعال للمحاسبية التعليمية .

%3769

 .96بناء عمليات تطوير التعليم على نتائج دراسات علمية معت ة للواقع احلالي .

%3769

 .94تفعيل مشاركة ميع املستفيدين من العملية التعليمية يف عمليات صنع القـرارات

%3264

اعاصة بتطوير التعليم .
 .90االلتزام باعطة الزمنية لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي س وعـدم االسـتعرال يف مقـق

%3769

النتائج .
 ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :
 .76نشر قافة التقويم ( أهميته س وسائله س أدواته املتنوعة ) .

%3467

 .74تقويم األداء املدرسي بشكل مستمر .

%3769
6

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

 .70تصني أداء املدرسة من خعل نتائج عبها س ومستوياتهم العلمية.
 .73التقــويم املســتمر لعمــل اللرنــة التأسيســية وإجراءاتهــا التنفيذيــة بهــدف التحســني

%30
%3769

املستمر ألدائها.
 .70تنفيذ برامج تدريبية للقيادات املدرسية وألعضاء جلنة التميز واجلودة يف املـدارا

%3467

يف مقيق معاي االعتماد املدرسي و تنفيذ مراحله .

 .77قيــام هيعــة تقــويم التعلــيم العــام بتقــديم بــرامج تدريبيــة ومهنيــة واســعة ملنســوبي %37606
املدارا اليت يتم اعتمادها مستقبعً .
 .77االستعانة باع اء امل تصني يف نلم االعتماد املدرسي .

%3467

 .79قيـــام اللرنـــة التأسيســـية بو ـــع األدلـــة اإلرشـــادية الســـرتاتيرية تطبيـــق مراحـــل

%3467

االعتماد املدرسي ومعاي ه .
 .77قيام اللرنة التأسيسية بو ع تصور شامل لتطبيـق االعتمـاد املدرسـي ( مـن حيـث

%3769

مديد املهام واالختصاصات واإلدارة والتمويل واإلجراءات التنفيذيـة ) ومناقشـته
مع اجلهات التعليمية متهيداً إلقراره.
 .72قيام اللرنة التأسيسية ببناء معاي االعتماد املدرسي من املعاي املطبقة عاملياً .

%3264

واألدلة اإلرشادية.

%3467

 .76إشراك املستفيدين وأصحاب املصلحة يف عمليات بناء املعاي

 .74تشكيل جلنة تأسيسية مسعولة عن تنفيذ نلام االعتماد املدرسي .

%3769

 .70إدراج اللرنة التأسيسية املسعولة عن تنفيـذ نلـام االعتمـاد املدرسـي س مـت هيعـة %04677
تقويم التعليم العام .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة

أفكار مقرتحة

مناسبة

 .73اعتماد آلية لتفعيل تبادل اع ات العاملية يف مال االعتماد املدرسي.

%3264

 .90االلتزام باعطة الزمنية لتطبيق االعتماد املدرسيسبعدم استعرال مقق النتائج .

%04677

 ثالثًا  :املدرسة :

%30

 .72تبين القيادة املدرسية لتطبيق نلام اجلودة الشاملة س ألنه أساا مقيـق االعتمـاد
املدرسي .
 .76نشر قافة اجلودة الشاملة يف املدرسة لكونها أساا االعتماد املدرسي .
 .74تعزيز تكوين الثقافة التنليمية االجيابية داخل املدرسة حنو الت ي

و التطوير .

 .70العمل حنو التحول ملنلمة متعلمة .

%3467
%3467
%3769

 .73تكثي ـ إحلــات للعــاملني يف املدرســة يف بــرامج النمــو املهــين املتعلقــة باالعتمــاد

%30

املدرسي.
 .70تفعيـــــل العمـــــل بالـــــدليل التنليمـــــي ملـــــدارا التعلـــــيم العـــــام للعـــــام الدراســـــي

%3066

 7797ــ 7792هـ .
 .77تفعيـــــل العمـــــل بالـــــدليل اإلجرائـــــي ملـــــدارا التعلـــــيم العـــــام للعـــــام الدراســـــي

%3066

7792 _ 7797هـ .
 .77العمل على تنويع مصادر الدعم املاد للمدارا لتصب قـادرة علـى مقيـق معـاي

%37679

االعتماد املدرسي .
 .79بناء خطة اسرتاتيرية لتطوير املدرسة .

%37606

 .77العمل على تطوير املبنى املدرسي س وجعلـه مناسـباً لتطبيـق معـاي نلـام االعتمـاد

%0264
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

املدرسي املعتمدة .
 .72التزام املدارا املرشحة باملعاي

واألدلة املنلمة لعمليات االعتماد املدرسي .

%3264

 .76رصـــد حزمـــة مـــن احلـــوافز املاديـــة واملعنويـــة للعـــاملني يف املدرســـة عنـــدما مقـــق %37679
االعتماد املدرسي .
 .74تفعيل مشاركة أولياء األمور يف برامج املدرسة وسياساتها وتطوير أدائها .

%3066

 .70تفعيل مشاركة اجملتمع اعلي يف برامج املدرسة وأنشطتها.

%700

 مكونات النموذج :
 .13الثقافة التنظيمية ) : ) Organization Culture

%37606

بنــاء قافــة التقــويم واالعتمــاد وتعزيزهــا ونشــرها لــدى اجملتمــع وأوســا امليــدان الرتبــو
بشكل عام س ويف املدارا بشكل خا س من خعل التالي :
 التوعية  :باست دام خمتل الوسائل االععمية .-

التـــدريب  :بـــرامج نوعيـــة مت صصـــة تســـتهدف العـــاملني يف مـــال االعتمـــاد
املدرسي .

-

األدلة  :نشر األدلة ذات الععقة باالعتماد املدرسي .

9

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة
 .14التمكني ( : ) Empowerment

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

%3264

جبعل املدارا مثسسـات تربويـة لـديها القـدرة الذاتيـة علـى التطـوير س وتتمتـع بدرجـة
كافيـة مــن االســتقعل االدار واملــالي س وممـل املســثوليات س وإعطــاء الصــعحيات
العزمـة يف التصـميم والت طـيا والتقـويم وقيـادة عمليـات التطـوير س ييـث يكـون
لقيادات املدارا واملعلمني دور كب ة يف تطوير العملية التعليمية س وتوف فر تعلم
للطـعب كافـة بصـورة تنمـي ش صـياتهم س ومتكـنهم مـن الوصـول إىل أقصـى
قدراتهم.
 .15التقويم ( : ) Evaluation

%3264

تقــويم أداء مــدارا التعلــيم العــام احلكوميــة واألهليــة س والعمــل علــى تصــنيفها وفــق
نتائج التقويم س لتحديد املدارا اليت متاج لدعم أك .
 .16الدعم ( : ) Support

%700

دراسة أوجه القصور والعمل على جتاوزها يف املدارا اليت متاج للدعم بصورة أك
من م ها .
 .17االعتماد ( : ) Accreditation

%3769

وهو مسثولية املدرسة س ويتضمن التالي :
 االلتزام مبعاي االعتماد املدرسي()Schools Accreditation Standards االلتزام بالتقويم الذاتي املتواصل . -تو يق النتائج املرتتبة عن جهود التطوير .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة
 .18املتابعة ( : ) Follow-up

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

%3066

متابعة س عمليات التقويم واالعتماد والتطوير اليت تستهدف املدرسة .
 توزيع مكونات النموذج على اجلهات املعنية بتطبيقه :
ال  :وزارة الرتبية والتعليم :
 أو ً

%3769

التمكني ( . ) Empowermentالدعم ( . ) Supportاملتابعة ( . ) Follow-up ثانياً  :هيئة تقويم التعليم العام :

%3264

الثقافة ) . ) Organization Cultureالتقويم ( . ) Evaluationاالعتماد ( . ) Accreditation ثالثًا  :املدرسة :

%3264

االلتزام باملعايري ( . ) Standardsالتحسني املستمر .التقييم الداخلي واخلارجي ( لضمان اجلودة ) . طرا احلصول على االعتماد املدرسي :

%30

 .9مقيق املدرسة ملعاي هيعة تقويم التعليم العام .
 .4مقيق املدرسة ملعاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة
 إلزامية مدارس التعليم العام يف احلصول على االعتماد:

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

%3769

 إلـــزام املـــدارا احلكوميـــة بتحقيـــق معـــاي هيعـــة تقـــويم التعلـــيم س ومفيزهـــالتحقيق معاي هيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 إلزام املدارا األهلية بتحقيق معاي هيعة تقويم التعلـيم العـام س ومقيـق معـايهيعات دولية معتمدة من قبل هيعة تقويم التعليم العام .
 املراحل الزمنية لتنفيذ النموذج :

%3467

 املرحلة األوىل :
السنة األوىل : .77نشر الثقافة بصفة مستمرة س من خعل:
 نشر األدلة واملعاي . التدريب املستمر والنوعي على عمليات االعتماد ومراحله . تنفيذ خطة إععمية تشمل خمتل وسائل االععم . .77تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .79تصني املدارا بناءً على نتائج االختبارات الو نية .
 .77اعتماد املدارا احلاصـلة علـى االعتمـاد مـن اهليعـات الدوليـة الـيت تعـرتف بهـا
هيعـــة تقـــويم التعلـــيم العـــام (مثـــل  :منلمـــة  AdvancEDسو مركـــز املعلمـــني

ال

يطانيني.) CfBT

 .72تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

السنة الثانية : .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(اختيارياً) بنسبة ال تتراوز  ٪11من عدد مدارا اململكة
 .77تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪71من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .79توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .77االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .72تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الثالثة : .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(اختيارياً) بنسبة ال تتراوز  ٪90من عدد مدارا اململكة .
 .77تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪71من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .79توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .77االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .72تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة الرابعة .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
13

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

(الزامياً) بنسبة ال تقل عن  ٪21من عدد مدارا اململكة .
 .77تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة ال تقل عن  ٪61من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .79توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .77االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .72تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 املرحلة الثانية :
السنة اخلامسة : .74تقويم ما مت اجنازه يف املرحلة األوىل .
 .70االستمرار بنشر الثقافة بصفة مستمرة .
 .73تقويم املدارا ( الدراسة الذاتية س التقويم اعارجي ) .
 .70تصني املدارا بناءً على نتائج االختبارات الو نية .
 .77اعتماد املدارا احلاصـلة علـى االعتمـاد مـن اهليعـات الدوليـة الـيت تعـرتف بهـا
هيعة تقويم التعليم العام .
 .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل عن  ٪61من عدد مدارا اململكة .
 .79تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

بنسبة ال تقل عن  ٪01من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .77تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة السادسة : .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل  ٪41من عدد مدارا اململكة .
 .77تطبيق عمليات االعتماد على املدارا األهلية ذات التصـني العـالي (الزاميـاً)
بنسبة عن  ٪700من عدد املدارا األهلية يف اململكة .
 .79توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .77االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .72تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
السنة السابعة : .3تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة ال تقل  ٪02من عدد مدارا اململكة .
 .70توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .77االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .77تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

السنة الثامنة : .77تطبيــق عمليـــات االعتمـــاد علـــى املــدارا احلكوميـــة ذات التصـــني العـــالي
(الزامياً) بنسبة  ٪700من عدد مدارا اململكة .
 .77توجيه الدعم للمدارا ذات احلاجة األعلى له .
 .79االستمرار بأعمال السنة األوىل .
 .77تقويم ما مت تنفيذه يف هذه السنة .
 .72تقويم ما مت اجنازه يف املرحلة الثانية .

 معايري االعتماد املدرسي املالئمة للبيعـة التعليميـة باململكـة العربيـة لسـعودية
س يف

%3467

وء املعاي العاملية :

 .19التوجه االسرتاتيجي ( رسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها ) :

%37679

مافأ املدرسة وبشكل مستمر على مايتها وتوجهاتها و قيمهـا القائمـة علـى االلتـزام
بتحقيق التوقعات العالية للتعلم .
 .70القيادة املدرسية :

%3264

اإلشــــراف اإلدار واالســــرتاتيري س والت طــــيا بعيــــد املــــدى س وسياســــات التقــــويم
واعاسبية وتوكيد اجلودة .
 .77التعليم والتعلم  :املنهاج التعليمي س وأساليب التدريس س والتقويم .
 .77اتاحة الفر

للتعليم والتعلم :

%3769
%3264

تقديم االستشارات س وتلبية االحتياجات اعاصة س وتقديم اإلرشاد الت صصي .
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غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

أفكار مقرتحة
 .79البيئة التعليمية :

رأي اخلبري يف األفكار املقرتحة
مناسبة

غري مناسبة

تعدل

التعديالت املقرتحة واألفكار اإلضافية

%3066

املرافق س الترهيزات س الصحة والسعمة .
 .24ثقافة املدرسة وعالقات الشراكة ألجل التعلم :

%3264

ععقات الشراكة بني املدرسة واملنزل س وأنشطة التواصل س وسياسات محاية
الطفل س تفعيل الشراكات مع البيعة اعيطة) .
 .72املوارد البشرية :

%3066

املثهعت س التطوير املهين .

%3264

 .26املوارد املالية :
تنو مصادر الدخل .

 .74التحسني املستمر :

%3467

االستفادة املستمرة من نتائج التقويم س واعاسبية س وتوكيد اجلودة .
يسعدني احلصول على أ تعليق أو معحلات توجيهية من سعادتكم :

شاكراً ومقدراً لسعادتكم كريم عملكم وجهدكم و وقتكم س وجزاكم اهلل خ اجلزاء حلسن تعاونكم وتفاعلكم سسس
ناصر بن سعود الريس
الب دكتوراه ــــ قسم اإلدارة الرتبوية ــــ كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
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