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 ملدص الدراصة

سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد هػػد ت الدراسػػة تلػػم تقػػديـ ربيػػة مسػػتقبمية لتطػػوير 
ولتحقيػػؽ ذلػػؾ   ،أ اػػؿ الممارسػػات العالميػػة ػػم اػػو   مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم بم ػػر

استخدمت الدراسة منهج "استشػراؼ المسػتقبؿ"، واسػتعانت بوسػموف دللػم السياسػات  با تبػار  
، والتوجهػات المسػتقبميةأحد األساليف التم تستخدـ  ػم استشػراؼ المسػتقبؿ ورسػـ السياسػات 

 ملئػػػات اةتيػػػةت ةأسػػػاتذة التربيػػػة بالجامعػػػاتل و قػػػاً حيػػػث تػػػـ تطبيقػػػة  مػػػم  ينػػػة مػػػف الخبػػػرا  
المػػػراجعيف الخػػػارجييف  -واال تمػػػادالم ػػػرية ممػػػف لهػػػـ اهتمامػػػات بح يػػػة وتطبيقيػػػة بػػػالجودة 

 –را  بالهيئػػة القوميػػة لاػػماف جػػودة التعمػػيـ واال تمػػادالخبػػ –مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعمل
 واػدمت. أ اا  وحػدات الػد ـ اللنػم واػماف الجػودة بمنظومػة التعمػيـ ابػؿ الجػامعم بم ػر 

اماف جودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم تقبمية لتطوير سياسات مس ربيةالدراسة 
تاػػميف المشػػاركة ت ا تمػػاد المػػراجعيف الخػػارجييف، و األبعػػاد اةتيػػةت ةسياسػػا متاػػمنة ،بم ػػر

بػيف  م التقييمات الدولية بسياسات ا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم، وسياسػات التكامػؿ 
سياسػػػات تقيػػػيـ القيمػػػة الماػػػا ة  ػػػم مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ و  اال تمػػػاد المدرسػػػم والمهنػػػم،

سياسات ربط الحوا ز المقدمة لممػدارس المعتمػدة بنتػائج أدائهػا، وسياسػات متابعػة م، و الجامع
سياسػػات المحاسػػبية المجتمعيػػة لمنظومػػة ا تمػػاد مبسسػػات اال تمػػاد المدرسػػم واسػػتمراريتة، و 

 التعميـ ابؿ الجامعم .
 أ اؿ الممارسات العالمية –اال تماد  –اماف الجودة  –سياسات  الكممات الملتاحيةت
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ABSTRACT 

 

The study aimed at providing a future vision for developing quality 

assurance and accreditation policies for pre-university education institutions in 

Egypt in the light of International Best Practices, To achieve this; The study 

used the "foresight future" approach, and used the Delphi policy method; as it 

is one of the methods used in forecasting the future and formulating policies 

and alternatives, and it was applied to a sample of experts closely related to the 

field of quality assurance and accreditation of pre-university education 

institutions, in the administrative, technical or research aspects. The study 

concluded with providing future perspectives and trends for developing quality 

assurance and accreditation policies for pre-university education institutions in 

Egypt, in the following dimensions: (policies for accreditation of external 

auditors, inclusion of participation in international evaluations in accreditation 

policies for pre-university education institutions, policies for integration 

between school and professional accreditation, and policies for value added 

assessment in in pre-university education institutions, policies of linking the 

incentives for accredited schools to their performance results, policies for the 

follow-up and continuity of school accreditation, and the community 

accountability policies for the system of accreditation of pre-university 

education institutions). 

Key words: Policies - Quality Assurance - Accreditation - International Best 

Practices 
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 مكدمة  

تسػػػعل الػػػنظـ التعميميػػػة  ػػػم مختمػػػؼ دوؿ العػػػالـ تلػػػم مواكبػػػة العديػػػد مػػػف الت يػػػرات 
ازديػػاد حػػدة المنا سػػة ت هػػا، والتػػم مػػف أبرز اةونػػة األخيػػرة ػػم التػػم يشػػهدها العػػالـ والتطػػورات 

ظهػػور تطبيقػػات لجػػودة التعمػػيـ، وتطػػور نظػػـ المعمومػػات واالت ػػاالت، و  والت ػػنيلات الدوليػػة
الػػذكا  اال ػػطنا م التػػم تمكػػف اةالت المبرمجػػة مػػف التلكيػػر والتقريػػر دوف تػػدخؿ مػػف البشػػر، 

،  ػم مختمػؼ المجػاالت المعا ػرة التنمويػة الممارسػات حولهػا تػدوروغيرها مف التطورات التػم 
لبلرتقػػػا  بجػػػودة الػػػنظـ تلػػػم ت ػػػادة النظػػػر  ػػػم سياسػػػات التعمػػػيـ وبرامجػػػة، سػػػعيًا  والتػػػم أدت

 .التعميمية وتحقيؽ ميزتها التنا سية
ااية اػماف جػودة وا تمػاد المبسسػات التعميميػة  مػف القاػايا المطروحػة  اد باتتو 

 ، بما تتاػمنة مػف يليػات تسػا د  مػم تحمػؿ هػذ ؿ العالـ مل كا ة المستويات  م مختمؼ دو
المبسسػػػػات مسػػػػئولية تحقيػػػػؽ أهػػػػدا ها المجتمعيػػػػة، وتكامػػػػؿ خططهػػػػا وبرامجهػػػػا اإل ػػػػبلحية 

سػػهامها  ػػم تمبيػػة االحتياجػػ تحقيػػؽ النمػػو المهنػػم و ، ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿات المجتمعيػػة وا 
واألكاديمم لممعمميف، والتوكد مف سير العمؿ األكاديمم و ؽ منظومة  عالة ُتحقػؽ الراػا لكا ػة 

التلا ػػؿ والتعػػاوف بػػيف أ اػػا  المجتمػػ   وتعػػزز السػػمعة األكاديميػػة، وتزيػػد مػػفالمسػػتليديف، 
خػػبلؿ  لتعميميػػة ذات المسػػتويات المتدنيػػة، مػػفالمدرسػػم، وحمايػػة المجتمػػ  مػػف المبسسػػات ا

جميػػ  المعنيػػيف باإل ػػداد والتنليػػذ واإلشػػراؼ  مػػل األدا   لمسػػا لةتػػو ير يليػػات دايقػػة و عالػػة 
وح هػػػا  مػػػل الو ػػػوؿ لمسػػػتويات  اليػػػة مػػػف الجػػػودة والتميػػػز تشػػػجي  المػػػدارس المدرسػػػم، و 

ت ٕٕٓٓ  ةال امػػػدي و  بػػػد األللػػػم، ٕٗٓٔت ٕٕٔٓةهنػػػدي،  وتحسػػػيف اػػػدرتها التنا سػػػية.
  ٔٔٔ-ٙٓٔت ٕٕٓٓةالربادي،   ٖٙٗ-ٖٓٗ

نو ػػًا مػػف  الخا ػػة باػػماف جػػودة وا تمػػاد المبسسػػات التعميميػػةالسياسػػات وتلػػرض 
دارتها، وتجعؿ مف  ممية اتخاذ القػرار أمػرًا والتكامؿ االتساؽ   م كؿ جوانف العممية التعميمية وا 

سهبًل، ألنها ُتحدد ما يجف  ممة، وتو ر المعايير البلزمة لمتابعػة األدا  والراابػة  ميػة، وُتقػدـ 
تمػػؾ  وتحػػدد الجهػػات اإلداريػػة المسػػئولة  ػػف تنليػػذتطػػارًا لممحاسػػبية لمػػف يخػػرج  ػػف حػػدودها، 

وُتعطل األدا  شكبًل نظاميًا، وتنوى بة  ف الطاب  الشخ م والعشػوائم، وُتقمػؿ مػف  السياسات،
 ػػػم  ةالشخ ػػػي واألحكػػػاـ مػػػف  ػػػرص التخمػػػيفوُتقمػػػؿ حيػػػرة العػػػامميف  نػػػد مواجهػػػة الموااػػػؼ، 

، التعميمػم م كؿ جوانػف األدا   اللعميةالممارسات   مسياسات التعميـ  تظهرت ر اتهـ، حيث 
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لسياسػػات اػػد تحػػددت باللعػػؿ. ةمطػػر و  ػػرج،  اً ممارسػػة سػػنجد أنهػػا انعكاسػػ مػػو نظرنػػا تلػػل أي 
  ٕٖٚت ٕ٘ٔٓةب دادي،   ٖٗ-ٕٔت ٜٕٓٓ

 International Bestاالهتمػػػاـ بو اػػػؿ الممارسػػػات العالميػػػة  واػػػد أاػػػحل
Practices  ركيػػزة أساسػػية  ػػم تطػػوير سياسػػات التعمػػيـ بشػػكؿ متزايػػد  مػػف خػػبلؿ اسػػتخدامها

يجػػاد ل ػػة مشػػتركة وموحػػدة بػػيف  كمنهجيػػة  مميػػة لتحميػػؿ السياسػػات والقاػػايا المتعمقػػة بهػػا، وا 
الػػنظـ التعميميػػة ومبسسػػاتها، حيػػث تسػػعل معظػػـ دوؿ العػػالـ تلػػل الػػتعمـ مػػف بعاػػها الػػبعض 

تعزيػز الكلػا ات لمجتمػ  و تػوميف  وائػد التعمػيـ لمجميػ ، ترسيخ أسػس ومبػادا التعمػيـ، و كيلية 
دارة التػػو المعر ػػة،  دريس والػػتعمـ مػػف أجػػؿ تعزيػػز الػػتعمـ مػػدى الحيػػاة،  ػػم سػػبيؿ الحلػػاظ  مػػل ا 

  وال شؾ أف ذلؾ ُيسػهـ  ػم زيػادة OECD, 2018: 3ة .جودة التعميـ وتعزيز التعمـ المستمر
و ػػم  ػػانعم القػػرار بػػالحموؿ الممكنػػة والممارسػػات القابمػػة لمتحقيػػؽ، سػػعيًا لمواكبػػة التطػػورات 

 العالمية.
تطمػ  حكومػات معظػـ دوؿ العػالـ بشػكؿ متزايػد تلػل تجػرا  مقارنػات تو م هذا اإلطػار  

خػػػبلؿ ايامهػػػا بواػػػ  سياسػػػات لتعزيػػػز اة ػػػاؽ مػػػف دوليػػػة لجهػػػود تطػػػوير التعمػػػيـ ونتائجػػػة، 
االجتما ية واالات ادية أل راد المجتم ، وتقػديـ حػوا ز لتحسػيف جػودة التعمػيـ، والمسػا دة  ػم 

 المستمرة.تعبئة الموارد لتمبية االحتياجات 
مقارنػة ومف أبرز المنظمات التم بذلت جهدًا كبيرًا  ػم جمػ  اإلح ػا ات والمبشػرات ال

تاحتها  م مجاؿ التعميـ ، حيػث اامػت بتطػوير OECD  منظمة التعػاوف االات ػادي والتنميػة وا 
التعمػػيـ  مػػم  نظػػـونشػػر مجمو ػػة واسػػعة مػػف المبشػػرات المقارنػػة التػػم تػػو ر ربى حػػوؿ أدا  

لـ، ونشػػر تقريػػر سػػنوي يقػػدـ  راػػًا تحميميػػًا حػػوؿ مبشػػرات جػػودة التعمػػيـ، بحيػػث مسػػتوى العػػا
و ر معمومػػات  ػػف السػػمات يعكػػس المػػوارد المسػػت مرة و وائػػدها  مػػل األ ػػراد والمجتمعػػات، ويػػ

مػف وذلؾ  م تطار شامؿ لجمي  مراحؿ نظـ التعميـ بػد ًا بكؿ دولة وتطورها وتو يرها،  التعميمية
 :OECD, 2018ة ،التعمـ والتدريف طواؿ الحيػاةو مرحمة الطلولة المبكرة تلل التعميـ الرسمم 

  البمػداف األخػرى مػف منظػور بما ُيمكف كؿ دولػة مػف ربيػة نظامهػا التعميمػم  ػم اػو  أدا  3
  OECD, 2020: 3تعميمية أك ر جودة وتميزًا. ةوسياسات بنا  أنظمة و ، مقارف

 Office for Standards in Educationة التربويػػةمكتػػف المعػػايير ويعػػد 
"OFSTED " ػػػف مقػػػدمم الخػػػدمات التعميميػػػة،  المسػػػتقمة تحػػػدى المبسسػػػات   ػػػم انجمتػػػرا 
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و قػًا لنظػاـ تلتػيش  التلتيش الدوري لممدارس ومتابعة جهود وممارسات الجػودة بهػا،معنية بوال
منل ػؿ تمامػًا وبشػكؿ اائـ  مل مبادا الواػوح والشػلا ية والشػموؿ لجميػ  المػدارس، مركزي 

والتػم تخػػتص  -"  Quality Assurance Agency "QAA ػف هيئػة اػػماف الجػودة ة
كبيػػػر ملتشػػػم  ػػػاحبة –ويػػػرأس مكتػػػف المعػػػايير الملػػػتش العػػػاـ  -بمبسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالم

يػػة  ػػروع منتشػػرة  ػػم جميػػ  منػػاطؽ انجمتػػرا لكػػؿ لممػػدارس  ػػم انجمتػػرا، ولممكتػػف  مان -الجبللػػة
منهػػا مػػدير تاميمػػم مسػػئوؿ أمػػاـ كبيػػر ملتشػػم  ػػاحبة الجبللػػة  ػػف جػػودة  مميػػة التلتػػيش 

ملػػتش  ٕٓٓٚوالمتابعػػة، وتحسػػيف جػػودة الخػػدمات بالمنطقػػة التابعػػة لػػة، كمػػا يتبػػ  المكتػػف 
دارس، وتقػػػديـ مهمػػػتهـ األساسػػػية تسػػػميط الاػػػو   مػػػل جوانػػػف القػػػوة والاػػػعؼ  ػػػم أدا  المػػػ

مختمؼ األدلة والشواهد التم ت ؼ جمي  الممارسات ذات ال مة بالمناطؽ التػم يعممػوف بهػا، 
ويتػػػولل المكتػػػف مسػػػئولية ر ػػػ  تقػػػارير سػػػنوية شػػػاممة لمبرلمػػػاف  ػػػف نتػػػائج التلتػػػيش اػػػمانًا 

 OFSTEDلممحاسػػػبية  مػػػل نتػػػائج أدا  المػػػدارس أمػػػاـ الػػػرأي العػػػاـ والجهػػػات المعنيػػػة. ة
Strategic Plan, 2014: 7-8  

لممبسسػات  واال تمػادالجػودة اػماف  ـ خػدماتالتم تقػد مف أبرز المنظمات العالميةو 
بالمعارؼ والمهارات ذات ال ػب ة الدوليػة، والممتزمػة بتقػديـ  هاطبلب م تزويد  غبةاالتعميمية الر 

 CIS  Council Of Internationalة مجمػس المػدارس الدوليػةتعميـ دولم  ػالم الجػودة  
Schools ، مػف  لعديد مف المبسسػات التعميميػة حػوؿ العػالـاتقييـ والذي يبدي دورًا كبيرًا  م

  CITAة تػو ر هيئػة اال تمػاد الػدولم و بػر األاػاليـكمػا  .خبلؿ تجػرا  زيػارات هاد ػة لبل تمػاد
Commission on International and Trans- Regional Accreditation   

أنظمػػة ا تمػػاد تشػػػج  المػػدارس الموجػػودة خػػػارج الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػػة  مػػم االرتقػػػا  
بمعػػايير جػػودة التعمػػيـ، والمسػػاهمة  ػػم تحسػػيف أواػػاع البمػػداف التػػم تنتمػػم تليهػػا، بمػػا يعػػزز 

  ٕٗٛت ٕٙٔٓة ياد، مستقبمهـ. تشكيؿ و نجاح الطبلف 
ركػائز رئيسػة   مػل أربػ متحػدة األمريكيػة الواليػات الالتعميميػة بالسياسات  ارتكزتواد 

معػايير  اليػة " يما يممت هذ  الركائز تتم ؿ و لاماف جودة التعميـ  م القرف الواحد والعشريف، 
وتقييمػػات أ اػػؿ  مػػف شػػونها أف تسػػهـ  ػػم ت ػػداد الطػػبلف لمنجػػاح سػػواً   ػػم الجامعػػة التػػم 

وا  ػػداد وتنميػػة وتقػػويـ المعممػػيف جهػػود طموحػػة لتوظيػػؼ  -سػػيمتحؽ بهػػا أـ  ػػم ميػػداف العمػػؿ 
ـ نظػػا -ومػػديري المػػدارس اللعالػػة  وخا ػػة  ػػم الل ػػوؿ الدراسػػية حيػػث تشػػتد الحاجػػة تلػػيهـ 
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اهتمػاـ  -التعمػيـجػودة نجاحة ومسا دة المعمميف  م تحسيف بيانات ذكم لقياس نمو الطالف و 
 The مستوى أدائها".نحو المدارس التم تحقؽ أداً  متدنًيا لبلرتقا  ب موجةوجهد وطنم  كبير

White House, 2014)  
 اػػماف جػودة وا تمػػاد المبسسػػات التعميميػػةااػػية  نالػػتقػد  مػل ال ػػعيد الػػوطنم   و 

حيزًا كبيرًا مف االهتماـ خبلؿ السنوات المااية، سعيًا لبلنطػبلؽ نحػو ت ػداد نو يػة متميػزة مػف 
التعمػػػػيـ تتناسػػػػف ومتطمبػػػػات هػػػػذا الع ػػػػر،  تبنػػػػت الحكومػػػػة الم ػػػػرية  ػػػػددًا مػػػػف المػػػػداخؿ 

مػػدخؿ ت ػػبلح ومػػف أهػػـ هػػذ  المػػداخؿت االسػػتراتيجية لتحقيػػؽ اإل ػػبلح والتطػػوير المدرسػػم، 
نشػا  ، و ز حػوؿ المدرسػة، وتحقيػؽ المشػاركة المجتمعيػة لػد ـ وا  ػبلح التعمػيـالتعميـ المتمرك ا 

ـ بشػوف ٕٚٓٓ  لسػنة ٕ٘الهيئة القومية لاماف جودة التعميـ واال تمػاد ب ػدور القػرار راػـ ة
كجهػػة  -ـ، والتػػم تبكػػد  مػػم دور الهيئػػة ٕٙٓٓ  لسػػنة ٕٛالبلئحػػة التنليذيػػة لمقػػانوف راػػـ ة

كا ػػػة المبسسػػػات التعميميػػػة مػػػف أجػػػؿ االرتقػػػا  بجػػػودة التعمػػػيـ الػػػد ـ ل ػػػم تقػػػديـ  -مسػػػتقمة 
وا تمػاد ، وا  ػػدار و ػػائؽ  ػػف معػػايير اػػماف جػػودة وا تمػػاد المبسسػػات التعميميػػة لبلسترشػػاد 
بها  م تقويـ األدا  المبسسم ومتابعتة، واد تـ ت ميـ هذ  الو ائؽ بما يتماشل مػ  المعػايير 

باستمرار لتواكػف التطػورات والت يػرات العالميػة المعا ػرة. العالمية المعموؿ بها، ويتـ مراجعتها 
  ٕٔٔٓ  ةالهيئة القومية لاماف جودة التعميـ واال تماد، ٗ-ٖـ، ٕٚٓٓةسبلـ ويخروف، 

إرسػػا  نظػػاـ لاػػماف الجػػودة  ػػم التعمػػيـ بوزارة التربيػػة والتعمػػيـ الم ػػرية  كمػػا اهتمػػت
تنشػػا  وحػػدات "التػػدريف مػػف خػػبلؿ وزارة، ابػػؿ الجػػامعم بدايػػة مػػف المػػدارس نلسػػها وانتهػػاً  بػػال

والجػػودة"  مػػم مسػػتوى المػػدارس، ووحػػدات "ايػػاس الجػػودة"  مػػل مسػػتوى اإلدارات والمػػديريات 
 تمػؾ الوحػدات أهػداؼ"اإلدارة العامة لمجودة"  مػم مسػتوى الػوزارة، وكػاف مػف  كذلؾالتعميمية، و 

وتمكينهػػػا مػػػف الح ػػػوؿ  مػػػم   متابعػػػة أدا  المػػػدارس مػػػف أجػػػؿ تهيئتهػػػا والهياكػػػؿ التنظيميػػػة
اال تماد مف ابػؿ الهيئػة القوميػة لاػماف جػودة التعمػيـ واال تمػاد، واػماف اسػتمراريتة. ةوزارة 

بالتعػػاوف مػػ  برنػػامج ت ػػبلح التعمػػيـ الم ػػري  كمػػا اتجهػػت الػػوزارة   ٕٕٔٓالتربيػػة والتعمػػيـ، 
Egyptian Education Reform Program   ػداد نحػو نشػر الػو م ب قا ػة الجػودة وا 

كوادر تدريبية اػادرة  مػم تهيئػة المجتمػ  المدرسػم وتنميػة ادراتػة  مػم ايػادة  مميػات التقػويـ 
الػػذاتم والتخطػػيط المدرسػػم البلزمػػيف لتطػػوير المنظومػػة التعميميػػة داخػػؿ المدرسػػة بمػػا يسػػا د 
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 مػػػم تحسػػػيف نػػػواتج الػػػتعمـ، وبمػػػا يتماشػػػل مػػػ  اإلطػػػار العػػػاـ لسياسػػػة الدولػػػة ويتناسػػػف مػػػ  
   ٙٔت ٜٕٓٓات العالمية وتحقيؽ المتطمبات اإلاميمية. ةوزارة التربية والتعميـ، المت ير 

بمنظومػػة اػػماف جػػودة وا تمػػاد المبسسػػات االهتمػػاـ  هػػذا ومػػف الجػػدير بالػػذكر  أف
 ػػم جمهوريػػة م ػػر العربيػػة يسػػتحؽ ال نػػا  مػػف جهػػة، والتومػػؿ والدراسػػة مػػف جهػػة  التعميميػػة
 عالػػػة ومحققػػػة ا تمػػػاد المبسسػػػات التعميميػػػة و تظػػػؿ منظومػػػة اػػػماف جػػػودة  وحتػػػلُأخػػػرى، 
   بل ُبد مف تخاا ها لمتحميؿ والمراجعة بشكؿ مستمر، بما يكلػؿ اػدرتها  مػل مواكبػة ألهدا ها

جرا اتهػا لتحقيػؽ األهػداؼ  الت يرات المتسار ة، والتوكد مػف مػدى مبل مػة أهػدا ها و ممياتهػا وا 
ث تف  ػدـ تخاػػاع هػذ  السياسػات لمتحميػػؿ والمراجعػة سػوا  ابػػؿ أو المنشػودة  ػم بيئتهػػا، حيػ

أ نػػا  أو بعػػد تنليػػذها يػػبدي تلػػل غيػػاف الت ذيػػة الراجعػػة لممخططػػيف و ػػانعم القػػرار، وبالتػػالم 
 ألهدا ها. اماف جودة وا تماد المبسسات التعميمية دـ التوكد مف تحقيؽ سياسات 

 مغكلة الدراصة

مبسسػات التعمػيـ ابػؿ وا تمػاد لة لتحقيػؽ اػماف جػودة  مم الرغـ مف الجهود المبذو 
الهيئػة  ابػؿ   مدرسػة مػفٜٜٗ٘ة ا تمػاد" مخرجاتهػا، والتم كػاف مػف أبػرز م رالجامعم  م 

 ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓمنػذ تنشػائها وحتػم العػاـ الدراسػم  - القومية لاماف جودة التعميـ واال تمػاد
 ،القوميػػة لاػػماف جػػودة التعمػػيـ واال تمػػادالهيئػػة " ةالسػػتيلائها المعػػايير القياسػػية لمجػػودة -

%  قػػػػط مػػػػف تجمػػػػالم المػػػػدارس الم ػػػػرية والبػػػػال   ػػػػددها ٖ,ٓٔوذلػػػػؾ بنسػػػػبة    ٕٕٔٓ
المشػػكبلت المترتبػػة    تال أف هنػػاؾ بعػػض ٕٕٔٓ  مدرسػػة. ةوزارة التربيػػة والتعمػػيـ، ٜٗٚٚ٘ة

جػامعم بم ػر  مل الممارسات اللعمية لسياسات اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابػؿ ال
 -العمميػة، وبعػض الدراسػات ذات ال ػمةوالتقػارير والتم أشارت تليهػا العديػد مػف المػبتمرات  -

ت اخت ػػار الجػػودة  ػػم اسػػتكماؿ الوريقػػات واإلجػػرا ات الروتينيػػة  ػػم بػػيف هػػذ  المشػػكبلتومػػف 
 بعػضواػعؼ انا ػة  ،شػكمية  مميػات التقػويـ الػذاتم بالمػدارس الم ػريةو األحياف،  ك ير مف

اعؼ االستلادة مف نتائج التقػويـ الػذاتم وتوظيلهػا و عامميف بوهمية  قا ة الجودة واال تماد، ال
ونمطيػػػة باإلاػػػا ة تلػػػم اػػػعؼ خبػػػرة بعػػػض المػػػراجعيف الخػػػارجييف،  م،المدرسػػػ التحسػػػيف ػػم 

التقػػارير ال ػػادرة  ػػف بعاػػهـ، واػػعؼ اهتمامهػػا بسياسػػات اال تمػػاد المهنػػم لممعمػػـ ممػػا أ ػػر 
  ةالمجػػػالس القوميػػػة ٕٙٔٓ، حجػػػازيت ػػػداد  وكػػػذلؾ تنميتػػػة مهنيػػػًا. ة بالسػػػمف  مػػػل  مميػػػة

  ٖٛ-ٔت ٕٕٔٓ،   ماف  ةٕٓت ٕ٘ٔٓالمتخ  ة، 
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سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد  ػػم  تحديػػدًا ألهػػـ الجوانػػف التػػم تحتػػاج تلػػم تحسػػيفو 
دراسػة اسػتطبل ية تم مػت  ػم اػاـ الباح ػاف بػإجرا  قػد   ر بم  مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم

ممف لهػـ اهتمامػات بح يػة وخبػرات  نيػة  ػم  ردًا   ٛٔمقاببلت شخ ية غير مقننة م   دد ة
أ اػا  هيئػة ة اللئػات اةتيػةت مجاؿ اماف جودة وا تماد مبسسات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم مػف

الم ػرية ممػف لهػـ اهتمامػات بح يػة وخبػرات  نيػة  ػم جامعػات الالتدريس  م كميػات التربيػة ب
مػػراجعيف خػػارجييف بالهيئػػة القوميػػة لاػػماف جػػودة التعمػػيـ  -الجػػودة واال تمػػادمجػػاؿ اػػماف 

خبػػرة بعػػض المػػراجعيف  امػػةاةتيػػةت ة النقػػاطمبكػػدة  مػػل جابات سػػتاال جػػا تواػػد   ،واال تمػػاد
والتم اد تظهػر  ػم نمطيػة التقػارير ال ػادرة  وتو رهـ بالعوامؿ والسموكيات المدرسية الخارجييف
ت المهنية لبعض المعمميف و دـ تكاممها مػ  سياسػات اػماف الجػودة واعؼ الممارسا نهـ، 

 خطػط ت ػداد  مػل المعتمػدة بالمػدارس العػامميف اػعؼ  عاليػة تػدريفواال تماد، باإلاا ة تلل 
 التنا سػية واػعؼ انتشػار  قا ػة، المػدارس تمػؾ جودة لاماف تجرا اتها تنليذ وكيلية التحسيف

حػة وا ور الدور اإل بلمم  م تعزيزها، وامػة االهتمػاـ بإتامبسسات التعميـ ابؿ الجامعم  بيف
، ات التم تواػ  وااػ  جػودة أدا  المػدارس الم ػرية وت ػنيلهاالبيانات والمعمومات واإلح ا 

  .واعؼ الحوا ز التم يتميز بها خريج المدرسة المعتمدة  ف خريج المدرسة غير المعتمدة
 مػل  م ػرباػػدرة نظػاـ التعمػيـ  م انخلاض  بيراً كوال شػػػػؾ أف هذ  الُمشكبلت لها أ رًا 

الو ػػوؿ تلػػل مرحمػػة التنا سػػية  مػػل المسػػتوى الػػدولم، حيػػث شػػاركت م ػػر  ػػبلث مػػرات  ػػم 
 Trends in International Mathematics and Science Studyاختبػػار 

 TIMSS 2003   ػػػم دورات TIMSSةالتوجهػػػات الدوليػػػة  ػػػم دراسػػػة الريااػػػيات والعمػػػـو 
 كسػت مبشػرات هػذ   واد، وكانت النتائج غير ُمراية، TIMSS 2015و TIMSS 2007و

تػدنم متوسػط  لسر، األمر الذي يلعاـ  م مادتم الرياايات والعمـواالختبارات  تدنم المتوسط ا
ت ٕ٘ٔٓة ػت  ا  ويخػروف،   م هذ  االختبارات  ف المتوسط الدولم. الطبلف المشاركيفأدا  
انخلػػػاض مسػػػتوى جػػػودة المخرجػػػات  يػػػدلؿ  مػػػل وهػػػو مػػػا  ٜٜٖت ٕٕٓٓال نػػػاـ،ة  ٕٔ-ٛٔ

اػد و  –حتػم المػدارس المعتمػدة منهػا  -التعميمية بالمدارس الم رية مقارنة بالمستوى الدولم 
، وبالتػالم مبسسات التعميـ ابػؿ الجػامعمجودة  ا تماد واماف سياساتيرج  ذلؾ تلم ا ور 

 مػل يتطمف السعم نحو تطوير تمؾ السياسػات  مما ،ؽ األهداؼ المرجوة منهايتحقتخلااها  م 
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مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم   ػم جميػ اػماف الجػودة ُيسهـ  م تحقيؽ جػوهر النحو الذي 
   .  بما يتلؽ وأ اؿ الممارسات العالميةو  ،بم ر

 أصئلة الدراصة

 تالسباؿ الرئيس لمدراسة  مل النحو اةتميمكف  ياغة 
أبعاد الربية المستقبمية المقترحة لتطوير سياسات اماف جودة وا تماد مبسسات  ما -

 التعميـ ابؿ الجامعم بم ر  م او  أ اؿ الممارسات العالمية؟
 ويتلرع مف هذا السباؿ الرئيس األسئمة اللر ية التاليةت

ودة  اؿ الممارسات العالمية  م تطوير سياسات اماف جاإلطار اللكري واللمسلم ألما  -ٔ
 ؟المعا رة  م األدبيات التربوية وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم

ما أبرز التدابير الم رية  م تشكيؿ سياسات اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ  -ٕ
 ابؿ الجامعم وجهود تطويرها؟

يليات تطوير سياسات اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ  ما يرا  الخبرا  حوؿ -ٖ
 الجامعم بم ر؟

الربية المستقبمية المقترحة لتطوير سياسات اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ  ما -ٗ
 ؟ ابؿ الجامعم بم ر

 أهداف الدراصة

الهدؼ الرئيس لمدراسة  م تقديـ ربية مستقبمية لتطوير سياسات اماف جػودة  يتم ؿ
وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر، استنادًا تلل أ اؿ الممارسات العالميػة  ػم هػذا 

 الشوف، وذلؾ مف خبلؿ األهداؼ اللر ية التاليةت
تمػػاد مبسسػػات أ اػػؿ الممارسػػات العالميػػة  ػػم تطػػوير سياسػػات اػػماف جػػودة وا  ر ػػد -ٔ

 التعميـ ابؿ الجامعم.
سياسات اماف جػودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الم رية لالكشؼ  ف أبرز التدابير  -ٕ

 .وجهود تطويرهاالجامعم 
مبسسػػات  يرا  الخبػػرا  حػػوؿ يليػػات تطػػوير سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد الواػػوؼ  مػػل -ٖ

 التعميـ ابؿ الجامعم بم ر.
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 أهنية الدراصة

 تاةتية م النقاط  الدراسةأهمية  تكمف
تنػػاوؿ مواػػوع سياسػػات اال تمػػاد واػػماف جػػودة المبسسػػات التعميميػػة، ومػػا تشػػكمة تمػػؾ  -

مبسسػات التعمػيـ واماف جودة السياسات مف أهمية بال ة  م االرتقا  بمنظومة اال تماد 
ابؿ الجامعم بما ينعكس  مل مستوى جػودة تمػؾ المبسسػات ويسػاهـ  ػم تحسػيف أدا هػا 

 ؽ رسالتها وأهدا ها.وتحقي
واػػػماف جػػػودة تلقػػػا  الاػػػو   مػػػل بعػػػض اللجػػػوات الموجػػػودة  ػػػم سياسػػػات اال تمػػػاد  -

والحمػوؿ التػم مػػف الممكػف أف تسػاهـ  ػم سػػد  ،مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم  ػػم م ػر
، والتػم يمكػف أف يوخػذ تمؾ اللجوات استنادًا تلل أ اؿ الممارسات العالمية  م هذا المجاؿ

 ا تمػػادو بهػا القػػائموف  مػل واػػ  تمػؾ السياسػػات و ػػانعو القػرار بمنظومػػة اػماف جػػودة 
 بم ر. مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم

وا  ػرا  المكتبػة التربويػة  امػة واإلداريػة بخا ػة  ػم  ،المساهمة  م سد  جوة بح ية اائمة -
اػماف جػودة سػات المتعمقػة بمنظومػة هذا المجاؿ، وللت نظر الباح يف تلل مزيػد مػف الدرا

 .بم ر مختمؼ المبسسات التعميميةوا تماد 
 ميوج الدراصة وأداتوا

استخدمت الدراسة منهج "استشػراؼ المسػتقبؿ"، حيػث يتاػمف  مميػة  حػص منهجػم 
منظـٍ لممستقبِؿ، وتكويف  ور مسػتقبمية محتممػة الحػدوث، بشػكٍؿ ُيبكػُد  النظػرا تلػل المسػتقبؿ 

انطبلاػًا مػف الحااػر واسػتيعابًا لممااػم، واسػتطبلع األحػداث المسػتقبمية وتحديػد  بنظرة  اابػة،
تمكانية حػدو ها، وال ُيعػد استشػراؼ المسػتقبؿ نو ػًا مػف التخمػيف لمػا سػيق  غػدًا، لكنػة ينطمػؽ 
مف واا  ُيدراس، وتيارات غالبػة ُتستكشػؼ واتجاهػات معا ػرة ُتلحػص،  ػم تطػار تناولػة أحػدا ًا 

 م  ترات زمنية لـ تػوِت بعػد، اسػتبااًا لمػزمف القػادـ ومحا ػرًة لممشػكبلت المتواعػة لـ تقْ  بعد، 
  ٜٖٕت ٕٕٓٓمحمد،   ةٖٗت ٖٕٔٓابؿ حدو ها. ةالمهدي، 

  Polices Delphi Techniqueواسػػتعانت الدراسػػة بوسػػموف دللػػم السياسػػات 
با تبػار  أحػػد األسػػاليف التػم تسػػتخدـ  ػػم استشػراؼ المسػػتقبؿ ورسػػـ السياسػات والبػػدائؿ، مػػف 
خبلؿ اسػتقطاف يرا  الخبػرا   ػم وجهػات نظػر متقابمػة تكػوف بم ابػة بػدائؿ أو خيػارات مختملػة 
لمسياسػػات،  ػػم سػػبيؿ مواجهػػة القاػػايا مواػػ  الدراسػػة، وتقػػديـ هػػذ  الخيػػارات أو السياسػػات 
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المسئوليف  م المجتم  لمنااشتها واختيار أنسبها  ػم اػو  اال تبػارات المختملػة.  البديمة أماـ
  ٘ٓٔت ٕٛٔٓالسا دي، ة

واػػد تػػـ تطبيقػػة  ػػم  ػػبلث جػػوالت متتابعػػة ومتتاليػػة، مػػف خػػبلؿ اسػػتمارات بح يػػة، تػػـ 
ت ػػػميمها  ػػػم اػػػو  األسػػػس العمميػػػة ألسػػػموف دللػػػم، واسػػػتنادًا تلػػػم اإلطػػػار النظػػػري ونتػػػائج 

   ػػردًا مػػف الخبػػرا  و يقػػم ال ػػمة بمواػػوع ٛ٘لسػػابقة، وذلػػؾ  مػػم  ينػػة بم ػػت ةالدراسػػات ا
وذلػؾ مػف أجػؿ تقػديـ ت ػورات ، اماف جودة وا تماد المبسسات التعميمية تداريًا و نيػًا وبح يػاً 

ابػؿ الجػامعم  واتجاهات مسػتقبمية لتطػوير سياسػات اال تمػاد واػماف جػودة مبسسػات التعمػيـ
 .بم ر"

 حدود الدراصة

 اات رت الدراسة  مل الحدود التاليةت
الحػػدود المواػػو يةت وتشػػمؿ أ اػػؿ الممارسػػات العالميػػة  ػػم سياسػػات اال تمػػاد واػػماف  -ٔ

جػػودة مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، وذلػػؾ  ػػم المجػػاالت التػػم تبنتهػػا الدراسػػة وهػػمت 
ف سياسػػات ا تمػػاد المػػراجعيف الخػػارجييف لجػػودة مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، وتاػػمي

المشػػػاركة  ػػػم التقييمػػػات الدوليػػػة بسياسػػػات ا تمػػػاد مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم، 
وسياسات التكامؿ بػيف اال تمػاد المدرسػم والمهنػم، وسياسػات تقيػيـ القيمػة الماػا ة  ػم 
مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم، وسياسات ربط الحوا ز المقدمػة لممػدارس المعتمػدة بنتػائج 

اال تماد المدرسم واستمراريتة، وسياسات المحاسػبية المجتمعيػة أدائها، وسياسات متابعة 
 لمنظومة ا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم.

الحػػػدود البشػػػريةت وتشػػػمؿ خبػػػرا  التعمػػػيـ مػػػف األكػػػاديمييف والمهنيػػػيف وأ ػػػحاف الخبػػػرات  -ٕ
،  ػم م ػر المتخ  يف  م مجاؿ اػماف جػودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم

 ت  اةتية  خبيرًا موز يف و قًا لملئات ٛ٘ةبإجمالم 
أساتذة كميات التربية الذيف لهـ اهتمامات بح ية أكاديمية أو  ممية تطبيقيػة  ػم مجػاؿ  -

الجودة واال تماد، ذلؾ لمػا يتمتعػوف بػة مػف اطػبلع ودرايػة ومعر ػة واسػعة باالتجاهػات 
د المبسسػػػات الحدي ػػػة وأ اػػػؿ الممارسػػػات العالميػػػة  ػػػم مجػػػاؿ اػػػماف جػػػودة وا تمػػػا

التعميمية مػف جهػة، ومػا يقومػوف بػة مػف ممارسػات  مميػة واحتكاكػات مباشػرة بػالواا  
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أ نػػا  دراسػػاتهـ الميدانيػػة أو أنشػػطتهـ العمميػػة المتنو ػػة مػػف جهػػة  انيػػة  بمػػا ي ػػري 
 البحث ويايؼ تلية.

تػػػوا ر لهػػػـ  ػػػرص خبػػػرا  بالهيئػػػة القوميػػػة لاػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ واال تمػػػاد، والػػػذيف ت -
لمجهة المنوط بها  ن  سياسات اال تماد واماف الجودة وتنليػذها عايشة الحقيقية الم

 وذلؾ بعيف النااد الخبير  احف الربية. ،ومتابعتها
مراجعيف خارجييف لمبسسات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم، وذلػؾ لمػا يتمتعػوف بػة مػف خبػرات  -

والتػػم تعتمػػد  مػػيهـ ميدانيػػة با تبػػارهـ األدوات األك ػػر أهميػػة  ػػم منظومػػة اال تمػػاد، 
الهيئة القومية لاماف جودة التعميـ واال تماد بشكؿ أساسم  م تقيػيـ مسػتوى الجػودة 

 داخؿ المدارس واتخاذ ارار اال تماد مف  دمة.
أ اا  الد ـ اللنم بالتعميـ ابؿ الجامعم، لما يتمتعوف بة مف خبرات  م تقػديـ الػد ـ  -

المشػكبلت التػم تواجػة تمػؾ المػدارس  ػم اللنم لمختمؼ المدارس، وواو هـ  مل أبػرز 
 مسيرتها نحو الح وؿ  مل اال تماد.

مسػػػئولم وحػػػدات التػػػدريف والجػػػودة بالمػػػدارس المعتمػػػدة، وذلػػػؾ لقػػػدرتهـ  مػػػل تقػػػديـ  -
مقترحػػات لتطػػوير سياسػػات اال تمػػاد واػػماف الجػػودة  مػػل نحػػو يسػػهـ  ػػم الحػػد مػػف 

 ف بها.المشكبلت التم تحدث  عميًا داخؿ المدارس التم يعممو
الحػػدود الزمانيػػةت تػػـ تطبيػػؽ اسػػتمارات جػػوالت دللػػم ال بل ػػة  مػػل السػػادة الخبػػرا  خػػبلؿ  -ٖ

 ـ.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالل ؿ الدراسم ال انم مف العاـ الجامعم 
 الدراصة مصطلخات

يمكف  رض م طمحات الدراسة و قًا لترتيف ورودهػا  ػم  نػواف الدراسػة  مػل النحػو          
 التالمت

 Policies الضياصات -2

ين ف االهتماـ  م هذ  الدراسة  مل ملهـو السياسة التعميمية بشكؿ  اـ، وما ينبػؽ 
 نهػػا مػػف سياسػػات  ر يػػة وتحديػػدًا سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ 

 ػم ةمعجػـ م ػطمحات  Education Policies التعميـ الجامعم، واد ورد م طم  سياسات
التريبة للظًا وا طبلحًا  بونةت "مػا ُتحػدد  الدولػة مػف أهػداؼ وغايػات، ومػا ُت ػدر  مػف اػرارات، 
ومػػا ت ػػنعة مػػف خطػػط وبػػرامج ُتحػػدد مبلمػػ  كػػؿ مرحمػػة تعميميػػة، وُتم ػػؿ الطريػػؽ الػػذي يجػػف 
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رشػػاد التلكيػػر واػػبط العمػػؿ بػػاألجهزة التعميميػػة  ػػم المسػػتويات ا لمختملػػة  نػػد اتبا ػػة لقيػػادة وا 
اتخػػاذ اراراتهػػا، وتحػػدد السياسػػات  المجػػاؿ الػػذي يتخػػذ القػػرار  ػػم تطػػار ، وتاػػمف اتلااػػة مػػ  

    ٔٚٔت ٕٗٓٓاألهداؼ ومساهمتة  م تحقيقة". ة مية و الزكم، 
" مميػة تلكيػر  التعمػيـ  بػارة  ػف سياسػاتأف   ٜٜٕت ٕٔٔٓةااسـ ويخػروف،  يرىو 

طة التعميمية الكليمػة بتحقيػؽ الطموحػات التػم يتطمػ  منظـ وموجة لممشرو ات التربوية واألنش
المجتمػػػ  تلػػػل تحقيقهػػػا  ػػػم اػػػو  الظػػػروؼ واإلمكانػػػات المتاحػػػة، و ػػػم تطػػػار مػػػف العبلاػػػات 

  أنهػا "مسػار محػدد أو ٜٕت ٜٕٓٓالمتلا مة م  مبسسات المجتم  األخرى". ويرى ةبيػومم، 
اص القػائميف  مػل  ػنعها منهج  مؿ، يتـ تحديد  بواسطة المبسسػة أو مجمو ػة مػف األشػخ

مػػف بػػيف  ػػدد مػػف البػػدائؿ و ػػم اػػو  مجمو ػػة مػػف الظػػروؼ لترشػػيد وتحديػػد القػػرارات الحاليػػة 
والمسػتقبمية، ولهػػا بعػد نظػػري يتم ػؿ  ػػم  مميػػة بنائهػا، ويخػػر تطبيقػم يتم ػػؿ  ػم اتخػػاذ القػػرار 

ات تقريريػة   تلػل أف السياسػة التعميميػة تعنػمت " بػار ٘ٛٔت ٕ٘ٔٓوتنليذ ". وُيشير ة  مػاف، 
تـ االتلاؽ  ميها، و ياغتها، واالحتكاـ تليها  ند تنليذ المهاـ واألنشطة االسػتراتيجية لمبػرامج 

 ومتابعتها،  مل او  التخطيط واألهداؼ بعيدة المدى".
وُيق د بها تجرائيًات "مسار  مػؿ محػدد بمجمو ػة مػف المبػادا المتلػؽ  ميهػا، ُمػرتبط 

أنشػطة وجهػود اػماف جػودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ بمدى زمنم واا ، يوجة بػرامج و 
الجػػامعم، التػػم يتطمػػ  تليهػػا الُمجتمػػ ،  ػػم ظػػؿ الظػػروؼ واإلمكانػػات الُمتاحػػة،  ػػم سػػبيؿ د ػػـ 

 وترشيد القرارات الحالية والمستقبمية".

  Quality Assurance ضنان اجلودة -3

 ػػم ةمعجػػـ م ػػػطمحات  Quality Assuranceُيعػػر ؼ م ػػطم  اػػماف الجػػػودة 
التريبة للظػًا وا ػطبلحًا  بونػةت "جممػة الجهػود المبذولػة مػف ابػؿ العػامميف بمجػاؿ التعمػيـ لر ػ  
مستوى الُمخراج التعميمم، بما يتناسف مػ  متطمبػات المجتمػ ، أو  مميػة تطبيػؽ مجمو ػة مػف 

عميمػػم مػػف خػػبلؿ المعػػايير والموا ػػلات التعميميػػة والتربويػػة البلزمػػة لر ػػ  مسػػتوى المخػػرج الت
  ٕ٘ٔت ٕٗٓٓالعامميف  م مجاؿ التعميـ والتربية". ة مية و الزكم، 

  أف اػػػػماف الجػػػػودة  ػػػػم التعمػػػػيـ، تعنػػػػم ٖٖٗت ٕٛٓٓويػػػػرى ةالزيػػػػات و شػػػػاكر، 
"مجمو ة النشاطات واإلجػرا ات التػم تتخػذها المبسسػة التعميميػة و قػا لمعػايير محػددة مسػبقا 

 أي نجػػاح ورا  المرشػػدة القػػوة  ػػوؿ تليهػػا بانتظػػاـ، وهػػملمُمخػػرج أو الخدمػػة، يػػتـ باللعػػؿ الو 
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 تلػل تػبدي أخطػا   ػم الواػوع مػف التقميػؿ الػل دائمػا وتهػدؼ دراسػم مقػرر أو نظػاـ أو برنامج
جػػرا  الدراسػػية المقػػررات تطػػوير أم متهػػات ومػػف اللشػػؿ،  ألكاديميػػة،لمبػػرامج  مسػػتمرة مراجعػػات وا 
 المبسسة التعميمية".  م والعامميف التدريس هيئة أ اا  كلايات وتطوير الحوا ز، ووا 

واد ورد  م تحدى الو ائؽ الرسمية ال ادرة  ف الهيئة القومية لاػماف جػودة التعمػيـ 
  ػم المبسسػم األدا  لمراجعػة مستمرة  مميةواال تماد، أف ملهـو اماف الجودة يتم ؿ  مت "

المنػتج  جػودة تلػل تػبدى التم  (Processesالعمميات  جودة يحقؽ بما محددة، معايير او 
(Product) المػتعمـ ة  ػم يتم ػؿ الػذي(Learner." الهيئػة القوميػة لاػماف جػودة التعمػيـ ة
  ٕٔت ٕٔٔٓواال تماد، 

  أف اػماف الجػودة (Chi Hou, A., Y. & el, 2018: 238- 259كمػا أشػار 
والتػم ُتعػد د مػًا  Stakeholder بارة  فت  ممية بنا  ال قة  م المبسسة لدى المسػتليديف 

لممدخبلت والعمميات والمخرجات بما يحقؽ التواعات أو الحد األدنل مػف متطمبػات المسػتليديف، 
وتتاػػػمف هػػػذ  العمميػػػة جػػػزئييف أساسػػػييف متكػػػامميف، همػػػات التقػػػويـ الػػػذاتم وخطػػػط التحسػػػيف 

 المدرسم، والتقويـ الخارجم مف ابؿ جهة مستقمة.
 مميػة تقػويـ مسػتمرة لمػدخبلت و مميػات ومخرجػات وُيق د باػماف الجػودة تجرائيػًات "

العمميػػػة التعميميػػػة،  ػػػم ظػػػؿ يليػػػات تنظيميػػػة ُتركػػػز  مػػػل المسػػػئولية والمحاسػػػبية، والتحسػػػيف 
المستمر وتقديـ المعمومات وا  دار األحكاـ، مف خبلؿ معايير ُمتجددة ومحددة مسػبقًا ومحققػة 

 لتواعات المستليديف".
 Accreditation االعتناد -4

 ػػم ةدليػػؿ الم ػػطمحات المسػػتخدمة  ػػم  Accreditationُيعػػر ؼ م ػػطم  اال تمػػاد 
الجػػػودة واال تمػػػاد األكػػػاديمم  بونػػػة "تو يػػػؽ وا تػػػراؼ هيئػػػة مسػػػئولة وطنيػػػة أو  الميػػػة بػػػوف 
المبسسػة التعميمػة اػد حققػت مسػتوي محػدد مػف الجػودة  ػم جميػ  مكونػات العمميػة التعميميػة 

  ٛٔت ٕٓٔٓ. ةالهبللم، ومخرجاتها"
  أف اال تماد  بارة  فت " ػي ة أو شػهادة لمبسسػة ٕٗٔت ٕٚٓٓةالدهشاف،  يرىو 

أو برنامج تعميمم مقابػؿ اسػتيلا  معػايير ت ػدرها هيئػات ومنظمػات أكاديميػة متخ  ػة  مػل 
 المستوى المحمم واالاميمم، بما يبهمها لنيؿ  قة الوسط األكاديمم ولجمهور المستهدؼ". 
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ئؽ الرسمية ال ادرة  ف الهيئة القومية لاػماف جػودة التعمػيـ واد ورد  م تحدى الو ا
 جػودة لاػماف القوميػة الهيئػة تمنحػة الػذي اال تػراؼ"واال تماد تعريلًا لملهـو اال تماد بونةت 

 وتحقؽ المبسسية، القدرة لديها أف   ت بات مف تمكنت تذا التعميمية، لممبسسة واال تماد التعميـ
الهيئػة القوميػة الهيئػة" ة مػف والمعمنة واال تماد الجودة اماف لمعايير اً و ق التعميمية، اللا مية

    ٕٔت ٕٔٔٓلاماف جودة التعميـ واال تماد، 
  أنػػةت " مميػػة تقيػػيـ تخاػػ  لهػػا المبسسػػة التعميميػػة، ٓٛٔت ٕٚٔٓوتػػرى ةالعبيػػد، 

حيػػث ال تهػػتـ  قػػط بػػالُمنتج النهػػائم لمعمميػػة التعميميػػة، ولكػػف تهػػتـ بػػنلس القػػدر بكػػؿ جوانػػف 
اال تػػراؼ الػػذي تمنحػػة هيئػػة اال تمػػاد لمبسسػػة، تذا ومقومػػات المبسسػػة التعميميػػة، وتتاػػمف 

رامجهػػا تتوا ػػؽ مػػ  المعػػايير المعمنػػة والمعتمػػدة، وأف لػػديها أنظمػػة كانػػت تسػػتطي  ت بػػات أف ب
اائمػة لاػماف الجػػودة والتحسػيف المسػػتمر ألنشػطتها األكاديميػػة، وذلػؾ و قػػا لماػوابط المعمنػػة 

 ".  التم تنشرها الهيئة
ويق د باال تماد تجرائيًات "اال تراؼ الذي تمنحة الهيئة القومية لاػماف جػودة التعمػيـ 

لممدرسة تذا تمكنت مف ت بات أف لديها القدرة المبسسػية، وتحقػؽ اللا ميػة التعميميػة  واال تماد
و قػػًا لممعػػايير المعتمػػدة والمعمنػػة مػػف الهيئػػة وأف لػػديها مػػف األنظمػػة المتطػػورة التػػم تاػػمف 

 التحسيف والتعزيز المستمر لمجودة".
لطريقػػػة الطو يػػػة ويػػػرتبط اال تمػػػاد ارتباطػػػًا و يقػػػًا باػػػماف الجػػػودة وذلػػػؾ با تبػػػار  ا

األساسػػػية التػػػم تعتمػػػد  ميهػػػا الػػػنظـ التعميميػػػة  ػػػم تحسػػػيف جػػػودة مبسسػػػاتها، حيػػػث يهػػػدؼ 
اال تمػػاد  ػػم المقػػاـ األوؿ تلػػل المراجعػػة الشػػاممة لجوانػػف األدا  والتمييػػز بػػيف المػػدارس مػػف 
خػػبلؿ تحقيقهػػا لمجمو ػػة مػػف المعػػايير التعميميػػة، ومػػف  ػػـ تحسػػيف  عاليػػة أدا  تمػػؾ المػػدارس 

  وبالتالم  اال تماد هو أداة تقػويـ هػد ها AdvancED, 2012: 4استمرارية الجودة بها. ةو 
 تحسيف جودة المدرسة واستمراريتها.

كمػػا يق ػػد بسياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم تجرائيػػًا 
المد ومػة بونهات "مسار  مؿ محدد بمجمو ة مف المبػادا والخطػوط العرياػة المتلػؽ  ميهػا و 

باتلػػاؽ الخبػػرا  األكػػاديمييف والمهنيػػيف، والموجهػػة لمنظومػػة اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات 
التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم، والتػػػم تكلػػػؿ النهػػػوض بمسػػػتوى جػػػودة أدا  تمػػػؾ المنظومػػػة وتحقيػػػؽ 
 عاليتهػػا، وذلػػؾ  ػػم الجوانػػف التاليػػةت ا تمػػاد المػػراجعيف الخػػارجييف، وتاػػميف المشػػاركة  ػػم 



 م2025( 98) -5ج-سبتمبرعدد                                  ...     تطوير سياسات ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 271 - 

الدوليػة  ػم متطمبػات ا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم، وتحقيػؽ التكامػؿ بػيف  التقييمات
اال تماد المدرسم والمهنم، وتقييـ القيمة الماا ة  م مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم، وربػط 
الحػػوا ز المقدمػػة لممػػدارس المعتمػػدة بنتػػائج أدائهػػا، ومتابعػػة اال تمػػاد المدرسػػم واسػػتمراريتة، 

 الجامعم". ابؿ التعميـ مبسساتلمجتمعية لمنظومة ا تماد والمحاسبية ا
 Global Best Practices العاملية املنارصات أفضل -5

يعر ها البعض بونهات طريقة أو تقنيػة، تسػتخدـ كمعػايير تشػريعية تلزاميػة لممبسسػات 
 التعميميػػػة  نػػػد تجرائهػػػا التحسػػػينات والتطػػػوير المنشػػػود  ػػػم كا ػػػة أبعػػػاد المنظومػػػة التعميميػػػة

  كمػػػا يق ػػػد بو اػػػؿ الممارسػػػات العالميػػػة أنهػػػات Bogan, 2009:12-13واإلداريػػػة. ة
منهجيػػات العمػػؿ أو األطػػر واإلجػػرا ات المتعمقػػة بػػة والتػػم أ بتػػت التجػػارف الناجحػػة  ػػم  ػػدة 
جهػػػات، والبحػػػوث المسػػػتندة  مػػػل مبشػػػرات أدا  تػػػـ اياسػػػها ابػػػؿ وبعػػػد وأ نػػػا  تبنػػػم هػػػذ  

األهداؼ المنشودة، ومف  ـ يتـ تبنيها مف جانف جهػات أخػرى  الممارسات  أنها األم ؿ لتحقيؽ
  .  European Norm (EN), 2017: 63نظرًا لسمعتها الناجحة. ة

 International Organization forوتعر هػػا المنظمػػػة الدوليػػػة لممعػػايير ة
Standardization, 2017: 19 بونهات مدخؿ تطويري أو أسػموف منهجػم يمكػف االسػتناد  

 ػم تطػوير الواػ  الػراهف لممبسسػات  ػم جميػ  جوانػف األدا ، مػف خػبلؿ االسػتلادة مػف تلية 
حمػػوؿ وممارسػػات  عالػػة تػػـ تجربتهػػا وتطبيقهػػا  ػػم مبسسػػات وجهػػات أخػػرى  مػػل نحػػو يحقػػؽ 
البنػا   مػل مػا تو ػػؿ تليػة اةخػروف، ويػػو ر الواػت والجهػد المسػتنزؼ  ػػم ت ػادة التلكيػر  ػػم 

رة األخػػذ  ػػم اال تبػػار تعػػديؿ وتكييػػؼ أ اػػؿ الممارسػػات حمػػوؿ وممارسػػات جديػػدة، مػػ  اػػرو 
 لتتبل ـ م  ظروؼ وطبيعة البيئة المحمية المحيطة.

ويق د بو اؿ الممارسات العالمية  ػم الدراسػة الحاليػة تجرائيػًا بونهػات مػدخؿ تطػويري 
يمكف االستناد تلية  م تطوير الوا  الراهف لسياسات اماف جودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ 
ابؿ الجامعم بم ر، مف خبلؿ  حص وتحميؿ أ اؿ التدابير واإلجرا ات التنظيمية التػم تبنتهػا 
بعض الهيئػات والمبسسػات الدوليػة المعتػرؼ بهػا لاػماف جػودة وا تمػاد مبسسػاتها التعميميػة 
بشػػكؿ مسػػتمر، مد ومػػة بالدراسػػات العمميػػة المتخ  ػػة ذات ال ػػمة، والتػػم يمكػػف ا تبارهػػا 

 ورا دًا أ يبًل لمو وؿ تلل الممارسات المتميزة  م هذا المجاؿ. معيارًا أساسياً 
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 الدراصات الضابكة

 تػـ والتػم ،الحاليػة الدراسػة جوانػف مػف ةخػر أو لجانػف تعراػتالتػم  الدراسات تتعدد
يلها بما يخدـ هذ  الدراسة، حيث تػـ توظيػؼ بعػض هػذ  الدراسػات وتحميمها وتوظ تليها الرجوع
 هػذ تطارها النظري، كما تػـ االسػتلادة مػف بعػض مشكمة الدراسة والبعض اةخر  م تحديد  م 

   ئجها.الدراسات  م بنا  اإلطار المنهجم لمدراسة الحالية وت ميـ أدواتها وتحميؿ نتا
 ػػدد مػػف هػػذ   ركػػز، حيػػث تركيزهػػالمجػػاؿ  تػػـ  ػػرض بعػػض هػػذ  الدراسػػات تبعػػاً  واػػد

 م مجاؿ اماف جودة وا تماد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ  ر د الممارسات العالميةالدراسات  مل 
  والتم تناولت  ػددا مػف الممارسػات ٕٙٔٓدراسة ة ياد، ، ومف بيف هذ  الدراساتت الجامعم

العالمية التم تجري  م هيئات اماف الجودة واال تماد  م مبسسات التعميـ ابػؿ الجػامعم  ػم 
مكانية اإل ادة منها  ػم تطػوير  مػؿ الهيئػة القوميػة لاػماف جػودة  دد مف الدوؿ المتقدمة ، وا 

جػػرا ات التعمػػيـ واال تمػػاد بم ػػر، وذلػػؾ  ػػم مجػػاالت  الربيػػة والرسػػالة، ومعػػايير اال تمػػاد، وا 
لئل ػػادة ومقػػاييس التقػػدير. واػػد أو ػػت الدراسػػة با تمػػاد منهجيػػة أ اػػؿ الممارسػػات اال تمػػاد، 

جػودة التعمػيـ واال تمػػاد، وتػدريف البػاح يف  ػم األاسػػاـ مجػاؿ  العالميػة  ػػم ئج الخبػراتمػف نتػا
 الجامعية ومراكز البحوث  مل تمؾ المنهجية.

 لتسػهيؿ أداة يشػكؿ اال تمػاد أف  مػم  Kumar, et. All, 2020 دراسػة ةأكػدت و 
 الشػػػلا ية وتحقيػػػؽ ،التعميميػػػة الخػػػدمات لتحسػػػيف وأداة جيػػػد، لتعمػػػيـ المجتمػػػ  أ ػػػراد و ػػػوؿ

 ابػػؿ مػػف  المًيػػا المقبولػػة المعػػايير أهميػػة  مػػلكمػػا أكػػدت  المسػػتويات، كا ػػة  مػػل والمسػػا لة
 و ENQA و ANQAHE و ISO م ػػػؿ الطيبػػػة السػػػمعة ذات الدوليػػػة الوكػػػاالت مػػػف العديػػػد

CHEA و INQAAHE ، التحاللػػػػات مػػػف  ػػػدد  قػػػد أهميػػػة باإلاػػػا ة تلػػػل توكيػػػدها  مػػػل 
 تطػػوير ياػػمف بمػػا المشػػتركة والمعػػايير الممارسػػات أ اػػؿ لواػػ  واختيػػار الدوليػػة واالتلاايػػات

 اال تمػػاد كمػػا أواػػحت الدراسػػة أف سياسػػات ونشػػرها،التعميميػػة  لمسياسػػة التوجيهيػػة المبػػادا
 أ مػػل وابػػوؿ معتمػػدة، أخػػرى مبسسػػة تلػػم مبسسػػة مػػف الطػػبلف تحويػػؿ  ػػم بواػػوحتظهػػر 

 األخػػرى، المبسسػػات مػػ  المقارنػػةكػػذلؾ و  العػػالـ، أنحػػا  جميػػ   ػػم التعمػػيـ لمتابعػػة المػػبهبلت
وأكػػػدت الدراسػػػة  مػػػل أف سياسػػػات التكامػػػؿ بػػػيف  األدا ، جوانػػػف  ػػػم المسػػػتمرة والتحسػػػينات

 القػومم المسػتوى  مم الطبلف مف المزيد جذف  م تيجاباً  تتعكس ات الدوليةوالت نيل اال تماد
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 تحقيػػؽل دوليػػة مبسسػػات تعميميػػة مػػ  شػراكات و قػػد الطبلبػػم، التبػػادؿ بػػرامج وتلعيػػؿ والػدولم،
 .  الطبلف أدا  وتحسيف العمؿ وورش والمبتمرات والندوات البحوث  م المشترؾ التعاوف

 تمػػػاد االجػػػودة و ال وااػػػ  اػػػماف مػػػل السػػػابقة كمػػػا ركػػػز  ػػػدد يخػػػر مػػػف الدراسػػػات  
ومحاولػػة تقػػديـ ربى وت ػػورات  مميػػة لتطػػوير هػػذا مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم بم ػػر، ل

  والتػػم هػػد ت تلػػل تشػػخيص وااػػ  ٕٕٔٓدراسػػة ةأحمػػد، ومػػف بػػيف هػػذ  الدراسػػاتت الوااػػ ، 
،  مميتم اختيار وا  داد المػراجعيف الخػارجييف بالهيئػة القوميػة لاػماف جػودة التعمػيـ واال تمػاد

واسػػتخدمت الدراسػػة اسػػتبانة موجهػػة لعينػػة مػػف المػػراجعيف والمعواػػات التػػم تعػػوؽ أدا هػػـ، 
ب ػػرض الواػػوؼ  مػػل مػػدى    مراجػػ  ٗ٘ ػػددهـ ة ـ ابػػؿ الجػػامعمالخػػارجييف لمبسسػػات التعمػػي

كشػػرط لحاػػور االختبػػار النهػػائم ي تقدمػػة الهيئػػة لهػػـ البرنػػامج التػػدريبم الػػذاسػػتلادتهـ مػػف 
التركيػز  مػػل واػدمت الدراسػة بعػػض التو ػيات، منهػات لمح ػوؿ  مػل رخ ػة مراجػػ  خػارجم، 

   برامج ت داد المراجعيف الخارجييف.التدريف الميدانم   م مواا  العمؿ كجز  أ يؿ  م 
 الجػػودة تطبيػػؽ مشػػكبلتل  ٖٕٔٓ السػػعيد، و مهػػدي و رشػػوافة دراسػػة تعراػػتكمػػا 

  ينػة  مػل اسػتبانةتطبيػؽ  وذلػؾ مػف خػبلؿ ،بم ػر الجػامعم ابؿ التعميـ بمبسسات واال تماد
 و ينػة األمػور، أوليػا  مػف و ينػة الجػامعم، ابػؿ بالتعميـ واألخ ائييف والمعمميف اإلدارييف مف
بعػػض  تلػػل الدراسػػة وتو ػػمت ،بورسػػعيدمحا ظػػة ب والتعمػػيـ التربيػػة بمديريػػة الػػد ـ  ريػػؽ مػػف

مختملة والتم مف بينهػات امػة  مجاالت  م الجامعم ابؿ التعميـ جودة واماف اال تماد مشكبلت
 ػػم دور تمػػؾ الوحػػدات ، واػػعؼ مختمػػؼ المػػدارسالتعػػاوف بػػيف وحػػدات التػػدريف والجػػودة  ػػم 

، وامة مشاركة المجتم  المحمم وأوليػا  األور  ػم  مميػة التقػويـ متابعة  مميات التقييـ الذاتم
 .الذاتم

 الهيئػػػة تتبعهػػػا التػػػم السياسػػػات  ٕ٘ٔٓ الكػػػومم، و العا ػػػمة دراسػػػة كمػػػا ر ػػػدت
لمبسسػات التعمػيـ ابػؿ  الخارجم المراج  أدا   مم الحكـ القومية لاماف الجودة واال تماد  م

 اللريػػؽ رئػػيس وتقيػػيـ المراجعػػة، للريػػؽ المبسسػػة تقيػػيـ  ػػم والتػػم تتم ػػؿ بم ػػر،الجػػامعم 
 مػػف  ػػدداً  تتاػػمف تقيػػيـ اسػػتمارات خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ اللريػػؽ، لػػرئيس المراجػػ  وتقيػػيـ لممراجػػ ،

 لممراجػػػ  الحقيقػػػم األدا   ػػػف ُتعبػػػر ال التقػػػارير بنػػػود تمػػػؾ أف الدراسػػػة وأواػػػحت المبشػػػرات،
 األدا  تقيػػيـ  نا ػر امػة نتيجػة بهػا يقػـو التػػم المهمػات جميػ   ػم أداب  تقػيس وال الخػارجم،
 الخػػارجم، الُمراجػػ  ألدا  الشػػاممة الوااعيػػة ال ػػورة تقػػدـ ال  هػػم وبالتػػالم  ميهػػا، المشػػتممة
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 جهػػة مػػف شػػكوى اُػػدمت تذا تال بػػالمراج  الخػػاص بػػالتقييـ االهتمػػاـ يػػتـ ال أنػػة تلػػم باإلاػػا ة
 سياسػات تطػوير يتطمػف الػذي األمػر المراجعػة،  ريػؽ مف ال ارخ التق ير  ف ُتعبر المبسسة

 وبمػا معػة، تتعامػؿ التػم الجهػات جميػ  ةرا  و قػاً  المراجعػة  ريػؽ أ ػراد مف  رد كؿأدا   تقييـ
 .الخارجم لممراج  مهنية تنمية تحداث  م ويسهـ وكيلم كمم بشكؿ أداب  يحكـ

 مبسسػات ا تمػاد لمعػايير مقتػرحت ػور  تقػديـ تلػل  ٕٛٔٓدراسة ةحمد،  هد ت كما
الػػدوؿ،  بعػػض خبػػرات اػػو   ػػم المهنيػػة لمتنميػػة م ػػر كمػػدارس  ػػم الجػػامعم ابػػؿ التعمػػيـ

 الخبػرا  بعػض مػف  ينػة مف خبلؿ تطبيؽ استمارة دللم  مل دللم واستخدمت الدراسة أسموف
 هيئػػػة أ اػػػا  مػػػف   ػػػردًا ٖٚبم ػػػت ة الجػػػامعم ابػػػؿ التعمػػػيـ تطػػػوير مجػػػاؿ  ػػػم المتخ  ػػػيف

 لمطلولػػة العربػم والمجمػس واال تمػػاد الجػودة لاػماف القوميػة والهيئػػة بكميػات التربيػة التػدريس
 الجػامعم ابػؿ التعمػيـ مػدارس ا تمػاد أف أهمهػا مػف نتائج  دة تلل الدراسة والتنمية. وتو مت

 المجتمعيػػة، الشػػراكة هػػمت معػػايير سػػبعة بتػػوا ر يتحقػػؽ م ػػر  ػػم المهنيػػة لمتنميػػة كمػػدارس
، واػد اللنػم والػد ـ التقػويـ ونظـ واألخ ائم، المدرسية، والقيادة والمعمـ، والعامميف، والمتعمـ،

   واعت الدراسة مبشرات لهذ  المعايير.
 خطػط معػايير محدودية تلم  ٕٕٓٓ محمد، و البل   بد و محروسة دراسة تو متو 
  ػم  ميهػا تعتمد والتم واال تماد، الجودة لاماف القومية الهيئة معايير  م المدرسم التحسيف

 بالمػدارس العػامميف تػدريف اعؼ تلم باإلاا ة المدارس، بتمؾ المدرسم التحسيف خطط تلعيؿ
 المػػدارس، تمػػؾ جػػودة لاػػماف تجرا اتهػػا تنليػػذ وكيليػػة التحسػػيف خطػػط ت ػػداد  مػػل المعتمػػدة
 التربػػوييف، القػػادة ابػػؿ مػػف بانتظػػاـ ومراابتهػػا والممارسػػات السياسػػات بتقيػػيـ الدراسػػة وأو ػػت
 ومراجعتهػا الجػامعم ابػؿ التعمػيـ لمبسسػات واال تماد الجودة لاماف القومية لمهيئة والمم ميف

 ممارسػاتهـ وتحسػيف وتعميمهـ الطبلف تعمـ لد ـ بالمدرسة األ راد  ا مية لتحديد الارورة  ند
 .والتعميمية التربوية

  ػف ال ػادرة اال تمػاد معػايير تمعبػة الذي الدور  ف  ٕٕٔٓ هندي،ة دراسة وكشلت
 لممػدارس التنا سػية القػدرة وتعزيػز تحسػيف  ػم واال تمػاد التعمػيـ جػودة لاػماف القومية الهيئة

  امػػة ب ػلة التعميميػة المبسسػات  ػم تنا سػية اػدرة تحقيػؽ يعتبػر حيػث المعتمػدة، االبتدائيػة
 التعمػيـ جػودة لاػماف القومية لمهيئة األساسم الهدؼ هو خا ة المعتمدة االبتدائية والمدارس
أهمهػات وجػود تحسػيف  عمػم  ػم  مف النتائج، مف مجمو ة تلل الدراسة تو مت واد واال تماد،
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وينق ػة المتابعػة المسػتمرة ولكنة مبات  م ك يػر مػف المػدارس  ،جودة أدا  المدارس المعتمدة
ة شػػروط اسػػتمرارية اال تمػػاد مػػف جانػػف الهيئػػ جديػػة تطبيػػؽوالتحليػػز المناسػػف، مػػ  اػػعؼ 

 .واال تمادالقومية لاماف الجودة 
 ػػػم حػػػدود  مػػػـ –واػػػد أسػػػهمت مختمػػػؼ الدراسػػػات السػػػابقة التػػػم تػػػـ الرجػػػوع تليهػػػا 

 اػماف سياسػات  مػل أ ػر لهػا التم المباشرة وغير المباشرة العوامؿ أهـ تيااح  م -الباح اف
 والمسػاراتأهػـ أبعػاد هػذ  السياسػات وتواػي   ،الجػامعم ابػؿ التعمػيـ مبسسات وا تماد جودة

الحاليػػة  الدراسػػةمواػػوع  أهميػػة  مػػل ػػم التوكيػػد  الدراسػػات هػػذ أ ػػادت لهػػا، كمػػا  الموجهػػة
 . م هذا الشوف العالمية لمتوجهات ومواكبتها

تسػػير الدراسػػة و قػػًا لممحػػاور راسػػة، وطبقػػًا لممنهجيػػة المتبعػػة  واتسػػااًا مػػ  أهػػداؼ الد
 تاةتية

 صياصات ضنان جودة واعتناد مؤصضات التعليه قبل اجلامعييف تطويز أواًل: أفضل املنارصات العاملية 

نحػػو االسػتلادة مػػف أ اػػؿ  -  ػػم اةونػػة األخيػرة -والمحمػم  م ظػػؿ التوجػة العػػالمم ػ
حػػوؿ  يػػةنظـ التعميماػػماف جػػودة الػػمختمػػؼ الجوانػػف ذات ال ػػمة بالممارسػػات العالميػػة  ػػم 

مجهػود التػم تبػذلها الحكومػات والمبسسػات، وتقػديرًا ل مبشػرات تعميميػة شػاممة،مقارنة بالعالـ، 
ارسػات العالميػة  اػؿ الممأ  ػرض يمكػف  تم تاعها والسياسات التم تتبناهاواالستراتيجيات ال

مبسسػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػامعم، وذلػػؾ  مػػم النحػػو  ا تمػػادو  اػماف جػػودة ػم مجػػاؿ سياسػػات 
 اةتمت

 اخلارجيني ملؤصضات التعليه قبل اجلامعي صياصات اعتناد املزاجعني - أ

المراجعػػة الخارجيػػة لجػػودة مبسسػػات  لعمميػػةالعمػػود اللقػػري  يم ػػؿ المراجػػ  الخػػارجم
نمػا قت ر دور   مم التقييـ الكمم  قػطالتعميـ ابؿ الجامعم، والرا د الحقيقم لوااعها، وال ي ، وا 

سػموكيات وأخبلايػات المعممػيف و تلم التقييـ الكيلم متاػمنًا و ػؼ جػودة التػدريس ذلؾ يتعدى 
مػػف مبلحظػػات ومقػػاببلت ومنااشػػات مػػ  اإلدارة  والتبلميػػذ وغيػػر ذلػػؾ، مسػػتخدمًا أدوات متنو ػػة

مػ  البيانػات الُعميا والعامميف بالمدرسة، األمر الذي يتطمف امتبلؾ المراجػ  الخػارجم لمهػارات ج
متابعػػة  أو  ػػمة اإل ػػداد لهػػا ، والتعامػػؿ معهػػا باحترا يػػة سػػوا   ػػم مرحمػػوالمعمومػػات وتحميمهػػا

  (Baxter, J & Clarke, J. 2013: 702-718). تنليذها
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ومػػػػػف أ اػػػػػؿ الممارسػػػػػات العالميػػػػػة  ػػػػػم تدارة أدا  المػػػػػراجعيف الخػػػػػارجييف   مػػػػػؿ 
هيئػػػػػة التلتػػػػػيش الهولنديػػػػػة كمػػػػػنظـ لممعر ػػػػػة، حيػػػػػث تمتمػػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف السػػػػػمات لتنظػػػػػيـ 

مسػػػػبولة  ػػػػف تتاحػػػػة البيانػػػػات ذات  "المعر ػػػػةوحػػػػدة إلدارة "المعر ػػػػة المتقدمػػػػة، وتخ ػػػػص 
دارة المعر ػػػػة  ال ػػػمة، ود ػػػـ العمػػػؿ التحميمػػػػم والبحػػػوث التػػػم ُأجريػػػػت  مػػػل أرض الوااػػػ ، وا 

البلزمػػػػػة لتقيػػػػيـ جودتهػػػػا، كمػػػػػا تػػػػدمج هيئػػػػػة  "الػػػػذاكرة التنظيميػػػػة"داخميػػػػًا، والحلػػػػاظ  مػػػػػل 
 ظ  مػػػػػل التلتػػػػػيش الهولنديػػػػػة بشػػػػػكؿ مسػػػػػتمر  البحػػػػػوث األكاديميػػػػػة  ػػػػػم  ممهػػػػػا، وتحػػػػػا

االت ػػػػػػاؿ الو يػػػػػػؽ والتعػػػػػػاوف مػػػػػػ  المجتمػػػػػػ ،  مػػػػػػل سػػػػػػبيؿ الم ػػػػػػاؿ  البحػػػػػػوث التربويػػػػػػة 
الهولنديػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػبلؿ د ػػػػػوة طػػػػػبلف الػػػػػدكتورا  لدراسػػػػػة  ممهػػػػػا ونشػػػػػر نتػػػػػائج أبحػػػػػا هـ، 
ونتيجػػػة لػػػذلؾ، تػػػـ تجػػػرا  العديػػػد مػػػف المنشػػػورات المتػػػو رة  ػػػم المجػػػبلت الوطنيػػػة والدوليػػػة 

-Ehren & Visscher, 2008: 51)تقػػويـ. حػػوؿ األسػػاس النظػػري لممارسػػات ال
72) 

 بلاػػات  لػػيس لهػػـمػػف أ اػػا  مالمراجعػػة الخارجيػػة  ػػم  مميػػة  يشػػارؾو ػػم ألمانيػػا  
شخ ػػية أو مهنيػػة أو رسػػمية بالمدرسػػة التػػم يػػتـ تقييمهػػا،  مػػم أف يكونػػوا مػػف الخبػػرا   ػػم 
التربيػػػة، وممػػػف لػػػديهـ الخبػػػرة  ػػػم تجػػػرا  الدراسػػػات التجريبيػػػة الميدانيػػػة ومهػػػارات اإلح ػػػا  
وتكنولوجيا المعمومات، وممف لديهـ خبرة بتقػويـ المػدارس و بػت نجػاحهـ  ػم ذلػؾ، واػد يكػوف 

المتخ  ػيف  ػم  مػـ الػنلس   الخارجم مف المديريف أو مف ُمػدربم المعممػيف، أو مػف المراج
، اإل ػداد الميػدانم  –داد النظري ، ويتـ توهيؿ المراج  الخارجم مف خبلؿ تكامؿ ةاإل المدرسم

تنليذ العديد مػف البػرامج التدريبيػة وورش العمػؿ، ويمكػف أف ياػـ  ريػؽ المراجعػة مػف يػتـ م  
 اا  الخارجييف، وهـ مف المم ميف لآلبػا  واالتحػادات الطبلبيػة، ومػف المهتمػيف تسميتهـ باأل

 (Hessen, 2014: 4-5)بالتعميـ إل را   ممية المراجعة. 
 مػػػل التكامػػػؿ بػػػيف  مميػػػة  بػػػإنجمترا اػػػماف جػػػودة األدا  المدرسػػػموتعتمػػػد سياسػػػات 

ونظيراتهػػا التػػم تػػتـ مػػف  ، OFSTEDمكتػػف المعػػايير التربويػػة ةالتلتػػيش التػػم تػػتـ مػػف خػػبلؿ 
و قػًا لملئػات اةتيػةت  الملتشػيف الخػارجييف يتـ ت ػنيؼحيث خبلؿ السمطات التعميمية المحمية، 

  ٘ٗ-ٖٗ تٕٛٓٓالجماؿ، ة
ؿ أو المعتمػد   -ٔ تربيػة مػف أ ػحاف الخبػرة بال "Registered Inspector"الملتش الُمسػجا

"  مػػل  مميػػات التلتػػيش، وُيعػػد العن ػػر األهػػـ OFSTEDويػػتـ تدريبػػة بواسػػطة "والتعمػػيـ، 
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 ػػم نظػػاـ التلتػػيش بػػإنجمترا حيػػث يقػػود هػػذا الملػػتش  ريقػػًا كػػامبًل مػػف الملتشػػيف التربػػوييف 
ونو هػا، كمػا يعػد المسػئوؿ  زيارتهػاالذيف يتحدد  ددهـ  مل حسػف حجػـ المدرسػة المػراد 

بالتعػاوف والتشػاور مػ    ف كتابة التقرير النهائم  ف المدرسػة الخااػعة لمتلتػيش، وذلػؾ
 ػػم أحػػد  ػػرؽ التلتػػيش  أف يكػػوف  اػػوا متخ  ػػاً اػػا   ريقػػة، وُيرا ػػل  ػػم اختيػػار   أ 

سػػػػنوات، ويتمتػػػػ  بالكلػػػػا ة المهنيػػػػة  ٙت ٗالمدرسػػػػية، ولديػػػػة خبػػػػرة  ػػػػم التػػػػدريس مػػػػف 
والشخ ية وابط النلس، ويجتاز البرامج التدريبية المطموبة لهذا العمؿ واالختبػار المقػرر 

يتميػػز بشخ ػػية جذابػػة واػػدرة خا ػػة  مػػل  هػػـ األ ػػراد والجما ػػات والعمػػؿ معهػػـ لػػذلؾ، و 
سػػيؽ، وبنػػا   بلاػػات تنسػػانية بتعػػاوف وايػػادتهـ بنجػػاح، ولديػػة القػػدرة  مػػل التنظػػيـ والتن

ويعمػؿ تحػت االختبػار لمػدة  ػبلث سػنوات، ويػتـ تقويمػة مػف ابػؿ ملتشػم  ػاحبة  ،ناجحػة
تلتػيش التػػم يقػػدمها، وادرتػة  مػػل ايػػادة  ريػػؽ الجبللػة  مػػل أسػػاس مػدى جػػودة تقػػارير ال

 التلتيش  م الميداف.
 ػػم تحػػدى المػػواد الدراسػػية أو أحػػد  رو هػػا  Team Member""متخ ػػص ال الملػػتش -ٕ

ويقدـ طمبات االناماـ لملرؽ التلتيشية كملتشػيف متخ  ػيف  ، يزيا   -ةكيميا  كالعمـو
خا ػة بػذلؾ، وُيرا ػل  ػم بالمواد الدراسية المختملة ب لة  ردية، أو  ف طريؽ المكاتف ال

 مػل مبهػؿ جػامعم متخ ػص  ػم أحػد  ػروع المػنهج الدراسػم،  أف يكوف حا ػبلً اختيار   
القػػدرة  مػػل العمػػؿ  ػػم  ريػػؽ،  و مػػؿ  ػػم الحقػػؿ التربػػوي كمػػدرس أو مػػدير مدرسػػة، ولديػػة

ويمتمؾ مهارات مهنية تتعمؽ بوظيلػة التلتػيش التربػوي، واجتػاز البػرامج التدريبيػة المقػررة، 
 .مور التربوية واحتياجات المجتم وُممِما باأل

ية مػػف أ ػػحاف التجػػارف والخبػػرة الشخ ػػ "Lay Inspector"الملػػتش غيػػر المتخ ػػص  -ٖ
مكاناتػة،  مػا يكػوف مػف خػارج الحقػؿ  وغالبػاً  م مجاؿ التعميـ وُيستلاد منػة حسػف ادراتػة وا 

التربوي، وال رض مف اشتراكهـ هو وجود مم ؿ أل راد المجتمػ  يعكػس وجهػة نظػرهـ حػوؿ 
مػػا يكػػوف الملػػتش غيػػر المتخ ػػص ذا تلمػػاـ بػػاألمور  المدرسػػة ونظػػاـ التلتػػيش، وغالبػػاً 

أف تكوف لدية خبرة تربوية كا يػة ُتمِكنػة مجتم ، وُيرا ل  م اختيار   ت الالتربوية واحتياجا
لمػاـ  مف متابعة  ممية التلتيش، واجتاز  ترة التدريف المقررة بنجاح، وذو تطػبلع واسػ ، وا 

 .  تكويف العبلاات اإلنسانية الطيبةبكا ة األمور التربوية، ويتمت  بمهارة 
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شيف التابعيف لمحكومة مػ  زيػادة  ػدد الملتشػيف تقميؿ أ داد الملتبانجمترا  اهتمتواد 
بالمػػدارس، وهػػذا يعنػػم أف  ػػف  العمػػؿ سػػوؼ يتحػػوؿ تلػػم الملتشػػيف الػػذيف يػػتـ تػػوظيلهـ  ػػف 
طريؽ السمطات التعميمية المحمية، بؿ والوكاالت والتجمعػات التػم تح ػؿ  مػم اال تمػاد لتنليػذ 

يش  مػػم أسػػاس دمػػج التقػػويـ العمػػؿ التلتيشػػم  ػػم المػػدارس، حيػػث تػػـ تبنػػم أسػػاليف لمتلتػػ
والمحاسػػبية  ػػم  قا ػػة السػػمطة المحميػػة ومدارسػػها، وجعمهػػا جػػز  ال يتجػػزأ مػػف  قا تهػػا، والػػذي 
يمتد تلم أف يكوف هناؾ موظؼ واحد  قط مف السػمطات المحميػة مسػئواًل مسػئولية مباشػرة  ػم 

الم ػطم  العػاـ سمسمة متابعة النظاـ المدرسم، وهد ة هو تحسيف النظاـ وجودتة، واد أ ب  
 A criticalهػػو  ال ػػديؽ النااػػد  ؼ الملتشػػيف الخػػارجييف  ػػم انجمتػػراالػػذي ُيسػػتخدـ لو ػػ

friend" وهذا ي دؽ  مل الملتشيف، ومديري المدارس األخرى، واالستشػارييف مػف الجامعػات "
هػػبال  وبطػػرؽ مختملػػة يمكػػنهـ مسػػا دة المػػدارس مػػف  ورجػػاؿ األ مػػاؿ، واةبػػا  وغيػػرهـ.  كػػؿ

 (Swaffield. & MacBeath, 2005: 239)زوايا مختملة. 
ا تمػاد المػراجعيف الخػارجييف مما سبؽ يتا  توكيد الممارسػات العالميػة  مػل أهميػة 

داريةبنا   مم  ، وكذلؾ االهتمػاـ تبهمهـ لمقياـ بهذ  المهمة الحيوية مقومات شخ ية و نية وا 
يدانيػة م ػحوبة بالتػدريبات وورش بشكؿ يجم  بيف الجوانف النظرية والم بلترة ت داد  وتوهيمة

مػف خػبلؿ معػايير  المػراجعيف الخػارجييفوالتوكيد كذلؾ  مل تقيػيـ أدا  العمؿ المك لة والهاد ة، 
سوا  مػف جانػف أارانػة أو مػف خػبلؿ المدرسػة التػم يقػـو بزيارتهػا أو مػف خػبلؿ دايقة لؤلدا ، 

مػ  التوكيػد  مػل اػرورة وجػود ، أو جهػات مجتمعيػة أخػرى مم ميف يخريف  ػف هيئػة اال تمػاد
 . مل أرض الواا  والبحوث التم تجرى التحميميةذاكرة تنظيمية دا مة لمجهود 

 تضنني املغاركة يف التكيينات الدولية بضياصات اعتناد مؤصضات التعليه قبل اجلامعي - ب

ؿ معر ػػة ايمػػة أو كػػؿ مػػنهج أو برنػػامج تربػػوي مػػف أجػػيعػػد التقيػػيـ جػػز ًا أساسػػيًا مػػف 
كػاف ذلػؾ القػرار يقاػم بتعديمػة أـ  دة  مم اتخاذ ارار بشونة، سوا  لمساوا جدوى هذا المنهج

ـ االستمرار  ية وتطوير ، ومف هذا المنطمؽ توجهت السياسات التعميمية  ػم مختمػؼ دوؿ العػال
لمقػائميف  مػم هػذ  السياسػات مػدي تحقػيقهـ  معبػرة وكاشػلة تلم المشاركة  م تقييمات دوليػة

ألهدا هـ التعميمية و ؽ المعايير العالمية، وهم بذلؾ تسا د  مم ت ػحي  المسػار  مػم اػو  
و ػػورة  التقنيػػةمػػة لمجتمػػ  المعر ػة و  ػػر  يػػة العالميػػة، بحيػػث تكػوف أك ػػر مبلاألهػداؼ التربو 
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، ربيػػة والتعمػػيـقدمػػة. ةوزارة التالمعمومػػات الػػذي تعيشػػة المبسسػػات التعميميػػة  ػػم الػػدوؿ المت
  ٘ تٕ٘ٔٓ

وتكمف أهمية التقييمات الدولية  م ايػاس مػدى تػو ير األنظمػة التربويػة المختملػة  ػم 
مداد كػؿ دولػة مشػاركة  تعمـخملياتها ال قا ية واالجتما ية واالات ادية  مل مستوى  الطبلف، وا 

كسػاف الطػبلف المهػارات العمم يػة التػم تعتمػد  مػل بم ادر  ريػة لتحميػؿ نتػائج أدا  طبلبهػا، وا 
والتحػػدي، واالهتمػػاـ بتطػػوير طرائػػؽ التقػػويـ والتركيػػز  مػػل التقػػويـ  أسػػموف التلكيػػر والتحميػػؿ

مػػػل ايػػػاس مػػػدى تقػػػدـ الطػػػبلف  ممًيػػػا، والقػػػدرة  ايػػػاس المهػػػارات المكتسػػػبة  كًريػػػا و البنػػػائم و 
بالمقارنػػة مػػ  الػػدوؿ األخػػرى  ػػم  تػػرة زمنيػػة واحػػدة، وتػػو ير م ػػادر غنيػػة مػػف المعمومػػات 

، ومطػػػوري المنػػػاهج، ومػػػدربم المعممػػػيف، التعميميػػػةل ػػػانعم السياسػػػة التربويػػػة، والقيػػػادات 
 بلاػػة بمخرجػػات  ـوالعػػامميف  ػػم أجهػػزة القيػػاس والتقػػويـ، والبػػاح يف التربػػوييف وجميػػ  مػػف لهػػ

العممية التعميمية  ب رض وا  الخطط وتنليذ األنشطة التم تسػهـ  ػم تحسػيف جػودة التعمػيـ، 
  ٕٛ-ٚ تٕٕٓٓئة تقويـ التعميـ والتدريف،ومف أبرز هذ  التقييمات الدولية ما يممت ةهي

 Trends of the International Mathematics andةTIMSS الدراسػة الدوليػة -
Science Studyف بلقيػيـ االتجاهػات  ػم مػدى تح ػيؿ الطػ ت وهػم دراسػات  الميػة لت

تسعل معظػـ نظػـ التعمػيـ  ػم العػالـ لممشػاركة و ، بات  م مادتم الرياايات و العمـووالطال
، أو تقويمػػة تبػػراز تميػػز النظػػاـ التعميمػػم  يهػػاتمػػا بهػػدؼ  االختبػػارات ػػم هػػذ  الدراسػػات و 

لبلطبلع  مل مستوى أدائة رغبػة منهػا لمواكبػة الػدوؿ المتلواػة  ػم هػذا المجػاؿ، وتشػرؼ 
 International (IEA) ميهػػػػا الجمعيػػػػة الدوليػػػػة لتقيػػػػيـ التح ػػػػيؿ التربػػػػوي 

Association for the Evaluation of Educational Achievement   
 Progress In International Readingة PIRLSبرنػػامج التقيػػيـ الػػدولم   -

Literacy Study ت وهم دراسة واختبار دولم يقـو  مل أسػاس المقارنػة لقيػاس اػدرات 
الم ػػة األـ  -وطالبػػات ال ػػؼ الرابػػ  االبتػػدائم  ػػم مهػػارات القػػرا ة بم ػػة الدراسػػة  طػػبلف

   وذلؾ لتحديد جوانف القوة والاعؼ لديهـ، ومف  ػـ تطػوير تمػؾ المهػاراتلمدولة المشاركة
تطػػوير  ويسػػهـ  ػػم واالرتقػػا  بهػػا، بمػػا يحقػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة لمتعمػػيـ، ويمبػػم متطمبػػات 

ف وكلاياتهـ، وتشرؼ  ميها الجمعية الدوليػة لتقيػيـ التح ػيؿ التربػوي تحسيف ادرات الطبل
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(IEA) International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement 

 Program for International Studentة PISAدولم  برنػػػامج التقيػػػيـ الػػػ -
Assessment ت وهػػم مجمو ػػة مػػف الدراسػػات تشػػرؼ  ميهػػا منظمػػة التعػػاوف والتنميػػة 

 امػًا  ٘ٔالذيف أتموا  والطالبات الطبلفؾ   بهدؼ معر ة مدى امتبل (OECD)االات ادية 
القػػػػرا ة ارات والمعػػػػارؼ األساسػػػػية  ػػػػم مػػػػواد لممهػػػػ-دوف ا تبػػػػار ل ػػػػلو هـ الدراسػػػػية-
 .رياايات والعمـووال

 Teaching and Learningة TALISالدوليػػة لمتعمػػيـ والػػتعمـ  المسػػحيةالدراسػػة  -
International Survey ميميػة وأواػاع أوؿ دراسة دولية تركػز  مػل البيئػة التع وهم ت

، وتعقػد ب ػلة ٕٛٓٓألوؿ مرة  ػاـ ، والتم نلذت التدريسية  م المدارسو الهيئة اإلدارية 
وتقػدـ  ،(OECD)منظمػة التعػاوف والتنميػة االات ػادية  تحت تشػراؼ سنوات ٘دورية كؿ 

 .ايػػادات المػػدارسة السياسػػات التعميميػػة لممعممػػيف و تنميػػو  لتحميػػؿ  ر ػػة تػػو ير البيانػػات
نلػس  اةخػريف الػذيف يواجهػوف مػل  تعػرؼماللر ػة للمػدوؿ المشػاركة  هذ  الدراسة وتتي 

 .لتعمـ مف نهج السياسات األخرىالتحديات مف أجؿ ا
كإحػدى بػرامج  – PISA  الختبػارات Philipp, Et. Al, 2013دراسػة ةواػد أكػدت 

أف نتػػائج اختبػػار  -خارطػػة طريػػؽ  كريػػة لت ييػػر السياسػػاتلدوليػػة لجػػودة التعمػػيـ و التقييمػػات ا
PISA  كاف  مل أجندة ت بلح السياسػة التعميميػة األلمانيػة، ألنهػا كشػلت أوجػة الق ػور  ػم

الاػ ط نحػو الدور الكبيػر  ػم  هذا االختبار كاف لنتائجنظاـ التعميـ مقارنة بمنا سية، وبالتالم 
تػػـ ت ييػػر مشػػهد  " ػػن  السياسػػات المسػػتندة  مػػل البيانػػات"اإل ػػبلح الشػػامؿ، وتحػػت  نػػواف 

التػػوجيهم لمنظمػػة التعػػاوف والتنميػػة  ػػم الجوانػػف االات ػػادية  نم و قػػا لئلطػػارالتعمػػيـ األلمػػا
التركيػػز  مػػل التعمػػيـ و  جذريػػة  ػػم التلكيػػرت ييػػرات  تحػػداث وتػػـ .وبشػػكؿ مك ػػؼ  مػػل التعمػػيـ

 .لمدولة ككؿوتحقيؽ التماسؾ االجتما م  با تبار التعميـ يم ؿ العامؿ االات ادي الرئيسم 
مسياسػة ل  مػل االهتمػاـ البػال   (Nusche, D., et al. 2014 كمػا أكػدت دراسػة

تحسيف مكانة النظػاـ التعميمػم  ػم التقييمػات الدوليػة، مػ  التركيػز بشػكؿ بالتعميمية  م هولندا 
خاص  مل زيادة نسف الطبلف المتميزيف، وتعزيز التح يؿ األكاديمم العاـ واالستجابة بشػكؿ 

مهػػارات "اللئػػات الطبلبيػػة، وتحػػوؿ االنتبػػا  تلػػل  أ اػػؿ الحتياجػػات التعمػػيـ والػػتعمـ مػػف مختمػػؼ
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توظيػػػؼ و والعمػػػؿ  ػػػم  ريػػػؽ اإلبػػػداع والتعػػػاوف القػػػدرة  مػػػل القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف" م ػػػؿ 
نظػػػاـ تقػػػويـ األدا  ومتابعتػػػة  ػػػم التعمػػػيـ ابػػػؿ  كمػػػا أدىتكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالت ػػػاالت، 

 الجامعم دورًا هامًا  م د ـ تحقيؽ األهداؼ التعميمية واتخاذ ارارات بشونها.
ومػػػف الممارسػػػات العالميػػػة المتميػػػزة  ػػػم التقييمػػػات الدوليػػػة  برنػػػامج التقيػػػيـ الػػػدولم 

"PISA-Based Test for Schools"  الطالػػف أدا  لتقيػػيـ  وسػػيمة مهمػػةوالػػذي يعػػد
شػػبكات المػػدارس المهتمػػة بالمعػػايير ؿ مػػف ابػػالنتػػائج تسػػتخدـ حيػػث والمدرسػػة  بػػر اإلنترنػػت، 

المقارنػػات  و مػؿ وواػ  التحسػيناتلػػد ـ البحػوث الجهػات اإلشػرا ية كػذلؾ و القوميػة والدوليػة 
 اتيحمؿ المهػارات والتطبيقػكما مومات و لية  ف النظاـ المدرسم، معالبرنامج ، ويو ر الدولية
الرئيسػية، واػد تػـ واػ  هػذا االختبػار مػف  PISAلمعارؼ الطػبلف ويقارنهػا بجػداوؿ  ةاإلبدا ي

أشار اادة المدارس المشاركة  ػم هػذا اد و  .OECD"" التعاوف االات ادي والتنمية ابؿ منظمة
المجػػاالت التػػم تحتػػاج تلػػل  االختبػػار أف بيانػػات الدراسػػة أسػػلرت  ػػف معمومػػات مهمػػة حػػوؿ

نة، تحسيف  م هذا التقييـ، وهو ما يو ر  ر ة حقيقيػة لتقػديـ  أف تشارؾمدرسة  بإمكاف أي وا 
معمومػػات  ػػف سػػياؽ التعمػػيـ المدرسػػم، و ا ميػػة وكلػػا ة العمميػػة التعميميػػة، ويليػػد  ػػم تقػػديـ 

 ,NWEA FAQ.حػؿ مشػكبلتهاات متنو ػة مػف مػدارس مختملػة حػوؿ العػالـ  ػم كيليػة خبػر 
2015: 1-2)  
العديد مػف اللوائػد لمػنظـ التعميميػة، والتػم مػف  م تحقيؽ التقييمات الدولية سهـ تكما 

  تذ تمكف كؿ مدرسة مف ايػاس أدائهػا  مػل حػدة، وذلػؾ  ػم تو ير أداة لمقياس المقارفبينهات 
 ر أداة تعمػػـ ومقيػػاستػػو م، كمػػا أنهػػا ال ػػعيديف الػػوطنم والعػػالممقابػػؿ المػػدارس والػػنظـ  مػػل 

لحػػؿ   تذ تقػػيس المهػػارات التػػم يحتػػاج الطػػبلف لتطويرهػػا، والمعممػػيف تشخي ػػم اػػيلـ لممػػدارس
يمػػن  ، ـ تقريػػر معمومػػاتم مل ػػؿيتقػػدة، كمػػا تسػػهـ  ػػم  ػػم سػػيااات غيػػر مولو ػػ المشػػكبلت

بلف، لتحسػػيف  مميػػة تح ػػيؿ الطػػ ، وذلػػؾ، ومناخهػػا التعميمػػمئهػػاالمدرسػػة ربيػػة متعمقػػة ألدا
جػػرا  التحسػػينات  ػػم المػػدار  الػػتعمـ مػػف النظػػرا  س، هػػذا باإلاػػا ة تلػػل دورهػػا  ػػم تحقيػػؽ وا 

تاحة  ،مف أ اؿ الممارسات العالميةو  العالمييف الميػة لمػتعمـ، االناماـ تلل الشػبكة الع رص وا 
الػذي يمكػف األمػر ، ف المػوارد والػربى وأ اػؿ الممارسػات لتحسػيف التعمػيـوحيث يتبادؿ المعممػ

 وتحليػػز االهتمػػاـ خػػارج اا ػػات الػػدرس بح ًػػا  ػػف التميػػز.اسػػتخدامة لػػد ـ التلكيػػر النقػػدي، 
  ٔٚ تٕٛٔٓةحسف، 
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يمكػػػف القػػػوؿ بتنػػػوع الممارسػػػات العالميػػػة  ػػػم مجػػػاؿ التقييمػػػات الدوليػػػة  مػػػا سػػػبؽم
، كمػػا هػػو وااػػ   ػػم اختبػػارات  ػػم مجػػاالت العمػػـو والريااػػياتلممبسسػػات التعميميػػة سػػوا  

TIMSS  بم ػة الدراسػة كمػػا هػو وااػ   ػم برنػامج التقيػيـ الػػدولم الدوليػة، أو مهػارات القػرا ة
PIRLS ، أو الجم  بيف مهارات القرا ة والرياايات والعمـو كما هو وااػ   ػم برنػامج التقيػيـ
، أو التركيػػز  مػػل جوانػػف أخػػرى ذات  ػػمة بالبيئػػة التعميميػػة وأواػػاع الهيئػػة PISAالػػدولم 

، مػػ  ا تبػػار TALISدراسػػات هػػو وااػػ   ػػم التدريسػػية واإلداريػػة وأخػػذها  ػػم اال تبػػار كمػػا 
 نتػػائج هػػذ  التقييمػػات مبشػػرات وموجهػػات مهمػػة لسياسػػات الػػدوؿ المشػػاركة  ػػم االختبػػارات

شػاممة لمواوؼ  مل جوانف القوة والاػعؼ  ػم أدا  المػدارس، ومػف  ػـ اتخػاذ اػرارات تطويريػة 
  م او  تمؾ النتائج.

 واملوينصياصات التكامل بني االعتناد املدرصي  -ج

واال تمػاد  School Accreditation بلاػة تكامميػة بػيف اال تمػاد المدرسػم  توجػد
 –ُيشػػػير اال تمػػػاد الكامػػػؿ لممدرسػػػة ، حيػػػث Professional Accreditationالمهنػػػم 

تلػػم أنهػػا أ ػػبحت اػػادرة  مػػم تحقيػػؽ أهػػدا ها بػػالجودة والنو يػػة  –كمبسسػػة تعميميػػة تربويػػة 
يتحقػؽ لخريجيهػا السػبؽ والتلػوؽ واألولويػة  ػم شػ ؿ  وأنشطتها، ومػف  ػـزمة  م برامجها البل 

الوظائؼ المهمة أو االلتحاؽ بالمسػتويات التعميميػة األ مػل،  ػم حػيف ُيشػير اال تمػاد المهنػم 
تلم اال تراؼ بجودة وكلا ة وأهمية المعمميف لممارسػة مهنػة التعمػيـ بالمدرسػة، وذلػؾ مػف ابػؿ 

كالنقابػات أو االتحػادات أو الػروابط المهنيػة الخا ػة أو هيئػات  مبسسات أ دت لهػذا ال ػرض،
اال تماد وغيرها، امانًا الستيلا  كؿ معمـ لممعايير التم ُتسػهـ  ػم اػماف جػودة األدا  الكمػم 

 ويػبدي ػم تطػار ا تمػاد المدرسػة ككػؿ،  لممعمػـلممدرسة، وهنا تظهػر أهميػة اال تمػاد المهنػم 
 ز األدا  المدرسم.تلم تحقيؽ جودة وتمي تكاممهما

وُيم ػػػؿ اال تمػػػاد المهنػػػم لممعمػػػـ   مميػػػة مخططػػػة ومنظمػػػة تسػػػتهدؼ اػػػماف جػػػودة 
اختيػػار وتوهيػػؿ المعمػػـ و ػػؽ معػػايير محػػددة، واػػماف جػػودة أدائػػة لعممػػة وتنميتػػة مهنيػػًا بشػػكؿ 

لمزاولػػة مهنػػة التعمػػيـ،  بػػر جهػػات مسػػتقمة، وتجديػػد  مسػػتمر ومنػػتظـ،  ػػف طريػػؽ التػػرخيص 
  وهنػػا يمكػػف القػػوؿ أف ٖٖ تٕٚٔٓةالاػػوي، وو ػػؽ معػػايير شخ ػػية ومهنيػػة واجتما يػػة. 

ومنػاهج حدي ػة  مبلئمػةبمػا تشػتمؿ  ميػة مػف مبػاِف  -مهمػا كانػت جودتهػا  -الػنظـ التعميميػة 
رة طيبػػة تال بوجػػود ووسػػائؿ تكنولوجيػػة متطػػورة   إنهػػا لػػف تحقػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة منهػػا ب ػػو 
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اادر  مل التو ير  م المتعمميف وتوجية سموكياتهـ وترجمة طموحات المجتمػ   ػم معمـ كؼ ، 
 .أبنائة

ويشػػػير التقريػػػر ال ػػػادر  ػػػف المركػػػز اإلاميمػػػم لمجػػػودة والتميػػػز  ػػػم التعمػػػيـ تلػػػل أف 
المعممػيف السياسات المتعمقػة باال تمػاد المهنػم لممعممػيف يجػف أف تكػوف  ا مػة  ػم الحػد مػف 

غيػػر المػػبهميف، و ػػم تعزيػػػز جاذبيػػة مهنػػة التعمػػيـ، وا تمػػػاد مبػػادا أساسػػية لتعزيػػز رواتػػػف 
مكانيػػة مسػػا لتهـ،  اػػبًل  ػػف ا تمػػاد موا يػػؽ أخبلايػػة شػػاممة لممعممػػيف، وتعزيػػز  المعممػػيف، وا 

 مػػػل نحػػػو يػػػتبل ـ مػػػ  أ اػػػؿ الممارسػػػات العالميػػػة. ةمنظمػػػة األمػػػـ  ،الاػػػمانات االجتما يػػػة
  ٖت ٜٕٔٓلمتربية والعمـ وال قا ة، المركز اإلاميمم لمجودة والتميز  م التعميـ، المتحدة 

 مػل أنهػـ  وكوريػا الجنوبيػة،  نمندا وسن ا ورة وكنػدا وال ػيف :واد تـ ت نيؼ كؿ مف
الجػػودة واال تمػػاد لمعمػػـ  نظػػـ مػػل القاػػايا المتعمقػػة بتطػػوير  أك ػػر الػػدوؿ اهتمامػػًا وتركيػػزاً مػػف 

المػػػبهبلت، و ػػػدد سػػػنوات الدراسػػػة، والمبسسػػػة  بمػػػا تشػػػممة مػػػفوالعشػػػريف،  القػػػرف الحػػػادي
 ,Mullis) . يػتـ تقػديمها، والتػدريف الميػدانم سية التمات الدر ااإل داد، والمقرر  المسئولة  ف

et al, 2012) 
مػػاد معممػػم يليػػات جديػػدة تقػػـو  مػػم ا ت يةال ػػينتبنػػت الحكومػػة  ػػم هػػذا اإلطػػار  و 

والتلكيػػر التػػوممم،  بنػػا   مػػم اػػدرتهـ  ػػم "تعزيػػز الموااػػؼ اإليجابيػػة، القػػرف الحػػادي والعشػػريف
تػػـ ت ػػنيؼ برنػػامج ، و "ئـ  مػػل مجتمعػػات الػػتعمـ الملتوحػػةالتعمػػيـ القػػاومسػػاهمتهـ  ػػم أنشػػطة 

منظمػة التعػاوف ال ػادر  ػف  TALISمجتمعات التعمـ  م والية شن هاي ال ينية و ػؽ تقريػر 
نة مف أ اؿ الممارسات العالمية  م مجاؿ تنظيـ مجتمعػات الػتعمـ الملتوحػة  مل تاالات ادي 

المشػػػتركة، والحلػػػاظ  مػػػل اسػػػتمراريتها، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تنشػػػا  شػػػبكة لممعممػػػيف منػػػذ  ػػػاـ 
والتػػػم تطػػػورت بعػػػد ذلػػػؾ لت ػػػب  أكاديميػػػة المعممػػػيف، وتػػػتـ مجتمعػػػات الػػػتعمـ  ػػػم  ،ـ1998

واليػػة "شػػبكات اإلنترنػػت لتبػػادؿ المعػػارؼ، ونجحػػت المػػدارس باإلاػػا ة تلػػل التوا ػػؿ مػػف خػػبلؿ 
الشػائعة مػف خػبلؿ تلعيػؿ أ اػؿ  تكبل ػم تيجػاد حمػوؿ لممشػ مف خبلؿ هذا البرنػامج "شن هاي

 مػل   تقريػرذات الو ػؽ  "هػونج كػونج"الممارسات، كما تـ ت ػنيؼ برنػامج حمقػات البحػث  ػم 
حيػث يػتـ تشػجي  المعممػيف  مػل الممارسات العالمية  ػم مجػاؿ حمقػات البحػث   أنة مف أ اؿ

وبحػػوث  خػػبلؿ بمػػورة تجػػاربهـ  ػػم  ػػورة مقػػاالت أكاديميػػة تعزيػػز الممارسػػات التعميميػػة مػػف
 (OECD 2015) (Ministry of Education – China 2015) .تجرائية
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ويوجػػد  ػػم الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة العديػػد مػػف المبسسػػات القائمػػة  مػػل  مميػػات 
بمبسسات ت داد المعمـ، ويم ؿ المجمػس الػوطنم ال تمػاد مبسسػات ت ػداد اال تماد واال تراؼ 

  National Council for Accreditation of Teacher Educationالمعممػػيف 
(NCATE)  ،يم ػؿ كمػا الجهة الرئيسة ال تماد المعمميف مهنيًا  م الواليات المتحػدة األمريكيػة

 Teacher Education Accreditation Council (TEAC)ا تمػاد المعمػـ مجمػس 
 ػػم نػػو مبر و الجهػػة المسػػئولة  ػػف ا تمػػاد بػػرامج ت ػػداد المعمػػـ بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة. 

  لت ػػب  TEACا تمػػاد معمػػـ التربيػػة ة  مػػ  مجمػػس NCATEة ـ انػػدمجت مبسسػػةٕٓٔٓ
 Council for the  ة(CAEPمبسسػػة واحػػدة هػػم مجمػػس ا تمػػاد ت ػػداد المعممػػيف 
Accreditation of Educator Preparation ونتيجػة لهػذا االنػدماج ظهػرت المعػايير  

الشػػراكة المهنيػة والممارسػػات  -المحتػوى المعر ػػم والتربػوي "والمتم مػة  ػػمت  CAEPالخمسػة 
اػماف جػػودة  -تػو ير البرنػامج  -جػودة المرشػ  مػف حيػث االسػػتقطاف واالختيػار  -الميدانيػة 

 National Council) ٕ٘ٛ تٕٛٔٓلعػانم و يخػػروف، ةاالبرنػامج والتحسػيف المسػػتمر". 
for Accreditation of Teacher Education, 2002: 1)  تٖٕٓٓ الموسػوي،ة 

ٕٗٓ  
 ػم الواليػات  مػاد مبسسػات وبػرامج ت ػداد المعمػـتعتمد معايير المجمس الػوطنم ال تو 

 NCATE  National Council for Accreditation Teacherالمتحػدة األمريكيػة ة
Education د مػبدا  أف كػؿ الطػبلف مػف الممكػف بػؿ ومػف الاػروري أف يتعممػوا مػل ا تقػا  

تػدريس مػبهميف واػادريف  مػل يتػوا ر لهػـ جميًعػا أ اػا  هيئػة  ومف  ـ يكػوف مػف العدالػة أف
ف المػديريف واإلخ ػائيي تم ػؿ ػة مػف العػامميف بالوظػائؼ األخػرى المنا سة باإلاا ة تلل مجمو 

كسػػابة  واالجتمػػا ييف وغيػػرهـ، النلسػػييف ممػػف تتػػوا ر لػػديهـ القػػدرة  مػػل تعزيػػز تعمػػـ الطالػػف وا 
المهارات األساسية والمعر ة الارورية لنجاحة كمػواطف مسػئوؿ يتمتػ  بالقػدرة  مػل المشػاركة 

 (NCATE, 2008) م اات اد المعر ة. 
الػػوظيلم  وتػػد ـ سياسػػات التكامػػؿ بػػيف اال تمػػاد المدرسػػم والمهنػػم التقػػدـ والتراػػم

ووجػػود مسػػارات مهنيػػة معتمػػدة ووااػػحة، وتنميػػة اػػدرات المعممػػيف والحلػػاظ  مػػل الكلػػا ات 
والخبرات الموجودة  م كؿ تخ ػص، وأف يظػؿ المعمػـ  مػل درايػة بالجديػد  ػم مجػاؿ تخ  ػة 
واادرًا  مل تطبيؽ أ اػؿ الممارسػات العالميػة نهواػًا بمسػتوى أدائػة المهنػم وذلػؾ مػف خػبلؿ 
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يػػة المهنيػػة المسػػتدامة، وتوجيػػة اهتمػػاـ المعممػػيف نحوهػػا وتػػو ير الواػػت والمػػوارد بػػرامج التنم
البلزمػػة لهػػا بالشػػكؿ الػػذي يجعػػؿ هػػذ  الممارسػػات المهنيػػة  ػػامبًل أساسػػيًا لبل تمػػاد المدرسػػم. 

كمػا   National Council for Standards of Vocational Education, 2013ة
أهمية معػايير اال تمػاد المهنػم لممعمػـ، والتػم مػف أهمهػا تمكػف تبكد الممارسات العالمية  مل 

المعمـ مف تخ  ة، وطبيعة  بلاتػة بطبلبػة وبزمبلئػة  ػم العمػؿ، وادرتػة  مػل اإلدارة اللعالػة 
لم ػػؼ مػػ  األخػػذ باألسػػاليف والممارسػػات التعميميػػة التلا ميػػة المبتكػػرة وغيػػر النمطيػػة، وواػػ  

سػا لة المعمػـ  ػف بػة وتنليػذها بلا ميػة، مػ  اػرورة مالخطط العبلجية لتحسيف مسػتويات طبل
  OECD, 2015ة المهنم. ةنتائج تقييـ أدائ

ومف بيف أ اؿ الممارسات العالمية  م اال تماد المهنم لممعمميف مػا تاػعة الواليػات 
جػرا ات متنو ػػة بتنػػوع الواليػػات والتػم تعتبػػر معػػايير أساسػػية  المتحػدة األمريكيػػة مػػف اػػوابط وا 

بالمعمميف ومن  ترخيص مزاولة المهنة لهـ، ومف أهـ هػذ  المعػاييرت الح ػوؿ  مػل  لبل تراؼ
الدرجػػة الجامعيػػة مػػف كميػػة معتمػػدة، الح ػػوؿ  مػػل أ مػػل درجػػة  مميػػة  ػػم مػػادة التخ ػػص، 
اسػػتكماؿ برنػػامج ت ػػداد المعممػػيف المعتمػػد مػػف ابػػؿ وزارة التعمػػيـ  ػػم الواليػػة، اجتيػػاز اختبػػارات 

ار القػػومم لممعممػػيف، اإللمػػاـ بمهػػارات الم ػػة اإلنجميزيػػة، اجتيػػاز المتقػػدـ مبػػادا الػػتعمـ واالختبػػ
دورة  ػػف دسػػتور الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة و ػػف تػػاريخ الدولػػة والحكومػػة الليدراليػػة والواليػػة 

 Teacher ، ةCalifornia Department of Education, 2021التػم يعمػؿ بهػا. ة
Certification Degrees, 2021  

كمػػػا تركػػػز سياسػػػات اال تمػػػاد المهنػػػم لممعممػػػيف  ػػػم اليابػػػاف  مػػػل خاػػػوع جميػػػ  
المتقدميف لمعمؿ بمهنة التعميـ والحا ميف  مل مبهؿ مناسف مف كميػة معتمػدة الختبػار توهيػؿ 

بالواليػة والتػم تتلػؽ جميػ  الواليػات  Teacher Qualification Examinationالمعممػيف 
اختبار القبوؿ بالوالية التم يرغف المعمـ  م العمؿ بها  يخاػ   م توايت تجرائة، وبعد اجتياز 

جمي  المعمميف حدي م التعييف و مػل اخػتبلؼ تخ  ػاتهـ لنظػاـ لمتػدريف اإلجبػاري لمػدة  ػاـ 
كامؿ، حيث يعتبر تعيينهـ مباتًا تلل أف ت بػت أهميػتهـ لمزاولػة المهنػة وح ػولهـ  مػل رخ ػة 

 ػدة أسػاليف تدريبيػة داخػؿ المػدارس اليابانيػة، والتػم مػف  مزاولتها، وخبلؿ هذ  اللترة تستخدـ
بينهػػات أسػػموف مشػػاهدة المعمػػـ حػػديث التعيػػيف لمتػػدريس القػػائـ بػػة معمػػـ أك ػػر خبػػرة، وأسػػموف 
الممارسة التدريجية لمتدريس مف جانف المعمـ حديث التعييف  م ظػؿ توجيػة ومتابعػة المػدرف، 
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  بودا  المعمـ ومف  ـ ح ػولة  مػل رخ ػة مزاولػة وغيرها مف األساليف التم تسهـ  م االرتقا
مهنة التدريس، كما أف المعمـ  مية أف يجتاز اختبارًا  وطنيًا يعقد  مجمس التعميـ مػرة كػؿ  ػاـ 

-Stevenson, 2008: 415لاػماف اسػتمرار   ػم مهنتػة وتجديػد التػرخيص الممنػوح لػة.ة
  ٜٕٓٓ، الزكم  ة425

الميػػة  مػػل اال تمػػاد المهنػػم لممعمػػـ وأهميػػة يتاػػ  ممػػا سػػبؽ توكيػػد الممارسػػات الع
تكاممػػة مػػ  اال تمػػاد المدرسػػم اػػمف سياسػػات اال تمػػاد واػػماف جػػودة مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ 

ووجػػود مسػػارات مهنيػػة لممعممػػيف، التقػػدـ والتراػػم الػػوظيلم  مػػل النحػػو الػػذي يػػد ـ  الجػػامعم
والخبػرات الموجػودة  ػم كػؿ معتمدة ووااحة، وتنمية اػدرات المعممػيف والحلػاظ  مػل الكلػا ات 

تخ ػص، وأف يظػؿ المعمػـ  مػل درايػة بالجديػد  ػم مجػاؿ تخ  ػة واػادرًا  مػل تطبيػؽ أ اػػؿ 
اف جػودة واػم  امبًل أساسيًا لبل تماد المدرسػم األمر الذي يمكف ا تبار   الممارسات العالمية

لتطػوير  ػم مهنتػة، ُيشػكؿ حػا زًا لممعممػيف نحػو التجديػد واو  ،أدا  المنظومة التعميمية مف جهة
 .مف جهة  انية والتكيؼ م  الت يرات التم تحيط بة  م المجتم 

 صياصات تكييه الكينة املضافة يف مؤصضات التعليه قبل اجلامعي -د

يعػػػد مػػػدخؿ القيمػػػة الماػػػا ة أحػػػد المػػػداخؿ الحدي ػػػة التػػػم تسػػػتخدـ  ػػػم تقيػػػيـ أدا  
الماػا ة التعميميػة بونهػا اإلسػػهاـ  المبسسػات التعميميػة وأك رهػا  عاليػة  حيػث تعػرؼ القيمػة

الحقيقػػم لممبسسػػة التعميميػػة  ػػم نمػػو طبلبهػػا أو هػػم اللػػرؽ بػػيف المعػػدؿ المتواػػ  والمعػػدؿ 
اللعمم لمنجػاح  ػم امتحػاف التخػرج، أو أنهػا ايػاس لمتقػدـ الحقيقػم الػذي يحققػة األ ػراد  ػم 

تعميميػة أخػرى. ة بػد األدا   مل مػدى  تػرة زمنيػة معينػة مقارنػة بػودا  األ ػراد  ػم مبسسػة 
  ٕٗٔ -ٔٗٔت ٕٔٔٓالجواد، 

ويركػػز هػػذا المػػدخؿ التقييمػػم  مػػل ايػػاس جهػػود المػػدارس والمعممػػيف  ػػم نػػواتج تعمػػـ 
الطبلف، حيث يتـ مقارنة الدرجات التم يح ؿ  ميها الطالف مف  اـ ةخر بػبعض المسػتويات 

يػػة والتعميميػػة األخػػرى، وذلػػؾ المعياريػػة بعػػد األخػػذ  ػػم اال تبػػار العوامػػؿ االات ػػادية واالجتما 
مػػػػف المعممػػػػيف والمبسسػػػػات التعميميػػػػة واتخػػػػاذ اإلجػػػػرا ات   كمنطمػػػػؽ لمحكػػػػـ  مػػػػل أدا  كػػػػبلً 

  وتقػػديـ Harvey, L. & Green, M., 2015الت ػػحيحية المبلئمػػة لنتػػائج التقيػػيـ. ة
تاػػا ة حقيقيػػة مػػف المعمومػػات لجميػػ  أ ػػحاف الم ػػمحة  ػػم المبسسػػة التعميميػػة سػػوا  مػػف 
القائميف  مل تدارتها أو العامميف  يها والمستليديف منها حػوؿ مػدى التقػدـ  ػم مسػتوى األدا  
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 ,Kijewskaباستخداـ مبشرات  ممية تسهـ  م اياس األدا  لكؿ  رد مػف أ ػراد المبسسػة. ة
A. Bluszcz, A., Sojda, A. 2015: 738  

وتبكػػد الممارسػػات العالميػػة  ػػم مجػػاؿ تقيػػيـ القيمػػة الماػػا ة لممتعممػػيف والمعممػػيف 
والمبسسػػات التعميميػػة  مػػل تجػػرا  اختبػػارات اوميػػة مقننػػة لتقيػػيـ نمػػو المتعممػػيف لكػػؿ مػػادة 
دراسػػية ولكػػؿ  ػػاـ دراسػػم ولكػػؿ مرحمػػة دراسػػية، حيػػث يػػتـ ت ػػدادها مػػف ابػػؿ مراكػػز التقيػػيـ 

تعممػػػيف  نػػػد انتهػػػا  الدراسػػػة بلراػػػة دراسػػػية أو مرحمػػػة دراسػػػية بالجامعػػػات وتطبػػػؽ  مػػػل الم
والتحػػااهـ بمرحمػػة أخػػرى، وذلػػؾ لمتحقػػؽ مػػف تمكانػػات المتعممػػيف ودرجػػة نمػػوهـ واػػدرتهـ  مػػل 
الػػتعمـ  ػػم المرحمػػة الدراسػػية البلحقػػة، ومسػػا دة المعممػػيف  ػػم التخطػػيط لمتعمػػيـ والتنبػػب بػػودا  

هػػػو متواػػػ  وبنتػػػائج مجمو ػػة أخػػػرى مػػػف المتعممػػػيف  المتعممػػيف، ومقارنػػػة نتػػػائج تعممهػػػـ بمػػا
كمسػػتوى مرجعػػم، ومػػف  ػػـ يػػتـ تقيػػيـ أدا  المعمػػـ والمبسسػػة التعميميػػة و قػػًا لنتػػائج تقػػديرات 
متوسطات النمو الحادث  م أدا  المتعمميف  مل مستوى المبسسة التعميمية ككػؿ، مػ  التوكيػد 

بيئية األخرى لممتعممػيف  ػم تقػديرات نمػوهـ،  مل أهمية  زؿ العوامؿ التعميمية واالات ادية وال
 Northernوترتيف المدارس و قًا لنتائج تقييـ القيمػة الماػا ة وتقػديـ الت ذيػة الراجعػة لهػا. 

Ireland Assembly, 2011:7-8)ة  Dearden, L, Micklewrighty, J. and 
Vignoles, A. 2011: 6  

ل نتػػػائج تقيػػػيـ القيمػػػة الماػػػا ة ومػػػف بػػػيف أشػػػهر الممارسػػػات العالميػػػة المترتبػػػة  مػػػ
لممبسسػػػات التعميميػػػة  أف يػػػتـ تقيػػػيـ أدا  المعممػػػيف وت ػػػنيلهـ حسػػػف  عاليػػػة التػػػدريس تلػػػل 
مستويات متباينة و قػًا لنتػائج تقيػيـ القيمػة الماػا ة واػدرتهـ  مػل تاػا ة المهػارات المطموبػة 

ر والتطػوير أـ ال، مػ  األخػذ يهـ الحػا ز لبلسػتمرادأو المتواعة لممتعمميف، وتحديد مػا تذا كػاف لػ
 ػػم اال تبػػار  ػػدد الطػػبلف الػػذيف يقعػػوا  ػػم نطػػاؽ تشػػراؼ كػػؿ معمػػـ، والكلػػا ة الذاتيػػة لمطالػػف، 

بعػػد  ػػاـ، كمػػا تقػػـو  مسػػتوياتهـ  امػػاً  -أو ربمػػا تذبػػذف -وتب ػػير المعممػػيف بوسػػباف تراجػػ  
ارس منخلاػة األدا ، المدارس  الية األدا  باختيار وات لتقػديـ المسػا دة والػد ـ اللنػم لممػد

ويتـ بنا  نظاـ معمومات متطور حوؿ نتػائج التقيػيـ ومػدى تقػدـ المػدارس نحػو معػدالت األدا  
   Hammond, 2015: 133-134المستهد ة. ة

وتسهـ ممارسات تقييـ القيمة الماا ة  م تطبيؽ نظػـ المحاسػبية والمتابعػة الشػاممة 
تربوييف بالمعمومات التشخي ية التم تمكػنهـ مػف  م المبسسات التعميمية، حيث يزود القادة ال
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اتخاذ ارارات لتقػويـ أ ػر األنمػاط التعميميػة والمنػاهج الدراسػية والتنميػة المهنيػة  مػل التح ػيؿ 
األكاديمم والنمو التعميمم، وكذلؾ ارارات التعييف والتراػم وتخ ػيص المػوارد الماديػة والماليػة، 

العػاـ بجػودة التعمػيـ بتمػؾ المػدارس والمعػايير التربويػة هذا  اػبًل  ػف دورهػا  ػم زيػادة الػو م 
التػػػم ت ػػػؿ تليهػػػا، األمػػػر الػػػذي يػػػب ر  مػػػل اختيػػػارات أ ػػػحاف الم ػػػال  مػػػف أوليػػػا  األمػػػور 

-ٕٕت ٕ٘ٔٓةالدهشػاف و السػبوؽ، التم تختار خريجم هذ  المدارس.  والجامعات والشركات
ٕٖ    

 مل نتائج تقيػيـ القيمػة الماػا ة ومػا ومف الجدير بالذكر أنة ال ينب م االات ار  قط 
يسػػػػتتبعها مػػػػف سياسػػػػات ت ػػػػنيؼ لممعممػػػػيف والمػػػػدارس، أو اسػػػػتبداؿ المعممػػػػيف ذوي األدا  
نمػا ال  المنخلض بمعمميف ذوي أدا   اِؿ و قًا لمنتائج التم تظهرها مقاييس القيمة الماػا ة  وا 

م التمويػػػؿ وأولويػػػات بػػػد مػػػف ا تبػػػار هػػػذ  النتػػػائج مبشػػػرات لعمميػػػات تطػػػوير شػػػاممة سػػػوا   ػػػ
اإلنلػػاؽ، أو  ػػم التنميػػة المهنيػػة لممعممػػيف أو  ػػم المنػػاهج الدراسػػية وطػػرؽ تدريسػػها، وغيرهػػا 

 مف الجوانف التم تعبر  ف تدخاؿ تحسينات مخططة  مل مختمؼ جوانف األدا  التعميمم.
 صياصات ربط احلوافش املكدمة للندارظ بيتائج أدائوا  -هـ

داريػػة المتكاممػػة سياسػػات واإلجػػرا ات والممارسػػات اإلف اليق ػػد بػػالحوا ز مجمو ػػة مػػ
لتشجي  العامميف  م المبسسات المختملة  مل العمؿ وتقديـ أ اؿ مػا لػديهـ، وذلػؾ  ػم تطػار 

ذا كػاف األجػر Itika, 2011: 116استراتيجية المػوارد البشػرية والنظػاـ العػاـ لممبسسػة. ة   وا 
أو المرتف هو المقابؿ الذى يح ػؿ  ميػة اللػرد كقيمػة لموظيلػة التػم يشػ مها   ػإف الحػا ز هػو 

  مػف ٖٗٚت ٕٕٔٓالعائد الذى يح ؿ  مية كنتيجة لو ػولة تلػل الجػودة  ػم األدا . ةمػاهر، 
 العبلاة الوطيدة بيف الحوا ز واألدا . تظهرهنا 

شػجيعية الماديػة والمعنويػة التػم تقػدـ لممدرسػة أو وتشتمؿ الحػوا ز  مػل المكا ػات الت
لمعػػامميف بهػػا نظيػػر جػػودة العمػػؿ، أو القيػػاـ بعمػػؿ تاػػا م، أو المشػػاركة  يػػة، بهػػدؼ التشػػجي  
 مػػل بػػذؿ المزيػػد مػػف الجهػػد وتحسػػيف األدا ، ومػػف أم مػػة تمػػؾ الحػػوا زت المكا ػػات التشػػجيعية 

تاحػة اللر ػة لممشػاركة وخطابات الشكر واال تراؼ بقيمة العمؿ والجهػد المبػ ذوؿ والعػبلوات، وا 
سػػػميماف،  ػػػم اتخػػػاذ القػػػرارات، أو  ػػػرص التراػػػم والتنميػػػة المهنيػػػة واكتسػػػاف خبػػػرات جديػػػدة. ة

رسػاؿ جػائزة موظػؼ الشػهر، و  تم ػؿتلل الحػوا ز المعنويػة   وي نلها البعض ٖٕٔٔت ٕ٘ٔٓ ا 
الراتػف الشػهري، وتػذاكر سػلر  ػم  تم ػؿخطابات شكر لمعامؿ، وغيرها، وكذلؾ الحػوا ز الماديػة 
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مػػػ  اػػػرورة واػػػ  المبسسػػػات التعميميػػػة  يؼ، ومبػػػال  ماليػػػة مقطو ػػػة، وغيرهػػػا،ال ػػػ أجػػػاز 
لممعػػايير الوااػػحة لمػػن  الحػػوا ز المعنويػػة والماديػػة لمعػػامميف، وأف تطبػػؽ تمػػؾ المعػػايير  مػػل 

ل تحبػػاط. الجميػػ  بمواػػو ية حتػػل ال تلقػػد م ػػداايتها، ومػػف  ػػـ يتحػػوؿ العامػػؿ المحلػػز تلػػ
  ٔٔ - ٜت ٜٕٓٓةالعتيبل، 

وتػػبدي سياسػػات الحػػوا ر المرتبطػػة بػػاألدا  دورًا مهمػػًا  ػػم االرتقػػا  بمسػػتوى األدا  
المبسسػػػم واللػػػردي  مػػػل حػػػد سػػػوا ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ سياسػػػات جػػػذف واسػػػتبقا  المعممػػػيف 

يػػػة المتميػػػزيف وأ ػػػحاف الكلػػػا ات لتمػػػؾ المػػػدارس، وتحليػػػزهـ  مػػػل االنخػػػراط  ػػػم بػػػرامج التنم
المهنية المبسسية والذاتية بما ينعكس  مل مستوى أدائهـ التدريسم، ويزيد مف مقدار القيمػة 
التم يايلونها لممتعممػيف، ويػد ـ مبػادرتهـ ورغبػتهـ  ػم ابػوؿ القيػاـ بمهػاـ أو ااػا  أواػات 

ر والتطػوير المبسسػم، مػ  األخػذ  ػم اال تبػار أف يػ مؿ تاا ية، هػذا  اػبًل  ػف تقػبمهـ لمت ي
وا ز تشػػمؿ معاابػػة أ ػػحاف األدا  المػػنخلض لتشػػجيعهـ  مػػل تحسػػيف أدائهػػـ، وكػػؿ هػػذا الحػػ

  OECD, 2011ي ف  م م محة العمؿ ككؿ ويسهـ  م تحسيف جودة األدا  المدرسم. ة
تشػػػجيعًا لهػػػا  ،الحػػػوا ز المقدمػػػة لممػػػدارس تلػػػم أهميػػػةوتشػػػير الممارسػػػات العالميػػػة 

ت تنا سػية لمعػامميف ، وارورة تقديـ رواتػف ومكا ػاالتعميمية ف بها  مل اماف الجودةولمعاممي
وخا ة المعمميف بما يتناسف م  الكلا ة التخ  ية المرتبطػة بالمسػتويات  ، م تمؾ المدارس

 يمػػا يعػػرؼ بحػػا ز الجػػدارة، وكػػذلؾ مػػدى   ػػاتهـ،المتقدمػػة التػػم يح ػػموف  ميهػػا  ػػم تخ 
ت التقيػػػيـ الدوليػػػة والنهػػػوض مسػػػاهمتهـ  ػػػم االرتقػػػا  بمسػػػتويات طبلبهػػػـ  ػػػم نتػػػائج اختبػػػارا

  OECD, 2013: 17بمستوى جودة األدا  المدرسم  يما يعرؼ بحا ز األدا . ة
  تلػػل أف هنػػاؾ  ػػبلث ركػػائز ٕٙٔٓواػػد أشػػار تقريػػر البنػػؾ الػػدولم ال ػػادر  ػػم  ػػاـ 

أساسػػػية يجػػػف أف تعتمػػػد  ميهػػػا دوؿ الشػػػرؽ األوسػػػط وشػػػماؿ أ ريقيػػػا لمو ػػػوؿ تلػػػل ت ػػػبلح 
هندسػػة التعمػػيـ، والحػػوا ز، والمحاسػػبية. كمػػا تعػػد الحػػوا ز أحػػد األولويػػات تعميمػػم نػػاج  وهػػمت 

  والتػػم تهػػدؼ تلػػل تعزيػػز نظػػـ ٕٕٓٓالتػػم تعتمػػد  ميهػػا اسػػتراتيجية البنػػؾ الػػدولم لمتعمػػيـ ة
  Fontdevila, 2016: 36التعميـ  م العديد مف الببلد. ة

كمػػا تبكػػد الممارسػػات العالميػػة  مػػل أف هنػػاؾ وسػػائؿ متنو ػػة لقيػػاس األدا  المػػرتبط 
تلػل تعػدد المعػايير  OECDبالحا ز، حيث أشارت دراسة لمنظمة التعػاوف االات ػادي والتنميػة 

المسػػتخدمة لقيػػاس وتقيػػيـ أدا  كػػؿ مػػف المعمػػـ والمدرسػػة والتػػم غالبػػًا مػػا تتوا ػػؽ مػػ  معػػايير 
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ومنهػػػا نتػػػائج االختبػػػارات العامػػػة لمطػػػبلف، تقيػػػيـ الطػػػبلف لممعممػػػيف، تقيػػػيـ الجػػػودة اال تمػػػاد، 
األاراف، المبلحظات ال لية، واختبػارات الكلػا  المهنيػة، وتقيػيـ المشػر يف، سػجبلت المعممػيف، 

  Kelleher, 2012: 8باإلاا ة تلل معايير اال تماد. ة
هـ بدرجػة كبيػرة  ػم تسػ ،التحليزيػة المرتبطػة بػاألدا  السياسػات يتا  مما سػبؽ أف 
، وتزيػد مػف اتهـتخ  ػر المهنػم لمسػتوياتهـ  ػم مجػاالت  مػل التطػوي كا ة العامميفتشجي  

 قتهـ  م ادراتهـ و م المنظومة التعميمية التم تقدر  طػا هـ وتػد عهـ نحػو مزيػد مػف التميػز 
 والعطا .

 صياصات متابعة االعتناد املدرصي واصتنزاريتى -و

و قػػا تػػتـ  -يوميػػة، أسػػبو ية، شػػهرية أو ربػػ  سػػنوية - مميػػة مسػػتمرة تعػػد المتابعػػة 
سػوا   مػل  -خطػة مواػو ة ومواػ  بهػا األهػداؼ المػراد تحقيقهػا بنا   مػل  -لنوع النشاط

لمتوكػػد مػػف مػػدى  عاليتهػػا، وأف  -مسػػتوى مشػػروع أو برنػػامج أو  مػػل مسػػتوى المنظمػػة ككػػؿ
 – الوكالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدوليػػةوبػػة. ةالتنليػػذ يػػتـ  ػػم اإلطػػار ال ػػحي  وبػػالجودة المطم

USAID ،ٕٖٓٔالعمػؿ، لمتوكػد ب ػلة  يتـ تطبيقها ابؿ وأ نا  وبعػد انتهػا  المتابعة   ٛ-ٚ ت
ؿ  ػم الواػت الُمناسػف إلجػرا  الت ػحي  الػذي  مستمرة مف  حة تنليذ خطػط التحسػيف، والتػدخف

 يامف استمراريتة بما ُيحقؽ المعايير المحددة بلعالية. 
التقػػويـ الػػذاتم لػػؤلدا  ة و اال تمػػاد  متابعػػةاؾ حاجػػة تلػػم تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف ةوهنػػ

 وذلػؾ مػف خػبلؿخر سػعيًا لتحقيػؽ أهدا ػة، منهما  م خدمة اة ف يكوف كؿبو، وذلؾ  المدرسم
 (Mutch, 2012: 578-580)ت اةتية مستوياتال
المسػػتوى العبلئقػػمت التوكيػػد  مػػم أهميػػة االحتػػراـ المتبػػادؿ وال قػػة بػػيف الطػػر يف،  ػػالمراج   -

الخػػػارجم المتخ ػػػص يحتػػػاج تلػػػل أف يكػػػوف متوااػػػعًا وحياديػػػًا ويتوا ػػػؿ مػػػ  العػػػامميف 
 .بالمدرسة كزمبل  مهنييف

مػف االات ػار  مػم  بػدالً  ت ػحي  المسػارأف يعمػؿ التقػويـ مػف أجػؿ  المستوى الملاهيممت -
يـ "مجػػػرد ت ػػػدار أحكػػػاـ" وتػػػو ير  ػػػورة متكاممػػػة  ػػػف مسػػػتوى جػػػودة المدرسػػػة مػػػ  تقػػػد

 .تو يات لتحقيؽ التحسيف المستمر
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مف نشاط مػرة واحػدة،  مستمرة" بدالً أف يمارس التقييـ با تبار  " ممية  المستوى المنهجمت -
م  تد ؽ  نائم االتجا  لممعمومات التػم تػـ الح ػوؿ  ميهػا خػبلؿ جمػ  البيانػات بوسػاليف 

 متباينة و مل نحو منتظـ.
اإلاميميػػػة التػػػم تقػػػود  مميػػػات اػػػماف جػػػودة المبسسػػػات  /وتقػػػـو الهيئػػػات القوميػػػة

ا واسػػكتمندا وايرلنػػدا الشػػمالية وايرلنػػدا التعميميػػة وا تمادهػػا  ػػم معظػػـ دوؿ العػػالـ، م ػػؿ ةانجمتػػر 
وهولنػػدا والبرت ػػاؿ و رنسػػا وبمجيكػػا وجمهوريػػة التشػػيؾ والػػدنمارؾ وألمانيػػا االتحاديػػة   بتزويػػد 
المدارس ببيانات المقارنة المرجعية ب ورة منتظمة لمسا دتهـ  مل الحكـ  مل أدائهـ مقارنػة 

هػػداؼ المناسػػبة لمتحسػػيف، وتتػػو ر أنػػواع بػػودا  المػػدارس األخػػرى، ومسػػا دتهـ  مػػل تحديػػد األ
مختملػػػة مػػػف بيانػػػات المقارنػػػة المرجعيػػػة واإلح ػػػائية، والمتم مػػػة  ػػػم معػػػايير األدا  القوميػػػة، 
ومبشرات القيمة الماا ة  مػم المسػتوى القػومم، وبيانػات التقريػر "السػنوي" لهيئػات التلتػيش 

مل المستوى القػومم م ػؿ متوسػط  ف حالة النظاـ التعميمم، والمبشرات واإلح ا ات الكمية  
مػػف البيانػػات التػػم تعػػد  وغيرهػػا المعمػػـ/التمميػػذ ونسػػبة الحاػػور، ومعػػدالت المدرسػػة، تكػػاليؼ

. أساسػػًا جوهريػػًا ونقطػػة انطػػبلؽ لجميػػ  المػػدارس إلجػػرا  التقػػويـ الػػذاتم والتحسػػيف المسػػتمر
Bart MAES, 2003: 6-7)  

التقػػويـ الػػذاتم  ػػم  تنليػػذ وتحسػػيف كمػػا تقػػـو معظػػـ هيئػػات اال تمػػاد بػػد ـ  مميػػات
وهولنػدا وجمهوريػة  لم كؿ مػف ةانجمتػرا واسػكتمندا وايرلنػدا الشػمالية  :المدارس بطرؽ مختملة

، الدنمارؾ ووالية ساكسونيا  تد ـ هيئػة التلتػيش  مميػة التقػويـ الػذاتم بشػكؿ مباشػر. التشيؾ
قدـ هيئػة التلتػيش د مػًا غيػر مباشػر و م كؿ مف ةهولندا والنمسا و رنسا والدنمارؾ وايرلندا  ت

لعممية التقويـ الذاتم مػف خػبلؿ ر ػد ود ػـ خطػط التحسػيف المدرسػم ةالتػم تتاػمنها التقػويـ 
الذاتم . و م ةتيرلنػدا  تػو ر هيئػة التلتػيش  الػد ـ والمشػورة والتوجيػة مػف خػبلؿ العمػؿ بونهػا 

تمعػػف هيئػػات التلتػػيش دورًا  ، و ػػم كػػؿ مػػف ةهولنػػدا والنمسػػا وواليػػة ساكسػػونيا  "" ػػديؽ نااػػد
 ا بًل ومهمًا  م بنا  ود ـ شبكات التوا ؿ بينها وبػيف المدرسػة لتػد يـ تنليػذ  مميػة التقػويـ 
الذاتم، ومف خبلؿ التوا ؿ يمكف لممدارس منااشػة مػدى تقػدـ التقػويـ الػذاتم وأهػـ المشػكبلت 

 (SICI, 2003: 70-71)التم تواجهة. 
ت والهيئػات المسػئولة  ػف الجػودة واال تمػاد بمعظػـ مما سبؽ يتاػ  اهتمػاـ المنظمػا

واتخػاذ تجػرا ات وسياسػات  قػويـ الػذاتم والتحسػيف المسػتمر لػؤلدا تالدوؿ بعمميات المتابعة وال
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كنػػة لممػػدارس مػػف أدا  هػػذ  العمميػػات سػػوا  مػػف خػػبلؿ تزويػػد المػػدارس بالبيانػػات ممو دا مػػة 
أو  ،األهػداؼ المسػتقبمية وخطػط التحسػيفأو مسا دتهـ  مل واػ   ،ب ورة منتظمةالمتنو ة 

مجػرد ت ػدار أحكػاـ واتخػاذ البنا  والهادؼ تلل ت حي  المسار وليس  المشورة والتوجية تقديـ
 ارارات اال تماد مف  دمة.

 صياصات احملاصبية اجملتنعية مليظومة اعتناد مؤصضات التعليه قبل اجلامعي -س

مطمبًا لكا ة  ئات المجتمػ  وشػرائحة، لمتوكػد مػف تشكؿ المحاسبية  م الُنُظـ التعميمية 
درجة تحقيؽ هذ  النظـ لتواعات مجتمعاتها، وبخا ػة  ػم مواجهػة التسػابالت التػم تُ ػار حػوؿ 

االتجاهيػة درجة  عالية وكلػا ة مخرجاتهػا، ودرجػة نجاحهػا  ػم بنػا  األطػر المعر يػة والقيميػة و 
، والمحاسػػبية ال تعنػػم تلحػػاؽ الاػػرر منهػػاها البشػػرية، وكػػذلؾ مػػا يتواػػ  ة لمػػدخبلتوالمهاريػػ

باألشػػخاص أو بالمبسسػػات وال تعنػػم تجػػرا  محاكمػػات، بػػؿ تعنػػم التوجيػػة والتعػػاوف وُحسػػف 
اإل ادة مف الخبرات الناجحة وتبادلها، ووا  ذلؾ  م تطار تنسػانم يسػتند تلػم القػيـ األخبلايػة 

رجػػػػػػات التعميميػػػػػػة. القائمػػػػػػة  مػػػػػػم العدالػػػػػػة والمسػػػػػػاواة، بمػػػػػػا يكلػػػػػػؿ تحسػػػػػػيف جػػػػػػودة المخ
  ٕٚٓ تٕٕٓٓةالحلناوي،

أحػػد األسػػاليف اللعالػػة التػػم تتعػػرؼ مػػف خبللهػػا  Accountabilityوتعػػد المحاسػػبية 
المبسسػػة  مػػل مػػدى تحقيػػؽ معػػايير جػػودة األدا  الشػػامؿ،  عػػف طريػػؽ المحاسػػبية يػػتـ تقػػديـ 

تطبيػؽ أسػاليف  أساليف ال واف التم تعزز أ مػاؿ المبسسػة نظيػر تحقيقهػا لمعػايير الجػودة، أو
العقاف ومطالبتها بمزيد مف بذؿ الجهود البلزمػة لتطػوير األدا   ػم حػاؿ  ػدـ تحقيقهػا معػايير 
 الجودة بالمستوى المطموف، و ل او  ذلؾ تحرص المبسسات التعميمية  مػل أف تاػ  نظامػاً 

اػو    ػملاماف الجودة، وتقييـ أدائها ب ورة دورية، وا  داد خطة التحسػيف والتطػوير  داخمياً 
لمتقييمػػػات الخارجيػػػة التػػػم تسػػػتهدؼ تقػػػديـ المبسسػػػة  نتػػػائج التقػػػويـ الػػػذاتم، وذلػػػؾ تمهيػػػداً 

لممسا لة مف أجؿ مزيد مف تطوير أدا  المبسسػات التعميميػة. ةالهيئػة القوميػة لاػماف جػودة 
  ٚٓٔ تٕٛٓٓال تماد، التعميـ وا

 مػم معػايير التقػويـ  ويركز التوجة الحالم لاماف جودة وا تماد المبسسات التعميمية
والمراجعة المستمرة لؤلدا ، واألسػباف التػم تػد و تلػم تلعيػؿ المحاسػبية المجتمعيػة لمبسسػات 

أف التطبيػػؽ اللعػػاؿ لممحاسػػبية ال يحػػد  قػػط مػػف اللسػػاد  كمػػاالتعمػػيـ  مػػم اخػػتبلؼ أنوا هػػا، 
لمممارسػػة اإلداري وهػػدر المػػوارد  بػػؿ تنػػة ُيشػػكؿ اػػرورة ال ملػػر منهػػا إلرسػػا  اوا ػػد  ػػمبة 
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األخبلاية، وكذلؾ للحص نقػاط القػوة ونقػاط الاػعؼ وتقػويـ األدا  وتجويػد  واػماف التحسػيف 
  ٜ٘ٔ تٜٕٔٓةأبو الخير ويخروف، المستمر لة. 

وتبكػػػد المعػػػايير ال ػػػادرة  ػػػف وكػػػاالت ومبسسػػػات اال تمػػػاد العالميػػػة  مػػػم أهميػػػة 
دة أدا  المبسسػات التعميميػة. المحاسبية التم تكلؿ اماف الجودة، واالستمرار  م تحسػيف جػو 

 – ػػندوؽ النقػػػد الػػػدولم –كمػػا أكػػػدت المبسسػػات الدوليػػػة االات ػػادية ال بل ػػػة ةالبنػػؾ الػػػدولم
ومػف ذلػؾ ،  الميػاً  منظمة التجارة العالمية   مػم ااػية المحاسػبية التعميميػة، وجعمتهػا توجهػاً 

أماـ شػركا  المنظمػة  تف تو ير المحاسبية ٕٓٓٓما جا   م تقرير  ندوؽ النقد الدولم  اـ 
 ،لقياس  عاليتهػا  ػم تحقيػؽ أهػدا ها ممحاً  والجمهور  ف نتائج أ مالها ونشاطاتها أ ب  أمراً 

ومنهػػا مػػا ذكػػر  رئػػيس البنػػؾ الػػدولم  ػػم العا ػػمة السػػن الية داكػػار حػػيف اػػاؿ "تف العمػػؿ  مػػم 
ة لاماف تحقيػؽ تحقيؽ الجودة  م العمؿ التعميمم  م كا ة جوانبة يتطمف مزيدا مف المحاسبي

  ٚ-ٙ تٕٛٓٓةالمهدي، التميز. 
 التعميميػػة لممبسسػػات المجتمعيػػة المحاسػػبية لنجػػاح والمواتيػػة الدا مػػة البيئػػة وتتسػػـ

 اللا مػة األطػراؼ لجميػ  بها والارورية الوااحة المعمومات تتاحة همت رئيسة، خ ائص بورب 
 لػدى تتػو ر وأف المتطمبػات، بهػذ  و ائهػا تقيػيـ سػيجري وكيػؼ مسػئولياتها حػوؿ بالتعميـ المعنية
 تػػو ير مػػ  بالتزاماتهػػا، الو ػػا   مػػل القػػدرة وكػػذلؾ مهامهػػا، إلنجػػاز البلزمػػة المػػوارد األطػػراؼ هػػذ 

 ةالعػػػاتكم، المطموبػػػة. المهػػػاـ السػػػتكماؿ والشخ ػػػية السياسػػػية واإلرادة لػػػذلؾ البلزمػػػة الحػػػوا ز
  ٜٜٔ تٕٕٓٓ

، و مػػػم رأسػػػها بالمحاسػػػبية التعميميػػةاتجهػػػت بعػػض دوؿ العػػػالـ المتقػػػدـ لؤلخػػذ واػػد 
واػد ظهػر ذلػؾ  ػم أخػذ هػذ  ، نيوزيمنػدا واليابػافالواليات المتحدة األمريكية وانجمتػرا واسػتراليا و 

بتلويض الجز  األكبر مف السػمطة والمسػئولية  ػف التعمػيـ لممجتمعػات البلمركزية وذلؾ ب الدوؿ
أ ػػبحت وحػػدات و بلؿ والحكػػـ الػػذاتم، مػػف االسػػتق المحميػػة، ومػػن  المبسسػػات التعميميػػة نو ػػاً 

تنظيمية مستقمة بذاتها تحت مسمل اإلدارة الذاتية، بما يحقؽ لممبسسػة التعميميػة أف تت ػرؼ 
بحرية تامة  ػم أمورهػا اإلداريػة والتمويميػة، ومػف  ػـ واػعها تحػت نظػاـ  عػاؿ لممحاسػبية  ػم 

  ٖ٘ تٕٕٓٓةالعباسم، حاؿ تخلااها  م تحقيؽ األهداؼ المنشودة. 
تشخيص أو تحديػد جوانػف القػوة  المحاسبية المجتمعية بإنجمترا  ميتم ؿ الهدؼ مف و 

وجوانػػف الاػػعؼ  ػػم المػػدارس حتػػل يمكػػف تحسػػيف مسػػتوى التعمػػيـ ور ػػ  مسػػتويات تنجػػاز 
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هػػذ  تعػػد كمػػا  -الناتجػػة  ػػف المبلحظػػة المباشػػرةاسػػتنادا تلػػل مجمو ػػة مػػف األدلػػة  -الطػػبلف 
، وتقػديـ مػف خػبلؿ التقريػر السػنوي ل ػاحبة الجبللػةنتائج أساسًا لمتقػويـ القػومم لممػدارس، ال

معمومػػات حقيقيػػة  ػػف الواػػ  الحػػالم لممسػػتوى التح ػػيمم والمشػػكبلت التػػم تواجػػة المػػدارس، 
وتقػػويـ أدا  المػػدارس المختملػػة  ػػم منػػاطؽ معينػػة ومقارنتهػػا بالمسػػتوى القػػومم، ودراسػػة أدا  

واد معينة أو  م بعض الجوانػف التػم تخػتص بالعمميػة التعميميػة، اػمانًا لتمبيػة المدارس  م م
  (OFSTED, 2009 الحد األدنل مف المعايير، وتو ير ال قة  م استخداـ الماؿ العاـ.

حد ت ت ييرات تربوية متعددة  م انجمترا  مػف أهمهػا تطػوير ونمػو  قا ػة التنػا س اد و 
اػها الػبعض، بمػا يزيػد مػف محاسػبية المدرسػة تجػا  اةبػا  داخؿ المدرسة أو بيف المدارس بع

مجتمػ  القػائـ المف أجؿ تعميـ أ اؿ وتربية متميزة ألبنائهـ حتػل تسػتجيف المدرسػة لمتطمبػات 
 مػػم المنا سػػة واختيػػار المخرجػػات التعميميػػة المتميػػزة، ويسػػتمـز ذلػػؾ مػػن  السػػمطات التعميميػػة 
المحميػػة  ػػبلحيات أكبػػر  مػػم المسػػتوى المدرسػػم، بمعنػػل أف يتػػولل اةبػػا  ومػػديرو المػػدارس 
وأ اا  المجالس المدرسية، وأ اا  مف المجتم  المحمػم ورجػاؿ األ مػاؿ مهمػة المحاسػبية 

  (OFSTED, 2009ف خبلؿ اندماجهـ م  المدرسة  م  مميات التحسيف والتطوير. م
لتلتػيش القػائـ "ا يعػرؼ بػػًا دا مػًا لممحاسػبية التعميميػة اائمػًا نظامػهولنػدا  واد طػورت

يميػز  النظػاـت ػادة تلسػير مبػدأ التناسػف، و ػم هػذا   مل المخػاطر"، والػذي يمكػف و ػلة بونػة
ةف  مدرسػة "يمكػف  لتم تتمقل "متابعػة كاممػة لمجػودة"، م خطر"، واالتلتيش بيفت ةأ  مدارس "

الو ػػوؽ بهػػا"، والتػػم يػػتـ زيارتهػػا مػػرة واحػػدة  قػػط كػػؿ أربػػ  سػػنوات لمح ػػوؿ  مػػل "التلتػػيش 
، وهنػػا يعتمػػد وتػػو ير االحتياجػػات والتوجيػػة الػػبلـزاألساسػػم" الػػذي ُيحقػػؽ االمت ػػاؿ القػػانونم، 

مػف التركيػػز  مػل و ػػائؽ التقػػويـ  المتاحػة لمجمهػػور، بػػدالً التلتػيش  مػػل المسػا لة والمعمومػػات 
  (Nusche, D., et al. 2014: 130الخا ة لكؿ مدرسة. 

و م نيوزيمنػدا  تشػير الموجهػات العامػة ورا  تطبيػؽ نظػاـ المحاسػبية تلػم أف  مميػة 
مػػ  تقػػديـ مي ػاؽ يتاػمف  مسػػلة وأهػداؼ المدرسػة، ة حريػػة اإلدارة الذاتيػة يقابمػة مػن  المدرسػ

بػػالنواحم الماليػػة، والتحقػػؽ مػػف أف  تقػػديـ تقريػػر سػػنوي لمبرلمػػاف النيوزلنػػدي يتاػػمف تل ػػيبلً 
مخرجػات المدرسػػة التػػم تػػـ تمويمهػػا اػػد تحققػػت  ػم شػػكمها الكمػػم والكيلػػم المتلػػؽ  ميػػة، هػػذا 
بجانف خاوع المدارس ذاتية اإلدارة والمحاسبية لمراجعات خارجية متوا مة مف ابػؿ السػمطات 

ذلؾ  قد أتاحت المحاسػبية الذاتيػة اللحص األكاديمم، وبية النيوزلندية المخت ة ووحدة التعميم
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، باإلاػا ة تلػم اتخػاذ اإلجػرا ات السػريعة ص النهػوض بحػؿ الك يػر مػف مشػكبلتهالممدارس  ر 
لتوطيد ال مة بيف المدرسػة والمجتمػ  المحمػم المحػيط بهػا مػف خػبلؿ تشػكيؿ المجػالس و ػرؽ 

  ٖٔ تٕ٘ٓٓالعجمم، الداخمية بالمدارس. ةالمحاسبية 
و م استراليا تحاسف المدارس  ف طريػؽ المجػالس المدرسػية التػم يشػارؾ  يهػا كػؿ  

مػػف اةبػػا  والمعممػػيف ومػػدير المدرسػػة وأ اػػا  مػػف المجتمػػ  المحمػػم، وكػػذلؾ مم مػػيف مػػف 
ة والمكتػػف الطػػبلف، والتػػم تقػػـو بتوجيػػة وراابػػة األدا  المدرسػػم، حيػػث يتػػولل مجمػػس المدرسػػ

المركزي محاسبية مديري المػدارس والمعممػيف  ػف مسػئولياتهـ وواجبػاتهـ تجػا  المدرسػة، كمػا 
ة لممدرسػة ة، منهػات  تحديػد السياسػات الرئيسػتمارس هذ  المجالس  م استراليا وظائؼ متعػدد

والموا قػػػة  مػػػم خطػػػط تطويرهػػػا وكػػػذلؾ الميزانيػػػة واسػػػتقباؿ تقػػػارير المحاسبيػػػػة المقدمػػػة مػػػف 
مدرسة  ف أدائػها، وتتميز واليػة  يكتوريػا  ػم اسػتراليا بوجػود نظػاـ متطػور لممحاسػبية بهػا، ال

و يقػػة  -مي ػػاؽ المدرسػػة م تتطمػػف تػػوا ر الو ػػائؽ التاليػػةت مػػف خػػبلؿ اةليػػات واإلجػػرا ات التػػ
التقريػػر السػػنوي  -التقػػويـ الػػذاتم لممدرسػػة  مػػم مػػدار الػػ بلث سػػنوات المحػػددة  ػػم المي ػػاؽ 

  ٕٕٕ-ٕٕٔ تٕٛٓٓةنا ؼ،  و يقة مراجعة المدرسة. -  المالم لطبلف واألدالتح يؿ ا
 مػل مسػتوى العديػد مػف الػدوؿ و عالة ف القوؿ بوجود ممارسات متميزة كمما سبؽ يم

خاػػ  لمتحسػػيف  يمػػا يتعمػػؽ بسياسػػات المحاسػػبية المجتمعيػػة لممػػدارس، وأف هػػذ  السياسػػات ت
 يقػػة ت ػػؼ كو دة مػػمعتيكػػوف لػػديها خطػػة اسػػتراتيجية يطمػػف مػػف المػػدارس أف  حيػػثالمسػػتمر، 

جهػات الحكوميػة،  م ظػؿ التو وو يقة التقويـ الذاتم  ، يها المدرسة خطتها التعميمية وأولوياتها
 ػم مختمػؼ الجوانػف الػذي تحػرز  المػدارس  ػف مسػتوى التقػدـ متنو ػة ير كما يػتـ تقػديـ تقػار 

تتخػذ تلم المجتم ، و م او  النتائج التم تحققها المدرسػة  سنوياً  اإلدارية والتعميمية والمالية
توطيػػد و  لمنهػػوض بػػاألدا  ومحاسػػبة المق ػػر مػػف جهػػة واإلجػػرا ات السػػريعة القػػرارات المناسػػبة

 .مف جهة  انية بيف المدرسة والمجتم  المحمم المحيط بهاوال قة ال مة 
 مؤصضات التعليه قبل اجلامعييف تغكيل صياصات ضنان جودة واعتناد  اجلوود املصزيةثاىيًا: أبزس 

ف يـ لمتنميػػة المسػػتدامة تلػػم "تحسػػٖٕٓٓتطمػػ  القيػػادة الم ػػرية  ػػم ربيػػة م ػػر ت
جودة النظػاـ التعميمػم بمػا يتوا ػؽ مػ  الػنظـ العالميػة"، وذلػؾ مػف خػبلؿ  ػدة أهػداؼ تجرائيػة، 
أبرزهػػات تلعيػػؿ اوا ػػد الجػػودة واال تمػػاد المسػػايرة لممعػػايير العالميػػة، وتحقيػػؽ التنميػػة المهنيػػة 
الشػػاممة والمسػػتدامة المخططػػة لممعممػػيف، وتطػػوير منظومػػة التقيػػيـ والتقػػويـ  ػػم اػػو  أهػػداؼ 
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وجػدانيًا ،  –مهاريػًا  –لتعميـ وأهداؼ المػادة العمميػة، والتركيػز  مػل التقػويـ الشػامؿ  ةمعر يػًا ا
ف تنا سية نظػـ ومخرجػات التعمػيـ"، مػف خػبلؿ المشػاركة  ػم يكما تامنت هذ  األهداؼ  "تحس

االختبػػارات الدوليػػة لجػػودة التعمػػيـ، ومػػف  ػػـ  تحسػػيف مبشػػرات التعمػػيـ  ػػم تقػػارير التنا سػػية 
 دولية.ال

امؿ تبنت وزارة التربية والتعميـ تطارًا  اًما لمسياسػات و ػت  ي اًاػا جديػدة لمتطبيػؽ الشػو 
يواكػف التوجػة  بمػا التو ػيؿ المبسسػم لبلمركزيػة وذلػؾ  ػم تطػار لملهـو كلػا ة الػنظـ واإلدارة

الجديد لمدولة نحو توسيس المجتم  المدنم وتعزيز  رص المشاركة المجتمعية، واد توالػت بعػد 
ممدرسػػة  ػػم ل  ػػبلحياتال بمزيػػد مػػفتشػػريعات الذلػػؾ خطػػوات ترسػػيخ البلمركزيػػة مػػف خػػبلؿ 

 .اسػػتخداـ الرسػػـو المدرسػػية، وتطبيػػؽ معػػادالت التمويػػؿ والت ذيػػة المدرسػػية و مميػػات ال ػػيانة
واد  احف ذلؾ بنػا  لمقػدرات  مػل المسػتويات اإلداريػة المختملػة، كمػا تمػت ت ػادة النظػر  ػم 

  ٚٙ-٘ٙت ٕٗٔٓةوزارة التربية والتعميـ،  .يواف  اـ وزارة التربية والتعميـالهيكؿ اإلداري لد
ـ سياسػػات ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓوزارة التربيػػة والتعمػػيـ  ػػم خطتهػػا االسػػتراتيجية  تتبنػػكمػػا 

 :لئل ػػػبلح والتحسػػػيف، بمػػػا يتلػػػؽ ومي ػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، لعػػػؿ مػػػف أبرزهػػػا
ةتحسيف جػودة  عاليػة الخدمػة التعميميػة  مػف خػبلؿ تػو ير مػنهج معا ػر، وتكنولوجيػا موظلػة 

 ػػؿ، وايػػادة  عالػػة  ػػم كػػؿ مدرسػػة، و ػػرص لمتنميػػة بكلػػا ة، ومعمػػـ  عػػاؿ لكػػؿ طلػػؿ  ػػم كػػؿ  
داري ليتقػدـ ويتميػز، وتػد يـ البنيػة المبسسػية، وبنػا   المهنية الداخمية والخارجية لكػؿ معمػـ وا 
ادرة العػامميف بػالتعميـ  مػل تطبيػؽ البلمركزيػة  مػل وجػة ياػمف الحوكمػة الرشػيدة، واالهتمػاـ 

تعميميػػة السػػتيلا  متطمبػػات اإل ػػبلح المدرسػػم ببنػػا  اػػدرات العػػامميف  ػػم كا ػػة المسػػتويات ال
 . ومعايير اماف الجودة واال تماد

بإنشػػػا  الهيئػػػة القوميػػػة  ٕٙٓٓ  لسػػػنة  ٕٛومنػػػذ  ػػػدور القػػػرار الجمهػػػوري راػػػـ ة 
بالبلئحػة  ٕٚٓٓ  لسػنة ٕ٘لاماف جودة التعميـ واال تماد، ومف بعد  القرار الجمهػوري راػـ ة

يئػػة المسػػئولية األكبػػر  ػػم واػػ  السياسػػات البلزمػػة لاػػماف التنليذيػػة لمهيئػػة  واػػد تحممػػت اله
جػػودة التعمػػيـ واتخػػاذ اإلجػػرا ات الكليمػػة با تمػػاد المبسسػػات التعميميػػة  ػػم م ػػر، حيػػث اامػػت 
بإ ػػػػداد المعػػػػايير القوميػػػػة القياسػػػػية البلزمػػػػة لمتقػػػػويـ واال تمػػػػاد، باالسػػػػتعانة بكا ػػػػة مم مػػػػم 

المختملػػػة ذات العبلاػػػة، تاػػػا ة تلػػػل التجػػػارف  المسػػػتليديف النهػػػائييف، واألطػػػراؼ المجتمعيػػػة
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العالميػػة  ػػم هػػذا ال ػػدد، واتخػػذت الهيئػػة خطػػوات ممحوظػػة  ػػم ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ 
  ٙت ٕٛٓٓالجامعم. ةالهيئة القومية لاماف جودة التعميـ واال تماد، 

تند  تمػاد  ػم م ػر اا ػدة بيانػات تسػاالو التعمػيـ الهيئة القومية لاماف جػودة وتو ر 
اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، مػػف حيػػث  وممارسػػات تليهػػا سياسػػات

موا  تلكترونػم، وغيرهػا  والتػم تػـ  –أدوات  –معايير  –الو ائؽ ال ادرة  ف الهيئة مف ةأدلة 
، و ػم اػو  وااػ  الُمجتمػ   م جودة التعمػيـ ت ميمها مف ابؿ  ريؽ مف الُخبرا  الُمتخ  يف

والمعايير العالمية المعموؿ بها، م  مرا اة مراجعتهػا وتنقيحهػا بشػكؿ مسػتمر لتواكػف الم ري 
يليػػػة اختيػػػار وتػػػدريف وا تمػػػاد  الهيئػػػة حػػػددتكمػػػا  التطػػػورات والت يػػػرات العالميػػػة المعا ػػػرة.

 تٜٕٓٓالمراجعيف، وذلؾ  مم النحو اةتمت ةالهيئة القومية لاػماف جػودة التعمػيـ واال تمػاد، 
ٕٚ-ٖٔ  
الهيئػػة بتشػػكيؿ  ريػػؽ المػػراجعيف مركزيػػًا بمػػا يتلػػؽ مػػ  تجػػرا ات الهيئػػة، حيػػث يػػػتـ تقػػـو  -

التنسػػػػػيؽ مػػػػ  المبسسػػػػػة المتقدمػػػػة لبل تمػػػػاد، باسػػػػتطبلع رأيهػػػػا  ػػػػم تشػػػػػكيؿ  ريػػػػػؽ 
وال يقػؿ  ػدد المػراجعيف  ػف  بل ػة، بمػػا  ػػيهـ رئػػيس اللريػػؽ، ويختمػػؼ حجػػـ  .المراجعيف

 م تخ  ػػػات متنو ػػػة،  أ اا لحجـ المبسسة التعميمية، وياػػـ اللريػػؽ  اللريػؽ، و قاً 
يػتـ تجنػف أي تاػارف  ػػم الم ػػال  والم ػػدااية  م  ممية التقويـ، و  بمػػا ياػػمف الداػػة

 .لو يقػة الهيئة  م هذا ال دد أل اػا  اللريػؽ مػ  المبسسػة، و قػاً 
المحػػددة  التنظيميػػة واإلجػػرا ات لمجمو ػػة مػػف القوا ػػد و قػػاً  يػتـ اختيػػار وتعيػػيف المػػراجعيف -

وتتاػػمف تمػػؾ  د  مػػل تنجػػاز المهػػاـ المخ  ػػة لهػػـ،مػػف ابػػؿ الهيئػػة  وذلػػؾ بمػػا يسػػا 
 يواػػ   يػػة رغبتػػة واسػػتعداد  لمعمػػؿ مراجعػػاً  ةيتقػػدـ المرشػػ  بطمػػف :مػػا يمػػم اإلجػػرا ات

 ،السػيرة الذاتيػة لممرشػ  تقػديـمػ   م هذا المجاؿ،  لة والخبرة السابقةيئة، مف اله معتمداً 
التػػػم تبػػػيف تػػػوا ر الخ ػػػائص األساسػػػية المطموبػػػة  ػػػم  باإلاػػػا ة تلػػػل بعػػػض المعمومػػػات

ت الموا ػػلات الشخ ػػية، والموا ػػلات المهنيػػة،  ػػـ يػػتـ  حػػص تتاػػمفالتػػم المراجػػ ، و 
 ػػم جػػرا  اإلطمبػػات الترشػػي  ونمػػاذج السػػيرة الذاتيػػة، مػػف جانػػف المجنػػة المخت ػػة بػػذلؾ 

تحديػد مو ػد مػف ابػؿ الهيئػة، و  لتحديد أ اؿ المتقدميف، حيث يتـ تخطارهـ رسمياً  الهيئة 
 . مقاببلت م  المجنة المخت ة بذلؾعقد ل
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تػـ اختيػار   ػم مقػر الهيئػة  وذلػؾ السػتكماؿ بعػض  مػ  كػؿ مرشػ  لرديةالمقاببلت ال تعقد -
المعمومات التم لـ يتـ الح وؿ  ميها مػف خػبلؿ  حػص الطمبػات والسػيرة الذاتيػة الخا ػة 
بػػة، م ػػػؿت مهػػارات الحػػػديث والمنااشػػة واإلن ػػػات، وحسػػف المظهػػػر، والتػػوازف العػػػاطلم، 

د أ اػػػمهـ لمعمػػػؿ وغيرهػػػا، ويػػػتـ دراسػػػة نتػػػائج المقػػػاببلت لممرشػػػحيف المختػػػاريف لتحديػػػ
حزمػة البػرامج التدريبيػة الخا ػة بإ ػداد   مػل ـ تػدريف المرشػحيف المختػاريف  مراجعيف،ك

وتوهيؿ المراجعيف، والتم تقدمها الهيئة. ويعتبر اجتيػاز هػذ  البػرامج التدريبيػة بنجػاح أحػد 
بقوا ػػد ، ومػػف  ػػـ يجػػف أف يتعهػػد كتابػػة بػػااللتزاـ اً معتمػػد الشػػروط األساسػػية لمعمػػؿ مراجعػػاً 

أخبلايػػػات المهنػػػة التػػػم حػػػددتها الهيئػػػة، وبعػػػدـ وجػػػود م ػػػال  شخ ػػػية متعاراػػػة مػػػ  
التلػرغ الكامػؿ أ نػا  اللتػرة المطموبػة لكػؿ  المبسسات التم سػوؼ يكمػؼ بمراجعتهػا، وأخيػراً 

 . ممية مراجعة
التقييمػػات الدوليػػة  ػػم  اهتمػػت القيػػادة الم ػػرية بالمشػػاركة  و ػػم تطػػار هػػذ  الجهػػود

 Trends in  ػم برنػامج التقيػيـ الػدولم المشػاركة ومػف بػيف هػذ  التقييمػات لجػودة التعمػيـ، 
International Mathematics and Science Study  ةالتوجهػات الدوليػة  ػم دراسػة

 TIMSS 2007و TIMSS 2003 ػػم دورات   ػػبلث مػػرات  TIMSSالريااػػيات والعمػػـو 
مشػػاركات  ػػم مختمػػؼ نتػػائج اختبػػارات األدا  الدوليػػة الكشػػلت نتػػائج  واػػد ،TIMSS 2015و

TIMSS،  تبمػػػ   حيػػػث لػػػـأف الطػػػبلف يعػػػانوف اػػػعًلا  اًمػػػا  ػػػم المهػػػارات الريااػػػياتية   ػػػف
متوسطات درجاتهـ المستوى الػدولم  حيػث أكػدت نتػائج مشػاركة م ػر  ػم الػدورات المتعاابػة 

ـ أف مسػػتوى أدا  الطػبلف الم ػػرييف ٕ٘ٔٓـ، وحتػل  ػاـ ٖٕٓٓمنػذ  ػػاـ  TIMSSلػدورات 
  ٕٖـ  ػػم المركػػز  ةٖٕٓٓاػػد جػػا  أاػػؿ مػػف المتوسػػط الػػدولم المقبػػوؿ   جػػا ت  ػػم  ػػاـ 

 ، وجػػػا ت  ػػػم  ػػػاـ ٚٙٗ  نقطػػػة  وهػػػل أاػػػؿ مػػػف المتوسػػػط الػػػدولم ةٙٓٗبمجمػػػوع نقػػػاط  ة
أاػػؿ مػػف المتوسػػط الػػدولم   نقطػػة  وهػػل ٜٖٔ  بمجمػػوع نقػػاط  ةٖٚـ  ػػم المركػػز  ةٕٚٓٓ

   وهػػو أاػػؿ ٕٜٖ  بمجمػػوع نقػػاط ةٜٕـ  ػػم المركػػز ةٕ٘ٔٓ  نقطػػة، وجػػا ت  ػػم  ػػاـ ٔ٘ٗة
  ٜٜٖ تٕٕٓٓةال ناـ،  نقطة. ٓٓ٘مف المتوسط الدولم ة

التقريػػػر الػػػدولم  بمػػػا جػػػا   ػػػم  ٖٛٗ-ٖٚٗ تٕٛٔٓةحسػػػف، دراسػػػة  اسػػػتدلتواػػػد 
دا  م ػر أل  مل التراجػ  الكبيػردولة،  ٓٗٔمف  ٖٗٔم ر  م المرتبة   ف واوعلمتنا سية، 

المشػػكبلت جػػز  مػػف أف أاػػا ت الدراسػػة و  التعميميػػة  ػػم االختبػػارات الدوليػػة،األدا ات بػػ مقارنػػة
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كونهػا جهػة غيػر راابيػة، وال تلػرض سػمطتها  هػاالمرتبطة بالجودة تتعمؽ بالهيئػة وبطبيعػة  مم
نمػػا تر ػػ  تقاريرهػػا لمجهػػات المخت ػػة، وغالًبػػا مػػا ينتهػػم األمػػر بتعػػديبلت   مػػل المػػدارس، وا 

لمجػػودة  المتشػػعفبعػػض المشػػكبلت تػػرتبط بالهيكػؿ التنظيمػػم أف و  ،روتينيػػة غيػػر  عالػةواػرارات 
مػ  وجػػود تػداخؿ بػيف المبسسػػات،  ،والػذي يبػدأ بػوزارة التربيػػة والتعمػيـ، وينتهػم  نػػد المدرسػة

هػػػذ  الكيانػػػات اإلداريػػػة  وغيػػػاف الراابػػػة والمتابعػػػة الحقيقيػػػة، واػػػعؼ انػػػوات االت ػػػاؿ بػػػيف
 .المختملة

   مػػم اػػرورة وأهميػػة تبنػػم معػػايير ومتطمبػػات ٕٛٔٓةنا ػػؼ، أكػػدت دراسػػة  كمػػا
ت ػػنيلة، مػػف أجػػؿ دخػػوؿ م ػػر  ػػم  PISA ات الدوليػػة ومنهػػا برنػػامج التقيػػيـ الػػدولمتقييمػػال

ولتحقيؽ أدا  يتسـ بالجودة   بل بد مػف التعػرؼ الجيػد  مػم معػايير التقيػيـ، ومسػتويات األدا  
المتدرجػػة، كمػػا يمكػػف تطبيػػؽ تقييمػػات البرنػػامج  ػػم الػػدورتيف األخيػػرتيف  مػػم سػػبيؿ التجريػػف، 
والتعػػرؼ  مػػم مسػػتوى وطبيعػػة جػػودة األدا  الػػذي ُيحققػػة طػػبلف المػػدارس  ػػم م ػػر م سػػف 

ة  شر، باإلاا ة تلم التطوير المستمر لمناهج التعميـ األساسػم، وتجويػد نظػاـ ت ػداد الخامس
 معممم مرحمة التعميـ األساسم.

مػػف أبػػرز التػػدابير والجهػػود الم ػػرية  ػػم سػػبيؿ تحقيػػؽ اػػماف جػػودة وا تمػػاد  وكػػاف
تنشػػػا  األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف بقػػػرار جمهػػػوري راػػػـ  مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم 

  كخطػػػوة مهمػػػة  ػػػم منظومػػػة اال تمػػػاد المهنػػػم لممعممػػػيف والوظػػػائؼ ٕٛٓٓ  لسػػػنة ةٜٕٔة
التعميميػػة القياديػػة،  مػػل ا تبػػار أف األكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف تم ػػؿ الجهػػاز المسػػئوؿ  ػػف 

المهنيػة لجميػ  العػامميف  ػم حقػؿ التعمػيـ ت ميـ وتنسيؽ وتقػديـ وتقيػيـ جميػ  بػرامج التنميػة 
مف معمميف وايادات تربوية، ولاػماف تطبيػؽ كػادر المعممػيف بو اػؿ درجػة، كمػا تاػمنت تمػؾ 

 ٜٔٔ -السياسػػات تنشػػا  مركػػز إل ػػداد القػػادة يتبػػ  وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بقػػرار وزاري ةراػػـ 
الت التربوية والتكنولوجية لجميػ    والذي يعد أياًا برامج تدريبية  م جمي  المجإٗٔٓلسنة 

 القيادات التعميمية.
بتعديؿ بعػض أحكػاـ اػانوف  ٜٕٔٓلسنة  ٙٔ در القانوف راـ   ـٜٕٔٓو م أبريؿ 

، وذلؾ بعد أف أار  مجمػس النػواف، وجػا   يػة ٜٔٛٔلسنة  ٜٖٔالتعميـ ال ادر بالقانوف راـ 
ادلهػػػا، أف يكػػػوف متمتعػػػًا أنػػػة يشػػػترط  ػػػيمف يشػػػ ؿ وظيلػػػة مػػػف وظػػػائؼ المعممػػػيف، أو مػػػا يع

بالجنسية الم رية، أو بجنسية تحدى الدوؿ التم تعامؿ الم ػرييف بالم ػؿ  ػم تػولل الوظػائؼ 
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العامة، وأف يكوف مػف خريجػم كميػات التربيػة، أو حا ػبًل  مػل مبهػؿ  ػاؿ مناسػف، باإلاػا ة 
يف  مػػػل تلػػػل شػػػهادة أو تجػػػازة توهيػػػؿ تربػػػوي، ويسػػػت نل مػػػف تجػػػازة التوهيػػػؿ التربػػػوي الحا ػػػم

بكػػػالوريوس الخدمػػػة االجتما يػػػة أو ليسػػػانس اةداف اسػػػمم  مػػػـ الػػػنلس واالجتمػػػاع تذا كػػػاف 
متقدما لش ؿ وظيلة أخ ائم، كما نص أياا  مل أف يكوف التعيػيف أو التعااػد لشػ ؿ وظػائؼ 

 التعميـ، مف خبلؿ ت بلف واس  االنتشار يوجة لمجمي ، ويكلؿ تحقيؽ تكا ب اللرص. 
الرسػػػمية ال ػػػادرة  ػػػف لجنػػػة التعمػػػيـ بمجمػػػس الشػػػعف تلػػػل شػػػكمية وتشػػػير التقػػػارير 

الممارسات التدريبية التم تقدمها وزارة التربية والتعميـ كمتطمبات لبل تماد المهنػم  ػم مختمػؼ 
التخ  ػػػات والتوهيػػػؿ لمتراػػػم لػػػدرجات وظيليػػػة أ مػػػل، وغيػػػاف التو ػػػيؼ الػػػدايؽ لمنظومػػػة 

م تحديػػد نو يػػة وطبيعػػة المسػػتويات المعر يػػة اال تمػػاد المهنػػم بمػػا يشػػممة ذلػػؾ مػػف ا ػػور  ػػ
والمهارية التم يتعيف  مل المعمميف الو وؿ تليهػا لمح ػوؿ  مػل اال تمػاد،  اػبًل  ػف غيػاف 
الواػػوح  ػػم مواػػؼ المعممػػيف القػػدامل الػػذيف يمارسػػوف المهنػػة منػػذ  تػػرة طويمػػة ويقػػاوموف 

  ٕٔت ٕٚٔٓة، سياسات ت يير الهياكؿ الوظيلية لممعمـ. ةجمهورية م ر العربي
كمػا أشػػارت الخطػة االسػػتراتيجية لؤلكاديميػة المهنيػػة لممعمػـ تلػػل ا ػور  ػػم سياسػػات 
اال تمػػاد المهنػػم مػػف حيػػث  ا ميتهػػا  ػػم تحقيػػؽ اإل ػػداد والتوهيػػؿ المطمػػوف لهػػذ  الوظيليػػة، 
والتم تتعمؽ ببرامج التراية الخا ة بهػـ، والتػم تػتـ داخػؿ األكاديميػة المهنيػة لممعممػيف، حيػث 

واػػحت الخطػػة االسػػتراتيجية أف بػػرامج التػػدريف المهنيػػة بشػػكؿ  ػػاـ لجميػػ  العػػامميف بحقػػؿ أ
دارة مدرسػػية،  ػػم حاجػػة تلػػل تحسػػيف كلا تهػػا، كمػػا أنهػػا تسػػتمـز معهػػا  التعمػػيـ مػػف معممػػيف وا 
تطبيؽ نظاـ شامؿ لمتقويـ كشرط أساسم لمترخيص لمزاولػة المهنػة، تلػل جانػف ا ػور متابعػة 

 اػػػا  هيئػػػة التعمػػػيـ  ػػػم اػػػو  مبشػػػرات اإلنجػػػاز لقيػػػاس المهػػػارات التػػػم وتقػػػويـ نمػػػو أدا  أ
اكتسػػػػبوها وخا ػػػػة مهػػػػارات التلكيػػػػر النقػػػػدي. ةوزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـت الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية 

  ٕٖت ٕٚٔٓلؤلكاديمية المهنية لممعمـ، 
 و يما يتعمؽ بسياسات ربط الحوا ز المقدمة لممدارس بنتائج أدائهػا   قػد أكػدت دراسػة

أف  مػػػل   ٖٙٔت ٕ٘ٔٓ  و ةمطػػػر، ٔٓٙت ٕٕٓٓكػػػؿ مػػػف ةمحػػػروس، محمػػػد ،  بػػػد الػػػبل  
 مميػة ت ػميـ نظػػاـ الحػوا ز بمبسسػات التعمػػيـ ابػؿ الجػػامعم  ػم م ػر، ينتابهػػا بعػض أوجػػة 

 الق ور  منهات
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ا ػػػػور اإلجػػػػرا ات اإلداريػػػػة لػػػػربط الحػػػػا ز المػػػػادي بتحسػػػػيف أدا  العػػػػامميف والمتعممػػػػيف  -
 التحسيف المدرسم لممدارس المعتمدة.المستهد يف مف خطط 

%  قط مػف شػاغمم وظػائؼ التعمػيـ ٓٔا ر حا ز األدا  المتميز والعبلوة التشجيعية  مل  -
 المختملة كؿ  اـ اد ُيعد م بطًا لهمـ الك ير مف العامميف بوظائؼ التعميـ المختملة.   

غلػػاؿ الحػػوا ز - المعنويػػة  كخطابػػات  اات ػػار ت ػػميـ نظػػاـ الحػػوا ز  مػػل الحػػوا ز الماديػػة، وا 
الشكر، و بارات ال نا  والمدي  والتشػجي ، وحلػبلت التكػريـ، والجػوائز التقديريػة وغيػر ذلػؾ 

 مف أوجة التحليز المعنوي سوا  لممعمميف أو القيادات المدرسية.
اػػػعؼ العدالػػػة  ػػػم تقػػػديـ الحػػػوا ز لشػػػاغمم الوظػػػائؼ التعميميػػػة بمبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ  -

تغلػاؿ الشػروط الػبلـز توا رهػا السػتحقاؽ تمػؾ الحػوا ز، والعمػؿ  مػل الجامعم، وذلؾ بسبف 
 تقديـ الحوا ز لمجمي   مل السوا  ترااً  لهـ، ومف  ـ يشعر األ راد المجتهديف باالستيا .

غلػاؿ الحػوا ز السػمبية التػم تحػوؿ  - اات ار ت ميـ نظاـ الحوا ز  مػل الحػوا ز اإليجابيػة، وا 
ارهػػا  كالتحػػذير، والتػػوبيخ، واإلنػػذار، والتحويػػؿ لمتحقيػػؽ، دوف الواػػوع  ػػم األخطػػا  أو تكر 

 والخ ـ مف المرتف وغير ذلؾ مف الحوا ز السمبية.
امة مرا اة التوايت المناسف أو  ورية تقػديـ الحػوا ز  حيػث تف تقػديـ الحػوا ز يػرتبط دائمػًا  -

عا ػرًا بنهاية كؿ شهر، أو  ػم شػهر معػيف مػف العػاـ الدراسػم، ومػف  ػـ ال يكػوف الحػا ز م
محدث الذى يقتاػل تطبيػؽ الحػا ز، ممػا ُيلقػد شػاغمم الوظػائؼ التعميميػة الشػعور بعبلاػة ل

 التبعية بيف الحا ز والسموؾ.
و يمػػا يتعمػػؽ بسياسػػات تقيػػيـ القيمػػة الماػػا ة  ػػم مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم  ػػم 

تعمػيـ ابػؿ م ر   قد أشارت بعػض الدراسػات تلػل وجػود ا ػور  ػم سياسػات ا تمػاد مبسسػات ال
الجامعم مف حيػث ا تمػاد تمػؾ السياسػات  ػم تقيػيـ  ا ميػة المبسسػة التعميميػة  مػل ايػاس نمػو 
المتعمـ بنا   مل النسبة المئوية العامػة لمنجػاح  ػم نهايػة العػاـ الدراسػم سػوا   مػل مسػتوى كػؿ 

مػف  ػاـ تلػل مادة دراسية أو  مل مستوى جمي  المواد الدراسية، وال يمتلت لتطور نمو المتعممػيف 
يخر أو تلل نو ية التوزي  لدرجات المتعمميف و قًا لممنحنل اال تدالم  مل النحو الػذي يمكػف مػف 
الكشػػؼ  ػػف تطػػور أدائهػػـ أو أدا  المعمػػـ أو المبسسػػة، هػػذا باإلاػػا ة تلػػل امػػة  عاليػػة اةليػػات 

ف  ػػم   ػػولهـ، أو ت ابػػة وتكػػريـ المعممػػيف وسػػبة المعممػػيف الػػذيف يخلػػؽ المتعممػػالمسػػتخدمة لمحا
المتميػػػزيف،  اػػػبًل  ػػػف اػػػعؼ سياسػػػات اال تمػػػاد والتقيػػػيـ الحاليػػػة  ػػػم   ػػػؿ القيمػػػة الماػػػا ة 
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لممبسسة التعميمية  ف القيـ الماػا ة مػف العوامػؿ األخػرى  ػم تعمػيـ المتعممػيف كظػاهرة الػدروس 
  ٖ٘ٔت ٕٕٔٓادية. ةشحاتة، الخ و ية وغيرها مف العوامؿ التعميمية والبيئية واالات 

و يما يتعمؽ بسياسات متابعػة اال تمػاد المدرسػم واسػتمراريتة   قػد أواػ  القػرار راػـ 
ـ، والخػػػاص بإنشػػػا  "الهيئػػػة القوميػػػة لاػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ واال تمػػػاد"، ٕٙٓٓ  لسػػػنة ٕٛة

منوطػػة ـ بالبلئحػػة التنليذيػػة لمهيئػػة  التكميلػػات الٕٚٓٓ  لسػػنة ٕ٘والقػػرار الجمهػػوري راػػـ ة
بالهيئة والتم تستوجف وا  السياسات البلزمة لاماف جودة التعميـ واتخاذ اإلجرا ات الكليمػة 
با تماد مبسسات التعميـ  ػم م ػر، وأهػـ المسػئوليات المنػوط بالهيئػة القوميػة لاػماف جػودة 

ميميػة التعميـ واال تماد تنليذها والتػم تتم ػؿ أهمهػا  ػم القيػاـ بػالتقويـ الشػامؿ لممبسسػات التع
وبرامجها طبقًا لمموا ػلات والمعػايير القياسػية والمعتمػدة لكػؿ مرحمػة تعميميػة ولكػؿ نػوع منهػا، 
والتنسػػيؽ مػػ  المبسسػػات التعميميػػة بمػػا يكلػػؿ الو ػػوؿ تلػػم منظومػػة متكاممػػة مػػف المعػػايير 
 ويليػػات ايػػاس وتقػػويـ األدا ، استرشػػادًا بالمعػػايير الدوليػػة، وبمػػا ال يتعػػارض مػػ  هويػػة األمػػة،

 ود ـ القرارات الذاتية لممبسسات التعميمية لمقياـ بعمميات التقويـ الذاتم لؤلدا  المدرسم.
كمػػا أشػػار نلػػس القػػانوف تلػػم أف الهيئػػة القوميػػة لاػػماف جػػودة التعمػػيـ واال تمػػاد ال 
تعتبػػػر جهػػػة راابيػػػة، بػػػؿ هػػػم جهػػػة ا تمػػػاد لممبسسػػػات التعميميػػػة، التػػػم تػػػتمكف مػػػف تحقيػػػؽ 

لقومية. ومف  ػـ   ػإف  مميػات المتابعػة التػم تقػـو بهػا الهيئػة بعػد ح ػوؿ متطمبات المعايير ا
المدرسػػة  مػػم اال تمػػاد ةمػػرة كػػؿ  ػػاـ لمػػدة خمػػس سػػنوات  ػػف طريػػؽ ترسػػاؿ تقريػػر جػػودة 
المدرسػػػة  بػػػر المواػػػ  اإللكترونػػػم   يختمػػػؼ  ػػػف ملهػػػـو المتابعػػػة الػػػذي تتلػػػؽ  ميػػػة معظػػػـ 

  ػػحيحة مػػف حيػػثالتقػػويـ الػػذاتم بالمدرسػػة التوكػػد مػػف أف  مميػػة  يقتاػػماألدبيػػات، والػػذي 
ؿ  ػػػم الواػػػت الُمناسػػػف إلجػػػرا  الت ػػػحي  الػػػذي ياػػػمف  االتجػػا  والمسػػػار، حتػػػل ُيمكػػػف التػػػدخف

 ػإف الهيئػة تقػػـو بالمراجعػة ولػيس المتابعػة،  لػػم  ُيحقػؽ األهػػداؼ. ولػذلؾ اسػتمرار التنليػذ بمػا
حي  ولكنهػػا ُت ػػدر اػػرارًا حػػاؿ ا ػػور أو تػػدنم مسػػتوى أدا  المدرسػػة،  هػػم ال تتػػدخؿ لمت ػػ

  تماد.االبإرجا  أو ر ض أو  دـ أو سحف 
و يما يتعمؽ بسياسات المحاسبية التعميمية لمنظومة اماف جػودة وا تمػاد مبسسػات 
التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم   عمػػل الػػرغـ مػػف تعػػدد الجهػػات التػػم تتػػولم مراابػػة األدا  المدرسػػم  ػػم 

هػذ  الجهػات،  لمتػرابط الو يػؽ بػيف أدوارؿ وااػحة المجتم  الم ري، تال تنة ال توجد خطة  مػ
 أدا  أ ػراد المجتمػ  المدرسػم محاسػبةكما ال توجد معايير وااػحة ومحػددة يػتـ  مػم أساسػها 
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يشػكؿ  بئػًا ُي قػؿ  - م هػذ  الحالػة  –، ومف  ـ  تعدد الجهات الراابية  مم النتائج واإلنجازات
مف أف تكوف بم ابة يد العوف والمسا دة لتطػوير أدائهػـ، كمػا أف  كاهؿ المجتم  المدرسم بدالً 

ابػة التقػارير ولكػػف ال المحاسػبية المدرسػية  ػم المجتمػػ  الم ػري تتواػؼ  نػد تقيػػيـ األدا  وكت
  ٖٙـ، ٕٕٓٓالمدارس ذات األدا  المتدنم. ةالعباسم، تجا   اتخاذ تجرا اتلم تتتعدى ذلؾ 

  تلػػم أف هنػػاؾ  ػػددًا مػػف ٚٚٔ-ٔٚٔت ٕٙٓٓواػػد أشػػارت دراسػػة ةنخمػػة ويخػػروف، 
ميػة المػذكرة اإلياػاحية  ن ػت  والواردة  يمػاها  م مشروع الهيئة، النقاط الواجف التواؼ  ند

طبيعػػػة  مػػػؿ الهيئػػػة مػػػف لمشػػػروع اػػػانوف الهيئػػػة القوميػػػة لاػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ واال تمػػػاد  
با تبارها "هيئة وطنية م رية محايدة ومستقمة  ف ُمقدمم الخدمات التعميمية ةحكومية كانػت 

ال مػوض  ػم ت  ػم هذ  النقاط أهـ وتتم ؿأـ خا ة ، تقيـ وتتاب  وتنشر نتائج أ مالها ..."،  
 ػم اال تػراؼ بالشػهادات الم ػرية  ػم الخػارج، وذلػؾ  مػل الػرغـ  الدور الذي تقػـو بػة الهيئػة
ؿ لممبسسػػػات التعميميػػػة " تقػػػـو بػػػالتقويـ الشػػػاممػػػف أف الهيئػػػة مّمػػػا ورد  ػػػم البنػػػد ال ػػػانم 

جميػ  وخا ػة أف د مستوى األدا  الواجف توا ر   م المػدارس يحدت أنة لـ يتـ ، كماوا تمادها"
تػتـ كمهػا بشػكؿ مركػزي مػف بالمػدارس الم ػرية المناهج والبرامج الدراسية واألنشطة التعميمية 

ابؿ وزارة التربية والتعميـ، ومف  ـ تقت ر المنا سة  مم نتيجة النجاح بها وهػو الواػ  القػائـ 
 .  ظاـ التعميـ أو تطوير  أو سد حاجات سوؽ العمؿنمة  باللعؿ، ب ض النظر  ف مبل

سياسػػات اػػماف تػػدابير وجهػػود م ػػرية  ػػم تشػػكيؿ اػػة مػػف  ر خػػبلؿ مػػا سػػبؽ مػػف 
التػم تحتػاج تلػم  الجوانفيتا  أف هناؾ بعض   ماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعمجودة وا ت
ومػػف بػػيف ، تقويمػػًا ومتابعػػة  –تنليػػذًا  – ػػم سػػبيؿ االرتقػػا  بهػػذ  السياسػػات ة ػػياغة  تحسػػيف

   تما يمم هذ  الجوانف
مف خبلؿ معايير دايقة لؤلدا ، سػوا  مػف جانػف أارانػة أو  المراجعيف الخارجييفتقييـ أدا   -

مف خبلؿ المدرسة التم يقـو بزيارتها أو مف خػبلؿ مم مػيف يخػريف  ػف هيئػة اال تمػاد أو 
 .جهات مجتمعية أخرى

تحسػيف سياسػات مبشػرات وموجهػات مهمػة لكالدوليػة  تبار نتػائج التقييمػات ألخذ  م االا -
جوانف القوة والاػعؼ  ػم أدا  المػدارس، دة واال تماد مف خبلؿ الواوؼ  مل اماف الجو 

 .ومف  ـ اتخاذ ارارات تطويرية شاممة  م او  تمؾ النتائج
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اال تماد المهنم لممعمػـ مػ  اال تمػاد المدرسػم  مػل النحػو الػذي يػد ـ تكامؿ  الحاجة تلل -
معتمػدة ووااػحة، وتنميػة اػدرات ووجود مسارات مهنية لممعمميف، التقدـ والترام الوظيلم 

 .المعمميف والحلاظ  مل الكلا ات والخبرات الموجودة  م كؿ تخ ص
مبشرات لعمميات تطػوير شػاممة سػوا   ػم تقييـ القيمة الماا ة ك تبار نتائج خذ  م االاأل -

التمويػػؿ وأولويػػػات اإلنلػػاؽ، أو  ػػػم التنميػػة المهنيػػػة لممعممػػيف أو  ػػػم المنػػاهج الدراسػػػية 
تدريسػػها، وغيرهػػا مػػف الجوانػػف التػػم تعبػػر  ػػف تدخػػاؿ تحسػػينات مخططػػة  مػػل وطػػرؽ 

 .مختمؼ جوانف األدا  التعميمم
تشػجي  المعممػيف  مػل  والتم تسهـ  ػمالتحليزية المرتبطة باألدا   السياساتالتوكيد  مل  -

التطػػوير المهنػػم لمسػػتوياتهـ  ػػم مجػػاالت التخ ػػص، وتزيػػد مػػف  قػػتهـ  ػػم اػػدراتهـ و ػػم 
 .التعميمية التم تقدر  طا هـ وتد عهـ نحو مزيد مف التميز والعطا  المنظومة

ف الجػػودة واال تمػػاد بمعظػػـ المنظمػػات والهيئػػات المسػػئولة  ػػ تعظػػيـ االسػػتلادة مػػف جهػػود -
 مميػػات المتابعػػة والتقػػويـ الػػذاتم والتحسػػيف المسػػتمر لػػؤلدا  واتخػػاذ تجػػرا ات الػػدوؿ  ػػم 

أدا  هذ  العمميات سوا  مف خبلؿ تزويػد المػدارس وسياسات دا مة وممكنة لممدارس مف 
بالبيانات المتنو ة ب ورة منتظمة، أو مسا دتهـ  مل واػ  األهػداؼ المسػتقبمية وخطػط 

 .التحسيف
الػػػذي تحػػػرز  مسػػػتوى التقػػػدـ ل المواػػػحةير ار تقػػػالمحاسػػػبية المجتمعيػػػة وتنويػػػ  ال تلعيػػػؿ -

ذ اتخػػبمػػا يسػػهـ  ػػم ا، سػػنوياً  ليػػةالمػػدارس  ػػم مختمػػؼ الجوانػػف اإلداريػػة والتعميميػػة والما
 ػػػم  لمنهػػػوض بػػػاألدا  ومحاسػػػبة المق ػػػر بلزمػػػةال اإلجػػػرا اتتنليػػػذ القػػػرارات المناسػػػبة و 

 المحػيط المحمػم والمجتمػ  المدرسػة وال قة بيف ال مة وتوطيد ،مف جهة التوايت المناسف
 بها مف جهة  انية.

تطػوير الوااػ  الحػالم   متطمبػاتومف أجؿ ت طا   ورة متكاممة و اداة لمتعبير  ػف 
  اسػتطبلع يرا  الخبػرا  حػوؿ يليػات تطػوير سياسػات اػماف الجز  التالمستتناوؿ الدراسة  م 

 .وتحميؿ نتائجها بم رجودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم 
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 تطويز صياصات ضنان جـودة واعتنـاد مؤصضـات التعلـيه قبـل اجلـامعي       آراء اخلرباء حول آليات: ًاثالج

 .صزمب

تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ اسػػػػػتمارات جػػػػػوالت دللػػػػػم  مػػػػػل  ينػػػػػة مػػػػػف الخبػػػػػرا  و يقػػػػػم ال ػػػػػمة 
، والػػػػذيف تػػػػـ وبح يػػػػاً بمواػػػػوع اػػػػماف جػػػػودة وا تمػػػػاد المبسسػػػػات التعميميػػػػة تداريػػػػًا و نيػػػػًا 

 –انتقػػػػابهـ مػػػػف اللئػػػػات اةتيػػػػةت المػػػػراجعيف الخػػػػارجييف بمبسسػػػػات التعمػػػػيـ ابػػػػؿ الجػػػػامعم 
بح يػػػػة وخبػػػػرات  مميػػػػة ذات  ػػػػمة باػػػػماف الجػػػػودة التربيػػػػة ممػػػػف لهػػػػـ اهتمامػػػػات أسػػػػاتذة 

 –الخبػػػػرا  بالهيئػػػػة القوميػػػػة لاػػػػماف جػػػػودة وا تمػػػػاد المبسسػػػػات التعميميػػػػة  – واال تمػػػػاد
مػػػػف أجػػػػؿ ، وذلػػػػؾ الجػػػػامعمأ اػػػػا  وحػػػػدات الػػػػد ـ اللنػػػػم واػػػػماف الجػػػػودة بػػػػالتعميـ ابػػػػؿ 

 مبسسػػػػاتوا تمػػػػاد لتطػػػػوير سياسػػػػات اػػػػماف جػػػػودة ت ػػػػورات واتجاهػػػػات مسػػػػتقبمية تقػػػديـ 
مػػػػػػف السػػػػػػادة الخبػػػػػػرا  ويمكػػػػػػف تواػػػػػي   ئػػػػػػات العينػػػػػػة ، م ػػػػػػربالتعمػػػػػيـ ابػػػػػػؿ الجػػػػػػامعم 

 وأ دادهـ مف خبلؿ الجدوؿ التالمت
 ( 2عذٚي )

 ع١ٕخ اٌذساعخ

 اٌفئـــخ َ
اعزّبساد رُ 

 رغ١ٍّٙب

اعزّبساد رُ 

 اعزشداد٘ب
 اٌفبلذ

 3 26 21 أعبرزح اٌزشث١خ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ  2

3 
خبسع١١ٓ ٌّؤعغابد اٌزعٍا١ُ  ِشاعع١ٓ

 لجً اٌغبِعٟ
23 23 - 

4 
خجشاء ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ اٌغٛدح 

 ٚاالعزّبد.
1 1 - 

5 
أعضااابء اٌاااذعُ اٌفٕاااٟ ثااابٌزع١ٍُ لجاااً 

 اٌغبِعٟ
23 23 - 

6 
ِغااائٌٟٛ ٚتاااذاد اٌزاااذس٠ت ٚاٌغاااٛدح 

 ثبٌّذاسط اٌّعزّذح
23 23 - 

 2 55 66 اإلجمالو

 ػم مختمػؼ اللئػات التػم   مػف الخبػرا  ٛ٘خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتا  أف  ػدد ة مف
والتػم يمكػف أف ُتسػهـ بشػكؿ كبيػر  ػم  ،مػف األ كػار واةرا  الهامػة اد اػدموْا  ػدداً  تـ تحديدها

م  ػم دللػتطوير سياسات اال تماد المدرسم بجمهورية م ر العربيػة. واػد تػـ تطبيػؽ أسػموف 
خبلؿ  بلث جػوالت متتابعػة ومتتاليػة، كانػت كػؿ جولػة بم ابػة ت ذيػة راجعػة الدراسة الحالية مف 

 لمجولة السابقة لها، وذلؾ  مم النحو اةتمت
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تػػـ ت ػػداد اسػػتمارة الجولػػة األولػػل اسػػتنادًا تلػػل اإلطػػار النظػػري لمبحػػث ونتػػائج الدراسػػات  -
أنهػػا تم ػػؿ السػػابقة، وتاػػمنت االسػػتمارة  ػػم بػػدايتها تواػػيحًا بالهػػدؼ منهػػا ومحتواهػػا، و 

مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ وا تمػػاد تطػػوير سياسػػات اػػماف جػػودة ت جػػز ًا مػػف بحػػث بعنػػواف
، وتػـ تياػاح أهميػة العالمية "ربية مسػتقبمية"الجامعم بم ر  م او  أ اؿ الممارسات 

وسػػرية يرائهػػـ وأنهػػا تسػػتخدـ ألغػػراض البحػػث العممػػم، وتعػػرؼ بعػػض البيانػػات الشخ ػػية 
سػػـ/ الدرجػػة الوظيليػػة/ العبلاػػة بالبرنػػامج/  ػػدد سػػنوات الخبػػرة/ لمعينػػة والمتم مػػة  ػػم ةاال

 البريد اإللكترونم  لسهولة التوا ؿ  م الجوالت التالية.
تـ توجية بعػض األسػئمة الملتوحػة أل ػراد  ينػة الدراسػة مػف الخبػرا ، متاػمنة العديػد مػف  -

مت مػا أهػـ اةليػات  ػاأل كار التم تسهـ  م بنا  الربية المسػتقبمية، وتتم ػؿ هػذ  األسػئمة 
ا تمػػاد واػػماف جػػودة مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ التػػم يمكػػف األخػػذ بهػػا  ػػم تطػػوير سياسػػات 

ا تماد المراجعيف الخارجييف لمبسسات التعمػيـ ابػؿ ةالجامعم بم ر  م المجاالت التاليةت 
تاميف المشاركة  م التقييمات الدولية بسياسات ا تماد مبسسات التعمػيـ ابػؿ  -الجامعم

تػد يـ  مميػة الػربط  -تقييـ القيمة الماا ة  م مبسسات التعميـ ابػؿ الجػامعم -معمالجا
تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف اال تمػػاد المدرسػػم  -بػػيف الحػػوا ز المقدمػػة لممػػدارس ونتػػائج أدائهػػا

المحاسبية المجتمعيػة لمنظومػة ا تمػاد  -متابعة اال تماد المدرسم واستمراريتة -والمهنم
 ؟الجامعم مبسسات التعميـ ابؿ 

  اسػتمارة، تػـ تلري هػا وت ػنيلها، ٛ٘بعد تجمي  استمارات الجولػة األولػل البػال   ػددها ة -
مف خبلؿ نظاـ الحـز والتكرارات، والتو يؽ بيف االستجابات المتشػابهة مػف ناحيػة واسػتبعاد 
االسػػتجابات التػػم ابتعػػدت  ػػف مواػػوع الدراسػػة مػػف ناحيػػة أخػػرى، واػػد احتػػوت اسػػتمارة 

 مػػػل العديػػػد مػػػف اةرا  والمقترحػػػات  -نظػػػرًا لكونهػػػا اسػػػتبانة ملتوحػػػة  -ولػػػلالجولػػػة األ 
المسػػتقبمية التػػم رأى الخبػػرا  أنهػػا مهمػػة  ػػم تطػػوير سياسػػات اال تمػػاد واػػماف جػػودة 

 الربيػةمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ػر، واػد أشػارت اإلجابػات الػواردة حػوؿ  نا ػر 
 را  المهمة التم لـ ي ؿ أي منها تلل حد اإلجماع.تلل العديد مف األ كار واة ةالمستقبمي

 ػػم الجولػػة ال انيػػة  تػػـ اسػػتلتا  الخبػػرا  مػػرة أخػػرى حػػوؿ مػػا طرحػػو   ػػم الجولػػة األولػػل  -
الجولػة األولػل  اسػتمارة،  بعػد تحميػؿ االسػتمارةلمو وؿ تلل اتلاؽ  م الػرأي حػوؿ محػاور 

 متاػمنة ،شػبة م مقػة اسػتمارةوت نيؼ االستجابات التم تـ الح ػوؿ  ميهػا، تػـ ت ػميـ 
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اػعيلة ، بواػ   بلمػة  –متوسػطة  –ةكبيػرة  مف حيث درجة الموا قة ا ميه ُيجافأسئمة 
  أمػػاـ االسػػتجابة التػػم تتلػػؽ مػػ  يرائهػػـ، وأسػػئمة ملتوحػػة  ػػم نهايػػة كػػؿ محػػور مػػف ة

. وتـ حسػاف تكػرار االسػتجابات  ػف كػؿ سػباؿ لمخبرا تركت  يها الحرية  االستمارةمحاور 
ونسبتها المئوية، والمتوسط الحسابم، لتحديد مستوى الموا قة  مل كؿ  بػارة مػف  بػارات 
االسػػتمارة، وتػػـ حسػػاف المتوسػػط الحسػػابم  ػػف طريػػؽ ت طػػا  درجػػة لكػػؿ اسػػتجابة مػػف 

 ، ٖرجػػػػة ةاالسػػػػتجابات ال بل ػػػػة، و قػػػػًا لطريقػػػػة ليكػػػػرت،  االسػػػػتجابة ةكبيػػػػرة  تعطػػػػل الد
 ، وهكػذا ٔ ، واالستجابة ةاعيلة  تعطل الدرجة ةٕواالستجابة ةمتوسطة  تعطل الدرجة ة

 ""متوسػطة تكرار ×  ٕ+  "" كبيرة تكرار ×  ٖيكوف المتوسط الحسابم لكؿ  بارة كاةتمت 
يجابيػة أو شػديدة التوييػد هػم اإل دد العينة. وتـ ا تبار العبارة ÷  "" اعيلةتكرار ×  ٔ+ 

 %  وك ر .ٓٛالعبارة التم تح ؿ  مل تمركز لمتوسط االستجابة ة
م  التو ػؿ تلػم االتلػاؽ بػيف الخبػرا  دللػ أسػموف واد استهد ت الجولة ال ال ػة مػف جػوالت -

%   ػم الجولػة ال انيػة ٓٛوخا ة  يما يتعمؽ بالعبارات التم لـ ت ػؿ تلػم نسػبة موا قػة ة
 .م أاا ها أ راد العينةوالعبارات الت

 م ال بل ة  مل النحو التالمتدللأسموف استجابات الخبرا  خبلؿ جوالت ويمكف  رض نتائج 
 صياصـات اعتنــاد املــزاجعني اخلـارجيني جلــودة مؤصضــات التعلـيه قبــل اجلــامعي   آراء اخلـرباء حــول   -أ

 مبصز

حػوؿ سياسػات ا تمػاد دللػم جػوالت الخبرا   ػم الجولػة األولػل مػف جا ت استجابات 
المراجعيف الخارجييف لمبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم، متاػمنة العديػد مػف المقترحػات، والتػم 

% ، واد تم مػت هػذ  اةليػات  يمػا يمػمت ةااػا  ٛ,ٜٚ -% ٗ,ٖٛتراوحت نسف تكرارها بيف ة
ـ ، أ ػػوا ٖ-ٕ تػػرة مناسػػبة  ػػم التػػدريف الميػػدانم اػػمف بػػرامج إل ػػداد المػػراجعيف وتػػوهيمهـ ة

وتقػػديـ ربيػػة شػػاممة لمهيئػػة حػػوؿ سياسػػات اال تمػػاد المدرسػػم وُسػػُبؿ االرتقػػا  بهػػا، واجتيػػاز 
أف و اختبػػارات شخ ػػية لاػػماف االتػػزاف النلسػػم والقػػدرة  مػػم تحمػػؿ المسػػئولية لػػدى المراجػػ ، 

تتاػػػمف معػػػايير االختيػػػار التوهيػػػؿ التربػػػوي، مػػػ  ت طػػػا  األولويػػػة لمحا ػػػميف  مػػػل درجتػػػم 
، والتػػدريف المسػػتمر حػػوؿ مهػػارات القيػػادة واالت ػػاؿ كتورا   ػػم العمػػـو التربويػػةالماجسػػتير والػػد

دارة الوات .  اللعاؿ واتخاذ القرار وحؿ المشكبلت وا 
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 ػم الجولػة  -وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال انية حوؿ ما طرحو  مػف يرا  وأ كػار 
 ، كمػػا ٓٓ,ٖ - ٙٙ,ٕبدرجػػة موا قػة كبيػػرة، حيػث تراوحػػت بػيف متوسػػط حسػابم  ة -األولػل 

  والتػػم ٔ% . باسػػت نا  العبػػارة راػػـ ةٓٛح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة موا قػػة أ مػػم مػػف ة
تنص  مم "ااا   ترة مناسبة  م التدريف الميدانم امف بػرامج إل ػداد المػراجعيف وتػوهيمهـ 

أ واـ ، حيث أشار البعض تلػم طػوؿ هػذ  اللتػرة، وأنػة مػف الممكػف اكتسػاف المهػارات  ٖ-ٕة
 ػػاـ   ػػم حالػػة اختيػػار المػػراجعيف الػػذيف يمتمكػػوف  –أشػػهر  ٙلبلزمػػة  ػػم  تػػرة تتػػراوح بػػيف ةا

المقومػػػات األساسػػػية لعمميػػػة المراجعػػػة، كمػػػا أظهػػػرت االسػػػتجابات تاػػػا ة بعػػػض السياسػػػات 
المتم مػػة  ػػم ةالخاػػوع الختبػػارات الح ػػوؿ  مػػم الرخ ػػة المهنيػػة لمزاولػػة مهنػػة المراجعػػة 

تحديػد تو ػيؼ وظيلػم دايػؽ لمهنػة  -أ ػواـ  ٘ـ ابؿ الجامعم كؿ الخارجية لمبسسات التعمي
المراجػػ  الخػػارجم بحيػػث يتاػػمف الشػػروط اللنيػػة والتدريبيػػة والخبػػرات البلزمػػة لشػػ ؿ الوظيلػػة 

وجػػود معػػايير دايقػػة ألدا  المراجػػ  الخػػارجم بحيػػث تشػػتمؿ  مػػم  -وتحػػدي ها بشػػكؿ مسػػتمر 
  مم أ راد العينة  م الجولة ال ال ة. مبشرات وااحة لقياس أدائة ، مما أدى لطرحها

وجا ت اسػتجاباتهـ  ػم الجولػة ال ال ػة حػوؿ مػا تػـ التو ػؿ تليػة  ػم الجولػة ال انيػة 
مف سياسات ال تمػاد المػراجعيف الخػارجييف لمبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم كمػا هػو مواػ  

 بالجدوؿ التالمت
  



 م2025( 98) -5ج-سبتمبرعدد                                  ...     تطوير سياسات ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 316 - 

 ( 3عذٚي )

  اٌّشاعع١ٓ اٌخبسع١١ٓ ٌّؤعغبد اٌزع١ٍُ لجً اٌغبِعٟع١بعبد اعزّبد اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي 

 اٌعجـــــبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ
ِزٛعظ 

 تغبثٟ

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

عابَ(  -أشاٙش  7فزشح ِٕبعجخ ) لضبء

فااٟ اٌزااذس٠ت ا١ٌّااذأٟ ضاآّ ثااشاِظ 

 إلعذاد اٌّشاعع١ٓ ٚرأ١ٍُ٘ٙ.

 5 وج١شح 11,1 3,14 2,1 2 4,6 3 15,1 66

3 

رمااااذ٠ُ سش٠ااااخ شاااابٍِخ ١ٌٍٙئااااخ تااااٛي 

ااجً   ِّبسعاابد االعزّاابد اٌّذسعااٟ ٚع 

 االسرمبء ثٙب.

 1 وج١شح 13 3,16 7,1 5 21,4 7 13,1 51

4 

اخزجااابساد شخصااا١خ ٌضاااّبْ  اعز١ااابص

االرااضاْ إٌفغااٟ ٚاٌمااذسح عٍااٟ ر ّااً 

 اٌّغئ١ٌٛخ ٌذٜ اٌّشاعع.

 7 وج١شح 16,1 3,11 4,5 3 6,3 4 12,5 64

5 

اٌزأ١٘اً " ؛رزضّٓ ِعب١٠ش االخز١بسأْ 

إعطااااابء اة٠ٌٛٚاااااخ ، ِاااااع "اٌزشثاااااٛٞ

ٌٍ بصااا١ٍٓ عٍاااٝ دسعزاااٟ اٌّبعغاااز١ش 

 .ٚاٌذوزٛساٖ فٟ اٌعٍَٛ اٌزشث٠ٛخ

 1 وج١شح 15,1 3,15 6,3 4 7,1 5 11,1 62

6 

اٌزااذس٠ت اٌااحصَ تااٛي ِٙاابساد اٌم١اابدح 

ٚاالرصابي اٌفعاابي ٚارخاابر اٌمااشاس ٚتااً 

خحل١ااابد ٚأاٌّشاااىحد ٚإداسح اٌٛلاااذ 

إٌّٙخ فٟ إطبس ١ِضبق أخحلٟ ٚاضا  

ِ عٍٓ. ٚ 

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

7 

الخزجااابساد اٌ صاااٛي عٍاااٟ  اٌخضاااٛ 

اٌشخصاااااخ ا١ٌّٕٙاااااخ ٌّضاٌٚاااااخ ِٕٙاااااخ 

اٌّشاععخ اٌخبسع١خ ٌّؤعغبد اٌزع١ٍُ 

 أعٛاَ 6لجً اٌغبِعٟ وً 

 6 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

1 

رٛصاا١و ٚف١فااٟ دل١ااك ٌّٕٙااخ  ر ذ٠ااذ

اٌّشاعااااع اٌخاااابسعٟ ث ١ااااش ٠زضاااآّ 

اٌشاشٚط اٌف١ٕااخ ٚاٌزذس٠ج١اخ ٚاٌخجااشاد 

اٌحصِااااخ ٌشاااافً اٌٛف١فااااخ ٚر ااااذ٠ضٙب 

 ثشىً ِغزّش.

 3 وج١شح 11,4 3,16 - - 6,3 4 15,1 66

1 

ٚعاااٛد ِعاااب١٠ش دل١ماااخ ةداء اٌّشاعاااع 

اٌخااااااابسعٟ ث ١اااااااش رشااااااازًّ عٍاااااااٟ 

 ِؤششاد ٚاض خ ٌم١بط أدائٗ.

 4 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67

مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف اسػػتجابات الخبػػرا  حػػوؿ سياسػػات ا تمػػاد المػػراجعيف يتاػػ  
الخارجييف لمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم  جا ت بدرجػة موا قػة كبيػرة، وتراوحػت بػيف متوسػط 

 ، األمػػر الػػذي يعنػػم توكيػػد موا قػػة ٓٓٔ – ٕٜ ، ونسػػف موا قػػة ةٓٓ,ٖ - ٘ٚ,ٕحسػػابم ة
وهػو مػا  ا تماد أ اؿ نو ية مف المراجعيف الخارجييف،  م سبيؿ مم تمؾ السياسات،  الخبرا 

مػف حيػث اػرورة امػتبلؾ  (Baxter, J & Clarke, J. 2013, 702-718)يتلػؽ مػ  
المراجػػ  الخػػارجم لمهػػارات جمػػ  البيانػػات والمعمومػػات وتحميمهػػا بشػػكؿ كمػػم وكيلػػم، والتعامػػؿ 
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معهػػػا باحترا يػػػة سػػػوا   ػػػم مرحمػػػة اإل ػػػداد لهػػػا أـ  ػػػم متابعػػػة تنليػػػذها، وهنػػػا ينب ػػػم انتقػػػا  
المراجعيف وا تمادهـ بنا   مم امتبلكهـ مهارات وموا لات تػبهمهـ لمقيػاـ بهػذ  المهمػة، كمػا 

مػف حيػث اػرورة امػتبلؾ أ اػا   (SICI, 2003, 70-71)تتلػؽ تمػؾ اةليػات مػ  تقريػر 
جيػػة مهػػارات د ػػـ ة مميػػات تنليػػذ وتحسػػيف  التقػػويـ الػػذاتم  ػػم المػػدارس  ػػرؽ المراجعػػة الخار 

، ود ػػـ شػػبكات "وتقػػديـ الػػد ـ والمشػػورة والتوجيػػة مػػف خػػبلؿ "النقػػد البن ػػا  ،بطػػرؽ مختملػػة
 التوا ؿ بيف الهيئة وبيف المدرسة لنجاح تنليذ  ممية التقويـ الذاتم بها.

لمستمر لممراج   قف كؿ زيارة يقػـو بهػا، و م هذا اإلطار ينب م التوكيد  مم التقييـ ا
األمػر وا تمػاد بنػود ، واالهتماـ بتلعيؿ مي اؽ أخبلايات المراج  الخارجم بالتعميـ ابؿ الجامعم 

الذي ُيسهـ  م د ـ الطريقة التػم تتبعهػا الهيئػة حاليػًا  ػم الحكػـ  مػم أدا  المراجػ  الخػارجم 
  أف ٕٗٔ-ٖٕٔـ، ٕ٘ٔٓلعا ػم و الكػومم، بالتعميـ ابؿ الجامعم، والتم أواحت دراسػة ةا

نتػػػائج تقػػػارير التقيػػػيـ ُتعامػػػؿ بطريقػػػة شػػػكمية روتينيػػػة، وال ُتعبػػػر بنودهػػػا  ػػػف األدا  الحقيقػػػم 
لممراجػػ  الخػػارجم، وال تقػػيس أداب   ػػم جميػػ  المهمػػات التػػم يقػػـو بهػػا نتيجػػة امػػة بنودهػػا، 

اجػ  الخػارجم، باإلاػا ة تلػم أنػة ال وبالتالم  هػم ال تقػدـ ال ػورة الوااعيػة الشػاممة ألدا  الُمر 
يػػتـ االهتمػػاـ بػػالتقييـ الخػػاص بػػالمراج  تال تذا اُػػدمت شػػكوى مػػف جهػػة المبسسػػة ُتعبػػر  ػػف 
التق ير ال ارخ مف  ريؽ المراجعة، األمر الذي يتطمف تطػوير نمػاذج تقيػيـ كػؿ  ػرد مػف أ ػراد 

يحكـ أداب  بشػكؿ كمػم وكيلػم   ريؽ المراجعة و قًا ةرا  جمي  الجهات التم تتعامؿ معة، وبما
 يهدؼ تلم تحداث تنمية مهنية لممراج  لتحسيف أدائة.

بعض الخبرا   مم أهمية وا  اوا د لتػوميف الُمراجػ  أ نػا  زيارتػة أو سػلر  واد أ اد 
تلػػم د ػػـ  نػػم،  مػػنهـ وتحديػػد مػػف يحتػػاج لممبسسػػة التعميميػػة بمػػا ال يػػب ر سػػمبًا  مػػم أدائػػة،

حيػث تف المػراجعيف الخػارجيف ُيم مػوف المحػور الػرئيس مف يتـ اسػتبعاد  أو اسػتبدالة، تحديد و 
والت مػف   مميػة المراجعػة الخارجيػة لمبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم تطػوير ػم  واألك ر  عاليػة
 .وتوجيهها نحو التميز ، مل مشكبلتها

صات اعتناد مؤصضات التعليه قبل تضنني املغاركة يف التكيينات الدولية بضياآراء اخلرباء حول  -ب

 مبصز اجلامعي

 حػػوؿ يليػػات تاػػميفمػػف أسػػموف دللػػم  الجولػػة األولػػلجػػا ت اسػػتجابات الخبػػرا   ػػم 
بسياسػػات ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، متاػػمنة  المشػػاركة  ػػم التقييمػػات الدوليػػة
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% ، واػػد تم مػػت ٘,ٕٚ -% ٛ,ٗٗالعديػػد مػػف المقترحػػات، والتػػم تراوحػػت نسػػف تكرارهػػا بػػيف ة
هػػذ  اةليػػات  يمػػػا يمػػمت ةتوجيػػػة المػػدارس المعتمػػدة نحػػػو تجريػػف نمػػػاذج التقييمػػات الدوليػػػة 

 ، ومراجعػػة اللجػػوة بػػيف أدا  المػػدارس المعتمػػدة ونتػػائج PISA – TIMMS – PIRLSة
التقييمػات الدوليػة لجػػودة التعمػيـ وتحديػدها بشػػكؿ مسػتمر، وا  ػداد تقػػارير دوريػة لمتابعػػة أدا  

جػرا  تقييمػات  مػػم المػد ارس الُمعتمػدة وتحديػد األولويػات لمشػاركتها  ػم التقييمػات الدوليػة، وا 
المسػتوى القػومم وت ػػنيؼ وترتيػف المػدارس المعتمػػدة  ػم اػوئها بشػػلا ية، وربػط اسػػتمرارية 

 ا تماد المدرسة بمشاركتها  م تحدى التقييمات الدولية لجودة التعميـ. .
 ػم الجولػة  -ال انية حوؿ ما طرحو  مػف يرا  وأ كػار وجا ت استجاباتهـ  م الجولة 

 ، كمػػا ٓٓ,ٖ - ٔٗ,ٕبدرجػػة موا قػة كبيػػرة، حيػث تراوحػػت بػيف متوسػػط حسػابم  ة -األولػل 
% ، كمػػا أظهػػرت االسػػتجابات تاػػا ة ٓٛح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة موا قػػة أ مػػم مػػف ة

مػف خػبلؿ التنسػيؽ بػيف  بعض السياسات المتم مة  م ةاػبط جػودة نظػـ التقػويـ واالمتحانػات
الهيئة القومية لاماف الجودة واال تمػاد والمركػز القػومم لبلمتحانػات والتقػويـ التربػوي، و قػد 

استشػػارية  بػػيف كميػػات التربيػػة بالمحا ظػػات ومػػديريات  –بح يػػة  –شػػراكات تربويػػة ةتدريبيػػة 
الت مػف  ميهػا ، ممػا التربية والتعميـ بالتنسيؽ م  هيئة اػماف الجػودة لدراسػة  جػوات األدا  و 

 أدى لطرحها  مم أ راد العينة  م الجولة ال ال ة.
وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال ال ة حوؿ ما تػـ التو ػؿ تليػة  ػم الجولػة ال انيػة مػف يليػات 

بسياسػػات ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم،  الدوليػػةلتاػػميف المشػػاركة  ػػم التقييمػػات 
 تكما هو موا  بالجدوؿ التالم
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اٌّشبسوخ فٟ اٌزم١١ّبد اٌذ١ٌٚخ ثغ١بعبد اعزّبد ِؤعغبد  رض١ّٓ آ١ٌبد اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي 

  اٌزع١ٍُ لجً اٌغبِعٟ

 اٌعجـــــبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ
ِزٛعظ 

 تغبثٟ

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

اٌّذاسط اٌّعزّذح ٔ ٛ رغش٠ات ّٔابرط رٛع١ٗ 

 – PISA – TIMMSاٌزم١١ّابد اٌذ١ٌٚاخ )

PIRLS.) 

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

3 

ِشاععااخ اٌفغااٛح ثاا١ٓ أداء اٌّااذاسط اٌّعزّااذح 

ٚٔزاااابئظ اٌزم١١ّاااابد اٌذ١ٌٚااااخ ٌغااااٛدح اٌزعٍاااا١ُ 

 ٚر ذ٠ذ٘ب ثشىً ِغزّش.

 3 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2 11,3 61

4 

رماابس٠ش دٚس٠ااخ ٌّزبثعااخ أداء اٌّااذاسط إعااذاد 

عزّااذح ٚر ذ٠ااذ اة٠ٌٛٚاابد ٌّشاابسوزٙب فااٟ   ّ اٌ

 اٌزم١١ّبد اٌذ١ٌٚخ.

 5 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67

5 

إعااااشاء رم١١ّاااابد عٍااااٟ اٌّغاااازٜٛ اٌمااااِٟٛ 

ٚرصااا١ٕو ٚرشر١ااات اٌّاااذاسط اٌّعزّاااذح فاااٟ 

 ضٛئٙب ثشفبف١خ.

 4 وج١شح 11,4 3,16 - - 6,3 4 15,1 66

6 
سثظ اعازّشاس٠خ اعزّابد اٌّذسعاخ ثّشابسوزٙب 

 فٟ إتذٜ اٌزم١١ّبد اٌذ١ٌٚخ ٌغٛدح اٌزع١ٍُ.
 7 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

7 

ضاااجظ عاااٛدح ٔقاااُ اٌزمااا٠ُٛ ٚاالِز بٔااابد ِااآ 

خااحي اٌزٕغاا١ك ثاا١ٓ ا١ٌٙئااخ اٌم١ِٛااخ ٌضااّبْ 

اٌغااااااااٛدح ٚاالعزّاااااااابد ٚاٌّشوااااااااض اٌمااااااااِٟٛ 

 ٌحِز بٔبد ٚاٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ.

 1 وج١شح 16,1 3,11 4,5 3 6,3 4 12,5 64

1 

 –ث ض١اااخ  –عماااذ شاااشاوبد رشث٠ٛاااخ )رذس٠ج١اااخ 

اعزشاابس٠خ( ثاا١ٓ و١ٍاابد اٌزشث١ااخ ثبٌّ بفقاابد 

ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزع١ٍُ ثبٌزٕغ١ك ِع ١٘ئخ 

ضّبْ اٌغٛدح ٌذساعخ فغٛاد اةداء ٚاٌزفٍات 

 ع١ٍٙب.

 6 وج١شح 11,1 3,14 - - 7,1 5 14,2 65

مػف الجػدوؿ السػابؽ أف اسػتجابات الخبػرا  حػوؿ يليػات تاػميف المشػاركة  ػم يتا  
بسياسػػات ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم  جػػا ت بدرجػػة موا قػػة  الدوليػػةالتقييمػػات 

 ، ٓٓٔ – ٚ,ٜ٘ ، ونسػػف موا قػػة ةٓٓ,ٖ - ٚٛ,ٕكبيػػرة، وتراوحػػت بػػيف متوسػػط حسػػابم  ة
م تمػؾ اةليػات، بمػا يسػا د  مػم تحديػد اللجػوة بػيف  مػ الخبػرا األمر الذي يعنم توكيد موا قػة 

 لت ػنيلات الدوليػة لجػودة التعمػيـ،المدارس المعتمدة والمدارس التػم تحتػؿ مرتبػة متقدمػة  ػم ا
ووا  التحسينات البلزمػة، وتػو ير معمومػات و ػلية  ػف النظػاـ المدرسػم، وتحميػؿ المهػارات 

ؿ مقارنػات مسػػتمرة  مػػم الدوليػة، مػػف خػػبل  والتطبيػؽ اإلبػػدا م لمعػػارؼ الطػبلف  ػػم االختبػػارات
  ومػػ  تقريػػر ٔٚـ، ٕٛٔٓالمسػػتوييف القػػومم والعػػالمم، وهػػو مػػا يتلػػؽ مػػ  دراسػػة ةحسػػف، 

NWEA FAQ, 2015, 1-2)   مػػف حيػػث اػػرورة الػػربط بػػيف ة مميػػات اػػماف الجػػودة
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معمومػات واال تماد  و ةنتائج التقييمػات الدوليػة ، بمػا ُيسػهـ  ػم تػو ير  ر ػة حقيقيػة لتقػديـ 
 م تطػار  ػالمم   ا مية وكلا ة العممية التعميميةمستوي محددة  ف سياؽ التعميـ المدرسم، و 

ت متنو ػة مػف مػدارس ا، وتوظيػؼ خبػر غير منعزؿ  ف الت يرات والتطورات المستمرة والمتزايػدة
والمرجعيػػة لتطػػوير ت العمميػػة احػػؿ مشػػكبلتها ممػػا يػػو ر الخبػػر  مختملػػة حػػوؿ العػػالـ  ػػم كيليػػة

 .ألدا  المدرسم  م سياؽ  المما
وال شػػؾ أف مواكبػػة هػػذ  التقييمػػات الدوليػػة  مػػل درجػػة أكبػػر مػػف األهميػػة، ألف تقػػدفـ 

 الميػًا، ولػيس  األ اػؿبالتركيز  مل األنظمة التعميمية ذات األدا   الُنُظـ التعميمية يقاس دائماً 
مجػػرد التحسػػيف الػػذي يقػػاس بالمعػػايير القوميػػة  قػػط، ولػػـ يعػػد العػػالـ يهػػتـ بػػاإلجرا ات، وال 

نمػػا باإلنجػػازات  والتحسػػيف المسػػتمر، وال يتسػػام  مػػ  األدا  والنتػػائج بػػالتطورات التاريخيػػة، وا 
ممػا يتطمػف ، أو الق ػور  ػم المتابعػة ونظػـ المسػا لة التنليذ غير اللعػاؿ ف الاعيؼ الناتج 

 .بشكؿ أ اؿ ، واالستعداد لمت ير، واالستلادة مف التجارف والخبرات الناجحةالسري التكيؼ 
 املويناالعتناد صياصات التكامل بني االعتناد املدرصي وآراء اخلرباء حول  -ج

ؽ حػوؿ سياسػات تحقيػ جا ت استجابات الخبرا   م الجولػة األولػل مػف أسػموف دللػم
المهنػػم، متاػػمنة العديػػد مػػف المقترحػػات، والتػػم اال تمػػاد اال تمػػاد المدرسػػم و التكامػػؿ بػػيف 

% ، واد تم مت هذ  اةليػات  يمػا يمػمت ةا تمػاد ٜ,٘ٚ -% ٘,ٓٗتراوحت نسف تكرارها بيف ة
و يقػػة اوميػػة لمعػػايير ا تمػػاد المعممػػيف مهنيػػًا و قػػًا لكػػؿ تخ ػػص، وتحديػػد تجػػرا ات وااػػحة 

تنسيؽ بيف كميات التربية والهيئة القوميػة لاػماف الجػودة واال تمػاد ال تماد المعمميف مهنيًا بال
واألكاديمية المهنية لممعمـ،  وا تبار اال تماد المهنم لكا ة المعممػيف بالمدرسػة شػرطًا أساسػيًا 
لبل تماد المدرسم، وتحديد اإلجرا ات البلزمػة  ػم حالػة  ػدـ اسػتيلا  المعمػـ المعػايير البلزمػة 

، واالسػػتلادة مػػف أ اػػؿ الممارسػػات العالميػػة  ػػم ا تمػػاد معمػػـ القػػرف الحػػادي ال تمػػاد  مهنيػػاً 
 والعشريف .

 ػم الجولػة  -وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال انية حوؿ مػا طرحػو  مػف يرا  وأ كػار 
 ، كمػػا ٓٓ,ٖ -ٗٚ,ٕبدرجػػة موا قػػة كبيػػرة، حيػػث تراوحػػت بػػيف متوسػػط حسػػابم  ة -األولػػل 

% ، كمػػا أظهػػرت االسػػتجابات تاػػا ة ٓٛا قػػة أ مػػم مػػف ةح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة مو 
بعض السياسات المتم مة  م ةتجرا  تعديبلت مخططػة  مػل المسػارات الوظيليػة بحيػث تشػتمؿ 
 مل مسار خاص بالمعمميف الذيف يلاموف العمػؿ مػ  الطػبلف  ػم الل ػوؿ الدراسػية، ومسػار 
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مسػار خػاص بػالمعمميف المتميػزيف خاص بذوي الخبرة والمهتمػيف بتطػوير المنػاهج الدراسػية، و 
التوكػػد مػػف تكامػػؿ السياسػػات المتعمقػػة بكػػؿ مػػف و  –الػػراغبيف  ػػم تحمػػؿ المسػػئوليات القياديػػة 

 الخبػرا اال تماد المدرسم والمهنم م  االستراتيجية العامة لمدولة ، مما د ا تلػل طرحهػا  مػم 
  م الجولة ال ال ة.

ا تـ التو ؿ تلية  م الجولػة ال انيػة مػف وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال ال ة حوؿ م
كمػا هػو مواػ  بالجػدوؿ  مهنػمالاال تمػاد ؽ التكامػؿ بػيف اال تمػاد المدرسػم و سياسات لتحقيػ

 التالمت
 ( 5عذٚي )

 إٌّٟٙ ك اٌزىبًِ ث١ٓ االعزّبد اٌّذسعٟ ٚاالعزّبد ع١بعبد ر م١اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي 

 اٌعجـــــبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ
 ِزٛعظ

 تغبثٟ

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 
اعزّبد ٚص١مخ ل١ِٛاخ ٌّعاب١٠ش اعزّابد 

 اٌّع١ٍّٓ ١ِٕٙبً ٚفمبً ٌىً رخصص.
 2 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2 11,4 61

3 

ر ذ٠اااذ إعاااشاءاد ٚاضااا خ العزّااابد 

و١ٍابد اٌّع١ٍّٓ ١ِٕٙبً ثبٌزٕغ١ك ثا١ٓ 

اٌزشث١ااااخ ٚا١ٌٙئااااخ اٌم١ِٛااااخ ٌضااااّبْ 

اٌغاااااااٛدح ٚاالعزّااااااابد ٚاةوبد١ّ٠اااااااخ 

 ا١ٌّٕٙخ ٌٍّعٍُ.

 3 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67

4 

اعزجااااابس االعزّااااابد إٌّٙاااااٟ ٌىبفاااااخ 

اٌّعٍّاا١ٓ ثبٌّذسعااخ شااشطبً أعبعاا١بً 

 ٌحعزّبد اٌّذسعٟ.

 6 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

5 

اإلعااشاءاد اٌحصِااخ فااٟ تبٌااخ ر ذ٠ااذ 

عذَ اعز١فبء اٌّعٍُ اٌّعب١٠ش اٌحصِاخ 

 العزّبدٖ ١ِٕٙبً.

 7 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 7,1 5 12,5 64

6 

االعاااازفبدح ِاااآ أفضااااً اٌّّبسعاااابد 

اٌعب١ٌّااااخ فااااٟ اعزّاااابد ِعٍااااُ اٌمااااشْ 

 اٌ بدٞ ٚاٌعشش٠ٓ.

 5 وج١شح 11,1 3,14 2,1 2 4,5 3 15,1 66

7 

رعااااااذ٠حد ِخططااااااخ عٍااااااٝ  إعااااااشاء

اٌّغااابساد اٌٛف١ف١اااخ ث ١اااش رشااازًّ 

عٍااٝ ِغاابس خاابع ثاابٌّع١ٍّٓ اٌااز٠ٓ 

٠فضااااٍْٛ اٌعّااااً ِااااع اٌطااااحة فااااٟ 

اٌفصاااٛي اٌذساعااا١خ، ِٚغااابس خااابع 

ثااازٚٞ اٌخجاااشح ٚاٌّٙزّااا١ٓ ثزطااا٠ٛش 

إٌّاااب٘ظ اٌذساعااا١خ، ِٚغااابس خااابع 

ثاابٌّع١ٍّٓ اٌّز١ّااض٠ٓ اٌااشايج١ٓ فااٟ 

 ر ًّ اٌّغئ١ٌٛبد اٌم١بد٠خ.

 1 وج١شح 15,1 3,15 6,3 4 7,1 5 11,1 62

1 

ِشاععخ اٌغ١بعبد اٌّزعٍمخ ثىاً ِآ 

االعزّبد اٌّذسعٟ ٚإٌّٟٙ، ٚاٌزأواذ 

ِٓ رىبٍِٙب ِاع االعازشار١غ١خ اٌعبِاخ 

 ٌٍذٌٚخ.

 4 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67
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 بػيف التكامػؿ تحقيػؽ الخبػرا  حػوؿ سياسػاتاسػتجابات مف الجدوؿ السػابؽ أف يتا  
متوسػػػط بػػػيف  وتراوحػػػتدرجػػػة موا قػػػة كبيػػػرة، المهنػػػم  جػػػا ت باال تمػػػاد و  المدرسػػػم اال تمػػػاد
موا قػة األمر الذي يعنػم توكيػد ،  ٗ,ٜٜ –ٛ,ٜٗة ونسف موا قة ، ٜٛ,ٕ - ٗٛ,ٕة حسابم 
بػػيف شػػقم تكامػػؿ ال با تبارهػػا موجهػػات  امػػة مهمػػة  ػػم تحقيػػؽالسياسػػات،  مػػم تمػػؾ  الخبػػرا 

 نحػو لهػـ حػا زاً  وُيشػكؿ المعممػيف اػدرات تنمية مل نحو يسهـ  م  اال تماد المدرسم والمهنم
 مهنيػة مسػارات ووجود لممعمميف، الوظيلم والترام التقدـ د ـيو  ،مهنتهـ  م والتطوير التجديد
 جػػودة واػػماف المدرسػػم لبل تمػػاد أساسػػياً   ػػامبلً  ا تبػػار  ويمكػػف ،مػػف جهػػة ووااػػحة معتمػػدة

  انية. جهة مف التعميمية المنظومة أدا 
الممارسػػات التدريبيػػة التػػم تقػػدمها وزارة التربيػػة األمػػر الػػذي ُيسػػهـ  ػػم د ػػـ وتوجيػػة 

لبل تمػػاد المهنػػم  ػػم مختمػػؼ التخ  ػػات والتوهيػػؿ لمتراػػم لػػدرجات وظيليػػة  كمتطمػػفوالتعمػػيـ 
التقػارير الرسػمية ال ػادرة أشارت تحدى  حيث واالختبارات التم ُتجريها  م  ترة التعييف، أ مل،
تلػػم شػػكمية هػػذ    ٕٔت ٕٚٔٓةجمهوريػػة م ػػر العربيػػة،  لجنػػة التعمػػيـ بمجمػػس الشػػعف ػػف 

غياف التو يؼ الدايؽ لمنظومة اال تماد المهنم بما يشممة ذلؾ مف ا ور  ػم و الممارسات، 
تحديد نو ية وطبيعة المستويات المعر ية والمهارية التػم يتعػيف  مػل المعممػيف الو ػوؿ تليهػا 

،  اػػػبًل  ػػػف غيػػػاف الواػػػوح  ػػػم مواػػػؼ المعممػػػيف القػػػدامل الػػػذيف لمح ػػػوؿ  مػػػل اال تمػػػاد
 يمارسوف المهنة منذ  ترة طويمة ويقاوموف سياسات ت يير الهياكؿ الوظيلية لممعمـ.

اال تػػراؼ بجػػودة وكلػػا ة وأهميػػة المعممػػيف لممارسػػة مهنػػة التعمػػيـ وهنػػا تظهػػر أهميػػة 
 ػم  مػم المشػاركة اللعاليػة اػدرتهـ ـ بما يد  ،بنا   مم معايير وااحة ومحددة لجودة أدائهـ

التعمػػيـ القػػائـ وتعزيػػز "تعزيػػز الموااػػؼ اإليجابيػػة، وتوكيػػد يليػػات التلكيػػر االجتمػػا م وال قػػا م، 
وذلػؾ مػف ابػؿ مبسسػات   م سػياؽ  ػالمم،  مل مجتمعات التعمـ الملتوحة، والتلكير التوممم"

لمهنيػػة الخا ػػة أو هيئػػات اال تمػػاد أ ػػدت لهػػذا ال ػػرض، كالنقابػػات أو االتحػػادات أو الػػروابط ا
 وغيرها، امانًا الستيلا  كؿ معمـ لممعايير التم ُتسهـ  ػم اػماف جػودة األدا  الكمػم لممدرسػة

 بينهما. متكامم م تطار 
 مبصز صياصات تكييه الكينة املضافة يف مؤصضات التعليه قبل اجلامعيآراء اخلرباء حول  -د

لمسػادة أظهرت نتائج تطبيؽ الجولػة األولػل مػف أسػموف دللػم  العديػد مػف المقترحػات 
الجػامعم،  ابػؿ التعمػيـ مبسسػات  م الماا ة القيمة تقييـ الخبرا  حوؿ يليات تطوير سياسات
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% ، واػد تم مػت هػذ  اةليػات  يمػا يمػمت ٙ,ٙٚ -% ٕ,ٖ٘والتم تراوحػت نسػف تكرارهػا بػيف ة
 بػػودا  مقارنػػة أدائهػـ  مػػل الحكػػـ مػف يمكػػنهـ بمػا المرجعيػػة المقارنػػة تببيانػا المػػدارس ةتزويػد

 تاػػيلة مػػا المطموبػػة مسػػتقببًل، وتقيػػيـ التحسػػينات تحديػػد  مػػل ومسػػا دتهـ األخػػرى، المػػدارس
 المحػرز التقػدـ السػابقة، وتقػدير أدائهـ بمستويات مقارنة التبلميذ، أدا  تلل المعتمدة المدارس

مما مػػة،  مجمو ػػة ابػػؿ مػػف الُمحػػرز التقػػدـ متوسػػط مػػ  مقارنػػة التبلميػػذ مػػف مجمو ػػة ابػػؿ مػػف
 تشػكيؿو سػبقة،  بمػا لػؤلدا  الحػالم السػنوي التقريػر مقارنػة خػبلؿ مػف الماػا ة القيمػة وتقدير
 الخػروج وبعػد الدراسم بالبرنامج االلتحاؽ ابؿ والمعمومات البيانات لجم  متخ  ة  مؿ  رؽ
 الطبلف .  أدا  تقييـ  م يسهـ بما منة

 ػم الجولػة  - مػف يرا  وأ كػار حوؿ مػا طرحػو  وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال انية
كمػػا   ،ٓٓ,ٖ - ٖٙ,ٕتراوحػػت بػػيف متوسػػط حسػػابم  ة حيػػثبدرجػػة موا قػػة كبيػػرة،  - األولػػل

سػػتجابات تاػػا ة االأظهػػرت % . كمػػا ٓٛح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة موا قػػة أ مػػم مػػف ة
تدريف العامميف بالمبسسات التعميمية  مػل نمػاذج تقيػيـ القيمػة المتم مة  م ة السياساتبعض 

اإل ػػػبلف  ػػػف نتػػػائج القيمػػػة و  –الماػػػا ة وذلػػػؾ اػػػمف بػػػرامج التنميػػػة المهنيػػػة الخا ػػػة بهػػػـ 
تاػميف و  –الماا ة مف أجؿ الت ذية الراجعة والتو ير اإليجابم  م اختيارات أ حاف الم ػال  

دة التعميـ واال تمػاد أ اػؿ ممارسػات هػذا المػدخؿ  ػم معػايير تقيػيـ الهيئة القومية لاماف جو 
  م الجولة ال ال ة. مم أ راد العينة طرحها ل مما أدى، أدا  المبسسات التعميمية 

 ما تـ التو ؿ تلية  م الجولػة ال انيػة مػف حوؿ وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال ال ة
كمػػا هػػو  الجػػامعم ابػػؿ التعمػػيـ مبسسػػات  ػػم الماػػا ة القيمػػة سياسػػات تقيػػيـ يليػػات لتطػػوير

 موا  بالجدوؿ التالمت
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 (6عذٚي )

 ع١بعبد رم١١ُ اٌم١ّخ اٌّضبفخ فٟ ِؤعغبد اٌزع١ٍُ لجً اٌغبِعٟ اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي  

 اٌعجـــــبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ
ِزٛعظ 

 تغبثٟ

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

رض٠ٚاااااااذ اٌّاااااااذاسط ثج١بٔااااااابد 

اٌّمبسٔخ اٌّشعع١اخ ثّاب ٠ّىإُٙ 

ِاآ اٌ ىااُ عٍااٝ أدائٙااُ ِمبسٔااخ 

ثاااااااأداء اٌّاااااااذاسط اةخاااااااشٜ، 

ِٚغااااااابعذرُٙ عٍاااااااٝ ر ذ٠اااااااذ 

 .اٌز غ١ٕبد اٌّطٍٛثخ ِغزمجحً 

 3 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2 11,4 61

3 

ِااااب رضاااا١فٗ اٌّااااذاسط  رم١اااا١ُ

اٌّعزّااااذح إٌااااٝ أداء اٌزح١ِاااااز، 

ِمبسٔااااااخ ثّغااااااز٠ٛبد أدائٙااااااُ 

 .اٌغبثمخ

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

4 

رمااذ٠ش اٌزمااذَ اٌّ ااشص ِاآ لجااً 

ِغّٛعااخ ِاآ اٌزح١ِااز ِمبسٔااخ 

ّ  اشص ِآ  ِع ِزٛعاظ اٌزماذَ اٌ

 .لجً ِغّٛعخ ِّبصٍخ

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

5 

اٌّضبفخ ِٓ خحي  رمذ٠ش اٌم١ّخ

ِمبسٔخ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌ ابٌٟ 

 .ٌألداء ثّب عجمٗ

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

6 

رشااى١ً فاااشق عّاااً ِزخصصاااخ 

ٌغّع اٌج١بٔبد ٚاٌّعٍِٛبد لجاً 

االٌز ااابق ثبٌجشٔااابِظ اٌذساعاااٟ 

ٚثعااذ اٌخااشٚط ِٕااٗ ثّااب ٠غااُٙ 

 .فٟ رم١١ُ أداء اٌطحة

 4 وج١شح 11,1 3,17 2,1 2 - - 11,4 61

7 

راااذس٠ت اٌعاااب١ٍِٓ ثبٌّؤعغااابد 

اٌزع١ّ١ٍااااخ عٍااااٝ ّٔاااابرط رم١اااا١ُ 

اٌم١ّاااخ اٌّضااابفخ ٚرٌاااه ضااآّ 

ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙاخ اٌخبصاخ 

 ثُٙ

 5 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

1 

اإلعاااااحْ عااااآ ٔزااااابئظ اٌم١ّاااااخ 

اٌّضااااابفخ ِااااآ أعاااااً اٌزفز٠اااااخ 

اٌشاععااخ ٚاٌزااأص١ش اإل٠غاابثٟ فااٟ 

 اخز١بساد أص بة اٌّصبٌ .

 6 وج١شح 17,7 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67

1 

رض١ّٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛاخ ٌضاّبْ 

عااٛدح اٌزعٍاا١ُ ٚاالعزّاابد أفضااً 

ِّبسعاااابد ٘اااازا اٌّااااذخً فااااٟ 

ِعااب١٠ش رم١اا١ُ أداء اٌّؤعغاابد 

 اٌزع١ّ١ٍخ.

 7 وج١شح 17,6 3,11 4,5 3 4,5 3 14,2 65

القيمػة الماػا ة مف الجدوؿ السابؽ أف استجابات الخبرا  حوؿ سياسات تقييـ يتا  
 م مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم  جا ت بدرجة موا قة كبيػرة، وتراوحػت بػيف متوسػط حسػابم  

الخبػرا   ، األمػر الػذي يعنػم توكيػد موا قػة ٓٓٔ – ٘,ٜٙ ، ونسف موا قػة ةٓٓ,ٖ - ٜٛ,ٕة
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تحسػيف  عاليػة المبسسػات التعميميػة، مػف خػبلؿ  لمػا تمعبػة مػف دور  ػم مم تمػؾ السياسػات، 
األمػر الػذي يمكػف ، و ممياتهػاقدير الحقيقم لنمو المتعمميف بهػا، وتحسػيف جػودة مخرجاتهػا الت
 مػػل التح ػػيؿ األكػػاديمم والنمػػو التعميمػػم،  السياسػػات التعميميػػةاتخػػاذ اػػرارات لتقػػويـ أ ػػر  مػػف

وكػذلؾ اػرارات التعيػيف والتراػم وتخ ػيص المػوارد الماديػة والماليػة، هػذا  اػبًل  ػف دورهػا  ػم 
، وهػو مػا بويػة التػم ت ػؿ تليهػاالػو م العػاـ بجػودة التعمػيـ بتمػؾ المػدارس والمعػايير التر زيادة 

  مف حيث اػرورة ايػاس جهػود المػدارس Harvey, L. & Green, M., 2015يتلؽ م  ة
والمعمميف  م نواتج تعمـ الطػبلف، مػف خػبلؿ مقارنػة المعػايير التػم يسػتو يها الطالػف مػف  ػاـ 
ةخر، بعد األخذ  م اال تبار العوامؿ االات ادية واالجتما ية والتعميميػة األخػرى، وا تبػار ذلػؾ 

التعميمية واتخاذ اإلجػرا ات الت ػحيحية  منطمقًا لمحكـ  مل أدا  كبل  مف المعمميف والمبسسات
 المبلئمة لنتائج التقييـ.

 بيتائج أدائوا مصز يف صياصات ربط احلوافش املكدمة للندارظ املعتندة آراء اخلرباء حول  -هـ 

حػػػوؿ سياسػػػات جػػػا ت اسػػػتجابات الخبػػػرا   ػػػم الجولػػػة األولػػػل مػػػف أسػػػموف دللػػػم 
أدائهػػػػػػا، متاػػػػػػمنة العديػػػػػػد مػػػػػػف  بنتػػػػػػائج المعتمػػػػػػدة لممػػػػػػدارس المقدمػػػػػػة الحػػػػػػوا ز ربػػػػػػط

% ، واػػػػػػد تم مػػػػػػت ٜ,٘ٚ -% ٘,ٓٗالمقترحػػػػػػات، والتػػػػػػم تراوحػػػػػػت نسػػػػػػف تكرارهػػػػػػا بػػػػػػيف ة
 مقرونػػػػػػة المتميػػػػػػزة والخبػػػػػرات الممارسػػػػػػات وا  ػػػػػبلف هػػػػػذ  السياسػػػػػػات  يمػػػػػا يمػػػػػػمت ةنشػػػػػػر

 لممػػػػدارس الماديػػػػة المكا ػػػػات لمهيئػػػػة، وتػػػػدرج اإللكترونػػػػم المواػػػػ   مػػػػم المػػػػدارس بوسػػػػما 
 دوليػػػة تشػػػجيعية جػػػوائز اال تمػػػاد ، وتقػػػديـ اسػػػتمرارية – التقيػػػيـ نسػػػبةة لػػػػ قػػػاً و  المعتمػػػدة
 المقدمػػػػة الحػػػػوا ز المدرسػػػػم، وتنويػػػػ  اال تمػػػػاد  ػػػػم متقػػػػدماً  ترتيبػػػػاً  تحقػػػػؽ التػػػػم لممػػػػدارس
وزيػػػػػػادة أدائهػػػػػػا،  لمسػػػػػػتوى و قػػػػػػاً   معنويػػػػػػة - ماديػػػػػػةة و  سػػػػػػمبية – تيجابيػػػػػػةة لممػػػػػػدارس

 المتميػػػػػزة الخبػػػػػرات مػػػػػف المعتمػػػػػدة، واالسػػػػػتلادة لممػػػػػدارس الحكوميػػػػػة الماليػػػػػة المخ  ػػػػػات
  مػػػل تح ػػػؿ حتػػػل المعتمػػػدة غيػػػر لممػػػدارس اللنػػػم الػػػد ـ تقػػػديـ  ػػػم المعتمػػػدة بالمػػػدارس
 اال تماد .

 - مػػػػف يرا  وأ كػػػػار حػػػػوؿ مػػػػا طرحػػػػو  وجػػػػا ت اسػػػػتجاباتهـ  ػػػػم الجولػػػػة ال انيػػػػة
تراوحػػػػػت بػػػػػيف متوسػػػػػط حسػػػػػابم   حيػػػػػثبدرجػػػػػة موا قػػػػػة كبيػػػػػرة،  -  ػػػػػم الجولػػػػػة األولػػػػػل

% ، ٓٛكمػػػػػا ح ػػػػػمت هػػػػػذ  اةرا   مػػػػػم نسػػػػػبة موا قػػػػػة أ مػػػػػم مػػػػػف ة  ،ٓٓ,ٖ -ٗٚ,ٕة
ايػػػاس الراػػػا الػػػوظيلم المتم مػػػة  ػػػم ة السياسػػػاتسػػػتجابات تاػػػا ة بعػػػض االأظهػػػرت كمػػػا 
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تلػػػػػل  ممػػػػػا د ػػػػػا، لكا ػػػػػة العػػػػػامميف بالمػػػػػدارس الُمعتمػػػػػدة حػػػػػوؿ جػػػػػودة الحيػػػػػاة الوظيليػػػػػة 
    م الجولة ال ال ة.ة  مم أ راد العينطرحها 

مػػػػا تػػػػـ التو ػػػػؿ  حػػػػوؿ  ػػػػم الجولػػػػة ال ال ػػػػة وجػػػػا ت اسػػػػتجابات السػػػػادة الخبػػػػرا 
 لممػػػػدارس المقدمػػػػة الحػػػػوا ز ربػػػػط تسػػػػا د  مػػػػم تليػػػػة  ػػػػم الجولػػػػة ال انيػػػػة مػػػػف سياسػػػػات

 ، كما هو موا  بالجدوؿ التالمتأدائها بنتائج المعتمدة
 (7عذٚي )

  أدائٙب ثٕزبئظ اٌّعزّذح ٌٍّذاسط اٌّمذِخ اٌ ٛافض سثظ اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي ع١بعبد

 اٌعجـــــبسح َ

 دسعخ اٌّٛافمخ
ِزٛعظ 

 تغبثٟ

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

اٌّّبسعااااااااابد  ٔشاااااااااش ٚإعاااااااااحْ

ٚاٌخجاااااااشاد اٌّز١ّاااااااضح ِمشٚٔاااااااخ 

ثأعاااّبء اٌّااااذاسط عٍاااٟ اٌّٛلااااع 

 اإلٌىزشٟٚٔ ١ٌٍٙئخ.

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

3 

رااذسط اٌّىبفاالد اٌّبد٠ااخ ٌٍّااذاسط 

 –اٌّعزّااذح ٚفماابً ٌااـ )ٔغااجخ اٌزم١اا١ُ 

 اعزّشاس٠خ االعزّبد(.

 3 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2 11,4 61

4 

رمااااذ٠ُ عاااااٛائض رشاااااغ١ع١خ د١ٌٚاااااخ 

ٌٍّذاسط اٌزٟ ر مك رشر١جبً ِزمذِبً 

 فٟ االعزّبد اٌّذسعٟ.

 6 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

5 

ر٠ٕٛااع اٌ ااٛافض اٌّمذِااخ ٌٍّااذاسط 

 -عااااٍج١خ( ٚ )ِبد٠ااااخ  –)إ٠غبث١ااااخ 

 ِع٠ٕٛخ( ٚفمبً ٌّغزٜٛ أدائٙب.

 4 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2 17,7 67

6 
اٌّخصصاااااااابد اٌّب١ٌااااااااخ  ص٠اااااااابدح

 اٌ ى١ِٛخ ٌٍّذاسط اٌّعزّذح.
 5 وج١شح 11,1 3,14 2,1 2 4,5 3 15,1 66

7 

االعاازفبدح ِاآ اٌخجااشاد اٌّز١ّااضح 

ثبٌّااااذاسط اٌّعزّااااذح فااااٟ رمااااذ٠ُ 

اٌااااااذعُ اٌفٕااااااٟ ٌٍّااااااذاسط ي١ااااااش 

اٌّعزّااااااذح تزااااااٝ ر صااااااً عٍااااااٝ 

 االعزّبد.

 7 وج١شح 14,2 3,12 2,1 2 6,3 4 14,2 65

1 

ل١ااااابط اٌشضاااااب اٌاااااٛف١فٟ ٌىبفاااااخ 

عزّاذح  ّ تاٛي  اٌعب١ٍِٓ ثبٌّذاسط اٌ

 .عٛدح اٌ ١بح اٌٛف١ف١خ

 6 وج١شح 11,1 3,14 4.5 3 - - 17,7 67

 المقدمػة الحػوا ز ربػط الخبرا  حوؿ سياسػاتاستجابات مف الجدوؿ السابؽ أف يتا  
 متوسػػط حسػػابم بػيف  وتراوحػػتدرجػػة موا قػة كبيػػرة، أدائهػا  جػػا ت ب بنتػػائج المعتمػػدة لممػدارس

 الخبػػرا موا قػػة األمػػر الػػذي يعنػػم توكيػػد ،  ٓٓٔ –ٔ,ٖٜة ونسػػف موا قػػة ، ٓٓ,ٖ - ٜٔ,ٕة
سػواً  بالسػػمف أو  المعتمػدة لممػدارس المقدمػة ة الحػوا زنظػرًا ألف ح ػيمالسياسػات،  مػم تمػؾ 

باإليجاف لها انعكاساتها الكبيرة  مم أدا  المعمميف والطبلف، حيث تنهػـ يعممػوف جميعػًا اػمف 
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 مػم القيػػادة المدرسػػية العمػؿ  مػػم نشػػر األجػوا  الُمريحػػة  ػػم ال ػػؼ يجػػف منظومػة واحػػدة، و 
شا ة جو مف االطمئناف امانًا لُحسف سػير العمػؿ المدرسػم ،  هػذا والمدرسة لابط النلوس وا 

يعمػػؿ  مػػم شػػعور المعممػػيف والطػػبلف  ػػم المػػدارس بالراػػا  ػػف الحيػػاة الوظيليػػة والعمػػؿ  مػػم 
اماف جػودة أدا  توا قها م  المجتم . ومف هنا توتم ارورة توا ر بيئة  مؿ محلزة ودا مة ل

نلسة مػد و ًا لمػتعمـ، والبحػث  ػف كػؿ مػا هػو جديػد لتطػوير ذاتػة،  كؿ  رد، حتل يجد المدرسة
 .تحسيف جودة األدا  المدرسم بشكؿ مستمرمية  م  ابلاركة والمش

والتػم أكػدت  يهػا  OECD والتنمية االات ادي التعاوف لمنظمة دراسة ويتلؽ ذلؾ م 
 وتقيػػيـ لقيػػاس المسػػتخدمة المعػػايير وتعػػدد ايػػاس األدا  المػػرتبط بالحػػا ز،  مػػل تنويػػ  وسػػائؿ

نتػػػائج  ومنهػػػا ،التعميميػػػةكػػػؿ مػػػف المعمػػػـ والمدرسػػػة والتػػػم تتوا ػػػؽ مػػػ  معػػػايير الجػػػودة  أدا 
 ال ػػلية، األاػػراف، والمبلحظػػات وتقيػػيـ لممعممػػيف، الطػػبلف وتقيػػيـ العامػػة لمطػػبلف، االختبػػارات
التقيػيـ المعمميف، باإلاػا ة تلػل  سجبلتو حص  المشر يف، المهنية، وتقييـ ةالكلا  واختبارات

  بمػػا ُيسػػهـ  ػػم تشػػجي  المعممػػيف  مػػل Kelleher, 2012: 8معػػايير اال تمػػاد. ةو قػػًا ل
، ويزيػػػد مػػػف  قػػػتهـ  ػػػم اػػػدراتهـ و ػػػم المنظومػػػة اتهـتخ  ػػػ ػػػم مجػػػاالت التطػػػوير المهنػػػم 

 التعميمية التم تقدر  طا هـ وتد عهـ نحو مزيد مف التميز والعطا .
 واصتنزاريتى صياصات متابعة االعتناد املدرصيآراء اخلرباء حول  -و

حػوؿ سياسػات متابعػة  جا ت استجابات الخبرا   م الجولػة األولػل مػف أسػموف دللػم
اال تمػػاد المدرسػػم واسػػتمراريتة، متاػػمنة العديػػد مػػف المقترحػػات، والتػػم تراوحػػت نسػػف تكرارهػػا 

% ، واد تم مت هذ  اةليات  يمػا يمػمت ةالتوا ػؿ المسػتمر بػيف  ػرؽ ٛ,ٜٚ -% ٗ,ٖٛبيف ة
 مراريةواسػػت الجػػودة لاػػماف المعتمػػدةالمراجعػػة الخارجيػػة ووحػػدات التػػدريف والجػػودة بالمػػدارس 

 أدائهػػػا مسػػػتويات تواػػػ  التػػػم واإلح ػػػا ات بالبيانػػػات المعتمػػػدة المػػػدارس وتزويػػػد، اال تمػػػاد
، ومرا ػاة احتياجػات ووجهػات ةالمعتمػدة و غيػر الُمعتمػدة  األخرى لممدارس بالنسبة وت نيلها

 لمعالجػة السػريعة االسػتجابةنظر أ اا  المجتم  المدرسم  ػم توجيػة نتػائج التقػويـ الػذاتم، 
  .مشتركة اجتما ية مسئولية با تبارها المدرسم الذاتم التقويـ مشكبلت

 ػم الجولػة  - مػف يرا  وأ كػار حوؿ ما طرحو  وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال انية
كمػػا   ،ٓٓ,ٖ - ٙٙ,ٕتراوحػػت بػيف متوسػػط حسػابم  ة حيػثبدرجػػة موا قػة كبيػػرة،  - األولػل

سػػتجابات تاػػا ة االأظهػػرت % ، كمػػا ٓٛح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة موا قػػة أ مػػم مػػف ة
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  مػػم واسػػتمراريتة المدرسػػم اال تمػػاد متابعػػة تجػػرا ات تركيػػزالمتم مػػة  ػػم ة السياسػػاتبعػػض 
و  ، الطبلبيػػة المخرجػػات ونتػػائج والػػتعمـ التعمػػيـ  مميتػػم جػػودة لاػػماف اللعميػػة الممارسػػات

ابعة اال تماد خبلؿ العاـ الواحد و قًا الحتياجػات كػؿ مدرسػة، و ػدـ االات ػار ةتكرار زيارات مت
 ػػم الجولػػة  الخبػػرا  مػػم طرحهػػا ل ممػػا أدى  مػػم تبػػادؿ التقػػارير بػػيف الهيئػػة والمدرسػػة  قػػط 

 ال ال ة.
مػا تػـ التو ػؿ تليػة  ػم الجولػة ال انيػة  حػوؿ وجا ت اسػتجاباتهـ  ػم الجولػة ال ال ػة

 ، كما هو موا  بالجدوؿ التالمتمف سياسات حوؿ متابعة اال تماد المدرسم واستمراريتة
 ( 1عذٚي )

 اعزغبثبد اٌخجشاء تٛي ع١بعبد ِزبثعخ االعزّبد اٌّذسعٟ ٚاعزّشاس٠زٗ 

 اٌعجـــــبسح َ

ِزٛع دسعخ اٌّٛافمخ

ط 

تغبث

ٞ 

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

 ِغزٜٛ

اٌّٛافم

 ح

 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

اٌزٛاصً اٌّغزّش ث١ٓ فشق اٌّشاععاخ 

اٌخبسع١خ ٚٚتذاد اٌزاذس٠ت ٚاٌغاٛدح 

 اٌغااٛدح ٌضااّبْ اٌّعزّااذح ثبٌّااذاسط

 .االعزّبد ٚاعزّشاس٠خ

61 
11,

4 
 3 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2

3 

 ثبٌج١بٔاابد اٌّعزّااذح اٌّااذاسط رض٠ٚااذ

 ِغااز٠ٛبد رٛضاا  اٌزااٟ ٚاإلتصاابءاد

 ٌٍّااذاسط ثبٌٕغااجخ ٚرصاا١ٕفٙب أدائٙااب

 .اةخشٜ

67 
17,

7 
 4 وج١شح 11,3 3,15 2,1 2 2,1 2

4 

ِشاعاااابح اتز١بعاااابد ٚٚعٙاااابد ٔقااااش 

أعضبء اٌّغزّع اٌّذسعٟ فٟ رٛع١اٗ 

 ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٚخطظ اٌز غ١ٓ.

66 
15,

1 
3 

4,

5 
 5 وج١شح 11,1 3,14 2,1 2

5 

ٌّعبٌغاخ ِشاىحد اٌغش٠عخ االعزغبثخ 

اٌزماا٠ُٛ اٌااازارٟ اٌّذسعاااٟ ثبعزجبس٘اااب 

 ِغئ١ٌٛخ اعزّبع١خ ِشزشوخ.

65 
14,

2 
 6 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2 6,3 4

6 

ِزبثعااااخ االعزّاااابد د رشو١ااااض إعااااشاءا

عٍااااااااٟ  اٌّذسعااااااااٟ ٚاعاااااااازّشاس٠زٗ

 ٌضاااّبْ عاااٛدحاٌّّبسعااابد اٌفع١ٍاااخ 

ع١ٍّزاااااٟ اٌزعٍااااا١ُ ٚاٌااااازعٍُ ٚٔزااااابئظ 

 اٌّخشعبد اٌطحث١خ.

61 
11,

4 
 3 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2

7 

رىاشاس ص٠ابساد ِزبثعااخ االعزّابد خااحي 

اٌعااابَ اٌٛاتاااذ ٚفمااابً التز١بعااابد واااً 

ِذسعااخ، ٚعااذَ االلزصاابس عٍااٟ رجاابدي 

 اٌزمبس٠ش ث١ٓ ا١ٌٙئخ ٚاٌّذسعخ فمظ. 

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61
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متابعػػػػػة الخبػػػػػرا  حػػػػػوؿ سياسػػػػػات اسػػػػػتجابات مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ أف يتاػػػػػ  
متوسػػػػط بػػػػيف  وتراوحػػػػتدرجػػػػة موا قػػػػة كبيػػػػرة، اال تمػػػػاد المدرسػػػػم واسػػػػتمراريتة  جػػػػا ت ب

األمػػػػػػػر الػػػػػػػذي يعنػػػػػػػم ،  ٓٓٔ – ٔ,ٜٚة ونسػػػػػػػف موا قػػػػػػػة ، ٓٓ,ٖ - ٜٔ,ٕة حسػػػػػػػابم 
التقػػػػويـ الػػػػذاتم ة لتكامػػػػؿ  مميػػػػات اً اػػػػمانالسياسػػػػات،  مػػػػم تمػػػػؾ  الخبػػػػرا موا قػػػػة توكيػػػػد 

تحويػػػػؿ   ػػػػـومػػػػف  ،ُيعػػػػزز بعاػػػػها بعاػػػػاً بحيػػػػث   ومتابعػػػػة اال تمػػػػاد المدرسػػػػم واسػػػػتمراريتة
اال تمػػػاد المدرسػػػم مػػػف مجػػػرد  مميػػػة  حػػػص تسػػػتهدؼ كشػػػؼ العيػػػوف وأوجػػػة الق ػػػور أو 
مجػػػرد االمت ػػػاؿ لشػػػػروط ومتطمبػػػات تجرائيػػػة  تلػػػػم  مميػػػة دا مػػػة تسػػػػتهدؼ كشػػػؼ جوانػػػػف 
الاػػػعؼ  ػػػم أدا  المدرسػػػة ب يػػػة  بلجهػػػا، وكشػػػؼ جوانػػػف القػػػوة وتعزيػػػز االسػػػتلادة منهػػػا 

 ُيحقؽ اماف جودة األدا  المدرسم ومف  ـ التميز والمنا سة. بما
لتوكػد ب ػلة مسػتمرة مػف  ػحة تنليػذ ا المسػا دة  مػم وتظهر أهمية تمؾ اةليات  م

ؿ  ػػم الواػػت الُمناسػػف إلجػػرا  الت ػػحي  الػػذي ياػػمف اسػػتمراريتة بمػػا  خطػػط التحسػػيف، والتػػدخف
تف  مميػات المتابعػة التػم تقػـو بهػا الهيئػة بعػد ح ػوؿ حيث ُيحقؽ المعايير المحددة بلعالية، 

المدرسػػة  مػػم اال تمػػاد ةمػػرة كػػؿ  ػػاـ لمػػدة خمػػس سػػنوات  ػػف طريػػؽ ترسػػاؿ تقريػػر جػػودة 
المدرسػػػة  بػػػر المواػػػ  اإللكترونػػػم   يختمػػػؼ  ػػػف ملهػػػـو المتابعػػػة الػػػذي تتلػػػؽ  ميػػػة معظػػػـ 

ؿ  ػػم التقػػويـ الػػذاتم بال  عاليػػةاألدبيػػات، والػػذي ملػػاد   التوكػػد مػػف  مدرسػػة، حتػػل ُيمكػػف التػػدخف
 .األهداؼالوات الُمناسف إلجرا  الت حي  الذي يامف استمرار التنليذ بما ُيحقؽ 

ـ، والمتاػػماف ٕٚٓٓ  لسػػنة ٕ٘لقػػرار الجمهػػوري راػػـ ةوتتوا ػػؽ هػػذ  اةليػػات مػػ  ا
والتػػم تسػػتوجف واػػ  السياسػػات البلزمػػة لاػػماف جػػودة التعمػػيـ  ،التكميلػػات المنوطػػة بالهيئػػة

 أهػـ المسػئوليات المنػوطتتم ػؿ و تخاذ اإلجرا ات الكليمة با تماد مبسسات التعميـ  م م ػر، وا
القيػػػػاـ بػػػػالتقويـ الشػػػػامؿ " تتنليػػػػذها  ػػػػم الهيئػػػػة القوميػػػػة لاػػػػماف جػػػػودة التعمػػػػيـ واال تمػػػػادب

لممبسسػػات التعميميػػة وبرامجهػػا طبقػػًا لمموا ػػلات والمعػػايير القياسػػية والمعتمػػدة لكػػؿ مرحمػػة 
لكػؿ نػوع منهػا، والتنسػيؽ مػ  المبسسػات التعميميػة بمػا يكلػؿ الو ػوؿ تلػم منظومػة تعميمية و 

متكاممػػػة مػػػف المعػػػايير ويليػػػات ايػػػاس وتقػػػويـ األدا ، استرشػػػادًا بالمعػػػايير الدوليػػػة، وبمػػػا ال 
يتعارض مػ  هويػة األمػة، ود ػـ القػرارات الذاتيػة لممبسسػات التعميميػة لمقيػاـ بعمميػات التقػويـ 

 ."المدرسمالذاتم لؤلدا  
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 صياصات احملاصبية اجملتنعية مليظومـة اعتنـاد مؤصضـات التعلـيه قبـل اجلـامعي      آراء اخلرباء حول  -س

 مبصز

حػػػوؿ سياسػػػات  جػػػا ت اسػػػتجابات الخبػػػرا   ػػػم الجولػػػة األولػػػل مػػػف أسػػػموف دللػػػم
المحاسػػبية المجتمعيػػة لمنظومػػة ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، متاػػمنة العديػػد مػػف 

% ، واػد تم مػت هػذ  اةليػات ٔ,ٓٛ -% ٜ,ٖ٘المقترحات، والتم تراوحت نسف تكرارها بػيف ة
 ابػؿ التعمػيـ مبسسػات وا تمػاد جػودة اػماف حػوؿ الرسػمية التقػارير نتائج منااشة يما يممت ة
، محاسػػبية تجػػرا ات مػػف  ميهػػا يترتػػف ومػػا النػػواف، بمجمػػس التعمػػيـ لجنػػة ابػػؿ مػػف الجػػامعم

تاحػػةوتوايػػ  جػػزا ات متدرجػػة  مػػم المػػدراس غيػػر المعتمػػدة،   المتعمقػػة والمعمومػػات البيانػػات وا 
، وتحديػػد ال ػػمة ذات المجتمعيػػة الجهػػات لمختمػػؼ المعتمػػدة وغيػػر المعتمػػدة المػػدارس بػػودا 

وأ اػػػائها، وتنويػػػ  واػػػماف الجػػػودة جوانػػػف المسػػػئولية لممبسسػػػات ذات العبلاػػػة باال تمػػػاد 
 األساليف المستخدمة  م تقييـ منظومة اال تماد واماف جودة األدا  المدرسم .

 ػم الجولػة  - مػف يرا  وأ كػار حوؿ ما طرحو  وجا ت استجاباتهـ  م الجولة ال انية
كمػػا   ،ٓٓ,ٖ - ٙٙ,ٕتراوحػػت بػيف متوسػػط حسػابم  ة حيػثبيػػرة، بدرجػػة موا قػة ك - األولػل

سػػتجابات تاػػا ة االأظهػػرت % ، كمػػا ٓٛح ػػمت هػػذ  اةرا   مػػم نسػػبة موا قػػة أ مػػم مػػف ة
  ػم المجتمعيػة بالمحاسػبية المعنية الجهات أدوار بيف التنسيؽالمتم مة  م ة السياساتبعض 
 لممػػدارس المعتمػػدةوجػػود تشػػري  يعطػػم سػػمطات حقيقيػػة ، التعميميػػة المبسسػػات جػػودة اػػماف

 ػم الجولػة  الخبػرا  مػم طرحها ل مما أدى،  بما يمكنها مف تحداث الت يير ويد ـ استقبلليتها
 ال ال ة.

مػا تػـ التو ػؿ تليػة  ػم الجولػة ال انيػة  حػوؿ وجا ت اسػتجاباتهـ  ػم الجولػة ال ال ػة
، المحاسػػبية المجتمعيػػة لمنظومػػة ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم حػػوؿ مػػف سياسػػات

 كما هو موا  بالجدوؿ التالمت
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 ( 1عذٚي )

  ع١بعبد اٌّ بعج١خ اٌّغزّع١خ ٌّٕقِٛخ اعزّبد ِؤعغبد اٌزع١ٍُ لجً اٌغبِعٟاعزغبثبد اٌخجشاء تٛي 

 اٌعجـــــبسح َ

ِزٛع دسعخ اٌّٛافمخ

ط 

تغبث

ٞ 

ٔغجخ 

اٌّٛا

 فمخ

 ِغزٜٛ

اٌّٛافم

 ح

 ضع١فخ ِزٛعطخ وج١شح اٌزشر١ت

 % ن % ن % ن

2 

 اٌشعاا١ّخ اٌزماابس٠ش ٔزاابئظ ِٕبلشااخ

 ٚاعزّااااابد عاااااٛدح ضاااااّبْ تاااااٛي

 ِآ اٌغبِعٟ لجً اٌزع١ٍُ ِؤعغبد

 إٌاٛاة، ثّغٍاظ اٌزعٍا١ُ ٌغٕاخ لجً

 إعااشاءاد ِاآ ع١ٍٙااب ٠زشراات ِٚااب

 .ِ بعج١خ

 2 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

3 
عااااضاءاد ِزذسعااااخ عٍااااٟ رٛل١ااااع 

 اٌّذساط ي١ش اٌّعزّذح.
64 

12,

5 
5 

7,

1 
 6 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2

4 

 ٚاٌّعٍِٛااااااابد اٌج١بٔااااااابد إربتاااااااخ

 اٌّعزّااذح اٌّاذاسط ثاأداء اٌّزعٍماخ

 اٌغٙاابد ٌّخزٍااو اٌّعزّااذح ٚي١ااش

 .اٌصٍخ راد اٌّغزّع١خ

 3 وج١شح 211 4 - - - - 211 61

5 

ر ذ٠اااااااااذ عٛأااااااااات اٌّغااااااااائ١ٌٛخ 

ٌٍّؤعغبد راد اٌعحلاخ ثبالعزّابد 

 ٚأعضبئٙب. ٚضّبْ اٌغٛدح

61 
11,

4 
 4 وج١شح 11,5 3,11 - - 2,1 2

6 

ر٠ٕٛاااع اةعاااب١ٌت اٌّغااازخذِخ فاااٟ 

رم١اا١ُ ِٕقِٛااخ االعزّاابد ٚضااّبْ 

 عٛدح اةداء اٌّذسعٟ.

66 
15,

1 
3 

4,

5 
 5 وج١شح 11,1 3,14 2,1 2

7 

  اٌّع١ٕخ اٌغٙبد أدٚاس ث١ٓ اٌزٕغ١ك

 ضاّبْ فاٟ اٌّغزّع١اخ ثبٌّ بعج١خ

 .اٌزع١ّ١ٍخ اٌّؤعغبد عٛدح

65 
14,

2 
3 

4,

5 
 1 وج١شح 17,6 3,11 4,5 3

1 

ٚعااااٛد رشاااااش٠ع ٠عطااااٟ عاااااٍطبد 

ثّاااب  ٌٍّاااذاسط اٌّعزّاااذحتم١م١اااخ 

٠ّىٕٙااب ِاآ إتااذاس اٌزف١١ااش ٠ٚااذعُ 

 .اعزمح١ٌزٙب

64 
12,

5 
5 

7,

1 
 7 وج١شح 11,2 3,12 2,1 2

الخبرا  حوؿ سياسات المحاسبية المجتمعيػة استجابات مف الجدوؿ السابؽ أف يتا  
بػػيف  وتراوحػػتدرجػػة موا قػػة كبيػػرة، لمنظومػػة ا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم  جػػا ت ب

األمر الذي يعنم توكيػد ،  ٓٓٔ – ٘,ٜٙة ونسف موا قة ، ٓٓ,ٖ - ٜٛ,ٕة متوسط حسابم 
اتخػاذ اإلجػرا ات البلزمػة لاػماف التطػابؽ بمػا يسػا د  مػم اةليػات،  مػم تمػؾ  الخبرا موا قة 

، تسػػعل تلػػل تحقيقػػة مػػف أهػػداؼ بػػيف مػػا يحػػدث  ػػم المػػدارس الُمعتمػػدة مػػف ممارسػػات، ومػػا
ومقارنتػة  ،بشػكؿ دوري ومنػتظـ وتو ير البيانػات والمعمومػات  ػف األدا  اللعمػم لهػذ  المػدارس

بػػودا  المػػدارس التػػم تحتػػؿ ترتيبػػًا متقػػدمًا  ػػم نتػػائج االختبػػارات الدوليػػة لجػػودة التعمػػيـ، بكػػؿ 
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شػػلا ية وواػػوح، وباسػػتخداـ أدوات مقننػػة، لمكشػػؼ  ػػف جوانػػف القػػوة  ػػم األدا  وتػػد يمها 
 .وجوانف الاعؼ و بلجها، وربط حوا ز األ راد ةمكا ات أو  قوبات  بمستوى أدائهـ

تطػػوير ونمػػو  قا ػػة مػػف حيػػث أهميػػة   (Ofsted, 2009يتلػػؽ مػػ  تقريػػر وهػػو مػػا 
لمدرسػة تجػا  امحاسبية  يزيد مف ، بماالتنا س داخؿ المدرسة أو بيف المدارس بعاها البعض

اةبا  مف أجؿ تعميـ أ اػؿ وتربيػة متميػزة ألبنػائهـ حتػل تسػتجيف المدرسػة لمتطمبػات مجتمػ  
ويتلػػػؽ مػػػ  دراسػػػة المخرجػػػات التعميميػػػة المتميػػػزة،  السػػػوؽ القػػػائـ  مػػػم المنا سػػػة واختيػػػار
Nusche, D., et al. 2014, 130) مف حيث ت نيؼ المدارس تلم  ئػات وترتيبهػا و قػًا  

ح ػا ات تواػ  المواػؼ  لمستوى جودتها، بحيث تعتمد المحاسػبية  مػم معمومػات وبيانػات وا 
ركيػػز  مػػل و ػػائؽ التقػػويـ التنا سػػم لكػػؿ مدرسػػة أمػػاـ المجتمػػ  بُمختمػػؼ  ئاتػػة، بػػدال مػػف الت

   .الخا ة لكؿ مدرسة
 رابعًا: رؤية مضتكبلية لتطويز صياصات ضنان جودة واعتناد مؤصضات التعليه قبل اجلامعي املصزية

انطبلاًا مف أهمية السياسة التعميميػة كقمػف نػابض لممنظومػة التعميميػة، وتوكيػدًا  مػل 
لجميػػػ   نا ػػػر ومكونػػػات المنظومػػػة الػػػدور الػػػذي يمعبػػػة اال تمػػػاد  ػػػم اػػػبط تيقػػػاع األدا  

التعميمية، وتوسيسًا  مم مػا سػبؽ  راػة مػف ممارسػات  الميػة حػوؿ سياسػات اػماف جػودة 
وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، و ػػم ظػػؿ التػػدابير والجهػػود  الم ػػرية  ػػم تطػػوير 

ا   مػػم اسػػتطبلع ير  سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، وبنػػا ً 
الخبػػرا  حػػوؿ يليػػات تطػػوير سياسػػات اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم 

،  ـ تحكيـ الربية المستقبمية و قًا لػ ةمدى شمولها وتكاممها/ ومدى واػوحها واابميتهػا بم ر
لمقيػاس/ واابميتهػػا لمتنليػػذ/ توا قهػػا مػػ  الخطػػة االسػػتراتيجية لػػوزارة التربيػػة والتعمػػيـ ومػػ  ربيػػة 

، يمكػػػف تقػػػديـ الربيػػػة المسػػػتقبمية لتطػػػوير سياسػػػات ة* ـ لمتنميػػػة المسػػػتدامة ٖٕٓٓ ػػػر م
 ، وذلؾ  مم النحو اةتمتبم راماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم 

  

                                                           
المرمصصدديه  ددو الرأتيددح الموابوددح  اإل ابج )*( تعددا اطددرآرا  باض تعددر المثددأاض ءدده )أالدداض  ي ددح الرددابى  

، حدل  االارمدا  المابطدوءمده لمدا ا رماءداخ تة يدح  تثدأاخ  ىيدح  دو ءجدا  ( تالجاءعاخ المصأىح الرعليميح
يح،  ءددام اذقاامددا ءددة المآددح الأؤىددح المقددروثل إءكاويددح ذةويدد ( –ءدداه وددمل   – ذكاءدد ءدداه  – ءددام ءىاطددثح)

؛ ذدا حقداب ذكدأاباخ الملا ودح للرىميح المقرااءح 2636االطرأاذيجيح للزابج الرأتيح  الرعليا  ءة بؤىح ءصأ 
، ثا حقاب اللزن الىقثو لك  ءعياب  ءقرله الملا وح   وا لرابج ءويدا  ليكدأخ المذكلبجالن ءعاىيأ الةكا 

=  4.26 -3.41= ءرلطددآح،  3.46 -2.61= ضددعيقح،  2.66 -1.51= ضددعيقح جدداا،  1.56-1المماطددو )
 كثيأج جااً(. 4,85كثيأج(   ) 3,66الملا وح تيه )= كثيأج جاا(،  ذأا حد وقة  5 -4.21كثيأج، 
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 أهداف الزؤية املضتكبلية   -أ

 تحقيؽ ما يممتتهدؼ الربية المستقبمية تلم 
د ـ التعػػػاوف والتنسػػػيؽ بػػػيف الجهػػػات المسػػػئولة  ػػػف ُ ػػػن  السياسػػػات تػػػو ير يليػػػات لػػػ –

اػػماف جػػودة وا تمػػاد التعميميػػة، بمػػا يكلػػؿ المزيػػد مػػف الػػد ـ والمسػػاندة لنجػػاح  مميػػات 
لمنقاط التم تحتػاج تلػم ، والمسا دة  مل تيجاد  هـ مشترؾ مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم

 .واوحبوتحديدها  بها، م كا ة مجاالت العمؿ  تحسيف
اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات  لسياسػػات المراجعػػة والتطػػوير المسػػتمرد ػػـ وتشػػجي   –

أ اػؿ وتنليػذ وترشػيد ،  سػهـ  ػم  ػن  القػرارسػتنتاجات تُ ال ، و ػوالً التعميـ ابػؿ الجػامعم
 . م سبيؿ مواكبة أ اؿ الممارسات العالمية السياساتهذ  تطوير  م البدائؿ 

 مػم القيػاـ بػدور تيجػابم و عػاؿ  ػم تحقيػؽ اال تمػاد  أ اا  المجتم  المدرسػم مسا دة –
المدرسػػػم، ومسػػػا دة القيػػػادات المدرسػػػية  مػػػم تكػػػويف ربيػػػة شػػػاممة لسياسػػػات اال تمػػػاد 

، ومػف  ػـ تػو ير لمبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعموما يمكف أف تحققة مف  وائد  ،المدرسم
التوا ػػؽ واالمت ػػاؿ مجػػرد مػػف ، وت ييػػر أسػػموف المتابعػػة اللنػػم والمػػاديكا ػػة أشػػكاؿ الػػد ـ 
 .جودة األدا  المدرسماماف لشروط تجرائية تلم 

ا تمػاد اػماف جػودة و سياسػات تطػوير ل - مبنيػًا  مػم أسػس  مميػة - مميػًا  تطػاراً تقػديـ  –
سهـ بلعالية  ػم اػبط جػودة أدائهػا، واػمانًا لجػودة بما يُ ، مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم

 والمنا سة. األدا  المدرسم وادرتة  مم التميز
 ميطلكات الزؤية املضتكبلية -ب

تستند الربية المستقبمية لتطوير سياسات اماف جودة وا تماد مبسسات التعمػيـ ابػؿ 
 توالتم يمكف توايحها  مم النحو اةتم مل  دد مف المنطمقات األساسية،  بم رالجامعم 

األساسػية لاػماف جػودة  اهتماـ القيادات السياسية والتعميميػة بإرسػا  المبػادا والمقومػات –
وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم، مف خػبلؿ مػا تبذلػة مػف جهػود مسػتمرة  ػم سػبيؿ 
تحسيف جودة التعميـ واالرتقا  بمسػتوا ، والتػم تظهػر  ػم  مميػات التطػوير المسػتمر بهػا، 

، وواػػػ  توياتم ػػػؿ تنشػػػا  وحػػػدات متخ  ػػػة لاػػػماف الجػػػودة واال تمػػػاد بكا ػػػة المسػػػ
معتمػػدة لتطبيػػؽ الجػػودة المطموبػػة  ػػم أدا  المػػدارس الم ػػرية  مػػم اخػػتبلؼ المعػػايير ال
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مسػػتوياتها، واالهتمػػاـ بتقػػديـ الػػد ـ المػػادي واللنػػم لكا ػػة المعنيػػيف، وح ػػوؿ  ػػدد مػػف 
 المدارس  مم اال تماد وغيرها.

اتلاؽ الخبرا  حوؿ أهـ السياسات التم تحتاج تلم تكػاتؼ الجهػود نحػو تطويرهػا ود مهػا،  –
 ػػم سػػبيؿ اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم بم ػػر، والمتم مػػة  ػػم 
ةسياسػػػات ا تمػػػاد المػػػراجعيف الخػػػارجييف لمبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم، و تاػػػميف 

اسػػػات ا تمػػػاد مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم، و المشػػػاركة  ػػػم التقييمػػػات الدوليػػػة بسي
سياسػػات التكامػػؿ بػػيف اال تمػػاد المدرسػػم والمهنػػم، و سياسػػات تقيػػيـ القيمػػة الماػػا ة 
لمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم، وسياسات ربط الحوا ز المقدمة لممدارس المعتمػدة بنتػائج 

اسػػػػات المحاسػػػػبية أدائهػػػػا، و سياسػػػػات متابعػػػػة اال تمػػػػاد المدرسػػػػم واسػػػػتمراريتة، و سي
اةليػػػات البلزمػػػة كػػػذلؾ المجتمعيػػػة لمنظومػػػة ا تمػػػاد مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم ، و 

 لتطويرها.
أهمية المراجعة والتطوير المستمر لسياسػات اػماف جػودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ  –

، و واًل الستنتاجات ارورية تسهـ  م  ػن  القػرار وترشػيد ، واالسػتقرار بم رالجامعم 
 مم أ اؿ البدائؿ لتطوير هذ  السياسات  م سبيؿ مواكبة أ اؿ الممارسات العالميػة  ػم 

 .هذا الشوف
 ػػػػم تعػػػػرؼ األهػػػػداؼ والسياسػػػػات الُممحػػػػة  االسػػػػتلادة مػػػػف أ اػػػػؿ الممارسػػػػات العالميػػػػة –

والاػػرورية والمتجػػددة لاػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم بم ػػر  ػػم 
تهػا  ػم المجتمعػات لجوة بينها وبيف أدا  المدارس الُمعتمػدة ونظيراال تطار  المم، وتحديد

دراؾ نقػاط الاػعؼ ومعالجتهػا، بمػا يحسػف  األخرى، ومف  ـ تحديد نقاط القػوة وتعزيزهػا، وا 
أداة جيػدة لمػتعمـ  ل كػوف أ اػؿ الممارسػات العالميػةمف الوا  التنا سم لها، باإلاا ة تل
 ؽ  مسلة التحسيف المستمر ود ـ االبتكار والتجديد.اللعاؿ وتشجي   قا ة الت يير وتطبي

 أبعاد الزؤية املضتكبلية -ج

تطػوير سياسػات اػماف جػودة الربيػة المسػتقبمية ليمكف تواي  السػياؽ العػاـ ألبعػاد 
 وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر مف خبلؿ الشكؿ التالمت
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ع١بعبد ضّبْ عٛدح ٚاعزّبد ِؤعغبد اٌزع١ٍُ لجً ّغزمج١ٍخ ٌزط٠ٛش اٌشش٠خ اٌأثعبد ( 2شىً )

 اٌغبِعٟ ثّصش 

الشػػكؿ السػػابؽ  يمكػػف  ػػرض أبعػػاد الربيػػة المسػػتقبمية لتطػػوير سياسػػات  مػػف خػػبلؿ
 ، وذلؾ  مم النحو اةتمتبم راماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم 

 ملؤصضات التعليه قبل اجلامعيصياصات اعتناد املزاجعني اخلارجيني  تطويزالبعد األول: 

 ا تمػاد سياسػاتتدخػاؿ تعػديبلت جوهريػة مق ػودة وهاد ػة  مػل تلل هذا البعد  يستند
 التركيػػز  مػػل  مميػػةبمػػا يمكػػنهـ مػػف الجػػامعم،  ابػػؿ التعمػػيـ لمبسسػػات الخػػارجييف المػػراجعيف

، وا تبػار هػذ  العمميػة بداًل مف االات ار  مم  حص الشواهد واألدلة  قػط ذاتها اماف الجودة
يػنعكس تيجابػًا بمػا  ؼ، والػتمكف مػف ك يػر مػف المهػاراتكتساف الك ير مف المعار ال  ر ة جيدة 

 ؽ ذلػؾيػتحقمكػف وي،  مل منظومة اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ػر
   تاةليات التاليةمف خبلؿ 
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 اـ   ػم التػدريف الميػدانم اػمف بػرامج إل ػداد  -أشهر  ٙة  ترة مناسبة المراج  ااا  -ٔ
 .المراجعيف وتوهيمهـ

مبسسػػات  ا تمػػاداػػماف جػػودة و  ممارسػػاتربيػػة شػػاممة لمهيئػػة حػػوؿ  أف ُيقػػدـ المراجػػ  -ٕ
 .وُسُبؿ االرتقا  بها التعميـ ابؿ الجامعم

ختبػارات شخ ػية لاػماف االتػزاف النلسػم والقػدرة  مػم تحمػؿ ال المراجػ  الخػارجم جتيازا -ٖ
 .سئوليةالم

 ت طػا  مػ  التربػوي، التوهيػؿالمػراجعيف الخػارجييف اإل ػداد أو  اختيػار معػايير تتامف أف -ٗ
 .التربوية العمـو  م والدكتورا  الماجستير درجتم  مل لمحا ميف األولوية

حوؿ مهارات القيادة واالت اؿ اللعاؿ واتخاذ القرار وحؿ المشػكبلت  ةالبلزم اتالتدريب قد  -٘
دارة الوات  م تطار مي اؽ أخبلام واا  وُمعمف.وأخبلايات المهنة   وا 

الختبػػػارات الح ػػػوؿ  مػػػم الرخ ػػػة المهنيػػػة لمزاولػػػة مهنػػػة  المراجػػػ  الخػػػارجم خاػػػوع -ٙ
 أ واـ. ٘التعميـ ابؿ الجامعم كؿ  المراجعة الخارجية لمبسسات

تحديػػد تو ػػيؼ وظيلػػم دايػػؽ لمهنػػة المراجػػ  الخػػارجم بحيػػث يتاػػمف الشػػروط اللنيػػة  -ٚ
 ت البلزمة لش ؿ الوظيلة وتحدي ها.يبية والخبراوالتدر 

معايير دايقػة ألدا  المراجػ  الخػارجم بحيػث تشػتمؿ  مػم مبشػرات وااػحة لقيػاس  وا  -ٛ
 أدائة ومتابعتة بشكؿ مستمر.

صياصــات اعتنــاد مؤصضــات التعلــيه قبــل  املغــاركة يف التكيينــات الدوليــة يف   تضــننيالبعــد الجــاىي: 

 مبصز اجلامعي

 ػم التقييمػات الدوليػة  البعػد  مػل األخػذ بنتػائج مشػاركة المبسسػات التعميميػةويعتمد هػذا 
الدوليػة، أو مهػارات القػرا ة  TIMSS، كمػا  ػم اختبػارات سوا   م مجاالت العمػـو والريااػيات

أو الجم  بيف مهارات القرا ة والرياايات والعمػـو كمػا ، PIRLSكما  م برنامج التقييـ الدولم 
، مػػ  ا تبػػار نتػػائج هػػذ  غيرهػػا مػػف التقييمػػات الدوليػػة، أو PISA ػػم برنػػامج التقيػػيـ الػػدولم 

مػف ، بم ػر ل ػنا ة القػرارات ورسػـ السياسػات التعميميػةالتقييمات مبشرات وموجهػات مهمػة 
لمػدارس، ومػف  ػـ اتخػاذ اػرارات تطويريػة لواػوؼ  مػل جوانػف القػوة والاػعؼ  ػم أدا  اخبلؿ ا

   ؽ ذلؾ مف خبلؿ اةليات التاليةتيتحقمكف وي، شاممة  م او  تمؾ النتائج
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 – PISA – TIMMSتوجيػة المػدارس المعتمػدة نحػو تجريػف نمػاذج التقييمػات الدوليػة ة -ٔ
PIRLS ، .وتحليزهـ  مل ذلؾ 

أدا  المػػػدارس المعتمػػػدة ونتػػػائج التقييمػػػات الدوليػػػة لجػػػودة التعمػػػيـ  مراجعػػػة اللجػػػوة بػػػيف -ٕ
 وتحديدها بشكؿ مستمر.

لمشػػاركتها  ػػم  ت ػػداد تقػػارير دوريػػة لمتابعػػة أدا  المػػدارس الُمعتمػػدة وتحديػػد األولويػػات  -ٖ
 التقييمات الدولية.

 تجػػرا  تقييمػػات  مػػم المسػػتوى القػػومم وت ػػنيؼ وترتيػػف المػػدارس المعتمػػدة  ػػم اػػوئها  -ٗ
 إل بلف  ف نتائج هذا الت نيؼ  م من ات ت بلمية مختملة.تامة وا بشلا ية

 ربػػط اسػػتمرارية ا تمػػاد المدرسػػة بمشػػاركتها  ػػم تحػػدى التقييمػػات الدوليػػة لجػػودة التعمػػيـ، -٘
 والح وؿ  مل مراكز متقدمة.

والتقػويـ التنسيؽ بيف الهيئة القومية لاماف الجودة واال تماد والمركز القومم لبلمتحانات  -ٙ
  م ابط جودة نظـ التقويـ واالمتحانات. التربوي

استشػػػارية  بػػػيف كميػػػات التربيػػػة بالمحا ظػػػات  –بح يػػػة  – قػػػد شػػػراكات تربويػػػة ةتدريبيػػػة  -ٚ
ومديريات التربية والتعميـ بالتنسيؽ م  هيئة اماف الجػودة لدراسػة  جػوات األدا  والت مػف 

  ميها.
 املويناالعتناد تناد املدرصي ومل بني االعتعشيش التكاالبعد الجالح: 

 التجديػػد مػػل  ـاػػدرتهتنميػػة و  يفاال تمػػاد المهنػػم لممعممػػ يسػػتند هػػذا البعػػد  مػػل أفو 
 أساسػياً   ػامبلً   المجتمػ   ػم ـبهػ تحػيط التم الت يرات م  والتكيؼ ،واإلاا ة لممهنة والتطوير
ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  ؽيػػتحقمكػػف وي ،التعميميػػة المنظومػػة أدا  جػػودة واػػماف المدرسػػم لبل تمػػاد

   اةليات التاليةت
تخ ػػص، بحيػػث تتاػػمف  لكػػؿ و قػػاً  مهنيػػاً  المعممػػيف ا تمػػاد لمعػػايير اوميػػة و يقػػة ا تمػػاد -ٔ

جػػػػرا ات اال تمػػػػاد المهنػػػػم لممعممػػػػيف  ػػػػم مختمػػػػؼ  ت ػػػػورًا وااػػػػحًا ودايقػػػػًا لمعػػػػايير وا 
 .اة ار المترتبة  مل ارار اال تماد مف  دمةالتخ  ات وكذلؾ 

 المهنيػة واألكاديميػة واال تمػاد الجػودة لاػماف القومية والهيئة التربية كميات بيفالتنسيؽ  -ٕ
 مهنيًا. المعمميف ا تماد تجرا ات  م تحديد لممعمـ

 .تحديد اإلجرا ات البلزمة  م حالة  دـ استيلا  المعمـ المعايير البلزمة ال تماد  مهنياً  -ٖ
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 .مف أ اؿ الممارسات العالمية  م ا تماد معمـ القرف الحادي والعشريف االستلادة -ٗ
تجػػػرا  تعػػػديبلت مخططػػػة  مػػػل المسػػػارات الوظيليػػػة بحيػػػث تشػػػتمؿ  مػػػل مسػػػار خػػػاص  -٘

بالمعمميف الػذيف يلاػموف العمػؿ مػ  الطػبلف  ػم الل ػوؿ الدراسػية، ومسػار خػاص بػذوي 
ص بػالمعمميف المتميػزيف الػراغبيف الخبرة والمهتميف بتطوير المناهج الدراسػية، ومسػار خػا

 . م تحمؿ المسئوليات القيادية
مراجعة السياسات المتعمقة بكػؿ مػف اال تمػاد المدرسػم والمهنػم، والتوكػد مػف تكاممهػا مػ   -ٙ

 االستراتيجية العامة لمدولة.
 اجلامعي قبل التعليه يف مؤصضات املضافة الكينة تكييهالبعد الزابع: 

 تاػػيلة والمعبػػرة  ػػف مقػػدار مػػاتقيػػيـ القيمػػة الماػػا ة  نتػػائج ويسػػتند هػػذا البعػػد  مػػل أف
 يمكػػف األخػػذ بهػػا السػػابقة  أدائهػػـ بمسػػتويات مقارنػػة التبلميػػذ، أدا  تلػػل المعتمػػدة المػػدارس

 المهنيػة التنميػة  ػم أو اإلنلػاؽ، وأولويػات التمويػؿ  ػم سػوا  شاممة تطوير لعمميات مبشراتك
 تدخػاؿ  ػف تعبػر التػم الجوانػف مف وغيرها تدريسها، وطرؽ الدراسية المناهج  م أو لممعمميف
ؽ ذلػؾ يػتحقمكػف وي، جودتػة يامف بما التعميمم األدا  جوانف مختمؼ  مل مخططة تحسينات

   مف خبلؿ اةليات التاليةت
 بػودا  مقارنػة أدائهػـ  مػل الحكـ مف يمكنهـ بما المرجعية المقارنة ببيانات المدارس تزويد -ٔ

 مستقببًل. المطموبة التحسينات تحديد  مل ومسا دتهـ األخرى، المدارس
 مػف الُمحػرز التقػدـ متوسػط مػ  مقارنة التبلميذ مف مجمو ة ابؿ مف المحرز التقدـ تقدير -ٕ

 مما مة. مجمو ة ابؿ
 سبقة. بما لؤلدا  الحالم السنوي التقرير مقارنة خبلؿ مف الماا ة القيمة تقدير -ٖ
 الدراسػم بالبرنػامج االلتحػاؽ ابػؿ والمعمومػات البيانػات لجمػ  متخ  ة  مؿ  رؽ تشكيؿ -ٗ

 الطبلف. أدا  تقييـ  م يسهـ بما منة الخروج وبعد
 اػػمف وذلػػؾ الماػػا ة القيمػػة تقيػػيـ نمػػاذج  مػػل التعميميػػة بالمبسسػػات العػػامميف تػػدريف -٘

 .بهـ الخا ة المهنية التنمية برامج
 والتػػو ير الراجعػػة الت ذيػػة أجػػؿ مػػفبػػوك ر مػػف وسػػيمة  الماػػا ة القيمػػة نتػػائج  ػػف اإل ػػبلف -ٙ

 الم ال  والمستليديف. أ حاف اختيارات  م اإليجابم
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  ػم المػدخؿ هػذا ممارسػات أ اػؿ واال تمػاد التعمػيـ جػودة لاػماف القوميػة الهيئة تاميف -ٚ
 .التعميمية المبسسات أدا  تقييـ معايير

 ربط احلوافش املكدمة للندارظ بيتائج أدائوا: اخلامطالبعد 

والتػم يػتـ اتخاذهػا اػمف التحليزية المرتبطة بػاألدا   السياسات أف هذا البعد  ملويستند 
تسػاهـ بدرجػة كبيػرة  ػم سياسات اال تماد واماف جودة أدا  مبسسات التعميـ ابؿ الجػامعم  

تشجي  المعمميف  مػل التطػوير المهنػم لمسػتوياتهـ  ػم مجػاالت التخ ػص، وتزيػد مػف  قػتهـ 
ة التعميميػػة التػػم تقػػدر  طػػا هـ وتػػد عهـ نحػػو مزيػػد مػػف التميػػز  ػػم اػػدراتهـ و ػػم المنظومػػ

 ؽ ذلؾ مف خبلؿ اةليات التاليةتيتحقمكف وي، والعطا 
اػػػ  االممارسػػػات والخبػػػرات المتميػػػزة مقرونػػػة بوسػػػما  المػػػدارس  مػػػم المو  ػػػف  ػػػبلف اإل -ٔ

التربيػػػة ووزارة القوميػػػة لاػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ واال تمػػػاد،  لمهيئػػػة ة الرسػػػميةاإللكترونيػػػ
الخا ػػة بمبسسػػات  الرسػػميةوغيرهػػا مػػف الموااػػ   ،واألكاديميػػة المهنيػػة لممعمػػـ ،والتعمػػيـ

 .بمنظومة اماف الجودة واال تماد تعميمية مرمواة وذات  مة وطيدة
 –لممػػػدارس المعتمػػػدة و قػػػًا لػػػػ ةنسػػػبة التقيػػػيـ المسػػػتحقة ممكا ػػػات الماديػػػة واػػػ  نظػػػاـ ل -ٕ

 .المخ  ات المالية المقدمة لها، م  زيادة استمرارية اال تماد 
 لمدارس التم تحقؽ ترتيبػًا متقػدمًا  ػم اال تمػاد المدرسػمبا لمعامميفتقديـ جوائز تشجيعية  -ٖ

 وكذلؾ الطبلف المتميزيف.
معنويػػة  و قػػًا لمسػػتوى  -سػػمبية  و ةماديػػة  –تنويػػ  الحػػوا ز المقدمػػة لممػػدارس ةتيجابيػػة  -ٗ

 .أدائها
مف الخبػرات المتميػزة بالمػدارس المعتمػدة  ػم تقػديـ الػد ـ اللنػم لممػدارس غيػر  االستلادة -٘

 .المعتمدة حتل تح ؿ  مل اال تماد
مقارنػة  اياس الراػا الػوظيلم وجػودة الحيػاة الوظيليػة لكا ػة العػامميف بالمػدارس الُمعتمػدة -ٙ

 .بينهما مت مف  مل اللجوة المتواعةاتخاذ تجرا ات لو  ،بالمدارس غير المعتمدة
 واصتنزاريتى املدرصي االعتنادمتابعة  :الضادظالبعد 

ألدا  المبسسػػػات التعميميػػػة واتخػػػاذ المتابعػػػة المسػػػتمرة ويعتمػػػد هػػػذا البعػػػد  مػػػل 
تزويػد و التقػويـ الػذاتم والتحسػيف المسػتمر اإلجرا ات الدا مة والممكنػة لممػدارس  مػل 

مسػػػػا دتهـ  مػػػػل واػػػػ  األهػػػػداؼ و المػػػدارس بالبيانػػػػات المتنو ػػػػة ب ػػػػورة منتظمػػػة، 
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تقػػديـ المشػػورة والتوجيػػة البنػػا  والهػػادؼ تلػػل ت ػػحي  و المسػػتقبمية وخطػػط التحسػػيف، 
ؽ ذلؾ يتحقمكف وي، واتخاذ ارارات اال تماد مف  دمة مجرد ت دار أحكاـالمسار وليس 

  مف خبلؿ اةليات التاليةت
 بالمدارس والجودة التدريف ووحدات الخارجية المراجعة  رؽ بيف المستمر التوا ؿ -ٔ

 .اال تماد المعتمدة لاماف الجودة واستمرارية
 أدائهػػػا مسػػػتوياتالتػػػم تواػػػ   واإلح ػػػا ات بيانػػػاتبال المعتمػػػدة المػػػدارس تزويػػػد -ٕ

  .بالنسبة لممدارس األخرى وت نيلها
 التقػويـ نتػائج توجية  م المدرسم المجتم  أ اا  نظر ووجهات احتياجات مرا اة -ٖ

 التحسيف. وخطط الذاتم
 مسػػئولية با تبارهػػا المدرسػم الػػذاتم التقػػويـ مشػكبلت لمعالجػػةالسػػريعة  االسػتجابة -ٗ

 مشتركة. اجتما ية
 اللعميػػة الممارسػػات  مػػم واسػػتمراريتة المدرسػػم اال تمػػاد متابعػػة تجػػرا ات تركيػػز -٘

، و ػدـ اات ػارها الطبلبيػة المخرجػات ونتػائج والػتعمـ التعمػيـ  مميتػم لاماف جػودة
 التقارير مف الناحية الشكمية  قط. مل استيلا  

 و ػدـ مدرسػة، كػؿ الحتياجػات و قػاً  الواحد العاـ خبلؿ اال تماد متابعة زيارات تكرار -ٙ
 . قط والمدرسة الهيئة بيف التقارير تبادؿ  مم االات ار
 اجلامعي قبل التعليه مؤصضات اعتناد مليظومة اجملتنعية احملاصبيةالبعد الضابع: 

 حيػث، التوسػيس لنظػاـ  عػاؿ لممحاسػبية والمسػا لة المجتمعيػةيستند هػذا البعػد  مػل   
 يقػػة ت ػػؼ  يهػػا المدرسػػة كو  معتمػػدة يطمػػف مػػف المػػدارس أف يكػػوف لػػديها خطػػة اسػػتراتيجية

 م ظؿ التوجهات الحكومية، كمػا يػتـ تقػديـ وو يقة التقويـ الذاتم  ،خطتها التعميمية وأولوياتها
الػػػذي تحػػػرز  المػػػدارس  ػػػم مختمػػػؼ الجوانػػػف اإلداريػػػة  ػػػف مسػػػتوى التقػػػدـ متنو ػػػة ير ار تقػػػ

، و م او  النتائج التم تحققها المدرسػة تتخػذ القػرارات تلم المجتم  سنوياً  والتعميمية والمالية
 ال ػػمة وتوطيػػد السػػريعة لمنهػػوض بػػاألدا  ومحاسػػبة المق ػػر مػػف جهػػة واإلجػػرا ات المناسػػبة

، ويتحقػػؽ هػػذا البعػػد مػػف بهػػا مػػف جهػػة  انيػػة المحػػيط المحمػػم والمجتمػػ  رسػػةالمد وال قػػة بػػيف
 خبلؿ اةليات اةتيةت 
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 الجػامعم ابػؿ التعمػيـ مبسساتوا تماد  جودةاماف  نتائج التقارير الرسمية حوؿمنااشة  -ٔ
 .وما يترتف  ميها مف تجرا ات محاسبية، النواف بمجمس التعميـ لجنة ابؿ مف

 المعتمدة. غير المدراس  مم متدرجة جزا ات تواي  -ٕ
لمختمػػؼ  المعتمػػدة وغيػػر المعتمػػدة المػػدارس بػػودا  المتعمقػػة والمعمومػػات البيانػػات تتاحػػة -ٖ

 .الجهات المجتمعية ذات ال مة
 وأ اائها. واماف الجودة باال تماد العبلاة ذات لممبسسات المسئولية جوانف تحديد -ٗ
 المدرسم. األدا  جودة واماف اال تماد منظومة تقييـ  م المستخدمة األساليف تنوي  -٘
المبسسػات جػودة  اػماف ػم  المجتمعيػة بالمحاسػبية المعنيػة الجهػات أدوار بػيف التنسػيؽ -ٙ

 .التعميمية
 الت ييػػر تحػػداث مػػف يمكنهػػا بمػػا المعتمػػدة لممػػدارس حقيقيػػة سػػمطات يعطػػم تشػػري  وجػػود -ٚ

 .استقبلليتها ويد ـ
وتجدر اإلشارة تلػل أنػة مػف المهػـ لتحقيػؽ هػذ  األبعػاد المتعمقػة بتطػوير سياسػات ا تمػاد 

تحديد أدوار الجهات المسئولة  ػف تنليػذ واماف جودة مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر  
سػػوا   مػػل مسػػتوى وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بمسػػتوياتها اإلداريػػة المختملػػة ةكػػؿ تمػػؾ السياسػػات 
أو  مػػػل مسػػػتوى الهيئػػػة القوميػػػة لاػػػماف جػػػودة التعمػػػيـ واال تمػػػاد، أو  مػػػل   يمػػػا يخ ػػػة ،

مسػػتوى األكاديميػػة المهنيػػة لممعمػػـ، أو غيرهػػا مػػف التنظيميػػات ذات ال ػػمة، مػػ  واػػوح هػػذ  
ر المعمومػػات الكا يػػة حػػوؿ المهػػاـ يوتػػو هػػا، ر انػػوات ات ػػاؿ  عالػػة بينيتػػو وتكاممهػػا، و  األدوار

بطريقػة سػميمة ومناسػبة لجميػ  األطػراؼ ذات وجوهرهػا  سياسػاتهذ  التو يؿ ، و وال بلحيات
التنظيميػة،  يمػا وحػدات الالتنظيمم العبلاػات المتداخمػة بػيف مختمػؼ الهيكؿ  يحدد، وأف العبلاة

النتػائج واإلنجػازات المتحققػة، ود ػـ وتعزيػز العمػؿ  تقيػيـ يتعمؽ بإجرا ات الػد ـ اللنػم ويليػات
 المشاركيف  م تنليذ هذ  السياسات. كا ةللريؽ بيف العمؿ بروح االمبسسم، وتشجي  

المتابعػة المسػتمرة أل اػؿ الممارسػات العالميػة  ػم اػماف كما ينب ػم التوكيػد  مػل أهميػة 
جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، بمشػػاركة األاسػػاـ المعنيػػة بمجػػاالت التربيػػة 

كميػػػػات التربيػػػػة والمبسسػػػػات القوميػػػػة، م ػػػػؿت بالمقارنػػػػة واإلدارة التربويػػػػة وسياسػػػػات التعمػػػػيـ 
المركػػػز –المركػػػز القػػػومم لمبحػػػوث التربويػػػة والتنميػػػة  –ةالجمعيػػػة الم ػػػرية لمتربيػػػة المقارنػػػة 
وغيرها  ودراسػتها والو ػوؿ  -المعهد القومم لمتخطيط  –القومم لبلمتحانات والتقويـ التربوي 
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قػػديمها لمجهػػات التشػػريعية والتنليذيػػة تلػػم اسػػتنتاجات  عالػػة ُتسػػهـ  ػػم د ػػـ اتخػػاذ القػػرار، وت
تاحتها بكؿ شلا ية وواوح  .وا 

 متطلبات تيفيذ الزؤية املضتكبلية -د

مجمو ػػة مػػف المتطمبػػات البلزمػػة لتنليػػذ الربيػػة المسػػتقبمية، والتػػم تتم ػػؿ  ػػم  توجػػد
ا تمػػػاد و اػػػماف جػػػودة "الشػػػروط واإلجػػػرا ات والت ييػػػرات التػػػم ُتسػػػا د  مػػػم تطػػػوير سياسػػػات 

 مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر". ويمكف  رض هذ  المتطمبات  مم النحو اةتمت
مبسسػات التعمػيـ ا تمػاد و التكامؿ بيف أدوار الجهػات ذات ال ػمة باػماف جػودة التنسيؽ و  -

ت اػبط جػودة نظػـ التقػويـ واالمتحانػات مػف خػبلؿ امعم، وذلؾ  ػم الجوانػف اةتيػةابؿ الج
ة لاماف الجودة واال تماد والمركز القومم لبلمتحانات والتقػويـ التنسيؽ بيف الهيئة القومي

التربػوي، وتحديػد متطمبػات اال تمػاد المهنػم لممعممػيف ويليػات تنليػذها مػف خػبلؿ التنسػيؽ 
بيف الهيئة القومية لاماف الجودة واال تماد واألكاديمية المهنية لممعمـ، ودراسػة مشػكبلت 

الػػذاتم مػػف خػػبلؿ التنسػػيؽ بػػيف الهيئػػة القوميػػة لاػػماف تدارة اال تمػػاد المدرسػػم والتقػػويـ 
الجػػػودة واال تمػػػاد والمركػػػز القػػػومم لمبحػػػوث التربويػػػة والتنميػػػة، واالسػػػتلادة مػػػف أ اػػػؿ 
الممارسػػات العالميػػة  ػػم تدارة اال تمػػاد المدرسػػم مػػف خػػبلؿ التنسػػيؽ بػػيف الهيئػػة القوميػػة 

قارنػػة واإلدارة التعميميػػة، و قػػد لاػػماف الجػػودة واال تمػػاد والجمعيػػة الم ػػرية لمتربيػػة الم
استشارية  بػيف كميػات التربيػة بالمحا ظػات ومػديريات  –بح ية  –شراكات تربوية ةتدريبية 

 التربية والتعميـ بالتنسيؽ م  هيئة اماف الجودة لدراسة  جوات األدا  والت مف  ميها.
يـ العػالم مػف ت ادة النظر  م سياسػات ابػوؿ خريجػم المػدارس المعتمػدة بمبسسػات التعمػ -

حيث درجة اال تراؼ بشهاداتهـ، وتحقيؽ التنسيؽ الكامؿ بيف وزارتم ةالتربيػة والتعمػيـ  و 
ةالتعمػػػيـ العػػػالم  بمػػػا ياػػػمف النزاهػػػة والشػػػلا ية  ػػػم تجػػػرا ات  ابػػػوؿ خريجػػػم المػػػدارس 

يػػػؼ ا تبػػػار ا تمػػػاد المػػػدارس شػػػرطًا أساسػػػيًا لتوظعتمػػػدة بمبسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالم، و الم
 "المعتمػػدة المػػدارس"تػػو ير بعػػض التسػػهيبلت لخريجػػم  ػػم القطػػاع الحكػػومم، و خريجيهػػا 

االنتقػػػػاؿ ... ، وتعزيػػػػز  – نػػػػد التحػػػػااهـ بمبسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالم ةالمػػػػدف الجامعيػػػػة 
المسػػػئولية المجتمعيػػػة لػػػدي كا ػػػة المػػػدارس لتحقيػػػؽ اال تمػػػاد المدرسػػػم والحلػػػاظ  مػػػم 

 ػم نظػاـ لمقبػوؿ " غيػر المعتمػدة المػدارس"لخريجػم  استمراريتة، وتحديد تجػرا ات تاػا ية
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و قػًا لقوا ػد التنسػيؽ  "  م التعميـ العػالمالمعتمدة المدارس"خريجم ابوؿ ، و التعميـ العالم
 المحددة مباشرة.

لسياسػات اػماف جػودة   التش يمم و ةاألدا   الُبعد االستراتيجمةالتكامؿ بيف تعزيز يليات  -
تجزئػػة وااعيػػة   ػػف التشػػ يمم ُيعبلػػر األدا ، حيػػث الجػػامعموا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ 

مػف ممػا يحػد العبلاػة بينهمػا تكاُمميػة سػعيًا لتحقيػؽ الكلػا ة واللعاليػة  االستراتيجم،  لمُبعد
التشػػػػ يمم تلا ػػػػيؿ الطػػػػرؽ أو  األدا يواػػػػ  ، و التػػػػم تظهػػػػر أ نػػػػا  التنليػػػػذ مشػػػػكبلتال

خػبلؿ ، مػف اػماف الجػودة واال تمػادت االستراتيجيات التم تسػتخدـ لتحقيػؽ أهػداؼ وغايػا
المسػػػتويات بنجػػػاز ة التػػػم تسػػػهؿ  مميػػػات التنليػػػذ واإل مجمو ػػػة مػػػف المشػػػاري  الرئيسػػػ

 ػم تطػار نظػاـ معػيف ت ػؼ بتل ػيؿ كيػؼ تػبدي و خطػوات مترابطػة  ػم التنظيمية الػدنيا  
سػبية ، ومػف  ػـ المحامهمة معينة أو وظيلة محددة، والمدى الزمنم والتكملة التقديرية لهػا

 . م اوئها
 لسياسات اماف جودة وا تمػاد مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم ـ ادتو ير تطار تشريعم  -

شػكؿ تطػارًا لمحاسػبة األطػراؼ بحيػث يُ ، اوشر يته هذ  السياساتمف حيث اانونية  بم ر 
االرتبػػػاط بػػػيف وُيحقػػػؽ والتػػػزاـ كػػػؿ طػػػرؼ بػػػودوار  ومسػػػئولياتة، ، المق ػػػرة  ػػػم أدا  دورهػػػا

، واػػوانيف ولػػوائ  وتعميمػػاتالت يػرات  مػػل المسػػتوى التنظيمػػم مػػف سياسػػات واسػػتراتيجيات 
، وُيرا ػػػم مواكبػػػة أ اػػػؿ الممارسػػػات المدرسػػػةبوبػػػيف الت يػػػرات  مػػػل المسػػػتوى التنليػػػذي 

العالميػػة  ػػم هػػذا الشػػوف، والتوكيػػد  مػػم أف  مميػػة اػػماف الجػػودة ليسػػت مجػػرد اسػػتكمااًل 
ف الت ييػػرات المسػػتندة تلػػم ك ػػرة القػػوانيف والتشػػريعات تظػػؿ محكومػػة بهػػا ألوراؽ، حيػػث ت

 وتتحوؿ تلم مجمو ة مف اإلجرا ات الروتينية. 
اػػماف جػػودة وا تمػػػاد انسػػػجاـ اػػيـ بتشػػكيؿ تطػػػار  قػػا م، يسػػا د  مػػم  زيػػادة االهتمػػاـ -

، وواػػوح جػػوهر ومعتقػػداتهـ كا ػػة المسػػتليديفمػػ  اػػيـ  مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم
نليػػذها، وتحقيػػؽ الشػػلا ية والواػػوح  ػػم أذهػػاف المعنيػػيف بت  ػػم اف الجػػودة وأهميتهػػااػػم

لمنظومػػة التعمػػيـ، وتنميػػة العػػامميف  وانتمػػا  تعميػػؽ وال تجرا اتهػػا ونتائجهػػا المتحققػػة، و 
االتجاهات اإليجابية لدى كا ة العامميف نحو المشاركة  م مسػئولية تحقيػؽ جػودة التعمػيـ، 

ال قػة المتبادلػة بػيف  ، وترسػيخكجػز  أساسػم مػف أدا  األ ػراد لمهػامهـ تعزيز ايمة التعمـو 
 كا ة الجهات ذات العبلاة باماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم.
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جهػود ونتػائج االختبػارات الدوليػة  لعرضوتحدي ها بشكؿ مستمر   عالة تو ير اا دة بيانات -
اسػػػتعدادًا لممشػػػاركة  يهػػػا، وتسػػػهيؿ  مميػػػة لجػػػودة التعمػػػيـ، وتحديػػػد اإلجػػػرا ات البلزمػػػة 

ايير ألغػػراض ايػػاس اسػػترجاع المعمومػػات وتقيػػيـ النشػػاطات مػػف خػػبلؿ المبشػػرات أو المعػػ
تكساف الطػبلف االتجاهػات اإليجابيػة المرتبطػة  والمسا دة  م، دا  وتقييـ النتائجكلا ة األ

المعمومػات واأل ػراد والتكنولوجيػا بالتعمـ الذاتم، وتحليزهـ  مم امتبلؾ كلايػات التعامػؿ مػ  
، وتعزيػػز االسػػتلادة مػػف سػػتمر لممنػػاهج والمقػػررات الدراسػػيةوالمػػوارد والػػنظـ، والتقػػويـ الم

 .واالختبارات الدولية الُمعا رة أساليف التقويـ
ت ػادة النظػر  ػم ُنُظػـ التقػويـ واالمتحانػات ونتائجهػا كػوداة لمتطػوير والتحسػيف، وا تمادهػا  -

تعمـ،  ابًل  ف توظيػؼ نتػائج التقػويـ واالمتحانػات بشػكؿ  عػاؿ  ػم ت ػحي   مم نواتج ال
مسػػار اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ الجػػامعم، والػػربط بػػيف نػػواتج الػػتعمـ 

 .سبية لئلدارة المدرسية والمعمميفوالمحا
مح ػػػوؿ  مػػػػم اال تمػػػاد، وكػػػػذلؾ ل المتقدمػػػػةالحتياجػػػػات المػػػدارس السػػػريعة االسػػػتجابة  -

تدارة تواعػات مختمػؼ المسػتليديف مػف ة، مف حيػث المبػادرة بتعػرؼ غير الُمعتمدةالمدارس 
طػػبلف و ػػامميف وأ ػػراد ومبسسػػات المجتمػػ   والتعامػػؿ معهػػا بجديػػة، مدرسػػية ومعممػػيف و 

مػ  منظومػة اػماف الجػودة و  جودة التعميـ كقاية ُمجتمعية،وذلؾ مف منطمؽ التعامؿ م  
 . قط التركيز  مل المسئوليات اللردية لمعامميف دوفوحدة واحدة ك واال تماد

تحسيف القدرات التنظيميػة لممػدارس الُمعتمػدة، مػف خػبلؿ تػو ير واسػتكماؿ المػوارد الماديػة  -
وتحليػػزهـ  مػػل تحسػػيف معػػارؼ ومهػػارات األ ػػراد، و البلزمػػة، ود ػػـ  ػػرص التنميػػة المهنيػػة 

سػتقبللية مبسسػات التعمػيـ ابػؿ الوواػ  التشػريعات البلزمػة النمو المهنم وجودة األدا ، 
 بمػا يسػا دها  مػل االسػتجابة لمسػياؽ االجتمػا م المحػيط بهػا بالقػدر الُمناسػف، الجامعم

 .محميًا و المياً 
 صعوبات تيفيذ الزؤية املضتكبلية وصبل التغلب عليوا -هـ

الربية المستقبمية لتطػوير سياسػات  تواجة تنليذال عوبات التم يمكف أف  بعض توجد
اماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر، وبالتالم تشكؿ  ائقػًا أمػاـ تحقيػؽ 

 ، ومف أهـ هذ  ال عوبات ما يممتاالستلادة منها عالية 
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نقػػػػص المػػػػوارد الماديػػػػةت يقػػػػؼ نقػػػػص المػػػػوارد الماديػػػػة  ائقػػػػًا أمػػػػاـ تنليػػػػذ الك يػػػػر مػػػػف  -
تتطمبهػػػػا الربيػػػػة المسػػػػتقبمية  حيػػػػث يتطمػػػػف مػػػػن  المػػػػدارس الُمعتمػػػػدة اإلجػػػػرا ات التػػػػم 

والمتميػػػػػزة مزيػػػػػدًا مػػػػػف المكا ػػػػػات، و قػػػػػد بػػػػػرامج لمتنميػػػػػة المهنيػػػػػة  مػػػػػل المسػػػػػتوى 
المبسسػػػػػم وغيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف األمػػػػػور التػػػػػم تتطمػػػػػف أف مػػػػػوارد ماليػػػػػة مناسػػػػػبة حتػػػػػل 
ف تسػػػػتطي  اإلنلػػػػاؽ  مػػػػل كػػػػؿ هػػػػذ  األمػػػػور. ويمكػػػػف الت مػػػػف  مػػػػل هػػػػذ  ال ػػػػعوبة مػػػػ

خػػػػػبلؿ زيػػػػػادة الميزانيػػػػػات وتمكػػػػػيف الوحػػػػػدات التنظيميػػػػػة مػػػػػف الح ػػػػػوؿ  مػػػػػل مػػػػػوارد 
تاػػػا ية/ تمويػػػؿ ذاتػػػم، وتشػػػجي  المجتمػػػ  المحمػػػم  مػػػل المشػػػاركة  ػػػم تقػػػديـ الػػػد ـ 

.  البلـز
تطػوير سياسػات اػماف جػودة وا تمػاد حوؿ الممارسات المتميزة  ػم امة كلاية المعمومات  -

. ويتطمػػػف الت مػػػف  مػػػل هػػػذ  ال ػػػعوبة ت تنليػػػذهاويليػػػا مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم
اسػػػت مار التكنولوجيػػػا اإلداريػػػة الحدي ػػػة  ػػػم تحقيػػػؽ التوا ػػػؿ بػػػيف الجهػػػات ذات العبلاػػػة 
باماف جودة وا تماد مبسسات التعميـ ابػؿ الجػامعم الم ػرية وبعاػهـ الػبعض، وبيػنهـ 

نظػػـ المعمومػػات، وبػػيف أ ػػراد المجتمػػ  المحمػػم، واالسػػتعانة بػػالخبرا   ػػم تحقيػػؽ  عاليػػة 
 والعمؿ  مم تحدي ها بشكؿ ُمستمر.

لمعػػػػػامميف بمنظومػػػػػة اػػػػػماف الجػػػػػودة  التنميػػػػػة المهنيػػػػػة اػػػػػعؼ متابعػػػػػة أ ػػػػػر بػػػػػرامج -
ؽ ويمكػػػػػػف الت مػػػػػػف  مػػػػػػل هػػػػػػذ  ال ػػػػػػعوبة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ التحديػػػػػػد الػػػػػػداي ،واال تمػػػػػػاد

ج التنميػػػػة المهنيػػػػة ، والتركيػػػػز  مػػػػم متابعػػػػة أ ػػػػر بػػػػراملبلحتياجػػػػات التدريبيػػػػة لمعػػػػامميف
بيئػػػػة العمػػػػؿ، وتػػػػو ير المعمومػػػػات البلزمػػػػة حػػػػوؿ نتػػػػائج أدا  العػػػػامميف بعػػػػد تنليػػػػذ  ػػػػم 

 هذ  البرامج، بما يحقؽ جدواها.
تطػػػػوير  يعػػػوؽجمػػػػود منػػػاخ العمػػػؿ بمػػػا الُمبال ػػػة  ػػػم البيرواراطيػػػة والػػػروتيف اإلداري، و  -

سياسػػػات اػػػماف جػػػودة وا تمػػػاد مبسسػػػات التعمػػػيـ ابػػػؿ الجػػػامعم، وااللتػػػزاـ بالحر يػػػة 
الشػػػػديدة  ػػػػم تنليػػػػذها، وت ػػػػعيد كا ػػػػة الُمشػػػػكبلت المدرسػػػػية تلػػػػم السػػػػمطات المركزيػػػػة 

 وتوهيػػػؿالتخػػػاذ القػػػرارات البلزمػػػة بشػػػونها. ويمكػػػف الت مػػػف  مػػػم ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ ت ػػػداد 
سياسػػػػات، وتنظػػػػيـ بػػػػرامج تدريبيػػػػة لهػػػػـ حتػػػػل كا ػػػػة المشػػػػاركيف  نػػػػد تطػػػػوير هػػػػذ  ال

يلهمػػػوا هػػػذ  السياسػػػات  همػػػًا جيػػػدًا، وُيرا ػػػل  نػػػد التنليػػػذ  النظػػػر تلػػػم الهػػػدؼ العػػػاـ 
مػػػف تطويرهػػػػا ودورهػػػػـ  ػػػم تحسػػػػيف الُمخرجػػػػات التعميميػػػة واػػػػماف جودتهػػػػا، باإلاػػػػا ة 
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تلػػػػم مػػػػنحهـ اػػػػدر مناسػػػػف مػػػػف المرونػػػػة  ػػػػم تطبيػػػػؽ التشػػػػريعات، وتشػػػػجيعهـ  مػػػػم 
 بما يحقؽ ال ال  لمنظومة اماف جودة التعميـ واال تماد.االبتكار 

مقاومػػػػػة الت ييػػػػػر مػػػػػف ِابػػػػػؿ بعػػػػػض المشػػػػػاركيف  ػػػػػم تطػػػػػوير سياسػػػػػات اػػػػػماف جػػػػػودة  -
ااتنػػػػا هـ بوهميػػػػة التطػػػػوير، أو  تمػػػػا لقمػػػػة، تمػػػػاد مبسسػػػػات التعمػػػػيـ ابػػػػؿ الجػػػػامعموا 
حر ػػػػػهـ  مػػػػػم نتيجػػػػػة ل وأ، سػػػػػيزيد مػػػػػف أ بػػػػػائهـ المهنيػػػػػة ذلػػػػػؾ بػػػػػوف حساسػػػػػهـإل

  مػػػل ذلػػػؾ الت مػػػف التقميديػػػة خو ػػػًا  مػػػم أمػػػنهـ الػػػوظيلم. ويمكػػػف بػػػاإلجرا اتالتمسػػػؾ 
خػػػػبلؿ العمػػػػؿ  مػػػػل تنليػػػػذ هػػػػذ  الربيػػػػة بشػػػػكؿ تػػػػدريجم حتػػػػل يمكػػػػف التوكػػػػد مػػػػف  مػػػػف

، لػػػػػػديهـ اػػػػػػماف الجػػػػػػودة واال تمػػػػػػاد قا ػػػػػػة ت ييػػػػػػر المعتقػػػػػػدات والملػػػػػػاهيـ المتعمقػػػػػػة ب
والبػػػػػرامج التدريبيػػػػػة التػػػػػم ُتسػػػػػهـ  ػػػػػػم  وتنليػػػػػذ العديػػػػػد مػػػػػف النػػػػػدوات وورش العمػػػػػػؿ

تكسػػػػابهـ االتجاهػػػػات والقػػػػيـ والمهػػػػارات التػػػػم ُتسػػػػا دهـ  مػػػػم ابػػػػوؿ هػػػػذ  السياسػػػػات، 
 باتجاهاتها وال رض منها. هـو يلديهـ و  والتوكد مف اللهـ الكامؿ
 خامضًا: توصيات الدراصة

وخ ػائص  م تطار الهدؼ مف الدراسة، والنتائج التم تو مت تليها، و م تطار حجػـ 
 ينة الدراسة  يمكػف تقػديـ  ػددًا مػف التو ػيات والمقترحػات التػم يمكػف أف ُتسػهـ  ػم تطػوير 

 ، وذلؾ  مم النحو اةتمتمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم بم ر تماد اماف جودة واسياسات 
اػػماف  مميػػة تطبيقيػػة ُتعنػػم بقاػػايا  ومشػػرو ات توجيػػة اهتمػػاـ البػػاح يف إلجػػرا  بحػػوث -

 واللنية. اإلدارية اواحتياجاته بم رجودة وا تماد مبسسات التعميـ ابؿ الجامعم 
اماف جودة وا تماد مبسسات التعمػيـ ابػؿ الجػامعم تو ية كا ة المعنييف بتنليذ سياسات  -

بػػػ ةمعواػػات/  ػػعوبات/ مشػػكبلت  التنليػػذ، واة ػػار السػػمبية المترتبػػة  مػػل  ػػدـ م ر  ػػم 
عالية اات اديًا واجتما يًا وسياسيًا، مما يػد عهـ تلػل تيجػاد الحمػوؿ تنليذ هذ  السياسات بل

 البلزمة.
توا  السياسات التل يمية، ومراحؿ اإلنجػاز ووسػائمة اػمف جػدوؿ  تنليذيةت دار خطط  -

زمنػػػم محػػػدد، وتمويمهػػػا، ومسػػػئولية تنليػػػذها، وتطػػػوير أسػػػاليف متابعتهػػػا لاػػػماف التػػػزاـ 
 ات.السياستمؾ تنليذ بالجهات المعنية 
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المراجعػػة المسػػتمرة لمتكامػػؿ بػػيف ةأنشػػطة وجهػػود اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ  -
ت ػب   قػط ابؿ الجامعم الم رية  و ةالتوجهات المستقبمية لتطوير نظاـ التعميـ ، كػم ال 

 .مجرد يماؿ وو ود بعيدة المناؿ
واػػماف اال تمػػاد  سياسػػات متابعػػة تنليػػذالبلزمػػة لدوات اسػػتناد مهػػاـ ت ػػميـ النمػػاذج واأل -

 السياسػات  ػن مراحػؿ  جميػ  م  هااستخدامو  ،والمتخ  يفاألكاديمييف مخبرا  ل الجودة
 .تقديـ الت ذية الراجعة  –متابعتها وتقويمها  –تنليذها  –ة ياغتها 

اػػماف جػػودة وا تمػػاد مبسسػػات التعمػػيـ ابػػؿ سياسػػات   ػػم تقػػويـتلعيػػؿ الػػدور اإل بلمػػم  -
، وما واجههػا مػف السابقة اتما تحقؽ منها خبلؿ اللتر  تواي يتـ بحيث ، بم رالجامعم 

 .مستقبميةالخطط الوتطوير  وا ؾ  م ، واالستلادة مف ذل قبات وتحديات
 املزاجع

 املزاجع العزبية:  واًل:أ

( ير،  دسووووبهتير،ميةه هووووتيخممخهوووو ير،ي وووو ير  رف يآوووو ي9109أبووووخير، هووووفوييوووود. يآووووخ) ي   وووو  يخ  ووووفخ ي 
(وي09 ي  وير،يوجامعػة الليػوـ لمعمػوـ التربويػة والنلسػيةمجمػة  ؤسسدتير،ميةوه يببو ير،مود ي وي

ي089-059(ويمد يتير،فهخ وي0ر،م)ءي 
( ير مهوودفيخيإءوو ر ير، فرموورير، وودفم يبد،وهيووتير،نخ هووتي،توو د يمووخ  ير،ميةووه ي9109أ  وو وي ءوودءي   وو ي 

ي-ي075وي(9 وير،ي  ي(99 وير، مة يمجمة كمية التربية باإلسكندريةخرالءم د :ي فرستيمنخه هتوي
ي 099

مجمػة دراسػات ( يمنخه يسهدسدتير،ميةه يبب ير،مود ي يآو ي ،وفوي9105بغ ر  وي .دفي    يإس دءه ي 
(وي فكو)يموووخهفير،ميةووه ير،مود ي ويكةهووتير،مفبهوتويمد يووتيءووه ي01وير،يوو  ي  ػم التعمػػيـ الجػػامعم

ي 099-095ويش س
مػػػػيـ "الملػػػػاهيـ والمػػػػدخؿ تحميػػػػؿ السياسػػػػات التربويػػػػة وتخطػػػػيط التع( ي9119بهووووخ  ويك وووود ي سوووو. ي 

يوي رفير،فكفوير،نديف  والتطبيقات"
( ي فرستي ندف.تي،و.م ير،  دسوبهتير،ميةه هوتيآو يكو ي و يرسومفر،هديخر.مةموفري9118ر،م د ويفر.هديءب ير، ي)ي 

(وير،م يهوتي00(وير، مةو ي 90وير،ي  ي مجمة التربيةخ.هخ)،. رويخر  كد.هتير آد  ي .وديآ ي ،فوي
ي 80ي-ي05ر، ندف.تيخر  رف ير،ميةه هتوير، ،فهتي،ةمفبهتي
بإنشا  الهيئة القوميػة لاػماف  ٕٙٓٓلسنة  ٕٛارار جمهوري راـ ( ي9112م وخفهتي ،فير،يفبهوتي 

  الجودة واال تماد  م التعميـ
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ر،ف،و ير،مشوفهي ير،مدسوروييتقرير لجنة التعميـ وتطوير كميات التربيػة،( ي9107م وخفهتي ،فير،يفبهتي 
يبروي مةسير،شيب ر،منفهفير،سد

"اػػماف ( يم وو هدتيرالءم وود يآوو ير،ميةووه يببوو ير،موود ي وير، ووؤم فير،وو خ، ير، د،وو ي9102 موود) ويفتوودي 
أبفهوو وير،وهيووتيي08-07ويآو ير،فمووف ي و يالتعمػػيـ مػػف أجػػؿ الحااػػر والمسػػتقبؿ" –جػودة التعمػػيـ 

ير،نخ هتي،ت د يمخ  ير،ميةه يخرالءم د وير،نديف  
( يرسمفرمهمهدتي نمف تي،مأيه ير،  رفسير، ،وفهتي و يرممهود)يوابوودي9108 س وي    ي س يش دمهي 

ويفسوود،تي كمووخفرريمهووفي .شووخف ر مبودفرتير،منهووه ير، خ،هووتيآوو يتووخءي بووفرتيبيوبير،وو خ ير م.بهووتوي
يكةهتير،مفبهتويمد يتي ةخر  

ر،  دسبهتير،ميةه هتيآ يفآريكفودء يي( ي خف9191ر، ف.دخ وي .ىي     يخير، ا  يويخآدءي مه ي    ي 
ي 902-915(ويمد يتي  هدووي79وير،ي  ي مجمة كمية التربيةأ رءي ية  ير،ميةه ير سدس وي

( ي يووودههفيرءم ووود ي ؤسسووودتير،ميةوووه يببووو ير،مووود ي يآووو ي ،وووفيك ووو رفسي9108  ووو وي   ووو ي ،ووووفىي 
ويمد يووتيأسووهخوويربيػػةمجمػػة كميػػة الت،ةم. هووتير، و.هووتيآوو يتووخءي بووفرتيبيووبير،وو خ ير، من  ووتوي

ي 597ي-503وي(03 وير، مة ي(09 ر،ي  ي
( يمنهووووه ير،نه ووووتير، توووودآتي وووو  ا ي،منهووووه يأ رءي9105ر، يشوووود ويم وووود يءةووووىيخير،سووووبخ وي   وووو يسووووي ي 

وي(93 ي  يوور،وي(02 ي.تسوور،ويمجمػػة ال قا ػػة والتنميػػةر،  فسووتي. خاموود ويي-ير، ؤسسوودتير،ميةه هووت
ي 33ي-0

ر، بوف ير م.بهوتيخر،ممفبوتير،  ةهوتوير، وؤم فيي-( يرالءم د ير كود ه  ي9117ر، يشد ويم د يءة ي ةه ي 
"معػػايير اػػماف الجػػودة واال تمػػاد  ػػم التعمػػيـ النػػو م بم ػػر والػػوطف ر،ية وو ير،سوو.خ ير، وود. ي

ي053ي–ي091مد يتير، .،خف ويي-(ويكةهتير،مفبهتير،.خءهتي0وير، مة ي العربم"
( يخربوووريموبهوو ي يوودههفيرالءم ووود ير،  فسوو يآووو ير، وو رفسير يةهوووتي9191ويءبوو رعيءةووو يءبوو رعي ر،فبوود  

(ويكةهوووتيرب ربوي0وير،يووو  ي مجمػػػة اةداف لمدراسػػػات النلسػػػية والتربويػػػةبد،م وخفهوووتير،ه .هوووتوي
ي058-97مد يتيا دفوي

م،وخفي نموفلي، و يي( 9100فشخر ويأ  يشخب يخي و  وي  د ير،يفبدخ يخير،سويه ويء،ود يسوه يأ  و ي 
 شووووكاتيموبهوووو ير،مووووخ  يخرالءم وووود يآوووو ير،ميةووووه يببوووو ير،موووود ي ي  فرسووووتي د،ووووتيءةووووىي  دآمووووتي

ي 382ي-ي320(وي00وير،ي  ي جامعة بورسعيد -مجمة كمية التربيةوي)بخفسيه 
وي رفير،خآوودءي،ة.شووفويالتجربػػة اليابانيػػة  ػػم التعمػػيـ دروس مسػػتلادة( ي9119،)كوو ويأ  وو يءبوو ير،فموودلي ر

ير سك. فهت 
يوي رفي،فدءي،ة.شفيخر،مخ)هروي،ب.د ي الجودة  م التعميـ( ي9118ر،)هدتوي    يءخر  يخيشدكفويسخس ي 
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إ،ووووالير،ميةووووه يآوووو ير،يووووفر يخموبهوووو يمن.هووووتي ،فوووود يآوووو ير، فرسوووودتي( ي9108ر،سوووودء  ويف ووووه ي   وووو ي 
ي 009ي-015ي(ويكةهتيرب ربوير،مد يتير، سم.،فهتو08وير،ي  ي مجمة اللمسلةر، سمنبةهتوي

التشػري  لاػماف جػودة التعمػيـ واال تمػاد  ػم م ػر، دراسػة ( ي9117سوا وي   و يمخآهو  يخي  وفخ ي 
ير، فك)ير،نخ  ي،ةب خ ير،مفبخهتيخر،م. هتوير،نديف  تحميمية كيلية، 

( يم،خفي نموفلي، وخرآ)ي ية و ير، و رفسير، كخ هوتيآو ي ،وفيءةوىيتوخءي9105ا ي    ي وسةه د وي
(وي0ر،يووو  ي يو(90ر، مةووو ي يودراسػػػات تربويػػػة واجتما يػػػة فرسوووتيم ةهةهوووتويي-بيوووبير،.مفهووودتي

ي 0959ي-ي0917
( يأسووسيمنهووه يأ رءير، وومية يخبهوودسيآيد،هووتير، ؤسسووتير،ميةه هووتي  وو   يمنهووه ي9109شوو دمهوي،ووفدءيأ  وو ي 

ويمد يووتير  وودفرتير،يفبهووتي(00 وير،يوو  يالمجمػػة الدوليػػة لؤلبحػػاث التربويػػةر،نه ووتير، توودآت(وي
ي 081ي-ي059ر، م   وي

( ي فرسووتيم ةهةهووتي آتوو ير،  دفسوودتيآوو ي موودالتيإ رف ير،مووخ  يخرالءم وود ي9102،ووهد ويأآووفرلي   وو ي 
وير،م يهووتير، ،ووفهتي،ةمفبهووتير، ندف.ووتي(8 وير،يوو  ي(0 ر،سوو.تييومجمػػة اإلدارة التربويػػةر،  فسوو وي

ي 009-977خر  رف ير،ميةه هتوي
وي كمبووووتير، ةووووويآووووو ير،خو.هووووتوير،  ةكووووتير،يفبهووووتيد المهنػػػػماال تمػػػػا( ي9107ر،تووووخ وي .هوووو ي تووووهفي 

ير،سيخ هت 
ير،ميةووه ي،ف،وو ير،يوود،  ير،منفهووفيآوو يبووفرء :ير،ميةووه ي موود يآوو ير، سوودء،تي فوووخ ( ي9191 يسوو. سير،يوودمك و

يخر،مفم ووووتي،ةميفهووووبير،يفبوووو ير، فكوووو)يو(58 ير،يوووو  يو(01 ير، مةوووو ير،ميفهووووبويو9108ي-9107
ي 902ي-089يخر،.شفويخر،مأ،ه 

( ي. ووخامي نمووفلي،منهووه يأ رءير، ووفرميه ير، وودفمهه يبوود،ميةه ي وودي9105ر،يد،وو وي.وووىيخير،كووخ  ويءفوود ي 
(وير،م يهتير، ،فهتي،ةمفبهتير، ندف.تي7ر،ي  ي ي(و9ر،س.تي يومجمة اإلدارة التربويةبب ير،مد ي وي

  980-077خر  رف ير،ميةه هتوي
(ي فمووتيم نوو ي يوودههفيرالءم وود ي9108أ  وو ويءوو)ر يءبوو ر،.ب يخير،يبووف وي ةوو ي يخر،يوود. ويخمهوووتي دبووتي

المجمة االردنية  ػم العمػوـ آ يبفر جيإء ر ير، ية يبمد يتير،سةود يبدبخسيوييCAEPر، خ،هتيي
ي980(وي0(ير،يو  ي 03ء د  ير،ب  ير،ية و يويرالف  يوير، مةو ي ي-ويمد يتير،هف خوييالتربوية

ي011ي-
ي( ي فرسوووتي ندف.وووتي،ووو.م ير،  دسوووبهتيآووو ير،ميةوووه ير، ووود.خ ير،يووود يآووو يكووو ي ووو 9191ر،يبدسووو ويءووو) ير،سوووه ي 

مجمػػػة دراسػػػات تربويػػػة ر،خالهووودتير، م ووو  ير  فهكهوووتيخآ.ة.ووو ريخر  كد.هوووتير آووود  ي .ووووديآووو ي ،وووفوي
ي 012-00(ويكةهتير،مفبهتويمد يتي ةخر وي0ر،ي  ي ي(و92ر، مة ي ويواجتما ية
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( يفؤهووتي نمف ووتي،موبهوو ي وو   ير،نه ووتير، توودآتيآوو يمنهووه يأ رءي9100 يووتيسوويه يمووود  ي ءبوو ير،مووخر ويم
(ويم يهووتي30ر،يوو  ي ي(و00ر،سوو.تي ويمجمػػة ال قا ػػة والتنميػػةر، ؤسسوودتير،ميةه هووتيآوو ي ،ووفوي

ي 901ي-ي091ر، ندآتي  يأم ير،م. هتويمد يتيسخيدموي
( ي خفيرالءم وووود يرالكوووود ه  يآوووو يتووووبوي يوووودههفير،مووووخ  ير،شوووود ةتيآوووو ي9107 ةوووو يرعي ير،يبهوووو وي دموووو  

(وي ؤسسوتي00وير،يو  ي مجمة الحكمة لمدراسات اإل بلمية واالت ػالية ؤسسدتير،ميةه ير،يد، وي
ي090ي-ي070ك.خ)ير، ك تي،ة.شفيخر،مخ)هروي

المػػػبتمر الػػػدولم لمتنميػػػة ،بشوووفهتوي( يرالممديووودتير،  ه وووتي  رف ير، وووخرف ير9119ر،يمهبووو وي   ووو ي)خهووو ي 
.وخآ بفوي يوو ير  رف يي3ي–ي0ويآو ير،فموف ي و ياإلدارية "نحو أدا  متميز  م القطػاع الحكػومم"

ير،يد توير،فهدب 
( ي و  يآدءةهوتيخ و  ير،مو فهبيخر،موخ  يبود،ميةه ير سدسو يآو يتوخءي يودههفي9109ء  د وي،بف ي د،و ي 

ويمجمة ال قا ة والتنمية فرستي ه ر.هتويي–الءم د ير،مفبخ ير،وهيتير،نخ هتي،ت د يمخ  ير،ميةه يخر
ي 08-0(وي50ر،ي  ي 

ر،ي ر،وتي-( يمنهه يسهدسدتيميةه ير،كبودفيآوىيكخبوديءةوىيتوخءي يودههفير،كفودء ي9105ء  د وي .ىيشيبد ي 
ر،يو  ي(وي0ر،سو.تي ويمجمػة التربيػة المقارنػة والدوليػةر،فيد،هتيخر كد.هتيرالآد  ي .وديآوىي ،وفوي-
ي 905ي-ي077(وير،م يهتير، ،فهتي،ةمفبهتير، ندف.تيخر  رف ير،ميةه هتوي9 

( ير، شوودفكتير، مم يهووتير، وةخبووتي،مفيهوو ي وو   ير  رف ير،ارمهووتي، وو فرسي9115ر،يم وو ويي   وو ي سوو.ه ي 
(وي0(وير،مو)ءي 58وير،يو  ي مجمػة كميػة التربيػة بالمن ػورةر،ميةه يرالبم ري يب  دآموتير، بوةهوتوي

ي 91ي-ي0
( يرالءم وووود ير،  فسوووو يخ موةبوووودتيموبهنووووهي9191ر،غد وووو  ويءبهووووفيأ  وووو يءةووووىيخيءبوووو ير ،فوووو ويأشووووف ي 

(ويكةهووتير،مفبهووتوي91(وير، مةوو ي 9وير،يوو  ي مجمػػة كميػػة التربيػػةب وو رفسير،ب.وودتيب .ونووتير،بد ووتوي
ي 089-005مد يتيكففير،شهخوي

ه ي  موووخ ي ووو.وجير،فهدتوووهدتي ( ي فرسوووتيم ةهةهوووتي ندف.وووتيبووو9191ر،غ.ووود ويسووو في وووديفي  وووهسيإبوووفريه ي 
،ة،وووو ير،فربووووريرالبموووو ري يآوووو ي ،ووووفيخر  وووودفرتيآوووو يتووووخءي يوووودههفير مبوووودفرتير  رءير، خ،هووووتييي

TIMMS 2019ويكةهووتير،ب.وودتي2(وير،موو)ءي 90وير،يوو  ي مجمػػة البحػػث العممػػم  ػػم التربيػػةوي)
ي 320-092،آل ربيخر،يةخ يخر،مفبهتويمد يتيءه يش سوي

الػػػػدليؿ اإلرشػػػػادي  ػػػػم تطػػػػوير مهػػػػارات معممػػػػم العمػػػػوـ ( ي9105 يآووووم،يرعوي   وووو ي   وووو يخي  ووووفخ 
 د  يي-ر،م)ءير خ يي-يوالرياايات لتقويـ تح يؿ المتعمميف و قًا الختبارات المسابقة الدولية

  90-08ر،يةخ وير، فك)ير،نخ  ي،ا م د.دتيخر،منخه ير،مفبخ ويبس ير،ب خ وي
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ويمعجػػـ م ػػطمحات التربيػػة للظػػًا وا ػػطبلحاً (:ي9113آةهووهويآوودفخ يءبوو ر يخير،)كوو ويأ  وو يءبوو ير،فموودلي 
ي رفير،خآدءي، .هدير،وبدءتويرالسك. فهت 

المسػتويات المعياريػة لخػريج التعمػيـ ابػؿ الجػامعم  ػم ( ي9100بدس وي م  يءبو ير،خيودبيخي  وفخ ي 
يوي رفير،فكفير،يفب وير،نديف  األللية ال ال ة

يوير، رفير،مد يهتوير سك. فهت 9وويتدارة الموارد البشرية( ي9109 ديفويأ   ي 
ويتقريػر المجمػس القػومم لمتعمػيـ والبحػث العممػم والتكنولوجيػا( ي9105ر، مد،سير،نخ هتير، م ،،وتي 

يفيدستير،م وخفهتوير،نديف  ي-وير، مد،سير،نخ هتير، م ،،ت9105-9103ر، خف ير فبيخ ي
( يموووخهفي يوودههفي9191ر،سووه ي ي  ووفخسوي   وو ير ،وو ي يخيءبوو ير،وواروي،ب.ووىير،سووه يخي   وو وي  وو  

 ووووير،م سووه ي، وو رفسير،ميةووه ير سدسوو ير، يم وو  يآوو يتووخءير،مموودفبيخر،. وودامير، يد،ووف يآوو ي
وير،يو  يلمدراسػات العميػا بسػوهاجمجمة شػباف البػاح يف  ػم العمػـو التربويػة رالءم د ير،مفبخ وي

ي 212ي-ي579(وي5 
مجمػػة ي هووتيمخوه.وووديآوو يإبةووه يكف سوومد ير،يووفر وي( ير، فرسوودتير، سوومنبةهتيخأ9191   وو وي هوو في،وود،،ي 

(ويكةهوووتير  ووودفرتي،ةيةوووخ ير،مفبخهوووتوي39ر،يووو  ي ياللنػػػوف واألدف و مػػػوـ اإلنسػػػانيات واالجتمػػػاع،
ي 907-939

( يأآتووو ير،  دفسووودتيآووو ير،مووو فهبيخر،م. هوووتير، و.هوووتي يرممديووودتيخ. ووودامي9108 سووويخ وي ءووودءير،سوووه ي 
بةه هووتيخخو.هوووتوي وي فكووو)يموووخهفير،ميةوووه ي(08 ير،يوو  ويالتعمػػػيـ الجػػػامعم دراسػػػات  ػػمءد، هووتيخر 

ي 090-011ر،مد ي ويكةهتير،مفبهتويمد يتيءه يش سوي
ي-( ي ودهوودير،سهدسووتير،ميةه هووتيآوو ي ،ووفي9119 ووفويسووه ير سووا يءةوو يخيآووفموييوود. يءبو ير،سوومدفي 

 ػػم الػػدوؿ المػػبتمر العممػػم الرابػػ  لقسػػـ أ ػػوؿ التربيػػة "أنظمػػة التعمػػيـ فؤهووتيم ةهةهووتي.دبوو  وي
ي 30ي–ي90ويكةهتير،مفبهتويمد يتير،)بد)ه ويالتجاوزات واألمؿ" -العربية 

( يمووووخهفيإ رف ير، وووخرف ير،بشوووفهتيبووود،ميةه يببووو ير،مووود ي يآووو يتوووخءيبيوووبي9105 ووووفوي   ووو ي   ووو ي 
يمد يتير، .،خف  ي-ويكةهتير،مفبهتفسد،تي كمخفرريمهفي .شخف ر، بفرتير،يد، هتوي

( ي9109 ير،ميةوووه يآووو يخر،م هووو)ي،ةموووخ  ير بةه ووو ير، فكووو)يخر، ندآوووتويخر،يةووو ي،ةمفبهوووتير، م ووو  ير  ووو ي .م وووت
يوالتنليػػذي الممخػػص -العربػػم بالعػػالـ التعميميػػة األنظمػػة  ػػم بػػالمعمميف الخا ػػة السياسػػات

ي ر،سيخ هتير،يفبهتير،  ةكتير،ميةه ويآ يخر،م ه)ي،ةمخ  ير بةه  ير، فك)
ممتقػػػل الػػػربى وي"( ي ديهوووتي فووووخ يخ الالتير، فرسووودتير، سووومنبةهت9100ءبووو يرعي   ووو ي ير، وووو  وي د،وووو

آبفرهوفويكةهوتير،يةوخ يرالسومفرمهمهتويي5-0ويآو ير،فموف ي و يالمستقبمية العربيػة والشػراكات الدوليػة
ي 35ي-0مد يتي.ده ير،يفبهتي،ةيةخ ير  .هتويرم د ي مد،سير،ب  ير،ية  ير،يفبهتوي
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وي رفير،مد يتيالمسا لة التعميمية ة ربية اللكر وواا  التطبيؽ  ( ي9118اليوهي ر، و  وي م  ي،
ير،م ه  وير سك. فهت 

مجمة العمػوـ التربويػة (يمنفهفيء يسهفخف يرالءم د ير كد ه  يآ يكةهتير،مفبهتوي9110ر، خسخ وي.ي د ي 
ي951ي-ي905ي(و۱(ير،ي  ي 3ويكةهتير،مفبهتويمد يتير،ب فه وير، مة ي والنلسية

خر  كد.هوتير آود  ي .وهيآو يي"PISA"( يبف.ود جير،منهوه ير،و خ، ي،ةووابي9108.د، وي    يأ  و ي سوه ي 
(ويكةهوتير،مفبهوتويمد يوتيو.وودوي0ر،يو  ي (وي29ر، مةو ي ويمجمػة التربيػة فرستيم ةهةهتويي- ،ف
ي 083-929

.مةمووفري( ير،  دسووبهتيخموووخهفير  رءيبد،  فسووتير، د.خي9118.د،وو وي فآووتي،وود،،ي  هووت:ي فرسووتي ندف.ووتيآوو ي ،ووفيخر 
  003-990وي(0 وير،م)ءي(09 ويمد يتيءه يش سوير،ي  يمجمة كمية التربيةخر،خالهدتير، م   وي

ويدراسة ميدانيػة –دور جهاز التلتيش  م تحسيف جودة التعميـ ( ي9112. ةتوي.دم يش.خ ريخ  وفخ ي 
ير، فك)ير،نخ  ي،ةب خ ير،مفبخهتيخر،م. هتوير،نديف  

ويدليؿ الم ػطمحات المسػتخدمة  ػم الجػودة واال تمػاد األكػاديمم( ي9101ر،وا، وير،وا، ير،شوفبه. ي 
ي فك)يموخهفير  رءير،مد ي ويمد يتير، .،خف  

( ي يوودههفيرالءم وود ي وو  اي،م نهوو ير،نوو ف ير،م.دآسووهتيآوو ي9190ي.وو  ويءبوو ر، يه يسووي ير،وو ه يخ  ووفخ ي 
(ويكةهووتي7وير،يوو  ي شػػباف البػػاح يف  ػػم العمػػوـ التربويػػة مجمػػةر، وو رفسيرالبم ريهووتير، يم وو  وي

ي 0139-0199ويسخيدمر،مفبهتويمد يتي
دليػػؿ أدوات جمػػ  البيانػػات لدراسػػة التقيػػيـ ( ي9118ر،وهيووتير،نخ هووتي،توو د يمووخ  ير،ميةووه يخيرالءم وود ي 

وي .شوووخفرتير،وهيوووتير،نخ هوووتي،تووو د يموووخ  ير،ميةوووه يالػػػذاتم لمبسسػػػات التعمػػػيـ  ايػػػؿ الجػػػامعم
يرالءم د وير،نديف  خي

دليػػؿ الممارسػػات المتميػػزة لمبسسػػات التعمػػيـ ( ي9118ر،وهيووتير،نخ هووتي،توو د يمووخ  ير،ميةووه يخرالءم وود ي 
يم وخفهتي ،فير،يفبهت يابؿ الجامعم،

دليػؿ المػراجعيف المعتمػديف لمبسسػات التعمػيـ ( ي9119ر،وهيتير،نخ هتي،تو د يموخ  ير،ميةوه يخرالءم ود ي 
ي ،فير،يفبهت ويم وخفهتيالعالم

و يقػػػة معػػػايير اػػػماف الجػػػودة واال تمػػػاد  ي(9100 ر،وهيوووتير،نخ هوووتي،تووو د يموووخ  ير،ميةوووه يخرالءم ووود ي
 م وخفهتي ،فير،يفبهت يولمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم ةالتعميـ ال انوي 

معػػػايير اػػػماف الجػػػودة واال تمػػػاد  و يقػػػة( ي9100ر،وهيوووتير،نخ هوووتي،تووو د يموووخ  ير،ميةوووه يخرالءم ووود ي 
يويم وخفهتي ،فير،يفبهت و يقة التعميـ ال انوي العاـ –لمبسسات التعميـ ابؿ الجامعم 
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وي فكوو)يالمبسسػػات المعتمػػدة بػػالتعميـ ابػػؿ الجػػامعم ( ي9190ر،وهيووتير،نخ هووتي،توو د يمووخ  ير،ميةووه يخرالءم وود ي 
يhttp://naqaae.eg/?page_id=961.م ير، يةخ دتوي مدليءة ير،فربوي

ي–يPISAي–يTIMSS – PIRLS( ي.با ي وخ يرال مبودفرتير، خ،هوتي 9191يهيتيمنخه ير،ميةه يخر،م فهبي 
TALISير،  ةكتير،يفبهتير،سيخ هت ي– ي9101(ويفؤهتي

ويالمػػدارس الم ػػرية  ػػم اػػو  المعػػايير القوميػػة لمتعمػػيـدليػػؿ جػػودة ( ي9112خ)رف ير،مفبهووتيخر،ميةووه ي 
ير،نديف  

دليؿ تدريف المدربيف  مم  مميات التقييـ الػذاتم وخطػة تحسػيف األدا  ( ي9119خ)رف ير،مفبهتيخر،ميةه ي 
وي ،هووو ي ديلووو ي،مووو فهبيخ ووو رتير،ووو ء ير،ف.ووو يبووود  رفرتير،ميةه هوووتويخ)رف ير،مفبهوووتيخر،ميةوووه يالمدرسػػػم

يوير،نديف  EERP.د جيإ،الير،ميةه ير، ،ف يبد،ميدخ ي ريبفي
ويبشووأ يإ.شوودءيخ وو رتييـٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔ  بتػػاريخ ٖٚٔاػػرار وزاري راػػـ ة( ي9109خ)رف ير،مفبهووتيخر،ميةووه ي 

اػػرار وزاري راػػـ ،ةموو فهبيخر،مووخ  يبكوو ي  فسووتيربم ريهووتيأخيإء ر هووتيأخي د.خهووتي ءوود يأخيآ.وو (ويخ
تي،ةمووخ  يبد، وو هفهدتيخر  رفرتير،ميةه هووتيويبشووأ يإ.شوودءيخ وو رـٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔ  بتػػاريخ ٖٛٔة

ي(وي كمبير،خ)هفوير،نديف  9خر،  رفسيبد،  دآمدتوي د  يفب ي 
ويم وخفهوتيـٖٕٓٓ-ٕٗٔٓالخطة االستراتيجية لمتعمػيـ ابػؿ الجػامعم ي (:9103 خ)رف ير،مفبهتيخر،ميةوه ي

ي ،فير،يفبهت
مػػادة الم ػػة  PISA 2015دليػػؿ المعمػػـ اإلرشػػادي لبلختبػػارات الدوليػػة ( ي9105خ)رف ير،مفبهوتيخر،ميةووه ي 

يويإ رف ير،منخه يخرال م د.دتويبودعير،سهدسدتير،ميةه هتوير  دفرتير،يفبهتير، م    العربية
ي ،ٕٕٓٓ - ٕٚٔٓالخطة االستراتيجية لؤلكاديمية المهنيػة لممعممػيف ة( ي9107خ)رف ير،مفبهتيخر،ميةه ي 

يم وخفهتي ،فير،يفبهت 
ر  رف ير،يد وتي،و.م يي ،ٕٕٔٓ - ٕٕٓٓتح ػا  التعمػيـ ابػؿ الجػامعم ة( ي9190خ)رف ير،مفبهتيخر،ميةه ي 

ير، يةخ دتيخ ء يرم داير،نفرفويخ)رف ير،مفبهتيخر،ميةه  
 جيويبف.ودملػاهيـ وم ػطمحات المتابعػة والتقيػيـي( 9100 يUSAIDي-ير،خكد،تير  فهكهوتي،ةم. هوتير، خ،هوت

يEgypt Civil Society Support Program (ECSS) ءو ير، مم ورير، و . ير، ،وف ي
ي ر،  خ ي  ير،خكد،تير  فهكهتي،ةم. هتير، خ،هت
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