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امللخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع إسيام المشرفين التربويين في تطبيق
معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء
المعايير العالمية ,والكشف عن الفروق في استجابات عينة الدراسة لواقع إسيام
المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام تبعا
لمتغيرات :المنطقة التعميمية ,والخبرة العممية.
استخدم الباحث المنيج الوصفي ,ولتحقيق أىداف الدراسة وجمع البيانات
استخدم أداة االستبانة ,وتكون مجتمع الدراسة من()0453مشرفاً في جميع المناطق

التعميمية ,وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة لتطبيق االستبانة,
وبمغ عددىا()057مشرفاً.

كماااا اساااتخدم برناااامج الحااازم اإلحصاااائية لمعماااوم االجتماعياااة( )SPSSلتحميااال

البيانات إحصائياً.

ومن نتائج الدراسة:
 )1أن إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعمايم العاام
بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية جاءت بدرجة متوسطة.
)4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  3,34باين رراء أفاراد عيناة الدراساة
حااول إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم
العام لمتغير المنطقة التعميمية.
 )0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  3,34فااي درجااة إساايام المشاارفين
التربويين في تطبيق معياار (الحوكماة والقياادة ,ومصاادر المعموماات وأنظماة الادعم)
لالعتمااد المدرساي فاي التعمايم العاام تعازى لمتغيار الخبارة لصاال خبارة أقال مان 13
سنوات.
وبناء عمى نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات.
ً

الكممات المفتاحية :المشرفين التربويين  ,معايير االعتماد المدرسي.
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املكدمُ
يعد التعميم من أىم القضايا التي تولييا الدول عناية خاصاة ,حياث يعاد الركيازة
االساسية في بناء المجتمعات وحضارتيا ,وىو السبيل إلاى تحقياق خطاط التنمياة ,وفاي
العصاار الحااديث ومااع التطااورات المتالحقااة فااي مجاااالت الحياااة المختمفااة أخااذ االىتمااام
بالتعميم وجودتو لو النصيب األكبر من العناية والرعاية من قبل تمك الدول.
وبيناات دراسااة الشااربيني(4310م) تميااز القاارن الحااادي والعشاارون باالىتمااام
بقيمااة العماام والتعماايم وضاارورة السااعي نحااو تحسااينو وتطااويره ,ليضاامن ل جيااال القادمااة
القاادرة عمااى مواجيااة التغي ارات التااي حاادحت ,والتااي سااتحدث مسااتقبالً لااذا كاناات ىناااك
مساع جادة لتحسين نوعية التعميم ضمن متطمبات االعتماد المدرسي.

ويعااد االعتماااد المدرسااي ماان األدوات الفعالااة التااي تاااحر فااي مخرجااات العمميااة
التعميميااة وياكااد عمااى االسااتمرارية فااي عمميااات التطااوير والتحسااين المسااتمر لمنظااام
التعميمي  ,فياو أحاد أبارز الوساائل لقيااس األداء المدرساي وتقويماو فاي المدرساة التاي
تعاااد الوحااادة األساساااية فاااي النظاااام التعميماااي لكونياااا المسااائولة بشاااكل مباشااار عااان
مخرجاتيا ,وأن مشاركة المدرساة والعااممين فيياا فاي تحقياق معاايير االعتمااد المدرساي
سيسيم في تجويد أداء المدرسة وتحسين مخرجاتيا(.الريس4314,م).
إن االعتماااد المدرسااي ىااو ماشاار لمسااعي نحااو التميااز أكحاار ماان كونااو تحقيااق
مستوى معين فيو يعتمد عمى التحسين المستمر لممخرجات من خالل التقاويم والتقاارير
السنوية ,فاالعتماد المدرسي يعتبر مدخال لتحقيق الجودة في المدرسة ,وىو وسيمة مان
وسائل ضمان الجودة حيث أناو ال يياتم باالمنتج النياائي لمعممياة التعميمياة فقاط ,ولكناو
ييااتم ب انفس القاادر بكاال جوانااب ومقومااات الماسسااة التعميميااة (.مكتااب التربيااة العربااي
لدول الخميج4311 ,م).
وتكمن أىمياة معاايير االعتمااد المدرساي فاي وضاع مساتويات معيارياة متوقعاة
ومرغوبااة ومتفااق عمييااا ل ا داء المدرسااي فااي كاال جوانبااو ,واظيااار قاادرة الطااالب عمااى
تحقيااق العديااد ماان الن اواتج المحااددة مساابقاً ,وتااوفير ساابل محاساابة المجتمااع لممدرسااة,
ويعتبر االعتماد المدرسي أداة وعممية تيدف إلي تقييم المدرسة فاي ضاوء قادراتيا عماى

تقبل وتدعيم معايير الجودة)Doyle and Pimentel,1993(.
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ولقد أشارت دراسة النوح واخارون(4314م) إلاى أن االعتمااد المدرساي أصاب
اتجاىاااا عالمياااا لتجوياااد التعمااايم ,وىاااذا االتجااااه تااام التككياااد عمياااو فاااي المممكاااة العربياااة
السعودية ,حيث تم إنشاء ىيئة تقاويم التعمايم العاام  ,وىاي ىيئاة حكومياة ساعودية ذات
شخصية اعتبارية مستقمة مالياً وادارياً ,وقد صدر تنظيميا بموجب قرار مجمس الاوزراء

رقاام ( )143وتاااري 1505 /5/44ىااا القاضااي بااكن تتااولي الييئااة عاادداً ماان الميااام
واالختصاصات منيا االعتمااد المدرساي لمادارس التعمايم العاام ,حياث تعمال الييئاة عماى

بنااء عماى تحقيقياا لمعاايير االعتمااد التاي
اعتماد ماسسات التعميم العام بصورة دورياة ً
تعمنياا الييئااة وتعماال عماى تطويرىااا باسااتمرار اسااتجابة لنتاائج الدراسااات واالبحاااث التااي
تقاوم بياا ,لاذا تباذل وزارة التعمايم بالمممكاة العربياة الساعودية جياودا تساعى مان خاللياا
إلاااي تطاااوير التعمااايم العاااام بجمياااع مراحماااو وتحقياااق التمياااز بماااا يتناساااب ماااع التغيااارات
والتطورات العالمية من خالل تطبيق االسااليب الحديحاة وخاصاة تقيايم العممياة التعميمياة
بم اا يااادي إلااى التطااوير الفعااال والمسااتمر لكافااة مكونااات المنظومااة التعميميااة تميياادا
لتطبيااق معاااايير االعتماااد المدرساااي فااي ماسساااات التعماايم العاااام فااي المممكاااة العربياااة
الساااعودية ,ومااان تماااك الجياااود التاااي قامااات بياااا الاااوزارة إصااادار منظوماااة قياااادة االداء
اإلش ارافي انطالقااا ماان أىميااة اإلش اراف التربااوي فااي تحسااين النظااام التعميمااي وتحقيااق
التميز.
فاإلشراف التربوي من أىم مقومات العممية التعميمية فيو يياتم بجمياع عناصار
العممية التعميمية ,ويسعي لتحقيق االرتقاء وتجويد المنظوماة التعميمياة بكامال عناصارىا
وتطويرىا ,واحداث التكامل بينيا عن طريق األخاذ بمعاايير االعتمااد المدرساي بماا يكفال
مخرجات ذات نوعية عالية لبيئات التعمم المختمفة ( .وزارة التربية والتعميم1548 ,ه)
ومما سبق يتض إن تفعيل دور اإلشراف التربوي يعد من الخطوات اليامة فاي
تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية ,ممااا
يحقاق التطااوير فااي العمميااة التربويااة والتعميميااة وتحسااينيا ,عميااو جاااءت ىااذه الدراسااة
لمتعاارف عمااي اساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي
التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية فااي ضااوء المعااايير العالميااة ,حيااث سااتتناول
الدراسة األسباب التاي تادعو الاى تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي مادارس التعمايم
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العاااام بالمممكاااة العربياااة الساااعودية فاااي ضاااوء المعاااايير العالمياااة  ,والكشاااف عااان دور
المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام بالمممكااة
العربية السعودية.

مصكلُ الدراسُ
أتضاااا ماااان االطااااالع عمااااى بعااااض الدراسااااات التااااي أىتماااات باالعتماااااد المدرسااااي ,أن
االعتماااااد المدرسااااي ىااااو الطريااااق لتحقيااااق الجااااودة فااااي الماااادارس ,وذلااااك ماااان خااااالل
االسااااتفادة ماااان المعااااايير العالميااااة لعمميااااة تقااااويم التعماااايم بتطبيااااق معااااايير االعتماااااد
المدرساااي العالمياااة ,فقاااد أشاااارت دراساااة اليااااجري(4310م) إلاااى أن نظاااام االعتمااااد
المدرسي يعد مطمباً جوىرياً لرفع كفاءة المدارس وتحسين أداء العاممين بيا.

كمااااااا أكاااااادت دراسااااااة النجااااااار(4310م) عمااااااي أن الغايااااااة األساسااااااية ماااااان

االعتماااااد المدرسااااي ىااااو التحقااااق ماااان قاااادرة المدرسااااة عمااااى تحقيااااق أىاااادافيا التااااي
حاااددىا لياااا المجتماااع والتاااي أنشااائت مااان أجمياااا فياااو يقاااوم عماااى أسااااس تقاااويم أداء
المدرساااة لتطاااوير العممياااة التعميمياااة فيياااا بكافاااة جوانبياااا ,كماااا يعاااد تطبياااق معاااايير
االعتمااااد المدرساااي مااان االساااااليب المساااتخدمة لمحكااام عمااااى مااادى تاااوفر المتطمبااااات
االساسااااية الالزمااااة لقيااااام النظاااااام المدرسااااي واسااااتمراره فاااااي المدرسااااة لااااذا تساااااعي
المممكاااة العربياااة الساااعودية جاىااادة لتحقياااق الجاااودة فاااي التعمااايم العاااام وذلاااك بتطبياااق
معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي ماااادارس التعماااايم العااااام ,وذلااااك ماااان خااااالل مشااااروع
الممااااك عباااادا

باااان عبااااد العزيز(رحمااااو ا ) لتطااااوير التعماااايم العااااام ,وانشاااااء ىيئااااة

تقاااااويم التعمااااايم العاااااام ,باإلضاااااافة إلاااااي تاااااوفير الكاااااوادر البشااااارية والماااااوارد المالياااااة
لتحقيااااق ذلااااك ,ولقااااد أشااااارت خطااااة التنميااااة العاشاااارة إلااااى ضاااارورة االىتمااااام بنوعيااااة
الخااااريجين سااااواء عمااااى مسااااتوى التعماااايم العااااام أو الجااااامعي وىااااذا يعنااااي أن ىناااااك
توجياااا كبيااا ار إلدخاااال تغييااارات جذرياااة عماااى النظاااام التعميماااي حتاااى يكاااون قااااد ار عماااى
تمبيااااة احتياجااااات المجتمااااع المتجااااددة ,وىااااو مااااا يااااراه الاااابعض فرصااااة مواتيااااة لمباااادء
فااااي األخاااااذ بمعااااايير االعتمااااااد المدرساااااي لتحقيااااق الجاااااودة فاااااي نظااااام التعمااااايم فاااااي
المممكاااااة العربياااااة الساااااعودية ,ويمكااااان اإلشاااااارة إلاااااى أناااااو ينبغاااااي االساااااتفادة مااااان
اإلشاااراف الترباااوي ليكاااون أحاااد تماااك الجياااود التاااي تساااعي مااان خاللياااا وزارة التعمااايم
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بالمممكاااة العربياااة الساااعودية إلاااى تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي ,والتاااي يحقاااق
بااادوره الجاااودة فاااي التعمااايم لماااا ل شاااراف الترباااوي مااان دور ىاااام فاااي إنجااااح العممياااة
التعميمياااااااة والتربوياااااااة وتحقياااااااق االىاااااااداف المنشاااااااودة فياااااااو أداة لتطاااااااوير البيئياااااااة
التعميمياااااة وتحساااااينيا ,حياااااث أشاااااارت دراساااااة ال ماااااداوي(4314م) ,ودراساااااة الناااااوح
واخااااااارون (4314م),ودراساااااااة الاااااااريس(4314م)إلاااااااى أىمياااااااة دور إدارات التربياااااااة
والتعمااايم ممحماااة باااشدارات اإلشاااراف الترباااوي فيياااا فاااي نشااار حقافاااة االعتمااااد المدرساااي
وتطبيقااااو فااااي الماااادارس ,واالىتمااااام بتطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي تمااااك
الماااادارس ماااان قباااال اإلشااااراف التربااااوي ,حيااااث تاااارتبط تطااااور العمميااااة التعميميااااة فااااي
المدارس وكفاءتيا بتطور وجودة وكفاءة االشراف التربوي وفاعمية أجيزتو.
ولقد تم اختيار ىذا الموضوع نظ ار ألىمية تحقيق االعتماد المدرسي في
مدارس التعميم العام بالمممكة العربية السعودية عمى ضوء المعايير العالمية ,وأىمية
االشراف التربوي ودوره في العممية التعميمية حيث يساىم المشرفين التربويين بدور
كبير في تحسين وتطوير العممية التعميمية ,فعميو تتوقف ممارسات المعممين داخل
الصفوف ,ومن خاللو يمكن إعادة النظر في المناىج الدراسية ,وتحسين أداء القيادة
المدرسية ,وضمان االرتقاء بمستوى الطالب ,فيو عممية شمولية تغطي جميع جوانب
ال عممية التعميمية ,وبالتالي يساعد عمى تحقيق االعتماد المدرسي في المدارس
واالسيام في التغمب عمى المعوقات التي تواجو مدارس التعميم العام بالمممكة العربية
السعودية لتحقيق معايير االعتماد المدرسي.
ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:

-

ماا دور المشارفين الترباويين فاي تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي التعمايم

العاام فاي المممكاة العربيااة الساعودية فاي ضاوء المعااايير العالمياة فيماا يتعماق ب(الرايااة
والرسالة ,الحوكمة والقيادة ,التعميم والتعمم ,المصاادر وأنظماة الادعم ,االلتازام باساتخدام
النتائج لمتحسين المستمر) من وجية نظر أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين؟
 ىاااال ىناااااك فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة( )3,34بااااين أراءأفااااراد عينااااة الدراسااااة حااااول دور المشاااارفين التربااااويين فااااي تطبيااااق معااااايير االعتماااااد
المدرسااااي فااااي التعماااايم العااااام فااااي المممكااااة العربيااااة السااااعودية فااااي ضااااوء المعااااايير
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العالمياااة بااااختالف متغيااار( المنطقاااة التعميمياااة ,سااانوات الخبااارة العممياااة فاااي مجاااال
اإلشراف التربوي)؟
 ماااااا التوصااااايات والمقترحاااااات التاااااي يمكااااان أن تسااااايم فاااااي تفعيااااال دور المشااااارفينالتربااااويين فااااي تطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي التعماااايم العااااام فااااي المممكااااة
العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية؟

أٍداف الدراسُ
ىدفت الدراسة إلي:

-

التعرف عمى دور المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرساي فاي

التعماايم العااام فااي المممكااة العربيااة السااعودية فااي ضااوء المعااايير العالميااة فيمااا يتعمااق
ب(الراية والرسالة ,الحوكمة والقيادة ,التعميم والاتعمم ,المصاادر وأنظماة الادعم ,االلتازام
باستخدام النتائج لمتحسين المستمر) من وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

-

الكشف عن الفروق بين أراء أفراد عينة الدراسة حول دور المشارفين الترباويين فاي
تطبيق معاايير االعتمااد المدرساي فاي التعمايم العاام بالمممكاة العربياة الساعودية فاي
ضااوء المعااايير العالميااة باااختالف( المنطقااة التعميميااة ,الخباارة العمميااة فااي مجااال

-

االشراف التربوي).
تقاااديم التوصااايات والمقترحاااات التاااي يمكااان أن تسااايم فاااي تفعيااال دور المشااارفين
التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام في المممكاة العربياة
السعودية في ضوء المعايير العالمية.

أٍنًُ الدراسُ
تكمن أىمية الدراسة بما يمي:
 حيااث أنيااا تساامط الضااوء عمااى مفيااوم يتساام بالحداحااة والجاادة وىااو تطبيااق معاااييراالعتمااااد المدرساااي فاااي مااادارس التعمااايم العاااام ,ومعرفاااة دور المشااارفين الترباااويين فاااي
تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي ماادارس التعمايم العاام بالمممكاة العربياة السااعودية
عمى ضوء المعايير العالمياة ,وتزامنياا ماع التوجياات الرسامية نحاو تحقياق الجاودة فاي
التعميم العام واالىتمام بوضاع معاايير لاذلك ,مماا يسااعد عماى تحساين مخرجاات التعمايم
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العام بحيث تتوافق تماك المخرجاات ماع تحقياق التنمياة المساتدامة ,وبنااء كاوادر بشارية
تسيم بشكل فعال في خطة التنمية لممممكة العربية السعودية .
 أىميااة الموضااوع ذاتااو وىااو تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي وتحقيااق الجااودة فاايالقطاع التعميمي.
 التعاارف عاان إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فاايالتعمااايم العاااام بالمممكاااة العربياااة الساااعودية ,حياااث أناااو مااان المتوقاااع أن تقاااوم الدراساااة
بالتعرف عمى دور المشرفين التربويين في تطبيق المعايير في المادارس ,وعارض بعاض
التجارب العالمية في االعتماد المدرسي وكيفية االستفادة منيا.
 قاااد تسااايم الدراساااة الحالياااة باالرتقااااء وتطاااوير أداء المشااارفين الترباااويين وتعاااريفيمبالميام الموكمة إلييم والتي تتناساب ماع تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي مادارس
التعميم العام ,وزيادة فاعمية المشرف التربوي في تحسين العممياة التعميمياة لتاتالءم ماع
التطاور فاي تحقياق معاايير االعتمااد المدرسااي وذلاك مان خاالل االطاالع عماى التجااارب
العالميااة فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي ,والوقااوف عمااى مواضااع القااوة والضااعف
عناااد تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي مااادارس التعمااايم العاااام بالمممكاااة العربياااة
السعودية.
 نشااار حقافاااة معاااايير االعتمااااد المدرساااي باااين المشااارفين الترباااويين ,والعااااممين فااايالمدارس بكافة مستوياتيم ومياميم.

حدود الدراسُ
حددت الدراسة بالحدود التالية:

الحاادود الموضااوعية :اقتصاارت الدراسااة عمااى موضااوع دور المشاارفين التربااويين فااي
تحقياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي بمااادارس التعمااايم العاااام الحكومياااة(بنين) بالمممكاااة
العربية السعودية عمى ضوء معايير منظمة ردفانس(.)Advance-ED

الحدود البشرية :اشاتممت الدراساة عماى عيناة ممحماة مان المشارفين الترباويين بمكاتاب
التعميم بالمممكة العربية السعودية.
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الحدود المكانية :اقتصرت تطبيق الدراسة عمى حالث إدارات عامة لمتعميم بالمممكة
العربية السعودية وىي( :منطقة الرياض(الرياض) ,منطقة المدينة المنورة (المدينة
المنورة) ,منطقة عسير(أبيا)).

الحدود الزمانية :طبقت أدوات الدراسة خالل العام الدراسي(1507/1506ه) .

مصطلحات الدراسُ
اإلشراف التربوي
تعرفااو وزارة التربيااة والتعماايم(1546ىااا) بكنااو يعمميااة فنيااة ىادفااو لتطااوير بيئااات الااتعمم,
وتقويميا وادارتيا بما يكفل تجويد عمميات التعميم والاتعمم ,وتحساين مخرجاتياا النوعياةي
(ص)14
ويمكاان تعريفااو فااي الدراسااة الحاليااة إجرائي ااً بكنااو( عمميااة فنيااة عمميااة قياديااة

تعاونية تشاركيو منظمة ,ومساتمرة تساعي لتطبياق المعاايير العالمياة لالعتمااد المدرساي
في العممية التعميمية لتحسين الموقف التعميمي بجميع جوانبو وعناصره).

المعيار

عرفو العريمي بكنوي نقطة مقارنة تستخدم لتحديد المقاييس من أجل تقييم األداء ,وقد
تشير إلي مستويات األداء الحالية في الماسسةي4334 (.م ,ص.)14
وتعرف الدراسة الحالية المعيار إجرائيا بكنو(وصف فني من أجل تقييم االداء
والتعرف عمى مدى اقتراب الواقع من المستوى المطموب ,ويتم صياغتو عن طريق
مجموعو من المختصين معتمدين عمى النتائج والتجارب في المجال المراد تقييمو).

االعتماد

يعرفو ناس(4313م)ي مطابقة ماسسة ما لمعايير جودة معينة ,ويمحل ضمانا بوجود
مستوى معين من الجودة يتوافق مع رسالة الماسسة أو أىداف البرنامج ,ويتوافق مع
توقعات الماسسات االكاديمية المماحمة ,وتوقعات كل من الطالب وسوق
العملي(.ص.)83
وعرف االعتماد إجرائيا في ىذه الدراسة بكنو( شيادة رسمية تمن لمماسسات
ُ
التعميمية من جية خارجية مصرح ليا تفيد بكن المدرسة تفي بالحد األدنى لممعايير
المطموبة تحقيقيا لمحصول عمى االعتماد المدرسي لمماسسة التعميمية ).
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االعتماد المدرسي
يعرفو النبوي(4336م ,ص )01بكنوي االعتراف بواسطة ىيئة متخصصة – بالتزام
البرنامج التعميمي أو الماسسة التعميمية لمستوى معين من معايير الجودةي.
ويمكن تعريف االعتماد المدرسي إجرائياً بكنو(عممية يتم فييا تقييم العممية

التعميمية في ماسسات التعميم ما قبل الجامعي في ظل معايير محددة يتم وضعيا
بواسطة ىيئة خارجية متخصصة في ىذا المجال يتم من خالليا االعتراف بتمك
الماسسات في المجاالت التالية الراية والرسالة ,الحوكمة والقيادة ,التعميم والتعمم,
المصادر وأنظمة الدعم ,االلتزام باستخدام النتائج لمتحسين المستمر).

معايير االعتماد المدرسي

وعرفيا العتيبي ,وغالب( 1885م) بكنيا ياالعتراف بالكفاءة األ كاديمية ألي ماسسة أو
برنامج تعميمي في ضوء معايير تصدرىا ىيئات ومنظمات أكاديمية متخصصة عمى
المستوى المحمي واإلقميمي ي (ص)5
وتعرفيا الدراسة الحالية إجرائياً بكنيا(مواصفات فنية تستخدم لتقييم أداء

ماسسة تعميمية وتحديد نقاط القوة والضعف ,والعمل عمى تحسين األداء لمحصول
عمى قرار االعتماد من منظمة ردفانسد( )Advance-EDحسب معاييرىا وىي الراية
والرسالة ,الحوكمة والقيادة ,التعميم والتعمم ,المصادر وأنظمة الدعم ,االلتزام باستخدام
النتائج لمتحسين المستمر.

المشرف التربوي:

تعرفو وزارة المعارف(1518ىا) المشرف التربوي بكنو يخبير فني وظيفتو الرئيسية
مساعدة المعممين عمى النمو الميني ,وحل المشكالت التعميمية التي تواجييم
باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية لتحسين أساليب التدريس وتوجيو العممية التربوية
الوجية الصحيحةي(.ص)88
ويمكن تعريف المشرف التربوي في ىذه الدراسة إجرائيا بكنو(خبير فني يساىم
في تشخيص واقع العممية التعميمية التعممية من حيث المدخالت والعمميات والمخرجات
في الماسسة التعميمية ,ويعمل عمى تحسينيا وتطويرىا لمنيوض بمستواىا وتطبيق
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معايير الجودة فييا من الناحيتين ,الفنية واإلدارية بما يتالءم مع التطورات الحديحة في
المجاالت التربوية من أجل تحقيق األىداف التعميمية التربوية المخططة).

التعلًه العاو:
وعرفو الحامد واخرون(4334م) بكنو يالتعميم الذي ُيقدم لمطالب منذ بداية السمم
التعميمي حتى بداية التعميم الجامعيي(.ص)74
ويمكن تعريفو في ىذه الدراسة إجرائياً بكنو( ىو التعميم الذي يقدم لمطالب في

المراحل الحالث االبتدائية والمتوسطة والحانوية وتشرف عميو وزارة التعميم وتوفر الكوادر
البشرية والمادية الالزمة إلدائو ويبدأ من عمر( )5سنوات حتى بداية الجامعي).

ميَج الدراسُ:
استخدم في الدراسة المنيج الوصفي ,الذي يعتمد عمى دراسة الواقع وييتم بوصفو
وصفاً دقيقاً ,ويعبر عنو تعبي ارً كيفياُ بوصف الظاىرة وتوضي

خصائصيا ,أو تعبي ارً

كمياً من خالل الوصف الرقمي لتوضي مقدار الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع

الظواىر المختمفة.

دلتنع الدراسُ والعًيُ
تكون المجتمع األصمي لمدراسة من جميع المشرفين التربويين في مكاتب التعميم
في المممكة العربية السعودية ,والبالغ عددىم( )0453مشرفاً تربوياً ,حسب إحصائيات

وزارة التعميم لمعام الدراسي 1505/1504ه .وطبقت الدراسة عمى عينة من مشرفي
مكاتب التعميم بمغ عددىم () 057مشرفاً تربوياً من المشرفين التربويين في المناطق

التعميمية في المممكة العربية السعودية ,وتم اختيار حالث مناطق تعميمية من مناطق
المممكة العربية السعودية البالغ عددىا  54منطقة تعميمية بشكل عشوائي بالقرعة,
فوقع االختيار عمى المناطق التعميمية التالية(منطقة الرياض التعميمية ,منطقة المدينة
المنورة التعميمية ,منطقة عسير التعميمية)نظ ارً ألن التعميم في المممكة العربية

السعودية مركزي وتعمل ىذه اإلدارات جميعيا تحت مظمة واحدة وىي وزارة التعميم
فالتعميمات واحدة ,واألنظمة واحدة وكذلك الميزانية واحدة ,وتم االقتصار عمى ىذه

العينة نظ ارً لمحاجة لتقميل التكاليف المادية ,واقتصار الوقت حيث ,أورد(العساف,

4335م) ,أن تبرير االقتصار عمى العينة بدالً من التطبيق عمى المجتمع الكمي ,نظ ارً
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لمتكاليف المادية ,ووقت طويل وليذا يضطر الباحث الى االقتصار عمى عينة
ممحمة(.ص , )80وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من المشرفين التربويين من كل
منطقة من المناطق الحالث حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )057مشرفاً تربوياً من

المناطق الحالث بنسبة  %11تقريباً من المجتمع األصمي لمدراسة.

أداَ الدراسُ
قام الباحث ببناء استبانة ككداة لمدراسة ,وتكونت من قسمين :اشتمل القسام األول عماى
الخصااائص األوليااة ألف اراد العينااة(المتغيرات) ,وىااي المنطقااة التعميميااة ,الماىاال العممااي,
ساانوات الخباارة فااي اإلش اراف التربااوي .والقساام الحاااني تكااون ماان عبااارات تتعمااق بدرجااة
إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي وتكونات مان()54عباارة
 ,موزعة عمى خمسة مجاالت وىي  :مجال الراية والرسالة ,ومجاال الحوكماة والقياادة,
ومجاااال التعمااايم والاااتعمم ,ومجاااال مصاااادر المعموماااات وأنظماااو الااادعم ,ومجاااال االلتااازام
باستخدام النتائج لمتحسين المستمر ,حيث بماغ عادد العباارات()8عباارات لكال مجاال مان
المجاالتو السمبقة
وتم التحقق من صدق أداة الدراسة الظااىري بعرضايا عماى()10محكمااً مان أىال الخبارة
والتخصااص ماان أعضاااء ىيئااة التاادريس فااي الجامعااات السااعودية ,كمااا تاام التحقااق ماان

صدق األداة بعد تطبيقيا عمى عينة أستطالعية بمغ عددىم()43مشرفًا ,حيث كانت قايم

الصاادق لمعاماال الفااا كرونباااخ مرتفعااة ,فقااد بمااغ الجااذر التربيعااي لممعاماال فااي المجمااوع
الكمااي لعبااارة األداة ()3,85ك مااا تاام حساااب معاماال الفااا كرونباااخ لقياااس الحبااات الكمااي
لجميع العبارات ,حيث بمغت قيمة معامل الحباات الكماي()3,804وىاو معادل حباات مرتفاع
ومقبول.
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الدراسات الشابكُ:
تنااااول ىاااذا الجااازء عرضااااً لااابعض الدراساااات الساااابقة واألبحااااث ذات العالقاااة بموضاااوع

الدراسااة ,والتااي طبقاات فااي البيئااة السااعودية والعربيااة واألجنبيااة تبع ااً ألقدميااة تاريخيااا
الزمني من األقدم ل حدث ومن أىم ىذه الدراسات ما يمي:

أوالً  :الدراسات العربًُ
ىااااادفت دراساااااة النباااااوي (4335م) والتاااااي كانااااات بعناااااواني االعتمااااااد االكااااااديمي فاااااي
التعماااايم قباااال الجااااامعي فااااي االمااااارات العربيااااة المتحاااادة ي لمتعاااارف عمااااى الجديااااد فااااي
نظاااام التعماااايم فااااي عصاااار المعرفااااة واتجاىاتيااااا المسااااتقبمية وتحمياااال نماااااذج التحسااااين
المدرساااااي الشاااااامل كمااااادخل لتطاااااوير التعمااااايم فاااااي مجتماااااع المعرفاااااة ,واساااااتخدمت
الدراسااااة ماااانيج المقااااارن ,وتوصاااامت الدراسااااة الااااى عاااادد ماااان النتااااائج ماااان أىميااااا
أىميااااة إعااااداد نظااااام لالعتماااااد االكاااااديمي المبنااااي عمااااى االداء ويسااااتند إلااااي قاعاااادة
التحسااااين المسااااتمر والوصااااول إلااااي معااااايير أكاديميااااة لمطااااالب تتميااااز بالمسااااتويات
العالية والقابمة لمبرىنة والقياس.
وأىتماااااااات دراسااااااااة الممحاااااااام(4336م)والتااااااااي كاناااااااات بعنااااااااوان ي االعتماااااااااد
االكاااااديمي لماااادارس التعماااايم العااااام فااااي المممكااااة العربيااااة السااااعودية أنمااااوذج مقتاااارح
يبااااالتعرف عمااااى النماااااذج العالميااااة الناجحااااة فااااي االعتماااااد التربااااوي وماااادى الحاجااااة
إلاااااي وجاااااود بااااارامج لالعتمااااااد الترباااااوي لمااااادارس التعمااااايم العاااااام بالمممكاااااة العربياااااة
الساااعودية ,واساااتخدم الباحاااث مااانيج بححاااي مااادمج لمدراساااة اعتماااد فياااو عماااى ناااوعين
ىماااا المااانيج الوحاااائقي واساااموب دلفااااي  ,وتوصااامت الدراساااة إلاااي عااادد مااان النتاااائج
مااان أىمياااا نجااااح كحيااار مااان نمااااذج االعتمااااد االكااااديمي وتطبيقياااا وأن ىنااااك حاجاااة
فعميااااااة لباااااارامج االعتماااااااد وتطبيقاتااااااو فااااااي التعماااااايم العااااااام فااااااي المممكااااااة العربيااااااة
الساااااعودية ,وأن ىناااااااك فرصاااااا وامكانيااااااات واعااااادة لوجااااااود ىيئاااااة خاصااااااة أو شاااااابو
حكومية لالعتماد التربوي لمدارس التعميم العام.
وىااااادفت دراساااااة الشاااااربيني(4336م)والتاااااي كانااااات بعناااااوان يدور اإلشاااااراف
التربااااوي فااااي تحقيااااق الجااااودة فااااي التعماااايم العااااام بالمممكااااة العربيااااة السااااعوديةي إلااااى
التعااارف عماااى دور اإلشاااراف الترباااوي فاااي تحقياااق الجاااودة ,والوقاااوف عماااى معوقاااات
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دور اإلشاااااراف الترباااااوي التاااااي تحاااااول دون تحقياااااق الجاااااودة ,واساااااتخدمت الباححاااااة
المااااانيج الوصااااافي التحميماااااي وذلاااااك بمسااااا أدبياااااات الموضاااااوع المتاااااوافرة وتحميمياااااا
بيااادف التعااارف عماااى نتاااائج البحاااوث والدراساااات فاااي ىاااذا المجاااال والوقاااوف الظااااىرة
موضااااع الدراسااااة وتحميميااااا وتفساااايرىا ,وماااان حاااام اختيااااار أفضاااال الحمااااول أو الباااادائل
فاااي شاااكل تصاااور مقتااارح ,وكاااان مااان نتاااائج ىاااذه الدراساااة أن ىنااااك أساااباب تااادعو
إلاااااااى تطبياااااااق إدارة الجاااااااودة فاااااااي التعمااااااايم العاااااااام بالمممكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية
وىي(التقاااادم العممااااي والتكنولااااوجي ,االنفجااااار المعرفااااي ,تعاااادد جوانااااب القصااااور فااااي
التعميم العام).
واسااااااتخدم السااااااخيل ورخاااااارون(4313م) الماااااانيج الوصاااااافي فااااااي دراسااااااتو
والتاااااي بعناااااوان ياإلصاااااالح المتمركاااااز عماااااى المدرساااااة واعااااادادىا لالعتمااااااد الترباااااوي
ككحاااد محااااور الخطاااة االساااتراتيجية القومياااة لمتعمااايم قبااال الجاااامعي دراساااة يميدانيااااة
بمحافظااااة الدقيميااااةيي  ,والتااااي ىاااادفت إلااااى التعاااارف عمااااى واقااااع اإلصااااالح المتمركااااز
عمااااااى المدرسااااااة واعاااااادادىا لالعتماااااااد التربااااااوي بمحافظااااااة الدقيميااااااة ,وكاناااااات أداة
الدراسااااة االسااااتبانة تاااام تطبيقيااااا عمااااى معممااااين فااااي ( )44مدرسااااة ماااان الماااادارس
المرشااااحة لالعتماااااد التربااااوي بمحافظااااة الدقيميااااة ,وتوصاااامت الدراسااااة إلااااى عاااادد ماااان
النتائج من أىميا:

-

أن االعتمااااد المدرساااي يعتبااار أكحااار رلياااات تطبياااق مباااادا الجاااودة الشااااممة

انتشااااا ارً عمااااى مسااااتوى العااااالم ,وىااااو ماااان أفضاااال الصاااايغ المالئمااااة إلحااااداث التغيياااار
والتطااااوير المرغااااوب فااااي الماسسااااات التعميميااااة ,وذلااااك لمواجيااااة القصااااور الااااداخمي
والتحديات الخارجية.
وىااااادفت دراساااااة الماااااالكي(4313م) والتاااااي كانااااات بعناااااواني تطبياااااق معاااااايير
االعتماااااد األكاااااديمي فااااي ماااادارس التعماااايم الحااااانوي العااااام ماااان وجيااااة نظاااار القيااااادات
التربوياااة بمحافظاااة جااادةي إلاااي التعااارف عماااى درجاااة أمكانياااة تطبياااق معاااايير االعتمااااد
األكاااااديمي فااااي ماااادارس التعماااايم العااااام الحانويااااة ماااان وجيااااة نظاااار القيااااادة التربويااااة
بمحافظاااااة جاااااده ,واساااااتخدمت الباححاااااة فاااااي دراساااااتيا المااااانيج الوصااااافي التحميماااااي
وتكوناااات عينااااة الدراسااااة ماااان( )173قائاااادة تربويااااة ,اسااااتخدمت الباححااااة االسااااتبانة
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لجماااع البياناااات وتحقياااق أىاااداف الدراساااة ,وتوصااامت الدراساااة إلاااي عااادد مااان النتاااائج
ماااان أىميااااا ضاااارورة العماااال عمااااى إيجاااااد معااااايير وطنيااااة لالعتماااااد االكاااااديمي يااااتم
تطبيقيا عمى مدارس التعميم الحانوي العام.
ولقاااد أىتمااات دراساااة ال ماااداوي(4314م)وىاااي بعنوان(تطبياااق معاااايير نظاااام
االعتماااد المدرسااي فااي المرحمااة الحانويااة بمنطقااة عسااير(االليات و المعوقااات) بااالتعرف
عماااى معوقاااات تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي مرحماااة التعمااايم الحاااانوي لمبناااات
بمنطقاااة عساااير بالمممكاااة العربياااة الساااعودية ,واساااتخدمت الباححاااة المااانيج الوصااافي
التحميمي ,واستخدمت االستبانة ككداة لجمع البيانات الخاصة بالجانب التطبيقاي لمدراساة
حيااث وزعاات عمااى عينااة ماان مااديرات الماادارس الحانويااة والطالبااات بمغاات( )173مااديرة
وطالبة ,وباستخدام االساليب االحصائية المناسبة توصمت الدراسة إلي عدد مان النتاائج
كااان ماان أىميااا رضااا المعممااات لاابعض المعااايير التااي تطبااق فااي الماادارس ,أن معااايير
مجال التعميم والتدريس تواجو معوقات في تطبيقيا في المادارس ,معاايير مجاال االنجااز
والتحصيل لدى الطالبات تواجو معوقات بدرجة كبيرة تعيق تطبيقيا في المدارس.
وىدفت دراسة النوح واخارون(4314م)والتاي كانات بعناواني االعتمااد المدرساي
لمتعماايم العااام فااي المممكااة العربيااة السااعودية يدراسااة فااي الصااعوبات وامكانيااة التطبيااق
ييالى التعرف عمى أبرز صعوبات ومتطمبات تطبياق االعتمااد المدرساي فاي التعمايم العاام
بالمممكة العربية السعودية ,مع محاولة وضع مجموعة من المقترحاات التاي تسااعد فاي
التغمب عماي تماك الصاعوبات ,اساتخدم البااححون المانيج الوصافي التحميماي ,واساتخدموا
االساااتبانة كاااكداة لجماااع البياناااات الخاصاااة بالجاناااب التطبيقاااي لمدراساااة حياااث وزعااات
عمااى()64ماادي ارً لممرحمااة المتوسااطة و()64ماادي ارً لممرحمااة الحانويااة ,ماان أصاال المجتمااع
البالغ()543مدي ارً لممرحمة المتوساطة والحانوياة بمديناة الريااض ,وتوصامت الدراساة الاي
مجموعااة ماان النتااائج ,حيااث أكاادت الدراسااة وجااود مجموعااة ماان الصااعوبات التااي تعااوق
تطبيااق نظااام االعتماااد المدرسااي بااالتعميم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية وماان ىااذه
الصااااعوبات :صااااعوبات مرتبطااااة بااااالتطوير والتاااادريب ,وصااااعوبات مرتبطااااة باإلمكانااااات
والتجييااازات ,صاااعوبات مرتبطاااة باااالمقررات ,وصاااعوبات مرتبطاااة بالقياااادة ,وصاااعوبات
مرتبطة بالمعممين والطالب ,وصعوبات مرتبطة بمشاركة المجتمع المحمي.
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فاااي حاااين ىااادفت دراساااة الشاااربينى(4310م)والتاااي كانااات بعناااواني معوقاااات
االعتمااااد المدرساااي فاااي التعمااايم العاااام فاااي المممكاااة العربياااة الساااعوديةي إلاااي التعااارف
عماااى معوقاااات االعتمااااد المدرساااي فاااي التعمااايم العاااام فاااي المممكاااة العربياااة الساااعودية
واسااااتخدمت الباححااااة الماااانيج الوصاااافي التحميمااااي وذلااااك بمساااا أدبيااااات الموضااااوع
المتاااااوافرة وتحميمياااااا بيااااادف التعااااارف عماااااى نتاااااائج البحاااااوث والدراساااااات فاااااي ىاااااذا
المجاااااال والوقاااااوف عماااااى معوقاااااا تحقياااااق االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي التعمااااايم العاااااام
بالمممكاااة العربياااة الساااعودية ,وتوصااامت الدراساااة الاااي نتاااائج عااادة كاااان مااان أىمياااا
أن مااان معوقاااات تحقياااق الجاااودة واالعتمااااد المدرساااي فاااي مااادارس التعمااايم العاااام فاااي
المممكاااااة العربياااااة الساااااعودية متعاااااددة منياااااا الديكتاتورياااااة والفردياااااة ,عااااادم تفاااااويض
الساااامطة لفقااااد الحقااااة ,غياااااب اليااااة المتابعااااة والمساااااءلة ,عاااادم التاااازام اإلدارة العميااااا
بشخضااااع الماسساااة لنظاااام الجاااودة الماىااال لالعتمااااد ,البيروقراطياااة واحبااااط الجدياااد
وعاااادم التحفيااااز ,مقاومااااة التغيياااار ,ضااااعف روح العماااال الجماااااعي أو العماااال كفريااااق,
عدم التقييم السميم ل داء.
كمااااااا ىاااااادفت دراسااااااة الصاااااافار(4310م) والتااااااي بعنااااااواني تصااااااور مقتاااااارح
لتطاااااوير دور اإلدارة المدرساااااية فاااااي ضاااااوء معاااااايير إدارة الجاااااودة الشااااااممة لتحقياااااق
االعتمااااد المدرسااااي فااااي ماسسااااات التعماااايمي إلاااى التعاااارف عمااااى كيفيااااة تطااااوير دور
اإلدارة المدرسااااااية فااااااي ضااااااوء معااااااايير إدارة الجااااااودة الشاااااااممة لتحقيااااااق االعتماااااااد
المدرسااااي فااااي ماسسااااات التعماااايم مااااا قباااال الجااااامعي ,واسااااتخدمت الباححااااة الماااانيج
الوصااااافي ,وكانااااات أداة الدراساااااة االساااااتبانة  ,وكماااااا تااااام االساااااتفادة مااااان االدبياااااات
المتضااااامنة لمموضااااااوعات المختمفاااااة لمجااااااودة واساااااتخراج مااااااا قيااااال ماااااان مضااااااامين
خاصة بموضوع الجودة ,وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا:

-

ضرورة إعداد القيادات التربوية االدارية وتدريبيا.
أىمية تقديم بعض التيسير والمساعدات لممدارس.
إجراء بعض التغيرات في حقافة العمل الماسسي.
تطوير طرق اختيار مديري المدارس.
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واسااااتخدم الشاااايري(1505ىااااا) فااااي دراسااااتو الماااانيج الوصاااافي حيااااث ىاااادفت
الدراساااااة والتاااااي بعناااااوان ي أمكانياااااة تطبياااااق االعتمااااااد االكااااااديمي عماااااى المااااادارس
التابعاااة لمشاااروع المماااك عبااادا

لتطاااوير التعمااايم مااان وجياااة نظااار ماااديري المااادارس

فاااي منطقاااة مكاااة المكرماااةي إلاااى التعااارف عماااى إمكانياااة تطبياااق االعتمااااد األكااااديمي
عماااى المااادارس التابعاااة لمشاااروع المماااك عبااادا

لتطاااوير التعميم(تطاااوير) مااان وجياااة

نظاااار مااااديري الماااادارس فااااي منطقااااة مكااااة المكرمااااة ,وتحديااااد دجااااة إساااايام تطبيااااق
المعااااااايير فااااااي تحسااااااين العمميااااااة التعميميااااااة ,وتحديااااااد الصااااااعوبات التااااااي تواجااااااو
التطبياااق’ باإلضاااافة إلاااى الكشاااف عااان الفاااروق اإلحصاااائية باااين المتوساااطات حاااول
إمكانيااااااة تطبيااااااق االعتماااااااد األكاااااااديمي التااااااي تعاااااازى لمجاااااانس ,والماىاااااال العممااااااي,
والمسااااامى الاااااوظيفي ,والخبااااارة ,وكانااااات عيناااااة الدراساااااة ماااااديري وماااااديرات المااااادارس
التابعااااة لمشااااروع الممااااك عباااادا

لتطااااوير التعماااايم( تطااااوير) بمنطقااااة مكااااة المكرمااااة,

وتوصااامت الدراساااة إلاااى عااادد مااان النتاااائج كاااان مااان أىمياااا ,إمكانياااة تطبياااق معاااايير
االعتماااااد األكاااااديمي عمااااى الماااادارس التابعااااة لمشااااروع (تطااااوير) كاناااات بشااااكل عااااام
بدرجاااة كبياااارة ,كمااااا تباااين إساااايام تطبيااااق معااااايير االعتمااااد األكاااااديمي فااااي تحسااااين
العممية التعميمية كانت بدرجة كبيرة.
وىاااااااادفت دراسااااااااة القحطاااااااااني(1504ىااااااااا) والتااااااااي بعنااااااااوان يتطااااااااوير أداء
القيااااادات التربويااااة فااااي ماااادارس التعماااايم العااااام وفااااق متطمبااااات االعتماااااد المدرسااااي
العاااااالميي التعااااارف عماااااى واقاااااع القياااااادات التربوياااااة الحالياااااة بمااااادارس التعمااااايم العاااااام
بالمممكااااااة العربيااااااة السااااااعودية فااااااي ضااااااوء معااااااايير االعتماااااااد المدرسااااااي العااااااالمي,
واسااااااتخدمت الدراسااااااة الماااااانيج الوصاااااافي التحميمااااااي وكاناااااات عينااااااة الدراسااااااة ىااااااي
المجتماااع األصااامي لمدراساااة والباااالغ عاااددىم ( )185فااارداً مااان ماااديري أدارات التربياااة
والتعمااااااايم ومسااااااااعدييم فاااااااي المممكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية واساااااااتخدمت الباححاااااااة

االسااااتبانة لجمااااع البيانااااات ,وتوصاااامت الدراسااااة إلااااى عاااادد ماااان النتااااائج وكااااان ماااان
أىمياااا أن درجاااة تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي العاااالمي بمااادارس التعمااايم العاااام
بالمممكااااااة العربيااااااة السااااااعودية جاااااااءت بدرجااااااة متوسااااااطة بالنساااااابة لحمحااااااي معااااااايير
االعتماااااد المدرسااااي العااااالمي ,أن درجااااة أىميااااة معااااايير االعتماااااد المدرسااااي العااااالمي
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بمااادارس التعمااايم العاااام بالمممكاااة العربياااة الساااعودية جااااءت بدرجاااة عالياااة جاااداً وذلاااك
بالنسبة لجميع المعايير.

واىتمااااااات دراساااااااة العماااااااري(4315م) والتاااااااي بعناااااااواني متطمباااااااات تطبياااااااق
معاااااايير االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي المااااادارس الحانوياااااة بمنطقاااااة عساااااير فاااااي ضاااااوء
خبااارات بعااااض الااادول (تصااااور مقتاااارح)ي باااالتعرف عمااااى المتطمباااات الالزمااااة لتطبيااااق
معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي الماااادارس الحانويااااة ,والوقااااوف عمااااى درجااااة تااااوافر
متطمباااات تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي المااادارس الحانوياااة بمطقاااة عساااير
ماااان وجيااااة أفااااراد العينااااة  ,وقااااد اسااااتخدمت الباححااااة الماااانيج الوصاااافي ,وكاناااات أداة
الدراساااة االساااتبانة والتاااي تااام تطبيقياااا عماااى عيناااة مااان بمغااات ( )143فااارداً ,بواقاااع

( )50مااااااديرة مدرسااااااة و( )76مشاااااارفة تربويااااااة يمحمااااااون ( )%04ماااااان المجتمااااااع
األصااامي ,وتوصااامت الدراساااة إلاااى عااادد مااان النتاااائج كاااان مااان أىمياااا ,أن المتطمباااات
الواجااااب توافرىااااا لتطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي الماااادارس الحانويااااة فااااي
منطقاااااة عساااااي ىاااااي متطمباااااات( إدارياااااة وتنظيمياااااة ,متطمباااااات تعميمياااااة وتعممياااااة,
ومتطمباااااات مادياااااة ومالياااااة ,ومتطمباااااات بشااااارية) ,كماااااا أن درجاااااة تاااااوافر متطمباااااات
تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي المااادارس الحانوياااة بمنطقاااة عساااير جااااءت(
بدرجة توافر متوسطة بشكل عام) في جميع األبعاد.
وأىتمااااات دراساااااة عاااااون(4314م) والتاااااي بعناااااواني واقاااااع جاىزياااااة ماااااديرات
المااااادارس لتحقياااااق االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي المرحماااااة الحانوياااااة بمديناااااة الريااااااضي
لمكشااااف عاااان جاىزيااااة مااااديرات الماااادارس لتحقيااااق االعتماااااد المدرسااااي فااااي المرحمااااة
الحانويااااة بمدينااااة الرياااااض ,وذلااااك ماااان خااااالل معاااارفتين بحقافااااة االعتماااااد المدرسااااي,
واالحتياجاااااااات التدريبياااااااة لتطبياااااااق االعتمااااااااد ,وتحاااااااديات تطبياااااااق االعتمااااااااد فاااااااي
المااااادارس ,ومقترحاااااات لمواجياااااة تحاااااديات تطبياااااق االعتمااااااد ,وقاااااد تااااام اساااااتخدام
الماااانيج الوصاااافي التحميمااااي ,وتكااااون مجتمااااع الدراسااااة ماااان ( )167مااااديرة لممرحمااااة
الحانويااااة بمدينااااة الرياااااض ,وتاااام توزيااااع اسااااتبانة عمااااى عينااااة الدراسااااة العشااااوائية
والبااااالغ عااااددىا ( )50مااااديرة .وتوصاااامت الدراسااااة إلااااى عاااادد ماااان النتااااائج كااااان ماااان
أىمياااا تااادني حقافاااة االعتمااااد المدرساااي لااادى عيناااة الدراساااة ,وجاااود عالقاااة طردياااة
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باااااين (عااااادد سااااانوات الخبااااارة والااااادورات التدريبياااااة فاااااي مجاااااال الجاااااودة واالعتمااااااد)
وحقافاااااة االعتماااااااد لاااااادى ماااااديرات المرحمااااااة الحانويااااااة .وكاااااان ماااااان أىاااااام توصاااااايات
الدراساااة ,العمااال عماااى نشااار حقافاااة تطبياااق االعتمااااد المدرساااي مااان خاااالل الااادورات
التدريبيااااة وتااااوفير متطمبااااات االعتماااااد المدرسااااي  ,وتشااااكيل لجنااااة فااااي كاااال مكتااااب
تعماااااااااااااااااااايم خاصااااااااااااااااااااة باال عتماااااااااااااااااااااد المدرسااااااااااااااااااااي ونشاااااااااااااااااااار حقافتااااااااااااااااااااو.
كمااااا ىااااادفت دراساااااة الاااااريس(4314م) والتاااااي بعناااااواني االعتمااااااد المدرساااااي
فااااي مراحاااال التعماااايم العااااام بالمممكااااة العربيااااة السااااعودية ينمااااوذج مقتاااارحيي ,لعاااارض
معاااااايير االعتمااااااد المدرساااااي التاااااي تالئااااام البيئياااااة التعميمياااااة فاااااي المممكاااااة العربياااااة
الساااعودية فاااي ضاااوء المعاااايير العالمياااة ,والتعااارف عماااى معوقاااات ومتطمباااات تطبياااق
معاااايير االعتمااااد المدرسااااي فاااي مراحاااال التعمااايم العاااام بالمممكااااة العربياااة السااااعودية,
وأساااااتخدم الباحاااااث المااااانيج الوصااااافي وتكونااااات عيناااااة الدراساااااة مااااان( )104فاااااردا
يمحمااااون جميااااع ماااادير التعماااايم فااااي مناااااطق ومحافظااااات المممكااااة ,ومساااااعدي ماااادير
التعمااااااايم لشااااااااون تعميم(البناااااااين -بناااااااات) ,واساااااااتخدم الباحاااااااث االساااااااتبانة لجماااااااع
المعمومااااات والبيانااااات ,وتوصاااامت الدراسااااة إلااااى أن معااااايير االعتماااااد المدرسااااي التااااي
تالئاااام البيئااااة التعميميااااة بالمممكااااة العربيااااة السااااعودية(التوجيو االسااااتراتيجي ,القيااااادة
المدرساااااية ,التعمااااايم والاااااتعمم ,إتاحاااااة الفرصاااااة لماااااتعمم والتعمااااايم ,البيئاااااة التعميمياااااة,
حقافااااااة المدرسااااااة وعالقااااااات الشااااااراكة ألجاااااال التعماااااايم ,المااااااوارد البشاااااارية ,المااااااوارد
المالياااااااة ,التحساااااااين المساااااااتمر) ,أن أبااااااارز معوقاااااااات تطبياااااااق معاااااااايير االعتمااااااااد
المدرساااي فاااي مراحااال التعمااايم العاااام بالمممكاااة العربياااة الساااعودية ىاااي ضاااعف وجاااود
نظااااام فعااااال لممحاساااابة ,وضااااعف تقااااويم أداء المدرسااااة ماااان خااااالل نتااااائج الطااااالب
ومساااااااتوياتيم العممياااااااة ,وتااااااادني مساااااااتوى التااااااازام االدارة العمياااااااا بتطبياااااااق معاااااااايير
االعتماد المدرسي.
واسااااااااتخدمت دراسااااااااة المااااااااالكي( 4314م) والتااااااااي بعنااااااااوان ( متطمبااااااااات
تطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي ماااادارس التعماااايم العااااام ماااان وجيااااة نظاااار
ماااااديري المااااادارس ومشااااارفي اإلدارة المدرساااااية بمكاااااة المكرماااااة) المااااانيج الوصااااافي
المسااااحي ,وىاااادفت التعاااارف عمااااى متطمبااااات تطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي
- 481 -

دور المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعليم العام

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

مااااادارس التعمااااايم العاااااام بمكاااااة المكرماااااة ومااااادي تاااااوافر متطمباااااات تطبياااااق معياااااار (
القيااااااادة التربويااااااة الفعالااااااة  ,الشااااااراكة المجتمعيااااااة ,المباااااااني المدرسااااااية ,التخطاااااايط
لمجاااااودة  ,والتحساااااين المساااااتمر) ,ومجتماااااع الدراساااااة يتكاااااون مااااان قاااااادة المااااادارس
الحانويااااااة ,ومشاااااارفي اإلدارة المدرسااااااية بمكااااااة المكرمااااااة ,و كااااااان ماااااان أىاااااام نتااااااائج
الدراسااااااة ,أن تااااااوافر متطمبااااااات تطبيااااااق بعااااااض معااااااايير االعتماااااااد المدرسااااااي فااااااي
المااادارس التعمااايم العاااام مااان وجياااة نظااار ماااديري المااادارس الحانوياااة ومشااارفي اإلدارة
المدرسااااية بمكااااة المكرمااااة جاااااءت بدرجااااة متوسااااطة ,وأمااااا محااااور القيااااادة التربويااااة
الفعالااااة فقااااد جاااااء فااااي المرتبااااة االولااااى وبدرجااااة مرتفعااااة ,فااااي حااااين كااااان محااااور
المشاركة المجتمعية في المرتبة االخيرة وبدرجة متوسطة.
كمااااا ىاااادفت دراسااااة العتيبااااي(4315م) والتااااي بعنااااوان( االعتماااااد المدرسااااي
فااااااي ضااااااوء أسااااااس إدارة التغيياااااار فااااااي ماااااادارس التعماااااايم العااااااام بمدينااااااة الرياااااااض
(اساااتراتيجية مقترحاااة))إلى التعاااارف عماااى أىمياااة تطبيااااق معاااايير االعتمااااد المدرسااااي
فااااااي ضااااااوء أسااااااس إدارة التغيياااااار فااااااي ماااااادارس التعماااااايم العااااااام بمدينااااااة الرياااااااض
والمتطمبااااات الالزمااااة لتطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي ضااااوء تمااااك األسااااس
فاااااي مااااادارس التعمااااايم العاااااام بمديناااااة الريااااااض كماااااا تيااااادف إلاااااى بنااااااء اساااااتراتيجية
مقترحااااااة لتطبيااااااق معااااااايير االعتماااااااد المدرسااااااي فااااااي ضااااااوء أسااااااس إدارة التغيياااااار,
أساااااتخدم الباحاااااث المااااانيج الوصااااافي ,وتكاااااون مجتماااااع الدراساااااة مااااان ( )666قائاااااداً

أخااااذ ماااانيم عينااااة عشااااوائية طبقيااااة تمحاااال نساااابة  %07حيااااث بمغاااات عينااااة الدراسااااة
( )033قائاااااااد مدرساااااااة ,وأساااااااتخدم الباحاااااااث االساااااااتبانة والمقابماااااااة كاااااااكداة لجماااااااع
البيانااااات ,وتوصاااامت الدراسااااة إلااااى عاااادد ماااان النتااااائج كااااان ماااان أىميااااا أن درجااااة
أىمياااااة تطبياااااق معاااااايير االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي ضاااااوء أساااااس إدارة التغييااااار فاااااي
مااااادارس التعمااااايم العاااااام بمديناااااة الريااااااض جااااااءت بدرجاااااة كبيااااارة ,كماااااا أن درجاااااة
المتطمباااااات الالزماااااة لتطبياااااق معاااااايير االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي ضاااااوء أساااااس إدارة
التغيير في مدارس التعميم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة متوسطة.
كمااا ىاادفت دراسااة الغاماادي(4315م)والتااي بعنوانيماادى تطبيااق ماادارس إدارة
التربيااة والتعماايم بمحافظااة المخ اواة لمعااايير االعتماااد المدرساايي إلااى التعاارف عمااى ماادى
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تطبيااق ماادارس ادارة التربيااة والتعماايم بمحافظااة المخ اواة لمعااايير االعتماااد المدرسااي ,و
تحديد االحتياجات التدريبية لمدارس إدارة التربية والتعمايم بمحافظاة المخاواة لمسااندتيا
فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي ,وتكااون مجتمااع الدراسااة ماان مااديري ومااديرات
المرحماااة المتوساااطة والحانوياااة بمحافظاااة المخاااواة والباااالغ عاااددىم  50مااادير وماااديرة,
واسااتخدم الباحااث الماانيج الوصاافي ,وكاناات أداة الدراسااة االسااتبانة  ,وتوصاامت الدراسااة
إلاااى مجموعاااة مااان النتاااائج كاااان مااان أىمياااا قباااول فرضاااية الدراساااة والتاااي مفادىاااا ان
المجاااالت التااي اسااتخدمت كماشارات لقياااس ماادى تطبيااق ماادارس إدارة التربيااة والتعماايم
بمحافظة المخواة لمعايير االعتماد المدرسي تدل عمى وجود فروق في تطبيق المعاايير,
و أن مجال القيادة المدرسية الفعالة من أىم الماشرات حيث حصال عماى اعماى متوساط
حسابي بناء عمى استجابة ماديري وماديرات المادارس ,وأحاره الواضا عماى مادى تطبياق
مدارس إدارة التربية والتعمايم بمحافظاة المخاواة لمعاايير االعتمااد المدرساي ,كماا توصال
الباحااث ماان خااالل النتااائج ايضااا ,أن اىتمااام ومتابعااة أولياااء األمااور والمجتمااع المحمااي
حصل عمى أقل متوسط حساابي ,مماا يعناي ان ىاذا المجاال ذو تاكحير ضاعيف فاي مادى
تطبيق مدارس ادارة التربية والتعميم بمحافظة المخواة لمعايير االعتماد المدرسي.

ثاىًاً :الدراسات األجيبًُ
دراساااة كيماااي( )Kelly,2002والتاااي بعناااوان يتصاااورات ممحماااي لجناااة والياااة فيرجينياااا
التعميمية حول معاايير االعتمااد لممادارس فاي اتحااد مادارس والياة فيرجينيااي إلاى تحدياد
فيما إذا كان المعممون ممحمو المدارس الحكومية يعتقدون أن حماة معاايير متعاددة يجاب
اساااتخداميا فاااي المااادارس المعتمااادة ,وجااارى البحاااث بدراساااة كمياااة ووصااافية لتصاااورات
المعممااين فيمااا يتعمااق بمعااايير االعتماااد فااي واليااة فرجينيااا التعميميااة ماان أجاال تحديااد
تصااوراتيم ,وتاام اسااتخدام االستقصاااء ماان أجاال جمااع بيانااات ىااذه الدراسااة ,وتوصاامت
الدراسااة إلااى عاادد ماان النتااائج ,أنااو لاايس ىناااك اخااتالف فااي تصااورات المعممااين لمعيااار
اعتماااد الماادارس تبعااا لمتغياار ساانوات الخدمااة أو عمااى مسااتوى المدرسااة التااي يعممااون
فييا أو ماشر نشاط المجتمع الذين يقومون بخدمتو ,كماا أناو لايس ىنااك اخاتالف فاي
تصااورات المعممااين حااول تااكحير معااايير االعتماااد لمماادارس التااي تعتمااد عمااى مسااتوى
المدرساااة التاااي يعمماااون فيياااا ,أو ماشااار نشااااط المجتماااع الاااذي يقااادمون لاااو الخدماااة,
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وجاءت الموافقة توفير التمويل من أجل تقميل حجم الصف ,وزيادة أجر المعمم من أجال
توظيف وابقاء المعممين الجيدين بدرجة كبيرة جداً من أفراد العينة.
وأما دراسة تاليحا والرد ) )Willard,2005والتاي بعناواني االحاار المتوقعاة مان
ىيئاااة االعتمااااد االكااااديمي لممااادارس والكمياااات عماااى تحصااايل الطاااالب فاااي المااادارس
االساسااية والمتوسااطة فااي واليااة تينيساايي فقااد ىاادفت إلااى تااوفير التحمياال الحااالي ل حااار
المتوقعااة ماان ىيئااة االعتماااد االكاااديمي لمماادارس والكميااات عمااى تحصاايل الطااالب فااي
المااادارس وتقاااديم حاااول فعالياااة االعتمااااد ,واساااتخدمت الدراساااة المقاااابالت ماااع مااادراء
ومعممااين خضااعت مدارساايم لالعتماااد أو باادأت تسااير بعمميااات االعتماااد ,وتكوناات عينااة
الدراساااة مااان 143مدرساااة شاااممت  64مدرساااة لااام تكااان معتمااادة مااان ىيئاااة االعتمااااد
االكاديمي لممدارس والكميات ,و 64مدرسة كانت معتمادة مان ىيئاة االعتمااد االكااديمي
لمماادارس والكميااات ,واسااتخدم البيانااات التجريبيااة ماان أجاال تقياايم نتااائج ىيئااة االعتماااد
االكاديمي لممدارس والكميات ,وتوصمت الدراسة الاى أن ميماة ىيئاة االعتمااد االكااديمي
ىي مساعدة المدارس عماى تحساين تعمام الطاالب حياث أن المادارس المعتماد مان ىيئاة
االعتماد االكاديمي لممدارس والجامعات أعماى فاي النتاائج مان المادارس غيار المعتمادة,
وأن االعتماد االكاديمي ياوفر الصاالحية لممادارس باساتخدام االماوال العاماة بكفااءة مان
أجل تقديم تعميم ذي جودة لمطالب ,حيث يعتبر االعتماد ذو تكمفة فعالة من أجل أشاراك
المدارس في المنطقة فاي مدرساة فاي عممياة الحصاول عماى مادارس متماساكة وتتوافاق
مع متطمبات الوالية والمستويات المحمية والفدرالية.
كما ىدفت دراسة فراير()Fryer,2007والتي كانت بعنوان ياالعتماد االكااديمي
و المساءلة في المدارس الحانوية في والية كاليفورنيا :دراسة حالةي إلى اختباار عممياات
إعداد تقارير المساءلة في المدارس الحانوية في والية كاليفورنيا .و تم لقااء المشارفين
ماان أجاال تحديااد إذا كاناات عمميااات إعااداد تقااارير المساااءلة ,تعكااس تحساان الماادارس
وتعزياااز مخرجاااات الاااتعمم ,ولقاااد تااام اعتمااااد المااادارس المختاااارة اعتمااااداً عماااى مقااااييس
مختمفة لنتائج انجازات الطاالب و إلاى أي مادى كاان مشارفو المادارس يقيماون عممياات

 WASAكااكداة لوضااع المعااايير ماان أجاال تحسااين الماادارس ,وتكوناات العينااة ماان أربااع
مدارس ,وتم جمع البيانات مان خاالل مقاابالت ماع فارق القياادة مان أجال الوصاول إلاى
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وحائق إعداد التقارير لممدارس ,وتوصامت الدراساة الاى عادد مان النتاائج منياا أن بعاض
من مشرفي المدارس يعطون أىمية لعممية االعتماد عمى العكس ,فشن مشرفي المادارس
يرون عممية االعتماد عمى أنيا عمال روتيناي يجاب إتماماو ولايس أداة مان أجال التقادم
والتحسين لذلك فشن المقااييس لجماع البياناات لام تاادي غرضايا بتحساين المادارس ,و
كان المحال اإليجابي الوحيد أن لممدرسة قيادة قوية عماى مساتوى المادير كماا كاان جميااً
في دراسة الحالة في مدرسة بيرش الحانوية.

كماااا ىااادفت دراساااة النكيفاااين()Langevin,2010والتاااي كانااات بعناااوان(األحر
المتقدم لالعتماد االكااديمي فيماا يتعماق باالفجوة باين المادارس الفقيارة والمادارس الحرياة
فاااي التعمااايم الحاااانوي فاااي خمساااة والياااات)إلى التعااارف عماااى الفروقاااات التاااي تنشاااك مااان
االعتماد االكاديمي بين المدارس في المناطق الفقيرة والمدارس فاي المنااطق الغنياة مان
ناحيااة الفاعميااة المدرسااية االداريااة كااذلك فااي المعااايير االعتماديااة الخاصااة بالمسااتوى
التحصيمي في القراءة والرياضيات ,وتكونات عيناة الدراساة()558مدرساة حياث تام جماع
درجاات االعتمااد المتعمقااة بفعالياة الماادارس التاي تاام تقاديميا عباار المعموماات المتقدمااة
ماان خمااس واليااات ىي(إلينااوي ,وانااديانا ,وكنتاااكي ,ميتشااغن ,وأوىااايو)وتم التواصاال مااع
الماادارس عاان طريااق البريااد االلكترونااي لممشاااركة فااي الدراسااة وذلااك بااشجراء اختبااارات
متعااددة ومنيجيااة حسااب المعااايير ,وتوصاامت الدراسااة إلااى أن الماادارس فااي المناااطق
الفقيرة كانت تعمل عمى عند تقييميا بشاكل ممحاوظ أقال مان تماك المادارس فاي المنااطق
الحرياة فاي المعاايير (الحوكماة ,والقياادة ,والتعمايم والاتعمم ,وبارامج التعزياز ,والمصاادر,
والشراكة المجتمعية) ,أن المدارس في المناطق الفقيرة التي دخمات فاي معاايير االعتمااد
المدرسي التزال تقبع خمف المدارس الحرية في التحصيل الدراسي  ,كما عند العمل عماى
اختبااار فعاليااة درجااات االعتماااد فااي الماادارس لكاال معيااار ماان المعااايير تبااين ماان خااالل
االختبار العالقة الواضحة بين كيف أن المدارس في المناطق الحرية قد كانات تفاوق فاي
درجاتيا في التوحيق وفي استخدام الدرجات ,وكذلك التواصل مع المجتمع الخاارجي وفاي
العالقات المختمفة.
وأمااا دراساااة وود()Wood,2011والتاااي كانااات بعنااوان يأحااار برناااامج االعتمااااد
االكاديمي لمدارس مقاطعة نوفا سكوتيا عمى التدريس وتعمم الطاالب دراساة أولياةي فقاد
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ىدفت إلى اكتشاف ووصف األحر في برنامج اعتماد المدرساة فاي مقاطعاة نوفاا ساكوتيا
في كندا وخاصاة أحرىاا فاي عمميتاي التعمايم والاتعمم فاي حاالث مان المادارس الحانوياة فاي
المجنة المدرسية ,واستخدم الباحث االستبانة والمقابالت والوحاائق مان مختماف المصاادر
لجمع البيانات  ,وىي دراساة مساحية وصافية  ,وتكونات العيناة مان حاالث مادارس تضام
المراحاال ماان()6وحتااى( ,)14وتوصاامت الدراسااة الااى أن مقاادار مشاااركة المعممااين فااي
عمميااة االعتماااد فااي مقاطعااة نوفااا سااكوتيا مختمفااة حيااث كااان االداريااون ومساااعدو
االداريون في المدرسة الحانياة قاد طبقاوا برناامج االعتمااد لمقاطعاة نوفاا ساكوتيا بصاورة
أكباار ماان االداريااين ومساااعدي االداريااين فااي المدرسااة االولااى والحالحااة ,وكااان فاعميااة
االداريين في توجيو البرنامج وتنفيذه أكبر من فاعمية المعممين في تنفيذ البرنامج.
وىاادفت دراسااة منشااينغ( )Mensching,2012والتااي بعن اوان ياالعتماااد المدرسااي
وأحااره عمااى ماادارس واليااة ويسااكونس السااينودس الموحريااة اإلنجيميااةي إلااى التحقااق فااي
استخدام االعتماد المدرسي في والياة ويساكونس الساينودس الموحرياة اإلنجيمياة كوسايمة
لتحسين المدارس ولعممياة التطاوير االكااديمي ولتحساين فاي األداء المدرساي ,واساتخدم
الدراسااة االسااتطالع االستقصااائي لسااتة وسااتين مدرسااة ,وركااز االسااتطالع عمااى ()15
ساال مان ناوع االختياار المتعادد ,وأربعاة أسائمة مغمقاة فاي موضاوع االعتمااد المدرساي,
وتوصاامت الدراسااة إلااى أن عمميااة االعتماااد المدرسااي فااي الماادارس الموحريااة االنجيميااة
أظيرت تحسن ممحوظ وتطور االكاديمي باإلضافة إلى وتطور وتحسن المدارس.
كمااااا ىاااادفت دراسااااة فااااروزان( )Furuzan,2012والتااااي بعنااااواني سياسااااات
االعتماااد فااي الماادارس االبتدائيااة والحانويااة بتركياااي إلااى تحديااد ماادى فاعميااة تطبيقااات
وسياسات االعتماد في المدارس االبتدائية والحانوية بتركياا ,واساتخدمت الدراساة المانيج
النااوعي فااي جمااع البيانااات والمعمومااات حيااث تاام اسااتخدام المقااابالت الشخصااية والتااي
اشتممت عمى خمس عشر ساال مفتوح مع عينة من المعمماين تام اختياارىم عان طرياق
العينااة القصاادية ,وتوصاامت الدراسااة إلااى عاادد ماان النتااائج منيااا أن المعممااين قااد فيم اوا
جياداً معاايير االعتمااد الخاصاة بمجماس الماادارس الدولياة وأنياا تفاي بمعاايير االعتماااد,
كما توصمت أن لالعتمااد دور ميام فاي تطاوير المنااىج والفمسافة واألىاداف والمصاادر

والعمميات اإلدارية وخدمات الدعم وتشجيع الطالب والحيااة المجتمعياة ,وأشاارت النتاائج
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إلى أن االستمرار فاي سياساات اعتمااد المادارس فاي التعمايم الحاانوي واالبتادائي سايكون
ذو فاعمية في التطوير الناج المدرسي.

اإلطار اليظرٍ للدراسُ
تم في االطار النظري عارض ل ساس النظرياة ل شاراف الترباوي باالتعميم العاام بالمممكاة
العربياااة الساااعودية وعااارض اإلطاااار الفكاااري والفمسااافي لالعتمااااد المدرساااي ومعااااييره
ومعوقات تطبيقو بالتعميم العام في المممكة العربية السعودية في األدبيات التربوية :

اإلشراف الرتبىٍ
يعد اإل شراف التربوي من أىم مقومات العممية التعميمية ,ومن األركان الرئيسة والفاعمة
في أي نظام تعميمي ألنو يسيم في تشخيص واقع العممية التعميمية من حيث
المدخالت والعمميات والمخرجات ,ويعمل عمى تحسينو وتطويره وتحقيق الجودة بما
يتناسب مع تمبية احتياجات ومتطمبات المجتمع والتنمية الوطنية ,كما يعمل اإلشراف
التربوي عمى النيوض بمستوى العممية التعميمية من الناحتين الفنية ,واإلدارية بما
يالئم التطورات الحديحة في المجالت التربوية من أجل النيوض بالماسسات المدرسية
كوحدة اساسية لمتطوير التربوي لتادي دورىا بفاعمية وبالتالي تحقق رسالة وراية
وزارة التعميم وفق األىداف التربوية المخطط ليا.
ويعتبر اإلشراف التربوي حمقة الوصل بين الميدان التربوي وبين اإلدارة العميا
في وزارة التعميم ,ووسيمة لتحسين التدريس وتطوير نوعية التعميم من خالل تنمية
كفايات المعمم وتطوير قدراتو التعميمية ,وتزويده بالخبرات التربوية الالزمة لمقيام
بالميام المكمف بيا  ,ولقد شيد اإلشراف التربوي في السنوات األخيرة تطو ارً ممموساً
في المفيوم واألىداف واألساليب  ,فكصب

يمحل عممية تفاعمية إنسانية تيدف إلى

تحسين أداء المعممين والتواصل معيم وتقديم الخدمات المناسبة لمعممية التعميمة
بجميع جوانبيا  ,ومعالجة المشكالت الي تواجو المعممين ومحاولة التخمص منيا ,كما
يعمل عمى تييئة المناخ المناسب لنمو وتطوير قدراتيم عممياً وميارياً ,ورفع المستوى

التحصيمي لمطالب.
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أٍداف االشراف الرتبىٍ
أوردت وزارة المعاااااااااااااارف -اإلدارة العاماااااااااااااة ل شاااااااااااااراف الترباااااااااااااوي( 1887م ,ص
)53األىداف التفصيمية ل شراف التربوي وىي:
 رصد الواقع التربوي وتحميمو ,ومعرفة الظروف المحيطة بو واإلفادة من ذلكفي التعامل مع محاور العممية التعميمية التربوية .

تطوير الكفايات العممية والعممية لدى العاممين في الميدان التربوي وتنميتيا

.

 تنمية االنتماء لمينة التربية والتعميم مع الجيات المختصة  ,لمعمل في برامجاألبحاث التربوية و والتخطيط وتنفيذ وتطوير برامج التعميم والتدريب  ,والكتب

والمناىج  ,وطرق التدريس والوسائل المعينة .
 العمل عمى بناء جسور اتصال متينة بين العاممين في حقل التربية والتعميم ,تساعد عمى نقل الخبرات والتجارب الناجحة  ,في ظل رابطة من العالقات

اإلنسانية  ,رائدىا االحترام المتبادل بين أولئك العاممين في مختمف الواقع .
-

العمل عمى ترسي

القيم واالتجاىات التربوية لدى القائمين عمى تنفيذ

العممية التعميمية في الميدان .
تنفيذ الخطط التي تضعيا وزارة التعميم بصورة ميدانية .
تحقيق االستخدام األمحل ل مكانات المتاحة بشرياً وفنياً ومالياً  ,حتى يمكن

استحمارىا بكقل جيد وأكبر فائدة .

 تقديم العون و المساعدة لممعممين ويكون ذلك عمى اساس من االحتراموالتقدير واكسابيم القدرة عمى تنفيذ المنيج وتطويره وتوفير البيئة التعميمية

المناسبة مما يزيد من كفاءة الناتج التربوي وتحقيق األىداف المرجوة.
 تحقيق غاية اساسيو تتمحل في حسن االستحمار وتوظيف االمكانات المتاحةفي المدرسة

التي تخدم عمميو تنفيذ المناىج و الخطوط المنبحقة عن البرامج التطويرية
المستحدحة  .ويتض

أن ل شراف التربوي أىدافاً واضحة ومفصمة وشاممة لجميع

عناصر العممية التعميمية وال يمكن أن تتحقق إال بتضافر وتعاون جميع الجيات
- 487 -

دور المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعليم العام

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

المعنية في وزارة التعميم لموصول إلى األىداف المنشودة من اإلشراف التربوي,
فالمشرف التربوي ىو مخطط ومنفذ لعمميو االشراف التربوي و الموجو لمنتائج
المدرسية لذا يجب أن يتطور دور المشرف التربوي لينسجم مع تغييرات العصر
وحاجات التربية الحديحة التي تنظر إلي المشرف التربوي عمى انو قائداً تربوياً يسعى

إلي تحسين العممية التعميمية و يعمل عمى تطورييا وتجويدىا ,وعميو أن يعي األىداف

التي يسعى اإلشراف التربوي الى تحقيقيا والتي تعينو عمى إدراك ميمتو ومساعدتو
عمي القيام بيا عمى أكمل وجو.

خصائص اإلشراف الرتبىٍ
اإلشراف التربوي يتصف بعدد من الخصائص التي تساعد كل العاممين والمتكحرين
بالعممية التعميمية عمى القيام بالميام المكمفين بو .حيث يرى العجمي( 4337م)أن من
خصائص اإلشراف التربوي ما يمي:
 أنو عممية قيادية تتوافر فييا مقومات الشخصاية القوياة التاي تساتطيع التاكحيرفي المعممين والطالب وغيرىم ممن ليم عالقة بالعممياة التربوياة ,وتعمال عماى
تنسيق جيودىم ,من أجل تحسين تمك العممية وتحقيق أىدافيا.
 عممية تفاعمية تتغير ممارستيا بتغير الموقف والحاجات التاي تقابمياا ومتابعاةكل جديد في مجال الفكر التربوي والتقدم العممي.

 عمميااة تعاونيااة فااي مراحميااا المختمفااة (ماان تخطاايط وتنساايق وتنفيااذ وتقااويمومتابعة) ترحب باختالف وجيات النظر ,مما يقضي عمى العالقة السامبية باين

المشارف والمعماام ,وياانظم العالقااة بينيمااا لمواجيااة المشااكالت التربويااة وايجاااد
الحمول المناسبة.
 عممياااة تعناااى بتنمياااة العالقاااات اإلنساااانية والمشااااركة الوجدانياااة فاااي الحقااالالتربااوي ,بحيااث تتحقااق الترجمااة الفعميااة لمبااادا الشااورى واإلخااالص والمحبااة
واإلرشاد فاي العمال ,والجدياة فاي العطااء ,والبعاد عان اساتخدام السامطة وكحارة
العقوبات وتصيد األخطاء .,ال .
 عمميااة عمميااة لتشااجيع البحااث والتجريااب واإلبااداع ,وتوظااف نتائجيااا لتحسااينالتعميم ,وتقوم عمى السعي لتحقيق أىداف واضحة قابمة لممالحظة والقياس.
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 عممية مرنة متطورة تتحرر من القيود الروتينية ,وتشاجع المباادرات اإليجابياة,وتعمل عمى نشر الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة ,وتتجاو إلاى مروناة العمال

وتنويع األساليب .
 عمميااة مسااتمرة فااي ساايرىا نحااو األفضاال ,ال تباادأ عنااد زيااارة مشاارف وتنقضاايبانقضاء تمك الزيارة ,بل يتمم المشرف الالحق مسيرة المشرف السابق .

 عمميااة تعتمااد عمااى الواقعيااة المدعمااة باألدلااة الميدانيااة والممارسااة العمميااة,وعمى الصراحة التامة في تشخيص نواحي القصور في العممية التربوية.

 عممية تحترم الفروق الفردية بين المعممين وتقدرىا ,فتقبل المعمام الضاعيف أوالمتذمر ,كما تقبل المعمم المبدع والنشيط .

 عممياااة وقائياااة عالجياااة ىااادفيا تبصاااير المعمااام بماااا يجنباااو الخطاااك فاااي أحنااااءممارستو العممية التربوية ,كما تقدم لو العون الاالزم لتخطاي العقباات التاي قاد

تصادقو في أحناء عممو .
 -عممية تيدف إلى بناء اإلشراف الذاتي لدى المعممين .

 عمميااة شاااممة تعنااى بجميااع العواماال الماااحرة فااي تحسااين العمميااة التعميميااةوتطوير ضمن

اإلطار العام ألىداف التربية والتعميم.3
 -وسيمة ىامة لتحقيق أىداف السياسة التعميمية خاصة وأىداف التربية عامة.

مبادئ اإلشراف الرتبىٍ
من أبرز القواعد والمبادا ل شراف التربوي

ما ذكره (اإلبراىيم4334,م

ومساد4334,م)وىي:
 احتاااارام شخصااااية الفاااارد :حيااااث أنااااو يتطمااااب ماااان المشاااارف التربااااوي احتاااارامكاااال فاااارد يتعاماااال معااااو ,فعناااادما يااااتم احتاااارام المعماااام وتقااااديره ياااانعكس ذلااااك

عمى عالقتو بطالبو وتعاممو معيم.
 التعااااااون واإلسااااايام فاااااي العمااااال الجمااااااعي :وذلاااااك باااااكن يساااااود كااااال فاااااردالشاااعور بوحااادة الجمااااعي ,مماااا ياااادي إلاااي التقميااال مااان الوقاااوع فاااي الخطاااك

 ,ويوفر الوقت والجيد نتيجة لتوزيع العمل.
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 المناقشاااة  :ويقصاااد بياااا إشاااراك المعمماااين فاااي تباااادل وجياااات النظااار عنااادمناقشااااة موضااااوع معااااين أو مشااااكمة ماااان المشااااكالت ,بطريقااااة تعتمااااد عمااااى

االقناااااع القااااائم عمااااى الاااادليل مااااع احتاااارام وجيااااات نظاااار الجميااااع  ,وتااااوفير
الجااااو الااااديمقراطي  ,مااااع التككيااااد عمااااى ضاااارورة إصااااغاء المشاااارف التربااااوي
لجميع اآلراء بصدر رحب.
 تشااااجيع اإلبااااداع ويااااتم ذلااااك عاااان طريااااق تنميااااة ميااااارات التفكياااار اإلبااااداعيلموصاااول عااان طرياااق التفكيااار العمياااق والبحاااث والتجرياااب لكااال جدياااد فاااي

الرأي والعمل.
 المروناااااة :اإلشاااااراف الترباااااوي عممياااااة مرناااااة متطاااااورة فياااااو لدياااااو القابمياااااةلمتكيااااف وفااااق المواقااااف المتغياااارة والجدياااادة بكفاااااءة عاليااااة ,حيااااث يضااااطر
المشاااارف التربااااوي المااااامن بالتجديااااد أحياناااااً إلجااااراء تعااااديالت فااااي خططااااو
ووساااائمو ليعاااالج موقفااااً طااا أرً أو يضااامنيا فكااا ارً أساااتجد ,فاإلشاااراف الترباااوي
ال يعتماااد عماااى أساااموب واحاااد وانماااا أسااااليب متعاااددة وذلاااك لتحقياااق ىااادف

تربوي محدد.
 -األسااااموب العممااااي فااااي البحااااث والتفكياااار  :فيجااااب عمااااى المشاااارف التربااااوي

أن يكاااااون مممااااااً بكسااااااليب البحاااااث العمماااااي ووساااااائمو ,وضااااارورة تبصاااااير
المعممااااين بياااااا ,ومسااااااعدتيم عماااااى اسااااتعماليا وتجرياااااب أسااااااليب وطااااارق
جديااااادة فاااااي العمااااال  ,بحياااااث يصاااااب ىاااااذا التوجاااااو عاااااادة ساااااموكية لااااادى

المعمماااين فيكساااروا قياااود الرتاباااة ,مماااا يجعااال األعماااال التاااي يقوماااون بياااا
تتصف بالحيوية والتجديد .

وظائف اإلشراف الرتبىٍ
تعددت وظائف اإلشراف التربوي نظ ارً لطبيعة العمل الذي يقوم بيا المشرف التربوي

وكذلك أىداف اإلشراف التربوي ولقد أورد (العاجز وحمس4338,م ووزارة المعارف-
دليل المشرف التربوي 1518,ىا) عدد من الوظائف وىي:
 وظاااائف إداريااااة ,وظااااائف تنشاااايطية ,وظاااائف تدريبيااااة ,وظااااائف بححيااااة,وظاااائف تقويمياااة ,وظاااائف تحميمياااة وتتضااامن ( وظاااائف تتعماااق بتقاااويم
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المعماام  ,ووظااائف تتعمااق بااالمنيج والمقااررات الدراسااية ,ووظااائف تتعمااق
بالكتب الدراسية ,ووظائف تتعمق بالوسائل والتجييزات المدرسية )
ويتض مما سبق تعدد وظائف اإلشاراف الترباوي وىاذه الوظاائف
تتطمب أن يكون المشارف الترباوي لدياو خبارات كبيارة وتخطايط جياد وقادرة
عمى إدارة الوقت وتطوير لمياراتو وقدراتو لمقيام بتمك الوظاائف ,باإلضاافة
إلاااى الحاجاااة لتظاااافر الجياااود باااين المشااارف الترباااوي والقياااادة المدرساااية
والمعممين لكي تحقاق أىاداف االشاراف الترباوي مماا يناتج عناو جاودة فاي
مخرجااات العمميااة التعميميااة فااي المدرسااة وتحسااين فااي البيئااة المدرسااية
وأداء المعممااين وتطااوير قاادراتيم ممااا يكااون لااو أحاار إيجااابي وفعااال فااي
العممية التعميمية والتربوية وينعكس عمى المستوى التحصيمي لمطالب.

كفايات املصرف الرتبىٍ
المشرف التربوي ىو من يسند اليو مساولية االشراف عمى المدارس ومتابعة أداء
المعممين فييا لتحقيق النمو الميني لممعمم وتطوير أدائو بما ينعكس ايجابياً عمى

المستوى التعميمي لمطالب ويادي إلى مخرجات تمتمك ميارات ذات جودة عالية لذا

يتطمب من المشرف التربوي لكي يقوم بتمك األدوار المناط بو بفاعمية وكفاءة أن تتوافر
لديو مجموعة من الكفايات الخاصة التي تتميز باإلضافة والمعاصرة واالرتباط بالمجتمع
ومسايرة تطوره لتحقيق األىداف التعميمية والتربوية التي يتطمع إلييا المجتمع ,وىذه
الكفايات يكتسبيا المشرف التربوي بالدراسة األكاديمية أو التدريب المستمر وبالخبرة
المتنامية ,وقد صنفت المراجع العممية والبحوث والدراسات التربوية التي اطمع عمييا
الباحث كفايات المشرف التربوي بتصنيفات مختمفة ترتكز عمى حالحة محاور رئيسية
وىي  :الكفاية الحقافية  ,والكفاية المينية  ,والكفاية االجتماعية.
فقاااااد صااااانف كاااااالً مااااان (الخطياااااب,4334م والباااااابطين4335 ,م والعااااااجز وحماااااس,

4338م وعااااااااايش4313,م) الكفايااااااااات إلااااااااى ( كفايااااااااات العالقااااااااات اإلنسااااااااانية,

كفاياااااااااات التخطااااااااايط  ,كفاياااااااااات االتصاااااااااال ,كفاياااااااااات النماااااااااو الميناااااااااي لمقاااااااااادة
والمعممين(التااااادريب) ,كفاياااااات اساااااتخدام التقنياااااة الحديحاااااة ,كفاياااااات اإلشاااااراف عماااااى
المناااااااىج والباااااارامج التربويااااااة ,الكفايااااااات الشخصااااااية (الذاتيااااااة),الكفايااااااات اإلدراكيااااااة
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(التصااااورية) ,الكفايااااات الفنيااااة ,كفايااااات التغيياااار ,كفايااااات تطويريااااة ,كفايااااات البحااااث
العممي).
ويري الباحث أن الكفايات السابقة ذات أىمية بالغة في تحقيق نجاح
المشرف التربوي في أداء عممو وافتقاد المشرف التربوي لكفاية أو أكحر من تمك
الكفايات سوف ياحر سمباً عمى قدرتو في أداء عممو عمى الوجو األكمل ,عمى أننا

يجب أن نعمم أن توفر كل ىذه الكفايات في شخصية فرد واحد من أفراد اإلشراف

التربوي أمر بعيد المنال ولكن توفر معظم أو أكبر قدر منيا يجب أن يكون معيارنا في
عممية اختيار الفرد المناسب لمينة اإلشراف التربوي ألن أي أساس رخر الختيار
المشرف التربوي لن يعطي النتائج المرجوة وبالتالي لن يساعد عمى النجاح الذي
نسعى إليو من خالل اإلشراف التربوي ,كما أن المشرف التربوي باإلضافة إلي تمك
الكفايات يحتاج أن تتوفر فيو بعض الصفات لكي يصب مشرفاً ناجحاً يكون لو أحر في

الميدان.

االعتناد املدرسٌ
يعاااد االعتمااااد مااان وساااائل ضااامان الجاااودة بااال يمكااان النظااار إلياااو باعتبااااره نوعاااا مااان
المراجعاااااة الشااااااممة والتقيااااايم المساااااتمر لممدرساااااة(االعتماد الماسساااااي) ,أو البااااارامج(
اعتماااااد البرامج)فيااااو أداة تقااااويم ,ىاااادفيا توكيااااد وتحسااااين الجااااودة ,ولقااااد حظياااات
عممياااااات إصاااااالح الاااااتعمم باىتماااااام كبيااااار فاااااي معظااااام دول العاااااالم  ,واعتبااااار بعاااااض
المفكااارين أن أىااام حااادث فاااي تااااري إصاااالح الاااتعمم فاااي النصاااف الحااااني مااان القااارن
العشااارين ,ىاااو ظياااور حركاااة المعاااايير فاااي أمريكاااا مماااا جعميااام يطمقاااون عماااى ىاااذا
العصاااار ,عصاااار الجااااودة الشاااااممة ,وأصااااب المجتمااااع العااااالمي ينظاااار إلااااى الجااااودة
الشاممة واالصالح التربوي عمى أنيما وجيان لعممة واحدة(.مسعود 4336,م)
كماااااا ارتبطااااات حركاااااة المعاااااايير بحاااااركتين أخاااااريين كبيااااارتين ىماااااا الجاااااودة
الشاااااممة واالعتماااااد التربااااوي ,حتااااى أصاااابحت الحركااااات الااااحالث فكاااا ارً تربوياااااً متربطااااا,

حال حااااي األبعاااااد خااااالل حقبااااة التسااااعينيات ,ماااان حاااام أصاااابحت المعااااايير ىااااي الماااادخل
الحقيقااااااي عمااااااى تحقيااااااق الجااااااودة بالماسسااااااات التعمميااااااة ,وأصااااااب االعتماااااااد ىااااااو
الشااااايادة باااااكن الماسساااااة التعميمياااااة قاااااد حققااااات معاااااايير الجاااااودة المعمناااااة ,وباااااذلك
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ارتبطااات العناصااار الحالحاااة ارتباطااااً وظيفيااااً بحياااث أصاااب ال يمكااان الفصااال بينيماااا(.

البيالوي 4335 ,م).

ولااذلك أصااب نظااام االعتماااد المدرسااي وتوكيااد الجااودة لمماسسااات التعميميااة,
جزءا ال يتج أز من منظومة التقاويم والتطاوير المساتمر لجمياع عناصار العممياة التعممياة,
وبالتالي تحتاج مادارس التعمايم األساساي إلاى منظوماة متكامماة مان المعاايير القياساية,
ورليااات قياااس األداء طبقااً لممعااايير القوميااة والدوليااة لتعماال عمااي رفااع األداء فااي كافااة

أوجاااو العممياااة التعميمياااة ,وليااانعكس ذلاااك عماااى القااادرات التنافساااية لمخرجين(.مساااعود,
4336م).

أٍداف االعتناد املدرسٌ :
نظا ارً لماادور الااذي يقااوم بااو االعتماااد المدرسااي لتحسااين العمميااة التعميميااة فااكن أىدافااو
تتعدد ومن تمك األىداف ايجاد معايير لمتقييم الداخمي في المدارس ,وكاذلك التككاد مان

الحااد االدنااى ماان الشااروط والمواصاافات ف اي المدرسااة محاال التقياايم واالعتماااد ,وضاامان
مستوى جيد مان األداء األكااديمي والترباوي ,التككاد مان وصاول الطاالب وأوليااء األماور
إلاااى المعموماااات التاااي تباااين كيفياااة حصاااول الطاااالب عماااى شاااياداتيم بموجاااب معاااايير
اكاديمية نوعية ,وتعرياف أبنااء المجتماع وماسسااتو وجياتاو الرسامية بواقاع ماسساات
التربية والتعمايم مان حياث الكفااءة ومساتواىا العمماي ,وخدماة المجتماع وذلاك مان خاالل
رفع كفاءة ماسساتو التعميمية وتحسين أدائيا ,ومساعدة المدرسة عمى معرفاة الجواناب
االيجابيااة لاادييا وتعزيزىااا وتالفااي مااا ىااو ساامبي ووضاع البارامج العالجيااة المناساابة لااو,
والتككد من أن المدرسة لادييا أىاداف مقبولاة ومحاددة وتمتماك مصاادر ووساائل مناسابة
لتحقيقيا ,وتشاجيع التطاور والنماو الاذاتي مان خاالل التقاويم المساتمر ,تشاجيع التنوياع
والتجريااب واالبتكااار ضاامن حاادود المعااايير المتفااق عمييااا ,والتككااد ماان وجااود إج اراءات
مناسبة لمتحسين ,والتككد من أن األموال العامة تذىب ل ىداف الموضوعة مان أجمياا,
وتجنب وقوع عيوب في المنتجات والخدمات.
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أٍنًُ االعتناد املدرسٌ
إن أىميااة االعتماااد المدرسااي تتض ا ماان األىااداف التااي يسااعى لتحقيقيااا ,فاالعتماااد
المدرسي ىو اآللية التي تستخدم محمياً وعالميا لمتابعاة معاايير الجاودة فاي الماسساات

بناء عمى الخادمات التاي ياتم تقاديميا لمطاالب والمجتماع  ,حياث
التعميمية ,ويتم تقييمو ً
أشار عبده(4310م)إلى أن أىمية االعتماد المدرسي تتضا فاي تشاجيعو عماى التمياز
فااي الماادارس عاان طريااق وضااع معااايير وقواعااد عامااة لتقااويم جااودة التعماايم وتشااجيع
عمميات التحسين والتطاوير فيياا ,وتظيار أىمياة االعتمااد المدرساي فاي تحقياق أىاداف
عددياااة كماااا ذكرىاااا العتيباااي(4315م) ومنياااا تطاااوير األداء المدرساااي بجمياااع جوانباااو
التعميميااة حيااث تتمحااور متطمبااات االعتماااد المدرسااي حااول إصااالح المدرسااة ,وقاادرتيا
عمى التقييم الذاتي ,وتحدياد أولوياات التطاوير ,والتككياد عماى اساتيفاء المدرساة لمعاايير
الجااودة التااي تعاادىا ىيئااة االعتماااد التربااوي ,واطمئنااان أعضاااء المجتمااع المحمااي بااكن
أبنااائيم يتعممااون تعميماااً تتااوافر فيااو شااروط ومعااايير الجااودة ,وتتااوافر فيااو المقومااات
الالزمة إلعاداد جيال المساتقبل ,وزياادة الشاراكة المجتمعياة لممدرساة حياث يتككاد أوليااء

األمااور ورجااال األعمااال بااالمجتمع المحمااي بااكنيم يجنااون حماارة جيااودىم ,وتحسااين أداء
الطالب بمختمف الجوانب المعرفية والوجدانية ,والجانب االجتماعي والميارى.

مبادئ االعتناد املدرسٌ
يتضمن االعتماد المدرسي عدداً من المبادا مما يجعمو وسيمة ىامة إلى تحقياق أفضال
مستويات الجودة ,وىذه المبادا التي يقوم عمييا يسترشد بياا وتحكماو وتوجياو وتساير

برامجااو وأنشااطتو ,ولقااد ذكاار كاالً ماان (الخطيااب4337,م ومكتااب التربيااة لاادول الخماايج

العربي 4311,م)مجموعة من المبادا لالعتماد المدرسي وىي:

 أن يكااون االعتماااد مطمبااااً اجتماعيااا يساااعى المجتمااع لتحقيقاااو ,وجعمااو ممارساااة
مقبولااة ماان قباال الماسسااات التعميميااة الخاصااة والحكوميااة ,أن يكااون لالعتماااد

المدرسااي أىااداف واضااحة يسااعى إلااى تحقيقيااا وذلااك ماان أجاال أال تتحااول عممااة
االعتماااد إلااى أداة تسااتخدم لتشااويو ساامعة الماسسااات التربويااة واب اراز نقائصااو,
وىااذا يسااتوجب االلتاازام باألىااداف المحااددة ساامفا لالعتماااد المدرسااي ,أن يكااون
لالعتمااد أنظماة ولاوائ يسااير عميياا ,وتوضاي الكيفياة التااي ياتم بياا إجارااه ,أن
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يقوم باالعتماد المدرساي ىيئاة مساتقمة فاي تنظيمياا وممارساتيا ,وال تخضاع ألي
ضغوط من داخل الماسسات التعميمية الخاضعة لمتقويم أو من خارجيا ,مان أجال
تحقيق المصداقية في التقويم والق اررات ,شاريطة أن تتاوافر لياا اإلمكاناات المادياة
والبشرية الالزمة لمقيام بمياميا.

خصائص االعتناد املدرسٌ
يعااد االعتماااد مطمااب عممااي واجتماااعي لمااا لااو ماان خصااائص تجعمااو يااتالزم مااع ضاامان
الجودة في الماسسات التعميمية بشكل عام وماسسات التعميم العاام بشاكل خااص حياث
يتسم بمجموعة من الخصائص ومن ذلك ما أورده شاعالن(4311م,ص )84وىاي :أناو
يعااد ماادخال لتحقيااق الجااودة الشاااممة لجميااع جوانااب العمميااة التعميميااة  ,كمااا أنااو حاااف ازً
لالرتقاااء بالعمميااة التعميميااة ككاال ,ومبعااث اطمئنااان المجتمااع لخريجااي ىااذه الماسسااة,

بنااء
ومصدر تككيد وتشجيع لمماسسة التعميمية عمى اكتسااب شخصاية وىوياة مميازة ,و ً
عمى منظومة معايير أساسية تضمن قد ارً متفقاً عميو من الجودة ,وال ييتم فقاط باالمنتج

النيااائي لمعمميااة التعميميااة ولكنااو ييااتم باانفس القاادر بكاال الجوانااب ومقومااات الماسسااة
التعميمية ,ومدخل إلى دعم الماسسات التعميمية ,وتحسينيا والوصاول بياا إلاى مساتوى
الجودة المنشودة.
وذكااار حساااين(4334م,ص )435عااادد مااان الخصاااائص لالعتمااااد وىاااي :أن

االعتماااد يمكاان أن يااتم عمااى مسااتوى الماسسااة أو عمااى مسااتوى برنااامج دراسااي ,وُيعااد
االعتمااااد مااان ماسساااة عالمياااة قااا ار ارً رسااامياً ,ويعتماااد االعتمااااد عماااى التقاااويم الشاااامل
لمماسسة التعميمية ,لالعتماد بعض النتائج في المجاال الميناي والتاي تتعماق بااالعتراف
والترخيص والتكىيل ومن شيادة الجودة لمماسسة.

أىىاع االعتناد املدرسٌ
تعددت وجهات نظر الباحثين بشأن أنواع االعتماد المدرسي ؛ فيقسممون للمث ثةثم
أنواع طبقا للنوع( أكاديمي ,وميني ,وماسسي) ,وىنااك مان صانفو تصانيف حنائيااً إلاى
(ماسسي ,ومتخصص) ,وىنااك مان قسامو إلاى( أكااديمي ,وميناي ,وبرامجي)وقاد تبناي

ك االً من(مكتااب التربيااة لاادول الخماايج العربااي 4311,م وأحمااد4311,م والشاارقاوي ,

4334م) تقسيم االعتماد في الماسسات التعميمية إلى حالحة أنواع وىي:
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 االعتماد العام لمماسسة :وىو عممية تقوم جودة المستوى التعميماي لمماسساة ,وياتمماان خالليااا ماان الماسسااة التعميميااة االعت اراف بكنيااا قااد حققاات الشااروط والموصاافات
المطموبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايير محددة سمفا ,ومن جية خارجية.
 االعتماااد البرامجااي أو المتخصااص :ويطمااق عميااو االعتماااد التخصصااي ويقصااد بااوتقياايم الب ارامج بماسسااة مااا ,والتككااد ماان جااودة ىااذه الب ارامج وماادى مناساابتيا لمسااتوى
الشيادة الممنوحة ,ويرتبط بييئات اعتماد فنية وطنية .
 االعتماااد المينااي المتخصااص :ويقصااد بااو االعت اراف بالكفايااة لممارسااة مينااةالتاادريس فااي ضااوء معااايير تصاادرىا ىيئااات ومنظمااات متخصصااة عمااى المسااتوى
المحمي واإلقميمي ,والدولي.

مراحل االعتناد املدرسٌ
لكي تحصل المدرسة عمى االعتمااد المدرساي الباد أن تمار بمجموعاة مان المراحال ولقاد
كااان ىناااك اخااتالف بااين الدراسااات فااي تحديااد عااددىا ومساامياتيا ولكنيااا فااي مجمميااا
تتشابو من حيث المراحل األساسية وىاي حاالث مراحل(مرحماة التحضاير لعممياة االعتمااد
– مرحمة االعتماد – مرحمة ما بعد االعتماد)أما ما يتفرع من تمك المراحال فيكاون ىنااك
بناء معايير ىيئة االعتمااد التاي تعتماد تماك المادارس ,ولقاد أورد مكتاب التربياة
اختالف ً
العربي لدول الخميج(4311م)تمك المراحل األساسية كما يمي:
أوالً  :التحضير لعممية االعتماد  -وتنقسم ىذه المرحمة إلى قسمين ىما :

 الدراسة الذاتية :ويقصاد بياا الدراساة الذاتياة التاي تقاوم بياا المنشاكة التعميمياة عاننفسيا بيدف االعتماد التربوي.

 مراجعة الدراسة الذاتية  :يشكل فريق متخصص ليذا الغرض يسامى يفرياق مراجعاةالدراسة الذاتيةي.

 ثاىًاً :عنلًُ االعتناد املدرسٌ :يقوم فريق االعتماد المدرسي المكون من خبراء في مجال التربية والتعميم باآلتي :
 االطالع عمى الدراسة الذاتية وقراءتيا قراءة متكنية .
 زيارة المنشكة التعميمية والوقوف زعمى إمكاناتيا وتجييزاتيا .
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 االجتماااع بكوليااااء أمااور الطاااالب ألخااذ أراءىااام حااول المنشاااكة التعميميااة والتعااارف عماااى
انطباعاتيم ومستوى الرضي لدييم عن المنشكة التعميمية .
 االجتماع بالطالب لمتعرف عمى انطباعاتيم وررائيم عن المنشكة التعميمية .
 االجتماع بشدارة المنشكة التعميمية ومعممييا .
 يجتمااع فريااق االعتماااد المدرسااي لمناقشااة التقرياار الختااامي عاان المنشااكة التعميميااة حاام
إصداره .

ثالجاً :ما بعد عنلًُ االعتناد املدرسٌ :
تقااوم الييئااة بتجميااع تقااارير االعتماااد لممنشااكة التعميميااة حاام تعماال عمااى تصاانيفيا وفق ااً
لممعايير المحددة في نظام االعتماد المدرسي.

متطلبات تطبًل معايري االعتناد املدرسٌ

كما أوض النوح ورخرون (4314م) أن متطمبات االعتماد المدرسي ىي :
-1

أن تحاادد المدرسااة أىاادافيا ,عمااى أن تكااون منسااجمة مااع أىااداف الااوزارة
وأىداف المجتمع.

-4

أن تكاااون اآللياااة المساااتخدمة فاااي اعتمااااد المدرساااة أو البرناااامج مناسااابة
لظروف المجتمع وحقافتو وامكاناتو والواقع القائم لمماسسات التعميمية .

-0

تشاااجيع التغييااار والتطاااوير المساااتمر ,بيااادف تحسااان األنشاااطة وانجاااازات
الطالب .

-5
-4

تييئة المناخ لتقبل حقافية اعتماد الماسسات التعميمية أو البرامج .
وجود خبراء مختصين ومدربين عمى كيفياة تييئاة المدرساة وكيفياة تطبياق
االعتماد المدرسي.

معىقــات تطبًــل معــايري االعتنــاد املدرســٌ يف التعلــًه العــاو باملنلكــُ العربًــُ
الشعىديُ
توجد بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجو تطبيق االعتماد المدرسي ومعاييره
وخاصة مع ظيور العديد من التحديات العممية واالقتصادية والحقافية واالجتماعية
والتكنولوجية ,ومقاومة التغير ا لتي قد تكون من المجتمع أو العاممين في المجال
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التعميمي مما قد يشكل عقبة في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميم
العام ,ومن ىذه المعوقات كما ذكرتيا الشربيني4310(.م,ص  )108معوقات متعمقة
بنمط اإلدارة ,معوقات متعمقة بنمط العمل .معوقات متعمقة بمناخ العمل.

ىتائج الدراسُ ومياقصتَا
تم من خالل اإلطار الميداني اإلجابة عمى أسئمة الدراسة عمى النحو التالي:
النتائج المتعمقة بشجابة الساال األول :
ماااا درجاااة إسااايام المشااارفين الترباااويين فاااي تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي
التعمااااايم العاااااام بالمممكاااااة العربياااااة الساااااعودية فاااااي ضاااااوء المعاااااايير العالمياااااة ,فيماااااا
يتعمااااااق بالمجاااااااالت( الرايااااااة والرسااااااالة ,والحوكمااااااة والقيااااااادة ,والتعماااااايم والااااااتعمم,
ومصااااادر المعمومااااات وأنظمااااة الاااادعم ,وااللتاااازام باسااااتخدام النتااااائج لمتحسااااين) ماااان
وجية نظر المشرفين التربويين ؟
ل جابااة عاان السااال األول تاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي واالنحاراف المعياااري لدرجااة
إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي ماادارس التعماايم
العاااام فيماااا يتعماااق لمدرجاااة الكمياااة لالساااتبيان ومجاالتاااو( الراياااة والرساااالة ,والحوكماااة
والقيادة ,والتعميم والتعمم ,ومصادر المعمومات وأنظمة الدعم ,وااللتازام باساتخدام النتاائج
لمتحسين )وفقرات كال مجاال مان المجااالت ,ورتبات المجااالت والفقارات حساب المتوساط
الحسابي ,ودرجة موافقة عينة الدراسة.
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أو ًال  :درجُ إسَاو املصرفني الرتبىيني يف تطبًل معايري االعتناد املدرسٌ

:

جذول سقى ()1
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ دىل دسجخ إعهبو
انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ انتؼهُى انؼبو ثبنًًهكخ انؼشثُخ
أفشاد ػُُخ انذساعخ ٌ*= 343
سقى
انًجبل

انًجبالد

3

انتؼهُى وانتؼهى

37.5

2

انذىكًخ وانقُبدح

3663

47.2

4

يصبدس انًؼهىيبد وأَظًخ انذػى

363.

46.3

يتىعطخ

5

االنتضاو ثبعتخذاو انُتبئج نهتذغٍُ
انًغتًش

3624

4634

يتىعطخ

4

1

انشؤَخ وانشعبنخ

364.

4635

يتىعطخ

5

انًتىعط انؼبو إلعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ
تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ يذاسط
انتؼهُى انؼبو

انًتىعط
انذغبثٍ**

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دسجخ
انًىافقخ

انتشت
َت

47.4

كجُشح

1

كجُشح

2
3

3641

4665

يتىعطخ

يتض من الجدول رقم ()1أن المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة
حول إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام
بالمممكة العربية السعودية بمغ(  ,)0,51وىذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون
أن إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميم
العام بالمممكة العربية السعودية بدرجة متوسطة ,وربما يرجع ذلك إلى عدم توفر
متطمبات االعتماد المدرسي في مدارس التعميم العام بالمممكة العربية السعودية,
وضعف في نشر حقافة االعتماد المدرسي بين أفراد المجتمع التعميمي في المدارس,
وقمة البرامج التدريبية الخاصة بتدريب المشرفين في التربويين وقادة المدارس
والمعممين عمى تحقيق معايير االعتماد المدرسي.
أما فيما يتعمق بارراء أفاراد عيناة الدراساة حاول إسايام المشارفين الترباويين فاي
تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية الساعودية لكال مجاال
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من مجاالت االعتماد المدرساي فيتضا مان الجادول رقام ( )1أن المتوساطات الحساابية
آلراء أفراد عينة الدراسة تراوحات باين(  ,)0,64-0,36وىاذا يشاير إلاى أن أفاراد عيناة
الدراسة يرون أن إسيام المشرفين الترباويين فاي تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي
التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية تراوحاات مااا بااين درجااة كبياارة ومتوسااطة .كمااا
يتضا ماان الجاادول أن ترتيااب إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد
المدرسااي فااي التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية حسااب رراء أف اراد عينااة الدراسااة
جاءت كما تباين المتوساطات الحساابية عماى النحاو التاالي :حصال عماى المرتباة األولاى
مجااال التعماايم والااتعمم وبدرجااة كبياارة بمتوسااط( ,)0,64ويميااو مجااال الحوكمااة والقيااادة
حصاال عمااى المرتبااة الحانيااة بدرجااة كبياارة بمتوسااط( ,)0,50بينمااا حصاال مجااال مصااادر
المعمومات وأنظمو الدعم عمى المرتبة الحالحة وبدرجة متوسطة بمتوساط( ,)0,06وياكتي
في الترتيب الرابع مجال االلتازام باساتخدام النتاائج لمتحساين المساتمر وبدرجاة متوساطة
بمتوسط( ,)0,43وحصل عمى الترتيب األخير مجاال الراياة والرساالة وبدرجاة متوساطة
بمتوساااط( ,)0,36ويتضااا مااان النتيجاااة الساااابقة أن إسااايام المشااارفين الترباااويين فاااي
تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام في ما يتعماق بمجاالي التعمايم والاتعمم,
ومجال الحوكمة والقيادة جاء بدرجة كبيارة ,وقاد يعاود ىاذا إلاى ارتبااط المشارف الترباوي
المباشاار بعمميااة التعماايم والااتًعمم نتيجااة ممارسااة عممياام اإلش ارافي ومااا يقومااون بااو ماان
تزويااد المعممااين بكساااليب حديحااة لمتعماايم والااتًعمم ,كاام يعماال المشاارف التربااوي عمااى نقاال

الخب ارات بااين المعممااين واسااتخدام االساااليب التااي تساااىم فااي تحفيااز المعممااين لتطااوير
قدراتيم وتحسين أدائيم ,كما يساىم في تطوير مياراتيم التدريساية مماا يكاون لاو األحار

الفعال في تحسين مخرجات التعميم ,كما يزود قائد المدرسة ببعض البياناات والمعموماات
ً
التااي تتعمااق بالقيااادة وااللت ازام باألنظمااة والماوائ والتعميمااات الصااادرة ماان وزارة التعماايم,
إضافة إلى أنو ُيمزم قيادة المدرسة بالتقيد بالموائ والقاوانين المتعمقاة بالعمال المدرساي,
كمااا يتض ا ماان الجاادول أن حصااول إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير
االعتماااد المدرسااي فيمااا يتعمااق بالرايااة والرسااالة ,ومصااادر المعمومااات وأنظمااة الاادعم,
وااللتزام باستخدام النتاائج لمتحساين عماى درجاة متوساطة ,وربماا يعاود ذلاك إلاى ضاعف
ميارات المشرف التربوي في صياغة الراياة والرساالة لممدرساة ألناو يتطماب مناو دورات
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وميااارات فااي التخطاايط االسااتراتيجي وضااعف اىتمااام مكتااب التعماايم بتاادريب المشاارفين
الترباويين عماى التخطايط االساات ارتيجي وتادريبيم عماى صااياغة الراياة والرساالة لماادارس
التعماايم العااام ,وضااعف اىتمااام المشاارف فااي التطااوير الااذاتي باااالطالع عمااى الدراسااات
والبحااوث المتعمقااة بااالتخطيط االسااتراتيجي ,واالساااليب العمميااة لوضااع الرسااالة والرايااة
لمماسساااات التعميمياااة ,وتتفاااق ىاااذه النتيجاااة ماااع نتيجاااة دراساااة كااال مااان( الشااامراني,
4337م) ( الغاماادي4315 ,م) ( القحطاااني4314 ,م) والتااي بيناات أن درجااة تطبيااق
معااايير االعتماااد المدرسااي العااالمي بماادارس التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية
جاءت بدرجة متوسطة بالنسبة لحمحي معايير االعتماد المدرسي العالمي ,كما اتفقات ماع
دراسااة الااريس(1505ه) والتااي بيناات أن ماان أباارز معوقااات تطبيااق االعتماااد المدرسااي
ضعف تبناي اإلدارة العمياا تطبياق نظاام الجاودة الشااممة وىاو أسااس االعتمااد المدرساي
فااي التعماايم العااام ,باإلضااافة إلااى وجااود قصااور فااي دعاام إدارة التعماايم ,ومكاتااب التعماايم
والمدارس لموصول إلى منظمات متعممة.
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ثاىًاً :درجُ عبارات كل دلال مً معايري االعتناد املدرسٌ :
- 0

دلال الرؤيُ والرسالُ:

جذول سقى ()2
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ نؼجبساد انًجبل األول
(انشؤَخ وانشعبنخ) دىل إعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ
انتؼهُى انؼبو
سقى
انؼجبسح
2
1
6

3

.

3

4
5
,

يجبل انشؤَخ وانشعبنخ
َغههههى انًشهههشف انتشثهههىٌ ثتضوَهههذ قبئهههذ
انًذسعههخ وانًؼهًههٍُ ثطههشل تذهُههم انىاقههغ
انًذسعٍ 7
َغهى انًششف انتشثىٌ فٍ تطىَش قذساد
قبئذ انًذسعهخ وانًؼهًهٍُ فهٍ كُ ُهخ و هغ
سعبنخ وسؤَخ انًذسعخ 7
َؼًم انًششف انتشثىٌ ػهً يشبسكخ قبئذ
انًذسعخ ثبالهتًبو ثتذقُق سعبنخ وسؤَهخ
انًذسعخ7
َغهى انًششف انتشثىٌ يغ قبئذ انًذسعخ
وانًؼهًٍُ فٍ كُ ُهخ تىيُهن َتهبئج تذهُهم
واقههههغ انًذسعههههخ إلػههههذاد سعههههبنخ وسؤَههههخ
انًذسعخ7
َغههههى انًشهههشف انتشثهههىٌ فهههٍ أٌ تكهههىٌ
سعبنخ انًذسعخ وسؤَتههب وا هذخ فهٍ كهم
جىاَت انذُبح انًذسعُخ 7
َغهههههى انًشههههشف انتشثههههىٌ فههههٍ و ههههغ
إجهههشاءاد وا هههذخ تًكهههٍ انًذسعهههخ يهههٍ
تذذَههذ دسجههخ َجبدهههب فههٍ تطجُههق وتذقُههق
سعبنتهب وسؤَتهب 7
َتؼههههبوٌ انًشههههشف انتشثههههىٌ يههههغ قبئههههذ
انًذسعهههههخ وانًؼهًهههههٍُ نصهههههُباخ سعهههههبنخ
وسؤَههخ انًذسعههخ ةههُباخ ػهًُههخ ةههذُذخ
تتُبعت يغ سعبنخ وسؤَخ وصاسح انتؼهُى7
َقىو انًششف انتشثىٌ ثًشاجؼخ سؤَخ
وسعبنخ انًذسعخ ويذي تذققهب7
َغهى انًششف انتشثىٌ يغ قبئذ انًذسعخ
فههٍ و ههغ سعههبنخ وسؤَههخ انًذسعههخ ثشههكم
دقُق فٍ انًُشىساد انتؼشَ ُخ ثبنًذسعخ7
يتىعط يجبل انشؤَخ وانشعبنخ

انًتىعط
انذغبثٍ

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دسجخ
انًىافقخ

انتشتُت

3641

46,4

كجُشح

1

3634

1613

يتىعطخ

2

361.

1644

يتىعطخ

3

364,

1645

يتىعطخ

4

374.

46,.

يتىعطخ

5

3641

46,.

يتىعطخ

6

26,5

161,

يتىعطخ

.

2634

1614

يتىعطخ

3

26.3

164.

يتىعطخ

,

364.

4635

يتىعط
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يتض ا ماان الجاادول رقاام ( )4إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير
االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام ماان وجيااة نظاار أف اراد عينااة الدراسااة فيمااا يتعمااق
بمجااال الرايااة والرسااالة جاااء بدرجااة متوسااطة حيااث بمااغ المتوسااط الحسااابي(,)0,36
وتراوحت متوسطات عبارتو بين( )0,51 – 4,67وكانات جميعياا بدرجاة متوساطة عادا
عبارة واحادة حصامت عماى درجاة كبيارة وعماى المرتباة األولاى وىاي العباارة الحانياة والتاي
نصاات عمااى ي يساايم المشاارف التربااوي بتزويااد قائااد المدرسااة والمعممااين بطاارق تحمياال
الواقاااع المدرسااايي ,وقاااد يعاااود ذلاااك إلاااى طبيعاااة عمااال المشااارف الترباااوي مااان مسااااعدة
المعممين وقائد المدرسة بالمعمومات والبيانات المتعمقة بالمدرساة وطارق تحميال واقعياا,
فيو يمتمك قاعدة بيانات حاول المدرساة نظا ارً لعمماو االشارافي فاي المدرساة ,وتتفاق ماع
دراسة الشربيني (4336م) والتي بينت أن اإلشاراف الترباوي ىاو المسااول عان تحقياق
العديد من محاور الجودة في النظام التعميمي ,وتكتي في المرتبة األخيرة العبارة التاساعة
التااي نصاات عمااىي يساايم المشاارف التربااوي مااع قائااد المدرسااة فااي وضااع رسااالة ورايااة
المدرسااة بشااكل دقيااق فااي المنشااورات التعريفيااة بالمدرسااةي ,حيااث حصاامت عمااى درجااة
متوسطة وقد يعود ىذا إلاى ضاعف مياارات المشارف الترباوي فاي التخطايط االساتراتيجي
وضعف دراية والمام المشرف الترباوي بماا يتعماق بالراياة والرساالة لممدرساة ,وقاد يعاود
أيضاً لضعف االىتمام بتادريب المشارفين عماى مياارات التخطايط االساتراتيجي ومان ذلاك
وضع الراية والرسالة لممدرسة ككحد التوجيات الحديحة.
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 - 8دلال احلىكنُ والكًادَ:
جذول سقى ()3
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ نؼجبساد انًجبل انخبٍَ
(انذىكًخ وانقُبدح) دىل إعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ
انتؼهُى انؼبو 7
سقى
انؼجبسح
3
6
4

3
.
5

,

1
2

يجبل انذىكًخ وانقُبدح
َغهى انًششف انتشثىٌ ثبنتضاو قبئذ
انًذسعخ ثهىائخ وَظى وصاسح انتؼهُى
وانتؼهًُبد انصبدسح ػُهب ثذقخ7
َذػى انًششف انتشثىٌ قبئذ انًذسعخ
نًًبسعخ دوس انًششف انًقُى7
َغهى انًششف انتشثىٌ فٍ تذقُق
اإلَجبثُخ وانذػى وانًشبسكخ
وانًغئىنُخ واالدتشاو ثٍُ قبئذ
انًذسعخ وانًؼهًٍُ7
َذػى انًششف انتشثىٌ قبئذ انًذسعخ
ػهً قُبدح انتؼهُى كًهُخ أخالقُخ7
َغبػذ انًششف انتشثىٌ قبئذ
انًذسعخ ػهً قُبدح انتقىَى انزاتٍ
نهًذسعخ7
َغهى انًششف انتشثىٌ فٍ تًكٍُ
قبئذ انًذسعخ فٍ اتخبر انقشاساد
انًُبعجخ نتذقُق أهذاف انًذسعخ
وسعبنتهب7
َغهى انًششف انتشثىٌ يغ قبئذ
انًذسعخ فٍ تىفُش ادنخ ػًم وأَظًخ
ونىائخ نهًىي ٍُ وانؼبيهٍُ وانطالة
فٍ انًذسعخ7
َغهى انًششف انتشثىٌ فٍ يغبػذح
قبئذ انًذسعخ ػهً انتخطُط نؼًهُبد
انتغُُش 7
َغبػذ انًششف انتشثىٌ قبئذ
انًذسعخ فٍ تطجُق َظشَبد انقُبدح
انًذسعُخ7

يتىعط يجبل انذىكًخ وانقُبدح

انًتىعط االَذشاف دسجخ
انذغبثٍ انًؼُبسٌ انًىافقخ

انتشتُت

36,3

46,1

كجُشح

1

36,2

46,6

كجُشح

2

36,1

46,4

كجُشح

3

36,1

46,.

كجُشح

4

365.

46,2

كجُشح

5

3653

46,1

كجُشح

6

363,

 46,6يتىعطخ

.

3632

 46,.يتىعطخ

3

3622

 1641يتىعطخ

,

3663
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يتضا ماان الجاادول رقاام ( )0أن درجااة إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق
معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام ماان وجيااة نظاار أف اراد عينااة الدراسااة فيمااا
يتعمااااااق بمجااااااال الحوكمااااااة والقيااااااادة جاااااااءت بدرجااااااة كبياااااارة حيااااااث بمااااااغ المتوسااااااط
الحسااااابي( ,)0,50وتراوحاااات متوسااااطات عباراتااااو بااااين(  ,)0,80 – 0,44وتبايناااات
درجتيا ما بين كبيرة ومتوسطة ,حيث حصمت عماى المرتباة األولاى العباارة الحالحاة والتاي
نصاات عمااى ي يساايم المشاارف التربااوي بااالتزام قائااد المدرسااة بماوائ ونظاام وزارة التعماايم
والتعميمات الصادرة عنيا بدقة ي ,فحصامت عماى درجاة كبيارة وقاد يعازى ذلاك إلاى طبيعاة
عماال المشاارف التربااوي بااشلزام قائااد المدرسااة بالعماال وفااق الم اوائ والق اوانين والتعميمااات
الصااادرة ماان وزارة التعماايم ,فعماال المشاارف يسااتمزم متابعااة تنفيااذ تمااك الم اوائ والق اوانين
وتفعيميا بشكل مستمر في مدارس التعميم العام ,وتكتي في المرتبة األخيرة الفقرة الحانياة
التااي نصاات عمااى ي يساااعد المشاارف التربااوي قائااد المدرسااة فااي تطبيااق نظريااات القيااادة
المدرسااية ي حيااث حصاامت عمااى درجااة متوسااطة وقااد يعااود ىااذا إلااى ضااعف معمومااات
المشااارف الترباااوي فاااي حاااول نظرياااات القياااادة المدرساااية وأنماطياااا ,وضاااعف اىتماماااو
بالتنميااة الذاتيااة حااول موضااوع نظريااات وأنماااط القيااادة ,وقمااة عاادد الاادورات والباارامج
التدريبيااة التااي تمقاىااا المشاارفين التربااويين عمااى االعتماااد المدرسااي ونظريااات القيااادة
والحوكمااة المدرسااية ,وقااد يعااود إلااى أن ىااذا المفيااوم( القيااادة والحوكمااة )ماان المفاااىيم
الحديحاااة فاااي مجاااال اإلدارة المدرساااية ,وقاااد ال يوجاااد مشااارف ترباااوي مطماااع عماااى ىاااذا
المفيوم,
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 -0دلال التعلًه والتعله:
جذول سقى ()4
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ نؼجبساد انًجبل انخبنج
(انتؼهُى وانتؼهى) دىل إعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ
انتؼهُى انؼبو 7
سقى
انؼجبسح
2
3
4
5
3

1
6

,
.

انًتىعط
انذغبثٍ

يجبل انتؼهُى وانتؼهى
َذػى انًشهشف انتشثهىٌ اعهتخذاو انًؼههى
العتشاتُجُبد انتؼهى انُشط انتهٍ تتًذهىس
دىل انًتؼهى7
َختهههههبس انًشهههههشف انتشثهههههىٌ األعههههههىة
اإلششافٍ انًُبعت نهًىقن انتؼهًٍُ7
َُ ؼههم انًشههشف انتشثههىٌ تقُُههخ االتصههبل
وشهههجكبد انتىاةهههم االجتًهههبػٍ ثتضوَهههذ
يؼهًٍ انًذسعخ ثبنتغزَخ انشاجؼخ7
َغهههههههتخذو انًشهههههههشف انتشثهههههههىٌ أدواد
يتُىػهههخ فههههٍ ػًهُهههخ انتقههههىَى وَىيههههن
َتبئجهب فٍ تطىَش أداء انًؼهًٍُ7
َغههههى انًشهههشف انتشثهههىٌ فهههٍ تههههىفُش
فههشت تذسَجُههخ نهًؼهًههٍُ نتذغههٍُ األداء
وتذقُههق ادتُبجههبتهى وادتُبجههبد انطههالة
ثبنًذسعخ7
َذههههذد انًشههههشف انتشثههههىٌ االدتُبجههههبد
انتذسَجُهههخ نهًؼهًهههٍُ وَىيهههن َتبئجهههههب
نتذسَجهى 7
َذهم انًششف انتشثىٌ يخشجهبد انؼًهم
انًذسعهههٍ يهههٍ أجهههم تؼضَهههض اإلَجبثُهههبد
,ويؼبنجخ انغهجُبد وتقهىَى يهذي فبػهُهخ
انًًبسعبد اإلششافُه 7
َغههههى انًشهههشف انتشثهههىٌ فهههٍ تصهههًُى
أدواد نتقههىَى انجههشايج انتذسَجُههخ وأحشهههب
ػهً أداء انًؼهًٍُ7
َغهى انًششف انتشثهىٌ فهٍ و هغ خطهخ
انًذسعخ نشفغ انًغتىي انتذصُهٍ7
يتىعط يجبل انتؼهُى وانتؼهى

االَذشاف
انًؼُبسٌ

دسجخ
انًىافقخ

انتشتُت

4632

46.2

كجُشح جذا

1

4642

4632

كجُشح

2

3632

1644

كجُشح

3

36..

46,1

كجُشح

4

36..

36.5

46,3

1644

كجُشح

كجُشح

6

3664

1642

كجُشح

.

364.

1646

كجُشح

3

3623

46,,

يتىعطخ

,

46.4

كجُشح

36.5

يوض الجدول رقم ( )5درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام من وجية نظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعمق
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بمجال التعميم والتًعمم جاء بدرجة كبيرة حيث تراوحت متوسطات عباراتو بين(– 0,40
 ,)5,04وتباينت درجتيا ما بين كبيرة جداً ,وكبيرة ,ومتوسطة ,حيث حصمت عمى
المرتبة األولى العبارة الحانية والتي نصت عمىي يسيم يدعم المشرف التربوي استخدام
المعمم الستراتيجيات التعمم النشط التي تتمحور حول المتعمم ي ,فحصمت عمى درجة
كبيرة جداً وقد يعزى ذلك إلى طبيعة عمل المشرف التربوي اإلشرافي بتزويد المعممين

بالميارات والكفايات المينية والتدريسية الحديحة التي تتطمب أن يكون المتعمم محور

العممية التعميمية والتي تاكد عمى التعمم النشط والتعمم التعاوني والتعمم القائم عمى
المشروع وحل المشكالت ,فالمشرف يقوم بتدريب المعممين عمى تمك االستراتيجيات
ويشجع المعممين عمى استخداميا ,وتكتي في المرتبة األخيرة العبارة الحانية التي نصت
عمىي يسيم المشرف التربوي في وضع خطة المدرسة لرفع المستوى التحصيمي ي
حيث حصمت عمى درجة متوسطة وقد يعود ىذا إلى ضعف اىتمام قيادة المدرسة في
إشراك المشرفين في وضع الخطط التدريسية في المدرسة ,وقد يعود إلى أن وضع
خطة المدرسة والخطط التدريسية والتعميمية من اختصاصات إدارة المدرسة والمعممين
في مختمف المواد الدراسية ,وقد يعزى لكحرة عمل المشرف في اإلشراف التربوي عمى
المعممين بما يتعمق بالممارسات التدريسية.
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 - 4دلال مصادر املعلىمات وأىظنُ الدعه:
جذول سقى ()5
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ نؼجبساد انًجبل انشاثغ
(يصبدس انًؼهىيبد وأَظًخ انذػى) دىل إعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد
انًذسعٍ فٍ انتؼهُى انؼبو
االَذشا
دسجخ
انًتىعط
سقى
انتشتُت
ف
يؼُبس يصبدس انًؼهىيبد وأَظًخ انذػى
انًىافقخ
انذغبثٍ
انؼجبسح
انًؼُبسٌ
َقىو انًششف انتشثىٌ خالل صَبسته
نهًذسعخ ثًتبثؼخ ويشاقجخ خذيبد انصُبَخ
1
كجُشح
46,.
36..
.
وانُظبفخ وَقىيهب ,وَذذد األجشاء
انًُبعت نًؼبنجخ انقصىس 7
َغبػذ انًششف انتشثىٌ قبئذ انًذسعخ
ػهً تجبدل انخجشاد يغ قبدح انًذاسط,
2
كجُشح
1643
3664
,
وانًُظًبد وانًؤعغبد انتشثىَخ انًذهُخ
أو اإلقهًُُخ أو انؼبنًُخ7
َشجغ انًششف انتشثىٌ انًذسعخ ػهً أٌ
تشبسك يغ يؤعغبد انًجتًغ انًذهٍ فٍ
3
كجُشح
164.
3646
3
تُ ُز يشبسَغ انًذسعخ وثشايجهب
انتؼهًُُخ7
َغهى انًششف انتشثىٌ فٍ تىفُش ثُئخ
4
يتىعطخ
463,
3644
ػًم داػًخ ويذ ضح نإلثذاع نجًُغ
6
انؼبيهٍُ فٍ انًذسعخ7
َغتخذو انًششف انتشثىٌ االتصبل
انً تىح يغ انًؼهًٍُ ثهذف تؼذَم
5
يتىعطخ
46,3
3623
5
اتجبهبتهى َذى ػًهُخ اإلششاف وتًُُخ
انغهىك اإلَجبثٍ َذى انًهُخ7
َغتخذو انًششف انتشثىٌ قىاػذ انجُبَبد
6
يتىعطخ
46,.
3615
نجًغ وتُظُى انًؼهىيبد يٍ أجم تقىَخ
2
وفؼبنُخ ك بءح انؼًهُخ انتخطُطُخ نهًذسعخ7
َغهى انًششف انتشثىٌ يغ قبئذ انًذسعخ
.
يتىعطخ
1644
3615
فٍ انتخطُط انًغتًش نًقبثهخ ادتُبجبد
1
انًذسعخ انًغتقجهُخ7
َغت ُذ انًششف انتشثىٌ يٍ فشت
3
يتىعطخ
1614
364,
انتذسَت ػٍ ثؼذ وانتؼهُى اإلنكتشوٍَ فٍ
4
تطىَش أداء انًؼهًٍُ
َتبثغ انًششف انتشثىٌ َتبئج انذساعبد
,
يتىعطخ
1614
26,4
وانجذىث انتشثىَخ وَىي هب فٍ تذغٍُ
3
انًًبسعبد انًهُُخ7
يتىعط يجبل يصبدس انًؼهىيبد وأَظًخ انذػى

363.

46.3

يتىعطخ

يوضا الجاادول رقاام ( )4درجااة إساايام المشارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير
االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام ماان وجيااة نظاار أف اراد عينااة الدراسااة فيمااا يتعمااق
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بمجااال مصااادر المعمومااات وانظمااة الاادعم والااذي جاااء بدرجااة متوسااطة( ,)0,06حيااث
تراوحاات متوسااطات عباراتااو بااين(  ,)0,66 – 4,83وتبايناات درجتيااا مااا بااين كبياارة,
ومتوسطة ,حيث حصمت عمى المرتباة األولاى العباارة الساابعة والتاي نصات عماى ي يقاوم
المشاارف الترباااوي خااالل زيارتاااو لممدرساااة بمتابعااة ومراقباااة خاادمات الصااايانة والنظافاااة
ويقوميا ,ويحدد األجراء المناساب لمعالجاة القصاور ي فحصامت عماى درجاة كبيارة ,وقاد
يعزى ذلك إلاى طبيعاة عمال المشارف الترباوي العمال التقاويمي الاذي ييادف إلاى إصاالح
االخطاء ورصاد واقاع المدرساة مان حياث النظافاة واحتياجياا ألعماال الصايانة ومخاطباة
الجيات المسئولة عن ذلك ,فعمل المشارف الترباوي رقاابي عالجاي وكاذلك تحساين فاي
مستوى األداء المدرسي ورفع تقارير بذلك ولايس عمماو تصايد االخطااء بال ىاو مسااعد
لتحقيق الجودة في جميع جوانب العممية التعميمية من حياث البيئاة المدرساية ,وتحساين
مستوى االداء لممعممين والقيادة المدرسية مما يانعكس عماى مخرجاات المدرساة ,وكاذلك
يساعد عمى العالج واإلصاالح إذا وجاد الخمال ,وتاكتي فاي المرتباة األخيارة العباارة الحالحاة
التي نصت عمىي يتابع المشرف التربوي نتائج الدراسات والبحوث التربوياة ويوظفياا فاي
تحساين الممارسااات المينياة ي حيااث حصامت عمااى درجاة متوسااطة ,وقاد يعااود ىاذا إلااى
ضعف الميارات البححية لدى المشرفين والتي تتطمب مواصامة لمدراساات العمياا أو دورات
تدريبيااة فااي مجااال البحااث العممااي واعااداد البحااوث العمميااة حتااى يااتمكن المشاارف ماان
االطالع عمى األبحاث وتوظيف نتائجيا لخدمة العممية التعميمية فمعظم من يعممون فاي
اإلش اراف التربااوي ىاام ماان حممااة ماىاال الماجسااتير والمفتاارض يكااون لديااو القاادرة عمااى
متابعة نتاائج الدراساات والبحاوث التربوياة ويوظفياا فاي تحساين الممارساات المينياة اال
قااد يكااون الساابب ضااعف اىتمااام ماان قاابميم فااي المتابعااة او قااد تكااون نتااائج وتوصاايات
الدراساااات والبحاااوث غيااار واضاااحة وغيااار قابماااة لمتطبياااق او قاااد تحتااااج إلاااى إمكانياااات
لتطبيقيا من قبل فرياق مخاتص مان إدارة التعمايم فاي تطبياق وتوظياف نتاائج وتوصايات
الدراسات والبحوث التربوية .وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة القحطاني (4314م).
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 - 5االلتزاو باستخداو اليتائج للتحشني املشتنر
جذول سقى ()6
قُى انًتىعط انذغبثٍ واالَذشاف انًؼُبسٌ ِساء أفشاد ػُُخ انذساعخ نؼجبساد انًجبل
انخبيظ (االنتضاو ثبعتخذاو انُتبئج نهتذغٍُ انًغتًش) دىل إعهبو انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ
تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ انتؼهُى انؼبو
انتشتُت
االنتضاو ثبعتخذاو انُتبئج نهتذغٍُ انًغتًش انًتىعط االَذشاف دسجخ
سقى انؼجبسح
انذغبثٍ انًؼُبسٌ انًىافقخ
َقذو انًششف انتشثىٌ تغزَخ ساجؼهخ نًؼهًهٍ
1
كجُشح
46,3
3635
انًذسعهخ ثؼههذ تذهُهم َتههبئج انطهالة نتذغههٍُ
1
األداء 7
َذهههههذد انًشهههههشف انتشثهههههىٌ فهههههشت انهههههتؼهى
2
كجُشح
46,5
3666
وانتطهههىَش واعهههتخًبسهب نتذغهههٍُ يًبسعهههبته
2
انًهُُخ7
َتؼبوٌ انًششف انتشثىٌ يغ قبئذ انًذسعخ
نالعت بدح يٍ َتبئج اختجبساد يشكض انقُبط
3
كجُشح
1644
3644
3
وانتقىَى فٍ تذغٍُ انًغتىي انتذصُهٍ
نهطالة7
َغهى انًششف انتشثهىٌ فهٍ تقهىَى انخهذيبد
4
يتىعطخ
46,4
3644
انطالثُخ انًقذيخ يٍ انًذسعخ ثبَتظبو ثذُج
,
تذػى ػًهُخ تذغٍُ ػًهُخ انتؼهُى وانتؼهى7
َغهههههى انًشههههشف انتشثههههىٌ فههههٍ ت ؼُههههم دوس
5
يتىعطخ
46,4
3634
انًذسعهههههخ ثبالهتًهههههبو ثتقُهههههُى انًهههههذخالد ,
5
وانؼًهُبد ,وانًخشجبد ,وتذغٍُ انُىاتج7
َتهههبثغ انًشهههشف انتشثهههىٌ َتهههبئج انذساعهههبد
6
يتىعطخ
46,3
3622
وانجذهههىث انتشثىَهههخ وَىي ههههب فهههٍ تذغهههٍُ
3
وتطىَش أداء انًؼهًٍُ7
َُ ههز انًشههشف انتشثههىٌ منُههخ نًتبثؼههخ يههذي
انتهههضاو انًذسعهههخ ثًؼهههبَُش االػتًهههبد  ,وقُهههبو
.
يتىعطخ
1614
26,5
.
انًذسعههههههخ ثبتخههههههبر اإلجههههههشاءاد انًُبعههههههجخ
نهتذغٍُ7
َتبثغ انًششف انتشثىٌ تخصهُ انًذسعهخ
3
يتىعطخ
1643
26,3
جهههضءان يهههٍ يُضاَُتههههب ويىاسدههههب نهتذغهههٍُ
4
انًغتًش فٍ األداء 7
َغبػذ انًشهشف انتشثهىٌ قبئهذ انًذسعهخ
ػههههههههً ػًهههههههم انًقبسَهههههههبد انقُبعهههههههُخ
,
يتىعطخ
1613
266,
6
وانًشجؼُهههخ يذهُهههبن ,وإقهًُُهههب ن  ,وػبنًُهههب ن
دغجًب َقتضٍ األيش 7
يتىعط
463
3624
يتىعط يجبل االنتضاو ثبعتخذاو انُتبئج نهتذغٍُ انًغتًش
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يوضاااا الجاااادول رقاااام ( )5درجااااة إساااايام المشاااارفين التربااااويين فااااي تطبيااااق
معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي التعمااايم العاااام مااان وجياااة نظااارىم فيماااا يتعماااق بمجاااال
االلتااااازام باساااااتخدام النتاااااائج لمتحساااااين المساااااتمر وجااااااء بدرجاااااة متوساااااطة(,)0,43
حياااااث تراوحااااات متوساااااطات عباراتاااااو باااااين(  ,)0,74 – 4,58وتباينااااات درجتياااااا ماااااا
باااين درجاااة كبيااارة ,حياااث حصااامت معظااام العباااارات عماااى درجاااة متوساااطة ,مماااا يااادل
تااااادني إسااااايام المشااااارفين الترباااااويين فاااااي تطبياااااق معاااااايير االعتمااااااد المدرساااااي فاااااي
معيااااار االلتاااازام باسااااتخدام النتااااائج لمتحسااااين المسااااتمر حيااااث حصاااامت عمااااى المرتبااااة
األولااااى العبااااارة األولااااى والتااااي نصاااات عمااااى ي يقاااادم المشاااارف التربااااوي تغذيااااة راجعااااة
لمعممااااي المدرسااااة بعااااد تحمياااال نتااااائج الطااااالب لتحسااااين األداء ي فقااااد حصاااامت عمااااى
درجاااااة كبيااااارة أي أن إسااااايام المشااااارفين الترباااااويين فاااااي تزوياااااد المعمماااااين بتغذياااااة
راجعاااااة بيااااادف التحساااااين ,وقاااااد يعاااااود ىاااااذا إلاااااى اعتباااااار أن نتيجاااااة تعمااااام الطاااااالب
ودرجاااات تحصااايميم العمماااي أحاااد الماشااارات عماااى مساااتوى أداء المعمااام وأحاااد جواناااب
تقااااويم أداءه ,وفااااي ضااااوء تمااااك النتيجااااة ياااازود المشاااارف التربااااوي المعماااام توجيياتااااو
حااااول أداء المعماااام وتحسااااينو ,ماااان خااااالل توجييااااو باسااااتخدام أساااااليب واسااااتراتيجيات
التااااادريس المتنوعاااااة والحديحاااااة ,وأسااااااليب تقاااااويم فاعماااااة ,والتاااااي تتطماااااب أن يكاااااون
الماااااتعمم محاااااور العممياااااة التعميمياااااة وتاكاااااد عماااااى الاااااتعمم النشاااااط والاااااتعمم التعااااااوني
ويكااااااون المعماااااام ميساااااار لعمميااااااة الااااااتًعمم ,والااااااتًعمم القااااااائم عمااااااى المشااااااروع ,وحاااااال
المشااااكالت ,فالمشاااارف التربااااوي يقااااوم بتاااادريب المعممااااين عمااااى تمااااك االسااااتراتيجيات
ويشاااااااااجع المعمماااااااااين عماااااااااى اساااااااااتخداميا ويقااااااااايم أداء المعمااااااااام بتطبياااااااااق تماااااااااك
االسااااتراتيجيات ماااان خااااالل الزيااااا ارت الصاااافية لممعماااام ماااان قباااال المشاااارف التربااااوي ,
وتااااكتي فااااي المرتبااااة األخياااارة العبااااارة السادسااااة التااااي نصاااات عمااااىي يساااااعد المشاااارف
الترباااوي قائاااد المدرساااة عماااى عمااال المقارناااات القياساااية والمرجعياااة محميااااً ,واقميميااااً

 ,وعالمياااااً حسااااابما يقتضاااااي األماااار ي حياااااث حصااااامت عمااااى درجاااااة متوساااااطة وقاااااد

يعاااود ىاااذا إلاااى ضاااعف مياااارات المشااارف الترباااوي فاااي عمااال تماااك المقارناااات القياساااية

والمرجعياااة محميااااً واقميميااااً وعالميااااً ,حتاااى يسااااعد قائاااد المدرساااة عماااى القياااام بياااا,
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وقااااد يعااااود إلااااى صااااعوبة تمااااك المقارنااااات لقمااااة تااااوفر البيانااااات والمعمومااااات الكافيااااة
لمقيام بتمك المقارنات.
حانياً :النتيجة المتعمقة بالساال الحاني:ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ) 3,34حول درجة اسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي
في مدارس التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية تبعاً
لمتغيرات( المنطقة التعميمية ,الماىل العممي  ,سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي)؟

 -متغري امليطكُ التعلًنًُ:

ل جابة عن الساال الحااني باالجزء المتعماق بمتغيار المنطقاة التعميمياة تام اساتخدام

المتوساطات الحسااابية واالنحرافاات المعياريااة واختباار (تحمياال التبااين األحااادي) لمتعاارف
عمااى داللااة الفااروق لمتغياار المنطقااة التعميميااة  ,لدرجااة رراء أف اراد العينااة حااول اساايام
المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام بالمممكااة
العربية السعودية من وجية نظر المشرفين  ,والجدول اآلتي يوض ذلك:

جذول سقى ().
قُى تذهُم انتجبٍَ األدبدٌ نذالنخ ان شول ثٍُ مساء أفشاد ػُُخ انذساعخ دىل اعهبو انًششفٍُ
انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ انتؼهُى انؼبو ثبنًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ 7
انذالنخ
قًُخ ف يغتىي
يشثغ
يجًىع
االدصبئُخ
انذالنخ
يصذس انتجبٍَ
)(F
دسجخ انذشَخ انًتىعطبد
انًشثؼبد
ان ؼهُخ ػُذ ()4645
4644
2744
464.
ثٍُ انًجًىػبد
46,5
4645
انشؤَخ
اُش دانخ
46.3
345644
252632
داخم انًجًىػبد
وانشعبنخ
34.644
25263,
انًجًىع
4636
2644
16.2
ثٍُ انًجًىػبد
461,
166.
انذىكًخ
اُش دانخ
4651
345644
1..645
داخم انًجًىػبد
وانقُبدح
34.644
1.,61,
انًجًىع
4652
2644
1645
ثٍُ انًجًىػبد
4633
46,6
انتؼهُى
اُش دانخ
4655
345644
133654
داخم انًجًىػبد
وانتؼهى
34.644
13,654
انًجًىع
4611
2644
4623
ثٍُ انًجًىػبد
يصبدس
4631
4621
اُش دانخ
4654
345644
136664
انًؼهىيبد داخم انًجًىػبد
واَظًخ انذػى
34.644
136632
انًجًىع
46.,
2644
1653
ثٍُ انًجًىػبد
االنتضاو
4663
345644
21.63.
داخم انًجًىػبد
462,
1625
ثبعتخذاو
اُش دانخ
34.644
21,644
انًجًىع
انُتبئج
نهتذغٍُ
4626
345644
3,631
داخم انًجًىػبد
انًغتًش
34.644
,46,4
انًجًىع
4612
2644
4623
ثٍُ انًجًىػبد
46.6
462.
انًتىعط
اُش دانخ
4643
345644
14.65.
داخم انًجًىػبد
انؼبو
34.644
14.634
انًجًىع
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يتضا ماان الجاادول( )6أنااو ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى
( )3,34بااين رراء أفااراد عينااة الدراسااة حااول اساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق
معايير االعتماد المدرسي فاي التعمايم العاام بالمممكاة العربياة الساعودية والمعوقاات التاي
تواجاااو المشااارفين الترباااويين ل سااايام فاااي تطبياااق تماااك المعاااايير تبعااااً لمتغيااار المنطقاااة

التعميمياة( منطقااة المدينااة المناورة التعميميااة ,منطقااة عساير التعميميااة ,منطقااة الرياااض
التعميمية) حول تطبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعمايم العاام ,ويتضا مان
الجدول أن قيمة ]ف[=  3,46غير دالة احصائياً عند مستوى ( )3,34لممتوسط العاام
لمجاالت االعتماد المدرسي ولكل متوسط مان متوساطات مجااالت االساتبانة  ,وىاذا يادل

أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المناطق التعميمية الاحالث ( المديناة المناورة
 ,عسااير  ,الرياااض) أي أنااو ال تختمااف درجااة إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق
معااايير االعتماااد المدرسااي فااي ماادارس التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية ميمااا
اختمفاات المنطقااة التعميميااة التااي ينتمااي إلييااا المشاارف التربااوي ,ممااا ياادل عمااى وجااود
ضعف في إسيام المشارفين الترباويين فاي تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي فاي معظام
مناااطق المممكااة العربيااة السااعودية التعميميااة وبالتحديااد المناااطق التعميميااة قيااد الدراسااة
الحالية ,وقد يعود ىذا إلى ضاعف البارامج التدريبياة لممشارفين الترباويين حاول االعتمااد
المدرسااي فااي تمااك المناااطق التعميميااة ,وقمااة المخصصااات الماليااة لممشاارفين التربااويين
لمساااعدتيم عمااى تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي ,أو وجااود قصااور فااي اإلمكانااات
المالية والبشرية الالزمة لتطبيق معايير االعتماد المدرسي فاي المادارس ,باإلضاافة إلاى
أناااو قاااد يكاااون ىنااااك ضاااعف حمااااس القياااادات العمياااا فاااي وزارة التعمااايم وادارات التعمااايم
بالمناطق ولدى بعض المشرفين التربويين في تطبيق معاايير االعتمااد المدرساي وتاوفير
متطمبااات تطبيقااو ,كمااا أنااو قااد يعاازى إلااى غياااب التوجااو االسااتراتيجي ماان قباال وزارة
التعمايم ,وادارات التعمايم فاي المناااطق فياي المسااولة عان إصاادار التوجيياات لمبادء فااي
تطبيق معاايير االعتمااد المدرساي فاي التعمايم العاام بالمممكاة العربياة الساعودية وتوجياو
المشرفين وقادة المدارس لمبادء فاي تطبياق معاايير االعتمااد المدرساي ,فاال يوجاد توجاو
استراتيجي واض لدى وزارة التعميم في تطبيق معايير االعتماد المدرسي ,باإلضاافة إلاى
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غياااب الرايااة والرسااالة لاادى الااوزارة وادارات التعماايم فااي المناااطق التعميميااة فيمااا يتعمااق
باالعتماد المدرسي ,وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة(.(Kelly,2002

 -متغري سيىات اخلربَ العنلًُ يف اإلشراف الرتبىٍ:

ل جابااااة عاااان الساااااال الحاااااني بااااالجزء المتعمااااق بمتغياااار ساااانوات الخباااارة العمميااااة فااااي
اإلشااااااراف التربااااااوي تاااااام اسااااااتخدام المتوسااااااطات الحسااااااابية واالنحرافااااااات المعياريااااااة
واختبااااار (تحمياااال التباااااين األحااااادي) لمتعاااارف عمااااى داللااااة الفااااروق لمتغياااار ساااانوات
الخبااااارة العممياااااة فاااااي اإلشاااااراف الترباااااوي ,لدرجاااااة رراء أفاااااراد العيناااااة حاااااول اسااااايام
المشااارفين الترباااويين فاااي تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي فاااي التعمااايم العاااام مااان
وجية نظر المشرفين التربويين  ,والجدول اآلتي يوض ذلك:
جذول سقى ()3
قُى تذهُم انتجبٍَ األدبدٌ نذالنخ ان شول ثٍُ مساء أفشاد ػُُخ انذساعخ دىل اعهبو
انًششفٍُ انتشثىٍَُ فٍ تطجُق يؼبَُش االػتًبد انًذسعٍ فٍ انتؼهُى انؼبو ثبنًًهكخ انؼشثُخ
انغؼىدَخ
يجًىع
انًشثؼبد

دسجخ
انذشَخ

يشثغ
انًتىعطبد

قًُخ ف
)(F

ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد
انًجًىع
ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد
انًجًىع
ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد
انًجًىع
ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد
انًجًىع
ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد

16.6
254663
25263,
3624
1.56,3
1.,61.
464.
13,64.
13,654
4663
13261,
136632
3636
216643

2644
345644
34.644
2644
345644
364.
2644
345644
34.644
2644
345644
34.644
2644
345644

4633
46.3

1621

1662
4651

361.

4644

4624
4655

4643

4665

2632
4653

463,

4641

1663
4663

2663

464.

انًجًىع

21,644

34.644

ثٍُ انًجًىػبد
داخم انًجًىػبد
انًجًىع

1666
146615
14.634

2644
345644
364.

يصذس انتجبٍَ
انشؤَخ
وانشعبنخ
انذىكًخ
وانقُبدح
انتؼهُى
وانتؼهى
يصبدس
انًؼهىيبد
واَظًخ
انذػى
االنتضاو
ثبعتخذاو
انُتبئج
نهتذغٍُ
انًغتًش
انًتىعط
انؼبو

انذالنخ
يغتىي االدصبئُخ
انذالنخ
ؼهُخ ػُذ يغتىي
ان
()4645
4634
اُش دانخ
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ويتضا ماان الجاادول رقاام ( )7أن قيمااة(ف)= 3,15لممتوسااط العااام آلراء أفاراد
عينة الدراسة حول اسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتمااد المدرساي فاي
التعماايم العااام بالمممكااة العربيااة السااعودية فااي ضااوء المعااايير العالميااة والمعوقااات التااي
تواجااو اساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي تبعااً لساانوات

الخبرة العممية في اإلشراف التربوي وىذه القيمة غير دالة إحصائياً ,وىاذا يادل عماى أناو
ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى ()3,34باين رراء أفاراد عيناة الدراساة
حول اسيام المشرفين التربويين في تطبيق معاايير االعتمااد المدرساي فاي التعمايم العاام
بالمممكااة العربيااة السااعودية ,والمعوقااات التااي تواجااو المشاارفين التربااويين فااي االساايام

لتطبيق تمك المعايير تبعاً لسنوات الخبرة العممية فاي اإلشاراف الترباوي ,وىاذا يشاير إلاى
أن المشاارفين التربااويين ياارون باانفس المسااتوى إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق
معااايير االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العااام ,وكااذلك المعوقااات وأن الخباارة العمميااة فااي
اإلشاراف الترباوي لايس لياا تاكحير عماى رراء أفاراد عيناة الدراساة حاول اسايام المشاارفين
التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العاام ,فيماا يتعماق بارراء أفاراد
عينة الدراسة حول اسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتمااد المدرساي فاي
التعميم العاام لكال مجاال مان مجااالت الدراساة تبعااً لسانوات الخبارة العممياة فاي اإلشاراف

التربوي ,ويتض مان الجادول أن قيماة(ف)غير دالاة احصاائياً عناد مساتوى()3,34لكال
ماان مجاااالت االسااتبانة اآلتيااة( الرايااة والرسااالة ,والتعماايم والااتعمم ,وااللت ازام باس اتخدام

النتااائج لمتحسااين المسااتمر),وىذا وياادل أنااو ال توجااد ف اروق ذات داللااة إحصااائية عنااد
مستوى()3,34بين رراء أفراد عينة الدراسة حول إسيام المشرفين التربويين فاي تطبياق
المعايير لكال مان مجال(معاايير)( الراياة والرساالة ,والتعمايم والاتعمم ,وااللتازام باساتخدام
النتااائج لمتحسااين المسااتمر) ,وكااذلك مجااال المعوقااات تبع ااً لساانوات الخباارة العمميااة فااي

اإلشراف التربوي ,وىذا يشير إلى أن المشرفين التربويين يارون بانفس المساتوى اسايام
المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق المجاالت(المعايير)التاليااة( الرايااة والرسااالة ,والتعماايم
والااتعمم ,وااللت ازام باسااتخدام النتااائج لمتحسااين المسااتمر)وأن ساانوات الخباارة العمميااة فااي
اإلشاراف الترباوي لايس لياا تاكحير عماى رراء أفاراد عيناة الدراساة حاول اسايام المشاارفين
التربااويين فااي تطبيااق تمااك المعااايير فااي التعماايم العااام ,وقااد يعااود ىااذا إلااى أن معااايير
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االعتماد المدرسي بالنسابة لممشارفين الترباويين حقافاة جدياادة عماى المشارفين الترباويين
وعمااى قااادة الماادارس فااي التعماايم العااام ,وأن العماال فااي اإلشاراف التربااوي ال عالقاااة لياااا
بااااالخبرة فاااي تطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي ,إذ إن أداء المشاااارفين فااااي الميمااااات
اإلداريااااة لجميااااع المشاااارفين متشااااابية غياااار أن العاماااال الااااذي يمكاااان أن يااادي دو ار
ميما ىاو الجاناب الفناي المارتبط باساتراتيجيات التادريس والتقاويم والخبارة اإلدارياة غيار
أنو غائاب بسابب حداحاة المضامون عمااى جمياع المشارفين بصارف النظار عان الخبارات.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة(.)Kelly, 2002
وبااالنظر إلااى الجاادول رقاام( )8اختبااار شاافيو أيضااً فااشن قيمة(ف)دالااة احصااائياً

عنااد مسااتوى( )3,34فااي المعيااارين( الحوكمااة والقيااادة ,ومصااادر المعمومااات وأنظمااو
الدعم )ىذا يدل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى()3,34باين رراء أفاراد
عينة الدراسة حول اسيام المشرفين التربويين في تطبيق المعياارين( الحوكماة والقياادة,
ومصادر وأنظماة الادعم)تبعاً لسانوات الخبارة العممياة فاي اإلشاراف الترباوي أي أن ىنااك
اختالف في درجة وجية نظر عيناة الدراساة فاي درجاة إسايام المشارفين الترباويين فاي

تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي المتعمقااة ليااذين المجااالين باااختالف ساانوات الخباارة,
ولمتعاارف عمااى اتجاااه الفااروق فااي درجااة اساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير
االعتمااااد المدرساااي فاااي اساااتخدام اختباااار شااايفيو((Scheffe.testلممقارناااات البعدياااة
والموض بالجدول اآلتي:

جذول سقى( ),
َتبئج اختجبس شُ ُه(( Scheffe.testنهًقبسَبد انجؼذَخ فٍ يتغُش عُىاد انخجشح انؼًهُخ فٍ
اإلششاف انتشثىٌ7
فشول
انًجبالد وأثؼبد انًقبسَخ
انذالنخ
انًتىعطبد
دانخ نصبنخ أقم
اقم يٍ  14يٍ  14عُىاد إنً
*4624
انذىكًخ وانقُبدح
يٍ  14عُىاد
أقم يٍ  24عُخ
عُىاد
دانخ نصبنخ أقم
يصبدس انًؼهىيبد اقم يٍ  14يٍ  14عُىاد إنً
*4623
يٍ  14عُىاد
أقم يٍ  24عُخ
عُىاد
واَظًخ انذػى

يتضااااااااا مااااااااان الجااااااااادول رقااااااااام ( )8نتاااااااااائج اختباااااااااار شااااااااايفيو

(

)Scheffe.testوالتااااااي أحبتاااااات وجااااااود فااااااروق دالااااااة إحصااااااائياً بااااااين رراء عينااااااة
الدراساااة مااان المشااارفين الترباااويين تبعااااً لمتغيااار سااانوات الخبااارة العممياااة فاااي اإلشاااراف

الترباااااوي( أقااااال مااااان  13سااااانوات ,مااااان  -13وأقااااال مااااان  43سااااانة)في المعياااااارين(
- 546 -

دور المشرفين التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعليم العام

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

الحوكماااااة والقياااااادة ,ومصاااااادر المعموماااااات وأنظماااااو الااااادعم),وكانت الفاااااروق لصاااااال
الاااذين خبااارتيم أقاااال مااان  13سااانوات ,وقااااد يعاااود ىاااذا إلااااى حداحاااة التكىيااال العممااااي
لممشاااااارفين وحداحااااااة ممارسااااااتيم لمعماااااال االشاااااارافي ,وتحمساااااايم واىتماااااااميم لمعماااااال
االشاااارافي ممااااا يجعمياااام أكحاااار اطالعااااا وممارسااااة ل شااااراف ومااااا يتعمااااق باالعتماااااد
المدرسااااي ,أو قااااد تعااااود لضااااعف رايااااتيم فااااي مجااااال الحوكمااااة والقيااااادة ,ومصااااادر
المعموماااات وأنظمااااة الاااادعم لحداحاااة عممياااام االشاااارافي فخبااارتيم ليساااات كافيااااة لمحكاااام
عااان تماااك المعاااايير فكاااان تقاااويميم مختمفااااً عااان المشااارفين األكحااار خبااارة فاااي اإلشاااراف

التربوي.

ىتائج الدراسُ وتىصًاتَا:
ااااء عمااااى مااااا تاااام فااااي تحمياااال ومناقشااااة البيانااااات المسااااتخرجة ماااان اسااااتجابة أفااااراد
بنا ً
عينة الدراسة ,فقد تم التوصل إلى ما يمي:

أوالً /ىتائج الدراسُ:
أظير عرض وتحميل البيانات والمعمومات المتعمقة النتائج التالية:
النتائج المتعمقة بشجابة الساال األول:
 -1يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
العالمية لمدرجة الكمية لالستبانة كانت بدرجة متوسطة.
 -4يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
العالمية المتعمقة بمعيار الراية والرسالة كانت بدرجة متوسطة ,وأن أكحر
إ سيامات المشرفين التربويين في تطبيق معيار الراية والرسالة ىو إسيام
المشرف التربوي بتزويد قائد المدرسة والمعممين بطرق تحميل الواقع المدرسي,
وأقميا في إسيام المشرف التربوي مع قائد المدرسة في وضع رسالة وراية
المدرسة بشكل دقيق في المنشورات التعريفية بالمدرسة.
 -0يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
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العالمية المتعمقة بمعيار الحوكمة والقيادة كانت بدرجة كبيرة ,وأن أكحر إسيامات
المشرفين التربويين في تطبيق معيار الحوكمة والقيادة ىو إسيام المشرف
التربوي بالتزام قائد المدرسة بموائ ونظم وزارة التعميم والتعميمات الصادرة عنيا
بدق ة ,وأقميا مساعدة المشرف التربوي قائد المدرسة في تطبيق نظريات القيادة
المدرسية.
 -5يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
العالمية المتعمقة بمعيار التعميم والتعمم كانت بدرجة كبيرة ,وأن أكحر إسيامات
المشرفين التربويين في تطبيق معيا ر التعميم والتعمم ىو دعم المشرف التربوي
استخدام المعمم الستراتيجيات التعمم النشط التي تتمحور حول المتعمم ,وأقميا
إسيام المشرف التربوي في وضع خطة المدرسة لرفع المستوى التحصيمي.
 -4يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
العالمية المتعمقة بمعيار مصادر المعمومات وأنظمو الدعم كانت بدرجة متوسطة,
وأن أكحر إ سيامات المشرفين التربويين في تطبيق معيار مصادر المعمومات
وأنظمة الدعم ىو قيام المشرف التربوي خالل زيارتو لممدرسة بمتابعة ومراقبة
خدمات الصيانة والنظافة ويقوميا ,ويحدد اإلجراء المناسب لمعالجة القصور,
وأقميا يتابع المشرف التربوي نتائج الدراسة والبحوث التربوية ويوظفيا في
تحسين الممارسات المينية.
 -5يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة إسيام المشرفين التربويين في تطبيق معايير
االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير
العالمية المتعمقة بمعيار االلتزام باستخدام النتائج لمتحسين المستمر كانت بدرجة
متوسطة,وأن أكحر إ سيامات المشرفين التربويين في تطبيق معيار االلتزام
باستخدام النتائج لمتحسين المستمر ىو تقديم المشرف التربوي تغذية راجعة
لمعممي المدرسة بعد تحميل نتائج الطالب لتحسين األداء ,وأقميا ىو مساعدة
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المشرف التربوي قائد المدرسة عمى عمل المقارنات القياسية والمرجعية محميا,
واقميميا وعالمياً حسبما يقتضي األمر.

 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  3,34في درجة اسيام المشرفين
التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية
السعودية في ضوء المعايير العالمية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية.
 -7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  3.34في درجة اسيام المشرفين
التربويين في تطبيق معيار كال من (الراية والرسالة ,التعميم والتعمم ,االلتزام
باستخدام النتائج لمتحسين المستمر) لالعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة
العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة العممية
في اإلشراف التربوي .
 -8توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى  3,34في درجة إسيام المشرفين
التربويين في تطبيق معيار كالً من (الحوكمة والقيادة ,ومصادر المعمومات

وأنظمة الدعم) لالعتماد المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في

ضوء المعايير العالمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة العممية في اإلشراف التربوي
لصال خبرة أقل من  13سنوات .

ثاىًاً تىصًات الدراسُ :
في ضاوء ماا أسافرت عناو نتاائج الدراساة يوصاي الباحاث بابعض التوصايات لتفعيال
إساايام المشاارفين الترباااويين فااي تطبياااق معااايير االعتمااااد المدرسااي فاااي التعماايم العاااام
بالمممكاااة العربياااة الساااعودية ,ومواجياااة المعوقاااات التاااي تاااواجييم فاااي تطبياااق معاااايير
االعتماااد المدرسااي فااي التعمااايم العااام بالمممكااة العربيااة الساااعودية فااي ضااوء المعاااايير
العالمية وىي كاآلتي:
التوصيات المتعمقة بمعايير االعتماد المدرسي والتي قد يكون ليا دور في تفعيال إسايام
المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتم ااد المدرسااي فااي التعماايم العااام بالمممكااة
العربية السعودية:
أحبتاات نتااائج الدراسااة أن إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد
المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضاوء المعاايير العالمياة كانات
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بدرجة متوسطة بشكل عاام ولكال مان المجااالت( الراياة والرساالة ,ومصاادر المعموماات
وأنظماااة الااادعم ,وااللتااازام باساااتخدام النتاااائج لمتحساااين )وكاااان مااادى إسااايام المشااارفين
التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي لم يرتقي إلاى المساتوى المطماوب ,وحتاى
تتحقااق بدرجااة كبياارة جااداً ماان إساايام المشاارفين التربااويين فااي تطبيااق معااايير االعتماااد
المدرسي في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمياة يوصاي

الباحث باآلتي:
 -عقد دورات تدريبية لممشرفين التربويين وقادة المدارس في التخطيط االستراتيجي

وتزويدىم بطرق وضع وصياغة راية المدرسة ورسالتيا حتى يسيموا من خالل

تعاون المشرف التربوي مع قائد المدرسة والمعممين لصياغة رسالة وراية المدرسة
صياغة عممية صحيحة تتناسب مع رسالة وراية وزارة التعميم.
 تدريب المشرفين التربويين عمى طرق مراجعة راية ورسالة المدرسة حتى يسيموافي مراجعتيا وتنقيحيا ,ووضع إجراءات واضحة تمكن المدرسة من تحديد درجة

نجاحيا في تطبيق وتحقيق رسالتيا ورايتيا ,ونشر راية ورسالة المدرسة في
المنشورات التعريفية لممدرسة بشكل دقيق.
 وضع وطباعة أدلة إرشاديو واضحة وتفصيمية لخطوات االعتماد المدرسي ونشرحقافة الجودة واالعتماد المدرسي بين المعممين وقادة المدارس والمشرفين التربويين

والمجتمع المحمي.
-

إقامة الندوات والماتمرات العممياة المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي والجودة
واالعتماد المدرسي يشارك فييا مختمف الشرائ

من مشرفين تربويين ومعممين

وقادة المدارس واستاذة الجامعات.
 فت قنوات إعالمية متعددة ومتنوعة محل القنوات التمفزيونية التعميمية واإلذاعاتالتعميمية والمنتديات ووسائل التواصل االجتماعي لنشر حقافة الجودة واالعتماد
المدرسي ,وكذلك نشر الوعي العام لدى المجتمع بكىمية االعتماد المدرسي في
تحسين مخرجات التعميم ,وتشجيع المشاركة المجتمعية والجمعيات غير الحكومية,
مما يساعد المشرفين التربويين في اإلسيام بتطبيق معايير االعتماد المدرسي في
مدارس التعميم العام .
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 إشراك كل العاممين في اإلشراف التربوي في إعداد وتطبيق معايير االعتمادالمدرسي في مدارس التعميم العام وتدريبيم عمى ممارستيا حتى تكون موجيو
ألدائيم.
 حث المشرفين التربويين عمى تدريب ومساعدة قائد المدرسة في تطبيق معاييراالعتماد المدرسي وأنماط ونظريات القيادة المدرسية والتخطيط االستراتيجي لعمميات
التطوير والتغيير.
-

تشجيع وحث المشرف التربوي لمساعدة قائد المدرسة والمعممين في وضع خطة
المدرسة لرفع وتحسين مستوى العممية التعميمية ورفع مستوى تحصيل الطالب.

 تخصيص مجمة عممية متخصصة تعني بنشر الدراسات والبحوث التربوية المتعمقةبالجودة واالعتماد المدرسي وتطوير العممية التعميمية والتربوية وتزويد المدارس
بيا.
 عقد المقاءات واالجتماعات بين قادة المدارس والمنظمات والماسسات التربويةوخبراء الجودة واالعتماد المدرسي لتحسين عممية تطبيق االعتماد المدرسي في
مدارس التعميم العام وتقويم نجاحيا.
 االستفادة من نتائج وتجارب عالمية واقميمية ومحمية في تطوير معايير االعتمادالمدرسي في مدارس التعميم العام وتطبيقيا وتقويم تنفيذىا.
 أن تسعى وزارة التعميم جاىدة في تطويرات أداء قادة المدارس والمشرفين التربويينفي تحقيق ت طبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميم العام بالقيام بدورات
تدريبية متخصصة في االعتماد المدرسي ومعايير ونظريات القيادة وأنماط اإلشراف
التربوي وأجراء البحوث التجريبية وكيفية االستفادة منيا ,تكون لمدة فصل دراسي
بالتعاون مع منظمات وىيئات تيتم باالعتماد محل ىيئة تقويم التعميم بالمممكة
العربية السعودية.
 تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين الجامعات وادارات التعميم وذلك من خاللحضور الماتمرات والندوات والمقاءات العممية واالستفادة من البحوث ونتائجيا في
إعداد القيادات التربوية وتطوير المناىج الدراسية وفق متطمبات االعتماد المدرسي.
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 العمل عمى نشر التقارير الدورية التي تقوم بيا جيات االعتماد المدرسي عمىمستوى المممكة العربية السعودية وكذلك جيات االعتماد العربية والعالمية من خالل
النشر االلكتروني حتى تستفيد منيا المدارس في التطوير وتجويد أدائيا.
 أن تيتم وزارة التعميم بتحسين البيئة التعميمية المحفزة ل بداع واالبتكار ,وتطويرالمناىج واساليب التقويم  ,مع االىتمام بتعزيز القيم والميارات لدى الطالب.
 أن تيتم وزارة التعميم بكنشاء قاعدة بيانات لمتعميم العام يتم تحديحيا دوريالالستفادة منيا في االعتماد المدرسي.
 أن توفر و ازرة التعميم متطمبات تطبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميمالعام من أجل تجويد التعميم وتحسين مخرجاتيا ,مما يساعد في إسيام المشرفين
التربويين في تطبيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميم العام.
 إنشاء وحدات في مكاتب التعميم خاصة باالعتماد المدرسي وتحقيق معاييره تكونميمتيا التخطيط لمجود وتحقيق معايير االعتماد المدرسي في مدارس التعميم العام
والتحسين المستمر ألداء المشرفين لتحقيق معايير االعتماد المدرسي في المدارس,
ودعم تحول إدارات التعميم لتكون منظمات متعممة تكون ليا القدرة عمى أنشاء
المعرفة واكتسابيا ونقميا وتعديل السموك بما يعكس المعرفة والراى الجديدة.
 ضرورة قيام قائد المدرسة بالتعاون مع المشرفين التربويين ومعممي المدرسةبالتخطيط الجيد لتطبيق معايير االعتماد المدرسي ,واجراء المقارنات القياسية
والمرجعية محمياً ,واقميمياً وعالمياً حسب ما يقتضى األمر بما يضمن التحسين
المستمر ألداء العاممين ومخرجات العممية التعميمية.

 -أن تقوم وزارة التعميم بالمواءمة بين برامج مشروع الممك عبدا

(رحمو ا )

لتطوير التعميم العام( تطوير) ومطالب تطبيق معايير االعتماد المدرسي في
المدارس.
-

أن تيتم وزارة التعميم بتفعيل دور التعميم في تحقيق راية المممكة العربية
السعودية ( ) 4303وذلك من خالل تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة
المالية لقطاع التعميم ورفع المشاركة لمقطاع األىمي والخاص في التعميم ,مما ينتج
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عنو توفير الدعم المادي لممدارس المتميزة ورصد حوافز مادية ومعنوية لمعاممين
في المدارس التي تحقق معايير االعتماد المدرسي.
 أن تعزز وزارة التعميم وادارات التعميم ومكاتب التعميم والمدارس تكوين الحقافةالتنظيمية االيجابية داخميا نحو التغيير والتطوير.
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إب اراىيم(4334م)  .المشااكالت التااي تواجااو تطبيااق نظااام االعتماااد

األكاديمي في كميات التربية  .مجمة عالم التربية  ,السنة الخامسة ,ع(.)14الماسساة العربياة

لالستشااااارات العمميااااة وتنميااااة المااااوارد البشاااارية بالتعاااااون مااااع رابطااااة التربيااااة الحديحااااة ,ص

ص.184-183

شااااعالن ,عبدالحميااااد عباااادالفتاح(4311م).تحقيااااق الجااااودة الشاااااممة فااااي إدارة الماسسااااات

التعميمية .القاىرة ,ماسسة طيبة لمنشر والتوزيع.

الشااااربيني ,غااااادة حماااازة محمااااد(4336م).دور اإلشااااراف التربااااوي فااااي تحقيااااق الجااااودة فااااي

التعماااايم العااااام بالمممكااااة العربيااااة السااااعودية .ورقااااة عماااال مقدمااااة فااااي ماااااتمر الجااااودة فااااي
التعمااااااااايم العااااااااااام .المقاااااااااااء الرابااااااااااع عشاااااااااار لمجمعيااااااااااة السااااااااااعودية لمعمااااااااااوم التربويااااااااااة

والنفسية(جسااااااتن)المقام فااااااي القصاااااايم فااااااي الفتاااااارة(1546/5/48-47ىااااااا الموافااااااق -14

 15مايو 4336م) .المممكة العربية السعودية.

الشربيني ,غادة حمزة محمد(4310م) .معوقات االعتماد المدرسي في التعميم العام في

المممكة العربية السعودية  .ورقة عمل مقدمة في ماتمر االعتماد المدرسي  ,المقاء السادس

عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوي والنفسية(جستن) المقام في الرياض في الفترة (-40

1505/5/44ه الموافق  5 -5فبراير4310م) .المممكة العربية السعودية.

الشيري ,محمد(1505ىا) .إمكانية تطبيق االعتماد األكاديمي عماى المادارس التابعاة لمشاروع
المماااك عبااادا

لتطاااوير التعمااايم مااان وجياااة نظااار ماااديري المااادارس فاااي منطقاااة مكاااة ,رساااالة

ماجستير(غير منشورة) ,جامعة أم القرى ,كمية التربية ,مكة المكرمة.

الصفار ,نمشة عبدالعزيز (4310م)  .تصوير مقترح لتطوير دور اإلدارة المدرسية في ضوء

معايير إدارة الجودة الشاممة لتحقيق االعتماد المدرسي في ماسسات التعميم .بحث مقدم لمقاء

السنوي السادس عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية (جستن) ياالعتماد

المدرسيي ,في الفترة (1505/0/44-40ه الموافق  5-5فبراير 4310م)  .جامعة الممك
سعود ,الرياض.

عايش ,جميل أحمد(4313م)  .تطبيقات فاي اإلشاراف الترباوي ( .ط . )4عماان ,دار المسايرة

لمنشر والتوزيع.
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العريمااي ,حماايس محمااد( 4334م).تقاادير درجااة تطبيااق معااايير االعتماااد األكاااديمي لكميااات

التربية في سمطنة عمااان كمااا يتصااورىا القااادة اإلداريااون واألكاااديميون ,رسااالة دكتااوراه(غير

منشورة) .جامعة اليرموك ,كمية التربية ,إربد ,االردن.

العساف ,صال حمد(4335م).المادخل إلاى البحاث فاي العماوم الساموكية(.ط .)5الريااض ,دار
الزىراء لمنشر والتوزيع.

العمااااااري ,صاااااابياء بناااااات عباااااادا محمااااااد(4315م) .متطمبااااااات تطبيااااااق معااااااايير االعتماااااااد

المدرسااااااااي فااااااااي الماااااااادارس الحانويااااااااة بمنطقااااااااة عسااااااااير فااااااااي ضااااااااوء خباااااااارات بعااااااااض

الدول(تصورمقترح) .رسالة ماجسااااااااتير(غير منشااااااااورة)  .جامعااااااااة الممااااااااك خالااااااااد ,كميااااااااة
التربية ,أبيا.

عبااااااده ,عباااااادالكريم أحمااااااد محمااااااد (4310م)  .متطمبااااااات تكىياااااال ماااااادارس التعماااااايم العااااااام

بالمممكة العربية السااااعودية لتحقيااااق االعتماااااد المدرسااااي .ورقااااة عماااال مقاااادم فااااي ماااااتمر

االعتماااااااد المدرسااااااي .المقاااااااء السااااااادس عشاااااار لمجمعيااااااة السااااااعودية لمعمااااااوم التربويااااااة

والنفسااااية (جسااااتن) المقااااام فااااي الرياااااض (1505/0/44 40ىااااا الموافااااق  5-5فبرايااااار

4310م)  .المممكة العربية السعودية.

العاجز ,فااد عمي حمس ,داوود درويش (4338م).دليل المشارف الترباوي لتحساين عمميتاي

التعميم

والتعمم .الجامعة اإلسالمية بغزة ,كمية التربية.

العجماااااي ,محماااااد حسااااانين(4337م).القياااااادة التربوياااااة واإلشاااااراف الترباااااوي الفعاااااال واإلدارة

الحافزة .االسكندرية ,دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع.

العتيبااي ,منياار مطنااي وغالااب ,محمااد سااعيد(1885م) .معااايير مقترحااة لالعتماااد األكاااديمي

والميناي لبارامج إعااداد المعمماين فااي الجامعاات العربياة .رسااالة الخمايج العربااي ,مكتاب التربياة
العربي لدول الخميج الرياض ,العدد(,)47ص ص.103 – 84

العتيبااي ,ناصاار سااعد(4315م).تطبيااق االعتماااد المدرسااي فااي ضااوء أسااس إدارة التغيياار فااي

مدارس التعمااااااايم العاااااااام بمديناااااااة الرياض(اساااااااتراتيجية مقترحاااااااة) .رساااااااالة دكتاااااااوراه(غير
منشورة).جامعة الممك سعود ,كمية التربية ,الرياض.

عااااون ,وفاااااء بناااات محمااااد (4314م) .واقااااع جاىزيااااة مااااديرات الماااادارس لتحقيااااق االعتماااااد

المدرسااااااي فااااااي المرحمااااااة الحانويااااااة بمدينااااااة الرياااااااض .مجمااااااة رابطااااااة التربيااااااة الحديحااااااة,
مج(,)6ع( ,)45مصر .ص ص.445-161
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خماف جمعاان(4315م).مادى تطبياق مادارس إدارة التربياة والتعمايم بمحافظاة

المخاااواة لمعااااايير االعتمااااد المدرسااااي .المجماااة العربيااااة لمعماااوم ونشاااار األبحااااث ,مجمااااد(,)4

ع(,)1ماسسة المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث ,فمسطين ,ص ص.455 -447

القحطاني ,بدرية راشد(1504ه).تطوير أداء القيادات التربوية في مدارس التعميم العام

بالمممكة العربية السعودية وفق متطمبات االعتماد المدرسي العالمي ,رسالة دكتوراه(غير
منشورة) .جامعة الممك سعود ,كمية التربية ,الرياض.

مكتاااب التربياااة العربااااي لااادول الخمااايج (4311م1504/ه) .بناااااء نماااوذج تنظيماااي متكاماااال

لالعتماد المدرسااااي فااااي الاااادول األعضاااااء بمكتااااب التربيااااة العربااااي لاااادول الخماااايج – اإلطااااار
النظري -الدراسااااة المسااااحية – النماااااذج العالميااااة  .مكتااااب التربيااااة العربااااي لاااادول الخماااايج,
الرياض ,المممكة العربية السعودية.

الماالكي ,حمااده بناات محماد(4313م) .تطبيااق معااايير االعتماااد األكااديمي فااي ماادارس التعماايم

الحانوي العام من وجية نظر القيادات التربوية بمحافظة جادة  ,رساالة ماجساتير(غير منشاورة)
.جامعة أم القري ,كمية التربية ,مكة المكرمة.

مسعود ,سناء سيد( 4336م) .نظام االعتماد االكاديمي مدخل إلصالح ماسساات التعمايم قبال

الجامعي فااي مصاار  ,دراسااة مقدمااة فااي الماااتمر العممااي الساانوي السااابع بعن اوان اإلصااالح
الماسساااي لمتعمااايم قبااال الجاااامعي فاااي الاااوطن العرباااي فاااي الفتااارة  14-11أغساااطس 4335

,المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ,الجزء الحاني.

مساد ,عمر حسن(4334م).اإلدارة المدرسية ودورىا في اإلشراف التربوي .عمان ,دار صفاء

لمنشر.

المااالكي ,عباادالرحمن باان دخياال (4314م)  .متطمبااات تطبيااق معااايير االعتماااد المدرسااي فااي

ماااااادارس التعماااااايم العااااااام ماااااان وجيااااااة نظاااااار مااااااديري الماااااادارس الحانويااااااة ومشاااااارفي اإلدارة

المدرسية بمكة المكرمة ,رساالة ماجساتير(غير منشاورة).جامعة أم القاري ,كمياة التربياة  ,مكاة

المكرمة.

ال مااااداوي ,عبياااار محفااااوظ (4314م)  .تطبيااااق معااااايير االعتماااااد المدرسااااي فااااي المرحمااااة

الحانوية بمنطقااااااة عسااااااير(األليات والمعوقااااااات) .مجمااااااة كميااااااة التربيااااااة ,جامعااااااة طنطااااااا,
مصر(57ص ص.55- 1

الممحااام ,ناصااار بااان عبااادالعزيز بااان مباااارك(1547ه4336/م).االعتمااااد األكااااديمي لمااادارس

التعميم العام في المممكة العربية السعودية ,رسالة دكتوراه(غير منشورة) .جامعة المماك ساعود,

كمية التربية ,الرياض.
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النبااااوي ,أمااااين محمااااد(4336م).االعتماااااد االكاااااديمي وادارة الجااااودة الشاااااممة فااااي التعماااايم

الجامعي(.ط ,)1الدار المصرية المبنانية ,القاىرة.

نااااااس ,السااااايد محماااااد أحماااااد(4313م) .حقافاااااة الجاااااودة واالعتمااااااد فاااااي الفكااااار الترباااااوي

المعاصر وامكانية االسااااتفادة منيااااا فااااي تطااااوير نظااااام االعتماااااد التربااااوي بمصاااار( ,مجمااااة

كمية التربية) ,جامعة الزقازيق ,ع(.)58ص ص. 145-70

النوح ,عبدالعزيز بن سالم ىاني ,محمد يونس موساي فاراج ,محماد أناور إباراىيم(4314م).

االعتماد المدرسي لمتعميم العام في المممكة العربياة الساعودية يدراساة فاي الصاعوبات وامكانياة

التطبيقي .مجمة كمية التربية ببنيا ,مصر,ج .)81(0ص.444 -164

نااادا ,عبااادالرحمن ,والشاااحنة ,عبااادالمنعم(1505ه4310/م) .تكىيااال مااادارس التعمااايم العاااام

لتحقيق متطمبات االعتماااد المدرسااي ,دراسااة ميدانيااة بمحافظااة بورسااعيدي .بحااث مق ادم فااي
ماااااتمر االعتماااااد المقاااااء السااااادس عشاااار لمجمعيااااة السااااعودية لمعمااااوم التربويااااة والنفسااااية

(جستن)المقام في الرياض (1505/0/44 -40ه الموافق  5-5فبرايار 4310م) ,المممكاة

العربية السعودية.

نصار ,عمى عبادالراوف محماد عبادالقادر ,رمضاان محماود عبادالعميم (4314م)  .متطمباات

تطبيق االعتماد األكاديمي لكميتي التربية وجامعة األزىر ومدى توافرىا من وجية نظار أعضااء

ىيئة التدريس .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمام الانفس,ماج ,13ع( ,)1ص-434

.405

النجااار ,عباادالوىاب محمااد(4310م)  .االعتماااد المدرسااي فااي التعماايم العام(فمساافتو ,وأىدافااو

وأىميتو وأنواعو ,ومعاييره) .ورقة عمل مقدمة في مااتمر االعتمااد المدرساي .المقااء الساادس

عشااااار لمجمعياااااة الساااااعودية لمعماااااوم التربوياااااة والنفسية(جساااااتن)المقام فاااااي الريااااااض (-40

1505/0/44ه الموافق 5 -5فبراير 4310م)  .المممكة العربية السعودية.

اليااااااجري ,عبااااادالعزيز ساااااعيد محماااااد (4310م)  .سااااابل تحقياااااق التكامااااال والتنسااااايق باااااين

الجامعاااات وادارات التعمااايم لتطبياااق معاااايير االعتمااااد المدرساااي .ورقاااة عمااال مقدماااة المقااااء

السادس عشااااار لمجمعياااااة الساااااعودية لمعماااااوم التربوياااااة والنفسية(جساااااتن)عنوان ياالعتمااااااد

المدرسي يالمقااااااااام فااااااااي الفتاااااااارة(1505/0/44 40ه الموافااااااااق  5-5فبراياااااااار 4310م),
الرياض ,المممكة العربية السعودية.

وزارة التربياااااااة والتعمااااااايم(1546ىاااااااا4335 /م).دليااااااال مفااااااااىيم اإلشاااااااراف الترباااااااوي .اإلدارة
العامة ل شراف التربوي ,الرياض.
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 االدارة العامااة.اإلشاراف التربااوي فااي عصاار المعرفااة.)م4338/ه1548(وزارة التربياة والتعماايم

. الرياض,ل شراف التربوي

 اإلدارة العامااة ل شاراف.دلياال العماال فااي اإلشاراف التربااوي.)م1887/ه1517(و ازرة المعااارف
. الرياض.التربوي

 اإلدارة العاماااة ل شاااراف.)1 (ط.دليااال المشااارف الترباااوي.)م4333/ه1518(وزارة المعاااارف
. الرياض,التربوي
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