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 :هخضي

ماىية معايير خطط التحسيف لبلعتماد التربوي في ضوء ىدؼ البحث التعرؼ عمى 
التجارب والنماذج المعاصرة والكشؼ عف واقع معايير خطط التحسيف بالمدارس المعتمدة في 
ضوء المعايير القومية لضماف الجودة واالعتماد بجميورية مصر العربية واإللماـ بنماذج 

تعميـ األساسي المعتمدة، والتوصؿ معايير خطط التحسيف لبلعتماد التربوي بمدارس ال
لتوصيات لتطوير معايير خطط التحسيف بالمدارس المعتمدة، وقد استخدـ البحث منيجية 
البحث الوصفي لمبلءمتو لغرض البحث، كما اعتمد البحث عمى استبانة تـ تطبيقيا عمى 

بؿ الجامعي، عينة مف المراجعيف الخارجييف بالييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد الق
وأعضاء الدعـ الفني بوحدات قياس الجودة باإلدارات التعميمية بمحافظة سوىاج وبمغ حجميا 

فردًا، وقد توصؿ البحث لعدة نتائج أىميا محدودية معايير خطط التحسيف المدرسي في  83
سيف معايير الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد، والتي تعتمد عمييا في تفعيؿ خطط التح

المدرسي بتمؾ المدارس، ضعؼ تدريب العامميف بالمدارس المعتمدة عمى إعداد خطط التحسيف 
 وكيفية تنفيذ إجراءاتيا لضماف جودة تمؾ المدارس. 
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Abstract 
The purpose of the research is to identity the standards of the 

improvement plans for educational accreditation in the light of 

contemporary experiments and models, and to reveal the reality of 

the standards of improvement plans in accredited schools in the light 

of the National Standards of Pre-University quality assurance and 

accreditation in A.R.E, and reach recommends to develop the 

standards of improvement plans in accredited schools. 

  The research was based on a questionnaire that was applied to a 

representative sample of external auditors of the National Quality 

Assurance and Pre-University Accreditation agency and the 

technical support staff in the quality measurement units in the 

educational departments in sohag governorate, and the sample size 

reached 83 individuals. 

The research found the most important results, The limited 

standards of the schools improvement plans in the standards of the 

Quality Assurance and Accreditation which depend on them in 

activating the improvement plans in the approved schools and weak 

training of the staff in the accredited schools based on the 

preparation of implementing  their producers to ensure the quality 

of these schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... ..................................تطوير معايير خطط التحسين لمدارس التعليم 

- 085 - 

 يقذيخ انجحج:

تختمؼ معايير االعتماد التربوي مف بمد لبمد أو مف مؤسسة لمؤسسة لكف جميعيا متفقة 
عمى ىدؼ واحد وىو مساعدة المؤسسات التعميمية عمى رفع مستوى الجودة فييا وتحسيف 

 ودعـ جيودىا لمسير نحو التميز.فعاليتيا 
 الحادي القرف التعميـ األساسي في مدارس يواجو الذي التحدي أف واضحاً  ظير وقد

 العولمة وفي مواجية باستمرار، المتغيرة البيئات في التحسيف عمى تحافظ كيؼ ىو والعشريف
 .(1(المتسارع التكنولوجي والتقدـ المتزايدة
 كمتطمب تحسيف المخرجات التعميمية بناء عمى والممارسوف الباحثوف ركز فقد ثـ ومف
 أف ريب والمستقبمية.وال الحالية المدرسي خطط التحسيف جيود أساسية لنجاح وركيزة سابؽ

 المجاؿ في المجاالت، والسيما جميع في مسبوقة غير حاليًا ثورة يشيد المصري المجتمع
 في جميع المستويات عمى والتحسيف  الجودة ثقافة ونشر التعميـ، بجودة واإلىتماـ التربوي،

 التعميمية. العالمية لممؤسسات الجودة ومواصفات معايير ضوء
 المبذولة سواء المدرسي في وضع خطط التحسيف  المستمرة الجيود مف بالرغـو       

 خبلؿ مف( داخمًيا المبتكرة أو القومية( أو المحمية التعميمية خبلؿ السمطات مف( خارجًيا
 التحسيف جيود مف كثير إخفاؽ تؤكد عديدة دالئؿ ىناؾ أف إال )لممدرسة الذاتية الجيود

 بنتائجيا تؤت لـ األقؿ عمى أنيا أو مصر، في والتعميـ وزارة التربية تنفذىا التي المدرسي
 .(2) المرجوة

 -يشكهخ انجحج :

 تحسيف في تتمثؿ مشتركة نيائية غاية إلي العالـ دوؿ جميع في التعميـ نظـ تسعى    
 ذلؾ ظيور عمى ترتب وقد المدى؛ اىتمامًا واسع خطط التحسيف نالت ثـ ومف تعمـ الطبلب؛

 مف التعبيرات بعدد ارتبطت والتي المدرسي لمتحسيف المتنوعة والمبادرات البرامج مف مجموعة

                                      

(
1
(Gerring, J , Case study research: principles and practices. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007, p112 

(2(Leithwood, K. and . Jantzi, D.: Transformational Leadership: How Principals Can 

Help Reform School Cultures.” School Effectiveness and School Improvement, , 1(4), 

2009,p 249. 
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 الموزعة، ومجتمعات والشراكة، والقيادة والتمكيف،المعايير، و  والرسالة، ،الرؤية :منيا الحديثة
ُيعد مفيوـ خطط التحسيف المدرسي مف المفاىيـ التي أخذت تنتشر بيف ، و (1(المينية التعمـ

الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء، فيو وليد الفكر الغربي والذي يقـو عمى أساس أف 
ىذا مع ما المدرسة تقوـ بالدور األساسي فيما يتعمؽ بتحسيف األداء داخؿ المؤسسة، ويتفؽ 

أف فمسفة خطة التحسيف المدرسي تعتمد عمى  (2) (1995أكدتو دراسة ) عمي السممي، 
وظيفتيف أساسيتيف لمعمؿ داخؿ المؤسسة التعميمية وىما الصيانة والتحسيف، حيث يقصد 
بالصيانة ىنا بأنيا ىي وضع المعايير والتأكد مف اتباعيا أما التحسيف فيو تطوير ليذه 

 رتقاء إلى معدالت أعمى.المعايير واال 
لذا أصبحت خطط التحسيف المدرسي نشاط أساسي ألي مؤسسة تعميمية معتمدة ىادفة   

لمتميز والتنافسية والتي تتسـ بخصائص لـ تكف مف قبؿ ضمف حدود المفيـو التقميدي 
لمتخطيط المدرسي، حيث أصبحت تستند إلى رؤية ورسالة المؤسسة والبد أف تمتـز بيما، 

طموحات بشأف المستقبؿ، وتؤكد عمى األمتياز، وتسعى وتعمؿ عمى تحقيؽ ما تتضمناه مف 
 (3).إلى تحقيقو مف خبلؿ اإلنجاز الراقي واألداء المتميز

وعمى ذلؾ، فقد أظيرت الخبرة بعضًا مف مؤشرات ضعؼ تفعيؿ معايير خطط التحسيف  
 عدادواست بقدرة ترتبط متناثرة جيود عادةً  فإنيا لممدارسلمدارس التعميـ األساسي المعتمدة 

 الداخمية  العقبات كثيرًا مف وتعرقميا فقط،وبعض العامميف بالمجتمع المدرسي  المدرسة مدير
 تبني أىمية ويؤكد ذلؾ لمتحسيف المدرسي، كأساس عمييا التعويؿ يمكف وال الخارجية، والقيود
، التحسيف المدرسي عمى القدرة تحقيؽ في ضروري كعنصر والتشاركية الموزعة القيادة نمط

 وتطوير معايير خطط التحسيف المدرسي في ضوء النماذج والخبرات المعاصرة.
 
 

                                      

(
1
)Cosner, S , School improvement models, in W. Fenwick (Ed.), Encyclopedia of 

Educational Leadership and Administration. vol.2. Thousand Oaks, Ca: Sage 

Publications, Inc,2008, p78 

القاهرة: دار غريب للطباعت والنشرر والوزيير ،  ،0222انتأْٛم نألٚزٔ ئدارح انجٕدح ٔيتطهجبد علي السلمي،  -2

 .73، ص 5991

 .21، ص 2002، عمان: دار وائل للنشر والوزيي ، خطظ انتحضٍٛ يفبْٛى ٔتطجٛقبدمحفزظ أحمد جزدة،  7 - 
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 -تضبؤالد انجحج :

  ما أبعاد االعتماد التربوي ومعايير خطط التحسيف بمدارس التعميـ األساسي المعتمدة في
 التجارب والنماذج المعاصرة؟

  في مرحمة التعميـ ما واقع تفعيؿ معايير خطط التحسيف المدرسي في االعتماد التربوي
 األساسي المعتمدة بمحافظة سوىاج؟

  ما التوصيات المقترحة لتطوير معايير خطط التحسيف المدرسي بمدارس التعميـ األساسي
 المعتمدة؟

 -أْذاف انجحج :

  التعرؼ عمى أبعاد االعتماد التربوي ومعايير خطط التحسيف في التجارب والنماذج
 اسي.المعاصرة في مرحمة التعميـ األس

  الكشؼ عف واقع تفعيؿ معايير خطط التحسيف المدرسي في االعتماد التربوي في مرحمة
 التعميـ األساسي بمحافظة سوىاج.

 .التوصؿ لتوصيات لتطوير معايير تفعيؿ خطط التحسيف المدرسي 
 -أًْٛخ انجحج :

 وىو خطط التحسيف والذي يعتبر  يتناولو مف أىمية الموضوع الذي يستمد البحث أىميتو
تحقيؽ و مف أىـ المفاىيـ لما لو مف أىمية في تحسيف أداء المؤسسات التعميمية 

  .رسالتيا وأىدافيا
    تضع نصب أعيف القائميف بمنح  شيادة االعتماد لممدارس الصورة الحقيقية لمدى

 خطط التحسيف داخؿ ىذه المدارس. واقعية المعايير وتفعيؿ
   مجاؿ خطط  التجارب والنماذج المعاصرة في  ة في تحسيف المعرفة فيالمساىم

في ىذا التحسيف لمباحثيف والدارسيف والمراجعيف ومدراء المدارس نظرًا لندرة الدراسات 
 المجاؿ
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  -: جحجيُٓج ان 

وذلؾ لمناسبتو المنيج الوصفي ىو ، إف منيجية البحث العممي المتبعة في ىذا البحث
يضاح خصائص الظاىرة أو حالة معينة كما ىي كائنة في الواقع وتفسيرىا في  لدراسة وا 

 (1إطارالمتغيرات المحيطة بيا.)
  -: جحجحذٔد ان

  المدرسي في ضوء خطط التحسيف تناوؿ مفيوـ االعتماد التربوي و  اقتصرت الدراسة عمى
خطط التحسيف  معايير ، ومف ثـ الوقوؼ عمى معوقات تفعيؿالتجارب والنماذج المعاصرة

 لممدارس المعتمدة لمرحمة التعميـ األساسي بسوىاج .
 ( فردًا مف 83واقتصرت الدراسة في جانبيا الميداني عمى تطبيؽ أداة الدراسة عمى )

أعضاء الدعـ الفني بوحدات قياس الجودة باإلدارات التعميمية وبعض المراجعيف الخارجييف 
  ـ.2118/ 2117إجراء الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ الدراسي  بمحافظة سوىاج وتـ

  -: جحجان أدٔاد 

أستبانة وتـ تطبيقيا عمى العينة المستيدفة في مدارس التعميـ األساسي المعتمدة   
 بمحافظة سوىاج.

 -يظطهحبد انجحج :

 االعتماد التربوي  .1
لمؤسسة ما أو معيد أو كمية أو برنامج دراسى متخصص  يعرؼ بأنو "االعتراؼ العمنى

تتوافر فيو مؤىبلت ومعايير تعميمية معنية معترؼ بيا رسميًا، ويتضمف االعتماد تقييـ عممى 
مقبوؿ لجودة مؤسسات التعميـ أو البرامج بيدؼ التشجيع والتطوير نحو األفضؿ ليذه البرامج 

: أف تتحمؿ المؤسسات األكاديمية المسئولية أماـ باستمرار"، ويعد ذلؾ ضروريًا لسببيف ىما
بعضيا لتحقيؽ أىداؼ واضحة ومحددة مف خبلؿ برامج تعميمية مناسبة والتأكد مف مدى التزاـ 

( ، وتعرفو الباحثة إجرائيُا بأنو 2ىذه المؤسسات ببرامج ذات معايير محددة ومقبولة سمفًا)

                                      
 .216، ص2112، القاهرة: دار الفجر، مناىج البحث في التربية وعمـ النفسحسام مازن، أصول  -1
صفففام محمففود الففد السزمففز، سففبم  حسففمن الففد السظففمم، يرففمان جففودة ومسففاممر اا مففاد مؤسسففات ال س ففمم   - 2 

، جامسفف  القففاهرة:   مفف  المػػؤتمر السػػنوى الثالػػث عشػػر، " االعتمػػاد وضػػماف جػػودة المؤسسػػات التعميميػػة"السففال ، 
م، 2115م ففامر  25، 24إلدارة ال س مممفف ، ال رلمفف  لل فف  سففومع لال سففاون مففا الجمسمفف  المصففرم  ل  رلمفف  المقار فف  وا

 .492ص
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د في االعتراؼ مف ِقبؿ مؤسسة رسمية تمنح نتيجة ومخرج رئيسي لعممية التقويـ والتي تحد
 رخصة لممؤسسة تستطيع مف خبلليا مزاولة أنشطتيا التربوية.

 التجارب والنماذج المعاصرة: .2
تعرؼ التجارب والنماذج المعاصرة بأنيا: "خبرات بعض الدوؿ العالمية والعربية في مجاؿ 

منيا في تطوير التعميـ في  االعتماد التربوي ومعايير خطط التحسيف المدرسي لبلستفادة
 مصر.

 التربوي: المعيار .3
 أسموب أو التدريس، طريقة أو المنيج جودة عمى لمحكـ يعرؼ بأنو "عبارة تستخدـ

 ) 1لممعمميف") المينية التنمية برنامج أو التقويـ،
 -خطوات السير في البحث :

  بموضوع البحث.االطبلع عمى المراجع والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة 
  ،عرض اإلطار العاـ لمبحث وتشتمؿ عمى ) المقدمة، مشكمة البحث، األىداؼ، األىمية

المنيج المستخدـ، الحدود، األدوات، العينة، مصطمحات البحث مف خبلؿ االطبلع عمى 
 األدبيات التربوية(.

  يعرض البحث لتوصيات مقترحة يمكف مف خبلليا تطوير معاييير خطط التحسيف
 عتماد التربوي لمرحمة التعميـ األساسي.لبل

 اإلطبر انُظز٘ نهجحج

 تطوير معايير خطط التحسيف في ضوء التجارب والنماذج المعاصرة في االعتماد التربوي
 -تًٓٛذ:

 خارجًيا المبذولة سواء المدرسي في وضع خطط التحسيف  المستمرة الجيود مف بالرغـ    
 الجيود خبلؿ مف( داخمًيا المبتكرة أو القومية( أو المحمية التعميمية خبلؿ السمطات مف(

 المدرسي التحسيف جيود مف كثير إخفاؽ تؤكد عديدة دالئؿ ىناؾ أف إال )لممدرسة الذاتية
 المرجوة بنتائجيا تؤت لـ األقؿ عمى أنيا أو مصر، في والتعميـ وزارة التربية تنفذىا التي

                                      
 جامس  دراسم  حال  – السالي ال س مم جودة رفا ودورها في والخاص السام االا ماد ازام ، مساممر احمد ز رما -1

 .231، ص2117، 33، ع4، مجإنسانية مجمة عمـو ، األه م  الزرقام
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وعدـ  عامة ، المصرية المدرسة تقدميا التي التعميمية الخدمة العاـ عف الرضا عدـ" فالمبلحظ
    .لمتحسيف المدرسي  المعاصرة والتحديات التغيرات مواجية عمى قدرتيا

 واستعداد بقدرة ترتبط ممنيجة غير متناثرة جيود عادة فإنيا لممدارس المبادرات الذاتية أما   
 عمييا التعويؿ يمكف وال الخارجية، والقيود العقبات كثيرًا مف وتعرقميا المدرسة فقط، مدير

 (.1لمتحسيف المدرسي) كأساس
 اإلعتماد التربوي:  أواًل: مفيـو

 بتعريؼ الباحثة تبدأ أف قبؿولكف  كبير نصيب لبلعتماد المتعددة ؼيلمتعار  كاف        
 االعتماد ظاىرة بروز منذ نو، وأ عامة بصفة االعتماد تعريؼ أوالً  ينبغي تربوياإلعتماد ال

 ( ، ويعرؼ2) االجتماعية القضايا مع االعتماد تعريفات تشابكت التربوي، السطح عمى
  (3.)عميو وافؽ أي الشيء واعتمد الثقة يعني:  لغةً  االعتماد
 أو لجية الموافقة أو قبوؿ وىو  Accreditation االنجميزية بالمغة المصطمح ويعني     

 لمقياـ توافرىا الواجب المعايير ليا توفرت أف بعد تعميمية بنشاطات بالقياـ تعميمية مؤسسة
 (4.)الميمات ىذه بمثؿ

ويعرؼ معجـ المصطمحات التربوية االعتماد بأنو: " عممية نظامية تعميمية لمتأكد مف أف 
الخاصة المؤسسة أو العامميف بيا يمتمكوف حدًا أدنى مف الكفاءة، وكؿ دولة تحدد معاييرىا 

لمتدريس بيا معمومات عف المتطمبات العامة  باالعتماد، وتقترح أف يكوف لدى المتقدميف
 (.5لبلعتماد، وكيفية الحصوؿ عمى المعمومات المرتبطة بذلؾ)"

                                      

(1(Leithwood, K. and . Jantzi, D.: Transformational Leadership: How Principals Can 

Help Reform School Cultures.” School Effectiveness and School Improvement, , 1(4), 

2009,p 249. 

 مجمػةم ظما ف "ي،  ،أسسف ، أهدافف  الجفامسي ممفوومف  ال س فمم ففي األ فادممي الفد ا:: ياالا مفاد المفب فمصفل -2
 .96،  ص2116،   م  ال رلم  جامس  الفموم،  دد الحادى والسشرون، السالتربية

 .261م،  ص 1989مسجم ال غ  السرلم  ، المغجم الوجمز ،   -3
 ماألسفس االا مفاد ومسفاممر ال ممفز مؤشفرات ال س فمم لفمن ففي الشفام   الجفودة، وآخفرون طسممف  حمفدأ رشفدي -4

 .32ص، 2116،  األردن : وال وزما ل  شر دار المسمرة، وال طلمقات" 
 .11، ص1998، لمروت: م  ل  لل ان، معجـ المصطمحات التربويةممشمل   ب، رمزى  امل،  - 5 
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ويعرؼ االعتماد التربوي بأنو :"االعتراؼ العمنى لمؤسسة ما أو معيد أو كمية أو برنامج 
ومعايير تعميمية معنية معترؼ بيا رسميًا، ويتضمف دراسى متخصص تتوافر فيو مؤىبلت 

االعتماد تقييـ عممى مقبوؿ لجودة مؤسسات التعميـ أو البرامج بيدؼ التشجيع والتطوير نحو 
 (.1األفضؿ ليذه البرامج باستمرار")

نشاط مؤسسي عممي موجو نحو النيوض واالرتقاء  ىوبأنو: " كما يعرؼ االعتماد
والبرامج الدراسية، وىو أداة فعالة ومؤثرة لضماف جودة العممية  بمستوى مؤسسات التعميـ

 مف األدبيات إليو أشارت ما خبلؿ ومف(  ، 2التعميمية ومخرجاتو واستمرارية تطويرىا".)
 يراه ما حسب محددة مسميات إطبلؽ في التعريفات تعدد نبلحظ التربوي لبلعتماد ؼيتعار 

 تمؾ ؼيتصن إلى الباحثة عمدت وقد وطبيعتو، االعتماد لمفيـو الخاصة نظرتيـ في الكُّتاب
  .لبلعتماد العاـ المعنى عف تخرج ال أنيا إال التعريؼ صيغة عمى اتفاقيا حسب التعريفات

 برامج إعداد العتماد الوطني المجمس عف الصادر االعتمادية الزيارات دليؿ ويعرؼ   
  جودة تقويـ إلى تيدؼ موضوعية إجراءات "االعتماد التربوى بأنو: (NCATE)المعمميف 

 (3مسبقاً".) محددة مينية معايير عمى بناءً  التعميمية المؤسسة وكفاءة التربوية البرامج
 تنفيذىا  ييدؼ التي واإلجراءات المعايير مف "مجموعة بأنو ويعرؼ االعتماد التربوي

 ليس بيذا التعريؼ وانو المعمميف إعداد برامج وجودة نوعية تحسيف سبيؿ في بيا واألخذ
نما ذاتو حد في غاية  (.1مخرجاتو") التعميـ وتحسيف بجودة االرتقاء وسائؿ مف وسيمة ىو وا 

                                      
صفففام محمففود الففد السزمففز، سففبم  حسففمن الففد السظففمم، يرففمان جففودة ومسففاممر اا مففاد مؤسسففات   - 1 

، جامسف  الثالث عشر، " االعتمػاد وضػماف جػودة المؤسسػات التعميميػة" المؤتمر السنوىال س مم السال ، 
، 24القاهرة:   م  ال رلمف  لل ف  سفومع لال سفاون مفا الجمسمف  المصفرم  ل  رلمف  المقار ف  واإلدارة ال س مممف ، 

 .492م، ص2115م امر  25
ت السرلم  في روم اماد الدمن شسلان، الجودة الشام   و ظم االا ماد األ ادممي في الجامسا - 2

 .14، ص 2117المساممر الدولم ، الرماض، 

3 - Selden, R,: Accreditation A strength Over Standards In Higher Education, Now 

Your, Harper and Bros,2001, p70 
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ويتضح مف خبلؿ عرض مفيـو االعتماد التربوي تعرؼ الباحثة االعتماد التربوي بأنو 
تمنح  نتيجة ومخرج رئيسي لعممية التقويـ والتي تحدد في االعتراؼ مف ِقبؿ مؤسسة رسمية

 رخصة لممؤسسة تستطيع مف خبلليا مزاولة أنشطتيا التربوية.
 ثانيًا: خطط التحسيف: 

"ىي الوثيقة التي ُتعنى بوصؼ جميع األنشطة و التدخبلت  :بأنيا خطط التحسيف عرؼتُ 
التي ستقوـ بيا المدرسة عمى مدار العاـ الدراسي وذلؾ في ضوء نتائج تطبيؽ أدوات التقويـ 

، وعميو يتضح مدى أىمية (2(سة و المصممة وفؽ المعايير القومية لمتعميـ"الذاتي لممدر 
 بيف قوي ارتباط لوجود الحاجة إلي يشير التعريؼكما الطبلب أنفسيـ، عمى التحسيف خطط

، وعميو فإف  الفصوؿ داخؿ يحدث الذي والتحسيف نطاؽ المدرسة عمى يتـ الذي التحسيف
 بيئات تعمـ في إيجابية تغييرات التي تسعي إلحداث الوثيقة التعميمية ىي خطط التحسيف

 المدرسة قدرة ودعـ لتعمـ الطبلب أفضؿ أماكف المدارس جعؿ النيائي ىدفيا ، الصفية الطبلب
 .التغيير إدارة عمى

 :خطط التحسيفمعايير أىداؼ 
لممستوى  األدام بما يؤدى إلي تطوير المدرسي األدام  حسمن خطة معايير تشتؽ أىداؼ

 :)3إلي) المدرسي المطموب، وتصنؼ أىداؼ خطة التحسيف
تحدد الوضع الذي ترغب في أف يكوف عميو الموقؼ بعد انتياء الخطة و تركز أىداؼ عامة: 

 . عمى المخرجات المرغوب فييا
                                                                                                  

 لجموورم  السام الثا وي ال س مم في مدارس الشام   الجودة  حقمق م ط لاتي ،السجمي حس من محمد  -1
 ،2113 ،7 ع ، وال  مم  مج   لثقاف ، ي "ماأل ادممي المؤسسي االا ماد أس وب روم في السرلم  مصر
 91 ص

(2  ( Epstein, J, and. Jackson, V, Teachers Involve Parents In Schoolwork: Manual for 

Teachers – Language Arts, Science/Health and Math. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University, Center on School, Family and Community Partnerships, 2005, p90. 

(3  ( Heft, J, Catholic Identity and the Future of Catholic Schools.” The Catholic 

Identity of Catholic Schools, vol. 2 of Catholic Schools for the 21st Century, by James 

Heft and Carleen Reck. Washington, D.C.: National Catholic Education Association, 

2011,p410 

http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
http://www.madinahx.com/t30892/
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: ىي نتائج محددة قابمة لمقياس يمكف تحقيقيا في فترة محددة، ومف أىداؼ إجرائية 
 - واقعياً  -قاببًل لئلنجاز -قاببًل لمقياس -)محدداً  :ؼ اإلجرائي الجيد أف يكوفخصائص اليد
 لو بعد زمني(.

 العمميات تعديؿ خبلؿ مف إيجابي ثقافي تغيير إحداث ىو المدرسي التحسيفمعيار وىدؼ 
 .)1داخؿ المدرسة) تحدث التي
حداث اإلصبلح، ىدفيا عممية التحسيف المدرسي خطط أف ذلؾ مف ويتضح   إيجابية تغييرات وا 

 أحد في أو التعميـ، نظاـ في تغيير كؿ ليس أنو انطبلقًا مف المدرسي، التعمـ بيئات في
 إلي يؤدي تحسيف كؿ أف شؾ ال ولكف أو التحسيف، اإلصبلح بالضرورة يتضمف عناصره
 النظاـ. عمى مستوى بآخر أو بشكؿ إيجابي تغيير إحداث
 إلي تحقيؽ اآلتيالمدرسي خطط التحسيف  معايير وتيدؼ

  .تنمية المدرسة كمؤسسة قائمة بأدوارىا في المجتمعو  تجػويد مػخػرجػات النظاـ التعميمي .1
تفعيؿ أدوار المعمميف األوائؿ  ترسيخ ثقافة التقويـ الذاتي لدى العامميف بالمدرسة  .2

 .درسةكمشرفيف مقيميف بالم
  .تنمية ميارات العمؿ بروح الفريؽ والعمؿ التعاوني لدى العامميف  .3
  .تشخيص مستويات األداء الحػالية لممدرسة مف أجؿ تطػويرىا .4
جعؿ المدرسة .و تمكيف المدرسة مف االستفادة مف إمكانياتيا البشرية والمادية بفاعمية أكبر .5

 .كمنظمة متعممة
ي في ضوء االحتياجات التدريبية الفعمية لمعامميف تخطيط وتصميـ برامج اإلنماء المين .6

  .بالمدرسة
لمدارس  مف واقع خطط التحسيف تربويال داالعتماالتجارب والنماذج المعاصرة لمعايير  وتتمثؿ

 : التعميـ األساسي فيما يمي
 
 

                                      

(1) Epstein, J and Coate, L, Effects of Summer Home Learning Packets on Student 

Achievement in Language Arts in the Middle Grades.”, School Effectiveness and 

School Improvement, 7(4), 2009, p383 

http://www.a7lal.com/vb/t174621.html
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  األمريكية أوىايو التعميـ األساسي بوالية بمدارس وخطط التحسيف االعتماد معايير أواًل:
 إذ لبلعتماد، األمريكية الواليات أحد خبلؿ خطة مف المدرسي  االعتماد  معايير يمكف تناوؿ

 : ىي معايير خمسة لممدارس مف االعتماد معايير تتكوف
 Philosophy\ Mission Vision والسياسات الرسالة الرؤية، / الفمسفة : األوؿ المعيار

and policies  فاف لموالية،  التعميمية والسياسات التعميـ فمسفة مع اتساقاً  أنو حيث 
 فمسفتيا سنويًا، وتتناوؿ مراجعتيا ويتـ مكتوبة ورسالة ورؤية فمسفة تطور سوؼ المدارس
 )1التالية: ) الجوانب ورؤيتيا ورسالتيا

  .الدراسي الصؼ في النظاـ ضماف -.                                 آمنة تعمـ بيئة -
 .االتصاؿ ميارات -.                                 األساسية القيـ -
 .العمؿ قوة ميارات -.                              األساسي المنياج -
 .المسئولة المواطنة -.                         المستخدمة التكنولوجيا -
 .سنوياً  مراجعتيا يتـ إدارية وممارسات سياسات وكتابة تطوير -
 . والرسالة والرؤية الفمسفة تطوير في المحمي المجتمع ومساىمة مشاركة ضماف -
 المصمحة وأصحاب والطبلب األمور أولياء بيف والرسالة والرؤية الفمسفة ونشر توزيع  -

 . العامة
  .ومكاتباتيا وممصقاتيا المدرسة كتيبات في والرسالة والرؤية الفمسفة تضميف -
 كتيباتيا عمى لمحصوؿ بالمدرسة المعنييف وجميع والمعمميف الطبلب أماـ الفرص إتاحة -

 . بسياستيا المتعمقة ومنشوراتيا
 والشيادات األفراد : الثاني المعيار

 التي الترخيص والشيادات بمعايير المتعمقة الوالية لقوانيف طبقاً  التربوييف جميع معاممة يتـ
 :) 2وىي) المدرسة في العامموف عمييا يحصؿ أف يجب

                                      
، بحػػث مقػػدـ لممػػؤتمر االا مادل مؤسسففات ال س مممفف  مففدخل إلصففبم ال س ففمم ،حسففمن محمففود لشففمر -1

مسوفد الدراسفات الػتعمـ مػدى الحيػاة،  -اإلتاحػة -الدولي السابع التعميـ في مطمع األلفية الثالثة الجػودة
 .151، ص 2119ال رلوم ، جامس  القاهرة، 

مرجػع ال س مممف ،  المؤسسفات ففي الجفودة الشفام   و ظم مساممر ل طلمق مدخل ،الخطمب شحات محمد -2
 84،  ص سابؽ



 ... ..................................تطوير معايير خطط التحسين لمدارس التعليم 

- 055 - 

  . منيـ لكؿ المحددة بالوظائؼ القياـ عمى والقادريف المؤىميف األشخاص تعييف -
 يمكنيـ التي المجاالت في الطبلبية الخدمات عف والمسئوليف والمعمميف اإلدارييف تعييف -

 . بيا القياـ
  . الطبلب لمعدالت بالنسبة األفراد مف الكافي العدد توفير -
  . المؤىميف غير األفراد بتقويـ المتعمقة واإلجراءات السياسات وتنفيذ تطوير -
 . والمدرسة والطبلب التدريس ىيئة أعضاء حاجات لتنفيذ الكافية المساندة العمالة تعييف -
 لمتنمية خططيـ  وتنفيذ بتطوير المدرسية الييئة مف وغيرىـ واإلدارييف المعمميف مطالبة -

 . المينية
 خطط  أىداؼ لتحقيؽ والعامميف التدريس ىيئة ألعضاء المناسبة الموارد توافر ضماف -

 . منيـ لكؿ المينية التنمية
 واألخصائي اإلعبلـ، عف والمسئوليف والممرضات، المرشديف، تشمؿ طبلبية خدمات تقديـ -

 . وغيرىـ عيوب النطؽ وأخصائي الرياضييف والمشرفيف والنفسي االجتماعي
 .الوظائؼ كؿ لشغؿ المعنييف لجميع الدقيؽ االختيار تضمف التي اإلجراءات تنفيذ -
 المعايير عميو تنص كما المينة أخبلقيات ميثاؽ يتبعوف المدرسة ىيئة جميع أف ضماف -

 .أوىايو بوالية التعميـ ومكتب المينية
 : المدرسي وخطط التحسيف المنيج : الثالث المعيار
 حاجات لتحقيؽ الضروري المدرسي والتحسيف التدريبية والممارسات المناىج توافر يجب

 ) 1يمي: ) بما مطالبة المدرسة فاف وليذا الطبلب
 . لمتعميـ الوالية مكتب مستويات مع تتسؽ الطبلب تخرج لمستوى عالية مستويات وضع -
 التعميمي المكتب وتبميغ الوالية مستوى عمى توضع التي االختبارات برامج في المشاركة -

 . الطبلب بنتائج
 الطبلب أعداد لتقميؿ مكتوبة خطط وتطوير التخرج بمعدالت تتعمؽ تقارير إصدار -

 . المتسربيف
                                      

 ورقة "ي، م وجم  رؤم ( ال ظم م ح  في روم الفسال  المدرس  جودة مساممر، يممسيسبم  الخ السمد -5
الم ف   جامسف  : ، الرمفاضوالنفسػية التربويػة لمعمػـو السػعودية عشػر لمجمعيػة الرابػع لمقػاء مقدمػة عمؿ

 .56، ص2117سسود، 
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  . بالمدرسة الطبلب وانتظاـ حضور عف تقرير إصدار -
 أساسية بصفة والتركيز االعتماد في الضعؼ نقاط لمعالجة استراتيجيات وتطوير وضع -

 . الطبلب انجاز عمى
 المدرسي. التحسيف ومتطمبات حاجات لمواجية األمواؿ استخداـ عف التقارير إصدار -
  المدرسة سجبلت خبلؿ مف الطبلب انجاز عف واضحة تقارير إصدار -
  . الصفوؼ تنظيـ عند االختبارات نتائج االعتبار في الوضع -
  . متنوعة قياس أدوات باستخداـ الطبلب انجاز عمى الحكـ -
 التدريب. برامج وتطوير الطبلب تعمـ تحسيف في الطبلب انجاز نتائج استخداـ -
 وعبلقتيا التنظيمية والممارسات التدريسية الممارسات بيف االتساؽ عدـ جوانب تناوؿ -

 التحسيف المدرسي. خطط وفؽ الطالب قبؿ مف المطموبة التعميمية بالممارسات
  Self- Learning Environment الذاتي التعمـ بيئة : الرابع المعيار
 بما القياـ الدارس عمى وبالتالي ومنضبطة، ومنتجة آمنة تعمـ بيئة تقديـ المدارس تضمف
  (1يمي)
  . لممنطقة التعميمية الرؤية مساندة -
  . العامة الصحة لضماف الضرورية اإلجراءات وضع -
 والمبلعب المدرسي لممبنى بالنسبة اآلمنة والنظـ واألدوات المناسبة المساحات توفير -

 . األنشطة مف وغيرىا
  . المحمي والمجتمع المدرسة مف يشكؿ المدرسة الماف فريؽ تكويف -
  . الوالية مستوى عمى واإلجراءات السياسات ومراجعة تطوير -
جراءات سياسات وتطبيؽ وتدعيـ توصيؿ -   . المدرسة وا 
  . واإلشراؼ االنضباط ضماف في المعمميف مساندة -
  .وغيرىا السمطة واحتراـ والغيرية الذاتي واالنضباط األمانة، قيـ توافر ضماف -
 . الطبلب حاجات جميع تحقؽ ودعـ مساندة برامج تقديـ -

                                      
 في الشام   ل جودة لالدمرج مساممر في روم ال س ممم  ل جودة مق رح  يمساممر ،الحررى  حامد محمد -5

اإلدارة  قسفم ، الم صفورة جامسف  ،دكتػوراه رسػالة  مفوجج مق فرمي،  لالمم  ف  السفام ال س فمم مفدارس
 73،  ص2118ال رلوم ،
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والسياسات التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية فإف معايير  التعميـ فمسفة مع اتساقاً و 
االعتماد في مؤسسات التعميـ األساسي بيا تركز عمى الرؤية والرسالة الواضحة، مع االىتماـ 

كافيا تبعا لمتخصصات المطموبة بحيث يتناسب عدد المعمميف مع عدد بتعييف المؤىميف تأىيبل 
المتعمميف، وكذلؾ تعييف األخصائييف النفسي واالجتماعي لدعـ المتعمميف، كما أف معايير 
االعتماد تؤكد عمى توافر المناىج التي تتناسب وقدرات المتعمميف، وتوفير اإلمكانات المادية 

ات لممتعمـ والتنوع في االستراتيجيات المستخدمة في التعميـ مع والبشرية لتقديـ كافة الخدم
التأكيد عمى ضرورة توفير بيئة تعميمية آمنة لممتعمميف لتشجيعيـ وتحفيزىـ لمتعمـ وتحقيؽ 

 أعمى أداء لمجودة.
 بمدارس التعميـ األساسي لمجمعية وخطط التحسيف االعتماد مجمس معايير ثانيًا:

  ( SACSCASI ):والمدارس الجنوبية لمكميات
 ) 1يمي) فيما المدارس وخطط تحسيف االعتماد مجمس معايير وتتمثؿ

 إلى والرؤية والمياـ والمعتقدات واالتصاالت النظاـ تطوير والمعتقدات: يؤدي الميمة .1
 . والمدرسة والنظاـ الطبلب عمؿ جودة

 والبناء والحكـ القيادة استقرار وتعزيز زيادة إلى الجيد النظاـ يؤدي : والقيادة الحكـ .2
 تعمـ عمى تحسيف والتأكيد الرؤية، وتأكيد التنمية عمى التركيز ويتضمف التنظيمي
 . فييا مرغوب نتائج إلى تؤدي التي الجيود وتدعيـ التبلميذ

 توقعات عمى والمستند األبحاث عمى يعتمد الذي المنيج يقدـ الجيد النظاـ : المنيج .3
 عمى دائمة والتنقيح بصفة لممراجعة يخضع المنيج وىذا الطبلب، تعمـ عف واضحة
 . منتظمة فترات

 انجاز لتدعيـ وأنشطتو التعميـ استراتيجيات ويوظؼ يطور الجيد النظاـ: التعميـ تصميـ .4
 . المنيج بواسطة التعميـ خبلؿ مف المتوقع الطالب

 وفعالة  مستمرة إدارية أنظمة يستخدـ الجيد النظاـ: النتائج وتأثير المقياس، التقييـ، .5
 التنظيـ تأثير وتتضمف وأدائيـ، الطبلب تعميـ عممية وتحسيف لمتقييـ،

 . النظاـ ومناطؽ المستويات كؿ عمى والتعميـ .6
                                      

االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميـ القبؿ الجػامعي وتطبيقاتػو، الػدار  ،ال رمم الدحام الد محمد -1
 .91ص ،2117المصرية المبنانية ، القاىرة: 
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 البلزمة المادية  بالموارد ومدعموف ومؤىموف أكفاء موظفوف الجيد النظاـ المصادر: يمـز .7
 . النظاـ وأىداؼ ومياـ الرؤية لتحقيؽ

 التطوير تدعـ الطبلبية لمخدمات شبكة بوجود النظاـ ىذا يتميز : الطبلبية الخدمات .8
 . طالب كؿ وصحة سبلمة وتضمف

 والتراكيب  األنماط الجيد النظاـ ويدعـ وعبلقاتيـ: يطور والمشاركيف الموظفيف اتصاالت .9
 . والنظاـ المدارس والمشاركيف بيف واالتصاالت الفعالة العبلقات تعزز التي التنظيمية

 التربوية والخدمات التسييبلت تزيد ىامة مصادر الجيد لمنظاـ: المادية التسييبلت .11
 . الفردية المدارس وفي النظاـ كؿ في الكامؿ االنجاز لتحقيؽ

 عمميات ويطبؽ ويراقب الجيد النظاـ التحسيف المستمر لمعممية التعميمية: يؤسس .11
 الطالب. أداء عمى واضح بشكؿ وتركز، التعميـ لتحسيف مستمرة

مما سبؽ أف معايير مجمس االعتماد لمجمعية الجنوبية تركز عمى كافة  وترى الباحثة 
عناصر العممية التعميمية، فتيتـ بالرؤية الواضحة والقيادة الواعية الجيدة، كما تيتـ بالمنيج 
الذي يعتمد عمى األبحاث يرتبط بواقع المجتمع الذي يعيش فيو المتعمميف، كما تؤكد عمى 

بشكؿ دوري ومستمر بما يضمف تنقيحو والتعديؿ فيو بالحذؼ أو  ضرورة تقويـ ىذا المنيج
اإلضافة بما يتماشى مع متطمبات العصر والمستجدات العالمية، مع التنوع في االستراتيجيات 
التعميمية التي تتناسب مع لمنيج ومع احتياجات المتعمميف، وتؤكد أيضا عمى أىمية إعداد 

ـ عمى كؿ ما ىو جديد مف المعارؼ والميارات مع تدريبي كافياً  المعمميف إعداداً 
 واالستراتيجيات، بما يضمف الحصوؿ عمى جودة تعميمية عالية.

 :فيبلدلفيا والية بمدارس التعميـ األساسي فيوخطط التحسيف  االعتماد معايير: اً ثالث
 أف والية فيبلدلفيا في الثانوية بالمرحمة والخاصة لمتعميـ الوسطى الواليات لجنة أوضحت
 والرؤية، الفمسفة واألىداؼ وصياغة تحديد عمى المدرسة قدرة في تتمثؿ االعتماد معايير
 البرامج وتنفيذ وصياغة بناء والتصميـ التنظيمي، والتخطيط والقيادة ، والعامموف والحكـ

 المستمر التقييـ واالدخار، التمويؿ مصادر إدارة والخدمات الطبلبية، التربوية والمواد التعميمية
 واألداء التنظيمي. وخطط التحسيف الطبلب لتعمـ
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يتضح مما سبؽ اتفاؽ معظـ معايير النماذج السابقة في التركيز واالىتماـ بكافة عناصر و 
 لمتحسيف أساسياً  مكوناً  عشر االعتماد في أحد معايير العممية التعميمية، فيمكف تمخيص أىـ

 وىي كما يمي: الشامؿ المدرسي
 . عممية بحوث عمى قائمة نجاحيا، ثبت وطرائؽ استراتيجيات تطبيؽ -
 . شمولي بشكؿ مصممة لتصبح المدرسي التحسيف خطة مكونات تضميف -
 . بالمدرسة العامميف لجميع الجودة عالية مستدامة مينية تنمية تقديـ -
 مدى واضحة توضح وعبلمات لمقياس قابمة أىداؼ خبلؿ مف الطبلب إنجاز عمى البرىنة -

 . معينة فترة كؿ الطبلب إنجاز
 مف واإلدارييف وغيرىـ المعمميف قبؿ مف الشامؿ المدرسي التحسيف ومساندة تدعيـ -

 . المدرسي بالتحسيف المعنييف
 التخطيط المحمي في المجتمع وأعضاء األمور أولياء قبؿ مف الفعالة لممشاركة فرصاً  تقديـ -

 . بالمدرسة التحسيف ألنشطة والتقويـ والتنفيذ
 والتجربة لدييـ الخبرة خبراء قبؿ مف المدرسة خارج مف الجودة عالي ودعماً  مساندة تقديـ -

 . الشاممة المدرسية اإلصبلحات في
 . الشامؿ المدرسي التحسيف تنفيذ استراتيجيات لتقويـ التخطيط -
 . الشامؿ المدرسي التحسيف وتدعيـ لمساندة البلزمة الموارد تحديد -
 الطبلب. أداء طورت قد الشامؿ التحسيف خطة أف مف التأكد -

 المدرسي االعتماد وخطط التحسيف رابعًا: النموذج البريطاني في معايير
 تأسيسو تـ ( الذي(BACاالعتماد خبلؿ مجمس مف يتـ المتحدة المممكة االعتماد  في أف

 التعميـ قسـ بو يقوـ كاف الذي التفتيش عممية مف الحكومة  انسحاب بعد ـ1984 عاـ في
 ىيئة إليجاد حاجة ىناؾ أف رأوا الذيف الحكومي القطاع عف ىيئات ممثميف المجمس ويشمؿ
لتظير منظمات االعتماد بالمممكة  ،واالعتماد التفتيش خدمة يمكنيا تقديـ جديدة مستقمة

مبدئيا تحت البند  بتمويميا الحكومة تقـو أف عمى المتحدة فيما يسمى بالتفتيش المدرسي
 (.1.) 2115بقانوف التعميـ لعاـ الخاص 

                                      
1
 - Kells, H. : Self – Study Process: AGuide For Postsecondary and Similar 

Service – Oriented Institutions and Programs, 3rd edition ,2008, p63 
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 بدأ وقد لممدارس الحكومي االعتماد البريطاني يعتبر نموذجًا مف نماذج التقييـ نظاـ أف
 مباشرة البريطاني لمبرلماف تابع خاص جياز التفتيش أوجد لغرض حينما ،1992  عاـ النظاـ
 وزير، برتبة Majesty Inspector  ممكي مفتش المعايير التربوية ويرأسو مكتب يدعى
 غير بمفتشيف االستعانة إلى باإلضافة متفرغ  مفتش خمسمائة المكتب  ىذا في ويعمؿ

في  مفتشاً  عشريف إلى عشر خمسة مف المدرسة عمى التفتيش فريؽ عدد ويتراوح متفرغيف
 مف المدارس عدد بتقويـ المكتب ويقـو ،االبتدائية لممرحمة مفتشيف وثبلثة ،الثانوية المرحمة
 في التقويـ فريؽ التفتيش فريؽ ويماثؿ ،العاـ في مدرسة اآلالؼ ستة إلى أربعة مف يتراوح
 (:1ىنا ىو) التقويـ مف واليدؼ األمريكي االعتماد نظاـ
 المدارس. مستقبًل عف خارجياً  تقويماً  يعطي -
  المدارس. داخؿ والتطوير الجاد الذاتي التقويـ ثقافة تنمية عمى يعمؿ -
  أبنائيـ. لمدارس األداء ومعايير الجودة عف لآلباء المعمومات تقديـ -
 ويعطي المفتشوف مدرسة بكؿ والضعؼ القوة جوانب تحديد طريؽ عف التطوير في يسيـ -

 : رئيسية جوانب سبع وىي بالمدرسة الجودة مؤشرات عف أحكاماً 
 اإلدارة والقيادة ،المصادر ،المناخ ،الطبلب دعـ والتدريس، التعميـ التحصيؿ، المنيج،

لؤلداء مف خبلؿ مرحمة التقويـ المدرسي  مستويات ستة ضوء في الحكـ ويتـ . الجودة وتوكيد
 والتي تتمثؿ في اآلتي: 

 : التقويـ وفؽ خطط التحسيف المدرسى مراحؿ
 ( :2(ثبلث يمر بمراحؿ التقويـ فإف التربوية المعايير مكتب وثيقة في ورد ما خبلؿ مف   

 اإلدارة يجعؿ مجمس وىذا ومعمنة، واضحة التقويـ معايير التقويـ: تكوف قبؿ ما مرحمةأواًل: 
 عمؿ تحسيف إلى مما يؤدي التقويـ قبؿ المدرسة أوضاع لتحسيف جيدىـ يعمموف ومعممييا
 المدرسة.

                                      
1
 - Young: New Pressures on Accreditation, Journal Of Higher Education, 50, 2009, 

p139. 

 ل  شر واإلممان الس م :الشمخ  فر التعميـ واعتماده وجودة االستراتيجي التخطيط ،ا   دو محم أسام  -2
 83ص، 2118،  وال وزما
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معرفة  مف وطبلبيا ومعمموىا ومديرىا المدرسة مجمس التقويـ: يتمكف مرحمة أثناء: ثانياً 
 معمومات وكمما توافرت انجازاتيـ عف معيـ الحديث ليـ ويتاح ،الُمقيـ عمييا يركز التي األمور
 . الُمقيميف عمؿ سيؿ دقيقة

 خطة وكذلؾ المدرسة في الُمقوميف تقرير مناقشة التقويـ: يتـ ثالثًا: مرحمة ما بعد
 عمى التقييـ يركز ونظاـالسمبيات،  وتبلفي االيجابيات لتعزيز لممدرسة التطوير المطموبة

 : التالية المحاور
 .المعياري بالمستوى مقارنة الطبلب تحصيؿ -
 .المدرسة مف المقدـ التعميـ كفاءة -
 والوطني. واالجتماعي الروحي التبلميذ نمو -
 .المدرسة ميزانية إدارة دقة  -

 ) 1التالية: ) الجوانب عمى معايير التقويـ وتتوزع
 . المدرسة أداء لتحسيف عممو يجب ماذا - المدرسة نجاح مدى - المدرسة فاعمية 

 : الطبلب قبؿ مف المتحققة المعايير
 الدراسي وتحسينيا المستمر. والمواد التعميـ مجاؿ في المتحققة المعايير ارتفاع مدى -
 .شخصياتيـ وتطور الطبلب وقيـ اتجاىات مبلئمة مدى -

 : المدرسة قبؿ مف المقدمة التعميـ جودة
 .والتعمـ التدريس فاعمية مدى -
 .الطبلب لحاجات المناىج تمبية مبلئمة مدى -
 لمطبلب. الموجو والدعـ والتوجيو العناية مبلئمة مدى -
 .لممدرسة والمجتمع األخرى والمدارس األمور أولياء مشاركة مدى  -

دارة القيادة  : المدرسة وا 
 .المدرسة إدارة قيادة مناسبة مدى -
 .الدراسية المواد في التعميـ جودة مدى -
 األخرى. العناصر جودة مدى -

                                      
1 -  Brown, GC : Long Range & Strategic Planning in Memo to the Board, A Development for American International 

Overseas School Board Members, Wilmington, Association for the Advancement of International Education, 2008, p55 
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وتتـ عممية التفتيش عمى المدارس كؿ ثبلث سنوات، وعادًة ما تستقبؿ المدرسة إشعارًا 
بالتفتيش يسبقيا بيوميف، ويمكف أف تتـ عممية التفتيش بدوف سابؽ إشعار ما إذا طرأ أمر 

التفتيش عمى المدرسة، يتعمؽ بأمف وسبلمة المتعمميف بالمدرسة، فيبادر التفتيش حقو في 
كما أنو يشارؾ أولياء األمور بعممية التفتيش حيث يتـ تبميغيـ، وعمى المدرسة توفير بيانات 
تفصيمية عف الكيفية التي يمكف مف خبلليا أولياء األمور إبداء آراءىـ ووجيات نظرىـ في 

تحدث إلى فريؽ األداء المدرسي تجاه أوالدىـ، كما يمكف ألولياء األمور أف يطالبوا بال
المفتشيف أثناء عممية التفتيش، ويبذؿ فريؽ المفتشيف كؿ ما في وسعيـ لتحقيؽ مطالب 

 (1أولياء األمور وذلؾ وفقًا إلمكانية تطبيؽ ىذه المطالب. )
مفتشيف ويستغرؽ عمؿ  5إلى  1ويختمؼ حجـ فريؽ التفتيش وفقًا لحجـ المدرسة في حدود  

التفتيش أكثر مف يوميف عمؿ بالمدرسة، ويقـو فريؽ التفتيش بفحص استمارة التقويـ الذاتي 
ويكوف ذلؾ بمثابة عممية إعداد المذكرة فحص قبمي عف المدرسة ويستخدمونيا في كتابة 

داءىا، ويستخدـ استمارة التقويـ الذاتي كأساس لممناقشة بيف المفتش التقرير الخاص بأ
الموجو والمسئوليف عف المدرسة، ويستخدـ التفتيش المدرسي مقياس متدرج لوضع أحكاـ 
التفتيش المؤسسي وفقًا لتقديرات معينة فالمرتبة األولى )كؼء(، والمرتبة الثانية )جيد(، 

تبة الرابعة )غير مناسب( ، وفي حالة إذا كانت الفعاليات والمرتبة الثالثة )ُمرضي(، والمر 
النيائية لممدرسة غير مناسبة فيجب عمى المفتشيف أف يقرروا إذا ما كانت تتطمب مقاييس 

 (2خاصة أو إشعار بالتحسيف. )
ومف خبلؿ االستيضاح السابؽ عف التجربة البريطانية في االعتماد المدرسي ترى الباحثة   

ماد المدرسي البريطاني بصبغة المركزية الممكية كوف أف ىيئات االعتماد يصطبغ االعت
المدرسي تتمثؿ في التفتيش المدرسي التابع لمحكومة البريطانية مما يترتب عميو عدـ 
اختيارية المدارس لبلعتماد مف عدمو، بؿ ىو إلزامي االعتماد وفؽ معايير التعميـ والمنصوص 

                                      
واجفففف  االا مففففاد األ ففففادمم  ل حففففدمات ال فففف   :  جففففوى موسففففع جمففففال الففففدمن،  سففففرمن محمففففد الففففدالغ ي -1

: ي  ظفم المؤتمر الدوؿ الثامف لممركز العػرب لمتعمػيـ والتنميػة لالجامسات ف  المم    السرلم  السسودم ي، 
"، جامسفف  اففمن 1م، مففجم2115" دمسففملر 7-5االا مففاد األ ففادممي ل قمففادات ال رلومفف ي، ففف  الف ففرة مففن م

 .367ص ،م2116شمس : المر ز السرل  ل  س مم وال  مم ، 
 .369، ص بؽامرجع س،  جوى موسع جمال الدمن،  سرمن محمد الدالغ ي -2
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والذي ال مناص مف أف تقع المدارس  2115التعميـ لعاـ  بيا تحت البند الخاص بقانوف
 البريطانية تحت طائمتو.

 :مدى االستفادة مف معايير خطط التحسيف في النماذج السابقة 
خطط التحسيف في التعميـ تطوير معايير يمكف االستفادة مف ىذه المعايير في    

 األساسي في مصر فيما يمي:
 ف في المدرسة عمى عمؿ خطة التحسيف .االىتماـ بتدريب جميع العاممي 
 .مشاركة جميع العامميف في المدرسة في عمؿ خطة التحسيف 
  التقويـ الدوري لممدرسة لمتعرؼ عمى فاعمية خطة التحسيف ومدي تحقؽ بعض مف

 عناصرىا.
 .مراعاة احتياجات المتعمميف وجميع العامميف في المدرسة عند وضح خطة التحسيف 
 مادية والبشرية عند وضع الخطة.مراعاة الموارد ال 
 .مشاركة بعض خبراء وذوي الخبرة في المجاؿ التربوي عند وضع الخطة 
  العمؿ عمي مرونة خطة التحسيف، مف حيث قابميتيا لمتغيير والتبديؿ عند أي ظروؼ أو

 .ألي سبب
معايير خطط التحسيف المدرسي بمدارس التعميـ األساسي المعتمدة بمحافظة  واقع تفعييؿ

 سوىاج:
( فردًا مف أعضاء 83اقتصرت الدراسة في جانبيا الميداني عمى تطبيؽ أداة الدراسة عمى )

الدعـ الفني بوحدات قياس الجودة باإلدارات التعميمية وبعض المراجعيف الخارجييف بمحافظة 
ـ، ومف خبلؿ تطبيؽ 2118/ 2117إجراء الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ الدراسي  سوىاج وتـ

الدراسة الميدانية تـ التعرؼ عمى البيئة الداخمية والخارجية لممدارس المعتمدة لمتعميـ 
األساسي ودورىا في تفعيؿ معايير خطط التحسيف المدرسي والتي يمكف توضيح نتائجيا فيما 

 يمي:
        Environmental Analysisالبيئي  أواًل : التحميؿ

التحميؿ البيئي ىو محاولة الوقوؼ عمى عناصر القوة والضعؼ في البيئة الداخمية وكذلؾ 
الفرص المتاحة والتيديدات في البيئة الخارجية ويمكف ذلؾ مف خبلؿ استخداـ نموذج 

(SOWT.) 
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 -ويمكف تمخيص التحميؿ البيئي فيما يمي :
 -لداخمية :تحميؿ البيئة ا  -1

تتكوف البيئة الداخمية مف التغيرات التي تقع داخؿ المنظمة دائمًا وتعد مصدرًا لقوتيا أو 
ضعفيا، كما أنيا تخضع بدرجة كبيرة لسيطرة القيادة المدرسية بالمدارس المعتمدة والشراكة 

درسي وفي المجتمعية بيف المدرسة والمجتمع المحمي، والمناخ التربوي بيف أفراد المجتمع الم
ضوء اإلطار النظري يمكف تحميؿ البيئة الداخمية والوصوؿ لنقاط الضعؼ والقوة في الجدوؿ 

 التالي:
تحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ نجٕاَت تفؼٛم يؼبٚٛز خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ ثًذارس  (1جذٔل )

 انتؼهٛى األصبصٙ انًؼتًذح
 َقبط انضؼف َقبط انقٕح

  ٙتتٕافز ثًذارس انتؼهٛى األصبص

انًؼتًذح ْٛكم تُظًٛٙ ٚحذد يٍ 

خالنّ فٙ يٓبو انؼبيهٍٛ ثجزايج خطظ 

 انتحضٍٛ انًذرصٙ.

  تٕافز نٕائح انًضبءنخ ٔانًحبصجٛخ

نضًبٌ كفبءح ػًم خطظ انتحضٍٛ 

 انًذرصٙ ثبنًذارس انًؼتًذح.

  تُفذ ٔحذاد انتذرٚت ٔانجٕدح

انجزايج انًُٓٛخ انتٙ تضبػذ ػهٗ 

هٍٛ انتًُٛخ انًُٓٛخ انًضتذايخ نهؼبي

ثبنًذارس انًؼتًذح ٔانتٙ تتُبصت يغ 

انقذرح ػهٗ انتخطٛظ انجٛذ نجزايج 

 خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ.

  ٙتكٛف يذارس انتؼهٛى األصبص

انًؼتًذح يغ انًُٕ انتكُٕنٕجٙ 

انًتضبرع إلحذاث انتطٕٚز فٙ تفؼٛم 

 ثزايج خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ.

  ٙضؼف انٓذف ئنٗ تطٕٚز خطظ انتحضٍٛ انًذرص

 انزؤٚخ ٔانزصبنخ نهًذارس انًؼتًذح.فٙ يضًٌٕ 

  ٙضؼف يشبركخ انؼبيهٍٛ ثبنًذارس انًؼتًذح ف

 ئػذاد ٔتُفٛذ خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ.

  ٍيحذٔدٚخ اصتٛفبء انًتطهجبد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ ي

قِجم انقٛبدح انًذرصٛخ نضذ يتطهجبد تُفٛذ ثزايج 

 خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ.

 ٛق أْذاف قظٕر تٕفٛز آنٛخ تقٕٚى يضتًزح نتحق

ثزايج خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ صٕاء نهؼبيهٍٛ أٔ 

 أٔنٛبء األيٕر أٔ نهًتؼهًٍٛ.

  قظٕر صؼٙ انًذارس انًؼتًذح فٙ ٔضغ اجزاءاد

ئدارٚخ تٓذف رثظ انحبفز انًبد٘ ثتحضٍٛ أداء 

انؼبيهٍٛ ٔانًتؼهًٍٛ انًضتٓذفٍٛ يٍ خطظ انتحضٍٛ 

 انًذرصٙ.

  ٍٛضؼف ئصُبد انؼًم انًالئى فٙ خطظ انتحض

انًذرصٙ حضت انكفبءاد انجشزٚخ ثٍٛ انؼبيهٍٛ 

 ثبنًذارس انًؼتًذح.

 -تحميؿ البيئة الخارجية : -2
تتكوف البيئة الخارجية مف متغيرات الفرص والتيديدات والتي تقع خارج سيطرة اإلدارة في 

ضوء تحميؿ البيئة الداخمية وبعد استيفاء نتائج الدراسة تـ الوصوؿ لبعض  المدى القصيروفي
 الفرص والتيديدات كما في الجدوؿ التالي:
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(تحهٛم انجٛئخ انخبرجٛخ نجٕاَت تفؼٛم يؼبٚٛز خطظ انتحضٍٛ انًذرصٙ ثًذارس 0جذٔل )

 انتؼهٛى األصبصٙ انًؼتًذح.
 تٓذٚذاد فزص

  يؼبٚٛز خطظ اقتُبع انقٛبدح انًذرصٛخ ثأًْٛخ

انتحضٍٛ انًذرصٙ فٙ تحقٛق رؤٚخ ٔرصبنخ 

 انًذرصخ.

  تزٔٚذ انؼبيهٍٛ ثبنتذرٚجبد انخبطخ ثكٛفٛخ ئػذاد

 ٔتُفٛذ خطظ انتحضٍٛ.

  ئقبيخ انُذٔاد ٔانًإتًزاد يًب ٚضٓى فٙ تجبدل

انخجزاد ثٍٛ انًذارس انًؼتًذح ٔانٓٛئخ 

 انقٕيٛخ نضًبٌ انجٕدح ٔاالػتًبد. 

  انًؼتًذح نهزأس انًبل تفتقز انًذارس

انًبد٘ انكبفٙ إلجزاء انحبفز انًبد٘ 

نهؼبيهٍٛ انًًٛزٍٚ فٙ تفؼٛم يؼبٚٛز خطظ 

 انتحضٍٛ.

  ٍٛقظٕر تٕافز ئحبرح جٕ انتُبفضٛخ ث

انًذارس انًؼتًذح ٔثؼضٓب نزفغ كفبءح 

 تفؼٛم يؼبٚٛز خطظ انتحضٍٛ ثٓب.

 

 

 2117/2118الفصؿ الدراسي األوؿ وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت خبلؿ 
 توصي الدراسة بما يمي:

  إف التطوير واإلصبلح التربوي ينبغي أف يتـ وفؽ خطط مدروسة وواضحة، تبعا إلدارة
 سياسية لمتغيير والتجديد.

  ،ضرورة التقويـ الشامؿ لمعممية التعميمية دوف اإلكتفاء بتقويـ تحصيؿ المتعمميف فقط
المستمرة لممؤسسات التعميمية وتقويميا داخميا وخارجيا، وفؽ  وضرورة المراجعة الدورية
 ضوابط ومعايير محددة.

  ضرورة تقيييـ االحتياجات التدريبية البلزمة لمعامميف بالمدارس، ووضع الخطط لبناء
القدرات ومساعدة المؤسسات التعميمية عمى اختيار أفضؿ الوسائؿ واألساليب في ضوء 

 تقويـ مدى نجاح األساليب المستخدمة.احتياجات المتدربيف، مع 
  توضيح الصورة الحقيقية التي آلت إلييا المؤسسات التعميمية في مصر، وأىمية العمؿ

 لمنيوض بيذه المؤسسات لتواكب التطورات والتغيرات المتبلحقة.
  أكدت النماذج العالمية أف التعميـ األكثر جدوى وفاعمية ىو التعميـ الذي يتـ في مناح

 تسوده المودة والتعاوف والديمقراطية. تربوي
  العمؿ عمى إجراء تقويـ ذاتي لممؤسسة التعميمية كؿ فترة بما يضمف الوقوؼ عمى

 المشكبلت التي تواجو المؤسسة والعمؿ عمى حميا.
  استقبلؿ المؤسسات التعميمية وتمتعيا بالحرية حتى تستطيع تحقيؽ معايير الفاعمية

 التعميمية.
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 اء بمتطمبات معايير الجودة واالعتماد بالمؤسسات التعميمية في مصر العمؿ عمى الوف
وذلؾ بمخصصات مالية بوزارة التربية والتعميـ لممدارس المعتمدة لضماف استمراريتيا في 

 مجاؿ الجودة.
  تقييـ السياسات والممارسات بانتظاـ لضماف التحسيف المستمر الذي يعزز جودة مجتمع

 صالح لمعمؿ في ظؿ مجتمع متسارع الخطى االقتصادية والتكنولوجية. تعمـ آمف ومنتج
  حوؿ المناخ المدرسي مف الطبلب وموظفي المدرسة  بياجمع بيانات دقيقة وموثوؽ

 بانتظاـ مع المجتمع المدرسي. تياواآلباء مف أجؿ التحسيف المستمر ومشارك
 والممثميف لمييئة  ،قادة التربوييفمف قبؿ ال ومراقبتيا بانتظاـ تقييـ السياسات والممارسات

ية اعمويراجعونيا عند الضرورة لتحديد ف القومية لضماف الجودة واالعتماد القبؿ جامعي
 .وتحسيف آداءاتيـ التربوية والتعميمية األفراد بالمدرسة لدعـ تعمـ الطبلب وتعميميـ

 ف وجودة العممية تشجيع التنافس بيف المؤسسات التعميمية بما يحقؽ معايير خطط التحسي
 التعميمية.

 الوقت لتمكيف جميع أفراد المجتمع المدرسي مف تمبية  تطوير بناء القدرات مع مرور
 الجودة واالعتماد.معايير 

 والرصد المستمر ومراعاة المعايير بشكؿ دوري تطوير محتوى المناىج الدراسية ،
 .االجتماعية واالنفعالية واألخبلقية

 :  انجحج يٍ انًضتفٛذٌٔ

سواء القيادة المدرسية أو المعمميف أو اإلدارييف كُؿ عمى حد : أفراد المجتمع المدرسي .1
سواء وذلؾ بأنيـ األدوات الفعمية في تطبيؽ معايير الجودة وخطط التحسيف المدرسي 

 لدعـ متعمـ ذو أداء أفضؿ تعميميًا وتربويًا.
الفني بوحدات قياس الجودة باإلدارة حيث وعمى األخص أعضاء الدعـ التعميمية:  اإلدارات .0

أف ليـ دور فعاؿ في توعية أفراد المجتمع المدرسي عمى  أىمية تفعيؿ معايير خطط 
 . التحسيف وكيفية إعدادىا وتنفيذ اجراءاتيا

 دعـ خطط التحسيف والنيوض األمور : حيث تتـ التوعية بأىمية دورىـ فى أولياء .3
 . المدرسة والمجتمع المدرسيالتعاوف مع  ؽعف طريالعممية التربوية والتعميمية ب
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 : نًزاجغ
 ورقة ("، منيجية رؤية( النظـ منحى في ضوء الفعالة المدرسة جودة معاييرميسي، "سبلمة الخ السيد

 جامعة : والنفسية، الرياض التربوية لمعموـ السعودية عشر لمجمعية الرابع لمقاء مقدمة عمؿ
 .2117سعود،  الممؾ

لممؤسسات التعميمية مدخؿ إلصبلح التعميـ، بحث مقدـ لممؤتمر  االعتماد ،حسيف محمود بشير
التعمـ مدى الحياة، معيد  -اإلتاحة -الدولي السابع التعميـ في مطمع األلفية الثالثة الجودة

 .2119الدراسات التربوية: جامعة القاىرة، 
عبد العظيـ، "ضماف جودة ومعايير اعتماد مؤسسات التعميـ  صفاء محمود عبد العزيز، سبلمة حسيف

العالى، المؤتمر السنوى الثالث عشر، " االعتماد وضماف جودة المؤسسات التعميمية"، جامعة 
القاىرة: كمية التربية ببنى سويؼ بالتعاوف مع الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة 

 ـ.2115يناير  25، 24التعميمية، 
ورقة التعميمية،  المؤسسات في الجودة الشاممة ونظـ معايير لتطبيؽ مدخؿ ،الخطيب شحات حمدم

عمؿ مقدمة إلى المقاء السنوي الرابع عشر، الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية ) 
  .2117الجودة في التعميـ العاـ(، القصيـ، 

: لتحديات التى تواجو االعتماد األكاديمى نجوى يوسؼ جماؿ الديف، نسريف محمد عبدالغني 
المؤتمر الدولي الثامف لممركز العرب لمتعميـ والتنمية بالجامعات فى المممكة العربية السعودية"، 

ـ، 2115( ديسمبر 7-5: " نظـ االعتماد األكاديمي لمقيادات التربوية"، فى الفترة مف )
 ـ.2116والتنمية،  (، جامعة عيف شمس : المركز العربى لمتعميـ1مج)

 في الشاممة لمجودة بالديرج معايير في ضوء التعميمية لمجودة مقترحة "معايير ،الحضرى  حامد محمد
اإلدارة  قسـ ، المنصورة جامعة دكتوراه، رسالة نموذج مقترح"،  بالمممكة العاـ التعميـ مدارس

 .2118التربوية،
 دراسية حالة – العالي التعميـ جودة رفع ودورىا في والخاص العاـ االعتماد معايير ،عزاـ  احمد زكريا

 .2117، 33، ع4جإنسانية، م مجمة عموـ ، األىمية الزرقاء جامعة
، "منظماتو( ،أسسو، أىدافو الجامعي )مفيومو التعميـ في األكاديمي االعتماد"عبد اهلل:  المبل فيصؿ

،، كمية  التربية، العدد الحادى والعشروف مجمة  .2116 التربية جامعة الفيـو
 بجميورية العاـ الثانوي التعميـ في مدارس الشاممة الجودة تحقيؽ متطمبات" ،العجمي حسنيف محمد

 ،7 ع ، والتنمية ، مجمة لثقافة" ()األكاديمي المؤسسي االعتماد أسموب ضوء في العربية مصر
 .91 ص ،2113

 ـ.2117اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،جماؿ عمى الدىشاف، االعتماد األكاديمى،   
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 .2112دار الفجر،  :أصوؿ مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، القاىرة ،حساـ مازف
 االعتماد ومعايير التميز مؤشرات التعميـ بيف في الشاممة الجودة، وآخروف طعيمة حمدأ رشدي

 .32ص، 2116،  دفاألر  : والتوزيع لمنشر دار المسيرة، والتطبيقات(  )األسس
، القاىرة: دار غريب لمطباعة والنشر 9111عمي السممي، إدارة الجودة ومتطمبات التأىيؿ لؤليزو 

 .1995والتوزيع، 
عماد الديف شعباف، الجودة الشاممة ونظـ االعتماد األكاديمي في الجامعات العربية في ضوء المعايير 

 .14، ص 2117الدولية، الرياض، 
االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميـ القبؿ الجامعي وتطبيقاتو، الدار  ،الكريـ الدحاـ عبد محمد

  .2117المصرية المبنانية ، القاىرة: 
 .2118محفوظ أحمد جودة، خطط التحسيف مفاىيـ وتطبيقات، عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 

 ـ.1989معجـ المغة العربية ، المعجـ الوجيز، 
 .1998رمزى كامؿ، معجـ المصطمحات التربوية، بيروت: مكتبة لبناف،  ميشيؿ تكبل،
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