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 ملخص

ىدف البحث إلى محاولة التعرف عمى الدور الذي تمعبو معايير االعتماد الصادرة عن 
تحسين وتعزيز القدرة التنافسية لممدارس  الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتمادفي

االبتدائية المعتمدة، حيث يعتبر تحقيق قدرة تنافسية في المؤسسات التعميمية بصفة عامة 
والمدارس االبتدائية المعتمدة خاصة ىو اليدف األساسي لمييئة القومية لضمان جودة التعميم 

حل التعميمية إذ ُيعتبر األساس والركيزة التي واالعتماد، حيث ُيعد التعميم االبتدائي من أىم المرا
 ترتكز عمييا باقي المراحل التعميمية.

لذلك فإن تحسين وتعزيز القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية ىو صمام أمان لنجاح 
وتطوير التعميم االبتدائي، وما يميو من مراحل تعميمية، وليذا جاء من أىداف رؤية مصر 

%( من مدارس التعميم العام بما فييا مدارس التعميم االبتدائي 62اد ) أواًل اعتم 0202
من أجل تحقيق قدرة تنافسية عالية لمتعميم العام المصري، ودخول مصر 0202بحمول عام 

 التصنيفات العالمية لمتعميم مرة أخرى.
ومات وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا وجود العديد من المعايير والمق

التي تسيم في تحقيق قدرة تنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة إذا تم دعميا، باإلضافة 
إلى وجود بعض المعوقات التي يمكن التغمب عمييا من خالل وضع استراتيجية مقترحة 
لتحسين القدرة التنافسية لممدارس االبتدائية المعتمدة بمحافظة سوىاج باستخدام التحميل 

 البيئي.
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Summary 
The paper aims to try to identified the role of accreditation 

standards issued by the National Authority for  quality Assurance 

education and accreditation  Of education in improving and 

enhancing the competitiveness of accredited primary schools, As 

achieving a competitive capacity in educational institutions in 

general and accredited primary schools in particular is the primary 

goal of the National Authority to ensure the quality of education and 

accreditation, Where primary education is one of the most important 

stages of education as it is considered the basis and the pillar upon 

which the rest of the educational stages. Therefore, improving and 

enhancing competitiveness in primary schools is a safety valve for 

the success and development of primary education, And the 

following stages of education, and for this came from the goals of 

Egypt's Vision 2030: First, to adopt (60%) of public education 

schools, including primary education schools, by 2030 in order to 

achieve a highly competitive Egyptian public education, Egypt will 

enter the global rankings for education again. 

The study reached a set of results, the most important of which is 

the existence of many criteria and ingredients that contribute to 

achieving a competitive ability in accredited primary schools if they 

are supported, 

In addition to the presence of some obstacles that can be overcome 

by setting a proposed strategy to improve the competitiveness of 

accredited primary schools in Sohag Governorate using 

environmental analysis. 
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 مقدمة: 

في ظل التغيرات الجذرية السريعة، والتحديات التي فرضيا القرن الحادي والعشرين 
كالعولمة واالنفجار المعرفي وشدة التنافسية والتطوير الشامل. أصبح التعميم ىو المحدد األول 
لرقي وتقدم الدول عمى مستوى العالم، وأصبح ِلزاًماعمى الدول التي تريد التقدم والنمو 

ة خمق صورة جديدة لممؤسسات التعميمية حتى تصبح ىذه الدول أكثر قدرة عمى واالستمراري
 قيادة التغيير والتطوير ومواجية كل جديد ومستحدث وبالتالي أكثر قدرة عمى التنافسية. 

وتتواجد المؤسسات التعميمية في بيئة تنافسية مميئة بالعديد من التحديات والتغيرات 
واجد فييا ، وبقاء المؤسسة التعميمية عمى وضعيا الثقافي السريعة والمتواصمة التي تت

التنظيمي كما كانت عميو في الماضي دليل ركودىا، لذلك فالمؤسسات التعميمية بحاجة إلى 
تحسين قدرتيا التنافسية، وتكمن األىمية في ذلك لممؤسسات التعميمية في أن تجعل لتمك 

من أجميا، وكذلك تحقيق الريادة والنجاح المؤسسات شخصية وىوية خاصة التي ىي ُأنشئت 
والتميز من الناحية اإلدارية والتعميمية، وخدمة المجتمع عمى المستوى المحمي واإلقميمي 

  (082م، صفحة 0202)عبد القادر و وآخرون، والعالمي 
وتؤكد إحدى الدراسات أن الغاية األساسية من االعتماد ىو التحقق من قدرة المدرسة عمى 
تحقيق أىدافيا التي حددىا ليا المجتمع، والتي ُأنشئت من أجميا، وىي تتمثل في تربية 
األجيال وتعميميم، وتأىيميم لمقيام بأدوارىم وتحمميم المسئولية في بناء ىذا المجتمع وتطويره 

ض بو، ويقوم االعتماد المدرسي عمى أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توفر والنيو 
المتطمبات األساسية لدييا التي تمكنيا من تحقيق تمك األىداف عمى خير وجو، وىي في 
الواقع عمميات تقويم ألداء المدرسة من أجل تطوير العممية التعميمية فييا من كافة جوانبيا، 

درسي أحد وسائل تشجيع المدارس وحثيا عمى تحقيق الجودة التي تتمثل ويعد االعتماد الم
)بن محمد النجار، في الوصول لمستويات عالية من اإلتقان والتميز والقدرة عمى التنافس 

 (060، صفحة 0200
وأكدت دراسة أخرى أن اليدف من  االعتماد تقويم جودة المستوى التعميمي لممؤسسة 
التعميمية بواسطة ىيئة متخصصة في ضوء معايير محددة لمجاالت العممية التعميمية 
المتعددة، ومعنى ذلك أن االعتماد ىو العممية التي تتحمل مسئوليتيا الييئة القومية لضمان 

م من خالليا االعتراف بالمؤسسة والبرامج التي تطرحيا عمى اعتبار أن الجودة واالعتماد، ويت
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األنشطة التي تمارسيا تقع ضمن المعايير والمؤشرات، وُيمنح االعتماد لممؤسسة التي تتحقق 
، صفحة 0207)عبد الرؤوف ،  فييا محكات ومعايير معينة، وضعتيا الييئة كجية مسئولة

060) . 
 مشكلة البحث

تتجسد مشكمة البحث الحالي في كيفية تحقيق قدرة تنافسية عالية لممدارس االبتدائية 
المعتمدة بمحافظة سوىاج من خالل تحقيق معايير االعتماد بدرجات عالية في ىذه المدارس، 

يمكن في ضوئيا الحكم عمى مدى جودة العممية  يتضح إذ أن معايير االعتماد تمثل محكات
التعميمية، ومدى جودة األداء بالمدارس االبتدائية المعتمدة، ويمكن من خالليا تحديد نقاط 
القوة والضعف والفرص والتيديدات بالمدرسة، وبتحقيق معايير االعتماد بالمدارس المعتمدة 

الل إجراء تحميل بيئي مستمر لمتعرف يمكن تحقيق قدرة تنافسية عالية يمكن قياسيا من خ
عمى مدى تحقق تمك المعايير، وكذلك يمكن تحسينيا من خالل معالجة نقاط الضعف 
والتيديدات التي ظيرت اثناء استيفاء المدرسة لممعايير، وتعزيزىا من خالل دعم نقاط القوة 

 والفرص المتاحة أمام ىذه المدارس.  
ة التنافسية في المدارس وىوما أكدتو الكثير من الدراسات ومن واقع األىمية البالغة لمقدر 

وأىمية تحقيق ودعم التنافسية في جميع المؤسسات وعمى  2030وأكدتو أيًضا رؤية مصر 
رأسيا المؤسسات التعميمية بصفة عامة والمدارس االبتدائية المعتمدة خاصة، وذلك لالرتقاء 

ي الساحة العالمية لمتنافسية بين الدول تتحدد بمستوى التعميم في المدارس وايجاد مكاًنا ف
 مشــــــــــــــــــــــكمة الدراســــــــــــــــــــــــــــة وىي :

"دور معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد في تحقيق قدرة تنافسية 
 لممدارس االبتدائية المعتمدة"

 تساؤالت البحث

 ميتو لممدارس االبتدائية؟ما مفيوم االعتماد وأى -0
 ما معايير اعتماد المدارس االبتدائية في جميورية مصر العربية؟  -0
 ما القدرة التنافسية ومتطمباتيا في المدارس االبتدائية المعتمدة؟ -0
 ما العالقة بين معايير االعتماد وتحقيق قدرة تنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة؟  -4
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 أهداف البحث

 التعرف عمى معايير اعتماد المدارس االبتدائية في جميورية مصر العربية.  -0
 تحديد متطمبات تحقيق القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة. -0
 تحديد العالقة بين تطبيق معايير االعتماد وتحقيق قدرة تنافسية في المدارس االبتدائية.                     -0
مشروع الجودة واالعتماد وتأثيره في تحسين األداء وزيادة القدرة  الوقوف عمى واقع -4

 التنافسية بالمدارس االبتدائية المعتمدة بمحافظة سوىاج.
 االستفادة من ىذا البحث في المدارس االبتدائية المختمفة لمحاولة خمق قدرة تنافسية بيا -5

 أهمية البحث

تنطمق أىمية البحث من أىمية القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية، وذلك لما ليا من 
قميما وعالمًيا حيث قد يساىم البحث في   دور واضح في تطوير وتحسين أداء المدارس محمًيا وا 

 توضيح دور معايير االعتماد في تحقيق قدرة تنافسية لممدارس االبتدائية المعتمدة. -0
 سية لدى العاممين في المؤسســــات التعميميـــــة من عـــــاممين وطالب.غرس قيم التناف -0
مساعدة أولياء األمور عمى تكوين خمفية وصورة كاممة عن القدرة التنافسية لمدارس  -0

 التعميم المعتمدة في محافظة سوىاج.
ل التعرف عمى واقع القدرة التنافسية في مدارس التعميم االبتدائي المعتمدة، من خال  -4

 التعرف عمى مدى توفر معايير ومقومات القدرة التنافسية فييا.  
مساعدة القائمين والمسئولين عن العممية التعميمية في المدارس االبتدائية في تحديد  -5

 دور معايير االعتماد في تحقيق قدرة تنافسية في تمك المدارس.
 منهج البحث                                           

خدم البحث الحالي المنيج الوصفي بحكم طبيعة المشكمة، حيث يقوم بوصف ما ىو يست
قائم وجمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا واستنباط العالقات بين الظواىر التربوية، وذلك 
لوصف وتحميل الوضع الراىن في المدارس االبتدائية المعتمدة، وكذلك الوقوف عمى واقع 

  لمدارس.القدرة التنافسية لتمك ا
 حدود البحث

اقتصر البحث الحالي عمى المدارس االبتدائية المعتمدة بمحافظة سوىاج، وعدد أربعة 
وعشرون مدرسة حكومية، وعمى آراء أعضاء الدعم الفني بمديرية التربية والتعميم بسوىاج، 
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لتعميم واإلدارات التابعة ليا، وبعض المراجعيين الخارجيين بالييئة القومية لضمان جودة ا
 واالعتماد.
 بحثأدوات ال

 يستخدم البحث:
استمارة التقارير الصادرة عن الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد لممدارس االبتدائية  -0

المعتمدة بمحافظة سوىاج، والتي تتضمن تحمياًل بيئًيا لتحديد نقاط القوة والضعف 
يتم التعرف عمى المعايير التي والفرص والتيديدات لتمك المدارس والتي من خالليا 

 حققتيا كل مدرسة من المدارس المعتمدة.
 مقابالت بحثية مقننة. -0

 مصطلحات البحث
 القدرة التنافسية

تعرف القدرة التنافسية بأنيا "المجال الذي يحقق لممؤسسة أو المنظمة قدرة تنافسية أعمى 
من منافسييا باستثمار جوانب القوة والفرص المتاحة فييا لمحد من جوانب الضعف وتقميل 
أثر التيديدات والدخول في منافسة مع المؤسسات االخرى، وتنبع الميزة والقدرة التنافسية 

ن خالل قدرتيا عمى استغالل مواردىا البشرية والطبيعية في تحقيق ميزة تنافسية لممؤسسات م
، 0206)جمعة عبد العزيز، تتعمق بالجودة واستخدام التكنولوجيا أو االبتكار والتطوير." 

 . (420صفحة 
ى االرتقاء بالخدمات التعميمية والتعريف اإلجرائي لمقدرة التنافسية ىي قدرة المدرسة عم

وزيادة كفاءتيا من خالل التعرف عمى  [طمبة وأولياء أمور....]التي تقدميا لممستفيدين منيا 
واقعيا الفعمي وذلك بتحميل بيئتيا الداخمية والخارجية تحمياًل عممًيا دقيًقا واستثمار كل 

التيديدات التي تعترضيا لتقديم االمكانات والفرص المتاحة ليا ومعالجة نقاط الضعف وتجنب 
 مخرجات تعميمية قادرة عمى المنافسة عمى المستوي المحمي واالقميمي والعالمي. 

 معايير االعتماد

تعرف معايير االعتماد بأنيا عبارات موجية ومرشدة تتضمن مجموعة من المؤشرات 
مين في المدرسة في والممارسات التي تصف األداء المطموب من المدير والمعمم وكافة العام

تخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمو، وتحسين كافة جوانب العممية التعميمية، لتحقيق نواتج 
 . (955، صفحة 0208)ىاشم محمد سيد الياشمي،  التعمم المستيدفة
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في مكتب ضمان كما ُتعرف بأنيا معايير محددة توضع من ِقبل لجان استشارية متخصصة 
الجودة واالعتماد، وتكون مستمدة من مراجع خارجية اقميمية وعالمية، وتتضمن الحد األدنى 
من المعرفة والميارات المفترض أن يكتسبيا الخريجون من البرنامج، وتستوفي رسالة 

 .(9، صفحة 0229)محمود حسين،  وأىداف المؤسسة
اإلجرائي لمعايير االعتماد في المدارس االبتدائية المعتمدة بأنيا مجموعة من  والتعريف

المؤشرات والممارسات القياسية التي ُتوضع من ِقبل لجان استشارية متخصصة بالييئة 
القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بمواصفات عالمية، والتي إذا ُطبقت فعمًيا بنسب عالية 

 ائية فإنيا تخمق قدرة تنافسية عالية لتمك المدارس.في المدارس االبتد
 المدارس المعتمدة  

تعرف المدارس المعتمدة بأنيا المدارس التي حصمت عمى رخصة االعتماد من قبل الييئة 
لكافة المعايير  القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد االكاديمي، وذلك بعد استيفئيا

)عبد الرحمن عبد اهلل  والممارسات الخاصة بمجالي القدرة المؤسسية، والفعالية التعميمية
 .(050، صفحة 0206محمد، 

والتعريف اإلجرائي لممدارس االبتدائية المعتمدة بأنيا المدارس التي نجحت في تحقيق 
ن خالل الوقوف عمى واقعيا الفعمي وتغييره لألفضل، وذلك بتصميم الجودة داخميا وذلك م

االستراتيجيات والخطط المبنية عمى تقييم ذاتي فعال، الستيفاء كافة المعايير والممارسات 
 المحددة من ِقبل الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ودعميا وتحت اشرافيا.

 اإلطار النظري للبحث

 الباحثة باإلجابة عن أسئمة البحث من خالل اإلطار النظري اآلتي:تقوم  
: االعتماد وأهميته للمدارس االبتدائية المعتمدة  أوالا

تسعى األمم الناىضة إلى استخدام مداخل وأساليب جديدة لتحسين أنظمتيا التعميمية، 
وتطويره، واالرتقاء  إيماًنا منيا بأن التعميم ىو قاطرة التنمية، إذ يسيم في بناء اإلنسان

 (65، صفحة 0205)محمد خضر محمد،  بقدراتو، باعتباره المحور األىم في نيضة األمم
وخالل السنوات الماضية تطورت أساليب تقويم أداء المؤسسة التعميمية، ويأتي في مقدمة 
األساليب نظام االعتماد، الذي يمثل أىمية كبرى لممؤسسة التعميمية، والمستفيدين من التعميم 
عمى حد سواء، فمن خالل معايير االعتماد، واالجراءات المتبعة فيو أصبح ىناك مجال 
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المؤسسات التعميمية المختمفة، وشجع ذلك عمى تحسين المنتج التعميمي، لمتنافس بين 
وتقديم المعمومات الجيدة عن جودة المؤسسة التعميمية وكفاءتيا، مما أتاح الفرصة لممجتمع 

ق )توفي في متابعة تمك المؤسسات التعميمية، ومعرفة مدى تحقيق األىداف المرجوة منيا.
 .  (00، صفحة 0206محمد صيام، 

ويعتبر التعميم االبتدائي ىو األساس والركيزة التي ترتكز عمييا باقي المراحل التعميمية، 
وأنو البوتقة التي ينصير فييا جميع أبناء الوطن، مما أوجب االىتمام بو والعمل عمى تحسين 

افسية وىذا ما تحاول الدولة جاىدة مراًرا األداء بالمدارس االبتدائية ودعم وزيادة قدرتيا التن
وتكراًرا الوصول إليو من خالل محاوالت تطوير التعميم الكثيرة والمتنوعة، وأىميا مشروع 
الجودة واالعتماد بالمدارس االبتدائية ومحاولة تحقيق معايير االعتماد بالمدارس االبتدائية بما 

 يسمح ليا بتحقيق قدرة تنافسية.
 االعتمادمفهوم  -2

ُيعرف االعتماد بأنو عبارة عن مجموع األنشطة العممية واإلدارية التي تقوم بيا المؤسسات 
التعميمية، وفق مجموعة معينة من المعايير والمؤشرات المتفق عمييا، وذلك بيدف تحقيق 
صفة مميزة لممؤسسة عن باقي المؤسسات األخرى، تضمن من خالليا تطوير وتحسين 

، صفحة 0200)السيد عباس،  ل ليا سمعة وىوية تميزىا عن باقي المؤسسات.األداء، وتجع
55)  

ويعرف أيًضا بأنو عممية مستمرة لمتعرف عمى مدى استيفاء المعايير والمؤشرات، وتحديد 
نقاط القوة والضعف، والعمل عمى تحسين األداء في مختمف مجاالت العمل في المؤسسة 

 . (0228)الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، يوليو التعميمية. 
يتضح من التعريفات السابقة أن االعتماد في المدارس االبتدائية عبارة عن رخصة ُتمنح 
لممدرسة االبتدائية عند تحقيقيا لمعايير قياسية ُوضعت من ِقبل ىيئة مختصة بمواصفات 
عالمية لتشمل كافة جوانب العممية التعميمية، بيدف تحقيق قدرة تنافسية عالية لتمك 

 رة عمى المنافسة عمى جميع المستويات. المدارس، لتصبح قاد
 أهمية االعتماد في المدارس االبتدائية -1

االعتماد إلى أنو يعتبر عاماًل أساسًيا لزيادة جودة التعميم وتحسينو وخمق  ترجع أىمية
قدرة تنافسية في المدارس من خالل تحقيق معايير االعتماد، وذلك لالرتقاء بالعممية التعميمية 
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المحمي واإلقميمي والعالمي وذلك لمواجية التحديات المختمفة والمتسارعة في عمى المستوى 
 عصر التنافسية والعولمة واالنفجار المعرفي والتكنولوجي.

ويأتي االىتمام بالجودة واالعتماد، لدورىما في دفع جيود تعزيز الفعالية المؤسسية 
ئد، منيا: التحقق من امتثال لألمام، من خالل منح المؤسسات التعميمية عدًدا من الفوا

المؤسسة التعميمية لممعاير المحددة سمًفا لمتميز، وحمايتيا من النقد غير المبرر، وتعزيز 
مشاركة أعضاءىيئة التدريس، وتقديم الحوافز الالزمة لتحسين البرامج التعميمية والخدمات، 

تاحة وضع أفضل لمطالب عند  المقارنة والحكم عمى وتعزيز الوحدة الداخمية والتماسك، وا 
مؤسسات وبرامج مختمفة، والمزيد من تأكد المؤسسات التعميمية من تكافؤ ومعادلة الطالب، 

 .Ronald. B & Michael) وتمبية معايير الحصول عمى التمويل والمساعدات الحكومية.
S, 2011, p. 37) 

تحسين نوعية التعميم إذ البد أن تقوم المؤسسة التعميمية كما تشجع عممية االعتماد عمى 
المعتمدة بإجراء تحميل بيئي عمى فترات دورية، لتحديد ما تؤديو المؤسسة التعميمية عمى 
الوجو األكمل، وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى إصالح وتحسين ووضع الخطط لتنفيذ 

العتماد في حد ذاتيا تدل عمى توافر مستوى التحسينات المطموبة، فعمى الرغم من أن شيادة ا
مقبول من الجودة التعميمية، فإن أية مؤسسة تعميمية ميما بمغت درجة امتيازىا، يمكنيا 
تحسين أدائيا، وىذا التحسين يبدأ أساًسا من تفيم المؤسسة وتعرفيا عمى نقاط القوة 

 .(002، صفحة 0202لمميجي و عواد البرازي، )ابراىيم ا والضعف في أدائيا
وبذلك فإن الجودة واالعتماد أصبحا ضرورة في المدارس االبتدائية، حيث يؤديان إلى 
تطوير وتحسين وتجويد األداء داخل تمك المدارس، مما يؤدي بدوره إلى تطوير العممية 

االعتماد بما تشممو من ممارسات التعميمية ككل داخل المدرسة، من خالل تطبيق معايير 
ومؤشرات بما يؤدي لتحسين وتطوير العممية التعميمية واكتساب المدرسة قدرة تنافسية عالية 

 عمى جميع المستويات.
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 ثانًيا: معايير اعتماد المدارس االبتدائية في جمهورية مصر العربية

مدى جودة العممية إن معايير االعتماد تمثل محكات يمكن في ضوئيا الحكم عمى 
التعميمية، ومدى جودة األداء بالمدارس االبتدائية المعتمدة، ويمكن من خالليا تحديد نقاط 
القوة والضعف والفرص والتيديدات بالمدرسة، وبتحقيق معايير االعتماد يمكن تحقيق قدرة 

التي  تنافسية عالية لممدارس، ويمكن تحسينيا من خالل معالجة نقاط الضعف والتيديدات
ظيرت أثناء استيفاء المؤسسة لممعايير، وتعزيزىا من خالل دعم نقاط القوة والفرص المتاحة 

 أماميا.  
وحيث أنو يتم اعتماد المدارس بناًء عمى استيفاء المؤسسة التعميمية معايير الجودة التي 

رف عمى وضعتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، وىي عممية مستمرة لمتع
مدى استيفاء المعايير والمؤشرات، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل عمى تحسين األداء 

)الييئة القومية لضمان جودة التعميم  في مختمف مجاالت العمل في المؤسسة التعميمية
 .(00، صفحة 0228واالعتماد ج.، يوليو 

تسعى المؤسسات التعميمية إلى التميز في تقديم خدماتيا التعميمية، وذلك من خالل 
ن معرفة آليات تطبيق معايير االعتماد في  االلتزام بمعايير معينة تضمن ىذا التميز، وا 
نما إلعطاء فرصة لمتنافس بين  مؤسسات التعميم مطمب أساسي ال لتحسين الخدمة فقط، وا 

ي تقدم نفس الخدمات، وال شك ان ىذه العممية قابمة لمتطبيق في الييئات والمؤسسات الت
)عبد اهلل الحاج و المؤسسات التعميمية التي يجب أن تتماشى ومتطمبات التنافسية العالمية 

 (00، صفحة 0228وآخرون، 

تماد لمتعميم االبتدائي تسعة ويبمغ عدد معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالع
عشر معياًرا يتم من خالليا تقييم كافة جوانب العممية التعميمية  داخل المدارس المتقدمة 

)الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد،  لالعتماد والمعتمدة الستمرار اعتمادىا وىي:
 (02 -0، الصفحات 0205 -0204

         رؤيت الوؤسست-1

 رسالت الوؤسست  -2
 نظام للحىكوت الرشيدة        -3
        هجتوع التعلن           -4
 الوىارد البشريت والواديت وتىظيفها       -5
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 _ مبنى مدرسي مستوفي المواصفات التربوية       6
 _ شراكة فعالة بين المدرسة واألسرة والمجتمع المحمي7
 _ النظام الداخمي لضمان الجودة         8
 _ التقويم الذاتي والتحسين المستمر 9

 _ نواتج التعمم المستيدفة  02
     _ الميارات العامة 00 
 _ جوانب وجدانية إيجابية 00 
 طيط لعمميتي التعميم والتعمم _ التخ00 

 _ تنفيذ عمميتي التعميم والتعمم     04
 _ أساليب تقويم فعالة   05
 _ أنشطة مينية فعالة  06
 _ ممارسات داعمة لممنيج     07
 _ بيئة داعمة لمتعميم والتعمم   08
 _ بيئة داعمة لمعالقات المؤسسية09

إن معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد تتناول جميع جوانب العممية 
ي المؤسسة التعميمية ىذه المعايير إال إذا قام كل أفراد التعميمية، ومن الصعب أن تستوف

مجتمع المؤسسة بأداء أدوارىم المطموبة كما ينبغين وتضافرت جيود جميع األفراد من أجل 
تحقيق االعتماد، وحصول المؤسسة عمى االعتماد يمثل دافًعا لمسعي إلى تحسين مستوى 

معممين، وجميع العاممين بالمؤسسة تحصيل الطالب، مما يسندعي بدوره تحسين أداء ال
، صفحة 0208)عباس عثمان مدني،  التعميمية، بما يزيد وبفاعمية من قدرتيا التنافسية

000) 
تأسيًسا عمى ما سبق فإن معايير االعتماد تشمل كافة جوانب العممية التعميمية داخل 
المدرسة وخارجيا، ويتكون كل معيار مؤشرات بكل مؤشر مجموعة ممارسات لتغطي جميع 
جوانب العممية التعميمية، وىذه الممارسات يتم تقييميا بمقياس تقدير األداء المحدد من قبل 

مان جودة التعميم واالعتماد، فإذا وصل مستوى الممارسة إلى المستوى الييئة القومية لض
ذا لم تصل إلى المستوى المطموب تعتبر الممارسة  المطموب تعتبر نقطة قوة أو فرصة، وا 
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نقطة ضعف أو تيديد، وتجمع درجات التقييم التي وضعيا المراجع لكل معيار عمى حدة وىي 
 زىا.التي تحدد اعتماد المدرسة ومدى تمي

 ثالًثا: القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة

لم تعد القدرة التنافسية مجرد حاجة تقتصر عمى المؤسسات أو الشركات، بل أصبحت 
فرًضا لبقاء الدولة ككل، وحاجة ممحة وحتمية لمدول التي ترغب في البقاء واالستمرار 
والتطور، وقد أصبحت التنافسية اليوم قضية أمن قومي لمبالد، إذ لم يعد لمدول التي ال تممك 

في الساحة الدولية، وال وجود لممؤسسات التي ال تممك قدرة تنافسية بين  قدرة تنافسية وجود
المؤسسات االخرى عمى المستوى المحمي، فاصبحت التنافسية ضرورة ممحة لألفراد 

 والمؤسسات والمنظمات والدول.
 أىمية القدرة التنافسية لممدارس االبتدائية المعتمدة -0

من خالل الفوائد والمنافع والمزايا االستراتيجية تتضح أىمية القدرة التنافسية وضرورتيا 
التي تعود عمى المؤسسات بصفة عامة والمدارس االبتدائية المعتمدة خاصة عند تحقيق 

 القدرة التنافسية ومن أىم ىذه الفوائد والمنافع ما يمي:
و قيادة تعتمد القدرة التنافسية أكثر من استراتيجية، كاستراتيجية التميز، أو التركيز، أ -

التكمفة الشاممة، مما يؤدي إلى تحقيق ميزات تنافسية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف 
الخدمات، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتحقق القدرة التنافسية قيمة مضافة من 

لألنشطة الرئيسية والسائدة ضمن  Value dainخالل اعتمادىا عمى سمسمة القيمة 
 (Sennhol. Z & Hans. F, 2019)             لمؤسسةالقطاع الذي تعمل فيو ا

خمق قيمة قادرة عمى تمبية احتياجات العمالء والحفاظ عمييم، وتحسين سمعة المؤسسة  -
التعميمية، وتحقيق التميز االستراتيجي لممؤسسة عمى المنافسين في الخدمات من خالل 

والكفاءات واالستراتيجيات المطبقة في ظل المنافسة السائدة، التميز في الموارد 
واالحتفاظ بحصة مناسبة لممؤسسة في السوق التعميمي، بما يضمن ليا البقاء والنمو 

 (046، صفحة 0204)محمد أحمد غنيمي،  واالستمرار
مميات اإلدارية، فإنيا تحقق نوع من الجودة والتطوير في الع من خالل استمرار التحسينات -

الشاممة في كل األنشطة والخدمات، بما يجعل منتجاتيا وخدماتيا ذات جودة أعمى 
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، 0227)عواد الزيادات و مروان النسور،   خاصة في المؤسسات التعميمية المعتمدة
 (005صفحة 

من  دارس االبتدائية المعتمدةعمى تييئة البيئة المواتية والداعمة لممتعمل القدرة التنافسية و 
 خالل اآلتي:

توفير البيئة التنافسية لتحقيق كفاءة الموارد المادية والبشرية، واستخداميا، وتشجيع  -
االبداع واالبتكار مما يؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات، واالرتقاء بمستوى نوعية 

ستوى معيشة المستفيدين عن طريق خفض التكاليف واألسعار، االنتاج، كما تحسن م
باإلضافة إلى تسييل العقبات التي تواجو الكفاءة اإلنتاجية والخدمية، وتحول دون 

 (00، صفحة 0200)زغدار،  االستفادة من الفرص المتاحة
زيادة اىتمام القائمين عمى المؤسسات التعميمية المعتمدة بدراسة المعايير والمؤشرات التي  -

تستخدميا، ومحاولة تطويرىا وتحسينيابما يتفق مع المعايير والمؤشرات الدولية 
والعالمية، كما يؤدي تطوير وتحسين القدرة التنافسية إلى خمق روح االبتكار واإلبداع 

أجل الحصول عمى مراكز متقدمة في الترتيب المحمي واإلقميمي لدى العاممين من 
 (04، صفحة 0226)عشري عبد الميدي،  والعالمي

تحقيق التميز االستراتيجي عمى المؤسسات التعميمية المنافسة في الخدمات التعميمية  -
ي احتياجاتيم وتضمن، وتدعم تحسن المقدمة إلى العمالء، وخمق قيم جديدة ليم، تمب

سمعة وصورة المدرسة المعتمدة في أذىانيم، وضمان جودة خدماتيا إلى جانب تحقيق 
 (068، صفحة 0204)أحمد حسن محمد،  تميز وتفوق عن المنافسين

وتستمر القدرة التنافسية في الظيور كموضوع حيوي في التعميم اليوم، إذ أن منافع القدرة 
التنافسية تتضمن معتقدات تنادي بيا الطبيعة التنافسية الفطرية، فالتنافسية تحفز الطالب، 
وتزيد اإلنتاج، وتبني الشخصية والثقة واحترام الذات، وتوفر طرق لقياس مدى تقدم الطالب، 

 ,Beth Lewis)تقدم المدرسة، وكذلك أفضل طريقة لتقدم المؤسسات التعميمية   ومدى
2006, p. 2)  

يتضح مما سبق أىمية القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة كضرورة من 
ودافًعا أيًضا لمتطوير  ضرورات العصر، لمحاق بركب التقدم والتطور العالمي، إذ ُتعد ىدًفا

والتحسين، وىذا ما تفتقده المدارس االبتدائية المعتمدة في مصر، إذ ُيعد الحصول غمى 
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شيادة االعتماد شبو المرحمة األخيرة، وال يوجد بعدىا سوى المتابعة لتنفيذ خطط 
ية واستراتيجيات التحسين، فالمدارس االبتدائية المعتمدة تحتاج إلى نشر ثقافة التنافس

واالىتمام بيا وقياسيا ودعميا، وذلك ألن االصالح والتطوير يبدأ من داخل المدرسة، وعندما 
يكون الوصول إلى ترتيب متقدم ىدًفا لكل مدرسة وتوجد تنافسية بين المدارس تعتمد عمى 

 الشفافية والواقعية عمى المستوى المحمي سنصل بجودة التعميم االبتدائي لمعالمية.
 بناء القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة  أسس ومعايير -0

إن حتمية التغيير والتجديد والتطوير التي ُفرَضت عمى المؤسسات التعميمية بصفة عامة، 
قميمًيا  والتعميم االبتدائي خاصة، ىو اكتساب قدرة تنافسية لتجعميا قادرة عمى التنافس محمًيا وا 

عشوائية، أو اجتيادات فردية، ولكنيا البد أن ُتبنى عمى أسس  وعالمًيا، وال يأتي ذلك بطريقة
 عممية دقيقة ومدروسة، لضمان نجاح المدارس االبتدائية في اكتساب قدرة تنافسية حقيقية.

ويعد السعي الكتساب قدرة تنافسية في أداء المؤسسات التعميمية من أكثر الموضوعات 
تنافسي واكتساب قدرة تنافسية عالية في مقدمة أىمية وحداثة، حيث أضحت معايير التميز ال

األىداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا لدعم مركزىا وترتيبيا التنافسي، وىذا بدوره 
حراز التقدم والتفوق باالعتماد عمى الجودة،  يتطمب بذل الجيود المكثفة لتحقيق النجاح، وا 

، صفحة 0207)محمد عبد الفتاح، ية والسرعة والمرونة واالبتكار في ظل التحديات العالم
005) 

وىناك العديد من األسس والمعايير التي تستندعمييا القدرة التنافسية والتي يمكن توضيحيا 
 فيما يمي:

: يجب التأكيد عمى أن زيادة الكفاءة التعميمية ىي منيج فعال لتعزيز القدرة الكفاءة -
التنافسية الوطنية، ويعتبر التعميم والتكنولوجياىي المحركات األكثر فاعمية لمقدرة 
التنافسية الوطنية في معظم االقتصاديات المتقدمة، إن تأثير الكفاءة التعميمية عمى 

فقط عمى اآلثار اإلدارية، ولكن أيًضا في صياغة السياسات  التنافسية الوطنية ال ينعكس
الوطنية والثقافية ومراحل التنمية االقتصادية، سيكون ليا تأثير معين عمى الكفاءة 

  (Liu & Xu, 2017, pp. 8- 9) التعميمية
: إن تحقيق المؤسسة التعميمية لمستويات عالية من الجودة في منتجاتيا تحقيق الجودة -

وخدماتيا سيزيد من قيمة ىذه المنتجات والخدمات بالنسبة لعمالئيا، وتنعكس جودة 
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داريين وطالب(،  المخرجات عمى تحسين أداء الموارد البشرية )أعضاء ىيئة تدريس وا 
فراد وىيئات المجتمع(، بما يمِكن المؤسسة وزيادة رضا العميل ) طالب وأولياء أمور وأ

التعميمية من امتالك قدرة تنافسية أعمى من منافسييا، بل ويمِكنيا من البقاء واالستمرار 
 (004، صفحة 0207)بدوي، 

مية، والتي :وتتعمق بالثقافة التجديدية واإلبداعية داخل المؤسسة التعميالتجديد المستمر -
تجعميا تسعى إلى انتشار األفكار االبتكارية في السياسات واإلجراءات والعمميات وكل ما 
من شأنو تقديم خدمة جديدة تختمف بيا عن الوضع الحالي، والوصول إلى وضع جديد 
 ومختمف باالستعانة باألساليب العممية الحديثة فيصبح مجال تميز لممؤسسة التعميمية

 (072، صفحة 0208)عبد التواب عيسى عبد العال، 
: ىي أن تكون المؤسسة التعميمية قادرة عمى التحول من استراتيجية ألخرى عند المرونة -

تغير الظروف البيئية، وىذا يتطمب المرونة االستراتيجية لتطوير الموارد المختمفة 
)عمي المبارك و مفرح الرشيدي، سسة التعميمية محكمة وتنميتيا ويتطمب أن تكون المؤ 

، وتتعمق المرونة بمدى تكيف المؤسسات التعميمية مع التغيرات (050، صفحة 0208
الحاصمة في البيئة الداخمية والخارجية، مع تزايد تغيرات البيئة التعميمية، وعمى ذلك 

ونة تتحقق عمى مستوى جانبين ميمين وىما: المرونة والقدرة عمى يمكن القول أن المر 
التكيف مع حجم الطمب وتقمباتو وتغيراتو، والقدرة عمى مواكبة حاجات ورغبات العمالء 

 (95، صفحة 0205)سميح محمد كامل و وآخرون، من طالب وأولياء أمور. 
: تعد معرفة كيفية أداء العمل باتقان خدمات وأنشطة المؤسسة العملمعرفة كيفية أداء  -

التعميمية مقارنة بالمنافسين،  في الميدان االنتاجي والخدمي، ومن ثم الوصول إلى 
اكتساب قدرة تنافسية فريدة تميزىا عن غيرىا، وتستمد كيفية أداء العمل مصدرىا من 

لمؤسسة التعميمية، وحتى تؤدي معرفة كيفية التجارب والجيود المكتسبة والتدريب داخل ا
أداء العمل دورىا اإليجابي، يجب إثراء محتواىا باستمرار، والتدريب الدائم عمى كل ما 

 (00، صفحة 0202)العربي، ىو جديد، والمحافظة عمييا. 
معنى قدرة المؤسسة التعميمية : إن معيار الخدمات يقصد بو تميز الخدمات، بالخدمات -

عمى تقديم خدمات ومنتجات متميزة وفريدة، وليا قيمة مرتفعة من وجية نظر 
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المستفيدين من ىذه الخدمات والمنتجات التي تقدميا المؤسسة التعميمية )جودة أعمى، 
خصائص خاصة(، لذا يصبح من الضروري فيم المصادر المحتممة لتميز الخدمات 

خالل توظيف قدرات وكفاءات المؤسسات التعميمية لتحقيق جوانب والمنتجات، من 
 (075، صفحة 0207)توازن و زايري، التميز. 

: تعد التكاليف المنخفضة المعيار التنافسي األول الذي تسعى إليو الكثير من التكاليف -
تحاول بان تجعل المنتج والخدمات المؤسسات المتميزة تنافسًيا، إذ أن المؤسسة 

منخفضة التكمفة باتباعيا عدد من أساليب واستراتيجيات تقميل التكمفة، وُتعد عاماًل 
حاسًما في مدى بقاء واستمرار ونجاح المؤسسة التعميمية وتقوية مركزىا التنافسي من 

 ,Reymond Onyema) خالل توفير الخدمات بأقل تكمفة بالمقارنة مع المنافسين.
2016, p. 81) 

يتضح لنا مما سبق أن أسس ومعايير بناء القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة 
 تتمثل في عدة معايير، لخمق قدرة تنافسية عالية في المدرسة تميزىا عن غيرىا أىميا كغاءة
دارة الموارد البشرية والمادية،  المدرسة في بناء ىذه القدرة وتشمل الكفاءة في التخطيط، وا 
وكذلك الجودة في تقديم الخدمات واألنشطة من قِببل كافة العاممين بالمدرسة، وجودة الخدمات 

واكبة واألنشطة، والتجديد المستمر واإلبداع واإلبتكار في تقديم الخدمات واألنشطة المختمفة لم
التطور والتغير السريع والمتالحق، وأخيًرا االستجابة لحاجات التالميذ وأولياء األمور في تقديم 
الخدمات واألنشطة عالية الجودة واستخدام التكنولوجيا لسد حاجات التالميذ بما يتناسب 

 وتقنيات العصر، والتنافس عن جدارة.
 ة المعتمدةتحديات القدرة التنافسية في المدارس اإلبتدائي -0

تتزايد عوامل حدة التنافسية في األلفية الثالثة بين الدول والمؤسسات الكبيرة والصغيرة، 
ويرجع ذلك إلى التغيرات الجذرية في جميع نواحي الحياة، والتغيرات المحظية التي نعيشيا، 

عي، مما وأصبحت الحياة تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة، واالنترنت وشبكات التواصل االجتما
جعل العالم كمو منفتًحا، وزاد من التسابق والتنافس بين الدول والمؤسسات، أي منيا يسبق 
اآلخر، أو عمى األقل يحتفظ بترتيبو التنافسي بين الدول والمؤسسات المختمفة المشابية ليا 

 في نفس المجال.



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          معايير االعتماد مدخًل 

                                 Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 2211 - 

 

مة، والدول النامية وتعد ظاىرة التنافسية من أىم الظواىر التي تمثل تحدًيا لمدول المتقد
عمى حد سواء، وأصبح من الضروري ألي مؤسسة تريد البقاء أن تستند إلى قدرات تنافسية 
تعكس المميزات التي تتفوق عمى منافسييا، والتي تمكنيا من الحصول عمى موقع متميز في 
 السوق، وتستمر في التمتع بو، طالما حافظت عمى رصيدىا من القيم واألساليب المحددة،

، 0200)السيد محمد اسماعيل،  التي تتناسب مع الظروف الجديدة، أو المتغيرة باستمرار
 (00صفحة 

ويتميز عصر المعرفة التنافسي بخصائص كثيرة تجعمو يختمف اختالًفا جذرًيا عن كافة 
يات لمتنافسية في المؤسسات العصور التي سبقتو، وقد أصبحت ىذه الخصائص تمثل تحد

التعميمية في معظم الدول حتي التي تتمتع منيا بظروف اقتصادية جيدة، ويمكن اجماليا في 
 ىذه التحديات:

: حيث شيدت السنوات القميمة الماضية تغييًرا جوىرًيا وسريًعا نتيجة زيادة معدالت التغيير -
لثورة المعمومات واالتصاالت واالنفتاح االعالمي، وغير ذلك، وقد انعكست ىذه التحديات 

 (08، صفحة 0200)الياللي الشربيني، عمى النظم التعميمية في معظم دول العالم. 
ويؤثر ذلك التغيير حتًما عمى المدارس االبتدائية المعتمدة باعتبارىا جزًءا من النظام  

التعميمي، حيث يجب أن تواكب المدارس التغييرات التكنولوجية، وثورة المعمومات 
واالتصاالت التي تجتاح المجتمع، وتمثل تحدًيا كبيًرا لممدارس المعتمدة، والتي تحاول 

في المدارس جاىدين لمواكبتو من خالل التدريبات المختمفة، من ِقبل الوزارة والمسئولين 
 الوزارة، وداخل المدرسة.

: إن ازدياد المعامالت الدولية والعولمة، ينتج عنيا حرية تنقل األفراد شدة التنافسية -
والمواد، وأدت إلى اشتداد المنافسة التي كان المورد البشري فييا أساس التنمية، ما 

ى القادة في التعميم مراعاة متطمبات السوق عند صياغة استراتيجياتيم، ومدى أوجب عم
)الياللي الشربيني،  مناسبة الخريج ليذا السوق من خالل عمميات اإلبداع واالبتكار

 (09، صفحة 0228
مدة، فمم تعد المنافسة بين وتمثل شدة المنافسة تحدًيا كبيًرا لممدارس االبتدائية المعت 

الطالب داخل المدرسة، أو بين مدرسة ومدرسة، بل أصبح التنافس اوسع وعمى نطاق أكبر، 
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ومتطمباتو أكثر، وأصبح ِلزاًما عمى التعميم االبتدائي أن يصل إلى العالمية، وال يتم ذلك إال 
 بالتدرج بالمدارس من مستوى محمي إلى إقميمي إلى عالمي.

: حيث أدت زيادة التحالفات الدولية واعتماد كثير من إلدارة فكرًا وتطبيًقاعولمة ا -
المؤسسات عمى المستحدثات التكنولوجية إلى ضرورة البحث عن التميز االداري 
 لمواجية ىذه التحالفات، وكذلك التغيرات السريعة ،وتطبيقاتيا في مؤسسات التعميم

 (09، صفحة 0200الشربيني، )الياللي 
ذا كانت القيادة ناجحة نجحت المؤسسة ككل، وىذ ما ينطبق  إن المؤسسة إدارة وقيادة، وا 
عمى المدارس االبتدائية المعتمدة، ولكن التحدي لم يعد تميز إدارة المدرسة عمى المستوى 

بيًقا، وأصبح ِلزاًما عمى المحمي، أو في األداء فقط، ولكن العولمة اجتاحت اإلدارة فكًرا وتط
اإلدارة أيًضا أن تبحث عن التميز لمتكيف مع التغيرات السريعة، لمواجية العولمة، وخمق قدرة 

 تنافسية عالية.
: لقد ازداد دور جماعات الضغط، فيما يتعمق بنوع الخريج، زيادة دور جماعات الضغط -

يد عمى الدور االجتماعي، ومالئمة مستواه المعرفي لمتطمبات العمل، وزيادة التأك
وااللتزام بالسموك االخالقي، والتي تعتبر تغيرات عمى قادة المؤسسات التعميمية مراعاتيا 

)الياللي الشربيني،  عند صياغة استراتيجياتيا، لمواجية التغيرات الحالية والمستقبمية.
 (02، صفحة 0228

الضغط من أولياء أمور، وأفراد المجتمع المحيط بالمدرسة دور فعال في أصبح لجماعات 
المدارس االبتدائية المعتمدة، متمثاًل في المشاركة المجتمعية، وىو معياًرا ميًما لنجاح 
المدرسة وتحقيق قدرة تنافسية عالية، بما يعتبر تحدي أمام المدرسة لتحقيق نجاحات في 

 وأيًضا مراعاة مشاركتيم الفعالة في العممية التعميمية. المدرسة ُترضي جماعات الضغط،
عجز الموارد المتاحة: حيث أصبح ىناك ندرة في بعض الموارد المطموبة من أجل  -

تطوير القدرة التنافسية في التعميم في بعض الدول، سواء أكانت مادية، أو فنية، أو بشرية، 
لمالية التي ال تكفي لتوفير المتطمبات ويتضح ذلك بشدة في بعض الدول في نقص الموارد ا

األساسية من موارد وأدوات ووسائل تكنولوجية حديثة، الجراء البحوث العممية المتطورة، 
والوصول إلى المعرفة والفكر االبداعي، أي المذين يشكالن السبب الجوىري لمتفوق التنافسي. 

 (09صفحة  ،0200)الياللي الشربيني، 
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ويمثل عجز الموارد تحدًيا كبيًرا أمام المؤسسات التعميمية بصفة عامة، والمدارس 
االبتدائية المعتمدة خاصة، إذ ان استغالل الموارد المتاحة معيارًا ميًما من معايير الييئة 

ير من القومية، وذلك نظًرا لعجز الموارد المتاحة لممدرسة من َقبل الوزارة، وعدم توفر كث
الموارد، فأصبحت المدرسة مطالبة باستغالل كافة الموارد المادية والبشرية والبيئية المتاحة 

 بالمدرسة بفعالية لزيادة قدرتيا التنافسية.
 متطمبات تحقيق القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة   -4

ىناك العديد من المتطمبات الالزمة لدعم وتحقيق القدرة التنافسية في المؤسسات التعميمية 
حيث يتطمب تحقيق قدرة تنافسية عدة متطمبات كأساس لتحقيقيا ودعميا، واستدامتيا 
وتطريرىا، فالبد لكل مؤسسة تعميمية أوال امتالك وتوفير ىذه المتطمبات، ثم التخطيط السميم 

 سية فييا.لدعم التناف
وتتمثل متطمبات المؤسسة التعميمية لتحقيق  قدرة تنافسية في القدرة عمى امتالك موارد، 
وبناء قدرات قد ال تكون متوفرة لدى المنافسين اآلخرين، وتتمثل في الثقافة التنظيمية، 

)عبد العزيز غنيم و يسين والقيادة، الموارد والكفاءات، البنية التحتية، القدرة عمى التغيير. 
 (0766، صفحة 0209صديق عمي عالم، 

ويتطمب تحقيق قدرة تنافسية في المؤسسات التعميمية واستدامة ىذه القدرة مجموعة من 
 المتطمبات يمكن توضيحيا فيما يمي:

تفكير كمي  : لكي تحقق المؤسسات التعميمية مكانة تنافسية تتطمبالتخطيط االستراتيجي -
شامل، يتناول المؤسسة من مختمف جوانبيا داخمًيا وخارجًيا، وذلك عن طريق تحميل 
نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات المحيطة، ووضع األىداف المستقبمية والوسائل 
المناسبة لتحقيقيا، فالمؤسسات التعميمية تحتاج إلى التخطيط االستراتيجي لتحقيق قدرة 

ن القدرة التنافسية ىي المفيوم تنافسية في  بيئة المؤسسة مقارنة بالمنافسين،، وا 
االستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي لممؤسسة إزاء المؤسسات المنافسة، بحيث 
يظير في صورة خدمات متفردة، وليذا تعد القدرة التنافسية ىدًفا استراتيجًيا تسعى 

مموارد الداخمية، والكفاءات االستراتيجية المؤسسة لتحقيقو من خالل األداء المتميز ل
 (079، صفحة 0226)حسين نوي، ألنظمة وأنشطة وعمميات المؤسسة التعميمية. 
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: التي تسيم في تحقيق مخرجات يصعب عمى المؤسسة التنافس عمى الموارد والقدرات -
توفير التعميم ُيعد أولوية سياسية ووطنية، إال أن المناِفسة تقميدىا، عمى الرغم من أن 

ىذا القطاع التعميمي عميو أن ينافس مع القطاعات األخرى، بسبب المصادر الوطنية 
المحدودة، في الوقت الذي ال تستطيع فيو كثير من دول العالم النامي أن تتخمى عن 

 (08، صفحة 0228الشربيني،  )الياللي االىتمام بالتعميم.
: قادرة عمى مواكبة التقنيات الحديثة وتطويرىا، بواسطة تطوير تنشئة أجيال معموماتية -

بداعيم وتميزىم. )محمد  بيئة التعميم والتدريب المستمر، لرفع درجة كفاءة أفرادىا وا 
 (42، صفحة 0207توفيق و عيد مرسي، 

ويمكن تحديد أىم متطمبات تحقيق القدرة التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة، ويأتي 
في مقدمتيم التخطيط االستراتيجي، لموقوف حالة المدرسة باستمرار، وصياغة االستراتيجيات 
 والخطط المالئمة لتطوير المدرسة ورفع قدرتيا التنافسية، ودعم المجتمع الخارجي من أولياء
أمور ومجمس اآلباء والمؤسسات المجاورة متطمًبا غاية في األىمية لتحسين العممية 
التعميمية، وأيًضا دعم المدرسة من الناحيتين المادية والمعنوية، ومن المتطمبات الميمة 
أيًضا، امتالك المدرسة لموارد بشرية ومادية  متميزة، وكيفية االستغالل االمثل ليذه الموارد 

مسئولين مدربين لدييم رؤية استراتيجية واضحة لمنيوض بالمدرسة، ودعم القدرة من ِقبل 
 التنافسية لموصول لترتيب تنافسي متقدم لممدرسة.

العالقة المنطقية بين القدرة التنافسية والجودة واالعتماد في المدارس االبتدائية  -5
 المعتمدة

واالعتماد األكاديمي في المؤسسات لقد اتجيت الدول والمؤسسات نحو تحقيق الجودة 
التعميمية لكونيا تواجو حالة تنافس شديدة، خاصة في ظل العالم المتغير والمتقمب عمى كافة 
األصعدة، المحمية والقومية والعالمية، مما دفعيا إلى التفكير في طرق واستراتيجيات تعزز من 

 .قدرتيا التنافسية، وتضمن ليا االستمرار والنمو والتميز
وأصبح مجال الجودة واالعتماد في التعميم من القضايا الرئيسية عمى مستوى العالم، فعن 
طريقيا يمكن تحقيق االصالح النوعي في النظام التعميمي بجميع عناصره، وبدأ مدخل معايير 
االعتماد المدرسي يدخل الساحة التربوية عالمًيا وعربًيا في سياق العولمة وانتشار التنافس 
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المؤسسات التربوية، وتعد الواليات المتحدة االمريكية من أوائل الدول التي ظيرت فييا بين 
حركة االعتماد حيث يتم نظام االعتماد في المدارس األمريكية من خالل ىيئات غير حكومية، 

 ,Temponi. C) تقوم بالتقييم في ضوء معايير محددة تمنح من خالليا شيادة االعتماد.
2005, p. 17) 

واليدف األساسي من الجودة واالعتماد في المدارس االبتدائية المعتمدة، ىو خمق قدرة 
تنافسية عالية إذ ُتعد القدرة التنافسية لتمك المدارس اليدف الرئيس من مشروع االعتماد، من 

والخدمات، وحسن استغالل خالل تحسين جودة العممية التعميمية واالرتقاء بجودة األداء 
الموارد المادية والبشرية المتاحة، وفق معايير ومؤشرات متفق عمييا عالمًيا وقومًيا تضمن 
االرتقاء بمستوى المدرسة وتميزىا، بما يكسبيا قدرة عمى التنافس محمًيا، وبزيادة عدد 

ًيا ويأخذ ترتيًبا المدارس المعتمدة يكتسب التعميم االبتدائي عامة قدرة عمى التنافس عالم
 مناسًبا في التصنيفات العالمية لجودة التعميم.

أما عن عالقة القدرة التنافسية بالجودة واالعتماد، فمقد تزايد تركيز السياسات التعميمية 
عمى قضية الجودة في إطار االىتمام المتزايد باالعتماد والتصنيف والترتيب التنافسي لمنظم 

االعتماد، والجودة واالعتماد يؤديان إلى ترتيب تنافسي متقدم  التعميمية، فالجودة أساس
  (Gerado Blanco & Joseph. B, 2014, p. 89) لممؤسسة التعميمية.

ولقد صارت قضية جودة التعميم واعتماده قضية ىامة وأساسية، إلى حد اعتبار النوعية 
اسية لمتعميم، قومًيا وعالمًيا آنًيا ومستقباًل، بوصفيا مدخاًل والجودة من السياسات األس

لتحقيق مخرجات عالية النوعية، قادرة عمى المنافسة داخمًيا وخارجًيا، وىو أيًضا أساس 
)زكي  تطوير التعميم واصالحو، وتحسينو وتحديثو، وتحقيق عالمية مؤسساتو ومخرجاتو.

 (002، صفحة 0205بدروس، 
ومن المالحظ أن الييئة القومية لمجودة واالعتماد، تسعى إلى توطين الجودة وضمانيا 
بمؤسسات التعميم، من خالل التاكد من التزام ىذه المؤسسات بمعايير ضمان الجودة 
 واالعتماد، وتشجيعيا عمى وجود نظام داخمي لتقييم وضمان الجودة، وذلك كمو من أجل تأىيل
مؤسسات التعميم لمحصول عمى شيادات االعتماد العالمية، وزيادة قدرتيا التنافسية عمى 

 (000، صفحة 0205)السعيد أحمد محمد و ىادي عمي الفقيو، المستوى الدولي. 
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ىو أىم ويعتبر تحقيق التنافسية عمى المستويين المحمي والدولي لممؤسسة التعميمية 
غايات الييئة القومية لمجودة واالعتماد االكاديمي، حيث تنص الغايات األساسية عمى أن 
ضمان الجودة الشاممة لمتعميم وتطويره المستمر، بما يتفق ومتطمبات خطط التنمية القومية، 

لييئة القومية لضمان جودة التعميم )ا وتحقيق التنافسية عمى المستويين المحمي والدولي.
 (9 - 8، الصفحات 0205واالعتماد، 

بناًء عمى ما سبق يتضح أن اليدف األساسي من االعتماد في المدارس االبتدائية ىو 
خمق قدرة تنافسية في ىذه المدارس عمى المستوى المحمي، ودعميا لتصل إلى العالمية من 

حددىا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، والتي خالل الخطوات واالجراءات التي ت
تشمل كافة الجوانب بالمدرسة، وتقوم الييئة بمتابعة وتقويم كافة اإلجراءات التي تقوم بيا 
ذا استوفت المدرسة معايير االعتماد، تقوم الييئة باعتمادىا ودعميا من أجل  المدرسة، وا 

ونستطيع أن نقول أن اليدف الرئيس من االعتماد ىو  تحسين ورفع القدرة التنافسية ليا،
حصول التعميم االبتدائي عمى مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية لمتنافسية، وتصنيفات 

 جودة التعميم االبتدائي العالمية والعربية.
ومن خالل االطالع عمى تقارير االعتماد الصادرة عن الييئة القومية لضمان جودة التعميم 

العتماد لممدارس االبتدائية المعتمدة، والمقابالت التي أجرتتيا الباحثة مع مديري المدارس وا
االبتدائية المعتمدة ومنسقي الجودة بيا، وأعضاء الدعم الفني بمديرية التربية والتعميم 
واإلدارات التابعة ليا، وكذلك عينة من المراجعيين الخارجيين لمتعميم قبل الجامعي بالييئة 

لقومية لضمان جودة التعميم واالعتماد توصمت الباحثة إلى أىم معايير ومقومات القدرة ا
التنافسية في المدارس االبتدائية المعتمدة، وكذلك أىم المعوقات ونقاط الضعف بيذه المدارس 

 كاآلتي:
  مالئمة معايير االعتماد التي وضعتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 ون مقياًسا لتحديد مقومات التنافسية في المدارس المعتمدة.لتك
  تساىم معايير الجودة واالعتماد في تحقيق قدرة تنافسية عالية لممدارس االبتدائية

 المعتمدة إذا ُطبقت فعمًيا وبنسب عالية في المدارس.
 ة.يتوفر بالمدارس المعتمدة وحدات التدريب المفعمة بالمدارس االبتدائية المعتمد 
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  يوجد تحسن فعمي في جودة أداء المدارس االبتدائية بعد االعتماد ولكنو مؤقت في كثير
 من المدارس لعدم المتابعة، وضعف الحافز.

  يسيم حصول المدرسة عمى االعتماد في تحقيق قدرة تنافسية بين العاممين، ولكنو
 مؤقت لعدم وجود حافز معنوي ومادي لممدارس المعتمدة.

  التحتية التكنولوجية الحديثة في المدارس االبتدائية المعتمدة.ضعف البنية 
  محدودية استخدام المعمم األنشطة التربوية ومواقف عممية لتنمية الميارات الحياتية وحل

 مشكالت المجتمع وضعف توظيف امكانات البيئة المتاحة.
 البتدائية المعتمدة ضعف متابعة الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد لممدارس ا

 بمحافظة سوىاج، وعدم تطبيق شروط استمرار االعتماد.
  ضعف دور الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد في دعم المدارس االبتدائية

 المعتمدة لتحقيق قدرة تنافسية.
  شروط إعادة اعتماد المدارس االبتدائية غير مناسبة، وال تساىم في دعم القدرة

 ية لممدارس االبتدائية.التنافس
  ضعف انتشار ثقافة التنافسية بين العاممين في المدارس االبتدائية المعتمدة، وعدم إيمان

 القادة والمسئولين بثقافة الجودة والتنافسية.
  .ضعف الحافز المادي والمعنوي لمعاممين بالمدارس االبتدائية المعتمدة 
   عدم وجود رؤية واضحة ُمعمنة وموحدة من ًقبل وزارة التربية والتعميم والييئة القومية

لضمان جودة التعميم واالعتماد لممدارس المعتمدة لممحافظة عمييا وحمايتيا بعد 
 االعتماد.

   ضعف التنسيق والترابط بين وزارة التربية والتعميم والييئة القومية لضمان جودة التعميم
 ماد، خاصة عمى تامستوى المحمي. واالعت

  .قمة الموارد المالية والمادية لممدارس االبتدائية المعتمدة 
 .عجز المعممين في التخصصات المختمفة في المدلرس االبتدائية المعتمدة 
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  المراجع
 والتوزيع. (. التنافسية والبدائل االستراتيجة. األردن: دار جديد لمنشر3122أحمد زغدار. )

(. تقييم االحتياجات التدريبية 3126أشرف السعيد أحمد محمد، و محمد ىادي عمي الفقيو. )يوليو، 
ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجران في ضوء متطمبات الييئة القومية لمتقويم واالعتماد 

 (.42)مجمد 5األكاديمي. مجمة كمية التربية، كمية التربية، جامعة أسيوط، عدد 
(. مدخل االدارة االستراتيجية ومتطمبات تطبيقو في كميات جامعة 3119ياللي الياللي الشربيني. )ال

 المنصورة. مجمة بحوث الجامعة النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
. (. مدخل إدارة التميز ومتطمبات تطبيقو في جامعة المنصورة3124الياللي الياللي الشربيني. )ابريل، 

 (.3)مجمد 94مجمة مستقبل التربية العربية، المركز العربي لمتعميم والتنمية، عدد 
(. معوقات تأىيل المدارس بمحافظة دمياط لتحقيق معايير الجودة 3127إيمان توفيق محمد صيام. )

 (.42)مجمد 5واالعتماد: دراسة م. مجمة كمية الربية، جامعة المنوفية، عدد 
(. االعتماد لممؤسسات التعميمية مدخل إلصالح التعميم. المؤتمر الدولي :311بشير محمود حسين. )

التعميم مدى الحياة. القاىرة: معيد الدراسات  -اإلتاحة -السابع لمتعميم في مطمع األلفية الثالثة 
 التربوية، جامعة القاىرة.

ة والمتوسطة كنموذج عن (. واقع بناء القدرات التنافسية في المؤسسات الصغير 3121تيقاوي العربي. )
المؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات من وجية نظر العاممين: دراسة تحميمية ميدانية. 
الممتقى الدولي الرابع: المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج قطاع 

ية العموم المحروقات في الدول العربية. الشمف: جامعة حسيبة بن بو عمي بالشمف، كم
 3121االقتصادية وعموم التسيير. تاريخ االسترداد نوفمبر، 

(. ممف التقدم لالعتماد 3126 -3125ج. م. ع الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد. )
 مرحمة التعميم األساسي.  -لمؤسسات التعميم قبل الجامعي 

(. دليل اعتماد كميات ومعاىد التعميم 3126د. )ج. م. ع الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتما
 العالي، االصدار الثالث. 

(. دليل المراجعة الخارجية 3119ج. م. ع الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد. )يوليو 
 لمؤسسات التعميم قبل الجامعي. الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

(. دليل المراجعة الخارجية 3119ج.م. ع الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد. )يوليو 
 لمؤسسات التعميم قبل الجامعي. 
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(. أثر استراتيجية قيادة التكمفة التنافسية عمى الوصول إلى مرتبة التميز 3128حازم محمد عبد الفتاح. )
ية والبيئية، كمية التجارة باالسماعيمية، جامعة قناة التنافسي. المجمة العممية لمدراسات التجار 

 (.9)مجمد 2السويس، عدد 
(. معوقات االعتماد التربوي لمدارس التعميم العام في مصر من 3126حسام محمد خضر محمد. )

وجية نظر المدارس المعتمدة ومتطمبات تفعيمو: دراسة ميدانية. مجمة الثقافة والتنمية، جمعية 
 . تاريخ االسترداد السنة السادسة عشر::نمية، عدد الثقافة والت

(. فعالية برنامج تدريبي لتنمية األداءات التدريسية 3129حسني ىاشم محمد سيد الياشمي. )أكتوبر، 
لمعممي المواد الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة من منظور معايير الجودة واالعتماد. 

 .65، جامعة سوىاج، جزء المجمة التربوية، كمية التربية
(. دور تسويق الخدمات في تحسين القدرة التنافسية من وجية 3127حمدي جمعة عبد العزيز. )يناير، 

الدارسين بجامعة حموان. المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، كمية التربية، جامعة عين شمس، 
 .2عدد 

استراتيجية نموذج التميز الخاص (. أثر 3126دينا سميح محمد كامل، و وآخرون. )ديسمبر، 
بالمؤسسة االوروبية الدارة الجودة في دعم القدرة التنافسية لشركات السياحة المصرية. مجمة 
اتحاد الجامعات العربية لمسياحة والصيانة، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس، عدد 

 (.23)مجمد 3
(. الجودة الشاممة واالعتماد المؤسسي رؤى 3121. )رضا ابراىيم المميجي، و مبارك عواد البرازي

 مستقبمية لتحقيق جودة التعميم في عصر المعموماتية. القاىرة، القاىرة: عالم الكتب.
(. مدى فعالية دور التكمفة المستيدفة في زيادة القدرة 3125سامي محمد أحمد غنيمي. )يناير، 

البحوث التجارية، كمية التجارة، جامعة الزقازيق، التنافسية لخدمات البنوك"دراسة تحميمية. مجمة 
 (.47)مجمد 2عدد 

(. استراتيجية مقترحة لتطوير المدارس الرسمية لمغات في 3129سيد عباس عثمان مدني. )أبريل، 
 .63ضوء معايير االعتماد التربوي. المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة سوىاج، الجزء 

(. إطار مقترح لتعزيز القدرة :312يم، و محمد يسين صديق عمي عالم. )صالح الدين عبد العزيز غن
التنافسية لألكاديمية المينية لممعممين في ظل مجتمع المعرفة. المؤتمر الدولي العاشر لممركز 
العربي لمتعميم والتنمية،لقدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة )الواقع واتجاىات 

مجمد الثالث. المركز العربي لمتعميم والتنمية، جامعة عين شمس. تاريخ االسترداد المستقبل(. ال
 3129فبراير،  23 - 21
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(. الجامعة الريادية ودورىا في دعم 3128صالح الدين محمد توفيق، و شيرين عيد مرسي. )يناير، 
التربية، جامعة بنيا،  وتحقيق المزايا التنافسية المستدامة )تصور مقترح(. مجمة كمية التربية، كمية

 (.2)جزء :21عدد 
(. القاىرة، 3(. الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي في التعميم )المجمد ط 3128طارق عبد الرؤوف . )

 القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
ة لممنظمة. (. االستثمار في رأس المال المعرفي ودوره في بناء الميزة التنافسي3117طو حسين نوي. )

 .2المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة حموان، عدد 
(. االعتماد المدرسي في التعميم المدرسي: فمسفتو، 3124عبد الوىاب بن محمد النجار. )فبراير، 

 أىدافو، وأىميتو، وأنواعو، ومعاييره. الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية.
(. األبعاد االستراتيجية لتطوير أداء الجامعات لخمق ميزة 3128طمة توازن، و بمقاسم زايري. )فا

تنافسية. مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة 
 .27حسيببة بن بو عمي، عدد 

نافسية. مجمة األطروحة لمعموم (. رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة الت3128فواز بدوي. )
 .9االنسانية، دار األطروحة لمنشر العممي، عدد 

(. دليل ضمان الجودة واالعتماد لمجامعات العربية أعضاء 3119فيصل عبد اهلل الحاج، و وآخرون. )
االتحاد، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية. عمان: األمانة العامة التحاد الجامعات 

 .العربية
(. تدويل التعميم الجامعي كمدخل ازيادة القدرة التنافسية 3125ماىر أحمد حسن محمد. )ديسمبر، 

لمجامعات المصرية: آراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية. المجمة 
 (.:)مجمد 224التربوية، مجمة النشر العممي، جامعة الكويت، عدد 

(. تقويم مدارس التعميم االساسي المعتمدة بمحافظة الوادي 3127محمد. ) مجدي عبد الرحمن عبد اهلل
الجديد من وجية نظر كوادرىا اإلدارية والتعميمية. مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة 

 (.28)مجمد 3البحرين، عدد 
مصر:  (. متطمبات الجودة واالعتماد في التعميم الجامعي في3123محمد السيد محمد اسماعيل. )

 جامعة سوىاج نموذًجا. رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة سوىاج.
م(. أثر تطبيق الجودة الشاممة في الوصول إلى الميزة التنافسية 3121محمد عبد القادر، و وآخرون. )

في المنظمات الخدمية. المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة المنصورة، عدد 
 .291(، 35 )مجمد3
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(. مناىج ومؤشرات القدرة التنافسية لمجامعات العربية، مؤتمر القدرة 3117محمد عشري عبد الميدي. )
التنافسية لمجامعات ومؤسسات التعميم العالي. القدرة التنافسية لمجامعات ومؤسسات التعميم 

 3117مايو،  : -8العالي. حموان: جامعة حموان. تاريخ االسترداد 
(. تخطيط الموارد البشرية ودوره في تعزيز القدرة 3118د الزيادات، و محمد مروان النسور. )محمد عوا

التنافسية لعينة من منظمات التعميم الخاص باألردن. المجمة العممية، كمية التجارة، جامعة 
 .23أسيوط، عدد 

تماد لدى أعضاء (. مقاومة التغيير تجاه ثقافة الجودة واالع3122محمود السيد عباس. )أغسطس، 
ىيئة التدريس بالجامعات المصرية: دراسة نظرية تحميمية. الجمعية المصرية لمتربية المقارنة 

 (.25)مجمد 44واإلدارة التعميمية، عدد 
(. أثر التخطيط االستراتيجي عمى األداء 3129منصور عمي المبارك، و طالل مفرح الرشيدي. )يونية، 

العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت. مجمة القراءة  التنظيمي بالتطبيق عمى الييئة
 .311والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، عدد 

(. دور رأس المال االجتماعي في تحقيق استدامة الميزة 3129نجالء عبد التواب عيسى عبد العال. )
بني سويف. مجمة كمية التربية،  التنافسية لمجامعات "دراسة ألراء أععضاء ىيئة التدريس بجامعة

 )السنة الثالثة والثالثون(.4جامعة المنوفية، عدد 
(. آليات مقترحة لتفعيل نشر ثقافة الجودة في ضوء خبرات بعض 3126وفاء زكي بدروس. )يناير، 

الدول: دراسة حالة بجامعة اإلسكندرية. مجمة التربية المقارنة والدولية، الجمعية المصرية لمتربية 
 )السنة األولى(.2المقارنة واإلدارة التعميمية، عدد 
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