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معايري ضمان الجودة املشتقة من املتأثرين بنتائج التقييم في 
  مدخل متجذر لتحفيز االعتماد والجودة: املدرسة

  
  *أحمد عوده

  

 3/4/2011 تاريخ قبوله     7/9/2010 تاريخ تسلم البحث

تنطلق فكـرة هـذا البحـث مـن اتسـاع الفجـوة بـين الحـديث عـن الجـودة فـي النـدوات              :ملخص
هذه المفردة فـي المجـال التربـوي مقابـل مـا نلمسـه علـى أرض الواقـع مـن           والمؤتمرات وشيوع

، فهي من المفردات التي عانت وما زالت تعـاني  في الدول النامية  انعكاسات على الجودة نفسها
أن تعـدد وتقـاطع المتغيـرات التـي     يرى الباحـث  من الفجوة بين التنظير والتطبيق أوالممارسة، و

ــاي مدرســة او مؤسســة أخــرى فــي       او مدرســةيمكــن أن تحكــم اي   ــة ب ــة مقارن مؤسســة تعليمي
اقتصــادية  اوضــاعالقطــر نفســه أو علــى المســتوى اإلقليمــي أو العــالمي، ومــا يرافــق ذلــك مــن     

واجتماعيـة وثقافيــة وغيرهـا، يجعــل مـن تحديــد المعــايير المستخلصـة مــن رؤيـة المتــأثرين مــن      
عـن الجـودة، حيـث يتوقـع أن تكـون       لحـديث لذوي العالقة في المؤسسة التعليمية شرطأ مسبقا 

ناتجــة عــن معايشــة حقيقــة للمتــأثرين الرئيســيين فــي   المتجــذرة فــي النظــامالمحكــات والمعــايير 
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث في محاولة أو رؤيـة   ؛البرنامج التعليمي او المؤسسة التعليمية

محكاتـه ومعـاييره    الجودة، يسـتمد جديد في التقويم ألغراض اإلعتماد ونموذج  مقترحة لتقديم
فهــم المتــأثرين والتــزامهم فــي ظــروف واقعيــة تجمــع بــين المواصــفات     ينطلــق مــن مــن الواقــع، 

وقــد تـم اعتمـاد مدرســة اليرمـوك النموذجيـة صــورة مصـغرة لنظـام تعليمــي       . المطلقـة والنسـبية  
ومداخلـه، وقـد   تربوي إلستقصاء وابراز صـورة النمـوذج المقتـرح ليضـاف الـى نمـاذج التقـويم        

حيـث تشـكل مجموعـة اإلجـراءات فـي هـذا        اطلق عليه النموذج المعاكس او النموذج المتجذر،
) الوضـاء، والـديمقراطي، والمتجـاوب، والتمكينـي    (البحث اكثر من كونهـا توفيقيـة بـين النمـاذج     

واكثر من كونهـا نموذجـا جديـدا فـي المـدخل التشـاركي، بـل هـي صـورة تفاعليـة بـين النمـاذج             
شكل  مدخال عكسيا يمكن ان يطلق عليـه المـدخل المتجـذر القـائم علـى المتـأثرين مـن طلبـة         ت

وأكاديمين واداريين واولياء امور في صورة تكاملية وتفاعلية مع مدخالت النظام وعملياتـه فـي   
وقد تكونت الدراسة الحالية من قسم نظري شرح فيه مـداخل التقـويم وتـاريخ    . ظروف طبيعية

المدارس والجامعات وهيئـات اإلعتمـاد، وعالقـة اجـراءات التقـويم بـإجراءات البحـث        التقويم في 
وخصوصــية بحــوث التقــويم، والتمهيــد لربطهــا جميعــا مــع مــدخل الدراســة الحــالي القــائم علــى    

وقسم ميداني بدءا بدراسة طلب التقويم والتخطـيط لـدخول موقـع المدرسـة كنظـام      . المتأثرين
ع مزايـا التقـويم الخـارجي والـداخلي بصـورة فريـدة مـن الواقعيـة         خاضع للتقـويم مـن فريـق يجمـ    

والتشــاركية، والتجــاوب مــع اهتمامــات المشــاركين والمتــأثرين بمــا فــي ذلــك عينــات الطلبــة مــن     
 األطفال في الصفوف األولى، وانتهاًء بمجموعة مـن اإليضـاحات التـي تصـف خصـائص المـدخل      

تمــاد والجــودة فــي المــدارس قبــل ان تصــبح   الــذي يشــكل رؤيــة مقترحــة وواعــدة ألغــراض اإلع  
التقــويم التربــوي، مــداخل التقــويم،  : الكلمــات المفتاحيــة( .ممارســة فعليــة فــي الــدول الناميــة 

  ).نماذج التقويم، المتأثرين، االعتماد، الجودة، التقويم المتمازج، التقويم المتجذر
          

_________________________  
  .اليرموك، إربد، األردنكلية التربية، جامعة  *

  .2011، حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
كــل الشــكر لجميــع الفئــات المشــاركة فــي التقيــيم كــل حســب الــدور المنــوط بــه بــالتكليف أو     * 

بالمشاركة التطوعية، واعتذر لكل من سقط اسمه سهوا أو اإلشارة إليه باالسـم أو الموقـع   
 :مع حفظ األلقاب بصرف النظر عن حجم الدور ونوعه أو المسمى الوظيفي

 .ممثلة برئيسها والتي بادرت في طلب التقويم) في حينه(رئاسة الجامعة : الفئة األولى -

عدنان  اسامة الفقير،): لجنة التقييم -من الهيئة التدريسية في الجامعة(الفئة الثانية  -
  .فرح، احمد بطاينة، احمد هياجنة، امجد الفاهوم

محمد  جمال بطاينة،. عبدالله بني عبدالرحمن): من ادارة المدرسة(فئة الثالثة ال -
  .شطناوي، نجوى خصاونة، هيفاء الحموري، اخليف ربابعة، وأمية أبو السمن

من اإلداريين والمعلمين والمرشدين والطلبة وأولياء ): عينات البحث(الفئة الرابعة  -
 .األمور

ملية التقويم بكافة مراحلها بصرف النظر عن حجم المشاركين في ع: (الفئة الخامسة -
 ) الدور ونوعه

  )استخدم الباحث التقويم والتقييم كمصطلحين مترادفين في هذه الدراسة: مالحظة(
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Abstract: The idea of this study came from the significant gap between 
theory and practice of quality assurance in educational institutions in 
developing countries. due to the predetermined rigid standards of 
quality and accreditation which may frustrate the institution or may 
push the institution to work against its convictions, and transfer all 
efforts just to show that it can fulfill the minimum requirements of 
accreditation. This evaluation process is usually based on expertise 
and on standards that tend to be fixed, global, and rigid, which may 
lead to faking commitment of stakeholders in the school. Many 
significant standards and criteria are hidden or grounded in the 
system and implicit in the stakeholders thought which explain their 
social life mode and style. The new suggested evaluation approach is 
based on this vision and limitations. It is briefly an interaction of 
illuminative, responsive, democratic, empowerment models of 
evaluation within the participant and naturalistic approach of 
evaluation. This approach is more realistic, grounded, and relatively 
free from faking. It doesn’t start with explicit questions or standards. 
These standards are derived from the system environment and the 
questions go backward. The Model School at Yarmouk University was 
the field on which this approach was applied. This paper has two 
parts: the theory of evaluation and  the background of stakeholders 
based evaluation, School quality and accreditation, are presented in 
the first part, while the evaluation plan and procedures based on 
stakeholders which support the suggested grounded evaluation 
approach are presented in the second part. The main characteristics 
of this approach presented at the end of this part express its points of 
strength and weakness. This approach is not an end by itself, it is the 
promising approach to verify real quality in the long run .(Keywords: 
educational evaluation, evaluation approaches, evaluation models, 
stakeholders, accreditation, quality assurance, mixed evaluation, 
grounded evaluation approach). 

  
  

التربوي ونماذجه مثلما تعددت  تعددت مداخل التقويم :مقدمة
وقد يجد الباحث تصميما  أنواع البحوث التربوية وتصاميمها،

نموذج  مناسبا لمشكلة بحثية، ولكن قد يصعب على المقّوم تبني
محدد وربما مدخل محدد عندما يكون التقويم شامًال لبرنامج 
معين، وقد قدمت أدبيات التقويم شرحًا لنماذج التقويم ضمن كل 

 (objectives)مدخل من  المداخل الرئيسية القائمة على األهداف 
 والخبراء (consumer) والمستهلك (management) واإلدارة

(expertise) والتعارض (adversary) والتشاركية (participant) .
ولكل من هذه المداخل إجراءات واهتمامات محددة، ولها جوانب 
ضعف وقوة، ويحاول المقوم أن يفيد من المداخل المختلفة في 
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توجيه إجراءات التقويم التي قد يصعب في كثير من المواقف أن 
 ,Worthen & Sanders, 1987)( تسلك وفق مدخل محدد وحيد 

P60 . ويستنتج المتابع لمتطلبات معظم هذه المداخل وخاصة
وهو المدخل المستخدم بشكل واضح ( المدخل القائم على الخبرة

ألغراض االعتماد والجودة في الجامعات بشكل خاص والمؤسسات 
أن المقوم ينشغل باجراءات التقويم وفق ) التعليمية بشكل عام

لبحث الكمي القائم على خطوات عامة اقرب ما تكون الى اجراءات ا
، مع أن صف رقمي لمدخالت البرنامج الواحدتصاميم جاهزة أو و

البرامج التربوية تعمل بصورة تفاعلية وديناميكية، وهي متعددة 
  .المعاني والمرجعيات في الحكم والتفسير للسلوك والممارسات

ونظــرًا لتزايــد الحــديث عــن االعتمــاد والجــودة فــي المــدارس،      
ال موضــوع مدارســة أكثــر مــن كونــه ممارســة فــي الــدول     الــذي  اليــز 

الناميــة، فقــد شــككت الدراســات بجــدوى التقــويم التقليــدي ألغــراض    
االعتماد والجودة في ضوء إجراءات التقويم على مسـتوى الجامعـات   

إلـى  ) David,1999(التي تحددها هيئات االعتماد، فقد أشار ديفيـد  
ــرًا مـــن الجامعـــات فـــي الـــدول النا   ــا  أن كثيـ ــة التـــي تـــتلخص أحوالهـ ميـ

بوجود بيئـة جامعيـة ضـعيفة وملوثـة قـد تنظـر لبـرامج ضـمان الجـودة          
ــدة         ــك بالفائ ــارن ذل ــا مضــيعة للوقــت والجهــد والمــال، وال يق علــى أنه

ويقتصر جمـال  ) So much work for a little gain(المرجوة منها 
ر التقويم وجودته في وجوده على الورق، وقد تتكشف أو تزول الكثي

ــويم مـــن     ــكلية عنـــدما ال ينطلـــق التقـ ــة أو الشـ ــرات المزيفـ مـــن المؤشـ
ــة أو القناعــة ســتعمل        ــل هــذه الرغب ــة،ألن مث ــادرات ذاتي قناعــات أو مب
علـى البحــث الجــاد عــن مـواطن الضــعف ألغــراض التحســين والتطــوير   
النســبي ضــمن اإلمكانــات المتاحــة، ولــيس إلــى تــزيين وتزييــف مــا هــو  

حققــًا لمتطلبــات ومعــايير التــدقيق الخــارجي قـائم كمــًا ونوعــًا ليبــدو م 
)External Quality Audit.(  

ومن هنا فقد جاء تفكير الباحث في مدخل للتقويم بمواصـفات  
وإجراءات قائمة بالدرجة األولى على المتأثرين فـي البرنـامج، ويرتكـز    

، والخــروج بصــورة معدلــة  ايجابيــات المــدخل الــواقعي ونماذجــه علــى 
والتقـويم الخـارجي، ومتحـررة    ) الـداخلي ( م الـذاتي تجمع بـين  التقـوي  

نسبيا من اإلجراءات المقولبة لهيئات االعتمـاد، ولكنـه يأمـل أن يكـون     
ولفهـم منطلقـات هـذا    . أكثر تجاوبا بصورة ضمنية مع تلك اإلجـراءات 

المدخل الذي قد يشكل حلقة جديدة تضاف إلى آخـر الحلقـات التـي    
ــاندرز    ــن وســ ــا ورثــ ــار إليهــ  ,Worthen and Sanders(أشــ

1987,p152-155  (     في مقارنته بين المـداخل،  يـرى الباحـث أهميـة
التعريــف  بالنمــاذج الــواردة فــي مــدخل التشــاركية الــذي يشــكل آخــر    

: الحلقــات مــن منظورهمــا للمرتكــزات األساســية لهــذه المــداخل وهــي  
 الـذي يركـز علـى الوصـف والتفسـير      (illuminator)التقويم الوضاء 

المقــوم نظــرًا لتــأثر مخرجــات البرنــامج بــالكثير مــن العوامــل   للبرنــامج 
ــذلك يتوقــع ان يــتلخص دور المقــوم فــي       ــة داخــل النظــام، ول المتفاعل
تقـــديم الصـــورة المعقـــدة لواقـــع النظـــام بصـــورة أكثـــر قابليـــة للفهـــم،   

ــديمقراطي   ــويم الـــ ــو التقـــ ــر هـــ ألن ) democratic( والنمـــــوذج اآلخـــ
فـة والحقـائق عـن النظـام ولـديهم      المشاركين هم الـذين يملكـون المعر  

القول الفصل، ومن هنا كانت مشاركة المتأثرين الطوعية والحرية فـي  
أمــا النمــوذج الثالــث ضــمن  .الطــرح والشــفافية جــوهر عمليــة التقــويم

وهــو النمــوذج  (naturalistic) هــذا المــدخل فهــو النمــوذج الطبيعــي 
ــة فـــــي الحصـــــول    ــبيًا مـــــن اإلجـــــراءات التقليديـــ علـــــى المتحـــــرر نســـ

المعلومــــات، والــــذي يتميــــز بــــان المقــــوم ينتظــــر بهــــدوء وصـــــول        
المعلومات إليه بصورتها الطبيعية من خـالل المعايشـة مـع المشـاركين     
لفترة طويلة نسبيًا، ولذلك فهو وثيق الصلة بنموذج رابع من التقويم 

حيــث  (responsive)ضــمن هــذا المــدخل وهــو النمــوذج المتجــاوب   
ــذا النمـــوذج علـــى ا  ــز هـ ــام   يركـ ــر مـــن االهتمـ ــأثرين أكثـ هتمامـــات المتـ

ــع      ــل مــ ــين التواصــ ــة، وأن تحســ ــه النهائيــ ــامج ونواتجــ ــد البرنــ بمقاصــ
المتـــأثرين هـــو الهـــدف األساســـي مـــن هـــذا التقـــويم؛ ولـــذلك ينشـــغل  

ويركـز   ،المقوم بالتمهيد إلجراء المالحظـات والمناقشـات والمقـابالت   
اسـتخدام  على مصداقية المعلومات من أكثر من مصدر بمـا فـي ذلـك    

ــتبيانا  ــل االســـ ــويم مثـــ ــادات   تأدوات التقـــ ــاع اإلرشـــ ــائق، وإتبـــ والوثـــ
ــة فـــــي التطبيـــــق والتحليـــــل والتفســـــير والتـــــدوين     واألســـــس العلميـــ

ــات ــين   . للمعلومــــــــ ــوذج التمكــــــــ ــو نمــــــــ ــر هــــــــ ــوذج األخيــــــــ  والنمــــــــ
)empowerment (   وهــو تقــويم قــائم علــى زيــادة شــعور المشــاركين

ــؤولياته  ــأدوارهم ومســ ــو مبــ ــوم ان يقــ ــى المقــ ــر  ، وعلــ ــدور الميســ م بــ
  .والموجه للوصول إلى هذا الهدف

ولتوضــيح مرتكــزات مــدخل التقــويم التــي ينطلــق منهــا البحــث     
الحـــالي، فقـــد رأى الباحـــث أن يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل مقدمـــة تاريخيـــة   
لتقويم البرامج التربوية وظهور هيئات االعتماد، وتزايـد الحـديث عـن    

ات التعليميـة العربيـة   التقويم ألغراض االعتماد والجـودة فـي المؤسسـ   
بشــــكل عــــام والمــــدارس بشــــكل خــــاص، ومحــــاور التقــــويم وأبعــــاده  
ومعـــاييره ومؤشـــراته، والتركيـــز علـــى توضـــيح المقصـــود بالمتـــأثرين   
ــات          ــى بعــض فئ ــويم فــي هــذه الدراســة عل ــك العتمــاد مــدخل التق وذل
المتــــأثرين، وبــــذلك يكــــون التعامــــل مــــع كــــل الفئــــات المحتملــــة مــــن  

ــأثرين فـــي المدر ــة   المتـ ــذه الدراسـ ــن محـــددات هـ ــددا مـ ــة محـ ــع . سـ مـ
هـــذا النمـــوذج ليســـت اإلشـــارة إلـــى أن المدرســـة التـــي ســـيطبق فيهـــا 

، ولـذلك ال معنـى للحـديث عـن بعـض عناصـر البحـث        هدفا بحد ذاتهـا 
مثل المجتمع والعينة والتعميم وغيرها من المصـطلحات المألوفـة فـي    

مي نـوعي قـد   البحوث الكمية وخاصة التجريبية منها، فهـي بحـث تقـوي   
تستخدم فيـه أي مدرسـة لعـرض صـورة النمـوذج التقـويمي المقصـود        
 فــي إطــار مــا يطلــق عليــه  فــي البحــوث النوعيــة توســيع دائــرة النتــائج  

)extension of findings(      ولـيس تعمـيم النتـائج، إال أن االخـتالف
اآلخر هنا هـو تعمـيم اسـتخدام النمـوذج المقصـود فـي هـذه الدراسـة         

  .تائج التقويم باستخدام هذا النموذجوليس تعميم ن

  قويم في المدارس من منظور تاريخيالت
 ,Fitzpatrick )  2004(، وورثـن  ، سـاندرز سـباترك تفيقـدم   

Sanders, and worthen,     عرضًا موجزًا لتاريخ التقويم فـي الطبعـة
  program evaluationالثالثـة مـن كتـابهم المشـهور تقـويم البـرامج      

أن فتـرة السـتينيات مـن القـرن العشـرين هـي مرحلـة         حيث أشاروا إلـى 
في الواليات المتحدة األمريكية، بينما عـّدوا فتـرة   " للتقويم"الطفولة 
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الثمانينيــات هــي فتــرة االنتقــال مــن مرحلــة المراهقــة إلــى النضــج أو         
، وكــان هنــاك محطــات واضــحة مــن النشــاطات    )adulthood(البلــوغ 

 -1895 الفتــرة فــيف: مــا يلــيواإلضــافات فــي هــذا المجــال تــتلخص ب 
بتقيــيم أداء المــدارس     Joseph Riceقــام جوزيــف رايــس  1905

وتوصـل إلـى نتيجـة     ،وفق برنامج محدد المتحدةالكبيرة في الواليات 
 المـدارس مهـدور فـي تلـك     school timeمفادها أن الوقت أو الزمن 

 .تالوقـ بمعنى أن هناك مشكلة كبيـرة فـي إدارة    ؛يستخدم بفاعلية وال
حيــث تبــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــين تحصــيل الطلبــة فــي          

رايـس   قـدم  1915وفـي سـنة    .مجموعات تختلف فـي عـدد الحصـص   
Rice اختــار مجموعــة مــن  حيــث حــول السياســات التعليميــة،   تقريــرًا

 ،لمناقشة االيجابيات والسـلبيات فـي هـذه السياسـات     الثقات والخبراء
 ضـد  -فيما بعد التقـويم  مـع   واستخدم أسلوب المناظرة الذي سمي

adversary- advocate   or judicial approach .خــالل تلــك و
 رايـت  ادعى مدير إحدى المـدارس  ولـيم   1915وتحديدا في الفترة 

)William writ (  بــين  األفضــلفــي واليــة إنــديانا، أن مدرســته هــي
وطلـب إجـراء تقـويم مسـتقل خـارجي       المنطقة،المدارس المماثلة في 

   تـم تشـكيل فريـق تقـويم    قـد  و) external evaluation( .سـته لمدر
)evaluation team (  وكانـــت نتيجـــة التقـــويم أن المدرســـة ضـــعيفة

وقد أشار معلقون تربويون فيما بعد إلـى أن   متدن،ومستوى الطلبة 
لعــدم وضــوح المعــايير المعتمــدة فــي    أو ظالمــًا التقــويم كــان متحيــزاً 

ــويم، ــة   التقـ ــي خطـ ــكلة فـ ــويم، وأن المشـ ــرة     التقـ ــت فكـ ــا كانـ ــن هنـ ومـ
)evaluation standards(،  وفكــــرة)meta– evaluation ( أي

 .التقويمتقويم خطة 

ــدأ ــنة   بـ ــي سـ ــاج      1930فـ ــة المنهـ ــن فعاليـ ــة عـ ــديث بجديـ الحـ
المدرســي، مــن خــالل إشــارات واضــحة بــأن المنــاهج المدرســية فــي         

. لعليــاالمــدارس الثانويــة ال تؤهــل الطلبــة لالســتمرار فــي الدراســات ا  
وتم البدء بدراسة المنـاهج، وسـميت بدراسـة الثمـاني سـنوات، وكـان       

حيث وضـع  . رئيس فريق التقويم لهذه الدراسة) Ralph Tyler(تايلر
وســمي فيمــا بعــد بــالتقويم المتمركــز   باألهــداف،خطــة التقــويم بــدءا 

وضــع األســاس لمــا  حيــث ،)Tylerian evaluation( علــى األهــداف
 national assessment of(  التربويي للتقدم يسمى التقويم الوطن

educational progress (NAEP. ــات أيضــا شــاعت    و فــي الثالثين
معينـة   محكـات  فـق ، وschool accreditationفكرة اعتماد المـدارس  

)evaluation criteria(،       يقوم فريـق التقـويم الخـاص بـاإلطالع علـى
وأصـبح االعتمـاد    ،للمدرسـة  self-evaluation خطة التقـويم الـذاتي   

، فــي الواليــات المتحــدة وأغراضــهجــزءا أساســيا مــن أنشــطة التقــويم  
  .معتمدا إجراءات محددة تجمع بين التقويم الداخلي والخارجي

نشـــطت فـــي الخمســـينات والســـتينات حركـــة تصـــنيف األهـــداف   
taxonomy of Educational objectives، التغيـــر  كـــان وقـــد

في مجال التقويم في فتـرة مـا بعـد     )dramatic(الجوهري والمفاجئ 
، حيـث  فـي مجـال الفضـاء    الروسـي  والتفـوق   على أثر سبوتنك 1957

، حيــث لحادثـة فــي المجــال التربــوي كـان رد الفعــل مباشــرا علــى تلــك ا 
ــي    ــاع تربـــوي وطنـ ــوم دفـ ــدر مرسـ ــه تخصـــيص   1958صـ ــم بموجبـ تـ

ماليـــين الـــدوالرات لتطـــوير البـــرامج التربويـــة وعلـــى رأســـها مشـــاريع  
تــوفير و) curriculum development projects(ير المنهــاج تطــو

ــرامج    ــذه البـ ــيم هـ ــالي لتقيـ ــدعم المـ ــادات   . الـ ــن االنتقـ ــر مـ اال أن الكثيـ
انصــبت علــى اإلجــراءات والتصــاميم المســتخدمة فــي تلــك الدراســات    
التقويمية، وبالتحديد اإلجراءات المتعلقة ببعض عناصر التقويم مثـل  

ودقـة التحليـل، ومـدى تنـاول الدراسـات      صدق األدوات والمعلومـات،  
ــة عــن األســئلة الرئيســية والهامــة     حيــث انصــب  . واهتمامهــا فــي اإلجاب

االهتمـــام فـــي هـــذه الدراســـات علـــى توظيـــف التصـــاميم التجريبيـــة،        
ــاب إطــار نظــري واضــح       .الخصــائص الســيكومترية و كــل هــذا فــي غي

ــويم ــة التقـ ــذه     .لعمليـ ــرر مـــن هـ ــدارس نحـــو التحـ واتجهـــت بعـــض المـ
ر خطـــة تقـــويم خاصـــة تناســـب الغـــرض، وفـــي يناصـــر جزئيـــا لتطـــوالع

جاء كرونباخ ليشير صراحة إلـى أن التقـويم يجـب أن يسـاعد      1963
حيــث ال  مبكــر،علــى اتخــاذ القــرارات لتحســين المخرجــات فــي وقــت      

السوق وهذه إشارة إلـى بدايـة    السلعة فييحتمل االنتظار حتى طرح 
 .)input, process, output( الحديث عن التقويم حسب المراحل

فــــي تلـــك الفتــــرة تخصـــيص مبــــالغ طائلـــة لتحســــين    كمـــا تـــمَّ    
 Elementary andالمـدارس األساسـية الثانويـة وفـق مرسـوم خـاص      

secondary education act )ESEA(، مــن  طلــب مجموعــة  ومــا
روبـرت كنـدي أن يكـون     ومـنهم في مجلس الشيوخ األمريكي  األعضاء

عن النفقات واألداء التربوي، مـن    accountableنيالتربويون مسؤول
ولـذلك بـدأ اهتمـام     ؛خالل تقارير دورية يتم تقديمها للجهات المعنيـة 

 إال انَّ ،باالهتمـام بعمليـة التقيـيم الـذاتي    التربويـون بمختلـف مـواقعهم    
كما أنـه تـم تحويـل     ،قدرة التربويين للقيام بهذا الدور كانت محدودة

القليل منهم  ولكن، ليقوموا بدور التقويمن المعلمين النخبة الجيدة م
ــة  ، الخبــــرة والكفايــــات التقويميــــة  مكانــــت لــــديه وخاصــــة فــــي منهجيــ

فــي طــرح نمــاذج     1973- 1967ن يولــذلك نشــط التربــوي   . التقــويم
 ,strategies, methods, approaches( واســتراتيجيات للتقــويم 

models (  تقويميـة تناسـب    حيث ساهمت في تطوير خطـط لدراسـات
ــة ــة  وقــــد ، األغــــراض المختلفــ ــاذج المقترحــ ) modules(بلغــــت النمــ

ــوالي  ــ 40حـــــ ــنفة انموذجـــــ ــي  مصـــــ ــعة فـــــ ــداخل  بضـــــ ــاح او مـــــ منـــــ
)approaches( بــدأت عمليــة تقــويم التقــويم   1964ومنــذ  .رئيســية

وما زالت تتم عملية التقويم سنويا من خالل أداء عينة من  .التربوي
يم علــى مســتوى الواليــة  التالميــذ، ثــم بــدأت فيمــا بعــد، عمليــة التقــو  

)state assessment system (   وبدأت المراكز التربوية فـي الواليـات
. تطلب تقديم تقارير عـن تحصـيل الطلبـة فـي الموضـوعات األساسـية      

 statewide testing(ولكــل واليــة أو معظمهــا نظــام تقــويم خــاص  

program .(  

ظيفهـا  اال ان تو ؛كثرة مداخل التقويم ونماذجه على الرغم منو
، وتتطلــب قــدرة عاليــة التقــويم نفســها تبقــى عمليــة معقــدة  فــي عمليــة

ــد      ــيم فوائـ ــوم لتعظـ ــامج المقـ ــع البرنـ ــين المـــداخل وواقـ ــربط بـ علـــى الـ
تخصــيص مبــالغ طائلــة لتحســين المــدارس التقــويم؛ فعلــى الــرغم مــن  

فــي الواليــات المتحــدة وحصــول الكثيــر منهــا علــى شــهادات اإلعتمــاد، 
شــــــعار اســــــتبدال المدرســــــة   (papert,1980)فقــــــد رفــــــع بــــــابيرت  
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(Replacing school)      ــيرا إلــــى أن المدرســــة األمريكيــــة ال مشــ
تتحســـن بالمســـتوى المطلـــوب، وان التفكيـــر البـــد أن ينصـــب علـــى       
استبدالها بدال مـن تحسـينها، مشـككًا بقـدرتها علـى تحقيـق األهـداف        

التطـوير  فالنظام التربوي االمريكي وجد ما يبرر االصالح و ،التربوية،
فــي حقبــة الســتينات فيمــا يتعلــق بعلــوم الفضــاء معتبــرين أن تراجــع         

 Popham) فــي أي مجــال أمــر غيــر مقبــول) 2(امريكــا لتكــون رقــم 

1975, p.3)   وفــي الســبعينات، تحــدث متخــذو القــرارات فــي المجــال
التربـــوي عـــن أن النظـــام التربـــوي يواجـــه مشـــكلة حقيقـــة فـــي ضـــوء    

 ,Linn)الطلبة على االختبـارات المقننـة  التراجع الجوهري في عالمات 

1989,p.4)،       وفي الثمانينات أشـار تقريـر بعنـوان أمـة فـي خطـر (A 

Nation at Risk, 1983) فـي  التعلـيم  يتهـدد  الـذي  الخطر مدى الى 
ــا، ــى أمريكـ ــرغم علـ ــن الـ ــام مـ ــدارس اهتمـ ــي المـ ــات فـ ــدة الواليـ  المتحـ
لميـــل نحـــو والجـــودة، وأن ا واالعتمـــاد التـــرخيص ألغـــراض بـــالتقويم

الوسط والقبول بالوسـطية مسـألة تهـدد المجتمـع االمريكـي فـي ضـوء        
ــناعية      ــة والصـــ ــة والعلميـــ ــاالت التجاريـــ ــي المجـــ ــدولي فـــ ــافس الـــ التنـــ

مؤشـرات قويـة علـى تآكـل النظـام التربـوي        توالتكنولوجية مما اعتبـر 
فهـل فـي الـدول    . (Worthen and Sanders, 1987,p3) االمريكـي 

يقتضـــي التفكيـــر بشـــعار مماثـــل للـــذي طرحـــه  الناميـــة أو بعضـــها مـــا 
بــابيرت ســواء علــى مســتوى الجامعــات أو المــدارس، أو مــا يقتضــي      

إن (تقــديم تقريــر مماثــل يكشــف مســتوى الشــعور بحجــم المشــكلة        
، خاصـة وأن عمـر االعتمـاد فـي الواليـات المتحـدة يزيـد عـن         )وجدت
ــى      100 ــول علــ ــة للحصــ ــات التعليميــ ــال المؤسســ ــامى إقبــ ــام، وتنــ عــ

هيئــة  19عتمــاد الــذي تمنحــه هيئــات متخصصــة يزيــد عــددها عــن  اال
هيئــــة اعتمــــاد خاصــــة بــــالبرامج،  61اعتمــــاد خاصــــة بالمؤسســــات و

برنـــامج  علــــى   18700مؤسســــة،  6400وحصـــول مـــا يزيــــد عـــن    
وقـد اعتمـدت هيئـة     ،(Eaton , 2003)االعتماد فـي عـدة تخصصـات    

 32000مايزيـــد عـــن  1998 منـــذ إنشـــائها ســـنة) CITA( ســـيتا
مدرســــة معظمهــــا فــــي الواليــــات المتحــــدة مــــع انــــه اختياريــــا، وهــــي 
مؤشرات تعكس وصول التقويم واالعتماد والجودة مرحلة النضج فـي  
الدول المتقدمة كأمريكا مقابل تجارب ما زالت متواضعة في كثير مـن  
ــة بــالرغم مــن تأســيس بعــض هيئــات االعتمــاد المحليــة         ــدول العربي ال

والجــودة فــي بعــض الجامعــات، وإصــدار   ومكاتــب او مراكــز االعتمــاد  
أدلــة تتضــمن معــايير وإجــراءات االعتمــاد فــي بعــض الــدول العربيــة         
وتأسيس هيئات ومجـالس اعتمـاد، وزيـادة االهتمـام بعقـد المـؤتمرات       
والندوات تحمل عناوين صريحة لالعتمـاد والجـودة أو محـاور ضـمن     

 ).معروضة في ملحق بنهاية البحث(مؤتمرات تربوية 

ــي او ــدارس    فــ ــويم للمــ ــة التقــ ــه عمليــ ــذي نشــــطت فيــ لوقــــت الــ
والجامعات في الواليات المتحدة األمريكية  في فترة مبكرة مـن القـرن   

ألغــــراض  أكــــانالماضــــي ونضــــجت فــــي الثلــــث األخيــــر منــــه ســــواء   
ــاد أ  ــرخيص أو االعتمـ ــراضالتـ ــتوى    م ألغـ ــى مسـ ــه علـ ــودة، إال انـ الجـ

ــعاً    ــازال متواضـ ــة مـ ــات العربيـ ــعاً الجامعـ ــر تواضـ ــتوى   ، وأكثـ ــى مسـ علـ
ــم الـــدول      ــه موضـــوع مؤجـــل فـــي معظـ ــا يبـــدو انـ المـــدارس، فعلـــى مـ
العربية، بالرغم من ظهـور بعـض التجـارب فـي عـدد قليـل منهـا، حيـث         
ــة اإلمــارات تلــزم المــدارس بالحصــول علــى       ظهــرت تشــريعات فــي دول

ــراءات      ــق إجـ ــددة وفـ ــرة محـ ــمن فتـ ــودة ضـ ــز او الجـ ــاد اوالتميـ اإلعتمـ
 الريــاض دارس الخاصــة مثــل مــدارسكمــا تعاقــدت بعــض المــ. محليــة

 The ســيتا مــن الــدولي اإلعتمــاد علــى حصــلت التــي الســعودية فــي

Commission on International and Trans-Regional 
Accreditation (CITA)   الوطنيـة فـي اإلمـارات،    ومدرسة  الخلـيج 

ومدرسة عبدالحميد شرف في األردن من الهيئة نفسها، حيـث تعتمـد   
ــة  ــذه الهيئـ ــة   هـ ــة عالميـ ــايير عامـ ــدأت  معـ ــبعة بـ ــاور بسـ ــاد او محـ  ابعـ

)seven global accreditation standards and quality 

indicators( والقيــــادة، التعلــــيم والغــــرض، الحاكميــــة الرؤيــــة :هــــي 
الـــدعم،  ومصـــادر المـــواردوالنتـــائج،  واســـتخدام والـــتعلم، التوثيـــق 

. التحســـين ســـتمراريةبا المتـــأثرين، االلتـــزام مـــع والعالقـــة التواصـــلو
 ،evidence or indicatorsمؤشـر   56ويندرج تحت هـذا التصـنيف   

فات اخــرى لهــذه األبعــاد تختلــف فــي العــدد والمســميات  يوهنــاك تصــن
والمؤشرات ابرزهـا التصـنيف المحـدِّه للهيئـة نفسـها لتقـويم المدرسـة        

ــار 12وعـــــددها  الســـــلطة واإلدارة، الرؤيـــــة والمبـــــادئ  : وهـــــي معيـــ
ــادة والتنظــيم  ،والرســالة ــة  ،القي ، المرافــق المدرســية،  المــوارد المالي

المــوارد البشــرية، المنهــاج الدراســي والتــدريس، المكتبــة والوســـائل       
التعليميـــــة والتكنولوجيـــــا، الخـــــدمات واألنشـــــطة الطالبيـــــة، البيئـــــة      

خطــة  ، نظــام تقيــيم األداء، والســلوك اإلنســاني  المدرســية والمواطنــة 
مؤشـرات تحـت    104حـوالي   وينـدرج  وإجراءات التحسـين المسـتمر،  

  .هذه المعايير

أمـــــا مجـــــاالت التقـــــويم الرئيســـــية  كمـــــا وردت فـــــي ديـــــروش    
DeRoche (1981) فهي:  

وتشـمل    class and school climateة المدرسـية  يئـ تقويم الب .1
ــة الصـــفية  ــام، وتقـــويم تقـــويم البيئـ ــة   النظـ الصـــحي فـــي المدرسـ

organizational healthوالتعليمات ، وتقويم القوانين.  
 ,officeواالتصاالت والنقـل   المكتبية والتغذيةتقويم الخدمات  .2

food, and transportation services 
ــزات     اإلدارةتقــويم دور  .3 ــأمين المــوارد والتجهي المدرســية فــي ت

supplies, equipments, safety and security 
 instructional األكاديمي واإلشرافتقويم القيادة التدريسية  .4

leadership and supervision   
 evaluating teachersتقــويم المعلمــين والعمليــة التعليميــة  .5

and teaching  
 evaluating المــوارد التعليميــة والبرنــامج : تقــويم المنهــاج  .6

curriculum: program and materials 
 evaluating the studentتقــويم برنــامج نشــاطات الطلبــة   .7

activities programs 
ــة   ت .8 ــدمات للطلبــ ــدمي الخــ ــويم مقــ  evaluating pupilقــ

personnel services and personnel  
، تقــويم الخــدمات الصــحية، تقــويم   تقــويم الخــدمات االرشــادية  .9

  الخدمات االجتماعية والنفسية
والمجتمــــع المحلــــي  تقــــويم العالقــــة المتبادلــــة بــــين المدرســــة .10

evaluating school-community relations  
تشكيل لجنة تقويم رئيسية ، إلجراء التقويم باحث،ال قترحيو

عضو  30حوالي ثمانية  أشخاص من اصل (حسب حجم المدرسة 
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 أشخاص 5- 4 ينبثق عنها عدة لجان فرعية من حوالي) هيئة تدريس
  .على ان يكون رئيس اللجنة الفرعية من اعضاء اللجنة الرئيسية

ريـف ضـمان   وتع االعتمـاد الرغم من االتفـاق علـى تعريـف    وعلى 
بأنـه العمليـة التـي     ،الجودة كما حددتـه التربيـة فـي الواليـات المتحـدة     

تمكن المؤسسة التعليمية من االطمئنان على أنها حققت الحد األدنـى  
ــمعة    ــودة والســـ ــايير الجـــ ــن معـــ ــب   (integrity)مـــ ــق بالجوانـــ المتعلـــ

  (related services)األكاديميــة واإلداريــة والخــدمات ذات الصــلة  
(Wallace,2002)، أي  يقدمالمشكلة في هذا التعريف انه لم  أن إال
، وتــرك البــاب مفتوحــًا   معــايير وللجــودة محكــات وال تعريــف محــدد لل 

ــة تحقيــق   وقــد يعنــي هــذا    ،تعريفهــا أولتحديــدها  ــه إذا كانــت كيفي أن
لـذلك  ، ولة األكبر هي تحديـد هـذه المعـايير   المشكف  ؛المعايير مشكلة

وقبـل محاولـة تحديـد    . ثرين فـي تحديـدها  ايد مشـاركة المتـأ  يتوقع تز
  :األبعاد البد من اإلشارة الى بعض القضايا اوجزها بما يأتي

االختالفات بين االبعاد ألغراض االعتماد من قطـر الـى آخـر أو     -
مــن حقيقــة اعتمــاد الــى أخــرى هــي اختالفــات شــكلية الــى حــد      

وهي تختلف قليًال مـن الزاويـة التـي ينظـر فيهـا الـى هـذه        . كبير
  . األبعاد، وطريقة تسميتها

التمييـــز بـــين االجـــراءات العامـــة وشـــبه التفصـــيلية فـــي التقـــويم  -
ــل اال   ــاد مقابـ ــراض االعتمـ ــر    ألغـ ــودة غيـ ــراض الجـ ــراءات ألغـ جـ

االختالف يكمن في مسـتوى الطمـوح لتحقيـق كـل      ن، ألواضحة
نـى  دتحاول تحقيـق الحـد األ   المدارسمعيار وما زال الكثير من 

على شـهادة االعتمـاد علـى أمـل أن تتهيـأ       التي يؤهلها للحصول
عليـه فـإن    وبنـاءً . لها الظـروف للمطالبـة الحقـًا بشـهادة الجـودة     

تعريفنـــا المرحلـــي للجـــودة هـــو االعتمـــاد بمعنـــى الحـــد األدنـــى  
  . للجودة أو عتبة الجودة

يجعل من الصـعب وضـع قوالـب جـاهزة      المدارساالختالف بين  -
 .والمعاييرأو ثابتة من االجراءات 

 أن يمكــن التـي  األبعـاد  حصــر السـهل  مـن  لــيس علـى ذلـك   وبنـاء 
 ألنهـــا شـــامال، التقـــويم مــن  الهـــدف يكـــون عنــدما  المقـــوم فيهـــا يفكــر 

  :منها نذكر واألبعاد المتغيرات من كثير في تختلف
 والكمبيوتر العلوم مختبرات.   
 المكتبة.  
 التعليمية والوسائل التعليم تكنولوجيا.   
 الصفية الغرف.   
 المدرسية واإلذاعة األنشطة.   
 الصحية والرعاية المياه ودورات المشارب.   
 المقصف. 

 الهيكل التنظيمي للمدرسة. 

 الغدارة واإلداريون. 

 المعلمون. 

 اإلشراف والمعلم األول. 

 الطلبة. 

 اإلرشاد المدرسي. 

 أولياء األمور. 

علما بان هناك مجاًال للتفكير باعادة التقسـيم لألبعـاد اوالتفكيـر    
، ممـــا يعنـــي ان درجـــة خـــرى لزيـــادة درجـــة شـــمولية التقـــويمابابعـــاد 

شــــمولية هــــذة تبقــــى دائمــــا محــــددا مــــن محــــددات التقــــويم، اال ان  
اإلخــتالف فــي كــم اإلجــراءات اكثــر مــن اإلخــتالف فــي نــوع اإلجــراءات 

  .التي يقوم عليها هذا المدخل
  من هم المتأثرون في إطار تقويم المدرسة؟

ــاهيم    ــن المفــ ــديث عــ ــف الحــ ــلة   ال يختلــ ــراءات ذات الصــ واإلجــ
ــا بــاختالف مســتوى المؤسســة        ــالتقويم واإلعتمــاد والجــودة جوهري ب

أما الخصوصيات والتفاصيل فقـد يكـون لهـا    . التعليمية في العموميات
معنــى آخــر ومنحــى آخــر فــي ضــوء رســالة المؤسســة وأهــدافها، وقــد   
يكــون التبــاين أكثــر وضــوحا علــى مســتوى المــدارس أكثــر منــه علــى      

 تزايـد  بسـبب  انـه  إلـى ) 2006( عـودة  أشـار  فقد . جامعاتمستوى ال
ــًا الحــديث ــا محلي ــًا وإقليمي  ذات واإلجــراءات الممارســات عــن وعالمي

 (accreditation) االعتمـاد  بمفـاهيم  الوثيـق  الرتباطه بالتقويم الصلة
الجـــودة  وضـــمان )quality control( الجـــودة وضـــبط والتطـــوير

(quality assurance) ــة المؤسســـات فـــي  و مـــدارس مـــن التعليميـ
 واألكاديميـــة، اإلداريــة  المعــايير  مــن  متكاملــة  منظومــة  وفــق  جامعــات 
 التـــزام أهميـــة يعكـــس بشـــكل المتقاطعـــة والمهـــام األدوار مـــن وشـــبكة
 هــذه تحقيــق فــي بالمســاهمة الواحــدة المؤسســة فــي األطــراف جميــع

 عمليـة  تجربـة  بـدخول  ملزمـة  نفسـها  المؤسسـات  هـذه  تجـد  المعايير؛
ــ  وضــوابط معــايير إلضــافة بــل فقــط، االعتمــاد ألغــراض لــيس ويمالتق

 حركة أما .(Fenwick, 2001) التعليم، مخرجات في الجودة لضمان
 تجربـة  زالـت  مـا  التقـويم  وبحـوث  والتربويـة  التعليميـة  للبرامج التقويم

 فقـد  العربـي،  الـوطن  مسـتوى  علـى  والجامعات المدارس في متواضعة
 التـي  والخارجي الذاتي بالتقويم لخاصةا العمل ورشة توصيات جاءت

 الجامعيــة والتجــارب العربيــة الجامعــات التحــاد العامــة األمانــة عقــدتها

 متواضــعة تجربــة بأنهــا لتؤكــد الورشــة تلــك فــي المعروضــة) 2003(
 مـا  اقـل  ألنـه  فيـه  الـدخول  مـن  أسـهل  التقـويم  عـن  الحـديث  وأن جدًا،
 إلـى ) 1996( قمبـر  أشار فقد أبداعي، عمل بأنه به يوصف أن يمكن

 .نفسـه  اإلبـداع  مـن  بكثيـر  أسـهل  اإلبـداع  عـن  الحـديث  فـي  اإلمتاع أن
 مـن  خـاص  بشـكل  والجـودة  عـام  بشـكل  التقويم فإن ذلك على وقياسًا
ــة ــا النســبية الناحي ــر مدارســه موضــوع زال م ــه مــن أكث  ممارســة، كون

 تتطلــب ومعقــدة منظمــة عمليــة التخصصــي العلمــي بــالمعنى فــالتقويم
 أن يمكــن وال العاديــة، غيــر المتعــددة والمهــارات القــدرات نمــ الكثيــر
 نشـاطا  منـه  يجعـل  ممـا  مجتمع، أو ثقافة أو بيئة أي في بسهولة ينبت

  .  حدود للتميز فيه ليس إبداعيا

تشــير أدبيــات التقيــيم أيضــًا إلــى أن الحصــول علــى االعتمــاد ال   
روط ، وأن شـ لشـروط هـذا االعتمـاد    يعني استمرارية تحقيق المدرسة

االعتماد العام ما هي إال حلقة من حلقات الجـودة مقارنـة بمرحلـة مـا     
ما هي إال حلقة مـن حلقـات    قبل االعتماد، وأن شروط االعتماد العام

، إال أن األكثــر أهميــة هــو اســتمرارية تحقيــق هــذه الشــروط       الجــودة
ــودة       ــبط الجــ ــه بضــ ــار إليــ ــا يشــ ــائم أو مــ ــع القــ ــى الوضــ ــاظ علــ والحفــ
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)Quality control( ض المؤسسـات بتحقيـق شـروط    ، وقد تكتفي بعـ
، وتبقـــى تـــراوح مكانهـــا، ويتوقـــع أن تســـجل تراجعـــًا نســـبيًا االعتمـــاد

بســـبب التغيـــرات والمســــتجدات المتوقعـــة فـــي البرنــــامج فـــي غيــــاب      
 . إجراءات واضحة لضبط الجودة

وإذا كان ينظر لضبط الجودة كخطوة متقدمة مقارنـة باالعتمـاد   
فــإن ضــمان الجــودة يشــكل هــدفًا راقيــًا قــد        أو بمــا قبــل االعتمــاد،  

ــه      ــى المنافســة لتحقيق ــر  . تســعى المــدارس التــي تســعى إل ــذلك يعتب وب
خطـوة أخـرى كبيـرة ومتقدمـة     ) quality assurance(ضمان الجودة 

) commitment(مقارنـة بضـبط الجــودة، ألنهـا تتطلــب التزامـًا فرديــًا     
ل نظـام إداري متميـز   وجهدًا حثيثًا ونوعيًا قد ال يتحقـق إال مـن خـال   

يقــدِّر األداء المتميــز والمبــادرات المبدعــة، ولــذلك فــإن إدارة الجــودة  
)quality management (      هي المظلة التـي ترعـى كـل خطـوات بنـاء

الجودة ومكانة المؤسسـة وقـدرتها علـى التميـز والمنافسـة لـيس علـى        
 وهـي . المستوى المحلي واإلقليمي بل علـى المسـتوى العـالمي أيضـاً    

مســـألة حساســـة جـــدًا، ألن االلتـــزام بثقافـــة الجـــودة بمبـــادرات فرديـــة 
والحــرص علــى المســاهمة فــي ضــمان الجــودة قــد يتراجــع فــي ضــوء     
االحباطات اإلداريـة أو الفسـاد اإلداري، بمعنـى أن هـذه الثقافـة وهـذا       
ــه      ــة لـ ــز والجـــودة بـــل داعمـ ــة للتميـ ــر مقاومـ ــة غيـ ــزام يتطلـــب بيئـ االلتـ

اإلنطبــاع  بــأن أرقــى مســتويات الجــودة     ومحفــزة ومشــجعة، وتعطــي   
تتمثــل فــي إدارة المؤسســة، ولــذلك فــإن المعــايير التفصــيلية المتعلقــة 
ــة        ــة غني ــي بيئ ــات ف ــام والخصــائص للمــدخالت والعملي ــاألدوار والمه ب

وإذا . ونقية هي التي تعطي المؤشرات المسبق عن جودة المخرجـات 
ًا كبيــرًا، فــإن كــان تحقيــق المســتوى المتميــز مــن الجــودة يشــكل هــدف 

ــب االهتمـــام وتوفيرالتكـــاليف التـــي         ــول إلـــى هـــذا الهـــدف يتطلـ الوصـ
يســـتحقها فـــي ضـــوء االمكانــــات المتاحـــة، وبـــذل أي جهـــد لتــــذليل       

 . الصعوبات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذا الهدف

وتشير األدبيات ايضا الـى كـم كبيـر مـن التعريفـات لمصـطلحات       
نــواع االعتمــاد وأنــواع الجـــودة    االعتمــاد والجــودة، ومقارنــات بـــين أ   

بــدرجات متفاوتــة مــن التفضــيل بمــا يــتالءم مــع الموضــوع أو طبيعــة      
ففـي مقالــة علـى االنترنــت   . (Kietzman,2009)البرنـامج والمؤسســة  

لخـص فيهـا ضـمان الجـودة      ?what is quality assuranceبعنـوان  
ت التـي  بأنها العمليـة التـي يـتم فيهـا التأكـد مـن أن النـواتج او الخـدما        

 (exceed)أو تتجـــــاوز  meetيقـــــدمها البرنـــــامج المقصـــــود تحقـــــق 
ــون   ــات الزبــ ــي (customer expectations)توقعــ ــذه (، وهــ أي هــ

تقـــوم علـــى تحليـــل الواقـــع الــراهن للعمليـــات التـــي تـــتم فـــي  ) العمليــة 
فـــــي  (excellence)تضـــــمن التميـــــز  (system)المؤسســـــة كنظـــــام 

ــواتج النظــام ضــمن      ــة أو ن ــات والظــروف   الخدمــة المقدم إطــار التوقع
المتاحة، وهو بذلك يشـير إلـى التميـز النسـبي مـن ناحيـة، كمـا يشـير         
الــى التحفيــز المســتمر للنظــام ليكــون بمســتوى التوقــع أو أفضــل منــه   

مـا  ) عملية ضمان الجـودة (من خالل المتابعة الدورية وتكرار العملية 
  . دام هذا النظام قائمًا

جـودة وضـمان الجـودة، فقـد     وضمن اطـار التمييـز بـين ضـبط ال    
أشـــارت األدبيـــات ذات الصـــلة بـــالتقويم إلـــى أن مجموعـــة النشـــاطات   
المصممة أو الموجهـة لتقيـيم نـاتج معـين هـو تعريـف لضـبط الجـودة،         
بينما تشكل مجموعة النشاطات المصممة أو الموجهة للتأكـد مـن أن   
العمليــات واإلجــراءات التــي تــتم فــي المؤسســة ســتحقق الوصــول إلــى  

وقـد  . منتج الذي تحدده أهـداف المؤسسـة تعريـف لضـمان الجـودة     ال
ــأثرين     ــودة والمتــ ــين الجــ ــات بــ ــذه األدبيــ  (stakeholders)ربطــــت هــ

بأنـــه  (quality system)بـــالتقويم ونتائجـــه، فعرفـــت نظـــام الجـــودة 
ــة إلدارة   مؤشـــــرات  managesاإلجـــــراءات التـــــي تتخـــــذها المؤسســـ

التخطــــيط والتنفيــــذ وتشــــمل  (quality aspects)الجــــودة لــــديها 
والتقييم الذاتي إلثبات أنها اجراءات تحقق الشروط المتوقعة لضمان 
الجودة وضبط الجودة بشكل يقنـع المسـتفيدين مـن خـارج المؤسسـة      
ويطمئنهم على مستوى الخريجين، مما يتطلب شـمول جميـع عناصـر    
النظام في تحقيق هذه الشروط مثل السياسات واألهـداف والتفـويض   

التــي يــتم جمعهــا    Dataويؤكــد علــى أن البيانــات   .  حياتفــي الصــال 
ضــمن إجــراءات نظــام الجــودة للوصــول إلــى ضــمان الجــودة لــيس لهــا  
معنــى، وال تقــدم معلومــات مفيــدة إال إذا وضــعت بالدرجــة األولــى فــي  

ويشـير أيضـا إلـى أن    . (context data)اإلطار الذي اسـتخرجت منـه   
يقــــة تصــــف النشــــاطات خطــــة أو مشــــروع ضــــمان الجــــودة بأنهــــا وث 

 criteriaواإلجراءات التـي تضـمن تحقيـق األداء المحكـوم بمحكمـات      
محددة لبرنامج محدد ضمن إطـار خطـة نظـام الجـودة، ولـذلك يتوقـع       
ــامج مـــن بـــرامج      ــة لضـــمان الجـــودة فـــي كـــل برنـ أن يكـــون هنـــاك خطـ

 . الجامعة أو الكلية أو التخصص

ســتفيدين، فقــد ألدبيــات أيضــا بــين المتــأثرين والموقــد ربطــت ا
وضـمان الجـودة وضـبط الجـودة     ) نظام الجودة(ورد في تعريف ادارة 

اال وهـو المسـتفيد مـن     ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصطلح مهم
يتوقـع أن توجـه    (consumer or customer)الخدمـة أو المسـتهلك   

فقــد . المؤسســة كــل نشــاطاتها لتحقيــق رغباتــه وفــق معــايير محــددة   
بالنســبة للســـلع االنتاجيــة مـــن المصــانع، إال أنـــه     يكــون هــذا واضـــحاً  

بالنســبة للمؤسســات التعليميــة فالموضــوع أكثــر تعقيــدًا، فقــد أشــارت 
ــدريس فـــي        ــة التـ ــاء هيئـ ــيم الطلبـــة ألعضـ ــة بتقيـ ــات ذات العالقـ األدبيـ
ــع        ــى، وأن جمي ــأثر بالدرجــة األول ــب هــو المت ــى أن الطال الجامعــات عل

ــكل شخصــــ    ــا تشــ ــة وإجراءاتهــ ــاطات المؤسســ ــه  نشــ ــريج، وأنــ ية الخــ
ــأثر األول او      ــن المتــ ــم يكــ ــأثرين ان لــ ــم المتــ ــد أهــ ــتفيد أو احــ المســ

 . (First or direct customer) المباشر 

ــع أهــم          ــأثرين أو م ــع المت ــة التعامــل م ــى أهمي كــل هــذا يشــير إل
، وقــد اســتخدم هــذا المصــطلح (stakeholders)المتــأثرين بــالتقويم 

 Stanford)د للبحـوث  فـي مؤسسـة سـتانفور    1963ألول مـرة سـنة   

research institute)        حيث عرفتـه بـأنهم اولئـك الـذين بـدون دعمهـم
ــن      ــاجزة عـ ــتكون عـ ــا سـ ــود أو أنهـ ــة وجـ ــون للمؤسسـ ــع ان ال يكـ يتوقـ
االستمرار وربما تصل إلى التوقـف نهائيـا عـن العمـل، وتـم تقسـيمهم       

ــي الشـــكل    ــا فـ ــات كمـ ــار أن    -)1(الـــى فئـ ــى اعتبـ ــأخوذ بتصـــرف علـ مـ
     ).شركة(ة أو خاصة المدرسة رسمي
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  المتأثرون بالتقويم في المدرسة بشكل خاص والقطاع التربوي بشكل عام): 1(الشكل 

 
ومن المالحظ أن هذا التعريف قد توسع فـي العقـد األخيـر مـن     
القرن العشرين، ليشمل جميع المهتمين الذين يـؤثرون ويتـأثرون فـي    

لياتـه ومخرجاتـه مـن    النظام من حيث ظروفـه أو بيئتـه ومدخالتـه وعم   
بــــين ضــــمان  (dell,2007)ميــــز دل فقــــد . داخــــل النظــــام وخارجــــه

رغم مــن أن هـــذا  الـــة والخارجيـــة، وعلــى  يــ الجــودة األكاديميـــة الداخل 
خل التـي  ادمـ ال ويز ليس جديدًا ألنه فـي الواقـع أحـد األسـاليب أ    يالتم

ــنف ــا صـ ــة      فيهـ ــوم بعمليـ ــي تقـ ــة التـ ــويم حســـب الجهـ ــون التقـ المختصـ
إلى مرونـة التحـرك بـين هـذين القطبـين       اإلشارةقصد   أنهإّال ،التقويم

تحقق معـايير الجـودة التـي تحـددها المؤسسـة بعيـدًا عـن        بما يضمن 
ــاد و ــة االعتمـــ ــايير التـــــي ال تتناســـــب إبيروقراطيـــ ــع  مـــــالءات المعـــ مـــ

خصوصــية كــل مؤسســة، فكــل دولــة تبحــث عّمــا يناســبها مــن أســاليب  
نمـــاذج شـــائعة لضـــمان  أن هنـــاك فكمـــا ،ذات إطـــار قطـــري أو محلـــي

، فــإن هنــاك إمكانيــة لتقليــد    األمريكــي والبريطــاني  لنموذجالجــودة كــا 
أو  نمــوذجين اواكثــر،ج بــين زمعــين أو تهــذيب نمــوذج أوالمــ نمــوذج 

 ذاالبحث عن نمـوذج متحـرر نسـبيًا مـن أي نمـوذج أخـر طالمـا أن هـ        
تعريـف إجرائـي يـتم االتفـاق      فـق النموذج يسعى إلـى تعظـيم الجـودة و   

فقــد تهــتم مؤسســة بــأن تحتــل رتبــة متقدمــة بــين المؤسســات      ؛هعليــ
 ،أكثــر قــائم مــثًال علــى امتحــان واســع النطــاق       وأمعيــار دولــي   فــقو

وقـد يحقـق    ،وبالتالي فهـي تنظـر إلـى سـمعة الجامعـة فـي هـذا اإلطـار        
ذلك لها موارد ماليـة مـن زيـادة الملتحقـين بهـا مـن الطلبـة مـن داخـل          

مد نموذجًا أو معيارًا خارجيًا متطرفـًا  القطر وخارجه، وهي بذلك تعت
ــن         ــر مـ ــى مؤشـ ــًا علـ ــودة مبنيـ ــي للجـ ــف اإلجرائـ ــي التعريـ ــدودًا فـ ومحـ

ولــذلك فــإن إجــراءات التقــويم فــي    .مؤشــرات النــواتج أو المخرجــات 
مــا  أهــدافها الجامعــات قــد ال تتعــدى/كثيــر مــن المؤسســات التعليميــة 

 thresholdنـى  األد بحـدها يوصف بعتبـة المعـايير أو معـايير الجـودة     

standards)(     بينما يكون االهتمام في مؤسسات أخـرى منصـب علـى
رة دمجموعهـــا قـــبوتعـــزز  ،والثبـــات قالمعـــايير التـــي توصـــف بالصـــد 

ــام خـــاص     ــة علـــى تحديـــد نظـ ــة أو الوحـــدة ضـــمن المؤسسـ المؤسسـ
إلــى درجــة قــد يوصــف بأنــة عمــل إبــداعي مــن نتــاج   بضــمان الجــودة 

ــها  ــة نفســــ  (Sally,Susan,andDavid (2001)) المؤسســــ

(innovative quality assurance system)   وممــا يــدعم هــذا
حددتــه التربيــة فــي الواليــات    الــذي   االعتمــاد،تعريــف   هــو، التصــور
بأنه العمليـة التـي تمكـن المؤسسـة التعليميـة مـن االطمئنـان         ،المتحدة

علــــى أنهــــا حققــــت الحــــد األدنـــــى مــــن معــــايير الجــــودة والســـــمعة        
(integrity) تعلق بالجوانـب األكاديميـة واإلداريـة والخـدمات ذات     الم

هذا حيث يتضح أن  (Wallace,2002)  (related services)الصلة 
 كمــًا  علــى المحكــات للمعــايير  دتصــور محــد  أي يقــدمالتعريــف لــم  

للمؤسســـة  تعريفهـــا أو، وقـــد تـــرك البـــاب مفتوحـــًا لتحديـــدها ونوعـــا
أنـه إذا كانـت كيفيـة تحقيـق     وقد يعنـي هـذا    نفسها أو لهيئة االعتماد،

ضــمن  المشــكلة األكبــر هــي تحديــد هــذه المعــايير  ف ؛المعــايير مشــكلة
ــايير النســـبية         ــين المعـ ــن الجمـــع بـ ــدث عـ ــات عنـــدما نتحـ ــك المحكـ تلـ

او فئـة محـددة مـن     يتوقع تزايـد مشـاركة المتـأثرين   لذلك ووالمطلقة؛ 
ــأثرين  ــة    المتـ ــة التعليميـ ــوادر المؤسسـ ــة وكـ ــور الطلبـ ــاء أمـ  مثـــل أوليـ

  .انطالقا من الواقع في تحديدها  واإلدارية والطلبة أنفسهم

بــالرغم مــن   -أو المشــكلة يتــزامن الحــديث عــن هــذه القضــية    و
وصـف التقـويم فـي المؤسسـات التربويــة األمريكيـة بأنـه وصـل مرحلــة        

مــع قضــية  -أخــرىالنضــج فــي الوقــت الــذي مــا زال يحبــو فــي بلــدان   
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، ألن كـل  (authentic) الحقيقـي أو  بـالتقويم الـواقعي  تربوية متعلقـة   
ليســت  وذات صــلة بالمــدخالت  المعــايير التــي تــرد عــادة فــي محــاور    

إذا لم ينعكس تحقيقها علـى   -على الرغم من أهميتها  –بذات أهمية 
المهاريـــــة والمعرفيـــــة   –هـــــو نـــــواتج الـــــتعلم   و اال معيـــــار أساســـــي 

ة المعنى الحقيقـي للجـودة يـرتبط بمـدى مسـاهمة عمليـ      فـ ، والوجدانية
يكـون   أنوهكـذا يمكـن    .والجودة في تحقيق التعلم الـواقعي االعتماد 

ــة     ــي المؤسسـ ــر فـ ــامج آخـ ــويم ألي برنـ ــات   التقـ ــن اإلحتياجـ ــا مـ منطلقـ
فقـد قـدمت دراسـة كرسـل     الفعلية او تقدير مسبق لهذه اإلحتياجـات،  

نموذجًا يشرح  (Kressel, Bailey, and Forman ,1999) وآخرون
الكليــة أوالقســم  إدارةمــن خــالل مشــاركة   إجــراءات الجــودة الحقيقــة   

فـي تحديـد االحتياجـات وبنـاء بـرامج       والطلبة هيئة التدريس وأعضاء
  .التطوير

 اإلجرائــــيبــــالتقويم  االهتمــــاميتــــزامن ذلــــك أيضــــًا، مــــع زيــــادة 
(action evaluation)    وهــو مصــطلح مســتعار مــن مصــطلح البحــث

 للبحث التربـوي   فعل الذي جاء ردة  (action  research)اإلجرائي 
وبالتـالي زيـادة   ، الذي ال يعالج المشكالت التربويـة الواقعيـة   التقليدي

 ،الفجوة بين الباحثين والمستفيدين من البحوث أو المتأثرين بنتائجـه 
ــد   ــه فقـ ــًا عليـ ــاروقياسـ ــرون تفي أشـ ــباترك وآخـ  ,Fitzpatrick) سـ

Sanders, and worthen 2004) أنــه يتوقــع زيــادة االهتمــام   إلــى
التقويم اإلجرائــــــي الــــــذي يقــــــوم علــــــى زيــــــادة دور المتــــــأثرين      بــــــ

(stakeholders) ــاركة ــا األولـــى  فـــي المشـ ــة التقـــويم بمراحلهـ ، بعمليـ
، فقـد  لـه  وبالتالي تدريبهم على المشـاركة بعمليـة التقـويم ومعايشـتهم    

 primary and)نوعين من المتأثرين الرئيسيين والثانويين  إلى أشار

secondary )    التباعـدي  فـي الطـور (divergent phase)   لتحديـد
التقـــويم ومحكاتـــه ومعـــاييره وهـــي مرحلـــة حرجـــة ومهمـــة فـــي   أســـئلة

، مزايــا التقــويم الــداخلي والخــارجي   عمليــة التقــويم ألنهــا تجمــع بــين  
ــدق    ــرات صــ ــوفر مؤشــ ــئلةوتــ ــات  لألســ  triangulation)والمحكــ

validity)، ات م مــن التوافــق والتعــارض فــي المعلومــ وويســتفيد المقــ
، ويضـيف بأنـه سـتظهر الحاجـة إلـى زيـادة       ئات المتـأثرين فمن مختلف 

 أكـد فقـد   ، عدد ونوع المتأثرين المعنيـين بـالتقويم للبـرامج التربويـة    
بأن على المقيمين تحديد هـؤالء المتـأثرين    (Reineke,1991)رينك 

ــايا التــــي     ــيم والقضــ ــاد التقيــ ــد أبعــ ــدءًا بتحديــ ــاركتهم بــ ــن يمومشــ كــ
ــويم ــاعها للتقـــ ــدًا إخضـــ ــئلة، وتحديـــ التقـــــويم والمحكـــــات التـــــي   أســـ

 (standards)المعــايير جــاح البرنــامج، وستســتخدم فــي الحكــم علــى ن
ــا     ــب تحقيقهــ ــي يجــ ــتويات التــ ــول أوأوالمســ ــاالوصــ ــذه   إليهــ ــى هــ علــ
ــع أن يكــــون   ــة  للالمحكــــات، حيــــث يتوقــ ــايير المطلقــ مــــزج بــــين المعــ

خاصة أهمية  (mixed approach of setting standards)والنسبية 
ــام     ــع التوجـــه لزيـــادة االهتمـ فـــي هـــذا المـــدخل المقتـــرح، انســـجاما مـ

ــزيج ــى  Charles and Abbas,2009)( ببحـــوث المـ ــافة الـ ، باإلضـ
األهميــة الخاصــة المتعلقــة بفريــق التقــويم الــذي يحمــل صــفة التقــويم   
ــين      ــذا الفريـــق بـ ــع هـ ــت، حيـــث يجمـ ــنفس الوقـ ــارجي بـ ــداخلي والخـ الـ

  .خارج البرنامج في النظام نفسه المقومين من داخل البرنامج ومن

إلـى أن للجـودة معـان    ) Maureen, 2001(وقد أشـار مـورين    
ــذي توضـــــ      ــياق الـــ ــلة بالســـ ــة الصـــ ــا وثيقـــ ــددة وأنهـــ ــ عمتعـــ  هفيـــ

)highlycontested Concept (،  المؤسســـة التعليميـــةوأن قـــدرة 
نظــــام مــــن المحكــــات والمــــداخل واألســــاليب  أو بنــــاءيل صــــعلــــى تف

دة فــي ضــوء تعريــف إجرائــي واضــح للجــودة    واألدوات لضــمان الجــو 
ولـذلك   ؛مؤشر علـى العقليـة التـي تحكـم المؤسسـة ألنـه عمـل إبـداعي        

  :قضيتين هامتين هما إلىيمكن اإلشارة هنا 
أن بناء نظام داخلي لضمان الجودة يعطي مؤشرًا مهمًا على  -

رغبة المؤسسة في تأمين مؤشرات الصدق الداخلي للجودة 
  .الخارجيشرات الصدق كشرط مسبق لتأمين مؤ

أن القـــدرة علـــى بنـــاء نظـــام داخلـــي لضـــمان الجـــودة يعطـــي    -
على رغبة المؤسسة بعدم االكتفاء بتحقيق عتبـة  مهما  امؤشر

 threshold)األدنـــى للمحكـــات بالحـــد االكتفـــاء  أوالجـــودة 

quality criteria )،     سـلدايك  وويعـرف شـرنر(Shriner 

and Ysseldyke, 1994)  المعيار(standard)  بأنه مستوى
الــذي   (threshold)فــي حـده األدنــى     Criteria المحـك  

مـع مسـتوى آخـر يـتم تحديـده وفـق        تهمقارنبيمكن القبول به 
 .نسبية أوأسس مطلقة 

إن المقارنة بين المدارس وفق معايير مطلقة قد ال يكون 
منطقيًا، سواء بين األقطار المتقدمة والنامية أو حتى بين األقطار 

الفئة نفسها أو بين المدارس داخل القطر، وربما كان على  من
المدارس في الدول النامية التي تمتلك امكانات متواضعة أن تنطلق 
من رؤية واضحة وإرادة قوية وإدارة واعية تعرف كيف تستثمر 
الطاقات والموارد، وتعتمد سياسة واضحة للتطوير الشامل وُتعظِّم 

لجودة النسبية كاستراتيجية تشجع على اإلنتاجية، وتحقق معايير ا
التطلع نحو مستوى أعلى مما هي عليه بخطى واضحة، ومنسجمة 

بين ضمان  (dell,2007)ميز دل فقد . مع رؤية المدرسة وأهدافها
رغم من أن هذا الة والخارجية، وعلى يالجودة األكاديمية الداخل

خل التي ادمال ويز ليس جديدًا ألنه في الواقع أحد األساليب أيالتم
المختصون التقويم حسب الجهة التي تقوم بعملية  فيها صنف

إلى مرونة التحرك بين هذين القطبين  ارةقصد األش هولكن ،التقويم
تحقق معايير الجودة التي تحددها المؤسسة بعيدًا عن بما يضمن 

مع  مالءات المعايير التي ال تتناسبإبيروقراطية االعتماد و
 ؛ فكل دولة تبحث عن ما يناسبها من أساليبخصوصية كل مؤسسة

األمريكي  فكما أن هناك النموذج ،ذات إطار قطري أو محلي
 واألوروبي والبريطاني لضمان الجودة، فهناك إمكانية لتقليد نموذج 

نماذج أو البحث عن نموذج لج بين أزمعين أو تهذيب نموذج أو الم
النموذج يسعى إلى  ذامتحرر نسبيًا من أي نموذج أخر طالما أن ه

فقد تهتم  ؛تعريف إجرائي يتم االتفاق عليه فقتعظيم الجودة و
معيار دولي  فقمؤسسة بأن تحتل رتبة متقدمة بين المؤسسات و

وأكثر قائم مثًال على امتحان واسع النطاق وبالتالي فهي تنظر إلى أ
وقد يحقق ذلك لها موارد مالية من  ،سمعة الجامعة في هذا اإلطار

دة الملتحقين بها من الطلبة من داخل القطر وخارجه، وهي بذلك زيا
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تعتمد نموذجًا أو معيارًا خارجيًا متطرفًا ومحدودًا في التعريف 
اإلجرائي للجودة مبنيًا على مؤشر من مؤشرات النواتج أو 

ولذلك فإن إجراءات التقويم في كثير من المؤسسات .المخرجات
ما يوصف بعتبة المعايير أو معايير  ااهدافه قد ال تتعدى  التعليمية
  . (Threshold standards)بحدها األدنىالجودة 

كان الحصول على أنه إذا  إلى (Eaton, 2003) ايتون وأشار
االعتماد من هيئات االعتماد الذي يصنف على أنه تقويم خارجي 

وأن المبادرة للتحدث مع الهيئة بهذا الشأن  األولى اختياريا،بالدرجة 
فإن  ،كما هو الحال في الواليات المتحدة نفسها المؤسسة إلىود يع

 -self)وال مفر منه  ،الذاتي هو األساس أوالتقويم الداخلي 

accreditation is not an option)  على الرغم من أن الدراسة
 .خارجيالذاتية هي األساس الذي تعتمده لجنة االعتماد كمقوم 

تجربة االعتماد والحصول عليه من مزايا دخول بالمقابل فإن و
المؤسسة او يشجعها التخاذ دفع أنه ي تخصصلمؤسسة أو كلية أو 

خطوات نحو الحصول على التميز من خالل رفع مستوى المعايير 
  ،أي تحسين الجودة

ــزات       ــف المرتكـ ــام بتوظيـ ــاء االهتمـ ــور جـ ــذا التصـ ــوء هـ ــي ضـ فـ
ــا فــي األســاس النظــري وخاصــة مــداخل التقــويم ب      شــكل المشــار اليه

عام، وانطالقا من آخر الحلقات التـي أشـار إليهـا ورثـن وسـاندرز فـي       
ــائم علـــى     موقـــف تقـــويمي واحـــد، وبـــذلك يكـــون مـــدخل التقـــويم القـ

وسيتضـح ذلـك مـن    . اًًالمتأثرين وضاًء ومتجاوبًا وطبيعيـا وديمقراطيـ  
وفــي . خــالل اإلجــراءات التنفيذيــة للقســم الميــداني مــن هــذه الدراســة

فكرة هذا البحـث مـن اتسـاع الفجـوة      يضا انطلقتضوء هذا التصور أ
بـــين الحـــديث عـــن الجـــودة فـــي النـــدوات والمـــؤتمرات وشـــيوع هـــذه  
المفردة فـي المجـال التربـوي مقابـل مـا نلمسـه علـى أرض الواقـع مـن          
انعكاســات علــى الجــودة نفســها، فهــي مــن المفــردات التــي عانــت ومــا     

الممارسة، وفي رأي زالت تعاني من الفجوة بين التنظير والتطبيق أو 
مدرسـة   أيالباحث أن تعدد وتقاطع المتغيرات التي يمكـن أن تحكـم    

مؤسسة  أخرى في القطـر   أومدرسة  بأيمؤسسة تعليمية مقارنة  أو
نفســه أو علــى المســتوى اإلقليمــي أو العــالمي، ومــا يرافــق ذلــك مــن     
متغيــرات اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وغيرهــا، يجعــل مــن تحديــد     

يير المستخلصـــة مـــن رؤيـــة المتـــأثرين مـــن ذوي العالقـــة فـــي       المعـــا
فـي إطـار محلـي أو     وأهدافهاالمؤسسة التعليمية انطالقا من رسالتها 

مســـبقا لالنتقـــال فـــي البحـــث عـــن الجـــودة   شـــرطاعـــالمي  أو إقليمـــي
نفسها؛ألن تحقيق هذه المعايير مسألة شائكة إذا لـم تنبـع مـن الواقـع،     

ــات   ــون المحكــ ــع أن تكــ ــع    حيــــث يتوقــ ــن الواقــ ــة مــ ــايير المنبثقــ والمعــ
)naturalistic or grounded (     ناتجة عـن معايشـة حقيقـة للمتـأثرين

الرئيســيين فــي البرنــامج التعليمــي او المؤسســة التعليميــة، ومــن هنــا     
نمـوذج    جاءت فكرة هذا البحث في محاولـة أو رؤيـة مقترحـة لتقـديم    

ــراض ا   ــويم ألغـ ــي التقـ ــد فـ ــتمد الجديـ ــودة، يسـ ــاد والجـ ــه  عتمـ محكاتـ
، تحقـق أول مـا تحققــه فهـم المتـأثرين والتــزامهم     ومعـاييره مـن الواقــع  

ــذه         ــة والنســبية له ــين المواصــفات المطلق ــة تجمــع ب فــي ظــروف واقعي
وقد تم اعتماد مدرسـة اليرمـوك النموذجيـة صـورة مصـغرة      . المعايير

ستقصـــاء وابـــراز صـــورة النمـــوذج المقتـــرح اللنظـــام تعليمـــي تربـــوي 
، وقـــد اطلـــق عليـــه النمـــوذج التقـــويم ومداخلـــهليضـــاف الـــى نمـــاذج 

، وسيتضح فـي القسـم الثـاني اجـراءات     المعاكس او النموذج المتجذر
ــى        ــائم علـ ــويم القـ ــدخل التقـ ــث لمـ ــور الباحـ ــرجم تصـ ــي تتـ ــيم التـ التقيـ
المتأثرين، تاركا للباحثين تقديم تصوراتهم لنماذج معدلة ضمن هـذا  

الدراســة بصــورة  وسيتضــح فــي القســم الميــداني مــن هــذه   . المــدخل
 :مباشرة او غير مباشرة مرتكزات أساسية لهذا المدخل مثل

، ويعمـل بمثابـة   يوجـه عمـل المقـوم    تحديد إطار التقـويم الـذي   .1
 :تعريف إجرائي مبدئي لذلك اإلطار  الذي يشمل

 .للتقويمتحديد األهداف الضمنية العامة  -

 .تحليل مكونات النظام الذي يتضمن البرنامج المقوم -

  .الوقت المتوفر لعملية التقويمتحديد  -

 .تحديد نوع التقويم حسب الكلفة المالية لعملية التقويم -

 .استطالع المناخ والبيئة المحيطة بعملية التقويم -

 .تحديد فئات المتأثرين في البرنامج من داخل النظام وخارجه -

  .صدق المعلومات تتحديد مصادر المعلومات، ومؤشرا -

التي يمكن بواسطتها جمع تحديد الطرق واألساليب  -
 .المعلومات الالزمة للتقويم

 .تجهيز أدوات وأساليب جمع المعلومات -

تحليل المعلومات وتوثيقها وتفسيرها وإعداد تقرير  -
 .التقويم

بصورة فردية أو جماعية، وبصورة  التقويم تدريب فريق .2
خصائص في ضوء متطلبات التقويم و مباشرة أو غير مباشرة،

لذي يجمع بين خصائص البحث الكمي ا البحث المزيج
 .والنوعي

التقويم مثل  إجراءاتخاصة ببعض   إرشاداتتحضير  .3
ضبط دور ل .وتسجيل المالحظات ،المقابلة وطرح األسئلة

 أوالتي يراها  المستجدات والممارساتأكثر حسب  أوعنصر 
 .يلمسها رئيس الفريق

بل لعملية درجة ممكنة من التق أعلىتهيئة موقع التقويم لتوفير  .4
احكام واتخاذ  وإصدار المساءلةالتقويم التي تحمل في طياتها 

، فضال عن الفكرة المسبقة التي أحياناقرارات قد تكون مؤلمة 
التقويم  أنمن خبرات سابقة على  المشاركين قد يحملها بعض

 .يحمل في طياته التشهير والتجريح

 . تهيئة المتأثرين على شكل مجموعات متجانسة .5

نات باإلستباجمع المعلومات  وأساليبأدوات التقويم  زجهيت .6
، مع األخذ باإلعتبار خصوصية بحوث والمالحظات والمقابالت

التقويم بشكل خاص والبحوث النوعية بشكل عام التي تتميز 
باجراءات صدق من نوع خاص وتأخذ اشكاًال متعددة مثل 

في البقاء لفترة طويلة نسبيا في موقع التقويم، والتعدد 
األساليب واألدوات لجمع المعلومات وتعدد المالحظين 
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 والمراجعين والمقابلين تحت مفهوم مايسمى بالتثليث

)triangulation( واإلنعكاسية )reflexivity ( وغيرها من
االستراتيجيات المستخدمة في تقديم مؤشرات على صدق 

 Johnson and(البحث النوعي ونتائجه 

Christensen,2004,p250( ) انظر الخصائص التي يقوم
 ).عليها المدخل المتجذِّر القائم على المتأثرين

أساليب التحليل لتأمين الصدق والدقة وفق خصائص ب التفكير .7
 mixed research    التقويم المستمدة من بحوث المزيج

، والجوالت وضع برنامج زمني مرن لدخول المواقع المحددة .8
 .عديل على خطة التقويمالتقويمية ومتابعة متطلبات الت

متعدد الصدق  مؤشرات تأمينم بمع االهتما النتائجتحليل  .9
   triangulation validityالمؤشرات

ابعاد غياب بعض التعريف بحدود التقويم ومحدداته في ضوء  .10
وغيرها  مثل الرؤية والحاكمية والقوانين واألنظمة، التقويم

 إلىقد تحتاج  يالت مما يرد عادة في أدلة هيئات االعتماد،
في جمع  أخرى وأساليب مشاركة متأثرين من نوع آخر

 .المعلومات وتحليلها وتفسيرها

التفكير باألسئلة والمحكات والمعايير التي يمكن اشتقاقها من  .11
النتائج  انسجاما مع الفلسفة التي يقوم عليها هذا المدخل 

 .المتجذر -العكسي

  ات التنفيذيةواإلجراء الدراسة التقويمية الميدانية

  ):الغطاء القانوني للتقويم(دراسة طلب التقييم 

بدأت فكرة تقييم المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك بطلب 
، حدد فيه رئيس فريق التقييم )في حينه(رسمي من رئيس الجامعة 

وأعضاء الفريق تحت مسمى لجنة التقييم، وخصصت اللجنة أول 
إمكاناته، واألهداف العريضة اجتماع لها لدراسة خصائص الفريق و

للتقييم، وإمكانية تحديد إطار التقييم وحدوده، وتحديد مجاالت 
، وتعريفها إجرائيا، و المعايير التي يمكن اعتمادها في تفسير التقييم

التوصل إلى معايير متجذِّرة في المدرسة ومشتقة من  النتائج، أو
ات التقييم ومداخله المتاثرين بالتقييم ونتائجه، والربط بين متطلب

وتحديد الجهة المعنية  ).approaches & models(ونماذجه 
بتقديم متطلبات التقييم، وكيفية التواصل مع أعضاء اللجنة ودراسة 
برنامج كل منهم في ضوء محددات الزمان والمكان لتأمين أعلى قدر 

، وتوجيه خطة ألعضاء الفريق في نشاطات التقييممن المشاركة 
بما يتناسب مع الوقت المحدد في طلب التقييم، ومدى  التقييم

إمكانية التحرر من الوقت المقترح، ومناقشة متطلبات التقييم الشامل 
مقابل التقييم الجزئي في ضوء األعباء التي يمكن أن يتحملها 
الفريق وتحديد كلفة التقييم، ودراسة أوضاع المدرسة من موقع 

ن تصور مسبق عن إجراءات ومدخالت وعمليات ومخرجات لتكوي
 . التقويم قبل دخول المواقع في المدرسة

وانتهت عملية التقويم بتقديم تقرير بموجب كتاب تغطية ينص 
والمتعلق بطلب ... موافق ... إشارة إلى كتابكم رقم " :على مايلي

دراسة أوضاع المدرسة النموذجية، وتقييم العملية التربوية 
روف العمل والكوادر التدريسية العاملة والتعليمية واإلدارية، وظ

فيها، وتشخيص المشكالت الني تكتنف مسيرتها، أرفق تقريرا 
يتضمن إجراءات عملية التقييم بدءًا بدراسة طلب التقييم وانتهاًء 

وقد تم توثيق هذه اإلجراءات في . باإلقتراحات والتوصيات
المحاضر علمًا بأن هذه . المحاضر التفصيلية الجتماعات اللجنة

والمالحق الخاصة بالمقابالت والزيارات واإلستبانات ومخرجات 
كما تشكل بمجموعها . التحليل الكمي جزء ال يتجزأ من هذا التقرير

إطارا مرجعيًا ومصدرًا لمعلومات مسانده تعرَّف إجرائيا مضامين 
  ." هذه اإلقتراحات  والتوصيات وفق معايير مطلقة ونسبية

، كان بعد دراسة طلب التقويمراحل ما و قبل الدخول في م
البد من اإلشارة الى المالحظات التي تم مراعاتها في عملية التقويم 

  :بشكل عام واعداد التقرير بشكل خاص كما يلي
محاولة االحتفاظ بالمفردات األصلية كما جاءت على ألسنة  -

المشاركين في العينات قدر اإلمكان حتى ال تضيع المعاني 
لهذه المفردات، وتوضيح المعنى بين قوسين هكذا والمقاصد 

 . اجتهادا من الباحث........) بمعنى (

استبدال بعض المفردات التي يمكن أن تخدش المشاعر أو  -
 .نقاط متتالية 3غير الئقة بفراغ من 

استبدال بعض االسماء او المفردات التي قد تشير الى الهوية  -
 . نقاط متتالية 3اغ من او التعريف بالجهة المقصودة بوضع فر

يعتذر الباحث عن أي مفردة لم يتم استبدالها اجتهادًا منه  -
 . على أنها عادية أو طبيعية وال تحمل اي اساءة

يعتذر الباحث ألي متأثر لم يتم تلبية توقعاته أو عدم  -
التجاوب مع اهتماماته في تناول قضايا اوأسئلة معينة لم يتم 

. ب او ألي محدد من المحدداتتناولها ألي سبب من االسبا
فعلى الرغم من الكم الكبير من االسئلة والمعايير التي يمكن أن 
تكون متجذرة في النتائج التي توصلت اليها الدراسة في 
األبعاد المختلفة، إال أن هناك الكثيرمنها  يبقى كامنًا في أبعاد 
 رئيسية أو فرعية أخرى يمكن أن تكون مجاًال لدراسة تقويمية

  . أكثر شموًال
يعتذر الباحث عن اسقاط بعض العبارات أو الجمل المنسوبة  -

الى مشارك او اكثر من المشاركين بناء على تقديره لآلثار 
الجانبية السلبية المحتملة ألن التقويم نشاط اجتماعي الى 

 .جانب كونه نشاط علمي

الشكر إلدارة الجامعة ممثلة برئيسها وإدراة المدرسة وجميع  -
مشاركين وغير المشاركين والمتأثرين المباشرين وغير ال

المباشرين من طلبة وأولياء أمور ومعلمين وإداريين بمختلف 
فئاتهم على وقتهم ومشاركتهم التطوعية التي تعكس انتماَءهم 
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للبحث العلمي وتمثلهم لجوهر التقويم القائم على التحسين 
 .ى االلتزاموالتطوير لتحقيق االعتماد والجودة المبني عل

تم صياغة تقرير البحث هذا دون اإلشارة الى المالحق، فهي  -
عبارة عن نماذج من اإلستبانات وقائمة ارشادات اجراء 
المقابلة وتحليالت احصائية كمية مع رسومات بيانية ليست 
هدفا بحد ذاتها واحصائيات متعلقة بالمدرسة، وال يشكل 

ل التضخم  الجوهري ادراجها مع التقرير إضافة جوهرية مقاب
 .غير المبرر في حجم التقرير

 :مرحلة ما قبل جمع المعلومات

في ضوء التصورات التي تمت في مرحلـة دراسـة طلـب التقـويم     
تــم التوصــل بصــورة اوليــة الــى تحديــد عــام وخطــوط عريضــة ألدوات  
واساليب جمـع المعلومـات الالزمـة للتقـويم وهـي تـتلخص علـى النحـو         

 :اآلتي

تبانة المفتوحة والشاملة كأداة لجمع البيانات اعتماد اإلس .1
والمعلومات التي تغطي برامج المدرسة وأنشطتها من كوادر 

 ومكونات بشرية ومادية، بحيث توجه استبانة خاصة للطلبة

وأخرى للمعلمين، واستخدام أسلوب العينة ) 12-6الصفوف (
) maximum variation sample(التي تغطي أعلى اختالف 

ة للطلبة بواقع ثالثة طلبة من كل شعبة في المدرسة، بالنسب
 .والعينة الشاملة بالنسبة للمعلمين

) in-depth interview(استخدام أسلوب المقابلة السابرة  .2
ضمن ) purposive groups(لعينات من فئات مستهدفة 

 :اإلمكانيات المتاحة وهي

 عينة من طلبة الروضة والصفوف من األول حتى الخامس  
 ة من أولياء أمور الطلبةعين.  
 المدير المساعد، المرشد، فني ( اإلداريين في المدرسة

  )المختبرات، أمين مكتبة، السكرتاريا
 في ) مديرو المراحل( المدير العام والمدراء المساعدون

 .لقاء خاص

تكليف أعضاء الفريق بتحضير أسئلة سابرة تمهيدًا لمقابلة  .3
 .الفئات المشاركة

يــة إلســتبانة الطلبــة والمعلمــين تتضــمن مــا    تحضــير صــورة أول  .4
 :يلي

  لجميع البرامج الفرعية (أبعاد التقييم وفق معيار الشمولية
 ).المحتملة

  صفحة الغالف، وما تتضمنه من مفردات تضمن
المصداقية والثقة المتبادلة ضمن إطار أخالقيات 

 .التقييم

  تحديد اإليجابيات (محاولة تقنين اإلجابة على شكل نقاط
 .ألغراض التحسين والتطوير) السلبيات والمقترحاتو

  تحديد كيفية استرجاع اإلستبانات، وضمان حقوق
 .المشاركين وسرية المعلومات

 اعطاء الحرية للمشارك في تحديد الوقت الكافي لإلجابة. 

  امكانية تضمين اإلستبانة تقديرًا عامًا لألبعاد التي تحتمل
الصورة اإلجمالية التقدير، في ضوء انطباع الطالب و

ممتاز، جيد جدًا، جيد، . (التي كونها عن المدرسة
  )مقبول، ضعيف

  :خطوات واجراءات اعداد ادوات التقويم

مناقشة الصورة األولية لالستبانة في ضوء العناصر المشار  .1
 .اليها في الخطوة األولى من اعدادها

ة استبانة الطلبة، استبان(إعداد الصورة النهائية لالستبانة  .2
 ) المعلمين

تحديد اعمار الطلبة المشاركين في اإلجابة على بنود  .3
 .االستبانة

 .تحديد آلية تحضير النسخ الكافية من االستبانة .4

 .تحديد آلية التوزيع على المعلمين والطلبة .5

بحث كيفية مشاركة الطلبة من الصفوف الخمسة األولى في  .6
ن خالل عملية التقييم حيث تم اإلتفاق على ان يكون ذلك م

المقابلة بواقع ستة طلبة من كل صف يتم اختيارهم عشوائيًا 
 .واإلستماع لمالحظاتهم وتسجيلها

دراسة أسئلة المقابلة التي تم جمعها وبحث آلية تنظيم  .7
المقابلة وضمان الوصول الى أعلى مصداقية في اإلجابة ضمن 

 .حدود اخالقيات المقابلة

المحددات الزمانية  مناقشة آلية إجراء المقابالت في ضوء .8
والمكانية، وتنوع الفئات المستهدفة، واالمكانات المتاحة 
للتواصل مع هذه الفئات، وآلية اختيار العينات، وإمكانية الجمع 

 .بين الفئات ومحاورتها دفعة واحدة في اجتماع عام

تسجيًال يدويًا دون استخدام (بحث آلية تسجيل المقابالت  .9
اإلتفاق على تقنين األسئلة ليتم ، حيث تم )اجهزة التسجيل

ضبط الوقت وتنظيم المعلومات، وان تكون األسئلة ذات صبغة 
اسقاطية دون تدخالت أو إمالءات أو ايحاءات، لتجنب عيوب 
المقابلة وتعظيم مزاياها، ومصداقية المعلومات التي يتم 

 .تسجيلها

 بحث امكانية اإلستعانة بمساعدين لتحليل المقابالت وترميزها .10
على أن يعاد طرحها في (وتفريغها وفهرستها وتصنيفها 

 ).اإلجتماع القادم

 :اإلتفاق على موعد اإلجتماع القادم بهدف .11

  تقييمُا أوليًا(تقييم اللقاء مع أولياء األمور ( 

 تم إعداد ( .ما لها وما عليها: التعريف بإجراءات المقابلة
 )إرشادات لهذا الغرض لاللتزام بها

  بأنه قد تم تجهيز اإلستبانات بالعدد المقترح إبالغ اللجنة
في اليوم التالي لإلجتماع الثاني كخطوة اساسية تسبق 

 .عملية التطبيق التي تحدد ادارة المدرسة موعدها
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إلتفاق على صيغة استبانة المعلومات اإلحصائية المطلوبة مـن  ا .12
ــوء        ــي ضـ ــا فـ ــد تعبئتهـ ــا بعـ ــة بهـ ــد اللجنـ ــة وتزويـ إدارة المدرسـ

 .المتوفرة المعلومات

 :مقابلة الفئات التالية من المتأثرين .13

 ولي أمر 30( من أولياء األمور عّينة(.  
 30(من طلبة الروضة والصفوف الخمسة األولى  مقابلة عينة 

  .)طالبًا
  إداري بما في ذلك مديري المراحل 15(مقابلة اإلداريين(.  
  105( 12 -6تطبيق إستبانة الطلبة على عّينة من الصفوف 

 .)اناتإستب

 استبانة  114( تطبيق إستبانة المعلمين(. 

 :استعراض إجراءات التفريغ لإلستبانات .14

 اجتماع رئيس اللجنة مع طلبة الجرايات وشرح الخطوات 

من طلبة  3(للتحليل للبيانات النوعّيه ) خطوه أولى(
وتصميم  جرايات كلّية التربيه وتم توزيع العمل عليهم،

عدد البرامج ( 21 تضمننموذج التفريغ في مصفوفة ت
اإليجابيات والسلبيات ( 3* )مجاالت التقييم - الفرعية

باإلضافة إلى رصد التوزيع التكراري ) واالقتراحات
عدد ( 5*21للتقدير العام على كل مجال في مصفوفة 

  )فئات التقدير
  تفريغ إستبانات المعلمين من قبل طلبة الدكتوراه في

 راف رئيس اللجنةمساق طرق البحث النوعي تحت إش

والذين لديهم الخبرة في إجراءات ) مدّرس المساق(
 .تحليل البيانات النوعّية كمتطلب من متطلبات المساق

ــة إلــى المدرســة مــع تحديــد      .15 قيــام أعضــاء اللجنــة بزيــارة ميدانّي
) عضو لجنة التقـويم (اليوم والساعة والفترة مع مدير المدرسة 

 .والخدمات في المدرسة لإلطالع على بعض المواقع والمرافق

  :لقاء تنسيقي مع إدارة المدرسة

تم االتفاق على أن يتابع المدير تحضير العدد المطلوب من  .1
 .اإلستبانات

 29/4تحديد موعد تطبيق اإلستبانة على الطلبة يوم الثالثاء  .2
المعلمة /على ان يقوم المعلم 11:00الى  9:00من الساعة 

الثالثة حسب األسس المتفق  في الحصة األولى باختيار الطلبة
 .عليها، وإرسالهم إلى قاعة المسرح

ستبانة على المعلمين يوم األربعاء تحديد موعد تطبيق اال .3
 .في قاعة المسرح 12:00الساعة  30/4

جميع الفئات (تحديد موعد اللقاء مع اإلداريين في المدرسة  .4
واألستماع الى مالحظاتهم العامة ) المشار اليها سابقًا

خاصة، وما يمكن ان يقدمونه من مالحظات لتحسين وال
 .المدرسة وتطويرها

مناقشة الترتيبات الخاصة بااللتقاء مع أولياء األمور يوم  .5
ومتابعة إدارة  ،12:00الساعة  24/4/2008الخميس 

المدرسة إلجراءات إبالغ أعضاء اللجنة بمواعيد التطبيق 
 .واللقاءات المشار إليها

تكون مقابلة عينة من أولياء األمور في لقاء تم االتفاق على أن  .6
 24/4/2008جماعي مع أعضاء اللجنة يوم الخميس الموافق 

على ان يقوم مدير المدرسة بالتحضير لعقد  12:00الساعة 
اللقاء في المدرسة مع عينة متيسرة من أولياء األمور الذين 
، سيحضرون اليوم المفتوح اللتقاء أولياء األمور مع المعلمين

وقد اعتبر ذلك بمثابة تبليغ ألعضاء اللجنة بموعد المقابلة، 
ويطلب من . لتمكينهم من تنظيم برنامجهم لحضور ذلك اللقاء

كل عضو في اللجنة تسجيل المالحظات التي يتم تقديمها من 
أولياء األمور ليتم جمعها بعد انتهاء اللقاء واعتبارها مصدرًا 

 .من مصادر المعلومات

إلى المالحظات الشفوية التي يمكن أن يتم تقديمها وباإلضافة  .7
من قبل أولياء األمور، فقد تم االتفاق على توزيع أوراق لمن 
يرغب من أولياء األمور لتقديم أي مالحظات مكتوبة غفًال من 

 .األسماء كمصدر إضافي من مصادر المعلومات

تم االتفاق على أن يتم لقاء جماعي مع عينات من اإلدرايين  .8
ي المدرسة وهم من الفئات المشار إليها سابقا على أن يقوم ف

مدير المدرسة باتخاذ الترتيبات الالزمة بأقصى سرعة لحضور 
هذه الفئات في الموعد المحدد، وإبالغ جميع أعضاء اللجنة 
بموعد ذلك اللقاء لتمكينهم من الحضور، مع التركيز على 

لشفوية أهمية حضور الجميع ليتم تدوين المالحظات ا
والمكتوبة بالطريقتين المشار اليهما في اللقاء مع أولياء 

  .األمور

تم االتفاق على أن يتم لقاء جماعي مع عينة من الطلبة من  .9
الصفوف الخمسة األولى بواقع ستة طالب من كل صف، على 
أن يقوم مدير المدرسة بالترتيب لعقد اللقاء بأقصى سرعة، 

عد اللقاء، لتمكينهم من تنظيم وإبالغ جميع أعضاء اللجنة بمو
برنامجهم، والتأكيد على أهمية حضور الجميع، على أن يتم 

  .تدوين المالحظات بالطريقتين السابقتين أيضًا

 الترتيب لزيارة جماعية وتم االتفاق على مالحظة مواقع محددة .10
 :في المدرسة هي

 المقصف. 

 الممرات. 

 دورات المياه. 

 المشارب. 

 لفن، الموسيقى، الرياضة، المهنيا: المباحث العلمية. 

  عينة(غرفة الصف.( 

 المراحل مكاتب مديري. 
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 مكاتب المعلمين وأماكن استراحتهم. 

 غرفة اإلرشاد. 

 المكتبة. 

 المختبرات. 

   :مقابلة أولياء أمور الطلبة في اللقاء المفتوح مع لجنة التقييم
 2:00- 12:00الساعة) 24/4/2008(كان ذلك يوم الخميس 

رة اللقاء المفتوح بين أولياء األمور والهيئة التدريسية وهو خالل فت(
وكان عدد أولياء األمور الذين حضروا ) لقاء دوري تنظمه المدرسة

، وفيم يلي ملخص )ولي أمر 30(تباعا إلى القاعة المخصصة للقاء 
 :المداوالت والمالحظات في تلك المقابلة

 دء اللقاءمداوالت خاصة بين أعضاء لجنة التقييم قبل ب: 

  :التأكيد على مراعاة اإلرشادات في تطبيق المقابلة .1
تجنب أي حشو أو تبديل لمفردات غير مطابقة في  .2

ر المعنى أو قوة الشحنة التي تحملها أو تفسير فوري غي
  .دقيق أو يضيِّع المعنى المقصود

التحليل المباشر بعد انتهاء المقابلة حتى تبقى معاني  .3
بارات العالقة في الذهن كما هي ودالالت المفردات والع

  . قبل تعرضها للنسيان
التأكيد على اهمية الصدق المتبادل عبر المقابلين  .4

 Triangulation over interviewers, and والمقدرين

raters  
  مع أولياء أمور الطلبة لةالمالحظات في المقاب تلخيص .5

 ا إلـى  وعند بداية اللقاء تم التقديم من قبل رئيس اللجنة مشير
 :النقاط اآلتية

بالنيابة عن رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة وأعضاء  .1
اللجنة التي شكلها رئيس الجامعة لدراسة أوضاع 
المدرسة، ومن ضمن اإلجراءات لهذه الدراسة اإللتقاء 
بكم والسماع منكم في ضوء مالحظاتكم المباشرة وغير 

 .المباشرة

تحسين الهدف من المالحظات واإلقتراحات هو ال .2
والتطوير قدر اإلمكان، فأي تحسين في البيت في ضوء 
مالحظات الزوج والزوجة واألوالد وربما األصدقاء 
واألقارب هو تحسين مفيد؛ إذا كان يصب في مصلحة 
البيت بعيدًا عن اإلساءة، فنحن جميعًا اسرة هذه 

 .المدرسة

ال توجد اسئلة محددة، ولكن نود ان نستمع الى  .3
امة والخاصة واي اقتراحات ممكنة مالحظاتكم الع

 .التطبيق

نحترم جميع المالحظات واإلقتراحات، ونتمنى ان نتمكن  .4
من تسجيلها كاملة لإلستفادة منها، وقراءتها وتمحيصها 

 .للخروج باقتراحات مفيدة ومحدد وقابلة للتنفيذ

لن نتعامل مع المالحظات واإلقتراحات التي ستقدمونها  .5
وهذا خطأ بشكل مطلق،  على اساس ان هذا صحيح

فبالتأكيد لكل منا خبرة من نوع خاص، قد نتفق وقد 
 .نختلف، وهذا ال يفاجئنا

اذا لم يسعفنا الوقت في اعطاء الجميع الفرصة الكافية  .6
لتقديم المالحظات واإلقتراحات شفويًا، فقد تم توزيع 
أوراق لتقديمها مكتوبة، وال داعي لكتابة اي شيء غير 

 .قتراحاتالمالحظات واإل

 مع أولياء أمور الطلبة لةالمالحظات في المقاب تلخيص: 

  .استخدام المعلم مفردات غير الئقة .1
التعامل مع األطفال بحاجة إلى حكمة أكبر مما هو  .2

 .موجود حاليا في المدرسة

المعلم يبالغ جدا في العالقة التي يعطيها للطالب  .3
 . إذا عرف ولي أمره

الطالب يبقى كما  اذا لم يوجد مدرس في البيت، .4
 .هو

هل نحول البيت إلى مدرسة؟ ال يوجد في البيت  .5
 . أساليب تدريس، وقد ال يوجد الوقت الكافي

معلم يقول التربية في البيت والتعليم في المدرسة،  .6
 .تربوا في بيت أهلكم

صف / بسبب كرهه لمعلمتها ....الطالب كره مادة  .7
 .سادس

 .األطفال قرنحن مع الضبط في المدرسة ولكن ال نح .8

صف / الواجبات المنزلية ال يوجد تدقيق أو متابعة .9
 . سادس

دورة المياه مشتركة وغير نظيفة، ويضطر األطفال  .10
 .لحبس حاجاتهم

صف ثاني فالمادة / حشو معلومات ....منهاج  .11
يدرسها المعلم كما هي، وتبقى جامدة، فالطالب 

 . بين المطرقة والسندان بين المعلم والكتاب أو

ى أن ال يكون هناك واجبات منزلية في الصفوف نتمن .12
 .ًالاألولى، ولكن أن يكون التدريس فعا

 إعادةالواجبات المنزلية هي عقاب للطالب، يطلب  .13
أخذ أضعاف يكتابة األسئلة وقت ف ،كتابة السؤال

 .وقت الحل

صياغة األسئلة في االمتحانات غامضة، فالمعلم  .14
للة ضئلة ميقصد شيئا مختلفا، والمفردات في األس

 . للطالب
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هو الذي يتدخل  رداتهسائق الباص بأسلوبه ومف .15
لحين في الطلبة، فتكثر المشاجرات بين الطلبة 

 .المرافق حضور

خالل شهر ونصف  ...خمس معلمات لنفس المادة  .16
 . بسبب غياب المعلمة األصلية

يجب أن يستمر حتى مغادرة الطلبة  دور المدرسة .17
 . األخيرة حصةانتهاء الوليس مع  ،المدرسة

م الطلبة كيف يربط رباط بوطه، بعض المدارس تعلِّ .18
فالمدرس يجب أن يكون له دور في توجيه الطالب، 

 . شعره/ لبسه

، فهل هذا 36عدد الطلبة في الصف يصل إلى  .19
 .معقول

يتجنب الطالب دخول المرافق الصحية لسبب أو  .20
 .أكثر، ولذلك أمنيته أن يصل إلى البيت مبكرا

لجأ إلى الواجبات المنزلية لعدم تمكنها من المعلمة ت .21
 .متابعة الطلبة بسبب العدد الكبير

 .شيك المدرسة مخلوع ويسمح للطلبة بالخروج .22

 .الجانب العملي بحاجة إلى اهتمام أكثر .23

الطالب عطلوا وأولياء / يوم اللقاء مع المعلمين .24
معلمين  3(األمور لم  يتمكنوا من مقابلة المعلمين 

معهم سجل العالمات، ال  ايحضرو لم نجدهم، لم
أعرف ابنك، خليه يمر علي حتى أشوفه أو تحضره 

 لماذا؟ ،معك

 ).مجموعات من الطلبة(هناك شللية في المدرسة  .25

خارج سور  من الذكور بقاء كثير من الطلبة .26
تقول ليس لنا عالقة خارج  واإلدارة ،المدرسة
 . المدرسة

 التمسك هوأحد أسباب بقاء الطلبة خارج المدرسة  .27
نسكر الباب حتى  تماما 7.45 في الساعة بالشكلية،

 . أن بعض المعلمين يجدوا الباب مغلقا

ماذا يفعل الطالب عندما يجد الباب مغلقا في  .28
وجهه، يبحث عن مكان يأويه، فيجد السكن الجنوبي 

 . مالذا له

الطالب يغيبوا ألن هناك رحلة، ولكن يتبين أن  .29
 ؟يدرالرحلة قد التغت متى؟ ال ن

الطلبة على الغياب، يسألهم  نالمعلمون يشجعو .30
 المعلم من سيأتي؟

يتصل ولي األمر، لماذا التعطيل، والجواب من  .31
االدارة  ال يوجد عطلة، ولكن ابنك مهمل هو الذي 
قرر التعطيل، وينقل لك معلومة غير صحيحة، 

 .فنحضر إلى المدرسة  ويتبين أن الطالب صادق

 ي عدد من الطلبة يقول لهالصف، عندما يأت يمربِّ .32
 . ، ال تذهب إلى الصف)بمعنى روح( بوجهك خليك

 .مرات خالل العام، صف تاسع 8-7 بيتغي...معلم  .33

ال يوجد هناك أي خصوصية في اللقاء الذي يتم  .34
 .بين المعلمين وأولياء األمور

اآلباء لهم دور في ظهور سلوكات غير مرغوبة   .35
 ..مثل البالونات، الماء، 

حسوبيات في المدرسة، ألن األهل يعرفون هناك م  .36
 .ولي األمر أو أمه

 الطلبة، يسبوا عليهم نوعبوتال يس ...في مدرسة  .37
عن طالب بأنه  ًا، ويأخذ المعلم انطباع)يشتمونهم(

تم تجاوز : معذرة (. )يصنع المشكالت( مشكلجي
التصويب لبعض المفردات لتبقى كما جاءت على 

 ).لسان الطلبة

وي معدوم عند المعلمين، والجانب الجانب الترب .38
 .العلمي ال يكفي

 .توزيع المادة على االمتحانات غير متوازن .39

 .مدة الفسحة ال تكفي الطلبة، والتزاحم على الشراء .40

إذا ُأخذت فكرة أن طالب مشكلجي فتبقى الفكرة  .41
 .قائمة ومالزمة للطالب

يحتاج الطلبة الى توعية تربوية ودينية ويمكن  .42
األساتذة أصحاب االختصاص في هذا االستفادة من 

المجال ومن ذلك المناسبات الدينية وكذلك 
.... محاضرات عن االيدز والتدخين والمخدرات 

 .من جميع الجوانب التربوية

البنات ال يجدن مصليات  وعلى المعلم أن يوجه  .43
ستفادة من ذلك لتحسين طلبته الى الصالة واال

 .السلوكيات

ستقبال االدارة يفضل تخصيص وقت محدد ال .44
 .الولياء االمور وتكون دورية اسبوعية

كم المادة في االمتحان األول قليل بالمقارنة مع  .45
 ثامن وعاشر/النهائي

هناك مواد يجب أن ال تباع في المقصف، وتخلق  .46
المباهاه في الشراء، باالضافة إلى ضررها 

 .وتوسيخها للمدرسة

ثل األمور لبعض القضايا مضرورة متابعة أولياء  .47
، استخدام الخلوي، التدخين، ووصولهم إلى االفطار

 . المدرسة

فالن ال يقع عليه عقاب، ( المدرسة تعرف الغلط وين .48
فيتصرف بشكل غير  مسنود،طالب يعرف أنه 

 ).طبيعي

الطالب وخاصة الصغار يسمعون من المعلم أكثر  .49
مما يسمعون من أولياء األمور، ولذلك ال بد من 

 . ه الطلبةقيام المعلمين بتوجي

في المدرسة ليس بالمستوى المطلوب  صلىالم .50
 .كمدرسة نموذجية
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مقابلة أطفال الروضة والطلبة من األول للخامس في اللقاء 
  :المفتوح مع لجنة التقييم

 صف /أطفال من كل فئة 5بواقع  30: عدد الطلبة.  

 تم تحديده باليوم والساعة والفترة: موعد اللقاء. 

 أطفال الروضة وطلبة مع  لةلمقابالمالحظات في ا تلخيص
بلغة ومفردات األطفال حفاظا (الصفوف الخمسة األولى 

 :)على المعنى قدر اإلمكان

احنا في مدرسة ولسنا في حديقة حيوانات، أي  .1
غل، تخوفنا بح عليه، واحد يحرك أصبعه بتصيِّ

بعصاية القشاطة، للضرب والتخويف، على ظهره، 
ا قطع خشب بالقوها ى ايديه، األغلبية يستخدمولع

 .سم 30وبعضهم مسطرة مطاط  ،في الشارع

 .الغضب واألساتذة سريع .2

نكتب، جاءت الفرصة، فقال لنا المناوب  ما لحقنا .3
 .أخرجوا يا حيوانات

ما يخلونا نحكي، اذا ابتحكوا كمان كلمة سأحضر  .4
 . العصاية

 .فيه مغاوزة/ على بنت وتترك الباقي زالمعلمة ترك .5

وتقول  -اللوح، وحنا نكتب تمحيتي المعلمة التي تأ .6
 .ما لي عالقة

 .ىعقاب لكل الصف ألنه واحد حك .7

 .ب ومكشرالمعلم يأتي معصِّ .8

المعلمة تأخرنا عن الفرصة  وعن الباص، وبهدلنا  .9
 .تبع الباص عشان تأخرنا بسبب المعلمة

، عطلت، وداومت ولم (...)ت لها قريبالمعلمة ما .10
 تعط حصص بسبب حزنها، وتمضي الحصة

مع  ...و ،...بالخلوي، ويتجمعن بحصص 
 . ...صف / بعضهن

عتدي عليه ألنهم ما بعرفوا مين اللي يعاقب الُم .11
 .اعتدى

المديرة ال تسمع مالحظاتنا ووجهات نظرنا أو  .12
 . ظليظل يروح وللي بده يروح يتقول اللي بده 

 .الطالب بفلوا واإلدارة ال تهتم بهم .13

الحمامات ما األبواب في الصفوف مخلعة، وأبواب  .14
 .رت ما بتفتح ر وان سكَّبتسكِّ

 .الريحة بننخنق من الحمامات غير نظيفة، وسخة، .15

 .الطالب الكبار بسبوا وبسيئوا للطالب الصغار .16

 .على أبواب الحمامات ...كلمات .17

طالب آخر عضه،  ويدعي بأنطالب يعض حاله  .18
 .اآلخر ويعاقب ذلك الطالب

لمسيرة يتحدثوا عن التعطيل، وتوقيف الحصص وا .19
 .يعضنبوحنا 

 .يقولوا ال ترموا محارم، طيب حطوا سلة مهمالت .20

 .زجاج الحمامات مكسور، والطالب بشوفوا بعض .21

 .ال يوجد شطافات في الحمامات .22

 .يبيعوا في المقصف ساندويشات وسخة .23

 ).ال يرجعوا الباقي(  .....أصحاب المقصف  .24

 ....، ....البائع يسب عليهم مسبات  .25

 .عشرة أيام صار له تاريخ الصنع منتهي .26

 .سندويش يابس .27

ووجهة نظر  أعذارهال يعطوا الطالب الفرصة لتقديم  .28
 .عندما تحدث مشكلة في اللباس والزي

 .األوالد يكبوا باقي األكل في الساحة .29

طالبة تغلط كثير في االمتحان، ولكن المعلمة  .30
 .تحطلها صح، وتعطيها عالمة مغاوزة

وف فبنقلوه لصالمشكلة أنه المعلم اللي مش كويس  .31
 . أصغر، مع أن الصغار بحاجة لمعلم كويس

المعلمة بتخصم عالمات مع أنها لم تعطيك الوقت  .32
 . الكافي للكتابة، وتسحب الدفتر

 .القرابة تتدخل في العالمة .33

 .يوم األحد بتبلش الواجبات الكثيرة .34

أحيانا يكون الطالب صوته عالي بطبيعته، ولكن  .35
تفع، فالمعلمة تتضايق المعلمة تعاقبه ألنه صوته مر

 . من الصوت العالي

اذا لم يحل الطالب واجب النسخ، يعاقب بإعاده  .36
 .نسخة عدة مرات 

ل الواجبات نحألنه ما فيه حد يساعدنا في البيت، ف .37
 .غلط، فتعاقبنا المعلمة

 .لبس الزيالم  يروحني على البيت مشي ألن .38

س العجل مع بابا، وسكروا  الباب تأخرنا ألنه نفَّ .39
 علينا، وين انروح؟ 

ال يوجد في المدرسة نظام، فوضى، الطالب القوي  .40
 .له شلة

 .تأخر ألنه أحيانا يكون فيه رادارات في الطريقن .41

أغاني فقط مع أنه هناك آالت موسيقية في  ... .42
 .المدرسة

 .خذوا هاي كره وروحوا العبوا ... .43

من تقول احضروا ، المواد موجودة و...مدرسة .44
 عندكم 

  .تأتي معلمة أخرى تجلس ويشربوا قهوة... حصة  .45

حصة موسيقى ما في موسيقى بس عصاية مطاط  .46
 .لمن يحكي كلمة

 .بنت واحدة ...من يشارك في  .47

نذهب مرة واحدة في األسبوع في حصة  ... .48
 .العربي

 .، ألنه المعلم يقوم بعمل اداري...ما فيش حصة  .49
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هكذا يقول  متأخرين،ا ألنن ...يد حصة نرال  .50
 .المعلم

 صف أول/ تمنعنا من الذهاب إلى الحمام  ...معلمة .51

ثالثة / حطوا نائب لها/ اتغيب كثير ... معلمة .52
 ....أسابيع لم نذهب إلى 

وا مع أبناء بعض الناس ألنهم وزالمعلمين يغا .53
 . ...، ابن ...يعرفونه مثل ابن 

بحضور المشرف يكون المعلم أحسن واحد في  .54
 .يخرج المشرف شوف كيف بتغير انيا، ولمالد

  استنتاجات من ملخص مالحظات أطفال الروضة والطلبة
من األول حتى الخامس في اللقاء المفتوح مع لجنة 

 .التقييم

ان الطالب أو الطفل بصرف النظر عن عمره الزمني لديه  .1
ما يقوله عن الكبار وأنه قادر على تقييم بعض 

، وبالتالي ال بد من مشاركته الخصائص الهامة في المعلم
  واالستماع جيدًا إلى ما يقول ،في التقييم

ضرورة التنسيق بين المعلمين في الممارسات واإلجراءات  .2
التي تتطلب توحيد التعريف االجرائي للزمن، لتنظيم 
الوقت والفواصل الزمنية خالل اليوم الدراسي ومعالجة 

كمه، حتى األخطاء في التخطيط التدريسي واإلداري بح
ال يتحمل الطلبة نتائج القرارات الخاطئة المقصودة وغير 
المقصودة الناتجة عن االختالف في دالالت التعريف 

 .االجرائي للزمن

ضرورة تدريب المعلمين وتوعيتهم بأهمية اختيار األلفاظ  .3
التي يوجهونها للطلبة، وأساليب العقاب، ومخاطر العقاب 

 .وانتقال أثر العقابالجماعي، والعقاب التراكمي، 

ضرورة انتباه المعلم الى خطورة انتقال مشكالته الخاصة  .4
الى غرفة الصف، واشعار الطلبة بصورة مباشرة او غير 
مباشرة بانعكاساتها على سلوكه وردود افعاله ومالمحه 

  .وتضخيم هذه االنعكاسات والمبالغة فيها

أو  االنتباه الى مخاطر اشعار الطلبة بالتحيز المقصود .5
غير المقصود لطالب معين أو لعينة من الطلبة ألي سبب 
ال يحقق اهدافًا تربوية، أو لسبب غير مقنع، فقد يؤدي 

  .الى بيئة صفية ملوثة اجتماعيًا

مراقبة سلوك الباعة في المقصف والنزاهة والصدق  .6
والتزامهم بالشروط الصحية وأخالقيات التعامل مع 

لبيع التي تضمن تأمين الطلبة واالجراءات التنظيمية ل
وصول جميع الطلبة الراغبين بالشراء بصرف النظر عن 
جنسهم وأعمارهم وبأسرع وقت ممكن في ضوء فترة 

  . االستراحة المعطاة لهم

اعادة النظر في تنظيم الحمامات وصيانتها وتشطيباتها  .7
وكفايتها لألعداد الكبيرة من الطلبة، وسهولة استخدامها 

الطلبة وخصوصية االستخدام، ومناسبتها ألعمار 
وتكثيف اجراءات التنظيف في أوقات محددة من اليوم 

  . المدرسي بما يضمن استمرارية توفر الشروط الصحية

ضرورة استخدام المعلمين واالدارة ألسلوب حل  .8
المشكالت، وأهمية جمع المعلومات الدقيقة والصادقة 

نتباه في معالجة المشكالت التي تحدث بين الطلبة، واال
الى خطورة وقوع الظلم او القرارات المتحيزة أو غير 

  .المتوازنة

تفهم وضبط خروج الطلبة من الصفوف وبقائهم في أماكن  .9
محيطة بالمدرسة وتأخرهم عن الدخول أو العزوف عن 
المشاركة في الطابور الصباحي واالستماع او المشاركة 

قد في االذاعة المدرسية، فهي نتائج ألسباب وظروف  
تزول بصورة كلية او تتراجع الى الحد األدنى بزوال 
االسباب الخارجية المتعلقة بالمدرسة والبيت، وأن 
الطالب ضحية ممارسات تراكمية غير تربوية، مما يعني 

  . ضرورة تفهم جميع األطراف المعنية لهذه المعادلة

ضرورة اثراء البيئة المدرسية بالنشاطات المتنوعة  .10
ون بيئة غنية وهادفة بدءًا باإلذاعة الموجهة حتى تك

المدرسية ومرورًا بالحصص ذات الصبغة العملية 
والترفيهية كالفن والموسيقى والرياضة، والتركيز على 
عنصر التشويق في المواد الدراسية األخرى من خالل 
الربط بين النظرية والتطبيق العملي لتكون عملية التعلم 

  . موالتعليم ممتعة للطالب والمعل

ضرورة تحديد اهداف الواجبات البيتية ومراعاة الفروق  .11
الفردية والظروف األسرية، والتنسيق بين المعلمين في 
توزيع عبء هذه الواجبات، واالنعكاسات السلبية لسوء 
استخدام هذه الواجبات على الطالب وأسرته، فقد تؤدي 
 إلى آثار جانبية أكثر من االهداف التربوية الهامشية التي

يتم تحقيقها، وبالتالي ال بد أن تكون موجهة وهادفة 
  .ومدروسة بعناية ومقننة وقابلة للمتابعة

ضرورة انتباه المعلم الى االسباب الكامنة وراء ظهور  .12
سلوكات وممارسات معينة غير مرغوب فيها قد ال تكون 
منسجمة مع توقعات المعلم، فقد يكون السلوك غير 

ردة فعل او للفت االنتباه، أو المرغوب فيه ليس اكثر من 
فالخصائص . لرد االعتبار إلساءة أو إهمال أو اهانة

الطبيعية والعقلية والنفسية متعددة األبعاد وليست 
أحادية البعد، وهنا تأتي خطورة معاقبة الطالب على 
سلوكات تحددها خصائصه الطبيعية أو الوظيفية او 

ف الصفي في الموقفية محكومة  بمزاج المعلم أو الموق
حينه، وربما كانت صفات مكتسبة، وعندها ال بد من 
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نفسية قد تحول  –التفكير باستراتيجيات تربوية 
السلبيات من وجهة نظر المعلم إلى ايجابيات، ألن 
التنوع خاصية ايجابية ويكمن التحدي في كيفية 
استثمارها، وربما يتطلب ذلك البحث عن األسباب 

ات غير مرغوب فيها من خالل الكامنة وراء ظهور سلوك
 .بحوث اجرائية

ضرورة االهتمام بمشاركة اكبر عدد ممكن من الطلبة في   .13
النشاطات المختلفة والمواد ذات الصبغة العملية كالفن 
والموسيقى والرياضة والتجارب المخبرية، وعدم اقتصار 
ذلك على بعض الطلبة ألسباب شخصية، وأن تكون هذه 

اضحة تحت اشراف المعلم المشاركة وفق خطة و
وأهداف محددة، وليس إلشغال الوقت، وتتطلب مثل 
هذه المواد اساليب خاصة في التقويم ليكون واقعيا 

  . يركز على العمليات

ضرورة اهتمام المشرف التربوي بثبات خصائص المعلم  .14
وممارساته وسلوكاته، واستخدام االساليب واالجراءات 

صدق في تقييم المشرف التي تحقق درجة مقبولة من ال
مما يعني ضرورة تأهيل وانتقاء المشرفين . للمعلم

 . المؤهلين القادرين على تقديم خبرات متميزة للمعلمين

ضرورة الوعي واالنتباه الى خطورة االستقواء في  .15
المدرسة بكافة أشكاله ومهما كان مصدره، سواء كان 

ريين، االستقواء من الطلبة أو من المعلمين أو من االدا
باعتباره مرض اجتماعي خطير قد يدمر اي مؤسسة، 
ألنه قد يؤدي الى ردود افعال وظهور اشكال من الرفض 
واالحتجاج المباشر وغير المباشر تنتقل آثاره الى دائرة 
أوسع، فهو نزعة شخصية مكتسبة يتم تغذيتها من بيئة 

فإذا كان استقواء الطالب على . الطالب المحيطة به
يرًا بسبب التشجيع الذي يكمن خلفه اسباب الطالب خط

اجتماعية واقتصادية ووظيفية في بيئة غير سوية، فإن 
استقواء المعلم على الطالب لألسباب نفسها او غيرها 
من األسباب المحتملة أكثر خطورة على المدرسة، مما 
يقتضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنقية بيئة المدرسة 

 التلوث الناجم عن االستقواءمن أي مصدر من مصادر 

مقابلة اإلداريين في المدرسة في اللقاء المفتوح مع لجنة 
  :التقييم

اريين اربعة من اعضاء اللجنة، وجميع اإلد: الحضور من اللجنة
تاريا، ، ومرشدين، وسكرمن مساعدين ومديري المراحل، وفنيين

عاء االرب: ، وتم تحديد موعد اللقاء)15عدد الحضور .(ومراقبين
  2.30 -12.00الساعة  29/4/2008

  

  

 االداريين في المدرسةمع  لةالمالحظات في المقاب تلخيص
ألنه هناك تكنولوجيا وانترنت،  ... الطلبة ال يريدون   .1

  .ويا ريت الطالب يقرأ دروسه
مشكلة المعلمين الذين يكملون دراسات عليا، المعلم  .2

 يمضي الوقت لعلمه الخاص 

ناءهم، وأي كالم يعتبرونه صحيح األهل يسمعون من أب .3
يص، ومن الضروري أن يتحقق ولي األمر حدون تم

 .من كالم ابنه

من  أوالدهم ليتأكدواأولياء األمور ال يتابعون  .4
 وصولهم أو دخولهم في المدرسة 

 .خارج السور ما يحدثالمدير غير مسؤول ع .5

 .ضرورة متابعة الحضور والغياب، وابالغ األهل بذلك .6

ابعة من قبل االدارة وتفعيل العقوبات حتى ضرورة المت .7
من ذوي ( لو كان هناك نفوذ من جهات معينة 

 ).النفوذ

وال  ،)ال يوجد رئيس ديوان( عدم وجود ديوان  .8
يوجد مراقب مبنى، ومن الصعب متابعة أمور الصيانة، 

 .وعدم وجود أمين مستودع للكتب المدرسية

عملي،  أنا ال أدري ما هو/ ال يوجد وصف وظيفي لي .9
، أنا أعاني ...، مكلف ب...، ومرة ...، ومرة ...مرة 

  .من مشكلة

، أنا الجهة المخولة ...أنا  ،...أنا مش عارف أنا  .10
أولياء األمور (بالتعامل مع االتصاالت من الخارج 

 .شكل مشكلة في المبانيتاالتصاالت  ) وغيرهم

زحمة  ،دوام كامل/ نحن بحاجة إلى محاسب ثابت .11
 .عمل

 ،التواصل( ال يعرف مهام اآلخرين  اإلداريقم الطا .12
 ..). والحوار غير كاف

لماذا ) ...مرة ، و...مرة ( المسمى الوظيفي مشكلة  .13
 ال يكون هناك وصف واضح

 . بالتعليمات اإلداريضرورة تعريف  .14

مشغول بأشياء  المرشد ال يقوم بأي ارشاد، فهو .15
 .أخرى، ويقوم بدور غير ارشادي

 .فية ينقلها المعلم إلى المرشدمشاكل االدارة الص .16

 .ليس دوري كمرشد أن أكتب عقوبة، أو أراقب الدوام .17

يداوم المرشد، ومعلم الموسيقى،  اإلرشادبغرفة  .18
  .ومراقب الدوام، فال يوجد خصوصية

  حاجة إلى دورات تدريبيةبالمرشدين  .19
في الواقع المدرسة هي أربع مدارس وليس مدرسة  .20

تلف، فالمدرسة واحدة، وكل مدرسة في موقع مخ
المسميات، وأنا مجبر  في تعيش فوضى ادارية حتى

 .على تكليف المرشدين ألنني في مأزق اداري 

وهذا خطأ كبير،  -معلم الصف يرسل الولد للمدير .21
  ولذلك بدنا آلية لتعيين المعلمين والمعلمات، 
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ل المراسلة، واذهب إلى الصفوف مالممرضة تقوم بع .22
  .لمناداة الطلبة

ن المعلم يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند تعيي .23
  .سلوكه

معلم يقول لطالب سأظل وراك حتى اوصلك لمجلس  .24
  .الضبط

طبعا المعلمين (معلم يكتب بحث له في الحصص،  .25
  ).الذين يكملوا دراستهم

السفينة / يجب أن يكون حسب أسس اإلدارييناختيار  .26
  .دهائمن قا

اختيار المعلم األول يجب أن يكون حسب أسس  .27
  .عةمقن

مشكلة اختيار المعلمين مشكلة تعاني منها المدرسة  .28
  .في أخر سنتين

الفرق في المزايا بين المعلم في التربية والنموذجية  .29
  .أو مغرية ذبةطفيفية جدا، وهي ليست جا

كبرت المدرسة بعدد طالبها، ولم تكبر بكوادرها  .30
  .، ولم تتغير الحمامات، ولم يتغير المقصفاإلدارية

ويشكو  ،خاص يهمه الربح بأي شكل المقاصف قطاع .31
عن  )القفز(الطلبة منه، وهم يبحثون عن بديل بالنط 

  .األسوار
بدنا  ،سنة 29أنا الممرضة الوحيدة في المدرسة من  .32

ممرض، والمفروض أن يتم اعداد برنامج لفحص 
  .الطالب فحص سني وفحص عام

نتيجة للضغط على المركز الصحي ال يتمكنوا من  .33
  .مدرسةالحضور إلى ال

 فما هو البديل؟ ،اذا غابت الممرضة أو اجيزت .34

المقصف قائمة من الممنوعات )  ....انا ك( اعطيت  .35
 .ولم يلتزموا بها

هناك لجنة صحية ولكن دورنا معطل، وهناك تقارير  .36
 .للجنة ولكن ال فائدة منها

المدير عندما يكون من المدرسة يعرف ما يدور فيها،  .37
ربية يحتاج إلى فترة وعندما تأتي بدكتور من الت

 .سنتين للتعرف على المدرسة

يعرف أحد  ألنه الللمدير من خارج المدرسة ميزة،  .38
 .يتحيز ألحدوال 

المشكلة النفسية عند بعض المديرين السابقين  .39
 .والمساعدين ال يتقبل بسهولة عودته إلى معلم

هناك مشكلة نفسية في المدرسة، والعالقات  .40
 .والتواصل

 اإلدارةختيار المدير بمن يشهد له في ضرورة أن يتم ا .41
 .والقيادة وفن التعامل

 .الوضع االداري في  المدرسة معقد .42

 .فيه احزاب في المدرسة لتفشيل المدير .43

لو جاء المدير من داخل المدرسة سيواجه عقبات  .44
 .ويحاول المعلمون تفشيله

أن يثبطوا المدير  السابق يحاولواالمدير  عمن كانوا م .45
 .الحالي

يد الذين عطاؤهم ضعيف من الفوضى في يستف .46
 الفوضى مستفيدون منالمدرسة، هناك 

الزي المدرسي يجب أن يكون عملي، وله القدرة على  .47
التحمل، ومن الضروري اعادة النظر فيه، واألبيض 

 . غير مناسب

 .يجب أن يكون هناك شروط على قبول الطلبة .48

يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة للطالب وللمعلم  .49
 .ضاأي

الحزم مع الطالب والتعامل معهم بعدل ومساواة وعدم  .50
 . التمييز في المعاملة

 .ابالغ أولياء األمور أوال بأول بتصرفات أبناءهم .51

تحقق أولياء األمور من المعلومات التي تنقل ضرورة  .52
إليهم من أبنائهم، وعدم التعامل بالعواطف وتصديقهم 

 .خطأأو الوقوف إلى جانبهم حتى لو كانوا على 

استنتاجات من ملخص مالحظات االداريين في المدرسة في  
 اللقاء المفتوح مع لجنة التقييم

البحث عن آلية إلعادة النظر في وضع المكتبة بالمدرسة ودور  .1
المكتبة كمصدر من مصادر المعلومات في ضوء ما يوفره االنترنت 

  . وقاعدة البيانات
ة في القضايا ضرورة تكثيف التعاون بين البيت والمدرس .2

المشتركة، وتوعية أولياء األمور بتحمل مسؤولياتهم تجاه ابنائهم 
متابعة وصولهم إلى المدرسة في الوقت المناسب، : من حيث

واهتمامهم بتناول وجبة االفطار قبل القدوم الى المدرسة، وتوعية 
  . ابنائهم بنوعية المشتريات واألضرار الصحية لبعض األطعمة

ي الهيكل التنظيمي للمدرسة بعد ان اصبحت فعليًا اعادة النظر ف .3
اكثر من مدرسة في حجمها وتوزيع ابنيتها وانعكاس الفصل 

  .واالسوار على العمل االداري كمًا ونوعًا
ضرورة توعية اولياء األمور بأهمية التبصُّر بالمفردات  .4

المستخدمة في أي حوار يخص المدرسة مع أبنائهم والذي يمكن ان 
 .تكوين اتجاهات سلبية نحو المدرسة يساهم في

ضرورة تحديد مهام الموظف وواجباته في ضوء حاجات  .5
المدرسة والمسمى الوظيفي، وان تكون واضحة وتفصيلية، وضرورة 
توقيع الموظف عليها، وتسليمه نسخة منها، وان تتم المساءلة 

 .واتخاذ القرارات األدارية في ضوئها

 :ادالنظر بما يلي فيما يخص اإلرش .6

  ضرورة اعادة النظر في تنظيم العمل اإلداري واحتياجات
المدرسة من اإلداريين بعد ان تم الفصل بين الذكور 

 .واإلناث
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  اعادة النظر بصورة جذرية في العملية اإلرشادية في
 .المدرسة ودور المرشدين ومهامهم الوظيفية

 ضرورة تزويد المدرسة بعدٍد كاٍف من المرشدين. 

  المكان المناسب للعملية اإلرشاديةضرورة تحديد. 

  الحاق المرشدين بدورات تدريبية لمتابعة نموهم
  .األرشادي

تنظيم دورات تدريبية مستمرة للمعلمين في المجاالت التي  .7
تتعلق بخصائص المتعلمين، وتوعيتهم بأشكال اإلساءة 
لألطفال، وخطورة ممارسة المعلم ألي شكل من اشكال 

 ).المرشد -المعلم (ورهم اإلرشادي اإلساءة، وتعريفهم بد

تعريف الطلبة بأن هناك عقاب مثلما ان هناك تعزيز ومكافأة،  .8
وان العقاب يختلف عن اإلنتقام وال يعكس كره المدرسة 
للطالب، بل هو في حدود ما تقتضيه مصلحة الطالب اوًال، 
ومصلحة الجماعة والمؤسسة ثانيًا، ويحبذ هنا إعطاء نماذج 

 .ية في هذا اإلطارومواقف تربو

اعادة النظر في ما يسمى باألسس والمعايير المعتمدة في  .9
اختيار المعلمين وتعيينهم، وان يؤخذ باإلعتبار الخصائص 
الشخصية والنفسية واإلجتماعية للمعلم، ووعيه بأدواره 
التعليمية واإلدارية واإلرشادية، وقدراته في التحليل 

لحقوق والواجبات، ومعايير والتواصل، وتقديره للحوار وفهم ا
 .الجودة ومبدأ اإللتزام بها

اعادة النظر في الخدمة والرقابة الصحية في المدرسة ودور  .10
الممرضة بعد ان تضاعف اعداد الطلبة، وتم الفصل بين 
المباني، وتحديد دور المركز الصحي ووضع آلية واضحة 

 .وبرنامج محدد لتقديم خدمة افضل

اصة بالمعلمين الذين يلتحقون ضرورة تحديد تعليمات خ .11
بالجامعات او يقومون بأعمال اخرى تنعكس سلبيًا على دوامهم 
وقيامهم بواجباتهم المدرسية، ومستوى أدائهم وطبيعة 
التداخل بين األدوار داخل المدرسة وخارجها، وتعظيم 

 .اإليجابيات وتقليل السلبيات

ما يقدمه  ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة ووضع الضوابط على .12
المقصف من مواد غذائية من حيث قيمتها الغذائية، واسعارها 
ونظافتها، واضرارها الصحية الفورية والبعيدة المدى، وطبيعة 

 .المخلفات التي يتركها الطلبة في ساحة المدرسة

ضرورة اإلنتباه الى خطورة الشلل الذي قد يحدث في  .13
بين التغيير  المدرسة بسبب الخلل اإلداري، وضرورة التمييز

اإلداري واإلصالح اإلداري، فالتغيير غير المدروس قد يخلق 
وتزداد الخطورة عندما تعزز  ،صراعًا اداريًا يؤذي المؤسسة

بعض الكوادر في المؤسسة هذا الصراع غير المعلن لمصلحة 
 .شخصية

ضرورة اعادة النظر في الزي المدرسي حتى ال يكون سببًا في  .14
نحو المدرسة، وظهور تناقض بين  تكوين اتجاهات سلبية

قناعات الطلبة واولياء امورهم، وقناعات كوادر المدرسة 
أنفسهم،  والتفكير بالدالالت اإليجابية المحتملة للزي الموحد 

واإلنعكاسات السلبية المحتملة في ضوء الفروق في األذواق 
 .والتصاميم

لناتجة عن ضرورة االنتباه الى اإلنعكاسات اإلدراية السلبية ا .15
سياسة خلط األوراق، وتحقيق عالقات اجتماعية داخل اإلدارة 
من جهة، وبين اإلدارة والكوادر األخرى من جهة ثانية، من 
خالل تعريف اجرائي غير صحيح لمفهوم الرضا الوظيفي على 
حساب اإللتزام الوظيفي ووضوح الدور الوظيفي وفق الحد 

 .األدنى من معايير الجودة

يق الممارسات السلبية والنشاطات اإليجابية ضرورة توث .16
للمعلم او الموظف ) Portfolio(المتميزة في ملف خاص 

اإلداري، وان تتم المساءلة وفق معلومات تراكمية وموثقة، 
وتفعيل مبدأ المكافأة والعقاب، انطالقًا من مصلحة المدرسة 
وحقوق الطلبة واإلنتباه الى خطورة اصدار عقوبات غير 

 .او غير مقنعة، قد تكون مبنيَّة على ردود افعال مدروسة

االشارة الى دور الكبار وما يمارسونه من افعال واقوال  .17
وسلوكات ايجابية أو سلبية مقصودة او غير مقصودة مباشرة 
او غير مباشرة في تشكيل سلوك وتصرفات الطلبة، 
واتجاهاتهم نحو المؤسسة بكافة كوادرها وموجوداتها، وكيفية 

بير عن ردود األفعال، بالرفض والتخريب والعبث والعدوان التع
 .واثبات الذات

الجولة الميدانية واللقاء بين لجنة التقييم وإدارة المدرسة قبل 
 :الجولة الميدانية

 ستة من أعضاء اللجنة :الحضور  

 عبدالله بني عبدالرحمن، . د: الحضور من ادارة المدرسة
ء الحموري، السيد السيدة نجوى خصاونة، السيدة هيفا

  اخليف ربابعة

 9:30الساعة  5/5/2008األثنين : التاريخ والموعد -
1:15  

 موضوع اللقاء: 

  مناقشة موضوع اإلشراف .1
مناقشة موضوع فترة اليوم الدراسي، وموقع المواد  .2

الفن،  الرياضة،(ذات الصبغة العملية وهي 
 ).الموسيقى، المهن

 .الطاقة االستيعابية لمبنى الروضة .3
 

 يارة الميدانية وشملتالز: 

 .عينة من مكاتب اإلداريين، ومكاتب المعلمين والمعلمات .1

 .عينة من الغرف الصفية .2

 ).غير معّرفة حاليًا(غرفة الرسم سابقًا  .3

 .المكتبة في مبنى الطالبات .4

 .دورات المياه في مبنى الطالب ومبنى الطالبات .5

 .مشارب المياه في مبنى الطالب ومبنى الطالبات .6
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 .فن في مبنى الطالباتغرفة ال .7

 .مختبر األحياء في مبنى الطالبات .8

 .مختبر الكيمياء واألحياء في مبنى الطالب .9

 .مقصف الطالب .10

 .قاعة الموسيقى في مبنى الطالب .11
 اإلشراف: 

دراسة قائمة أسماء فريق اإلشراف، ومناقشة توزيعهم  .1
حسب التخصصات التربوية واألكاديمية ضمن المادة 

 .)25(الواحد وعددهم 

دراسة قائمة المعلم األول، ومعايير تعيين المعلم األول،  .2
 ).15(والجهة التي تعيِّنهم وعددهم 

التعرف على مهام المعلم األول، والتغير في المهام خالل  .3
السنتين األخيرتين في ضوء التغير في برنامج اإلشراف 

 .التربوي

 سةالمالحظات والمداوالت من مقابلة اإلدارة العليا في المدر: 

الجمع بين المشرفين من التخصصات األكاديمية والتربوية  .1
 .للمادة الواحدة

اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلصدار كتاب التكليف  .2
 .الرسمي للمشرفين قبل بدء العام الدراسي

تحديد األسس والمعايير المناسبة الختيار المشرفين  .3
 .الخارجيين

 .ختيار المعلم األولتحديد األسس والمعايير المناسبة ال .4

تحديد آلية للتنسيق بين المشرف الخارجي والمعلم  .5
 .األول

ربط مقدار المكافأة لقاء العمل اإلشرافي بمدى قيام  .6
 .المشرف بمهامه اإلشرافية التي تحددها ادارة المدرسة

تخصيص نسبة من العالمة المخصصة لإلشراف للمعلم  .7
 .األول وفق أسس ومعايير محدده

ظر في التعليمات الخاصة بالعقوبات المدرسية اعادة الن .8
لتكون رادعة وتضمن عدالة القرارات ونزاهتها، وتضمن 
هيبة المعلمين ومكانتهم، وبالتالي هيبة المدرسة 
ومكانتها كمؤسسة لجميع الطلبة وتضمن حقهم في 

 .التعليم األفضل في مناخ هادئ ومناسب

يد ضرورة وضع تعليمات لقبول الطلبة وشروط تجد .9
قبولهم، والزام اولياء األمور بالحرص على مصلحة 
المدرسة جنبًا الى جنب مع حرصهم على بقاء الطالب 

 .في المدرسة

تفعيل حصص المواد العملية بما يضمن مشاركة ضرورة  .10
جميع الطلبة، ومراعاة مبدأ الفروق الفردية واالستفادة 
من ايجابيات التنوع، وتفعيل دورها في تعزيز مبدأ 

مشاركة، وبالتالي تفريغ الطاقات في االتجاه اإليجابي ال
 .وتعزيز تقدير الذات لدى الطالب

  
  

 المالحظات  والمداوالت من الجولة الميدانية في المدرسة: 

مكاتب المديرين المساعدين في مبنى الطالبات وتوزيع  .1
 مناخًا إداريًا مناسبًا راإلداريين في المباني ال توف

الصفية تحتاج إلى متابعة صيانة المقاعد في الغرف  .2
مستمرة في ضوء مستوى جودة المواد المصنوعة منها 

 وطبيعة تصميمها

المواقع التي جرت عليها أعمال الصيانة وخاصة في  .3
دورات المياه تكشف عن أهمية الدقة واإلتقان في 
إجراءات الصيانة حتى ال تزيد من التشويه في 

 .التشطيبات

تعقيمها ومواقع مشارب المياه ال تنظيف دورات المياه و  .4
تعطي مؤشرًا مريحا على مستوى االستعداد الذي 
تتطلبه إجراءات الوقاية الصحية، وال تتناسب مع 

 .االستخدام المكثف لها

األلواح المستخدمة في الصفوف تتطلب توفير أقالم كافية  .5
ومناسبة وذلك النعكاس جودة األقالم التي يستخدمها 

 .ات التفاعل الصفيالمعلم على مجري

مختبرات العلوم في مبنى الطلبة غير قابلة للتعديل، وهي  .6
 .طالب 12غير مهيأة الستقبال اكثر من 

لها مشرف ) فيزياء، احياء كيمياء،(جميع المختبرات  .7
طوابق، ومختبر األحياء  3مختبر واحد، وموزعة في 

معطل كليًا، وهى ضيقة جدا، وتصميمها غير موجه 
 .ب الفردية أو العروض العمليةلهدف التجار

في مبنى الطالب ال يوجد من الناحية العملية مكتبة او  .8
 .قاعة موسيقى أو مهني، فهي مواد شكلية في البرنامج

إال أنه بحاجة ) مدرسة الذكور(بالرغم من حداثة البناء .9
إلى إشراف ومتابعة مستمرة ألي تلف او خلل في 

مشارب أو المقاعد التمديدات الصحية أو األبواب أو ال
أو التمديدات الكهربائية في ضوء ما تتعرض له من 

 .تخريب غير طبيعي

بعض غرف المعلمين في مبنى الطالبات متعددة  .10
االستخدامات، فأدوات تجهيز بعض المشروبات الساخنة 
تحتل جزءًا البأس به من حجم الغرفة، باإلضافة إلى 

تعملة تخزين بعض الكراسي المكسرة وأجهزة غير مس
 . في جزء آخر

تحديد موقع في كل طابق خاص بتقديم خدمة للمعلمين  .11
اثناء اإلستراحة للحصول على المشروبات الساخنة بدالًَ 

 .من استخدام الغرف وبشكل يفتقر الى الترتيب واألمان

تقتصر المكتبة على حصة واحدة في مادة اللغة العربية،  .12
بوع كثيرة من منطلق ان حصص اللغة العربية في األس
 .  نسبيًا، وهناك عزوف عام عن استخدام المكتبة
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هناك بعض الغرف والمواقع في مبنى الطالبات يقع بعضها  .13
في واجهة الممرات تستعمل كمستودع للمواد المكسرة 

 .والتالفة بشكل غير مقبول في ضوء معيار الذوق العام

ازدحام شديد بين الطلبة في فترة االستراحة عند  هناك .14
قصف لتامين احتياجاتهم قبل انتهاء فترة االستراحة الم

بالرغم من محاوالت إدارة المقصف معالجة هذه المشكلة 
معالجة جزئية من خالل تعدد المسارب عندما يتوفر 

 .طلبة يعملون في المقصف من الجامعة باألجرة

-interim meta:  تقييم المرحلة السابقة من التقييم 
evaluation   

 4:15الساعة  12/5/2008جتماع يوم اإلثنين موعد اإل 
  .في رئاسة الجامعة

 اربعة من اعضاء اللجنة: الحضور 

 المداوالت: 

  بحث العناصر المحتملة في التقرير في ضوء األغراض
المحتملة للتقييم والجهات المستفيدة من التقييم، 
واجراءات عرض البيانات الكمية والنوعية، وتعدد 

 .حليل للبيانات النوعيةمراحل التفريغ والت

  توزيع قوائم ملخص المالحظات الخاصة بالمقابالت
اولياء األمور، الطلبة من الروضة الى : للفئات الثالث

والطلب من اعضاء . الصف الخامس، واإلداريين
اللجنة دراستها بشكل مستقل، وصياغة توصيات 
مقترحة في ضوء المالحظات الخاصة بكل مقابلة، 

المالحظات التي انفردت بها كل فئة او  والتقاطع بين
 .بين الفئات

  الطلب من مدير المدرسة استكمال تعبئة النموذج
 .الخاص ببعض اإلحصائيات في المدرسة

  على موعد اإلجتماع القادم ليكون يوم االتفاق
في رئاسة  10:00الساعة  21/5/2008األربعاء 

لتفريغ الجامعة في ضوء الفترة المتوقعة إلنهاء عملية ا
 .األولى ألستبانات الطلبة واستبانات المعلمين

  :االتفاق عليه في تقييم المرحلة السابقة تمَّ متابعة ما

  00الساعة  21/5/2008موعد اإلجتماع يوم االربعاء: 
   .في رئاسة الجامعة 10

 خمسة من اعضاء اللجنة: الحضور.  

 المداوالت: 

بانات الطلبة است دراسة نتائج التفريغ للبيانات النوعية من .1
 .واستبانات المعلمين

دراسة نتائج التحليل الكمي للتقديرات االجمالية في  .2
، واجراء بعض بانات الطلبة واستبانات المعلميناست

 :المقارنات كنماذج والتوصل الى االستنتاجات التالية

 ردة في كانت تقديرات الطلبة شاملة لجميع المجاالت الوا
، رسة، المعلمين، الطلبة، االرشادادارة المد(االستبانة 

، المكتبة، المالعب والطابور الصباحي االذاعة
والصاالت، الزي المدرسي، دورات المياه، المقصف 

، الساحات برنامج الحصصوالتسوق، غرفة الصف، 
، النشاطات المناوبة، المواصالتالمدرسية، 

  )والمختبرات ،االجتماعية والترفيهية

  بين تقديرات الطلبة ) ر إحصائيمن منظو(هناك اتفاق
اإلدارة (وتقديرات المعلمين في المجاالت التالية 

المدرسية، الطلبة، اإلذاعة والطابور الصباحي، 
وكان ) المكتبة، الصالت والمالعب، المقصف والتسوق

هناك اختالفًا جوهريُا بين التقديرات في باقي 
  .المجاالت

  مجاالت 10(كانت تقديرات الطلبة لمعظم المجاالت (
عن في المتوسط مما يعني عدم الرضا  3أقل من 

  .الخدمات والنشاطات في المدرسة

  بالرغم من السلبيات االدارية والتعليمية التي ظهرت من
خالل المقابالت والزيارات واالستبانات، إال أن 
التقديرات اإلجمالية الخاصة باإلدارة والمعلمين 

على من وجهة نظر مقارنة بالمجاالت االخرى هي اال
الطلبة، مع أنها كانت أقل من المستوى المطلوب 

  .عن مدرسة نموذجية عندما نتحدث

  هناك تقديرات متدنية جدا لبعض المجاالت مثل دورات
المياه ومياه الشرب والمناوبة، ومتدنية في مجاالت 

االذاعة والطابور الصباحي والزي : اخرى مثل
واالجتماعية المدرسي والنشاطات الترفيهية 

 .والمواصالت واالرشاد والمكتبة

التوصيات المقترحة من كل اعضاء اللجنة في ضوء  .3
قراءاتهم لقائمة المالحظات الموزعة في الجلسة السابقة، 
ومجمل قراءاتهم للمالحظات والمعلومات المتوفرة لديهم 
من المصادر االخرى من المقابالت والزيارات 

  .واالستبانات

على الحالة العامة لوضع المدرسة في ضوء  نظرة اجمالية .4
التغير باعداد الطلبة وحجم الشعبة الواحدة والتغير 
بالتعليمات الخاصة بتثبيت المعلمين والمسميات االدارية 
من مدير عام ومدير مراحل الى مدير ومساعدين ثم 
التغيرات في الكوادر االدارية بعد اضافة البناء الجديد 

المبنيين والتنقل بينهما ووضع  والشيك العازل بين
المختبرات والمكتبة، وفي ضوء ذلك كانت المالحظات 

 -:واالستنتاجات المطروحة تتلخص بما يلي 
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  الشبك الحديدي العازل بين المدرستين ووجود بوابة
النتقال المعلمين واالداريين او الضيوف بين 
المدرستين او مرور بعض الطلبة لحاجات معينة بعد 

، ووقوف بة لهمل على موافقة بفتح البواالحصو
الطالب والطالبات على جانبي الشبك بحكم وجود 
الظل لالشجار الكثيفة الواقعة على الحد الفاصل كل 
هذا خلق حالة من االحتقان او حالة نفسية معينة او 

، او الثقة شعورًا باإلهانة او مناخًا ممزوجًا  بعدم
/ سجون العزل الذي يأخذ صورة من صور ال

جنه وال يحافظ عليه والمسجون قد ال يدافع عن س
  .وال ينتمي له

  في غرفة ) في مبنى الطالبات(وجود مساعدين ثالثة
عادية وشعور بين المساعدين بأن المطلوب من كل 

أن تقوم باعمال المديرة مع طاقم إداري  -منهما أ
وجود  -ب.مشترك بين المدير العام واالدارتين

منفصل ومرتبط اداريًا باإلدارة  مساعد في مبنى
المبنى الثاني، معلمين  المركزية أو المدير العام في

، واذاعة مدرسية منفصلة، مشتركين، وجود حاجز
واستراحات مختلفة، وتوزيع غير عادل لبعض 

، في المختبرات العلمية فرص غير متكافئة ،االداريين
  .وفرص غير متكافئة في المكتبة

 حقل تجارب في تعيين المدير العام  تحول المدرسة الى
مرة من داخل المدرسة ومرة من الجامعة ترتب عليه 
نوع من التنافس السلبي الخفي، واستقطاب داخلي 
في المشاعر، وانقسام غير معلن او شبه معلن بين 
المعلمين، وبالتالي انعكاس سلبي على المناخ اإلداري 

  .في المدرسة 

 قض في الخصائص السيكولوجية التنوع الكبير وربما التنا
واألنماط االجتماعية أألسرية أدت إلى تباينات واضحة 
في تعريف مصطلحات ذات صلة بالتكيف او التوافق 
المدرسي مثل الحماية، وتقدير الذات، وقوة 

 الشخصية، وبالتالي افراز مظاهر من االستقواء،

وانعكس . والتبرير، والشللية ،، والمواجهةوالرفض
ى ظهور انماط مختلفة من العالقة بين ذلك عل

المعلمين والطلبة، بعضها على شكل تحٍد اوالمعاملة 
. بالمثل أو على شكل إنسحاب او على شكل رضوخ

ويصاحب هذا التنوع والتناقض تشكيل بيئة مناسبة 
إو خصبة إلنبات شخصيات غير سوية تحقق من 
خاللها مصالح شخصية، وبروز عالقات اجتماعية غير 

 .يةوس

  إيجاد حل جذري لمشكلة مختبرات العلوم في مبنى
الذكور في ضوءالتصميم الحالي لهذه  المختبرات كأن 
يتم بناء طابق جديد او جزء من طابق مخصص 

مخططات لهذا الغرض او اعادة التصميم في ضوء 
 .هندسية

 ومداخل ومخارج مدرسة  ،إعادة تصميم السور الخارجي
وتجميلها من خالل توظيف الذكور، وتنظيم الساحات 

ع كلية مهارات الطلبة وهواياتهم الفنية بالتعاون م
وقد قامت اللجنة بزيارة . الفنون بعد اعادة التصميم

موقع المدرسة لدراسة هذا المقترح وانظم الى اللجنة 
مسؤول من القسم الهندسي ومسؤول من الحرس 
الجامعي للخروج بتصور ألفضل تصميم يحقق 

قل التكاليف وبأقل اآلثار الجانبية االهداف بأ
 .المحتملة

   اشراك الطلبة بنشاطات تعزز اتجاهاتهم نحو مدرستهم
ليتحولوا من مخربين لمرافقها الى معارضين لمن يقوم 

 .بإتالفها

  :االستنتاجات والتوصيات وعرض عناصر التقرير

 8:30، الساعة 28/5/2008األربعاء : جتماعموعد اال -
من اعضاء اللجنة ومتابعة اإلجتماع  بحضور ستة 11:00

بحضور  11:00-8:30، الساعة 28/5/2008الخميس 
 .خمسة من اعضاء اللجنة

 المداوالت: 

  قراءة الصيغة النهائية لالستنتاجات والتوصيات
  وإقرارها

  تبويب االستنتاجات والتوصيات في مجاالت
  رئيسية، وإقرار مسميات هذه المجاالت 

 تقييم المقدم لألستاذ تحديد أقسام تقرير ال
 :الرئيس والبنود الرئيسية في كل قسم وهي 

a. إجراءات التقييم: القسم األول.  
b. االستنتاجات والتوصيات: القسم الثاني. 

c. المالحق: القسم الثالث.   

 رئيس اللجنة برفع تقرير التقييم إلى  تفويض
 .األستاذ الرئيس

  اإلقتراحات والتوصيات

 درسةالهيكل التنظيمي للم: اوًال
إعادة النظر في توزيع مكاتب مساعدتي المدير  .1

للمرحلتين في مبنى الطالبات لتكوين وحدات إدارية شبه 
الموقع الحالي عبارة : مالحظة(مستقلة في المبنى نفسه 

عن تجمع إداري يضم المدير والمساعدين، والكوادر 
اإلدارية األخرى، ويشهد تداخًال بين المراجعين من 

لهذه اإلدارات، وتداخل حركة الطلبة بين  أولياء األمور
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اإلدارات، مما يعيق العمل اإلداري وإجراءات المتابعة 
 ). اإلدارية

توفير مكان خاص في كل مدرسة الستراحة المعلمين،  .2
 . وعدم استخدام مكاتب المعلمين ألغراض متعددة

تخصيص مستودع للمواد التي تحتاج إلى صيانة أو غير  .3
ن يتم صيانتها أو إتالفها أو إرجاعها المستخدمة، إلى أ

 .حسب األصول

االنتباه إلى انعكاسات التغيرات اإلدارية المتعاقبة السريعة،  .4
 .الن التغيير اإلداري قد ال يحقق اإلصالح اإلداري

تجهيز المدرسة بنظام للرد اآللي، واتخاذ اإلجراءات  .5
اإلدارية والفنية التي تنظم االتصال من خارج المدرسة، 
وإعداد نشرة تحدد فيها األسماء والوظائف 
والتخصصات، وأرقام الهواتف التي تؤمن خدمة سريعة 

 .للمراجعين

 اإلدارة واإلداريون: ثانيًا
وضع قائمة من األسس والشروط التي تنظم العالقة بين  .1

البيت والمدرسة، وتفصح عن سياسة المدرسة تجاه 
عالقة بين بعض الممارسات المسيئة، وكذلك بالنسبة لل

 .الطالب والمعلم

ضرورة توقيع ولي أمر الطالب والطالب نفسه على وثيقة  .2
شرف تتضمن أخالقيات الطالب تعّدها المدرسة، وتتم 
مساءلة الطالب على أساسها، وتحديد العقوبات التي 

 .تناسب المخالفة للتعليمات المدرسية وأخالقيات المتعلم

نشاطات اإليجابية ضرورة توثيق الممارسات السلبية وال .3
للمعلم أو الموظف ) Portfolio(المتميزة في ملف خاص 

 .اإلداري، وان يتم التقييم وفق معلومات تراكمية وموثقة

ضرورة توعية الطلبة بأن هناك جهة محددة في المدرسة  .4
يمكن أن تدرس المخالفات والسلوكيات العدوانية وأشكال 

أي جهة في اإلساءة التي يمكن أن تلحق بالطالب من 
المدرسة، وهي التي تحدد العقوبة المناسبة، وان 

المدرسة ترفض قيام الطالب بالتصرف نيابة عن تلك 
 .الجهة

ضرورة الوعي واالنتباه إلى خطورة االستقواء بكافة  .5
أشكاله ومهما كان مصدره سواء كان االستقواء من 

الطلبة أو من المعلمين أو من اإلداريين او من أولياء 
 . وراألم

في ...) إدارة ومعلمين(استمرار جاهزية كوادر المدرسة  .6
متابعة انصراف الطلبة من المدرسة، وإعطاء فترة الذروة 

 .عند االنصراف المزيد من االهتمام والمالحظة

تفعيل التعليمات الخاصة بالمعلمين الذين يلتحقون  .7
بالجامعات او يقومون بأعمال اخرى تنعكس سلبيًا على 

يامهم بواجباتهم المدرسية، ومستوى أدائهم دوامهم وق
 .وطبيعة التداخل بين األدوار داخل المدرسة وخارجها

االنتباه إلى االنعكاسات اإلدارية السلبية الناتجة من تعريف  .8
إجرائي غير صحيح لمفهوم الرضا الوظيفي على حساب 

 .االلتزام الوظيفي ووضوح الدور الوظيفي

لة التأخر في الفترة الصباحية أو تفهُّم أعذار الطلبة في حا .9
مخالفة الزى المدرسي، وتجنب األحكام الجاهزة مسبقًا، 
واالستماع إليهم واالبتعاد عن التشنج في معالجة مثل 

  .هذه المخالفات
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضبط عدد الطلبة في الشعبة  .10

طالب، وخاصة في مرحلة التعليم ) 25(ليكون السقف 
  . األساسي

خاذ اإلجراءات اإلدارية ليكون لقاء أولياء األمور ات .11
بالمعلمين في أوقات مناسبة وأكثر تنظيمًا لتحقيق اهدافه 

 .خالل العام الدراسي

طرح شعارات في المدرسة و مناقشة مسوغات ودالالت  .12
الشعارات لتحقق أهداف تلك مثل هذه الشعارات وتطبيق 

 :ئمة مثلمحددة أو تعزز تحقيق أهداف برامج أخرى قا

 نحب أن نسمع منك. 

 يوم بال زي مدرسي. 

 التسامح شعارنا. 

 التفكير في دائرة أوسع. 

 التعليم السعيد. 

 تعلم وانت تلعب. 

 كل طالب ذكي. 

 قِيم نفسك. 

 الفشل بداية النجاح. 

 اإلفطار المبكر. 

 الفشل بداية النجاح. 

 كل طالب قادر على التعلم. 

 نعم للحرية وال للتمرد. 

  المتبادل وال لإلستقواءنعم لإلحترام. 
تشخيص الحاالت التي يمكن أن تصنف ضمن ما يسمى  .13

باالستقواء أو التنمر مهما كان نوعه، ومعالجتها 
  .باألساليب التربوية

دراسة االنعكاسات السلبية لتغّير معلم المادة الواحدة  .14
واتخاذ االجراءات الكفيلة  ،عدة مرات ألي سبب كان

  . لى الطلبةبتخفيف آثارها السلبية ع
التفكير باآلثار الجانبية للنشاطات التي تتطلب تعطيل  .15

الطلبة جزئيًا أو كليًا، أو تعطي الطلبة انطباعًا أو ايحاًء 
بأن التعطيل مشروع أو مرغوب فيه، مثل المناسبات 

  .الوطنية او الحفالت والمعارض المدرسية والرحالت
سلوب التفكير بالمخاطر التي قد تنجم عن استخدام ا .16

حرمان الطالب من الدوام أو إخراجه من الصف كعقاب 
وضرورة . دون إبالغ ولي األمر أو إدارة المدرسة بذلك

االنتباه إلى العقاب المضاعف أو المركب أو العقاب 
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المتسّرع المبني على انطباعات وافتراضات قد ال تكون 
  .صحيحة

االنتباه إلى خطورة المحسوبيات والعالقات الشخصية  .17
انعكاساتها السلبية المحتملة على المناخ االجتماعي في و

 .المدرسة

تحديد الوصف الوظيفي لإلداريين في ضوء المسمى  .18
الوظيفي، وضرورة توقيع الموظف عليها، وتسليمه نسخة 

منها، وان تتم المساءلة واتخاذ القرارات اإلدارية بحقه 
 .على اساسها

  المعلمون: ثالثًا
المعايير المعتمدة في اختيار اعادة النظر باألسس و .1

المعلمين وتعيينهم وتجديد عقودهم، وان يؤخذ 
باالعتبار الخصائص الشخصية والنفسية واالجتماعية 

 .للمعلم، ووعيه بأدواره التعليمية واإلدارية واإلرشادية

ضرورة تفعيل دور المعلم االرشادي والتربوي وتفهم .  .2
تحويل كل  احتياجات الطلبة بمختلف األعمار، وعدم

  .الحاالت الى المرشد
توعية المعلمين باإلساءة اللفظية وغير اللفظية للطلبة  .3

التشهير والشتم والتحقير واإلهانة والحط من (مثل 
والبحث في أسباب السلوك غير المرغوب فيه ) القيمة

 .أكثر من االهتمام في البحث عن عقاب للسلوك

عالجة توعية المعلم بدوره او تفعيل دوره في م  .4
اإلشكاالت الناتجة عن مقروئية الكتاب المدرسي، وطريقة 
عرض مادة الكتاب، وحسن االختيار للمادة العلمية في 
ضوء المعايير التربوية، وعدم االنطالق من مسلمات أو 

 .افتراضات مطلقة

ضرورة تحديد اهداف الواجبات البيتية ومراعاة الفروق  .5
بين المعلمين في الفردية والظروف األسرية والتنسيق 

توزيع عبء هذه الواجبات، واالنعكاسات السلبية لسوء 
استخدامها على الطالب وأسرته، حتى تكون موجهة 

  .وهادفة ومدروسة بعناية ومقننة وقابلة للمتابعة
تفهُّم المعلمين لمبدأ الفروق الفردية، وتعدد األبعاد في  .6

 المتعلم، والتصرف وفق أسس علمية) Profile(خريطة 
وتربوية، واالستفادة من نتائج البحوث ذات الصلة 
بتعديل السلوك، وعدم النظر الى الصف كوحدة 

  .متجانسة في التدريس والمعاملة
تعريف المعلمين باألسس التربوية، وأشكال اإلساءة  .7

المحتملة للطالب، ومخاطرها ودورها في خلق اتجاهات 
مظاهر سلبية، وظهور السلوكيات غير المرغوبة، وبروز 

االحتجاج او الرفض المباشر وغير المباشر بما في ذلك 
اإلنعكاسات السلبية المحتملة لعملية التقويم 

 .واإلمتحانات

ضرورة استخدام المعلمين ألسلوب حل المشكالت،  .8
وأهمية جمع المعلومات الدقيقة والصادقة في معالجة 

المشكالت التي تحدث بين الطلبة، واالنتباه الى خطورة 
  .وع الظلم او القرارات المتحيزة أو غير المتوازنةوق

التنسيق بين المعلمين لتنظيم الممارسات واإلجراءات في  .9
االنتقال من حصة الى اخرى او بين الحصة واالستراحة، 
وطريقة التعامل مع الوقت، ومعالجة األخطاء في 
التخطيط التدريسي واإلداري بحكمه حتى ال يتحمل 

ارات الخاطئة المقصودة وغير المقصودة الطلبة نتائج القر
الناتجة عن االختالف في دالالت التعريف االجرائي 

  .للزمن
انتباه المعلم إلى خطورة انتقال مشكالته الخاصة الى  .10

غرفة الصف واشعار الطلبة بصورة مباشرة او غير 
مباشرة بانعكاساتها على سلوكه وردود افعاله ومالمحه 

  .والمبالغة فيهاوتضخيم هذه االنعكاسات 
االنتباه الى مخاطر اشعار الطلبة بالتحيز المقصود أو  .11

غير المقصود لطالب معين أو لعينة من الطلبة ألي سبب 
ال يحقق اهدافًا تربوية، أو لسبب غير مقنع قد يؤدي 

 .الى بيئة صفية ملوثة اجتماعيًا

 .متابعة اإلدارة لضبط استخدام المعلمين لألجهزة الخلوية .12

دوات ومحاضرات وورش عمل ضمن برنامج عقد ن .13
تدريبي دوري لجميع المعلمين والعاملين والمديرين في 

 :مجال

  السلوك التنظيمي لتعزيز العالقة السوية واساليب الحوار
 .بين اإلدارة والمعلمين، والمعلمين والطلبة

 اخالقيات العمل المدرسي واخالقيات التعليم بشكل عام. 

 المدرسي للطالب داخل غرفة  أشكال اإلساءة والعنف
 .الصف وخارجها

  تحليل المحتوى الدراسي واستخالص األفكار ومساعدة
 .الطلبة في التغلب على ضعف مقروئية الكتاب

 استخدام استراتيجيات تعديل السلوك. 

  اكساب المعلمين مهارات حل الصراعات والخالفات
 .الطالبية

البحث العلمي حفز المعلمين واإلدارة على استخدام نتائج  .14
في العملية التربوية، وعقد ندوات وورش عمل خاصة 
لمناقشة أوراق بحثية في موضوعات مختارة تهم العملية 

 .التربوية
توعية المعلمين بدالالت ومعاني الفروق الفردية بين  .15

األفراد وفي ذات الفرد، وتعددية األبعاد في خريطة 
دة الطالب وخطورة التعامل مع الصف على انه وح

 .متجانسة
التعريف بدور المعلم في تذليل الصعوبات التي قد  .16

يواجهها الطلبة مع محتوى الكتاب المدرسي، وجوانب 
 . الضعف المحتملة فيه، ومستوى مقروئيته

اعادة النظر جذريًا بطرق تدريس المواد ذات الصبغة  .17
العملية تخطيطًا وتنفيذًا وتقويما، حتى ال تشكل حلقة 
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امج، وضرورة تنويع األنشطة التي تسمح ضعيفة في البرن
بمشاركة جميع الطلبة انطالقا من مبدأ أساسي من 
مبادئ التعلم هو الفروق بين األفراد والفروق في ذات 

 .الفرد
توعية المعلمين باألخطاء في أساليب التقويم المختلفة،  .18

وخطورة استخدام .وانعكاساتها السلبية على الطلبة
 .كعقاب االمتحانات والعالمات

تعريف المعلمين بدور الواجبات المنزلية في عملية  .19
التقويم، واالنعكاسات السلبية المحتملة في حالة عدم 
وضوح أهدافها أو إساءة استخدامها، واالنتباه الى 

 .خطورة استخدام الواجبات المنزلية كعقاب

  اإلشراف والمعلم األول: رابعًا
اد ذات الصبغة متابعة تخطيط المعلمين وتدريسهم للمو .1

العملية مثل الفن والرياضة، وعدم التعامل معها أو النظر 
إليها من أي جهة كانت على أنها مواد من الدرجة 

 . الثانية

متابعة الجانب العملي للمواد الدراسية التي تتطلب  .2
استخدام المختبرات وخاصة مواد العلوم والكمبيوتر، 

تمكنهم من  وتقديم المساعدة الممكنة للمعلمين التي
 .إعطاء الجانب العملي والتطبيقي األهمية التي يستحقها

اعتماد أساليب وأدوات صادقة وعادلة لتقييم أداء   .3
المعلمين الذين يدرِّسون المواد ذات الصبغة العملية، 

 .وإعطاء البعد العملي الوزن الذي يستحق
إعادة النظر في أسس تعيين المعلم األول، وتحديد آلية  .4

ق بين المشرف والمعلم األول لتكون األدوار التنسي
متكاملة وليست متعارضة، وتحديد الوزن النسبي لدور 
المعلم األول في تقييم أداء المعلم إلى جانب المشرف 

 والمدير
اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلصدار كتاب التكليف  .5

 .الرسمي للمشرفين قبل بدء العام الدراسي
ايير المناسبة الختيار المشرفين تحديد األسس والمع .6

الخارجيين المؤهلين القادرين على تقديم خبرات متميزة 
للمعلمين في ضوء أعبائهم في الجامعة،ومقدار المكافأة 

 . التي يتقاضونها

أن يجمع الكادر اإلشرافي في المادة الواحدة بين  .7
المؤهالت األكاديمية التخصصية والمؤهالت والخبرات 

ن يتم اعتماد هذا المعيار عند تشكيل فريق التربوية، وأ
 .اإلشراف

ربط مقدار المكافأة لقاء العمل اإلشرافي بمدى قيام  .8
المشرف بمهامه اإلشرافية، والتقيد بعدد الزيارات 

 .ومواعيدها المناسبة
ضرورة اهتمام المشرفين باستخدام األساليب واإلجراءات  .9

مقبولة من  واألسس والمعايير التي تحقق العدالة ودرجة
 .الصدق والدقة في تقييمهم للمعلمين

مساعدة المعلمين على تحليل الحصص النموذجية  .10
المتلفزة، و االستفادة منها في تطوير أساليبهم في 

  .التدريس

  الطلبة: خامسًا
إشراك الطلبة في عملية التقييم للمعلمين واإلدارة،  .1

وتطوير نماذج تقييم خاصة لهذا الغرض، وإشعارهم 
 . مية دورهم في التحسين والتطويربأه

تفعيل العقوبات المدرسية لتكون رادعة وتضمن عدالة  .2
القرارات ونزاهتها، وتضمن هيبة المعلمين ومكانتهم، 
وبالتالي هيبة المدرسة ومكانتها كمؤسسة لجميع الطلبة، 
وتضمن حق الطلبة بالتعليم والتعلم في مناخ هادئ 

 .ومناسب
ن العاملين في الجامعة بالخصوصية توعية أولياء األمور م .3

المتوقعة لدورهم في متابعة أداء وسلوك أبنائهم، 
وحرصهم على مصلحة المدرسة وسمعتها ومستواها 
العلمي والتربوي مقابل الخصوصية واإلمتيازات التي 

  .يتمتعون بها
وضع تعليمات لقبول الطلبة من غير أبناء العاملين  .4

بمتابعة أبنائهم بما  وشروط تجديد قبولهم، وإلزامهم
يتناسب مع حرصهم على بقائهم في المدرسة، وحرصهم 
على تحقيق األهداف التي من اجلها اختاروا الدراسة في 

 .المدرسة النموذجية
اعتماد أسس لتجديد قبول الطالب واستمراره في  .5

المدرسة في ضوء العقوبات التي اتخذت بحقه في 
  .سنوات سابقة

  رسياإلرشاد المد: سادسًا
اعادة النظر بصورة جذرية في العملية األرشادية في  .1

 .المدرسة ودور المرشدين ومهامهم الوظيفية
ضرورة تزويد المدرسة بعدٍد كاٍف من المرشدين، بحيث  .2

يتواءم مع النسب الواردة في ادبيات اإلرشاد المدرسي 
)350-1.( 

ضرورة تخصيص المكان المناسب للعملية اإلرشادية،  .3
 .وصيتهاومراعاة خص

الحاق المرشدين بدورات تدريبية لمتابعة تطورهم  .4
  .المهني
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  اولياء األمور: سابعًا
ترفيهية واجتماعية (تنظيم برنامج نشاطات متنوعة  .1

داخل المدرسة وخارجها يشارك فيها أولياء ) وثقافية
 .األمور، ليكون ولي األمر صديقًا للمدرسة

لمعلمين تنظيم جلسات مشتركة بين اولياء األمور وا .2
واإلدارة لمناقشة تقاطع األدوار بين البيت والمدرسة، 
ومزايا ان تكون هذه األدوار متناغمة ومتكاملة وخطورة 

 .ان تكون متعاكسة ومتناقضة
اعطاء مزيد من االهتمام بمالحظات اولياء األمور   .3

ومحاورتهم في الموضوعات التي يطرحونها للوصول الى 
محاضرات وندوات قناعات مشتركة، وعقد ورش و

تستمد موضوعاتها من القضايا التي يطرحها أولياء 
األمور ودالالت مالحظاتهم العامة والخاصة، وربطها 

 .باألسس التربوية ذات الصلة بموضوع المالحظة
ضرورة توعية اولياء األمور بأهمية التبصُّر بالمفردات  .4

المستخدمة في أي حوار يخص المدرسة مع ابنائهم 
يساهم في تكوين اتجاهات سلبية نحو يمكن ان 

 .المدرسة
توعية أولياء األمور بتحمل مسؤولياتهم تجاه ابنائهم من  .5

متابعة وصولهم إلى المدرسة في الوقت المناسب، : حيث
واهتمامهم بتناول وجبة االفطار قبل القدوم الى 
المدرسة، وتوعية ابنائهم بنوعية المشتريات واألضرار 

 . مةالصحية لبعض األطع
عقد ورش عمل ومحاضرات ألولياء األمور إلكسابهم  .6

  .مهارات التعامل مع بعض المشكالت التكيفية

  مختبرات العلوم والكمبيوتر: ثامنًا
ايجاد حل جذري لمشكلة مختبرات العلوم في مبنى  .1

الذكور في ضوء التصميم الحالي لهذه المختبرات، كأن 
لهذا  يتم بناء طابق جديد او جزء من طابق مخصص

الغرض، او اعادة التصميم في ضوء مخططات هندسية، 
وتأمين المواد واألجهزة الالزمة لهذه المختبرات، 
والتنسيق بين المدرسة وكلية العلوم في الجامعة لهذا 

 . الغرض

البحث عن حلول عاجلة لمعالجة حرمان الطلبة من  .2
الجانب التطبيقي او العملي في المختبر لحصص العلوم 

يتم تصويب أوضاع مختبرات العلوم في مبنى  الى ان
 .الذكور

التركيز على الجانب التطبيقي لمادة الكمبيوتر، وعدم  .3
االكتفاء بالشرح النظري في غرفة الصف لمعظم 
الحصص، والتاكيد على متابعة الطلبة متابعة  كافية أثناء 

عملهم في المختبر، والتأكد باستمرار من جاهزية 
 .ألجهزة قبل بدء الحصةالمختبر وصالحية ا

  المكتبة: تاسعًا
إعادة النظر في وضع المكتبة بالمدرسة ودورها كمصدر  .1

من مصادر المعلومات في ضوء ما يوفره االنترنت 
وقواعد البيانات، واتخاذ اإلجراءات التي تكفل زيادة 

 :فاعليتها من خالل
a.  ربطها مع مكتبة الجامعة والتعامل معها على أنها

على غرار المكتبات الفرعية في بعض  مكتبة فرعية
 .الكليات

b.   ربطها باإلنترنت وقواعد البيانات في الجامعة
 .وتجهيزها بعدد مناسب من أجهزة الكمبيوتر

c.  عدم إغالق المكتبة لفترات طويلة خالل اليوم
الدراسي الواحد او لعدة ايام، وتنظيم برنامج 
الحصص بشكل يمكِّن الطلبة من زيارة المكتبة 

 .قديم الخدمة المكتبية بشكل أفضلوت
إعادة النظر في برنامج زيارة الطلبة للمكتبة، وعدم  .2

اقتصار برنامج الزيارة على حصة واحدة في مادة اللغة 
 . العربية

، )المبنى الجديد( اإلسراع في تجهيز مكتبة الطلبة الذكور .3
حتى تكون مهيأة الستقبال الطلبة، خاصة وأن هناك أمين 

 .على كادر المدرسة لهذا الغرض مكتبة معين

  تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: عاشرًا
تفعيل دور األستوديو في المدرسة واالستفادة منه في  .1

 . تسجيل حصص نموذجية متلفزة

عقد ورش تدريبية للمعلمين على تحليل نماذج من  .2
 .الحصص المتلفزة وتقييمها

لوسائل عقد ورش تدريبية للمعلمين على إنتاج ا .3
 . التعليمية

إنشاء وحدة باسم وحدة تكنولوجيا التعليم والوسائل  .4
التعليمية تضم األستوديو وإنتاج الوسائل التعليمية 
والبرمجيات التعليمية وتخزين النماذج المتميزة 

 .وفهرستها

  الغرف الصفية: حادي عشر
الصيانة الفورية والمستمرة للتمديدات الكهربائية في  .1

 .والممرات الغرف الصفية
إعادة النظر في تصميم المقاعد في غرفة الصف الواحد  .2

 . من حيث الحجم واألبعاد وقوة التحمل
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مقعد لكل (تغيير المقاعد الحالية لتكون مقاعد منفصلة  .3
، لما لذلك من أهمية في شعور الطالب )طالب

 . باالستقاللية وحرية الحركة

أللواح توفير أقالم كافية ومناسبة للمعلمين خاصة ل .4
 .البيضاء

الصيانة الدورية للمقاعد الصفية في ضوء مستوى جودة  .5
 .المواد المصنوعة منها وطبيعة تصميمها

  األنشطة واإلذاعة المدرسية :ثاني عشر
إعادة النظر في اإلذاعة المدرسية والطابور الصباحي، من  .1

حيث األهداف والتنظيم والمادة المسموعة الثقافية 
 .نوعية األجهزة وضبط الصوت وتحسين. والترفيهية

ضرورة إثراء البيئة المدرسية بالنشاطات غير الصفية  .2
المتنوعة الموجهة حتى تكون بيئة غنية وهادفة بدءًا 
باإلذاعة المدرسية ومرورًا بالحصص ذات الصبغة 
العملية والترفيهية كالفن والموسيقى والرياضة، والتركيز 

 .لمدرسيعلى العمل التطوعي وخدمة المجتمع ا
ضرورة االهتمام بمشاركة اكبر عدد ممكن من الطلبة في  .3

النشاطات المختلفة والمتعلقة بالمواد ذات الصبغة 
العملية كالفن والموسيقى والرياضة والتجارب المخبرية 
وعدم اقتصار ذلك على بعض الطلبة ألسباب شخصية، 
وأن تكون هذه المشاركة وفق خطة واضحة تحت 

. هداف محددة وليس إلشغال الوقتإشراف المعلم وأ
وتتطلب مثل هذه المواد أساليب خاصة في التقويم قائم 
على التقويم الواقعي الذي يركز على العمليات في ضوء 

ولذلك فإن مثل هذه ، المدخالت لتحسين المخرجات
المواد في المدرسة بحاجة إلى إعادة نظر بصورة 

 .جذرية

  والرعاية الصحية المشارب ودورات المياه: ثالث عشر
فصل المشارب عن دورات المياه، ومتابعة صيانتها،  .1

وإعداد برنامج دوري لفحص خزانات الماء وصالحية 
 .مياهها للشرب

 .إضافة مراوح شفط في دورات المياه .2
الدقة واإلتقان في أعمال الصيانة، حتى ال تزيد من  .3

 .التشويه في التشطيبات
ياه ودرجة تعقيمها، في زيادة االهتمام بتنظيف دورات الم .4

ضوء قربها من مواقع مشارب المياه، واالستخدام 
 . المكثف لها

إعادة النظر في تنظيم دورات المياه وكفايتها لألعداد  .5
الكبيرة من الطلبة، وسهولة استخدامها، ومناسبتها 

 . ألعمار الطلبة، وضمان الخصوصية عند االستخدام

ة في المدرسة تحسين مستوى الخدمة والرقابة الصحي .6
بتوفير عدٍد كاٍف من الممرضين والممرضات، وتفعيل 

 .دور المركز الصحي في الجامعة لهذا الغرض

  المقصف: رابع عشر
إيجاد حل جذري لمشكلة تزاحم الطلبة في فترة  .1

 . االستراحة عند المقصف

تكثيف الرقابة والمتابعة ووضع الضوابط على ما يقدمه  .2
حيث قيمتها الغذائية،  المقصف من مواد غذائية من

وأنواع المواد المعروضة وأسعارها ونظافتها، وأخالقيات 
 .تعامل الباعة في المقصف وإدارته مع الطلبة

  )المتجذر –المعاكس ( خصائص المدخل المقترح 

مرتكزات هذا و يمكن للمتبصر بما ورد من اجراءات للتقويم 
تج مجموعة من المشار اليها في األساس النظري ان يستنالمدخل 

ألي مقوم  يتبنى تطبيقه في  ةتكون موجه الخصائص التي يتوقع ان
ألغراض  برامج تقويمية شاملة اوجزئية على مستوى المدرسة

  :، ويمكن تلخيص هذه الخصائص في النقاط اآلتيةاإلعتماد والجودة

 يجمع بين خصائص  )اي هذا النموذج او المدخل(  أنه
، فهو تقويم ذاتي مدعم بخبرات من التقويم الداخلي والخارجي

كوادر النظام التربوي في اي حلقة من الحلقات الوظيفية في هذا 
ولذلك يتوقع امتالك النظام لكوادر مؤهلة اكاديميا وخبرات  ،النظام

 .  كافية في تقويم البرامج التربوية

 لنماذج ومداخل التقويم األخرى، فهو  نموذج معاكس
برنامج المقوم، وال تحتاج إلى تعريفات يحدد مكونات مكشوفة لل

كما انه يأخذ باالعتبار تقاطع األدوار وتشابك  ،إجرائية صارمة
المسؤوليات في تطوير وتحسين كل مكون من مكونات البرنامج، 

مدخل متحرر من التصنيف التقليدي ألبعاد اومحاور التقييم  فهو
التقييم، كما  التي اعتادت هيئات اإلعتماد ان تطلق عليها معايير

فهو مدخل ينطلق من التقاطع بين  ،CITAرأينا ذلك في سيتا
مداخل التصنيف لألبعاد والتقاطع بين المهام والواجبات واألدوار 

ج، ملألطراف المعنية بتقييم البرنامج من اإلدارة المباشرة للبرنا
واإلدارة العليا او مايسمى بالحاكمية، والكوادر اإلدارية 

متأثرين بنتائج التقييم من طلبة ومعلمين ومرشديين الداعمة،وال
 .واداريين واولياء امور الطلبة

 ويسترجع المعايير،   ،نموذج يسترجع  اسئلة التقويم
ذات الصلة بكل مكون من المكونات  او برنامج فرعي في اطار 
النظام او البرنامج العام، فهي اسئلة ومعايير مختبئة في اذهان 

ة تلك التي تتعلق بالقضايا غير المكشوفة او غير وخاص ،المتأثرين
الملموسة، اما األسئلة والمعايير المكشوفة وخاصة الرقمية فهي من 

في اصدار األحكام او  كبير تحتاج الى عناء وال ،مدخالت النظام
فعدد الطلبة وعدد المعلمين ومساحة  ،تقديم تفسيرات مرجحة

 ،ؤشرات على تحقيقهايتعلق بها من معايير وم المدرسة  وما
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 ونوعًا عن األسئلة والمعايير ذات الصلة باإلساءة كمًا مختلفة تمامًا
 ساليب الحد منها اوأفي الحرم المدرسي والمؤشرات الدالة عليها و

 .منعها، وتأثيرها او انعكاساتها على البرامج األخرى في النظام

 ر يترك فيه للمتأثرين إصدا ،نموذج متجذِّر في البرنامج
للعناصر ذات األولوية والمستخرجة من تفكير المتأثر ، األحكام

يكون قد شهد وشاهد وجمع  ومعايشته، وعندما يصدر حكمًا
وقدر  ،بها المعلومات ذات الصلة بالجزئية او القضية التي احس

انعكاساتها السلبية واإليجابية في ضوء ما يجب ان يكون او ما 
ذج قائم على إصدار األحكام، وهي يمكن احتماله او توقعه،فهو نمو

 .خطوة متقدمة في تعريف مفهوم التقويم 

  نموذج واقعي في معاييره، فال يبالغ في المعايير
ومؤشرات تحقيقها، وال يتوقع أن تكون هزيلة ومتواضعة في ضوء 
تعدد فئات المتاثرين، وتنوع خبراتهم، ودرجة إطالعهم وانفتاحهم، 

 ،تكامليًا وتفهمهم الذي يوفر منظورًا

  نموذج يستخرج الكثير من أسئلة التقويم، والمعايير
، مما multi-thresholdوالمؤشرات وتعدد في مستوياتها وعتباتها 

يعني تحرره من قوالب جاهزة ينوب فيها المقوم اوفريق التقويم 
وبالتالي قولبة عملية التقويم المتمثلة ،بدرجة مفرطة عن المتاثرين

والمعايير والمؤشرات والمستويات واألحكام،  في تعميم األسئلة
وغيرها من اإلجراءات التي تتطلبها عملية التقويم وفق خطواتها 
التقليدية التي نجدها في ادلة التقويم التي تصدرها مؤسسات او 

 هيئات اإلعتماد والجودة

  يجمع بين االسلوب الكمي والنوعي في البحث، وفريد في
، فهو اليفصل mixed researchزيج  توظيفه لخصائص البحث الم

كثر من أالكل ألن بين الكمي والنوعي اال مايفرضه بشكل تلقائي، 
مجموع األجزاء، فالحديث عن اإلذاعة المدرسية من وجهات نظر 

متعلقة بنسبة المشاركة متعددة من المتأثرين قد يكشف عن قضايا 
مين، ، وتكافؤ الفرص، والصوت، واألهداف، والمضامن الطلبة

التي تقع في اطاره    aspectsوالتوقيت، فعناصر البرنامج واألوجه
 .تعكس التكامل في التصميم البحثي التقويمي

  سلوب توفيقي أوفي الوقت الذي يؤكد على الربط ب
بين المؤشرات والمعلومات الكمية   integrativeتكاملي 

كيفية  والنوعية،وما يرتبط بها من اسئلة ومعايير، فهو يؤكد على
تحقيق خصائص البحث التقويمي المزيج وتوفير مؤشرات على هذه 

 .الخصائص

   صدق التقويم من خالل تعدد المشاركين الذين يوفرون
 credibilityوالمصداقية) الشمولية(مؤشرات على صدق المحتوى 

 triangulation over التي يوفرها تعدد المتاثرين       

stakeholders  ستبانة الا(جمع المعلومات ساليب أوتعدد
  triangulation over methods)والمالحظة والمقابلة

   دقة التقويم من خالل التعدد في المشاركين  في تحليل
الذي استخدم في )  interim analysis(المحتوى واعادة التحليل 

ستبانة، التحليل اإليجابيات والسلبيات في كل عنصر من عناصر ا

أمكن ذلك، والتحوير مع اإلحتفاظ  دات األصلية ماحتفاظ بالمفرالوا
و المواقف التي تحتمل اإلساءة او التعريف أبالمعنى في الحاالت 

او التحيز لنتائج معينة وذلك  ،بالهوية، وضبط التدخل في المفردات
همية ضبط الذاتية المحتملة من خالل اإليعاز لفريق أ كيد علىأبالت

لة ظضر الذهن ويقيم ممارساته تحت مالتقويم ان يكون متبصرا وحا
 ) reflexivityاإلنعكاسية (اإلنعكاسية او الذاتية المنضبطة 

  يقدم اقتراحات وتوصيات واقعية  انطالقا من نوعية
للحالة abductive reasoning   التفسيرات اإلسترجاعية السببية،

 يقدم تفسيرات فهو ال  ،الراهنة في ضوء المستوى المتوقع للمعيار
ال في بعض  المعايير التي تميل الى إ و مقولبة او مبتورةأمكشوفة 

المطلقة  او الرقمية، اما المعايير النوعية فهي محكومة بالتعددية في 
، وفي كلتا multi-realityاألحكام المبنية على الحقائق النسبية 

فهو يقدم صورة محكومة بتعدد الحقائق، وتعدد  ،الحالتين
،فقد يوصف جزء من النظام او multi-threshold المستويات 

نه اقل من مستوى اإلعتماد أالبرنامج اوعنصر في البرنامج ب
)below accreditation ( بينما تكون عناصر اخرى بمستوى

، ولذلك فهو accreditation level )الحد األدنى للجودة(اإلعتماد 
بالتقويم ثرين أوالمت هيمكن اصحاب القرار من داخل النظام وخارج

من اعداد خطة التطويرالمناسبة لرفع مستوى عتبات تحقق المعايير 
الجودة الى لى جرعات وفق اإلمكانات المتاحة وصوال ع

مدخل مفتوح ومرن، يسمح بالتعامل  فهو) total quality(الشامل
من النظام في اي مرحلة من مراحل  كثرأ وأمع األولويات لبعد 

من  ًالديف واإلحباط والترجع المحتمل بالتقويم، ويحول دون التزي
 .التحسن

  الخصائص والمزايا التي يتمتع بها المدخل الجديد الذي
اطلق عليه المعاكس او المتجذر اليعني القبول بمعايير او مستويات 

وتاهيل كوادر  ،متواضعة، فهو يتضمن التشجيع على التقويم الذاتي
ين المشاركين في التقويم التقويم من داخل النظام، وتمكين المتأثر

من ثقافة الجود وثقافة التقويم وتدريب كوادره، على الكفايات 
واكتساب لغة التقويم  ،والمهارات والخصائص الشخصية للمقوم

الى الجودة ثم     commitmentوالجودة،وصوال الى اإللتزام الفردي
 ان ليسطلق مفاده حدود لها من من الشاملة التي تبقى نسبية وال

فالقبول ببعض المعايير والمستويات  .في اطار الجودة للتميز حدود
وبهذا  ،اليعني القبول بالوسطية في هذا اإلطار ،النسبية المتواضعة

د في دعوته للحذر رفقد و. المعنى الذي قد يحمل معنى التراجع 
تهدد المجتمع األمريكي على مستوى  التيمن القبول بالوسطية 

من ان   Papertوحذر قبله بابيرت . ى األمة األفراد وعلى مستو
سين المدرسة واعطاها فرصة حالمجتمع األمريكي انتظر طويال لت

بشكل يتناسب مع  يتوقع ان تتحسن  كافية ولكنها لم تتحسن وال
بدال تولذلك طرح شعار اس ؛لألمة األمريكية ةالمنافس ىمستو

 replacing school instead ofالمدرسة بدال من تحسينها 

improving it،  واعتبرت تراجعها عن المرتبة األولى الذي اعتادت
عليه في بعض المجاالت بأنه خطر يهدد النظام التربوي األمريكي 

 ، Nation at Riskالذي اشار اليه التقرير الشهير امة في خطر
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لوكانت هناك جهة خارجية وراء هذا التراجع لكان ذلك  همؤكدا ان
 .حرب عليهامدعاة إلعالن ال

  في هذا البحث التقويمي الذي يجمع بين الكمي والنوعي
 true or real mixed researchسلوب المزج الحقيقي أب

نظرية تتمثل في تقديم مدخل جديد في : اضافة من نوعين 
التقويم ألغراض تحفيز الجودة بالمواصفات المشار اليها في 

معاكس او والذي اطلق عليه المدخل ال ،ثنايا التقرير
واضافة عملية تتمثل في تطبيق هذا المدخل في . المتجذر

المدرسة كوحدة اساسية في النظام التربوي، ووحدة اإلختيار 
 .التي تتلخص فيها كل الجهود ألغراض التحسين والتطوير

  ،مدخل يستوعب االيجابيات ويعرضها أو يبرزها قبل السلبيات
فق والتعارض في فهو منصف ومحفِّز، مستفيدًا من التوا

التوصل الى استنتاجات تفضي الى توصيات مبنية على 
 .معلومات موثوقة 

  مدخل متجاوبResponsive   مع المشكالت التي يحس بها
حيث يتوقع ان  ،المتأثرون، أو األكثر الحاحًا من وجهة نظرهم

يطرحوا القضايا األكثر حدة، وبالتالي فهم يثيرون االسئلة 
ويصدرون عليها  ذه القضايا بصورة ضمنيةوالتساؤالت حول ه

 .  منصفة نسبيًا احكامًا

  مدخل يوفر الفرصة للعودة الى الموقعSite  مرارًا من داخل
النظام نفسه فهي كوادر موجودة في النظام الذين أطلق عليهم 

ويتوقع أن  ،المتأثرون وتعرضوا لجرعات من ثقافة الجودة
ق مختلف مقارنا بفترة يلمسوا مزايا الجودة والشعور بمذا

الكمون التي تسبق عملية التقويم، وانتقال اثر هذه الثقافة 
 extensionلى دائرة اوسع إعلى مستوى االفراد والجماعات 

or transferability. 

  ال يبحث هذا المدخل عن مسوغات للمساءلة وتحديد الجهة
بالدرجة األولى  بل يبحث  ،عن الضعف لمساءلتها المسئولة

ال يهدف الى كما انه التحسين والتطوير بالمشاركة،  عن
توجيه اللوم، بل لتعميق الشعور بأهمية المشاركة في 

االتجاهات نحو التقويم الذاتي،  تحفيز، ووالتطوير التحسين
 والمبادرة في تحمل المسؤولية، واكتساب ثقافة التقويم

 .والمشاركة الفاعلة في لجان التقويم

  :التوصيات
خصائص المدخل المقترح واألساس النظري الذي في ضوء 

انطلق منه، واإلجراءات التقويمية التي تشرح كيفية التوصل وطريقة 
رين في اشتقاق المعايير التعامل مع هذا المدخل القائم على المتأث

وباإلضافة إلى ما سبق من توصيات في مواقعها حسب  ،الواقعية
  :بصورة إجمالية بما يليالسياق الذي وضعت فيه، يمكن التوصية 

اعتماد مدخل التقويم المستخدم في هذه الدراسة  والذي أطلق  -
عليه المدخل المتجذِّر لتحفيز االعتماد والجودة، فهو يجمع بين 
المعايير النسبية والمطلقة المشتقة من المتأثرين المباشرين من 
نتائج التقويم في المدرسة والخصائص األخرى لهذا المدخل 

ار إليها أعاله، فهي معايير واقعية، وإمكانية تقديم براهين المش
وهي بالتالي  ،وأدلة أو مؤشرات على تحققها سهلة ومباشرة

ويمكن استخدامها بسهولة ألغراض  ،وقابلة للمتابعة ،تشخيصية
فقد أكد احد المقومين لهذا ).  accountability(المساءلة 

التقويمي المقترح البحث في تلخيصه لعناصر القوة للمدخل 
بوضوح اإلجراءات الفعلية لتنفيذ المدخل التقويمي المقترح في "

الميدان، وعرضه لتفاصيل ونتائج عملية التقويم، وارتكاز المدخل 
التقويمي المقترح على ايجابيات النماذج التقويمية المعروفة بحيث 

بروز : يتالءم النموذج المقترح مع مجتمعات تتحدد خصائصها بـ 
مشكلة عدم التوفيق بين القيم المتعددة في السياق الذي يجري 
فيه التقويم ؛ وقلة االستفادة من عملية وإجراءات التقويم في 
تطوير وتحسين الوضع القائم من خالل التفاعل الحقيقي للقائمين 
على عملية التقويم؛ وقلة االستفادة من عملية وإجراءات التقويم 

ت العاملين في المؤسسة؛ وااللتزام الزائد في تطوير قدرات وإمكانا
بالمنهج العلمي الكمي ؛ وإعراض اإلدارة عن المشاركة الفاعلة في 

واصفا هذا المدخل التقويمي المقترح بأنه . األنشطة التقويمية 
لتقييم المدرسة في ضوء معايير يتم وضعها  perspectiveمنظوري

مدرسة، وهذا يعزز من بصورة تشاركيه؛ ألنه تم تطبيقه عمليا في 
إمكانية تطبيق هذا المدخل المقترح في سياقات تربوية مماثلة في 
مجتمعاتنا وإعطاء فرصة لجمع بيانات بحثية أخرى لبيان إمكانية 

 ".تطبيقه ومدى فعاليته وفرص تطويره

اعتماد المعايير التفصيلية المشار إليها في كل محور من  -
ترحات والتوصيات أعاله لتحسين المحاور الواردة تحت عنوان المق

المدرسة وتطويرها سواء في مرحلة الحصول على االعتماد، أو 
علما بأن التقيم . عند سعي المدرسة للحصول على شهادة الجودة

اليقدم حًال سحريًا مباشرًا للمشكالت المتضمنة في كثير من 
التوصيات العامة منها والخاصة، فقد تحتاج الى  خطة متابعة 

 .   رة ومتوسطة وطويلة المدىقصي

المدرسة التي تستخدم هذا قبل من  إجراء دراسات تتبعية - 
، وتحديدا المدرسة النموذجية التي استخدمها الباحث المدخل

التي ) مشكورة(كموقع تربوي بمبادرة ذاتية من إدارة الجامعة 
الدراسة المتمثلة بتطوير  تشرف على المدرسة، لتحقيق أهداف

للتقويم يتمتع بالمزايا والخصائص المشار إليها،  مقترحمدخل 
وكيفية تعامله مع أإلجراءات التي تقدم مؤشرات على مصداقية 

والواقعية في المعايير ثانيًا؛ ولذلك يتوقع أن تقوم ،التقويم أوال
بمبادرة ذاتية شعارها االلتزام والرغبة في  المدرسة المعنية،

والتوصيات وتنفيذها بصورة  التطوير، من العودة لكل المقترحات
تكاملية أو تتابعيه، مع اإلشارة إلى إمكانية التحرر من التعامل معها 

طار ، فأي تحسين او تطوير في هذا اإلعلى مبدأ الكل أو العدم
 .يمكن أن يحمل داللة عملية كمًا ونوعًا
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  :المراجعالمصادر و

تي دليل التقويم الذا). 2003. (اتحاد الجامعات العربية
والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية أعضاء 

مكتب تنسيق التقويم واالعتماد، األمانة العامة،  االتحاد،
  .عمان

ماله : تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس). 2006. (عودة، احمد
وما عليه في ضوء الدراسات السابقة وتجربة جامعة اليرموك 

 )4( 2، العلوم التربوية المجلة األردنية في) دراسة حاله(
256-231 

، حولية كلية التربيةاإلبداع واإلمتاع، ). 1996( .قمبر، محمود
  .13-14، )13(جامعة قطر، 

دليل اجراءات  ).2010.(هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
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  ملحق

هيئات االعتماد ومكاتب  او مراكز االعتماد والجودة في بعض الجامعات، و أدلة تتضمن معايير وإجراءات االعتماد في بعض الدول  ابرز
 :منهاالعربية وتأسيس هيئات ومجالس اعتماد، ومؤتمرات وندوات تحمل عناوين صريحة لالعتماد والجودة أو محاور 

 ).دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي) (2010(اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردني هيئة  .1

 قمكتب تنسي) دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجمعيات العربية أعضاء االتحاد) (2003(اتحاد الجامعات العربية  .2
 .األردن –عمان  ،التقويم واالعتماد

 " (الوثيقة العربية لمعايير اعتماد كليات التربية" ، )2007(الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وجمهورية مصر العربية  .3
 .)المصرية الجامعات في مكاتب ضمان الجودة و االعتمادباإلضافة إلى 

 ".سسات التعليم العالي في المملكة العربية السعوديةمعايير اعتماد مؤ") 2007(الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  .4

لتحسين وتطوير التعليم العالي في فلسطين، وهي هيئة شبه مستقلة في اطار ) 2002(لإلعتماد والجودة النوعية   الهيئة الوطنية .5
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

التعليم  الوثيقة الوطنية لضمان جودة و اعتماد مؤسسات") 2006( مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا .6
للتقويم وضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العالي الوطنية للوصول  يسعى المركز إلى تطوير وتطبيق نظام شامل "العالي

ومتطلبات التنمية  للمساهمة في تحقيق أهدافاالرتقاء بمستوى الخريجين واألنشطة البحثية والمعرفية  إلى االعتماد، بما يمكنها من
 .)باإلضافة إلى مكاتب ضمان الجودة و االعتماد في الجامعات الليبية( والدولية والمنافسة في أسواق العمل المحلية واإلقليمية

تمر في الجودة الشاملة في التعليم العالي، وتجارب عربية وعالمية  في إدارة الجودة ضبط الجودة النوعية في التعليم العالي، أوراق مؤ .7
صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الشاملة، وتصور مستقبلي إلدارة الجودة الشاملة بالتعليم العالي في الوطن العربي

  ).2004تونس، )(ادارة برامج التربية: 
 .20/5/2009- 18جامعة طيبة المملكة العربية السعودية ". رؤى وتجارب :العربياألكاديمي لكليات التربية بالوطن  مؤتمر االعتماد .8

- 13مؤتمر تطوير التعليم ودور كليات التربية في تحقيق ضمان الجودة واالعتماد شرم الشيخ،  جمهورية مصر العربية  .9
16/2/2009. 

في ضوء التقرير اإلقليمي لمشروع تطوير التعليم "( الواقع والمأمول:ة في الجامعات العربيةبرامج العلوم التربوي"ورشة عمل بعنوان .10
عقدتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع  )2008).(العالي في الجامعات العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  ETS and UNDPاألردن، ومؤسسةُُ  –الجامعة الهاشمية 

 ).2004(األردن –شة العمل الخاصة بالتقويم الذاتي والخارجي للجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية، عمان ور .11

، التقييم المؤسسيويتضمن عدة موضوعات منها  التقويم التربوي بعنوان ،)22/4/2010-20( محور في مؤتمر بجامعة اليرموك .12
 .مي للمؤسسات التعليميةاالعتماد األكاديو التقييم القائم على المعاييرو

مصر وتمت  –في مؤتمر بالقاهرة  2004بدأت الفكرة ) 2007سنةالتي تأسست (الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي  .13
، وإقرار 2006سنةوتم إقرار مسودة نظام الشبكة في اجتماع بالقاهرة  2005سنةبي ظبكة في اجتماع أبو شالموافقة على إنشاء ال

كمنظمة غير رسمية وغير حكومية تنحصر أهدافها في األمور  2007  سنة م بصورته النهائية في اجتماع عقد في األردنالنظا
رار الشبكة األوروبية لضمان الجودة التي تم غت فكرة الشبكة على ءوجا) المتعلقة باالعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي 

، 2009 سنة اإلماراتفي وقد عقدت الشبكة عدة مؤتمرات وندوات ،  2004سنة  رابطةوتحولت إلى جمعية  2000 سنة إنشاؤها
 .العالي التعليمفي وجميعها في موضوع االعتماد والجودة  ،2007 سنة مصرو، 2008سلطنة عمان و
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