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رسالة رئيس المنظمة
ینعقد المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم بالتعاون مع العدید من المؤسسات التعلیمیة 
الجودة  أنظمة  وأطر  ومعاییر  التعلیم،  في  واالعتماد  الجودة  لمناقشة  العالي  التعلیم  ووزارات  والجامعات،  العربیة، 
للباحثین  العلمیة  المنصة  توفیر  إلى  المؤتمر  یھدف  الغرض  لھذا  والمھني.  والعالي،  المدرسي،  التعلیم  في  واالعتماد 
ومناقشة  واالعتماد،  التعلیم  جودة  حول  والتجارب  العلمیة  األبحاث  وعرض  الخبرات  لتبادل  والخبراء  واألكادیمیین 
التحدیات واآلفاق التي ستسھم في رفع سویة التعلیم وتعزیز دوره في التنمیة والرفاه االقتصادي. آملین أن یساھم المؤتمر 
یعود  بما  والمعرفة  والمعلومات  الخبرات  تبادل  یحقق  وأن  والجودة  التعلیمیة  العملیة  ورفع سویة  بالبرامج  بالنھوض 

بالفائدة المرجوة على المشاركین.

تمثل مادة المؤتمر جوھر مساھمات المؤلفین والباحثین والخبراء والتي جرت مراجعتھا وتحكیمھا، وأود أن أعرب عن 
عظیم امتناني وشكري للمؤلفین، والمتحدثین الرئیسیین، ولجنة المؤتمر التنظیمیة والعلمیة لمساھمتھم وجھودھم القیمة. 
ذلك ألن دور المنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم یأتي لتحقیق األھداف التي یسعى إلیھا وزراء التعلیم العرب 
وقادة المؤسسات التعلیمیة في عملھم الدؤوب نحو التعلیم الفعال والمتمیز، وتماشیاً مع نھج الجودة التعلیمیة واالعتماد 
في العدید من البلدان المتقدمة باإلضافة لدورھا في تمكین المؤسسات التعلیمیة في تطبیق معاییر الجودة العالیة في التعلیم. 
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 ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية التعرف إلى مفهوم الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية بوصفه  
 المفهوم وتعريفاته، وانتقال تطبيقه إلى مؤسساتمتطلبا لتحقيق جودة وتميز األداء، وقد استعرض الباحث نشأة 

التعليم العالي بعد أن أثبت نجاحا في قطاع الشركات واألعمال، ثم عرض الباحث للمبادئ التسعة للحوكمة والتي 
(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستعان بالدراسات UNDPاعتمدها برنامج األمم المتحدة االنمائي )

النظري المتعلق بموضوع الدراسة، ثم بين الباحث أسباب ظهور الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي  واألدب
العربية، ثم عرض لنماذج حوكمة الجامعات، وتطرقت الورقة إلى أخالقيات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي، 

 هت الورقة بعدد من التوصيات.ومعوقات تطبيق مفهوم الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية، وانت
 الكلمات المفتاحية: حوكمة، مؤسسات التعليم العالي العربية، جودة وتميز األداء.
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Governance of Arab Higher Education Institutions 

As a Requirement for Quality and Excellence in Performance 

 

Prof. Omar Mohammed Al-Kharabsheh 

Professor of Educational Administration 

Al- Balqa Applied University – Jordan 

 

Abstract 

The paper aims to identify the concept of governance in Arab higher education 

institutions as a requirement for quality and excellence of performance. The researcher 

reviews the occurrence of the concept, definitions, and its transfer to higher education 

institutions after it proved successful in the business sector. The researcher then presents 

the nine principles of governance adopted by the UNDP. The researcher uses the 

analytical descriptive method, the theoretical studies, and literature reviews on the subject 

of the study. Also, the researcher explains the reasons for the emergence of governance 

in Arab higher education institutions and presents the models of university governance. 

In addition, the researcher presents the ethics of governance in institutions of higher 

education, and the obstacles to applying the concept of governance in Arab higher 

education institutions. The paper concludes with a number of recommendations. 

Key words: Governance- Arab Higher Education Institutions-Quality and 

performance excellence. 
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 مقدمة
تؤدي الجامعات في مختلف أرجاء العالم دورًا تنمويًا متعدد الجوانب، السياسية واالقتصادية والثقافية 

في المجتمعات، مما رتب على القائمين بإدارة مؤسسات التعليم  واالجتماعية واإلدارية، وتعد عنصرًا حيويًا وهامًا
العالي على اختالف أشكالها، وأنواعها، صياغة رسالة هذه المؤسسات التعليمية، وتحديد األهداف العليا لها، وهنا 

مثل : يتعددت وتنوعت صيغ هذه الرسائل، إال أنها في مجملها تتفق بطريقة، أو بأخرى، على ثالثة أهداف عامة
أولها تخريج أفراد جيدين مؤهلين بشكٍل كاٍف، يمكنهم من االنخراط في سوق العمل، واإلسهام في دفع عجلة التنمية 
قدمًا ـ واإليفاء بحاجات المؤسسات، والمجتمع، بمعنى أن يكون هناك نوع من االنسجام، والتوافق بين متطلبات 

لمتمثلة بالخريجين، ونوعيتهم، وإمكاناتهم، والهدف الثاني يتمثل المجتمع، وُمخرجات مؤسسات التعليم العالي، وا
بخدمة المجتمع، والذي يعبر عنه بعمليات التفاعل بين الجامعة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، وقيام الجامعة 

راعة، زبدورها الريادي في حل المشكالت، والتعامل مع القضايا المختلفة في مجاالت: التعليم، والصناعة، وال
واالقتصاد، والسياسة، والتنمية، أما الهدف الثالث فيتمثل في البحث العلمي، وإيجاد حلولٍ لقضايا، ومشكالتٍ بحثيٍة، 

 تسهم في تطور الحياة.
وتواجه مؤسسات التعليم العالي العربية ضغوطًا ناجمًة عن الفجوة بين المهارات التي تطلبها مؤسسات 

 –سواء أكانت مؤسسات حكومية من وزارات، ودوائر، أم مؤسسات تتبع للقطاع الخاص  -التشغيل في المجتمع 
من جهة، والمهارات التي يكتسبها خريجو مؤسسات التعليم العالي من جهٍة أخرى، وعليه كانت معدالت البطالة 
مرتفعة نسبيًا بين الخريجين في معظم الدول العربية، إذا ما قورنت بالدول األخرى، هذه األمور رتبت على 

يجون تكار، وتوفير تعليٍم عاٍل يستطيع معه الخرمؤسسات التعليم العالي العربية مسؤولية العمل على تشجيع االب
 (.2012من المنافسة، واإلسهام بفعاليٍة في تنمية بلدانهم اقتصاديًا واجتماعيًا )برقعان والقرشي، 

من هنا كان على مؤسسات التعليم العالي بوصفها تمثل قطاعًا واسعًا، وهامًا اتخاذ إجراءاٍت عمليٍة لتحقيق 
، والتوجه نحو سياساٍت إصالحيٍة مدروسٍة، وقابلٍة للتطبيق العملي تتمكن معها من مواجهة جودة األداء وتميزه

التحديات المستجدة، والصعوبات المختلفة بسبب تزايد الطلب على التعليم العالي، من خالل اختيار الطرق، 
نظمٍة هي تعني أيضًا وجود أواألساليب التي من شأنها تفعيل تحقيق خطط الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، و

(، 2016تحكم العالقات بين األطراف األساسية المؤثرة في أداء مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل أدائها )مسلم، 
األمر الذي شجع الباحث على الغوص في أعماق هذه التجربة، والتعرف إلى الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي 

غيرها بردم الهوة بين النظرية والتطبيق، وتزويد الطلبة بأفكاٍر علميٍة، وتطبيقاٍت  العربية، كونها مطالبة أكثر من
عمليٍة تسد حاجات المجتمع، حيث تمثل الحوكمة أبرز االتجاهات المعاصرة، وآليات، ومبادرات اإلصالح التي 

 (.2017ابة وبن عيسى، تتبناها معظم الدول للنهوض بشعوبها، ومجتمعاتها، وتكريس وتعزيز مبادئ الحوكمة )عر
وبالرغم من ظهور مفهوم الحوكمة، واستخدامه على نطاٍق واسٍع في قطاع األعمال، إال أنه انتقل بشكٍل 
سريٍع إلى القطاعات األخرى، ومنها قطاعي: التربية والتعليم العالي، ليستخدم معيارًا في تقدير جودة المؤسسات 
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ار قياس جودة الجامعات، ويعد مفهوم حوكمة الجامعات من المفاهيم التعليمية، وتحديدها، فغدت الحوكمة معي
 (. 2017الحديثة نسبيًا، وغدا مطلبا من متطلبات التعليم العالي )الدهدار وبن كحلة والفرا، 

وكانت الواليات المتحدة السّباقة في تطبيق الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي من جامعاتٍ ومعاهد 
سين الممارسات، واألساليب اإلدارية المطّبقة في تنظيم بيئة العمل الجامعي، وتفعيل األنظمة الرقابية على بغية تح

التعليم العالي، وتحقيق سويٍة عاليٍة من األداء األكاديمي واإلداري في هذه المؤسسات، وتشجيع التشاركية في اتخاذ 
 (.Yang, 2007لذاتية في مؤسسات التعليم العالي )القرارات، وتعزيز الالمركزية اإلدارية، واإلدارة ا

وتعد الحوكمة في التعليم العالي كاًل متكاماًل، يؤدي إلى إيجاد، وتحقيق التوازن داخل العمل، إال أن فقدانه 
سيحدث خلاًل كبيرًا في مؤسسات التعليم العالي، ويشارك في الحوكمة جميع العاملين من: إدارٍة، وهيئاٍت تدريسيٍة، 

، ويعبر ةالشفافيوإداريٍة، وطلبٍة، والبيئة المحيطة في المجتمع المحلي، وتقوم الحوكمة على قواعَد رئيسٍة أولها: 
عنها بتصميم، وتطبيق النظم، واإلجراءات، والتشريعات، والسياسات العامة، وكل األدوات التي تضمن حق 

تمثل تمكين المواطنين، وأصحاب العالقة، أفرادًا،  ، والتيالمساءلة المواطن، أما القاعدة الثانية فتقوم على
ومؤسساٍت، من الرقابة على العمل، مع الحرص على عدم تعطيل العمل، أو التعرض للغير، أما القاعدة الثالثة 

بمعنى إتاحة المجال لألفراد، والجمعيات، األهلية لالشتراك في رسم السياسات العامة، ووضع  المشاركة فتقوم على
 (.2008العمل في المجاالت المختلفة، وال سيما الحكومية منها )خليل والعشماوي،  قواعد

وعليه فإن الحوكمة أسلوٌب إدارٌي حديث، حظي بانتشاٍر واسٍع في القطاعات التربويةـ والتعليميةـ وال سيما 
والتحول  لمجاالت الُمختلفة،مؤسسات التعليم العالي التي تنشد دومًا مواكبة كل ما يستجد من تطوراٍت عالميٍة في ا

من األساليب اإلدارية التقليدية إلى الحديثة، األمر الذي يسهم في تحقيق النزاهة، والشفافية، والتشاركية في تحقيق 
 (. 2014المنافسة بين الجامعات: محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، بهدف تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي )العريني، 

اٌت مقارنٌة قامت بها منظماٌت دوليٌة مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونسكو، وسلطات التعليم وقد أوصت دراس
الوطنية، بتقييم تجارب الدول النامية في قطاع التعليم العالي في األلفية الثالثة، بضرورة مراعاة التوجهات 

د ظل تراجع التمويل الحكومي، وتزاي والسياسات اإلصالحية الرامية إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، في
الطلب على التعليم العالي، وضرورة تطوير األطر المؤسسية، واألكاديمية في الجامعات للتفاعل مع آليات، وسبل 
تمويل التعليم العالي، ووضع منظومةٍ متكاملٍة من السياسات األكاديمية العليا تراعي، وتأخذ باالعتبار أولوية معايير 

خدمات التعليم العالي، وعدالة توزيعها على مختلف فئات المجتمع، مما سيسمح للدول النامية في  ضمان جودة
الخروج من أزمة تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العالي في ظل قلة الموارد البشرية والمادية، وتنامي الحاجة 

ستوى المهارات، والكفايات المهنية، وتنوع إليجاد صيٍغ تنسجم مع التغييرات الحادثة في سوق العمل، ومنها: م
القدرات، بهدف االرتقاء بمستويات األداء الجامعي على وجه الخصوص، بوصفها تقوم على المعايير، والمبادئ 

 (. 2013الرامية إلى تحقيق الجودة الشاملة والتميز في األداء)حالوة وطه، 
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ات التعليم العالي، وتحسين أدائها، ومساعدة إداراتها وتسعى الحوكمة إلى تطوير المؤسسات التربوية، ومؤسس
في صياغة إستراتيجيةٍ سليمٍة، وتضمن اتخاذ قراراتٍ رشيدةٍ وعقالنيةٍ تسهم في رفع كفاءة األداء، وتجنيب المؤسسة 

ى الوقوع في المخاطر، أو الصراعات داخل المؤسسة، والتي قد تؤدي إلى إعاقة جودة األداء، وتؤدي الحوكمة إل
تحقيق الشفافية، والنزاهة والعدالة في جميع معامالتها، وتعامالتها، وتعزيز المساءلة، والمحاسبية وتحقيق مصالح 

 (.2017المؤسسة )الخليوي والمالكي والغامدي، 
وعليه جاءت هذه الورقة البحثية لتركز الضوء على حوكمة مؤسسات التعليم العالي العربية، كونها من 

يثة نسبيًا في القطاع العام عمومًا، وقطاع التعليم العالي ودورها في تطوير اإلداء اإلداري واألكاديمي، المفاهيم الحد
بشكل خاص، وتجويد المخرجات بشكٍل عاٍم، من خالل وضع وتبني استراتيجيات تتسم بالكفاءة والفعالية، بما 

ليم العالي، األمر الذي من شأنه دعم راسمي يضمن اإليفاء بمتطلبات مختلف األطراف ذات العالقة بعمليات التع
السياسات، ومتخذي القرارات، لوضع االستراتيجيات المالئمة، والضامنة لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، 

 (. 2016ووضع التشريعات الضرورية لضمان تطبيق الحوكمة )مسلم، 
 مشكلة الدراسة

العربية هي المسؤولة بشكٍل مباشٍر عن إعادة صياغة العقل لما كانت الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي 
اإلنساني، وتشكيله بما يخدم حاجات المجتمع، وتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة, والمتمكنة من التعامل مع المتطلبات, 

تطوير،  يوالتغيرات المستمرة لتلبية متطلبات سوق العمل من جهة، وخدمة المجتمع، وتطوره، واإلسهام بفعالية ف
وإبداع حلوٍل عقالنيٍة لمشكالته، وتحقيق الجودة الشاملة للنهوض بالتعليم العالي، من جهة أخرى، األمر الذي 
يتطلب وجود رؤيٍة واضحة المعالم، وتبني أنظمٍة، وسياساٍت فّعالة لإلصالح، والتطوير في مختلف جوانب العمل 

أية مؤسسة تعليٍم عاٍل بالدرجة األولى على قناعات القائمين عليها اإلداري واألكاديمي، ويعتمد تطبيق الحوكمة في 
بأهميتها أواًل، وعالقتها االرتباطية اإليجابية بتحسن األداء، وتطويره ثانيًا، فكان لزامًا على القيادات الجامعية تبني 

امعي، وجودته )مسلم، أنظمة الحوكمة الجامعية، وممارستها، بوصفها أساس التطوير، والتحسين في األداء الج
2016.) 

وتواجه مؤسسات التعليم العالي العربية ضغوطًا، ومشكالٍت تتمثل في وجود فجوٍة بين المهارات التي تطلبها 
مؤسسات التشغيل من المرشحين لشغل وظائفها من خريجي الجامعات، فضاًل عن تنامي ُمعدالت البطالة بين 

بية ، باإلضافة إلى األزمات المالية العالمية التي ألقت بظاللها على كثيٍر خريجي الجامعات في ُمختلف البالد العر
من الدول العربية جعلت من المشكلة أكثر خطورة، ورتب على الجامعات اللجوء إلى االبتكار لتوفير تعليٍم عاٍل 

والقرشي،  ية لبالدهم )برقعانُيمّكن الخريجين من المنافسة، واإلسهام بفعاليةٍ في نمو الجوانب االقتصادية واالجتماع
2012.)  

( أنه لتحقيق إصالح التعليم العالي في مختلف أرجاء  World Bank, 2012وأشارت دراسًة للبنك الدولي )
المعمورة يتطلب تطبيق أسلوب الحوكمة في الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي ككل، ويتصدى مفهوم الحوكمة 
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( إلى كيفية قيام هذه المؤسسات، وأنظمة التعليم العالي بتحقيق أهدافها ، 1983( في عام )Clarkالذي طوره )
ويتطلب ذلك تبني مفهوم الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي من خالل وجود تعدديٍة، وشموليةٍ واضحةٍ في أنـواع 

عامل بيٍة تمكنهم من التالحوكمة، ومشاركة جميع مكونات الجامعة في القرارات االستراتيجية، مع توافر آلياٍت رقا
مع اإلدارات التنفيذية، مع وجود رقابٍة داخليٍة، ُمشكَّلة من مجالس الحوكمة، وتقدم تقاريرها حول درجة االلتزام 
بالتشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي، ودرجة كفاية األنظمة الرقابية الداخلية فيها، وكفاءتها وأسلوبها في 

 ارية واألكاديمية. رصد اإلنجازات اإلد
وبالنظر إلى حال الجامعات العربية يتبين وجود بعض المعوقات، والمشكالت التي من شأنها التأثير سلبًا في 
مستوى األداء، وضعف في مقدرتها على مواكبة الجامعات العالمية، وهناك على سبيل المثال: ضبابية في الرؤيا، 

، والحاكمة للعملية التربوية والتعليمية، وغياب في التنسيق بين الجامعات وإرباك في السياسات اإلدارية والتربوية
مع بعضها من جهٍة، وغياب التنسيق بين الكليات، والدوائر التابعة للجامعة الواحدة من جهٍة أخرى، فضاًل عن 

 ذي أّثر سلبًا فيإخضاع الكثير من القرارات اإلدارية، واألكاديمية للمزاجية واالعتبارات الشخصية، األمر ال
استقاللية العمل المؤسسي الجامعي، وتجاوز في القوانين الحكومية المتعلقة بذلك، وتدخل بعض رؤساء الجامعات، 
وعمداء الكليات في اختصاص األقسام األكاديمية، والتأثير في القرار األكاديمي ال سيما في حاالت التعيين، أو 

تجاوزًا بذلك على من هم أكفأ منه، وأفضل تحصياًل، وتدريسًا، كما أن الضغط باتجاه تعيين شخٍص دون غيره م
عملية تعيين القيادات األكاديمية واإلدارية من رؤساء الجامعات، ونوابهم وعمداء الكليات، ورؤساء األقسام، 

مادًا هو خرها اعتومديري الدوائر تخضع في كثيٍر من الدول العربية إلمالءاٍت سياسيٍة، أو حكوميٍة، أو حزبيٍة، وآ
(. األمر الذي وضع لزامًا على مؤسسات التعليم العالي عمومًا، والعربية 2009معيار الكفاءة والتميز )الصالحي، 

منها على وجه الخصوص ضرورة تبني ووضع رؤيةٍ واضحةٍ المعالم، وتبني أنظمٍة، وسياساتٍ إصالحيةٍ واضحٍة، 
مكن معها من القدرة على تنفيذ األدوار الموكلة لها في وظائف مؤسسات لتطوير األداء اإلداري، واألكاديمي لتت

التعليم العالي األساسية: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، ومواكبة مؤسسات التعليم العالي العالمية، 
تخذي األمر الذي يؤكد ضرورة تبني، وتطبيق أنظمة الحوكمة، وقناعة ودعم وتشجيع راسمي السياسات، وم

القرارات لذلك، ووجود قناعات لدى جميع القائمين على العملية اإلدارية واألكاديمية في الجامعات بأهمية الحوكمة، 
 وعالقتها االرتباطية اإليجابية بتحسين أدائها وتطويره، 

 أهمية الدراسة
، قة أصحاب المصالحظهرت أهمية حوكمة مؤسسات التعليم العالي بوصفها منهجًا يحمي الحقوق، برز من عال

من حيث األهمية من منظار اإلدارة التي تنشد تحقيق الجودة، وعدم الوقوع في الفساد اإلداري، والمالي، ودعم 
القدرة على التطور، وهناك أهمية مجتمعية تتعامل مع الحوكمة على أنها أداة رقابية، وإشراف ذاتي، وضمان 

مما ينجم عنه حالًة من الرضا المجتمعي عن مؤسسات التعليم العالي، حقوق األطراف جميعها، واإلدارة الحصيفة، 
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كما أن األهمية من منظور العاملين، كونها تضمن حقوقهم دون محاباٍة، أو تمييٍز، فيتعاملون مع اإلدارة بوصفها 
 (.2017المهتمة، والضامنة لمصالحهم، وحقوقهم )أبو العال، 

ل إلى تعليٍم عاٍل عالي القيمة، والمضمون، والمستوى، ويتطلب النهوض وتعد الحوكمة مفتاحًا وطريقًا للوصو
بالدور العلمي، والتعليمي في أية مؤسسة تعليٍم عاٍل العمل على تطور الحوكمة، واألداء المؤسسي، وضمان تحقيق 

 وعادلٍة ضحٍةالشفافية، والمساءلة، والوضوح، والمشاركة المؤسسية لمختلف األطراف، وفق مرجعيٍة تشريعيٍة وا
 (. 2016منظمٍة للعمل األكاديمي، واإلداري )قمبر، 

وقد أشار تقرير للبرنامج اإلقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق األوسط، وشمال افريقيا إلى أن حوكمة 
يٍة، من شأنها مالتعليم العالي ال بد من تحليلها، بوصفها متطلبًا رئيسًا لتنفيذ إصالحاٍت إداريٍة، وتعليميٍة، وأكادي

اإلسهام في تطوير الُمخرجات، فضاًل عن أن ماهية إدارة المؤسسات األكاديمية في قطاع التعليم العالي تؤشر إلى 
 (.2013درجة نجاح هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها المنشودة )مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، 

توجٍه مهٍم فيما يختص باقتصاديات التعليم، مع  كما أن إصالح التعليم العالي، وتطوره، أصبح يعبر عن
التركيز على الدور الفّعال الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي، ال سيما وهي تواجه تحدياتٍ في المجاالت الُمختلفة، 

ية لوما يفرضه ذلك على مؤسسات التعليم العالي من مسايرة التطورات التي فرضها الواقع بمعطياته العلمية، والعم
 (.2017)عرابة وبن عيسى، 

 هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعريف بمفهوم حوكمة مؤسسات التعليم العالي العربية ومبادئها، والتعرف إلى التحديات 
التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تطبيق الحوكمة، والخروج بتوصيات من شأنها اإلسهام في تحسين األداء 

مي في الجامعات العربية، وتطويره، وينعكس على جودة االداء وتمّيزه، لتواكب هذه الجامعات اإلداري، واألكادي
 جامعات العالم المتقدم.

 اسئلة الدراسة
 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما أصل مفهوم الحوكمة وتعريفها؟ .1

 ما أسباب ظهور الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية؟ .2

 ما األهداف التي تقوم عليها حوكمة مؤسسات التعليم العالي؟ .3

 ما معوقات تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية؟ .4
 منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من البحوث، وقد استعان الباحث بالدراسات 
 الدراسة. واألدب النظري المتعلق بموضوع

 الدراسات السابقة
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( دراسةً هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات التايوانية، Lee & land 2010أجرى )
ومقارنة ذلك بالجامعات في الواليات المتحدة، بهدف تحسين ما توصلت إليه األولى في مجالي: الالمركزية، 

اإلدارية، ومجلس المحافظين في اإلدارة، تكونت عينة الدراسة والشفافية، ومشاركة الهيئتين: التدريسية، و
من تسعين قياديًا ومختصًا، وتوصل الباحثان إلى أن الجامعات التايوانية جاءت متأخرًة مقارنًة بنظيراتها 

 األمريكية في مجال تحقيق التوازن بين الكفاءة والديمقراطية. 
إلى تقييم حاكمية الجامعات الحكومية في رومانيا  (Mungiu-Pippidi & Dusu, 2011وهدفت دراسة )
( جامعة حكومية، وفق معايير النزاهة اإلدارية واألكاديمية، والحكم الديمقراطي، 43حيث جرى تقييم )

والحاكمية اإلدارية، وعمليات التمويل خالل عام دراسي كامل، وخلصت الدراسة إلى  وجود مشكالت نظامية 
 ة الجامعية، وعدم النجاح في بناء أنظمة مساءلة ومحاسبة.في عمليات تنظيم الحيا

( إلى الكشف عن تصورات األكاديميين Abdulwahid , Abunor & Wannaraini.2013وهدفت دراسة )
في الجامعات الماليزية بنوعيها: الحكومية والخاصة حول رأس المال الفكري، وممارسة عمليات الحوكمة، 

من شأنها االحتفاظ باألكاديميين المؤهلين في هذه الجامعات، وتم توزيع استبانة على  والتعرف إلى العوامل التي
( أكاديميًا، وخلصت الدراسة إلى ان الحوكمة تعد عاماًل مؤثرًا في جذب األكاديميين المؤهلين، 287عينٍة قوامها )

افٍة، وواضحٍة لجميع األكاديميين والمحافظة عليهم من خالل تطبيق الجامعات ممارسات حوكمٍة جيدٍة، ومبادئ شف
 تتضمن مسؤوليات كل طرف، وتتسم بالعدالة، والثقة، والنزاهة.

( إلى الكشف عن المعوقات الرئيسة التي تواجه حوكمة Asiimwe & Steyn, 2013وهدفت دراسة )
تدخل الحكومي في مؤسسات التعليم العالي األوغندية، وخلصت الدراسة إلى أن من أهم هذه المعوقات: عمليات ال

 أعمال الجامعات، وعدم االلتزام، والبيروقراطية، وتضارب القيم، وقلة األجور، وعدم كفاية التمويل.
( إلى الكشف عن واقع تطبيق الحوكمة في بريطانيا وسويسرا واسبانيا Huaida,2014وهدفت دراسة )

ن بالتعيين؟ وجرت مقابالت شخصية مع ثالثيوايطاليا، وكيف يتولى رئيس الجامعة منصبه؟ هل هو باالنتخاب ام 
رئيس جامعة ، وخلصت الدراسة إلى ان تطبيق الحوكمة في الجامعات في الدول األربع محور الدراسة كان 
مرتفعًا، ويتم انتخاب رؤساء الجامعات من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وبشكٍل مباشٍر، ووجود مجالس 

 إدارة للجامعات، ومجالس األمناء. حوكمٍة في الجامعات، ومجالس
( إلى الكشف عن ممارسة عمليات الحوكمة في جامعات كينيا العامة، باستخدام Mulili, 2014وهدفت دراسة )

المنهج النوعي في البحث، ومقابلة خمسة عشر أكاديميًا ، ودراسة حالٍة لخمس جامعاٍت كينيٍة عامٍة، وخلصت 
في كينيا تواجه معوقاٍت، وتحدياٍت، تتمثل في اإلعداد الكبيرة للطلبة، وعدم  الدراسة إلى أن حوكمة الجامعات

استيعاب المرافق لهم، وضعف الدعم الحكومي، وعدم كفايته، ومقاومة التغيير، مما أثر في نوعية التعليم، وتدني 
 مستواه.
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عات الهند، ووضع ( دراسة استكشافية للكشف عن معوقات الحوكمة في جامBeg & Ashok, 2015وأجرى )
تصوٍر لتطوير الحوكمة الرشيدة في الجامعات الهندية، باستخدام المنهج المسحي النوعي والمقابالت مع القيادات 

 األكاديمية، وخلصت الدراسة بتحديد المعوقات التي تقف أمام تطبيق الحوكمة الرشيدة في الجامعات الهندية .
 بداية الحوكمة وتعريفها:

( إلى علم إدارة األعمال ويعود أول استخدام له لالقتصادي األمريكي Governanceوم الحوكمة )تعود أصول مفه
(Ronald Coase( في مقال له في عام )( عنوانه )1937The Nature of the Firme حيث أشار إلى مفهوم )

ه ال إلى تنسيق فعال هدفالحوكمة بمعنى السياسات المعتمدة من جانب المؤسسة، وجميع األجهزة التابعة لها وصو
  (.2017تنمية المؤسسة، وتطورها من خالل عمليات إعادة التنظيم والتيسير)عرابة وبن عيسى، 

( الحوكمة بأنها اآللية التي تبين الكيفية التي تتمكن المؤسسة معها من أن تكون Marquez, 2007عرف )
 أكثر كفاءة في تحقيق أهدافها المنشودة.

( بأنها تمثل مجموعة التشريعات الهادفة إلى تحقيق الجودة الشاملة، وتميز Wang, 2010وعرف وانج )
األداء من خالل تطبيق االستراتيجيات، واآلليات المالئمة، وذات الفعالية في تحقيق أهداف الجامعة، وغاياتها 

 االستراتيجية.
الضبط باللوائح، والسلوك  ( الحوكمة بأنها عبارة عن وسيلة من وسائل2011عرف الضحاوي والمليجي )

األخالقي، وهي نظام يمكن من خالله توجيه أعمال المؤسسة الجامعية، والرقابة عليها، وتطبيق معايير المحاسبة 
 والشفافية.

( الحوكمة بأنها الطريقة، أو الكيفية التي تتمكن الجامعات، Jaramillo, 2012: 3وعرفت جاراميللو )
ا من تحديد األهداف، وتنفيذها، وإدارة مؤسساتها في الجوانب المالية، والمادية، ومؤسسات التعليم العالي معه

 والموارد البشرية، والبرامج األكاديمية، ورصد ما يتم من إنجازات، ومدى تحقيق األهداف.
ي ل(، بأنها: تطبيق معايير، ونظم الجودة، والتميز، التي تحكم أداء مؤسسات التعليم العا2013وعرفها السر )

، بما يحقق سالمة التوجهات، وصحة التصرفات، ونزاهة السلوكيات، وبما يضمن تحقيق الشفافية، والمساءلة، 
والمشاركة من قبل جميع األطراف، وتغليب مصلحة المؤسسة على المصالح الفردية بما يؤدي إلى تطوير األداء 

 غير المباشرة بالمؤسسة.المؤسسي، وحماية مصالح جميع األطراف ذات العالقة المباشرة، و
( بأنها: "وسيلة، واستراتيجية وقائية، تعمل على تشخيص المشكالت 67: 2014وعرفها أبو كريم والثويني )

 قبل وقوعها".
( بأنها "المبادئ التي تستطيع من خاللها الجامعة التوجيه الصحيح ألدائها نحو 239: 2016وعرفها مسلم )

 قيق المتوازن لمتطلبات جميع األطراف )أصحاب المصلحة(".تحقيق أهدافها، وبما يضمن التح
( حوكمة الجامعات بأنها: "طريقة لتوجيه أنشطة الجامعة، وإدارة 67: 2017وعرف الدهدار وكحلة والفرا)

أقسامها العلمية، وكلياتها، ومتابعة تنفيذ خطتها االستراتيجية، وتوجهاتها العامة، وتطوير نظم إدارتها، وهيكلها 
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تنظيمي، وأساليب تقييم أدائها، وأساليب متابعة اتخاذ القرار الجامعي بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة ال
 والمشاركة، مما ينعكس باإليجاب على أداء الجامعة".

( بأنها: "النظام الذي يتم من خالله إدارة المؤسسات التعليمية، وتوجيه 70: 2017وعرفها أحمد وزكي )
اقبتها لتحقيق الجودة والتميز في أدائها في إطار مجموعة من القوانين، واإلجراءات، والمعايير التي أعمالها، ومر

تحدد أخالقيات الُممارسة المهنية، بما يضمن تحقيق النزاهة، والشفافية، والمحاسبة، والمشاركة لكافة األطراف 
 ذات الصلة بهذه المؤسسات".

 ليم العالي العربية:أسباب ظهور الحوكمة في مؤسسات التع
( 2013تعود أسباب ظهور الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية إلى جملٍة من األسباب وهي )الفرا، 

 (: 2017و)عرابة وبن عيسى، 
زيادة الضغوط على مؤسسات التعليم العالي العربية، وتزايد الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي،  .1

وضعف إمكانية تلبية رغبات خريجي الثانوية العامة بااللتحاق بالجامعات، نتيجة للطاقة وتزايد النمو السكاني، 
 االستيعابية المحدودة للجامعات.

بروز أنواٍع جديدٍة من التعليم من مؤسساٍت متعددٍة، حكوميٍة وخاصٍة، ناجمٍة عن التطور التقني  .2
 لم االلكتروني، والجامعات االفتراضية.واالتصال مثل: التعليم عن ُبعد، والتعليم المفتوح، والتع

 تنامي الطابع الدولي للتعليم العالي، وزيادة المنافسة بشكٍل ملحوٍظ. .3

 تزايد أهمية آليات صنع القرار اإلداري، واألكاديمي في مؤسسات التعليم العالي. .4

 ضعف البنية التحتية، وتناقص فرص البحث العلمي. .5

 القطاعين: الخاص والعام.ضعف ثقافة البحث العلمي في مؤسسات  .6

ضعف العالقة بين المشاريع البحثية المقدمة من الجامعات، وخطط التنمية االقتصادية، والقطاعات  .7
 االنتاجية.

تحول النماذج اإلدارية في معظم الجامعات العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين من نماذج  .8
 الحداثة والتطور.إداريٍة تقليديٍة إلى نماذج إداريٍة، تتسم ب

ظهور منتجين جدد للخدمات التعليمية، وتزايد النشاط األكاديمي للتدريسيين، والطلبة، وتنامي تأثير  .9
 التنظيمات الطالبية، والنقابات.

 اهداف حوكمة مؤسسات التعليم العالي:
ية، تنموية، واإلبداعتعود أهداف حوكمة مؤسسات التعليم العالي إلى أهميتها، وتأثيرها في جميع المجاالت ال

والتطورية، ويمكن إجمال أهداف حوكمة مؤسسات التعليم العالي في: تحقيق أداء على درجٍة عاليٍة من التميز، 
واالستثمار األمثل للموارد المالية المتاحة، وحل المشكالت المجتمعية، وتوسيع الخبرات االدارية على مستوى 

ي عملية صنع القرارات، وتحديد المخاطر والفرص، وتطوير الممارسات المجالس، وبما يضمن مشاركٍة فعالٍة ف
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اإلدارية والتربوية، والعمليات الرقابية على األداء اإلداري، واألكاديمي في الجامعات لتحسين العمليات، وتطوير 
داعيٍة، دارٍة إبالمخرجات، والحرص على تحقيق الشفافية، والعدالة في التعامل في جميع المعامالت، وصواًل إلى إ

وتحقيق التغيير نحو األفضل في مجاالت السياسة العليا للجامعات، والهياكل التنظيمية، والتشريعات، وإدارة الموارد 
البشرية منها، والمادية والمالية، والعمليات الرقابية، وأنظمة المعلومات، والشراكة مع القطاعات اإلنتاجية األخرى، 

 (.  2016وتجاني،  2015ساعد في تطور األداء وتعزيزه، وتحسين جودة األداء )عاللي، وتوفير بيئٍة داخليٍة ت
 

 مبادئ حوكمة مؤسسات التعليم العالي:
 (:2017تقوم حوكمة مؤسسات التعليم العالي على مجموعٍة من المبادئ وهي )الدهدار وبن كحلة والفرا، 

وضوح عمل المجالس الحاكمة، وعمليات اتخاذ درجة ومدى وضوح الرؤية لدى اإلدارة العليا، ومستوى 
القرارات فيها، ودرجة التشاركية، وتوزيع المسؤوليات بشكٍل منصٍف، ومتوازن بين المستفيدين من جهٍة، ومجالس 
اإلدارة التنفيذية من جهٍة أخرى، وبشكٍل يضمن كفاءة األداء وفعاليته، ومستوى تدفق المعلومات، وضمانه داخليًا، 

، ومستوى تطبيق التشريعات، وإجراءات العمل في المؤسسة بشكٍل سلٍس، وطبيعة التفاعل مع القضايا وخارجيًا
المجتمعية المتعلقة بأنشطة المؤسسة، والشفافية، واإلفصاح عن األداء المالي، وغير المالي للمؤسسة، ووجود نظاٍم 

قرار، وراسمي السياسة العامة، والمسؤولية متكامٍل للمساءلة، والمحاسبة، وعدالة تطبيقه على جميع متخذي ال
 االجتماعية، واألخالقيات المتعلقة بالعمل.

( تسعة معايير United Nation Development Programوقد حدد برنامج األمم المتحدة االنمائي )
 (:2016للحوكمة في المؤسسات وهي كاآلتي )مسلم، 

األطراف بالمشاركة في صنع القرارات، وحرية الحديث، (: وتتضمن حق جميع Participationالمشاركة ) .1
 Lee & Landوحرية التجمع، وضرورة توافر القدرات للمشاركة اإليجابية الفعالة، وفي هذا الصدد يشير )

( إلى أن المشاركة تتيح لمجالس الحاكمة في الهيئتين: اإلدارية والتدريسية، والطلبة والمجتمع 2010 ,
 ياسات، ووضع قواعد العمل في مختلف جوانب الحياة الجامعية، ومجاالتها.اإلسهام في رسم الس

(: وتقوم على حرية تدفق المعلومات، وإتاحة الوصول إليها لكل من لهم عالقة، Transparencyالشفافية ) .2
بعة اوأن تكون البيانات، والمعلومات متوافرًة بقدٍر كاٍف يمكن من فهم العمليات القائمة في المؤسسات، ومت

 تنفيذها.

(: بما يضمن من إتاحة المجال لجميع المعنيين لتطوير أوضاعهم،  Justice & Equalityالعدالة والمساواة ) .3
 وتحقيق الرفاه المنشود لهم.

(: كون القادة ومتخذي القرارات، وراسمي السياسات في المؤسسات، مسؤولون Accountabilityالمساءلة ) .4
 المستفيدين من خدماتهم.أمام رؤسائهم، وأمام 
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(:كون القانون يعد المرجعية للجميع، كما أن ضمان سيادته متطلب Role of Lawتقرير سلطة القانون ) .5
 رئيس من جميع األطراف للشعور بالعدالة، والتركيز على عدالة تنفيذ روح القانون، بشكٍل نزيٍه وعادٍل.

(: وذلك من خالل حسن استثمار Efficiency & Effectivenessالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد ) .6
 الموارد المتاحة، البشرية منها والمادية، والطبيعية، من قبل المؤسسات بحيث تلبي احتياجات جميع األطراف.

(: كون الحوكمة تشكل نقطةً وسيطةً بين مصالح Consensus Orientationالتوجه نحو بناء توافق اآلراء ) .7
واًل إلى عملية توافق في آرائهم، وبما يحقق المصلحة العامة من جهٍة، ومصلحة جميع األطراف، وص

 األطراف األخرى من جهٍة أخرى.

(: ال بد للمؤسسات من توجيه جميع نشاطاتها، وفعالياتها، وعملياتها نحو Responsivenessاالستجابة ) .8
 خدمة جميع األطراف، والمستفيدين من جمهورها.

(: بحيث تكون لكل مؤسسٍة رؤية وإستراتيجية معلنتين، Strategic & Visionية )الرؤية واالستراتيج .9
وواضحتين، وتركز على الحوكمة، وتعرف متطلباتها، وفهم جميع المتغيرات الثقافية، واالجتماعية، 

 والتاريخية المتعلقة بها.
 نماذج حوكمة الجامعات:

( أربعة نماذج للحوكمة الجامعية بعد دراسٍة 2017( الوارد في )عرابة وبن عيسى، Trakman, 2008قدم )
تحليليٍة للجامعات البريطانية، واالسترالية، واألمريكية، حيث وجدها أكثر حريًة واستقالليًة عن التوجيه الحكومي، 
على العكس من بعض الدول األوروبية األخرى التي وجدها تتأثر بالتدخل الحكومي في قطاع التعليم العالي، 

 مؤسسات التعليم العالي واقترح النماذج اآلتية للحوكمة: وحوكمة
يتيح هذا األنموذج مجاالً رحبًا ألعضاء الهيئتين: اإلدارية  (:Academic Modelاوال: اإلنموذج األكاديمي )

والتدريسية، للمشاركة في عمليات صنع القرار، وفي تسيير شؤون الجامعة من خالل تمثيلهم في مجالس الحوكمة، 
 ( من أكثر الجامعات تبنيا واستخداما لهذا األنموذج.Oxford Universityعد جامعة اكسفورد )وت

جاء هذا األنموذج استجابًة لألزمة المالية التي واجهتها  (:Corporate Modelثانيا: أنموذج الشركات )
في  ي أثرت في أداء الجامعاتمؤسسات التعليم العالي في كل من: الواليات المتحدة، واستراليا، وبريطانيا، والت

هذه الدول، ويقوم على تطبيق المبادئ األساسية لحوكمة الشركات، ال سيما المتعلقة بأمور المساءلة المالية 
 والمحاسبية.

يوفرهذا األنموذج فرصة إشراك بعض األعضاء غير  (:The Trustee Modelثالثا: أنموذج األمناء )
 العالي في مجالس األمناء الذي يتولى حماية المصالح من التضارب.المنتخبين داخل مؤسسات التعليم 

يرتبط هذا األنموذج بإسناد الحوكمة إلى  (:The Stakeholder Modelرابعا: أنموذج اصحاب المصالح )
مجموعٍة كبيرٍة من ذوي المصالح بما فيهم الموظفين، واألكاديميين، والطلبة، والخريجين، والشركات الراعية، 

 داعمة للجامعات، والمجتمع المحلي.وال
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 أخالقيات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي:
 (:2016تتطلب الحوكمة االلتزام بمجموعٍة من المعايير االخالقية ومنها )مسلم،  

 .التأكيد على عدم وقوع الفشل من خالل تبني السلوكات القويمة، والنزيهة، والعادلة 

  الحقائق أمام المعنيين دون تجميل، وبيان األدوار المنوطة بمجالس الحاكمية، الشفافية، والوضوح، وإبراز
 والمتمثلة بمجالس األمناء، ومجالس الجامعة، ومجالس العمداء، ومجالس األقسام.

  توفير قدٍر كاٍف من المعلومات ذات العالقة، والتي تعزز من قدرات السلطات العليا في مؤسسات التعليم
 اءلة.العالي على المس

 .تطبيق إجراءات من شأنها ضمان تحقيق االستقاللية، والحماية للتقارير المالية النزيهة 

  بيان وتوضيح الجوانب المادية التي تتطلب اهتمام الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، وإطالع
عليم بمؤسسات التالمسؤولين، والممولين، والمستثمرين، وكل من لهم عالقة بالحقائق كافة ذات العالقة 

 العالي.
 معوقات تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي العربية:

يواجه تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي بشكٍل عام معوقاٍت تكاد تكون عامًة في معظم هذه 
 المؤسسات ومنها )عزت، د ت(:

عمليات  ثر بالثقافة المكتسبة من المجتمع، وتصبحفكثيٌر من المجتمعات العربية تتأ الثقافة السائدة في المجتمع: .1
تغييرها من قبل مؤسسات التعليم العالي أمرًا على درجة من الصعوبة، فالكبير أكثُر معرفًة ودرايًة من الصغير، 
وفي بعض الجامعات ال يمكن للطالب االعتراض على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس سواء أكانت نقاشيًة، أم 

 المنهاج، األمر الذي قد يسهم في غياب روح اإلبداع داخل الطلبة.  على مستوى

يؤثر المناخ السياسي العام السائد في المجتمع في مدى اهتمام الطلبة بشؤونهم الخاصة داخل  المناخ السياسي العام: .2
دم ، فضاًل عن عأسوار الجامعة، وقد يؤدي الكبت السياسي إلى الخلط بين مفهومي: العمل العام، والعمل الحزبي

تمكين األحزاب ذات االتجاه المعارض من االستفادة من الموارد المادية بالدرجة التي يستفيد منها الحزب الحاكم، 
 مما يعزز اإلحباط والشك في القدرة على إحداث التغيير المأمول مجتمعيًا.

الطلبة  ييد الحريات األكاديمية، وحقبعض التشريعات الجامعية تتضمن نصوصًا من شأنها تق التشريعات الجامعية: .3
في إدارة شؤونهم الخاصة في المجال األكاديمي، سواء أكان ذلك بالنص الصريح، أو بإغفاٍل مقصوٍد لحقوق 

 الطلبة، وحرياتهم الرئيسة .

جوهر المشكلة يكمن في طريقة تعامل رؤساء الجامعات مع طريقة اختيار القيادات  طريقة إدارة الجامعة: .4
اديمية، وتعيين الهيئات التدريسية واإلدارية، فيتم التعيين من قبل سلطاٍت سياسيٍة، وأمنيٍة، وإداريٍة، وتنفيذيٍة، األك

من خارج الجامعة، مما يؤثر في درجة استقاللية الجامعات، ويؤثر بشكٍل مباشٍر في حوكمة المؤسسات األكاديمية، 
 امعية .وحقها في وضع معايير تقييم أداء القيادات الج
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تتأثر إمكانية حوكمة مؤسسات التعليم العالي في ضعف درجة غياب أعضاء هيئة التدريس عن الحياة الجامعية:  .5
مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في النشاطات العامة في الجامعة، والذين يلجأون لذلك تجنبًا لحالة الصدام مع 

 م السلطة.القيادات الجامعية، أو خوفًا من التعسف في استخدا

 التوصيات
 يوصي الباحث بما يأتي:

قيام مؤسسات التعليم العالي العربية بإصدار تشريعاتٍ تتسم بالشفافية، والوضوح، والمساءلة، وتضمن تطبيق  .1
 الحوكمة .

أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بمراجعٍة دوريٍة ألنظمة، ومفاهيم الحوكمة، ودرجة تطبيقها تعزيزًا  .2
 تفاديًا ومعالجًة للسلبيات.لإليجابيات، و

أن تكرس الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي العربية مبدأ المساءلة، والتشاركية والتركيز على القضايا  .3
 المالية، وفتح المجال أمام الفاعلين في المجتمع الجامعي من المشاركة في عمليات صنع القرار. 

 واجنبيٍة نجحت في تطبيق الحوكمة.تبني خبرات وتجارب مؤسسات تعليم عاٍل عربيٍة  .4

عقد دوراٍت تدريبيٍة لمتخذي القرار في مؤسسات التعليم العالي للتعرف إلى مفهوم، وأهمية الحوكمة،  .5
 وضرورة تطبيقها لتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية. 

 المراجع
حوكمة الرشيدة حسب (، "إستراتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل ال2017أبو العال: ليلى محمد، ) .1

 جامعةمجلة الدراسات التربوية والنفسية، تصورات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف"، 
 .35-17( 1)11السلطان قابوس، سلطنة ُعمان، 

(، "درجة تطبيق مبادئ الحوكمة بكليات التربية بجامعة 2014أبو كريم: أحمد، والثويني: طارق، ) .2
امعة جمجلة العلوم التربوية والنفسية، يراها أعضاء هيئة التدريس" ،  حائل وجامعة الملك سعود كما
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، المجلة التربويةالعام في ضوء المعايير القومية للتقويم واالعتماد: دراسة حالة محافظة المنيا"، 

 .113-61اكتوبر  50جامعة سوهاج، 

(، "حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة 2012برقعان: أحمد محمد أحمد، والقرشي: عبد اهلل علي، ) .4
جامعة المؤتمر العلمي الدولي : عولمة اإلدارة في عصر المعرفة،  التحديات"، ورقة عمل مقدمة إلى

 .22-1، ص ص 2012ديسمبر  17-15لبنان  -طرابلس –الجنان 

حوكمة مؤسسات التعليم العالي: دراسة حالة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، (، 2016تجاني: ربيعة، ) .5
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.على مستوى الكليات )القيادة االدارية(
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مجلة أداء المؤسسات "واقع الحوكمة في جامعة القدس"، (، 2013حالوة: جمال، ودار طه: نداء، ) .6
 .99-84، العدد الثاني، الجزائرية

، )القاهرة: الحوكمة المؤسسية  (،2008خليل: عطا اهلل وارد ، والعشماوي: محمد عبد الفتاح، ) .7
 مكتبة الحرية للنشر والتوزيع(.

ي، والغامدي: وفاء غرم اهلل سعد،) الخليوي: لينا بنت سليمان علي، والمالكي: هند بنت منصور عال .8
(، درجة حوكمة عمليات التخطيط التربوي في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من 2017

دراسات عربية في التربية وعلم النفس، وجهة نظر مديرات المدارس الحكومية شمال مدينة الرياض، 
 .47-23، 2017اكتوبر  90

(، "واقع حوكمة الجامعات 2017كحلة: كريم، والفرا ماجد محمد، ) الدهدار: مروان حموده، وبن .9
 -، الجامعة االسالمية، غزةمجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةالفلسطينية"، 

 .88-62( 1)25فلسطين، 

 ( عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وسبل التغلب2013السر: خالد ) .10
 فلسطين.  -عليها ، ورشة عمل حوكمة مؤسسات التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، غزة

(، التعليم العالي في اليمن خصائصه ومشكالته قراءة تحليلية من منظور 2009الصالحي: فؤاد، ) .11
  سوسيولوجي. منشور على الموقع االلكنروني:

https://Yemeress.com/algomhotiah/2094668 

( "دراسة مقارنة لنظم الحوكمة المؤسسية للجامعات 2011حاوي: بيومي، والمليجي: رضا، )الض .12
لمي المؤتمر العفي جنوب افريقيا وزيمبابوي وإمكانية اإلفادة منها في مصر"، ورقة عمل مقدمة إلى: 
رة، مصر القاه -التاسع عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، جامعة عين شمس

 يوليو )تموز( 9، 

، دراسات(، "حوكمة الجامعات بين المتطلبات والمعوقات"، 2017عرابة: الحاج، وبن عيسى: ليلى، ) .13
 88-45، ص ص 2017، كانون ثاني  30جامعة األغواط، العدد 

 :httpعزت: أحمد، )د.ت( .، مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسبل تطبيقها،  .14

//old.qadaya.net/node/3068 

(، واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية 2014العريني: منال، ) .15
،  المتخصصة المجلة الدولية التربويةللعاملين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، 

3(12)115-148. 

التعليم العالي بالجزائر دراسة حالة االتجاهات الحديثة للحوكمة في قطاع (، 2015عاللي: ايمان، ) .16
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وتحقيقاً لرؤى جاللة الملك  لجودة التعليمضماناً  اإلعتماد األكاديمي للمدارس"

 النقاشية السابعة في الورقة الثاني عبد هللا
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 ملخص الورقة:    
ة االتصاالت واإلنترنت التي نعيشها في األلفية الثالثإن التغيرات المتسارعة والثورة الرقمية وثورة     

ايرة هذا من مس هذا ال بدل, والتي فرضت تحدياتها على جميع مناحي الحياة،ومنها مجال التربية والتعليم
االنفجار المعرفي الهائل, وإعداد القوى البشرية للتعامل معه بفكر ووعي وإبداع، وهذا ما دفع بالدول 

 ير أنظمتها التربوية والتعليمية.والمؤسسات لتطو
ونظرا ألهمية التعليم في نهضة األمم وتطورها في عصر التحديات واقتصاد المعرفة،فلقد افرد له     

طوير )بناء قدراتنا البشرية وتجاللة الملك عبداهلل الثاني ورقته النقاشية السابعة والتي حملت عنوان 
والتي تضمنت الكثير من المرتكزات والتوجهات والتي اراد بها  مة(العملية التعليمية جوهر نهضة األ

 ان تكون منهجا ودستورا لعملية تطوير العملية التعليمية.
حيث دعت الورقة الى مواجهة تحديات العصربالعلم والمعرفة والحكمة،كما اكدت على ضرورة     

ر دم التردد في اتخاذ قرار التطويبناء القدرات البشرية واالستثمار فيها والتطويرعليها،ونادت بع
واالبتعاد عن المناكفات والمزايدات،كما طالبت الورقة بالتغيير والتطويرالمستمر مع عدم التنكر 
للماضي،وحددت رؤية لمستقبل االردن بأن يكون قائدا لمسيرة التحديث بالوطن العربي,وعززت دور 

ميز واالبداع،وفي الختام اكد جاللته على دور المدرسة في قيادة مسيرة التعليم نحو التجربة والت
 الجميع في توفير التعليم المناسب واالنخراط في عملية اصالح التعليم .

وضمن هذا االطار التوافقي الذي قدمه جاللته في ورقته وطرحها للحوار والنقاش وضع الجميع   
ت عامة وعلى راسها وزارة امام مسؤولياتهم للمشاركة في تحقيق ماجاء فيها سواء كانت مؤسسا

 التربية والتعليم او مؤسسات خاصة وكل من له عالقة بتطوير العملية التعليمية .
ونحن كمؤسسة تعليمية خاصة وتحت مظلة وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المنظمة العربية   

ملك في تحقيق رؤى جاللة الجودة في التعليم نشارك بهذه الورقة ادراكا منا لدورنا التربوي اللضمان 
 في تطوير التعليم.

فمن خالل تجربتنا بمدارس الحجاز بتطبيق معايير ضمان جودة التعليم التابعة لمنظمة     
(AROQA بهدف الحصول على االعتماد االكاديمي للمدرسة، وبعد تحليل هذه المعايير وتطبيقها )

وافقة مع مضامين الورقة النقاشية السابعة ومتوافقة على ارض الواقع بالميدان التربوي وجدنا بانها مت
 مع معظم ما جاء فيها .

فمن هنا نقدم وجهة نظرنا خالل هذه المشاركة والمتمثلة بان اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم   
 وتطبيق معايير ضمان الجودة بالتعليم تحقق رؤى جاللة الملك والتي سنعرضها ضمن هذه الورفة .

نوصي بان تطبق معايير الجودة بالتعليم بجميع المدارس للحصول على االعتماد الذي يحقق لهذا 
 ظه اهلل.حفالتميز ويمنح الثقة ويجود التعليم ويحسن مخرجاته كما اراد جاللة الملك عبداهلل الثاني 
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ير تطو -لقدرات بناء ا -معايير الجودة -اإلعتماد األكاديمي  -الكلمات المفتاحية/ الورقة النقاشية 
 AROQA -التعليم 

 
 المقدمة

هو أساس و وترتكز عليه األمم في تقدمها ونهضتها، يعتبر التعليم شريان الحياة للمجتمعات،
صاد المعرفة كما يرى جاللة الملك عبد اهلل الثاني في ورقته النقاشية تالتطور والتقدم في عصر اق

 البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة(السابعة والتي حملت عنوان )بناء قدراتنا 
 مة.عنوان يتضح لنا من خالله رؤية ملكية للتعليم تنبثق من الفكر النهضوي لأل

فإذا كانت األوراق النقاشية الخمسة األولى طرحت موضوع اإلصالح السياسي ودعت لتحقيق 
ت الورقة السادسة لتؤكد على سيادة القانون وجاء السالم واألمان واإلزدهار والكرامة للشعب األردني،

وتطوير القضاء ومحاربة الواسطة والمحسوبية، فإن الورقة السابعة قد جاءت برؤية رسمت لنا 
امل بمختلف صالح الشساسية لإلالركيزة األ صالح والتطوير للعملية التعليمية والتي تعتبرطريق اإل

 ردن.القطاعات المؤثرة في مستقبل األ
طياف أساسي لهذه الورقة بناء فلسفة وطنية مشتركة يتفق عليها جميع كان الهدف األولقد 
ح لتوضي وطنيًا طارًاإردني نحو مستقبل التعليم حيث وضع جاللة الملك من خاللها المجتمع األ

ح وتطوير صالإف. األهداف الحقيقية لقضية تطوير التعليم وعالقته باللغة والدين والحداثة والمعرفة
دارية واقتصادية وسياسية وعسكرية وصروح ومؤسسات إلى بناء قدرات إمنظومة التعليم سيؤدي 

 ردن.تقود لنهضة األ
ردني ليعطي الفرصة للجميع للمشاركة بناء الشعب األأولقد طرح جاللته الورقة على كافة م

لى مصاف إية التعليمية ولنصل بوطننا رتقاء بالعملمام مسؤولياتنا ودورنا لإلأووضعنا  بكافة الوسائل،
شراك جميع المؤسسات الوطنية المعنية بالقطاع العام إإلى حوار وطني موسع و االدول المتقدمة، ودع

ن أردن مليء بالخبرات والكفاءات التي بمقدورها فاأل صالح التعليم،والخاص لبذل الجهود الرامية إل
خارطة طريق و شية السابعة التي يعتبرها الجميع دستورًاتحدث الفارق السريع في ضوء الورقة النقا

 صالح المنظومة التعليمية.إل
ول في تنفيذ رؤية جاللة الملك من خالل وجود ذا كانت وزارة التربية والتعليم المعني األإف

 بقدرات خر وتمتلك الحكمة وتؤمنقيادة قوية ذكية مستمعة لآل قيادة تربوية تؤمن بالتغيير والتطوير،
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ترحب بكل المشاركين والراغبين في تنفيذ هذه الرؤية فإنها و خارجها أمكانيات العاملين بالوزارة إو
 صالح منظومة التعليم.إلتطوير و

هميتها فالبد من ترجمتها أدراك إهذه الورقة قد حظيت بالتوافق واالجماع حولها و وبما ان
هداف التي سعى لها جاللة الملك والمبنية دوات معرفية واضحة وخطط تحقق األأرض الواقع بأعلى 

ن بيد مع مؤسسات الوط لهذا البد من العمل يدًا، ساسها الفكر والعقلأعلى منظومة خطة استراتيجية 
والخاصة كالمنظمة العربية لضمان جودة التعليم التابعة سها وزارة التربية أوعلى رالعامة والمجتمع 

 . صالح التعليميبعملية اإلعا منخراط لإللمجموعة طالل ابو غزالة 
 

ومن هذا المنطلق جاءت مشاركتنا بهذه الورقة في مؤتمر جودة التعليم العاشر والذي تنظمه 
 ،المنظمة العربية لضمان جودة التعليم

 
 منهجية الورقة البحثية

 تباع المنهج التحليلي والوصفي لتقديم هذه الورقة.ا  
 

 البحثية الهدف من هذه الورقة
التي و بالورقة السابعة، منا بدورنا كمؤسسة تعليمية خاصة في تحقيق رؤى جاللة الملك يمانًاإ

 في توفير التعليم المالئم وتجويد مخرجاته وصواًل يةمؤسسات التعليمالمن خاللها على دور  أكد
جودة  يرن يكون له معايألنهضة تعليمية شاملة، وهذا التعليم المنشود الذي يسعى له جاللته،البد 

 ضمان جودةل وذلك من خالل تحقيق معايير جودة مؤسسية معترف بها، ،تهلقياسه وضمان فعالي
، ومن ثم منحها اإلعتماد األكاديمي والذي ينعكس على هذه المؤسسات، جميع عناصر العملية التعليمية

 .ها قوة وجودة واعترافا محليا واقليميا وعالميا وثقة بمدخالتها وعملياتها ومخرجات
هلية في تطبيق معايير الجودة للمنظمة العربية لضمان األ ومن واقع تجربتنا بمدارس الحجاز

ايير ن تطبيق هذه المعأوجدنا ب ذن اهلل تعالى،إكاديمي بلحصول على االعتماد األبهدف اجودة التعليم 
 .سابعةال النقاشيةبمؤشراتها المتعددة بالميدان التربوي تحقق ما نادى به جاللة الملك في ورقته 

كاديمي للمدارس في تحقيق رؤية همية االعتماد األأكيد على أن هدف هذه الورقة التإلهذا ف
 ، من خالل تطبيق معايير ضمان جودة التعليم .صالح منظومة التعليموتوجهات جاللة الملك إل

وما يساهم في تحقيقها من معايير  ة جاللتههم محاور وتوجهات كلمأحيث سيتم عرض  
  AROQAومؤشرات 
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 ،بمدارسنا وهذه الفكرة نقدمها من وجهة نظرنا ومن واقع تجربة عملية ما زلنا نخوض غمارها
فبناء المنظومة التعليمية المعرفية والمهارية . ومشاركة في تحقيق رؤى جاللة الملك كمساهمة وحاًل

ت تعليمية وخطط استراتيجية ومعايير تنظيمية لتقييم وضمان ال بوجود سياساإتحقق يوالقيمية ال 
  جودة المنظومة.

وقد تناول جاللة الملك عبداهلل الثاني حفطه اهلل في ورقته أركان العملية التعليمية كاملة "كما تتضح في 
 الرسم التالي"

 

 
 

 محاور وتوجهات الورقة النقاشية السابعة
بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة  النقاشية )لى عنوان الورقة إلنعد        

 ( مةاأل
 ن هما: يساسيأن الورقة تستند على محورين أفنجد 

 .بناء القدرات البشرية -1
  .تطوير العملية التعليمية -2

 نه يمكن تحقيق هذه المحاور بعد مواجهة تحديات عصر اقتصاد المعرفةأويرى جاللة الملك ب
 من خالل التوجهات التالية: دوات معرفية جديدة ووسائل تقنية حديثةأب
ردن منارة رؤيتنا أل -سبيلنا لمستقبل زاهر      –   بنائنا عماد نهضتنا.أاالستثمار في مستقبل  -

 للعلم والمعرفة.
واحدة مؤسسات  خير يدًاأو تأ نه بالعمل دون ترددأوكذلك يرى جاللته في ختام ورقته ب

 هالي نحقق مبتغانا.ألمين وطلبة وومع
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هذه المحاور والتوجهات للورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبداهلل الثاني ,البد من وفي ظالل       
العمل على ضمان جودة التعليم ومخرجاته في المؤسسات التعليمية لتحقيق هذه الرؤى والتطلعات 

 لمستقبل التعليم باالردن .
عت مدارس الحجاز لتحقيق ذلك من خالل تعزيز وتطوير وتقييم عملها المؤسسي ومن هنا س     

والبحث عن معايير ذات مرجعية رسمية  لضمان جودة التعلييم ومخرجاته بالمدارس ويتم من خاللها 
 تقييم جودة األداء والتحسين المستمر .

العام األستاذة / سميرة عثمان فتم عقد اتفاقية ما بين مدارس الحجاز األهلية ممثلة بمديرها     
( ممثلة بالرئيس التنفيذي للمنظمة سعادة AROQA,والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم )

 5/11/2017الدكتور طالل أبو غزالة  في 
 وذلك بهدف الحصول على االعتماد االكاديمي للمدارس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومؤشراتها والبدء بتطبيقها عمليا وجدنا بأنها قد اشتملت  (AROQA)ومن خالل التعرف على معايير   
على جميع جوانب وعناصر العملية التعليمية ,وهذا ما تناوله جاللة الملك عبداهلل الثاني في ورقته 

 النقاشية السابعة والتي اشتملت ايضا على جميع عناصر العملية التعليمية .
 ( :AROQAمعايير ضمان جودة التعليم ) 

 

 األدلة المؤشرات المعيار #
 10 3 الرؤية والرسالة واألهداف 1
 29 9 الحوكمة والقيادة 2
 90 30 التدريس والتعليم 3
 13 5 التوثيق واستخدام النتائج 4
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 75 27 الموارد واألنظمة المساعدة 5

التواصل مع أولياء األمور  6
 والطلبة والمعنيين

8 23 

 19 6 اإلبداع والتميز 7

8 
ضمان الجودة والتحسين 

 المستمر
8 52 

نقوم سالورقة السابعة ومعايير ضمان الجودة في التعليم , وتوجهات وبالتحليل العلمي لمحاور    
ومن ثم نسقط على كل توجه هذه المحاور والتوجهات،  لتحقيق بعرض ما قاله جاللته وما يراه مناسبًا

من خالل تطبيق معايير ومؤشرات ضمان جودة  ،الرؤىمن وجهة نظرنا لتحقيق هذه مناسبًا ما نراه 
 ليمكاديمي من المنظمة العربية لجودة التعالتعليم والتي تبنتها مدارس الحجاز للحصول على االعتماد األ

(AROQA)  باذن اهلل تعالى 
 

 الورقة دعت لمواجهة تحديات العصر بالعلم والمعرفة والحكمة  اواًل:

 : بداية ورقته النقاشيةذكر جاللته في فلقد     
 خيرة يدل على يقظة ووعي بأهمية ملف التعليم في عصرالنقاش حول التعليم بالفترة األ" 

ه في عصر تسارعت خطا، مم في عصر اقتصاد المعرفة واستثمار الطاقات البشريةتتسابق به األ
 " ردننواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم باألو
 

وات دألمواجهة هذه التحديات البد من االعتراف بها ومن ثم ابتكار الحلول الناجحة لها ب ويرى جاللته
 معرفية جديدة وتلبية احتياجات العصر بوسائل تقنية حديثة .

 
يتم من خالل طرائق  ن تحقيق هذا التوجه لجاللة الملك في الميدان التربويأ   ومن وجهة نظرنا

على التفكير النقدي واإلبداعي وحل المشكالت ومصادر تعلم متعددة وانفتاح تدريس حديثة قائمة 
 ثقافي على االخر ودعم للتقنية والتكنولوجيا بالعملية التعليمية , 

على سبيل و ( بمؤسسات التعليم،AROQA) يكون بتطبيق معايير ضمان جودة التعليم وتحقيق ذلك
 :المثال ال الحصر نختار المؤشرات التالية 

 
طرق التفكير النقدي لتعزز مهارات القيادة وحل المسائل وسبل   من معيارالتدريس والتعليم 7-3مؤشر

 تطبيق ذلك في الحياة 
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آليات تعزيز المواد والمناهج التربوية تتماشى مع المعرفة  من معيار التدريس والتعليم  8-3مؤشر 
 والطرق التعليمية الحديثة 

 طرق البحث المالئمة التي تقوم على إشراك الطلبة بها من معيار التدريس والتعليم  6-3مؤشر 
خطط تدريسية فعالة تقوم على تحقيق المخرجات التعليمية  من معيار التدريس والتعليم  2-3مؤشر 

 وتطوير مهارات الطلبة
ل المناهج الدراسية واألنشطة التفاعل الثقافي للطلبة خال  من معيارالتدريس والتعليم 26-3مؤشر

 والبرامج المدرسية
قياس جودة التعليم ومدى فعالية البرامج من خالل  من معيار التوثيق واستخدام النتائج 3-4مؤشر

 استبيانات خاصة
 إجراء التحسينات على جودة التعليم بشكل مستمر من معيار التوثيق واستخدام النتائج 5-4مؤشر
موقع الكتروني ديناميكي يتم تحديثه باستمرار  وارد واألنظمة المساعدةمن معيار الم 20-5مؤشر

 تتوفر فيه كافة المعلومات التعليمية واإلدارية بما يساهم بالتواصل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي
أجهزة حاسوب مزودة بقاعدة بيانات خاصة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 22-5مؤشر

 الطلبة اليها . وصول  ة لسهولةبمصادرالمكتب
 استخدام التفكير الناقد واإلبداعي في توجيه عمليات التعليم والتعلم من معيار اإلبداع والتميز 4-7مؤشر

 
وبحمد اهلل فإن معظم هذه المؤشرات مطبقة بمدارس الحجاز ,ويتم اإلعداد لها ومواجهة تحدياتها بخطة 

وقوانين وانظمة , وبدعم سخي بموارد بشرية ومادية ,ونسعى دوما  استراتيجية وتنفيذية في ظل لوائح 
 لتطوير هذه المؤشرات وتحسينها باستمرار من خالل التقييم الذاتي لتحقيق معايير الجودة .

 
 أكدت على ضرورة بناء القدرات البشرية واالستثمار فيها والتطوير عليهاالورقة  ثانيًا: 

 : اإلستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنافي التوجه األول لورقته  ذكر جاللتهفلقد 
راتب ويبلغ أسمى الم ،كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنه من أن يتعلم ويبدع وينجح" إن          

، ويطمح دوما للتميز واإلنجاز وال يرى للمعرفة حدا وال للعطاء نهاية،منفتحا على كل بإيمان واقدام
ات، وإن اإلستثمار في التعليم يدر الكثير من العوائد، وثروتنا البشرية أغلى ما نملك وتكون قادرة الثقاف

 على صنع التغيير المنشود إذا نالت التعليم الحديث الوافي "
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لتحقيق ما سبق من التوجه األول بأنه البد من تكاتف جهود الجميع شعبًا وحكومة  ويرى جاللته
لتوفير البيئة الحاضنة وتأمين االحتياجات الضرورية من أجل بناء قدراتنا ومؤسسات خاصة وعامة 

  عةناج البشرية من خالل منظومة تعليمية سليمة
 

يتم من خالل بناء أرض الواقع على ن تحقيق هذا التوجه لجاللة الملك أنرى  وجهة نظرناومن 
مية شخصيته بمناهج وطرائق تعليمنظومة تعليمية تعمل على توفير جميع احتياجات المتعلم وبناء 

 وانشطة وغيرها بتعاون ومشاركة الجميع .
 تعليم،بمؤسسات المن خالل تطبيق معايير ضمان الجودة بالتعليم المناسبة تحقيق هذا ايضا يتم  و
 :على سبيل المثال ال الحصر هنا ايضًا نختار المؤشرات التالية و
 

اهج وطرق تعليمية مالئمة الحتياجات الطلبة األكاديمية من من معيار التدريس والتعليم  5-3مؤشر 
 والفكرية واإلجتماعية والثقافية والرياضية

شواهد لتفهم المعلمين لطلبتهم وتقدير احتياجاتهم ومهاراتهم   من معيار التدريس والتعليم 17-3مؤشر 
 ومساعدتهم وتشجيعهم على تحقيق المخرجات التعليمية

دالئل استعداد المعلمين على تلبية احتياجات الطلبة الفردية  تدريس والتعليممن معيار ال 20-3مؤشر 
 والمساهمة في تطوير مهاراتهم واالهتمام بسلوكياتهم ونشاطاتهم الالمنهجية

حوافز لمشاركة الطلبة في العملية التعليمية وتوفر فرص  من معيار التدريس والتعليم 25-3مؤشر 
 تفعيلها لدى الطلبة لدعم المهارات الذهنية وطرق

تقوم إدارة المدرسة على توسيع المشاركة في صنع القرار   من معيارالتدريس والتعليم 13-3مؤشر
 لتعزيز ثقافة المشاركة،والمسؤولية بين اإلداريين والمعلمين والطلبة وأولياء األمور

ة ل المناهج الدراسيالتفاعل الثقافي لدى الطلبة من خال من معيار التدريس والتعليم 26-3مؤشر 
 واألنشطة والبرامج التي تخطط لها المدرسة

توفر الخدمات والبرامج وفق سياسات دقيقة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 3-5مؤشر
 ومدروسة حول احتياجات الطلبة

إعداد شخصيات قيادية من الطلبة وزيادة مشاركة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 4-5مؤشر
 الطلبة في العمل المدرسي

توفر خدمات صحية وإرشادية وتوجيهية للطلبة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 5-5مؤشر
 تسهم في تأمين الظروف المالئمة للتعلم
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تفعيل األنشطة المدرسية للطلبة وتوفير جوائز  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 6-5مؤشر
 للمتميزين

توفر الدعم المناسب للطلبة من ذوي اإلحتياجات  معيار الموارد واألنظمة المساعدةمن 7 -5مؤشر
 الخاصة
تشجيع أولياء األمور على متابعة أداء أبنائهم  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة 4-6مؤشر

 من خالل الحرص على حضور االجتماعات الدورية مع مديري المدرسة والمعلمين
إتاحة الفرصة ألولياء األمور في إبداء رأيهم  معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبةمن  6-6مؤشر

في تطوير األداء المدرسي،والمشاركة في تحسين البيئة المدرسية بما يتوافق مع أرائهم ونظرتهم 
 المستقبلية

ديين لبة الريابيئة فنية مزودة بالمصادر الالزمة لتشجيع الط من معيار اإليداع والتميز 6-7مؤشر
 للعمل فيها وتمكينهم لتقديم افكارا إبداعية عملية

التعاون بين اإلدارة والمعلمين واإلدارين  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 8-8مؤشر
 والطلبة وأولياء األمور في عملية ضبط الجودة

شمول عمليات ضمان الجودة كافة قطاعات  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 9-8مؤشر
 المؤسسة والتعاون والتكامل بفعالية مع العمليات االدارية والتخطيط المتعلق بها

 
 

وبحمد اهلل , هنا ايضا نؤكد بأن البيئة التعليمية بمدارس الحجاز توفر الفرص لجميع المتعلمين للتعلم 
على التعاون والمشاركة بين جميع اطراف العملية  والتميز واالبداع من خالل منظومة متكاملة قائمة

التعليمة داخل وخارج المدرسة ,ونسعى من خالل تطبيق هذه المؤشرات للتطوير والتحسين المستمر 
 ايضا .

 
 الورقة نادت بعدم التردد في إتخاذ قرار التطوير واالبتعاد عن المناكفات والمزايدات ثالثُا: 

 
 الثاني: سبيلنا لمستقبل زاهر : ذكر جاللته في التوجهفلقد 
لم يعد مقبواًل أن نسمح بالتردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور بالعلوم وهدر  "     

قطاع استراتيجي ومن غير المعقول أن يتم الزج به في مناكفات وإن   قطاع التعليم  الطاقات البشرية
 " سياسية ومصالح ضيقة
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ه على المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع ب ،لتحقيق ما سبق من التوجه الثاني بأنه ويرى جاللته 
أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة وقدرات ومواهب وتسعى الكتشافها وتنميتها وصقلها وتحفيزها 

 قعبر أحدث األساليب التي تشجع على الفهم والتفكير وتجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبي
 والتحليل والتخطيط. 

 
 يحتاج لتوفير بيئةحول هذا التوجه  ة الملك رؤية جاللتحقق  بأنهنا أيضًا نرى  ومن وجهة نظرنا

آمنة بالمؤسسات التعليمية تساعد على التعلم واالبداع من خالل برامج واليات وانشطة وطرق بحث 
 تعزز هذه الطاقات وتعطيها الفرصة لالبداع .

من هذه وعلى أرض الواقع في الميدان التربوي يحقق ذلك ,تطبيق معايير ضمان الجودة بالتعليم وان 
 يلي: المعايير والمؤشرات ما

 
  بيئة اإلبداع والتميز والعناصر األساسية لها من معيار اإليداع والتميز 1-7مؤشر
ادرة واإلختراع في مختلف آليات لتحفيز ريادة األعمال والمب من معيار اإليداع والتميز 5-7مؤشر

 المجاالت وتطبيقها
 طرق البحث المالئمة التي تقوم على إشراك الطلبة بها من معيار التدريس والتعليم  6-3مؤشر 
دالئل لدعم وتطوير إبداعات الطلبة األدبية والعلمية من  من معيار التدريس والتعليم 29-3مؤشر 

 ركتهم للمعلم بموضوع الدرسخالل تشجيعهم وحبهم للتطور والدراسة ومشا
بيانات لحرص المعلمين على تطورهم المهني واألكاديمي  من معيار التدريس والتعليم 18-3مؤشر 

 والقيام بالبحوث العلمية ومساهمتهم باألنشطة الالمنهجية
 األنشطة الال منهجية التي تعزز التفكير الناقد واإلبداعي من معيار اإليداع والتميز 3-7مؤشر

بيئة فنية مزودة بالمصادر الالزمة لتشجيع الطلبة الرياديين للعمل  من معيار اإليداع والتميز 6-7مؤشر 
 فيها وتمكينهم لتقديم افكارا إبداعية عملية

 
ونؤكد هنا ايضا بان مدارس الحجاز ومن خالل رؤيتها ورسالتها واهدافها تعمل جاهدة لتوفير هذه 

انشطة تعطي الفرصة لطلبتها للتميز واإلبداع بتطبيق برامج تعليمية اثرائية  و البيئة التعليمية اآلمنة التي
منهجية وال منهجية ورعاية علمية متميزة وتوفير كل مايحقق ذلك , ونستمر بالتطوير والتحسين من 

 خالل تطبيقنا لمعايير جودة التعليم 
 

 عدم التنكر للماضي مع التغيير والتطوير المستمر طالبت بالورقة  رابعًا:
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 في التوجه الثاني: سبيلنا لمستقبل زاهر :أيضا ذكر جاللته فلقد 
لقد بات التطوير ضرورة أملتها الظروف،وطالما كان األردن بشعبه مقدامًا ومبادرًا ورائدًا  -      

ثنا ارغم السعي للتطوير ال نتنكر للماضي المجيد وال لتر، وفي التحديث والبناء بالوطن العربي
ال نرى بالماضي إال مادة تبعث على الفخر ال على الغربة ومادة ،ووحضارتنا بل نستلهمه ونبني عليه

 للبحث والتحليل ال مادة للتقليد والتكرار. 
 

أن لكل عصر أدواته ووسائله وهمومه ومشاكله، فالتعليم يشهد تطورًا هائالً بالتكنولوجيا  ويرى جاللته
الكتابة ويتجاوز ذلك إلتقان لغات عالمية وامتالك مهارات تواصل مع ال يقتصر على القراءة و

اآلخرين ومبادئ العمل المهنية والقدرة على التحليل والتفكير ليشارك في إنتاج المعرفة ويساهم في 
، وكذلك البد من محبة اللغة العربية (114سورة طه ): "وقل رِب زدني علمًا" تعالى التقدم عماًل بقوله

 ها. وإجادت
 

هنا نرى بان تحقيق هذا التوجه يتم بتبني سياسة التغيير والتطوير المستمر ومواكبة  ومن وجهة نظرنا
متطلبات العصر بالتخطيط والتفكيروالتقييم والتقنية المعاصرة والربط بينها وبين األصالة والتراث,من 

لى  النظرية والتطبيق العملي خالل البرامج واالنشطة والمناهج وتطوير الخطط الدراسية القائمة ع
 بطرق حديثة .

إن تطبيق معظم معايير ضمان جودة التعليم تحقق رؤية جاللة الملك في التوجه السابق بالميدان و
 التربوي ومن هذه المعايير والمؤشرات مايلي:

 
خطط تدريسية فعالة تقوم على تحقيق المخرجات التعليمية   من معيار التدريس والتعليم 2-3مؤشر 

 وتطوير مهارات الطلبة
طرق التفكير النقدي لتعزز مهارات القيادة وحل المسائل وسبل   من معيارالتدريس والتعليم 7-3مؤشر

 تطبيق ذلك في الحياة 
 التفكيرالناقد واإلبداعيإعداد وتطبيق خطة عملية لتنمية مهارات  من معيار اإليداع والتميز 2-7مؤشر
 األنشطة الال منهجية التي تعزز التفكير الناقد واإلبداعي من معيار اإليداع والتميز 3-7مؤشر
 استخدام التفكير الناقد واإلبداعي في توجيه عمليات التعليم والتعلم من معيار اإليداع والتميز 4-7مؤشر
آليات لتحفيز ريادة األعمال والمبادرة واإلختراع في مختلف  من معيار اإليداع والتميز 5-7مؤشر

 المجاالت وتطبيقها
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التقيم الذاتي للكادر األكاديمي واإلداري في  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 2-8مؤشر
 المدرسة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة

اصدار تقارير دورية توضح نتائج الطلبة لكل  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 4-8مؤشر
 فصل ووضع مقارنات للتاكد من تحصيل الطلبة األكاديمي لضمان تحقيق الجودة وتطبيقها

أجهزة حاسوب مزودة بقاعدة بيانات خاصة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 22-5مؤشر
 بمصادر المكتبة لسهولة وصول الطلبة له

مكتبة معززة بكافة المصادر التعليمية من كتب  لموارد واألنظمة المساعدةمن معيار ا 21-5مؤشر
 وقصص ومجالت ووسائل التعليم

التجهيزات التقنية شبكات اتصال سلكي،وال  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 19-5رمؤش
 سلكي،انترنت،حواسب آلية،شاشات عرض،غرف صفية ذكية 

موقع الكتروني ديناميكي يتم تحديثه باستمرار  واألنظمة المساعدةمن معيار الموارد  20-5مؤشر
 تتوفر فيه كافة المعلومات التعليمية واإلدارية بما يساهم بالتواصل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

آليات تعزيز المواد والمناهج التربوية تتماشى مع المعرفة   من معيار التدريس والتعليم 8-3مؤشر 
 التعليمية الحديثة والطرق 

شواهد لحرص المدرسة على جودة برامجها وموادها الدراسية   من معيار التدريس والتعليم 9-3مؤشر 
 إذا ما قورنت ببرامج التعليم التقليدية

دالئل الستخدام المعلمين استراتيجيات تعليمية وابتكارات   من معيار التدريس والتعليم 19-3مؤشر 
 ث علمية وتساهم في تشجيع الطلبة على التعلموأنشطة تقوم على بحو

 الرغبة لدى الطلبة للتعلم ومدى تقبلهم واندفاعهم نحو التطور من معيار التدريس والتعليم 23-3مؤشر 
حوافز لمشاركة الطلبة في العملية التعليمية وتوفر فرص  من معيار التدريس والتعليم 25-3مؤشر 

 ها لدى الطلبةلدعم المهارات الذهنية وطرق تفعيل
التفاعل الثقافي لدى الطلبة من خالل المناهج الدراسية  من معيار التدريس والتعليم 26-3مؤشر 

 واألنشطة والبرامج التي تخطط لها المدرسة
دالئل لدعم وتطوير إبداعات الطلبة األدبية والعلمية من  من معيار التدريس والتعليم 29-3مؤشر 

 والدراسة ومشاركتهم للمعلم بموضوع الدرس خالل تشجيعهم وحبهم للتطور
إعداد شخصيات قيادية من الطلبة وزيادة مشاركة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 4-5مؤشر

 الطلبة في العمل المدرسي
مساعدة أولياء األمورإلرشادهم في كيفية رصد  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة 5 -6مؤشر

 حرزه أبناؤهم،واإلتصال والتعاون مع المعلمين في سبيل تطوير وتحسين أداء أبنائهمالتقدم الذي ي
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وضع خطة للتحسين والتطوير المستمر بناء  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 6-8مؤشر
 على نتائج التقييم الذاتي والتقارير الدورية

 
الساعية للتطوير المستمر قامت بتعزير  وبحمد اهلل تعالى فإن مدارس الحجاز ومن خالل توجهاتها

ذلك من خالل بناء بنية تقنية متطورة للتعليم وتطوير الخطط التعليمية بما يتماشى مع متطلبات 
العصر وتوفير كل مايلزم لهذا التطوير وكذلك اعداد وتنفيذ خطط متطورة لالنشطة المدرسية والبرامج 

 عاصرة .التعليمية والتي تجمع مابين األصالة والم

 
 

 الورقة حددت الرؤية لمستقبل األردن بأن يكون قائدًا لمسيرة التحديث بالوطن العربي خامسًا:

 في التوجه الثالث: األردن منارة للعلم والمعرفة  أيضا ذكر جاللته فلقد 
أردن ى نتطلع إل، كمانتطلع ألردن قوي يقدم ألبنائه خير تعليم يؤهلهم لمواجهة تحديات الحياة "      

يتبوأ مكانه في مصاف الدول التي سبقت في هذا الميدان واستطاعت بالجهد والمثابرة إنتزاع المراكز 
نتطلع لتحقيق اإلصالح الشامل من خالل إصالح العملية التعليمية مهما كانت الظروف و ،المتقدمة فيه
لتعليم لمسيرة تحديث ا نطمح ليكون لألردن تجربة تغري بنجاحها اآلخرين فيكون قائدًا،ووالتحديات

  " بالعالم العربي
 

على  هءمن خالل تعليم قوي يساعد أبنا ، لن يتم إالبأن تحقيق التوجه السابق من رؤيته ويرى جاللته
متألقة وبناء مجتمع متماسك، وكذلك من خالل  قيمة وإنشاء أسٍر تقديم أعمال ناجحة وممارسة ِحرٍف

بناء القدرات البشرية بالتعليم المميز وتجويد مخرجاته ليكون بوابتنا للمستقبل ويشكل أرضية مشتركة 
 لفهم اآلخر وتعميق قيم التسامح والبد من توحيد الجهود وتبادل الخبرات. 

 
تم من خالل تعليم تطبيقي وتفاعل مع األخر أيضا نجد بأن تحقيق هذا التوجه ي هنا ومن وجهة نظرنا

ورغبة بالتعلم والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية لتوفير جميع االحتياجات التي تعمل على بناء 
حية تقديم خدمات ارشادية ص–تنمية مهارات علمية وفكرية –تعليم قوي )استراتيجيات تعليم وتقويم

 (مشاركة مجتمعية متنوعة .....–ومهنية 
يتم من خالل تطبيق جيد وفعال لمعايير ضمان الردن العلم والمعرفة نرى بأن تحقيق رؤية جاللته و

 الجودة على أرض الواقع ومن هذه المعايير والمؤشرات مايلي:
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التفاعل الثقافي لدى الطلبة من خالل المناهج الدراسية  من معيار التدريس والتعليم 26-3مؤشر 

 تي تخطط لها واألنشطة والبرامج ال
دالئل لدعم وتطوير إبداعات الطلبة األدبية والعلمية من  من معيار التدريس والتعليم 29-3مؤشر 

 خالل تشجيعهم وحبهم للتطور والدراسة ومشاركتهم للمعلم بموضوع الدرس
ية ددالئل استعداد المعلمين على تلبية احتياجات الطلبة الفر من معيار التدريس والتعليم 20-3مؤشر 

 والمساهمة في تطوير مهاراتهم واالهتمام بسلوكياتهم ونشاطاتهم الالمنهجية
 الرغبة لدى الطلبة للتعلم ومدى تقبلهم واندفاعهم نحو التطور من معيار التدريس والتعليم 23-3مؤشر 
تقبل الطلبة للبرامج والمواد التربوية وتحقيق مخرجات  من معيار التدريس والتعليم 24-3مؤشر 

 عليمية متميزة تتالءم مع األهداف التعليميةت
 الخدمات الطالبية والبرامج التربوية الفاعلة من معيار الموارد واألنظمة المساعدة1-5مؤشر
توفر خدمات صحية وإرشادية وتوجيهية للطلبة تسهم  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة5-5مؤشر

 في تأمين الظروف المالئمة للتعلم
توفر الدعم المناسب للطلبة من ذوي اإلحتياجات  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 7-5مؤشر

 الخاصة
المعامل المدرسية والساحات الرياضية بكافة أدواتها  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 12-5مؤشر

 وتجهيزاتها
 ني والمرافق المدرسيةالقاعات الصفية والمبا من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 13-5مؤشر
مكتبة معززة بكافة المصادر التعليمية من كتب  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 21-5مؤشر

 وقصص ومجالت ووسائل التعليم اإللكتروني
سياسات صحية للمدرسة تنطبق على الطلبة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة 23-5مؤشر

 والمعلمين  
قياس جودة التعليم ومدى فعالية البرامج من خالل  التوثيق واستخدام النتائجمن معيار  3-4مؤشر

 استبيانات خاصة
 توفر اسس التعليم المبنية على نظريات وقوانين  من معيار التدريس والتعليم 4-3مؤشر 
آليات لتنمية مهارات المعلمين من أجل تحسين وتطوير طرق   من معيارالتدريس والتعليم 10-3مؤشر

 تدريس وتعليم المناهج بأساليب متطورة للطلبةال
دالئل الستخدام المعلمين استراتيجيات تعليمية وابتكارات  من معيار التدريس والتعليم  19-3مؤشر 

 وأنشطة تقوم على بحوث علمية وتساهم في تشجيع الطلبة على التعلم
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األسس التي تحدد مستويات األداء التدريسي والتربوي في كافة  من معيارالحوكمة والقيادة 5-2مؤشر
 المجاالت والتخصصات

آليات لتحفيز ريادة األعمال والمبادرة واإلختراع في مختلف  من معيار اإليداع والتميز 5-7مؤشر
 المجاالت وتطبيقها

رشادهم في كيفية رصد مساعدة أولياء األمورإل من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة 5 -6مؤشر
 التقدم الذي يحرزه أبناؤهم،واإلتصال والتعاون مع المعلمين في سبيل تطوير وتحسين أداء أبنائهم

إتاحة الفرصة ألولياء األمور في إبداء رأيهم  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة 6 -6مؤشر
درسية بما يتوافق مع أرائهم ونظرتهم في تطوير األداء المدرسي،والمشاركة في تحسين البيئة الم

 المستقبلية
تقويم السلوك السلبي للطلبة بأسلوب التوجيه  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة 7 -6مؤشر

 واإلرشاد
 إبداعية عملية افكاٍر
للعمل  نبيئة فنية مزودة بالمصادر الالزمة لتشجيع الطلبة الرياديي من معيار اإليداع والتميز 6-7مؤشر

 فيها وتمكينهم لتقديم
وضع خطة للتحسين والتطوير المستمر بناء  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 6-8مؤشر

 على نتائج التقييم الذاتي والتقارير الدورية
 دائرة متخصصة لضمان الجودة في المدرسة من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر 1-8مؤشر
التقيم الذاتي للكادر األكاديمي واإلداري في  ضمان الجودة والتحسين المستمرمن معيار  2-8مؤشر

 المدرسة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة
 

 
وهنا ايضا نفتخر بحجازنا والتي سعت على مدار عمرها التربوي على تحقيق هذا التوجه لجاللة 

والتحفيز لمعلميها وطلبتها وتوفير البيئة التعليمية الملك من خالل برامجها التعليمية واليات الدعم 
الحاضنة والمحفزة لتلبية جميع احتياجات المتعلم والسعي لتقديم افضل الخدمات لهم .وما تطبيقنا 
لمعاير ضمان جودة التعليم بمدارسنا اال تاكيدا لهذا التوجه وسعيا منا لتقييم عملنا بهدف تطويره 

 وتحسينه باستمرار .
 
 

 الورقة تعزز دور المدرسة في قيادة مسيرة التعليم نحو التجربة والتميز واإلبداع  سًا:ساد
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 في التوجه الثالث: األردن منارة للعلم والمعرفة  أيضا ذكر جاللته فلقد       
نريد أن نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة واأليدي العاملة  "         

أن نرى بمدارسنا بشائر اإلرتقاء والتغيير ال تخرج طالبها إال وقد تزودوا وهرة والطاقات المنتجة.الما
طلبة يشاركون في رسم الوجه المشرق ألردن  ،بكل ما يعينهم على استقبال الحياة ومواجهة التحديات

 " ة للمشاكلعالغد، طلبة يعرفون كيف يتعلمون ويفكرون ويغتنمون الفرص ويبتكرون الحلول المبد
 

بأنه لن يتحقق ما سبق إال من خالل منظومة تعليمية حديثة توسع مدارك الطلبة وتعمق  ويرى جاللته
فكرهم وتثير فضولهم وتقوي اعتدادهم بنفسهم وتصل بهم للعالمية وكذلك يتحقق ما سبق من خالل 

موازنة و مناهج دراسية تفتح أمام أبنائنا وبناتنا أبواب التفكير العميق والناقد وتشجعهم على طرح األسئلة
ختالف وثقافة التنوع والحوار، كما أن وجود معلمين يمتلكون القدرة والمهارات دب اإلأاآلراء وتعلمهم 

 تمكنهم من إعداد أجيال الغد.
 

ايضا ولتحقيق هذا التوجه حول دور المدارس في تطوير المجتمع يجب ان يكون   ومن وجهة نظرنا
الكبير من التطبيق العملي والربط بخبرات الحياة  مجتمع المدرسة صورة مصغر للمجتمع المحلي

للمناهج التعليمية من خالل توفير المرافق المناسبة لهذا التطبيق والمناهج والطرائق التعليمية المناسبة 
 وتطويرها بما يتوافق مع هذا التوجه ,وتطوير وتدريب الكادر التعليمي باستمرار ......

م معايير ضمان جودة التعلي  معظم ور المدرسة يتم من خالل تطبيقتحقيق رؤية جاللة الملك حول دو
 على أرض الميدان التربوي بفعالية وكفاءة ومن هذه المعايير والمؤشرات مايلي:

 
المعامل المدرسية والساحات الرياضية بكافة أدواتها  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة12-5مؤشر

 وتجهيزاتها
مكتبة معززة بكافة المصادر التعليمية من كتب   موارد واألنظمة المساعدةمن معيار ال21-5مؤشر

 وقصص ومجالت ووسائل التعليم اإللكتروني
 لتنمية مهارات التفكيرالناقد واإلبداعي ةإعداد وتطبيق خطة عملي من معيار اإليداع والتميز2-7مؤشر
 لمواإلبداعي في توجيه عمليات التعليم والتعاستخدام التفكير الناقد  من معيار اإليداع والتميز4-7مؤشر
تنظيم المنهاج التربوي وتعزيزه بما يتماشى مع رؤية ورسالة  من معيارالتدريس والتعليم 3-3مؤشر

 وأهداف المدرسة
مناهج وطرق تعليمية مالئمة الحتياجات الطلبة األكاديمية  من معيارالتدريس والتعليم 5-3مؤشر

 لثقافية والرياضيةوالفكرية واإلجتماعية وا
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طرق التفكير النقدي التي تعزز مهارات القيادة وحل المسائل  من معيارالتدريس والتعليم 7-3مؤشر
 وسبل تطبيق ذلك في الحياة العملية

آليات لتحفيز ريادة األعمال والمبادرة واإلختراع في مختلف  من معيار اإليداع والتميز5-7مؤشر
  المجاالت وتطبيقها

تفعيل األنشطة المدرسية للطلبة وتوفير جوائز  معيار الموارد واألنظمة المساعدة من6-5مؤشر
 للمتميزين

شواهد لحرص المدرسة على جودة برامجها وموادها الدراسية  من معيارالتدريس والتعليم 9-3مؤشر
 إذا ما قورنت ببرامج التعليم التقليدية

لمدرسة على دعم المعلمين الراغبين بتنمية تقوم إدارة ا من معيارالتدريس والتعليم 14-3مؤشر
 مهاراتهم المهنية والتعليمية

شواهد لمشاركة المعلمين في المناقشات والتركيز على دورهم  من معيارالتدريس والتعليم 16-3مؤشر
 الفعال في صنع القرار

مهاراتهم هم وشواهد لتفهم المعلمين لطلبتهم وتقدير احتياجات من معيارالتدريس والتعليم 17-3مؤشر
 ومساعدتهم وتشجيعهم على تحقيق المخرجات التعليمية

بيانات لحرص المعلمين على تطورهم المهني واألكاديمي  من معيارالتدريس والتعليم 18-3مؤشر
 والقيام بالبحوث العلمية ومساهمتهم باألنشطة الالمنهجية

لدعم  العملية التعليمية وتوفر فرص حوافز لمشاركة الطلبة في من معيارالتدريس والتعليم 25-3مؤشر
 المهارات الذهنية وطرق تفعيلها لدى الطلبة

دالئل لدعم وتطوير إبداعات الطلبة األدبية والعلمية من خالل  من معيارالتدريس والتعليم 29-3مؤشر
 تشجيعهم وحبهم للتطور والدراسة ومشاركتهم للمعلم بموضوع الدرس

برامج اإلرشاد المهني التي تقوم على التأهيل واإلعداد المستمر  عليممن معيارالتدريس والت 30-3مؤشر
 للطلبة في المدرسة وتوجيههم وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم

البحوث العملية القائمة على تحسين المناهج والطرق  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة2-5مؤشر
 عليميالتعليمية وتسهيل إنجاز الطلبة وتحسين تحصيلهم الت

إتاحة الفرصة ألولياء األمور في إبداء رأيهم في تطوير األداء  من معيار اإليداع والتميز6-7مؤشر
 المدرسي،والمشاركة في تحسين البيئة المدرسية بما يتوافق مع أرائهم ونظرتهم المستقبلية

تكارات ة وابدالئل الستخدام المعلمين استراتيجيات تعليمي من معيارالتدريس والتعليم 19-3مؤشر
 وأنشطة تقوم على بحوث علمية وتساهم في تشجيع الطلبة على التعلم
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األسس التي تحدد مستويات األداء التدريسي والتربوي في كافة  من معيارالحوكمة والقيادة 5-2مؤشر
 المجاالت والتخصصات

ية األكاديمي وفعالآليات تحليل ومراجعة ألداء الطلبة وتحصيلهم  من معيارالحوكمة والقيادة6-2مؤشر
 المدرسة

إدراك المعلمين لدورهم في تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها  من معيارالحوكمة والقيادة8-2مؤشر
 وأهدافها

حوافز ومزايا إضافية للمعلمين لتشجيعهم على تحقيق األهداف  من معيارالحوكمة والقيادة9-2مؤشر
 التربوية بصورة أفضل

مناهج مالئمة للمتطلبات والمخرجات التعليمية المحددة للطلبة  عليممن معيارالتدريس والت 1-3مؤشر
 والتزامها بالقوانين والتعليمات المعمول بها في الدولة

خطط تدريسية فعالة تقوم على تحقيق المخرجات التعليمية  من معيارالتدريس والتعليم 2-3مؤشر
 وتطوير مهارات الطلبة

ليات تعزيز المواد والمناهج التربوية بحيث تتماشى مع المعرفة آ من معيارالتدريس والتعليم 8-3مؤشر
 والطرق التعليمية الحديثة

 الرغبة لدى المعلم للتفاعل مع الطلبة من معيارالتدريس والتعليم 22-3مؤشر
 
 

ومنذ تاسيس مدارس الحجاز وهي تعمل في ظل هذا التوجه وتسعى لتعزيز دورها بالمجتمع من 
خالل مخرجات متميزة تشارك في بناء هذا الوطن وذلك من خالل اعداد خطة استراتيجية شاملة 

يمية مناهج التعلال –لجميع جوانب العملية التعليمية تنفذها وتطورها باستمرار تشمل )البيئة التعليمية 
 الطلبة ( . –المعلمين واالداريين –

 دورالجميع في توفير التعليم المناسب واإلنخراط في عملية إصالح التعليم  الورقة تؤكدعلىسابعًا :
 لقد ذكر جاللته في ختام ورقته النقاشية 

يؤتي لتنمية مواردنا البشرية وتعليم أبنائنا وبناتنا موضوع يمثل مستقبل أمتنا ودعمه كل الدعم  -
 ثماره.

 تنمية الموارد البشرية عالمة وعي وتيقظ ومبعث أمل وارتياح.  -
بأن تحقيق ماسبق لن يتم إال بالعمل دون تردد أو تأخير يدًا واحدة مؤسسات ومعلمين  ويرى جاللته

 وطلبة وأهالي لنحقق مبتغانا فال نضيع الفرصة على أبنائنا.
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ر ضمان جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية قواًل وعماًل فإنه بتطبيق جميع معايي ومن وجهة نظرنا
ت ومن هذه المعايير والمؤشرا بورقته للنهوض بالتعليم باردننا الحبيبسنحقق ما يراه جاللة الملك 
 مايلي:على سبيل المثال ال الحصر 

 وأولياءالتواصل مع المختصين والعاملين والطلبة  من معيار الرؤية والرسالة واألهداف 3-1مؤشر
 األمور لتوضيح الرؤية والرسالة واألهداف وتطويرها حسبما تقتضيها الحاجة

المسؤوليات واألدوارالقيادية للمعلمين والطلبة وتسخير ثقافة  من معيار الحوكمة والقيادة 7-2مؤشر
 المشاركة والمسؤولية 

مناهج وطرق تعليمية مالئمة الحتياجات الطلبة األكاديمية   من معيار التدريس والتعليم 5-3مؤشر 
 والفكرية واإلجتماعية والثقافية والرياضية

 طرق البحث المالئمة التي تقوم على إشراك الطلبة بها  من معيار التدريس والتعليم 6-3مؤشر 
رار ي صنع القتقوم إدارة المدرسة على توسيع المشاركة ف  من معيارالتدريس والتعليم 13-3مؤشر

 لتعزيز ثقافة المشاركة،والمسؤولية بين اإلداريين والمعلمين والطلبة وأولياء األمور
التفاعل الثقافي لدى الطلبة من خالل المناهج الدراسية  من معيار التدريس والتعليم 26-3مؤشر 

 واألنشطة والبرامج التي تخطط لها المدرسة
 آلية تحديد نتائج تعلم الطلبة والمخرجات التعليمية بما لنتائجمن معيار التوثيق واستخدام ا 2-4مؤشر

 يتوافق مع المؤهالت والبرامج المهنية
سياسات صحية للمدرسة تنطبق على الطلبة  من معيار الموارد واألنظمة المساعدة23-5مؤشر

 والمعلمين  
على متابعة أداء أبنائهم تشجيع أولياء األمور  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة4-6مؤشر

 من خالل الحرص على حضور االجتماعات الدورية مع مديري المدرسة والمعلمين
إتاحة الفرصة ألولياء األمور في إبداء رأيهم  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة6-6مؤشر

تهم أرائهم ونظر في تطوير األداء المدرسي،والمشاركة في تحسين البيئة المدرسية بما يتوافق مع
 المستقبلية

وجود نظام اإلقتراحات والشكاوي لمشاركة  من معيار التواصل مع أولياء األموروالطلبة8-6مؤشر
 الطلبة وأولياء األمور والمعنيين بالرأي

التعاون بين اإلدارة والمعلمين واإلدارين والطلبة  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر8-8مؤشر
 مور في عملية ضبط الجودةوأولياء األ

شمول عمليات ضمان الجودة كافة قطاعات  من معيار ضمان الجودة والتحسين المستمر9-8مؤشر
 المؤسسة والتعاون والتكامل بفعالية مع العمليات االدارية والتخطيط المتعلق بها
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دوما لتحقيق  تسعىونختم لكم بقولنا بأن مدارس الحجاز كانت ومازالت وستبقى مؤسسة تعليمية تربوية 
رؤى جاللة الملك عبداهلل الثاني ألردن العلم والمعرفة وتقدم يد التعاون والمشاركة مع جميع أطياف 
المجتمع للتطوير والتحسين المستمر لجميع عناصر العملية التعليمية , وما اتفاقنا مع المنظمة العربية 

الحصول على اإلعتماد األكاديمي إال مثاال على لضمان جودة التعليم بمدارسنا لتطبيق معايير الجودة و
 هذا التوجه والسعي للتطوير.

 
 

 المقترحات والتوصيات
 

ة السابعة وادراك ما اراده جاللة الملك من رؤيته لمستقبل ل  قراءة وتحليل الورقة النقاشيمن خال
 التعليم باالردن،

از بالتعليم والبدء بتطبيقها فعليا في مدارس الحجومن خالل دراستنا و تحليلنا لمعايير ضمان الجودة 
 على امل الحصول على االعتماد االكاديمي باذن اهلل،

 وفي ضوء ما لمسناه من نتائج خالل عملية تطبيق هذه المعايير بالميدان التربوي 
 توبعد ما طرحناه من وجهة نظر خالل هذه الورقة كمساهمة في تحقيق رؤية جاللة الملك في توجها

 ورقته السابعة .
 
 
 

 نقدم التوصيات التالية 
على مؤسسات التعليم باالردن ان تسعى للحصول على االعتماد األكاديمي حتى تحصل على       -

 الثقة واالعتراف    بجودة عطائها ومخرجاتها .
تطوير نظرا لزيادة عدد المدارس الخاصة باالردن وما تحمله على عاتقها من رسالة في        - 

التعليم وفي ضوء المنافسة بين هذه المدارس نوصي بان الحصول على االعتماد المدرسي هو الفيصل 
 في جودة هذه المدارس .

نوصي بان يكون هناك تصنيفا للمدارس الخاصة في ضوء تقييم معايير ضمان جودة التعليم، -       
 والحصول على 

 .دوريا ان تتم المتابعة والمساءلةارتفاع قيمة التصنيف واالعتماد األكاديمي يكون شرطا اساسيا في 
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تطوير عملية التعليم تشمل تطوير جميع عناصرها وعلى راسها المعلم، لهذا نوصي بان يبدا -     
اعداده وتطويره من الجامعات والكليات من خالل اإلعداد المهني والتربوي جنبا الى جنب مع 

 التخصص العلمي .
نوصي بان يحمل المعلم رخصة مزاولة مهنة معلم من قبل جهات رسمية متخصصة ومعترف -     

ليحقق كل ما نادى به جاللة الملك بورقته وان يتم تجديد هذه الرخصة بها تقوم بتدريبه بمهنية  عالية 
 سنويا كما تجدد رخصة القيادة لمتابعة تطوره وعطائه 

مام مع اإلهتجديدة بالجامعات وكليات التربية  وتقنية حديثةمهنية  نوصي بادخال تخصصات-    
برفدها بالتخصص التربوي فال يكفي ان يكون المعلم حامال لمعلومات علمية قيمة لكنه ال يستطيع 

 تقديمها لطلبته 
دعم المناهج الدراسية وتطويرها من قبل مشرفي ومعلمي المدارس المختصين من خالل المناهج -     

ة واوراق العمل اإلثرائية واالستراتيجيات التدريسية وال ننتظر حتى يتم تطوير المناهج من اإلضافي
 االخرين فالتطور ال ينتظر.

تفعيل دور االنشطة المدرسية بمهنية عالية  وبتخطيط مدروس لتكون رافدا قويا يكمل ما تقصر -     
ك في ورقته من اكتشاف قدرات وطاقات به المناهج وتعمل  على تحقيق معظم ما نادى به جاللة المل

 ابناء الوطن وصقلها وتنميتها وتوازنها مابين االصالة والمعاصرة .
اخيرا نوصي بان يقوم المؤتمر القادم للمنظمة العربية بعرض تجارب لمدارس حققت اإلعتماد -    

 األكاديمي على المستوى اإلقليمي لإلستفادة وتبادل الخبرات .
 

 لتوفيق للجميع مع التقدير واإلحتراممع الدعاء با
 
 
 
 
 
 

          
 

 االسم

 
 سميرة موسى محمد عثمان

 أردنية  الجنسية

 األردنية الهاشمية المملكة 

 وزارة التربية والتعليم
 مدارس الحجاز األهلية

  اإلدارة المدرسية/ قسم ضمان الجودة  

 

 السيرة الذاتية لـ مديرة مدارس الحجاز األهلية الثانية 

 : المعلومات الشخصية
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 1/1/1957 تاريخ الميالد  
 متزوجة الحالة االجتماعية

 البريد اإللكتروني
Samira.soso17@yahoo.com 

sameera.othman@alhijazschool.com 
 0786674674 رقم الجوال 
 9572006168 الرقم الوطني

  
 

 المؤهل
 

 التخصص
 

 المعدل
 

 مكان الصدور
 

 سنة الحصول عليه

 دبلوم عالي  -1
تكنولوجيا 
 2012 الجامعة األردنية 3,91 المعلومات

 1980 الجامعة األردنية 78,5 أحياء/ تربية  بكالوريوس -2

 93,1 علمي الثانوية العامة -3
مدرسة الملكة 

 زينة شرف
1976 

 
 

 الوظيفة
 

 التخصص
 

 الفترة
 

 المكان
 

 الجهة المشرفة

مديرة مدارس  -1
 الحجاز األهلية الثانية

تكنولوجيا 
المعلومات/ 

 أحياء/ تربية 

حتى  -2012
 تاريخه

 عمان/طارق
وزارة التربية 

 والتعليم الخاص 

مديرة مدرسة الحجاز  -2
 األهلية االولى

 عمان/طارق 2011-2001 أحياء/ تربية
وزارة التربية 

 والتعليم الخاص

مديرة روضة الحجاز  -3
 األهلية

 عمان/طارق 2000-1999 أحياء/ تربية
وزارة التربية 

 والتعليم الخاص

 سنوات3 أحياء/ تربية معلمة علوم -4
المملكة العربية 

 السعودية
الرئاسة العامة لتعليم 

 البنات / جدة

 سنوات3 أحياء/ تربية معلمة أحياء /ثانوي -5
المملكة العربية 

 السعودية
الرئاسة العامة لتعليم 

 البنات / جدة

 المؤهالت العلمية :

 الخبرات العلمية :

mailto:Samira.soso17@yahoo.com
mailto:sameera.othman@alhijazschool.com
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معلمة علوم  -6
 ورياضيات

 سنوات3 أحياء/ تربية
المملكة العربية 

 السعودية
الرئاسة العامة لتعليم 

 البنات / جدة

 
 

 الجهة المدربة المكان اسم الدورة
 - كلية القدس ICDLدورة  -1
دورة اعداد الخطة التطويرية   -2

 /قسم اإلشراف التعليم الخاص 
 مدرسة الزهراء الثانوية

قسم اإلشراف 
 التربوي

 األمن العام مدارس الحجاز األهلية دورة الشرطة المجتمعية  -3

 دورة استراتيجيات التعليم  -4
مدارس الحجاز األهلية / الكلية العلمية 

 اإلسالمية
قسم اإلشراف 

 التربوي

أكاديمية سبل  مدارس الحجاز األهلية دورة القبعات الست  -5
 للتدريب

قسم اإلشراف  مدارس اإلتحاد دورة المعلمين الجدد -6
 التربوي

قسم اإلشراف  اإلتحادمدارس  دورة القيادة التربوية -7
 التربوي

 محمد الطيب فندق الفنار دورة تنمية بشرية  -8
 د/ خالد شوابكة مدارس الحجاز األهلية دورة التخطيط االستراتيجي  -9

دورة مقيم ضمان جودة  -10
 التعليم 

 جامعة طالل أبو غزالة
المنظمة العربية 
لضمان الجودة في 

 التعليم 

 مدارس الحجاز األهلية  لية للمعلمدورة الرخصة الدو -11
منظمة تعليم بال 

 حدود 
 
 

 
 البرنامج

 
 المكان

 الدورات التدريبية :

 برامج وبحوث ومهارات اضافية قمت بها   :
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ورشة عمل مفهوم المدرسة التطويري )  -1
 الفريق الكندي (

 مديرية عمان الرابعة

 الزهراء الثانويةمدرسة  ورشة عمل السالمة المرورية -2
 فندق فيرمونت   Cambridge Assesment ورشة عمل -3

 
 

 
 
 

الفترة  اسم المؤتمر 
 الزمنية

 المكان

 مدارس المنهل - مؤتمر تكنولوجيا التعليم -1
مؤتمر المعلم في تحديات القرن الحادي  -2

 والعشرين
 مدارس العمرية -

 مدارس العمرية - مؤتمر المعلم الذي نريد -3
 فندق كمبينسكي / البحر الميت  2012 مؤتمر التعليم / الخاص بالمدارس الخاصة -4
من شركة   education conferenceمؤتمر  -5

 بيرسون
 شرم الشيخ 2015

المؤتمر العربي الرابع في التعليم ) اإلبداع في  -6
 مابين التجديد والتقليد ( -التعليم 

 فندق القدس 2018

المؤتمر العربي الثامن للمرأة العربية)   -10
 بعنوان المرأة العربية قوة التأثير نحو قيادة التغيير  

 فندق جراند حياة عمان 2018

المؤتمر السنوي التاسع ضمان الجودة  -11
 واإلعتماد   

 ) تحديات وآفاق(
 القاهرة /جامعة الدول العربية 2017

 المشاركة في مجلس التطوير التربوي لمدارس شبكة طارق  -1
 الدعم المستمر لمراكز األيتام -2

 الدعم المستمر لمؤسسة الشلل الدماغي  -3

 المـؤتـمـرات   :

 األنشطة  :
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 المشاركة بالمسابقات البيئية والفوز لعامين متتاليين في المركز األول والثاني -4

 اإلشراف على تنفيذ األنشطة الرياضية بالمدرسة / جائزة الملك عبداهلل  -5
 متابعة المعارض الخاصة بالتعليم والتقدم و التكنولوجيا -6
 عضو جمعية البيئة األردنية لعدة سنوات -7
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 التقييم الذاتي

 الخدمة في مؤسسات التعليم العالي المعلمين قبل إعداد لبرامج

 ( 4-1) المرحلة األساسية 

 نموذج اجرائي مقترح الستخدام مؤسسات التعليم العالي
 لتقديمه الى هيئة االعتماد والجودة قبل تنفيذ التقييم الخارجي

 اعداد
 د. تمارا العمد، أستاذ مساعد في اإلدارة التربوية الوطنية، جامعة جرش

 ايهاب القبج، عميد كلية اإلدارة، جامعة فلسطين التقنية د.
 د. معمر الشتيوي، مساعد رئيس الهيئة لالعتماد والجودة في فلسطين

moammer_ish@yahoo.com 
 
 
 

 المحتويات
 مقدمة
 القسم األول: بنية البرنامج وعملياته  .1

 هاوأهداف هاوقيم الجامعة ، والمبررات المنطقية، ورسالةالخاصة بالجامعةالمعلومات  1,1

 البرنامج وإدارتهتنظيم  2,1
 برنامج ومؤهالتهمالالمسؤولين عن تنفيذ و بيانات عن المدرسين 3,1
 مع المدارس ترتيبات الشراكةالتربية العملية و 4,1
 وتدريبهم( Mentors)اختيار المعلمين المرشدين 5,1
 لمعايير المهنيةاتكامله مع و(  RTTI)  استخدام مؤشر الجاهزية للتعليم 6,1
 والتعديل التقييمترتيبات  7,1

 القسم الثاني: مدخالت البرنامج   2.
 للبرنامج اإلطار المفاهيمي 1,2
 (ILOs المنشودة )التعلم ومخرجات أهداف البرنامج  2,2
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 والتقييم ق التعليم والتعلم ائطر 3,2
 لبة المعلمين واختيارهماستقطاب الط 4,2
 وإرشادهمة دعم الطلبخدمات  5,2
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو والمكتبةمصادر التعلم  6,2

 مخرجات()المعايير البرنامج القسم الثالث:  3.
 تلبية المعايير المهنية 1,3
 الخارجيون المقيمون 2,3
 التوظيفإمكانية   3,3
 الفعالية العامة والخطة التطويرية 4,3

 القسم الرابع: معلومات إضافية 4 .
 
 
 
 

 ذاتي التقييم
 العالي التعليم في مؤسسات الخدمة قبل المعلمين إعداد لبرامج

 ( 4-1 األساسية المرحلة) 

 

 مقدمة

في هذا الشأن  المستقبلية للحكومة التطلعات ( علىPRESETالخدمة ) قبل إعداد المعلمين رؤية ترتكز
 إعداد وتأهيل المعلمين. استراتيجيات وخطط وبرامج والواردة  في

لعالي، التي تقدمها مؤسسات التعليم ا اإلعدادلفعالية برامج  مستقالً  خارجيًا توفر عملية االعتماد تقويمًاو
 مصطلح وتعّرف هيئات االعتماد والجودة. تحسينهالهذه المؤسسات عمله لما يجب على  وتشخيصًا

ؤدي إلى يي ذال ،ين  قبل الخدمةالمعلم اعدادعملية التحقق من المقبولية المهنية لبرنامج  بأنه "االعتماد"
 لتعليما مؤسسات على وليس البرامج ينطبق على االعتماد وتجدر اإلشارة إلى أن. في التعليممنح مؤهل 

 فسها،ن المؤسسة وليس العالي، التعليم مؤسسة تنفذه الذي البرنامج هو العالي، أي أن ما يتم اعتماده
 1.مهني بذلك تقرير وتقديم فردي أساس على بدقة تقويمه يجب برنامج كل الهيئات أن وتعتقد

                                                           
 (. وزارة التربية والتعليم العالي. 2015. دليل االعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي)1 
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 لبةط ولمن ُيحتمل التحاقهم في المستقبل من المعلمين(، الخصوص )للطلبة وجه على كما يوفر اإلعتماد
 كما لتدريب المقدم.ا وجودة ،الشراكةفي  اإلعدادأداء برنامج جودة ل مستقاًل ًامتخصص تقييمًا معلمين،

 هبأن ،ولهيئات االعتماد والجودة، العاليوالتعليم التربية والتعليم  تيلوزار العملية ضماناتهذه تقدم 
وبالنظام  ،تقدم برامج التعليم العالي كل مؤسسةالحد األدنى من المعايير، كما تعزز االرتقاء بيجري تلبية 

 1التعليمي برمته.
عداد إلحكومة بشأن لتوقعات العالية تلبية ال ،قبل الخدمة اإلعدادتكفل معايير اعتماد جميع برامج و

ية نوع اجتذاب، وبإبرام شراكات عمل مؤسسات التعليم العالي والمدارسقيام يشمل ذلك والمعلمين. 
علمين م" قوموا بمهمةلي درسينالممن جودة نوعية عالية ال اجتذابإلى التعليم، والطلبة  منجودة عالية ال
ادرين ق أكفاء طلبة معلمين اإلعداد، وتخريججميع برامج  تقدمه، وضمان االتساق في جودة ما "للمعلمين

 .4-1 الصفوف طلبة لجميع ممتازة تعليمية فرص على توفير
 

 مشكلة الورقة واسئلتها
ان تحسين وضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي في برامج المعلمين يعتمد بالدرجة االولى 

االعتماد الخاص للبرنامج وتطور الخطط والتربية العملية من على مدخالت وعمليات النظام، ويعتبر 
اهم العناصر التي تؤثر على جودة هذه البرامج، ومن ضمن افضل االستراتيجيات الحالية في مجال 
االعتماد والجودة لبرامج التعليم العالي هو منهجية التقييم الذاتي، فان مشكلة الدراسة تتلخص باالسئلة 

 اآلتية:
 البرنامج وعملياته؟ ما بنية -1

 ما هي مدخالت البرنامج؟ -2

 ما هي معايير البرنامج )المخرجات(؟ -3

 
 اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية الى توفير نموذجا تقييما متخصصا مستقال لجودة أداء برامج اعداد المعلمين، 
لبية اد والجودة بأن يتم توجودة التدرب المقدم، وتوفير ضمانات لوزارة التربية والتعليم ولهيئة االعتم

الحد األدنى من المعايير، كما تعزز االرتقاء بكل مؤسسة تعليم عالي برامج اعداد المعلمين، وبالنظام 
 التعليمي برمته.

 

                                                           
منشورة مقدمة ضمن مشروع تقييم البرامج. (. اهمية االعتماد األكاديمي للبرامج في ضمان الجودة. ورقة عمل غير 2012. شتيوي، معمر.)1 

 ضمن مشاريع اراسموس
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 المنهجية البحثية
 مراجعة األدبيات

عرف ، للتومعايير تقييمها، برامج اعداد المعلميناستطالع واستقراء الدراسات التي تناولت موضوع 
طالع كذلك اال، أسس ومعايير واجراءات التقييم الذاتيعلى مضامين ومكونات وطرق استكشاف وتطوير 

على تجارب وخبرات عدد من الدول المتقدمة والمتطورة في مجال االعتماد منها ايرلندا، وسنغافورة، 
 .واليابان

 
 مقابالت معمقة

المعلمين في الجامعات الفلسطينية واالردنية، وكذلك عدد تم مقابلة عدد من العاملين في برامج تأهيل 
 . من العاملين في هيئة االعتماد والجودة الفلسطينية، واالردنية

 
 إجراءات تنفيذ الدراسة 

 تم تنفيذ الدراسة بإتباع الخطوات المنهجية اآلتية:     
 .فلسطين واالردنبين الباحثين في كل من اإلتفاق على خطة إجرائية محددة وواضحة  -
ر وكذلك معايي، واالردني مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة حول واقع المعلم الفلسطيني -

 .االعتماد وضمان الجودة لبرامج اعداد وتأهيل المعلمين
 .اسئلة المقابالت المعمقةإعداد  -
 إختيار عينات الدراسة وفق المقاييس اإلحصائية المناسبة.  -
 التواصل مع الجهات المستهدفة في الميدان وفق األصول واإلجراءات المعتمدة.  -
تحليل نتائج المقابالت من خالل التحليل النوعي الذي يركز على المفاهيم وإيجاد عالقات وإخراج  -

 .االستنتاجات، وسيتم مراعاة الموضوعية وعدم التحيز والتأكد من دقة النتائج وصدقها وثباتها

 ذج التقييم الذاتي وتحديد اسئلته الرئيسية.بناء نمو -

  تحديد معايير البرنامج في ضوء المخرجات المطلوبة. -

 
 نتائج الدراسة

 
 قبل تعبئة النموذج الخاص سيتم توجيه المؤسسات لاللتزام بالتعليمات اآلتية:
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 تعبئة النموذج وتقديمه

 مراعاة الجوانب اآلتية:  البرامج أثناء تعبئة النموذج سيتم الطلب من مقدمي
 وحيثما .الوثائق المقدمة وأن يتجنبوا االزدواجية في بشمولية،لكن  قدر اإلمكان باختصارأن يجيبوا  -

 ،فقط واحدة مرة إدراجها ينبغي العناوين، من عدد متشابهة تندرج تحت هناك معلومات يكون
 .االقتضاء حسب إليها واإلشارة

 التعليم سةمؤس إلى الميدانية زيارتهم أثناء االعتماد، لجنة ألعضاء تكميلية إضافية مواد توفير يمكن  -
 .إضافية" المسمى "معلومات الرابع القسم في ذلك إلى اإلشارة ينبغي ولكن العالي،

 .المراجعة زيارة أثناء إضافية معلومات تطلب أن االعتماد للجنة ويجوز  -
 لنهائيا الموعد بحلول الوثائق ومرفقًا بجميع مكتمالً الطلب هيئة االعتماد والجودة  يجب أن تستلم -

 العالي لتعليما مؤسسة تتلقى وعندما. إلكترونيًا المرفقة والوثائق الطلب أواًل تقديم وينبغي. للتقديم
 .ورقية من الوثائق سيطلب منها تقديم نسخ بنجاح قدمت قد الوثيقة بأن تأكيدًا

لبرامج إعداد   االعتماد على للحصول االعتماد والجودة هيئة إلى المقدمة الطلبات تفترض جميع -
 الجامعة داخل اإلعداد لبرنامج الرسمي االعتماد أن (،1-4المعلمين قبل الخدمة للمرحلة األساسية )

عتماد يم الذاتي إلى هيئة االيالتقوثائق البرنامج وقبل تقديم  تم بنجاح قد أو المؤسسة مانحة الدرجة
 .خارجيين مقيمين العملية تشمل هذه أن ويجبوالجودة. 

 بادلية،بطريقة ت الوثيقة هذه في و"مقدم البرامج" عالي"، تعليم و"مؤسسة "جامعة"، مصطلحات تستخدم -
 لىإ تسعى للدرجات األكاديمية، سواء الحالية أو المحتملة، التي المانحة المؤسسات على للداللة

 والتي لن (،1-4قبل الخدمة للمرحلة األساسية ) إعداد المعلمين لبرامج االعتماد  الحصول على
 .جامعات جميعها تكون

. االعتماد شروط تلبية (،(PRESET فلسطين إعداد المعلمين قبل الخدمة في برامج جميع يتعين على -
ة الحكومي المدارس في للتعيين هم وحدهم المؤهلين المعتمدة البرامج خريجوا ويفترض أن يكون

 الفلسطينية.

 
 السؤال األول، ونصه "ما بنية البرنامج وعملياته"؟ اجابة .1

لالجابة على السؤال وتحديد جميع المعايير الالزمة للبرنامج فقد تم تحليل نتائج المقابالت واالطالع على 
األدب المنشور، وكذلك على خبرات ثالت دول متقدمة في هذا الموضوع وتم التوصل الى ضرورة 

    عتماد على العناصر اآلتية:تضمين البرنامج المقدم لال
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ها من خالل وأهداف هاوقيم الجامعة ، والمبررات المنطقية، ورسالةالخاصة بالجامعةالمعلومات  1,1
 :أدناه المطلوبة تعبئة المعلومات

 العالي التعليم مؤسسة/ الجامعة وعنوان اسم 1,1,1

 الجامعة رئيس اسم 2,1,1

 الدائرة/ الكلية اسم 3,1,1

 كلية التربية دعمي اسم 4,1,1

 لخريجي البرنامج والمؤهل مسمى الدرجة 5,1,1

 البرنامج السنة التي أنشأ فيها 6,1,1
 البرامج واعتماد لمراجعة جودة، ضمان من نظم العالي التعليم مؤسسة/ الجامعة وصف ما لدى 7,1,1

 .المعلمين  قبل الخدمةمراجعة لبرامج إعداد  الخاص بآخر التقرير كما ينبغي تقديم. األكاديمية
 عدادإ على تأثيرها كيفية ووصف وقيمها، ورسالتها الخاصة بالجامعة المنطقية المبررات شرح 8,1,1
 .اإلعداد برنامج
إعداد المعلمين قبل الخدمة للمرحلة األساسية  برنامج عليه يقوم الذي المفاهيمي اإلطار وصف 9,1,1

 :وتوضيح ما يلي (،1-4)
 .اعتماده سيتم الذي إعداد المعلمين لبرنامج المنطقية المبررات •

 ومخرجات التعلم المنشودة المرتبطة به. أهداف البرنامج في المفاهيمي اإلطار كيفية انعكاس •

 في المدارس يف والتعلم وبالتعليم المعلمين، وبإعداد بالتعليم، المتعلقة والقيم والمعتقدات المبادئ •
 .(4- 1) الصفوف

 :تحديد ما يلي العليا للجامعة مع األهداف شرح 10,1,1

 .اإلعداد برنامج في إعداد دافھبهذه األ االسترشاد کيفية •

 .الدائرة/ الكلية داخل وتوجهاته وقيمه وفلسفته البرنامج رسالة تعزيز كيفية •

 .لمقررات ومساقات البرنامج التعلم البرنامج في وضع مخرجات کيفية االسترشاد بأهداف •

 البرنامج وإدارته تنظيم   2,1
 تقديم تفاصيل حول ما يلي: 1,2,1
 ساهمةم طرق تحديدًا يرجى توضيح. بفعالية البرنامج وإدارة تنظيم يضمن الذي اإلدارة هيكل •

 البرنامج. تنفيذ في الجامعة في األخرى الدوائر/ الكليات

 نم وغيرهم العالقة أصحاب مشاركة كيفية مع بيان الجودة، الداخلية لضمان واإلجراءات النظم •
 التقييمات. هذه في المقيمين الخارجيين
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 جودةِ  حسينت ذلك في مةھمسا کيفية بدقة، مع تبياِن التنفيذ جوانب جميع وتقييم کيفية مراقبة •
 التي يحققها الطلبة. النتائج وجودِة التدريب

 .وأنظمته وقواعده البرنامج سياسات •

 .متسق على نحو واألنظمة والقواعد السياسات هذه تطبيق طرق •

 ومؤهالتهم اإلعدادالمسؤولين عن تنفيذ برنامج و المدرسين بيانات عن  3,1
 :التدريس هيئة أعضاء عدد عن معلومات تقديم 1,3,1

 الدكتوراه المتفرغين من حملة التدريس هيئة أعضاء عدد

 الماجستير المتفرغين من حملة التدريس هيئة أعضاء عدد

 من حملة البكالوريوس. المساعدين عدد
 :عن معلومات تقديم 2,3,1

 المتفرغين وعدد المدرسين األخذ باالعتبار عدد مع التدريس إلى الطلبة، هيئة أعضاء نسبة •
 المسجلين. الطلبة

 للبرنامج. الفعال للمدرسين التي تدعم التنفيذ  التراكمية الخبرة •

 والتربية لوم،وتعليم الع العربية، وتعليم اللغة الرياضيات، تعليم لتدريس المدرسين المؤهلين أعداد •
 المدنية. والتربية الدينية،

 م.لتطوره المتاحة والفرص تخصصهم مجال في ومهاراتهم لمعارفهم المدرسين تطوير كيفية •

أو االستفادة من منح دراسية داخل  إجراء بحوث علمية ذات عالقة، المدرسين في مشاركة مدى •
والتي تساهم  جميعها في االرتقاء بالعملية  المهنية، مشاركة في األنشطةالوطن أو خارجه، أو ال

 التعليمة التعلمية.

 :أدناه الجدول تقديم بيانات حول أعضاء هيئة التدريس باستخدام 3,3,1

 التدريس هيئة بيانات أعضاء: 1 الجدول
الموظفون  اللقبالرتبة أو 

 المتفرغون
 جزئي الموظفون بدوامٍ 

الوقت المخصص نسبة 
للتدريس في البرنامج وما 

 يدرسونه

نسبة الوقت المخصص 
للتدريس في 

 برامج/مؤسسات أخرى
    عميد
    أستاذ

    أستاذ مشارك
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    استاذ مساعد
    محاضر
    مدرس

 ن/مساعدو
 مختبرات

   

    موظفون إداريون 
    المجموع

 
 :يلي مما كل اإلفادة حول 4,3,1

التعليم  متطلبات لتلبية وأهميتها الدائرة /التدريس في البرنامج هيئة أعضاء وتخصصاتمؤهالت  •
 (،1-4إعداد المعلمين قبل الخدمة للمرحلة األساسية ) الخاصة ببرنامج واألكاديمية المهنية

 .المهني الوسط خدمة في ومساهمتها

 ة،العربي وهي: اللغة األساسية، المقررات تدريس علی القادرين المتخصصين المدرسين عدد •
 إلی األول نم للصفوف المدنية، والتربية الدينية، التربية إلی باإلضافة والرياضيات، والعلوم،

 .الرابع، وأساليب تدريسها

 يف الُمتبع النهج مع توضيح التدريس، جدد من هيئة أعضاء لتوظيف المستخدمة اإلجراءات •
 اتيجياتاستر أية كما يرجى توضيح. والتعيين واالختيار، تقديم الطلبات، وإجراءات التوظيف،

 .من المتقدمين األفضل تعيين لضمان تستخدم

 .التدريس هيئة أعضاء إجراءات  ترقية •

 لهذا العبء. ادلالع التوزيع تحقيق وكيفية التدريس، هيئة أعضاء عبء الخاصة بتوزيع الترتيبات •

 على االتصال والقدرة قنوات بفعالية يتعلق فيما خاصة أعضاء هيئة التدريس، رضا مستويات •
 .القرار صنع عملية في والتأثير المساهمة

 .(في ملحق) التدريس هيئة أعضاء لكل عضو من وظيفي ووصف ذاتية سيرة تقديم  5,3,1
 :اإلفادة بما يلي البرنامج، من خالل لتنفيذ المخصصة المالية الموارد عن تفاصيل تقديم 6,3,1
 ل:المختلفة، مث البرنامج لعناصر المخصصة المئوية والنسبة للبرنامج، اإلجمالية الميزانية •

 ن،الموظفي قدرات وتنمية المختبرات، ومرافق الطلبة المعلمين بالمدارس، وإلحاق التوظيف،
 التعليم. ومصادر

لمقدم  يةاإلجمال الميزانية من لكلية/دائرة التربية اإلجمالية النسبة المئوية المخصصة للميزانية •
 .البرنامج
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 في البرنامج. تكلفة الوحدة/ بالبرنامج الخاصة والنفقات الدخل، من الفرد نصيب •

 رنامج،الب أو/و العالي التعليم مؤسسة/ للجامعة التمويل تخصيص خاللها من يتم التي العملية •
 .العملية هذه في الكلية/ أو الدائرة في التأثير قدرة ومدى

 ترتيبات الشراكةالتربية العملية و  4,1

 للتربية العملية. المبرر المنطقي وصف 1,4,1

فيما  العالي التعليمو التربية وزارة مع للتربية العملية، وكيفية التواصل التنظيمية  الترتيبات شرح 2,4,1
 .التربويين في مديريات التربية والتعليم والمشرفين المدارس اختيار يخص
ية الترب في المشاركين يكون لدى جميع كيف يمكن أن تضمن التي من خاللها الطرق تحديد 3,4,1
 خاصة (،4-1إعداد المعلمين قبل الخدمة للمرحلة األساسية) للخطة الجديدة لبرنامج كامل فهم ،العملية
 .والمعلمين المرشدين المديريات ومشرفي المدارس مديري
موظفو ) كشري كل ومسؤوليات أدوار تحدد التي المدارس، مع الشراكة عن اتفاقيات تفاصيل تقديم 4,4,1
والمعلمون  األكاديميون، والمشرفون العالي، المسؤولون عن المساقات، التعليم مؤسسة/ الجامعة

 .(والتعليم التربية وزارة ومسؤولو ومشرفو المديريات، الصفوف، ومعلمو المرشدون،
 .الشراكة ترتيبات فعالية وتقييم متابعة تقديم شرح موجز لكيفية 5,4,1

 :إلى اإلشارة التربية العملية، بما يشمل تنظيم كيفية وصف 6,4,1
 ستخداما ذلك في مساق من مساقات التربية العملية بما كل وتنسيق الخاصة بجدولة الترتيبات •

 والتقويم. للتخطيط مؤشر الجاهزية

 .دريبات العمليةالتقدم في الت متابعة وكيفية ، تربية عمليةمساق  لكل الطلبة المعلمين تهيئة كيفية •

 .البرنامج باقي أنشطة تكامل التربية العملية  مع •

 وتوقيته وآلية تنفيذه. ومدته تدريب عملي كل رقم •

 المديرية، ومشرف الصف، ومعلم والمعلم المرشد، المنوطة بكل من الطالب المعلم، األدوار •
 .ألكاديميا والمشرف المدرسة، ومدير

 .مساق من مساقات التربية العملية كل خالل األكاديميون المشرفون بها يقوم التي الزيارات عدد •

 لكل عمليات مالحظة وعدد ما ُينجز من المستخدمة للمالحظة، الجدول الزمني/ الجداول الزمنية •
 والجهة التي تقوم بذلك. مساق تربية عملية،

 .وخبراتهم األكاديميين المشرفين مؤهالت •

 .لمديرياتا ومشرفي  والمعلمين المرشدين، األکاديميين، المشرفين بين الشراکة واتساق طبيعة •
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من  مساق بكل المرتبطة المحددة مخرجات التعلم ذلك في بما تقييم مساقات التربية العملية •
 مساقاتها.

 مساقات التربية العملية. في محددة درجات تحقيق معايير •

 .ائية لهذا المساقھالن الدرجة في التربية العملية  درجات مساق من درجة كل مساهمة •

 بالدرجة المحرزة في التربية العملية. المتعلقة الطعون إجراءات •

 ملية.تربية ع كل نهاية بشكٍل شامل في الخاصة باستخالص المعلومات والتعديل الترتيبات •

 .دريب العمليالت أثناء باتصعو يواجهون الذين الطلبة المعلمين لدعم ما يتم تقديمه •

 :يام بما يليللق البرنامج للطلبة المعلمين إعداد كيفية وصف يرجى، التربية العملية خالل تنفيذ 7,4,1

 والتقييم الموثوق والتعلم، التخطيط، •

 assessment ofتقييم التعلم) و (،assessment for learningالتقييم من أجل التعُلم)  •

learning) 

  اخل الصفوف الدراسيةد  المنظمةالمشاهدات  •

 والتدريس معهم ،وذوي الخبرة المتميزينمشاهدة المعلمين  •

 الراجعة للتغذية اإلستجابة •

  سواء بشكل فردي أو مع الزمالء ،التفكير النقدي وتحليل الممارسة •

 بشكل شمولي. المدرسة لقضايا فهم الطلبة المعلمين تطوير •

 
 وتدريبهماختيار المعلمين المرشدين  5,1

 رحتقديم ش يشمل بما ودعمهم، وتدريبهم اختيار المعلمين المرشدين في دور البرنامج  تحديد 1,5,1
 .المعلم المرشد ودليل المعلم المرشد، تدريب ودليل المعلمين المرشدين، تدريب لبرنامج

 .الشريكة ونوعية اإلرشاد التعليمي المقدم في المدارس  طبيعة وصف 2,5,1
 

 1المعايير المهنيةتكامله مع مؤشر الجاهزية للتعليم و استخدام 6,1
 :يلي ما وصف 1,6,1

 مؤشر اماستخد كيفية توضح التي ،مجمن سنوات البرنالمنهاج الدراسي لكل سنة اتخطيط عملية  •
 للتعليم. الجاهزية

شير أن ت . وينبغيمخرجات التعلم المنشودة الخاصة بمقررات برنامج اإلعداد والتربية العملية •
 اكتسابها. بةالمتوقع من الطليات كفاالإلى  في هذه المقرراتالتعلم مخرجات 

                                                           
 . ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التربية العلمية. فلسطين رام هللا  RTTI( .مؤشر الجاهزية للتعلمي 2017موران، آن.)1 
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ات تقييمية للمساقومهام  ،وفرص التعلم ،محتوىصياغة الفي الجاهزية مؤشر  استخدام كيفية •
 األكاديمية والعملية.

دريب الت خالل على تحقيقها للعمل للطلبة، محددة دافھأ الجاهزية لوضع ؤشرم استخدام كيفية •
 .العملي

 في تحقيق المعايير المهنية مع نهاية  البرنامج. الجاهزية ت مؤشرياكفاأفادت  كيف •

 . الجاهزية مؤشر ياتعلى أساس كفا تقييمية أخرى ومهام مخطط ملف إنجاز التربية العملية،  •

 
  والتعديل التقييمترتيبات  7,1

 المهنية: المعايير مع بدقة متوافقًا لتقييما نظام يكون أن ينبغي

 تفي بالغرض؟ للطلبة المعلمين التقييمات المحددة أن يمكن أن تثبت كيف 1,7,1

 .المرتبطة بهمخرجات التعلم المنشودة و البرنامج ألهداف الطلبة تحقيق تقييم  طرق وصف 2,7,1
 .يةالجاهزومؤشر  المهنية المعايير في ضوء لتقييم البرنامج المستخدم التقييم وصف إطار 3,7,1

 فصلم شرح تقديم المهنية، مع المعايير الطلبة المعلمين على أساس كيفية تقييم أداء وصف 4,7,1
 .الثالثة المستويات الجاهزية للتعليم عبر مؤشر إلستخدام

لخاصة ا ملفات إنجاز التربية العملية تصنيف مكونات حول للطلبة المقدمة اإلرشادات توضيح 5,7,1
 .تقييمها كيفية بهم، وتحديد

 حتها.وص التقييمات المحددة ودقتها فعالية لتحديد الداخلي التعديل استخدام كيفية تلخيص 6,7,1
 التغذية الراجعة من المقيم الخارجي. استخدام كيفية وصف 7,7,1

بية تم التدري احتياجاتهم أن من للتأكد تدريبهم، عن الطلبة تصورات التحقق من كيفية وصف 8,7,1
 .تلبيتها

 
 السؤال الثاني، ونصه: ما مدخالت البرنامج؟ 0,2

ن التأكد من أ "المعتمدين" إعداد المعلمين قبل الخدمة للمرحلة األساسيةيجب على جميع مقدمي برامج 
 صممة لتمكين الطلبة المعلمين من تلبية جميعُم ،يمهاينيتها وتنفيذها وتقمن حيث محتواها وُب ،البرامج

 .4-1المهنية للمعلمين الجدد للصفوف المعايير 
فة والفهم من اكتساب المعر بة المعلمينوينبغي توفير تدريب متخصص في المواد الدراسية لتمكين الطل

يس ذات الصلة، ما سيمكنهم من التدر هاإلى جنب مع أساليب تدريس الدراسية جنبًا لمساقاتهمالضروريين 
 .4-1في أي من الصفوف  متكاملةبطريقة 

 التعليم العالي إجراءات كافية لضمان أن: ةوينبغي أن يكون لدى مؤسس
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ة فعال في تعزيز تعلم الطلب ،من حيث محتواه وتصميمه وتنظيمه االعداد،أ( المنهاج الدراسي لبرنامج  
 المنشودة. التعلم مخرجاتالمعلمين من خالل تحقيق 

 )موثوقية التقييم(. التقييم وأدواته المستخدمة صادقة وثابتةب( إجراءات  
 
 
 للبرنامج اإلطار المفاهيمي 2,1

 منطقيةال والمبررات إعداد المعلمين قبل الخدمة، برنامج يستند إليه الذي المفاهيمي اإلطار وصف 1,1,2
 للبرنامج.

 للبرامج والخارجية الداخلية ضمان الجودة بمراجعات الخاصة واإلجراءات السياسات شرح 2,1,2
 ،quality auditالجودة  ونظام تدقيق العالي، والتعليم التربية وزارة مراجعات ذلك في بما األكاديمية،
 .الذاتي والتقييم الطلبة، وتقييمات

 المرتبطة به مخرجات التعلم المنشودةأهداف البرنامج و 2,2
ويرجى  .لتحقيقهاالمعلمين قبل الخدمة  التي يسعى برنامج إعداد التعلم ومخرجات األهداف تحديد 1,2,2
 التعلم مخرجات ةمناقش وينبغي. المقررات/المساقات المتصلة ببعضها التقدم في كيفية على الضوء تسليط

 :التالية العناوين في إطار
 المعرفة والفهم •
 المهارات المهنية •
 اإلتجاهات والقيم المهنية. •

لذي يكتسبه ا التعلم تكامل كيفية للمساقات، مع شرح المكونات المختلفة تقديم توضيح كيف يتم 2,2,2
 .ومن المدارس العالي التعليم مؤسسات/ الجامعات من الطلبة المعلمون

ربية التو الجامعية، بين كل من  المقررات وفعالة ومتماسكة واضحة صالت بناء كيفية تحديد 3,2,2
 .، ومؤشر الجاهزية العملية
ة، ومقررات التربية العملي األساسية، المقررات بين مناسب توازن بضمان كيفية القيام وصف 4,2,2

 .االختيارية، ومساقات كلية التربية /التخصصية والمقررات

 :تخطيطي، مع شرح ما يلي شكل في العام للبرنامج الهيكل توضيح 5,2,2
ل لِك المعتمدة، والساعات المعتمدة  والساعات البرنامج) سنة أولى، سنة ثانية،...( مستويات •

 .مساق

 سس المتبعة لتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل مساق.األ •
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 المساقات االختيارية عدد مع تحديد) التخصصية/ االختيارية والمقررات األساسية المقررات •
 (.طالب كل يأخذها أن يقترح التي

 (.CK and PCKمع طرائق تدريسه )  المعرفي المحتوى تكامل کيفية •

 ج بينهما.والدم التكامل تحقيق كيفية مع شرح للبرنامج والعملية النظرية الجوانب بين التوازن •

 .مساق لكل وصف •

 تحقيق التقدم ضمن المساقات. كيفية •

 .البرنامج في والمعرفة العلمية البحث العلمي دور •

 والشخصي المهني التطور في تساهم أن شأنها من التي المتنوعة للطلبة المعلمين الخبرات •
 .للطلبة

 ذلك في بما ، flexible learningالمرن  للتعلم أو جزئي بدوام تم وضعها للتعلم ترتيبات أية •
 اإلنترنت. عبر التعلم أنواع

 معلومات على تحتوي والتي وقراءات إضافية، أساسية قراءات الموزعة إلى قائمة القراءات •
 (.الناشر واسم النشر، وتاريخ ومكان والعنوان، المؤلف،) كاملة ببليوغرافية

 .الزمنية وجداوله التدريس خطط •

 والمطبوعات المخصصة للتوزيع على الطلبة. الدراسية المواد من عينة •

 .المعلومات هذه بعض لتقديم صيغة مقترحة (2) يوفر الجدول
 (2)الجدول 

الفصل
 / السنة

مساقات 
 تربوية

مدة
معت

ت ال
اعا

الس
 

المقررات 
المترابطة التي 
تتناول المحتوى 
التعليمي وأساليب 

 التدريس.  

مدة
معت

ت ال
اعا

الس
 

مقررات 
التربية 
 العملية

مدة
معت

ت ال
اعا

الس
 

التنوع واإلدماج مقررات 
واالحتياجات التعليمية 

التعليم / (DISEN)الخاصة 
والتعلم والقياس الُمعّزز 

 (TELTA)بالتكنولوجيا 

 

مدة
معت

ت ال
اعا

الس
 

فصل 
1 ،

 2سنة 

تنمية 
المهارات 
 األكاديمية

اللغة العربية  3
وأساليب وأساليب 

 تدريسها

التدريب  3
 العملي

التنوع واإلدماج مدخل إلى  1
واالحتياجات التعليمية 

التعليم مدخل إلى  وأالخاصة، 
والتعلم والقياس الُمعّزز 

 بالتكنولوجيا

3 
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فصل 
2 ،

 2سنة 

        

 
 

 وسائل التقييمالتعليم والتعلم و طرائق 3,2
هذا الموضوع  خالل تناول والتقييم، والتعلم المستخدمة للتعليم االستراتيجيات عن تفاصيل تقديم 1,3,2
 :البرامج أن يغطوا ما يلي مقدمي على يجب
 فعالة. وتعلمية تعليمية خلق بيئة البرنامج من خاللها يشجع التي الطرق •

 .والتعلم التعليم لتعزيز المستخدمة الطرق •

 والمعرفة العلمية. والتعلم بالبحوث التعليم منهجيات بها تسترشد التي الطرق •

ومعايير التقييم، والمقاييس المتدرجة  تعيينات، ومهمات، للتقييم يتضمن: واضح إطار •
(rubrics)، بناء على المعايير. موثوقة أحکام الخاصة بإصدار اإلجراءات عن فضاًل 

 مؤشر الجاهزية للتعليم. والتقييم مع والتعلم التعليم أنشطة مواءمة •

 والتعيينات وللتربية العملية بالنسب المئوية. لالمتحانات المخصصة األوزان •

 قاطن يشمل وبما التقدم بوضوح، تحديد مراحل مع فترة المساق، خطط التقييم طوال توقيت •
 والتقييم الختامي. التقييم التكوينی

 .المساق ومحتواه مستوى والتعيينات االمتحانات تعکس إلى أي مدى •

 .االمتحانات وأوراق الكتابية التعيينات من عينة •

مشرفون ُيعبُئه ال الذي المالحظات المستخدم لتقارير التربية العملية  في المدارس )النموذج جدول •
ن والمقيمو المدارس، ومديري والمعلمون المرشدون، ومشرفو المديريات، األكاديميون،
 .الخارجيون(

التي ( جةومقاييسه المتدر ومعاييره للتقييم التوجيهية المبادئ ذلك في بما) التقييم عن معلومات •
 .المهام إكمال تتاح إلطالع الطلبة قبل

 :عن معلومات تقديم وينبغي 2,3,2

 النهائية. ومنح الدرجة العالقة بين األداء خالل االلتحاق بالمدرسة •

 مقترحات للتعويض أية •

 إعالم الطلبة بالنتائج كيفية •

 المتاحة للطلبة الطعون عمليات •
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 المقصودة. مخرجات التعلم تطوير التقييم في وإجراءات سياسات بها تساهم التي الطرق •

 لبة المعلمين واختيارهماستقطاب الط 4,2
 يجبو المعلمين،الطلبة  في عملية اختيار والمدارس العالي التعليم مؤسسات تشارك كل من أن ينبغي

لمتقدمين ستعداد اعملية االختيار لفحص إينبغي أن تصمم كما . إجراء مقابلة دائمًا تتضمن هذه العملية أن
بات واضحة تضمن البرامج ترتييوينبغي أن  للتعليم، فضال عن قدراتهم الفكرية واألكاديمية.يتهم  ودافع

 :وخبرات من تعلم مسبقًا ه الطلبةأخذ في االعتبار ما اكتسبت
 جهو المعلمين، مع توضيح ما يلي على الطلبة واختيار الستقطاب المستخدمة اإلجراءات وصف 1,4,2

 :الخصوص
لطلبة هؤالء ا تلبية كيفية مع توضيح الطلبة المعلمين، يتم اتباعها الختيار التي اإلجراءات •

داد المعلمين برنامج إع في للقبول العالي والتعليم التربية وزارة التي تحدده األدنى الحد لمتطلبات
 وبالنسبة للطلبة المعلمين للصفوف ،(%65 في التوجيهي المعدل من األدنى الحد) قبل الخدمة

في  ألساسيةا للمواد بالمحتوى التعليمي المعرفة من مقبول توضيح كيفية تمتعهم بمستوى ،1-4
 المنهاج.

 ديهم أفضلوممن ل طلبة من خلفيات متنوعة، استقطاب بحيث تضمن يتم الترويج للبرنامج  کيف •
 الت.ھالمؤ

ابقة الخبرات الس آلية مطابقة توضيح مع وخبرات، ما سبق من تعلم األخذ باالعتبار يتم كيف •
 مخرجات التعلم. مع

 .السنوات جميع خالل البرنامج في الجنسين بين التوازن •

 خدمةالمست الوثائق يشمل بما ليم،للتع المتقدمين مالءمة مدى لقياس المصممة المقابلة عملية •
 لمهنيةا المعايير لتلبية كيفية تقييم إمكاناتهم مع اإلشارة بشكل خاص إلى القياس، ومعايير

 .المطلوبة والكفايات

لى ع تؤثر قد والتي المتعلقة باتجاهات وميول الطالب، لقياس )أ( العوامل الصريحة اإلجراءات •
 األدلة المتعلقة بالشخصية والقدرات.مالئمته المتهان التعليم، ب( 

 مواردوال في ضوء عدد المدرسين مھاستيعاب للبرنامج يمکن الذين الطلبة لعدد األقصی الحد •
 لتنفيذ التربية العملية. المدربين والمعلمين المرشدين المدارس وتوافر المالية

لتحاق لال الطلبة توجهات  ويرجى تحديد البرنامج، في المقبولين أعداد الطلبة تحديد كيفية •
 الطلبو العرض بقضايا االهتمام على والتعليق الماضية، الثالث السنوات بالبرنامج على مدى
 فلسطين. في فيما يتعلق بالمعلمين

 .للبرنامج العام اإلنجاز معدل وكذلك البرنامج، سنوات من سنة في كل التقدم مستويات •
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 .(المتقدمين لمؤهالت موجزة تفاصيل) المقبولين الطلبة مواصفات عن إحصائية معلومات •

 :البرنامج في المسجلين الطالب عدد إجمالي تقديم تفاصيل عن 2,4,2

 :السنة األولى

 :الثانية السنة

 :الثالثة السنة

 :الرابعة السنة

 ة وإرشادهمدعم الطلبخدمات  5,2
 نوعية: تجربة على الحصول من الطلبة تمكين إلى البرنامج يسعى أن ينبغي

لعاملين ا المتخصصين تفاصيل عن المدرسين ذلك في بما البرنامج، طلبة تدعم التي ذكر الخدمات 1,5,2
 ة،المالي والخدمات اإلرشاد التربوي والنفسي، تقديم: هذه الخدمات تشمل أن في البرنامج. وينبغي

 ميةالتعلي االحتياجات ذوي بةالتعليمي المقدمة للطل الدعم وخدمات والرفاه، والصحة الدراسة، ومهارات
 .المتعلقة بالتوظيف الدينية، والخدمات والخدمات الخاصة،
 ليهم،ع تؤثر التي المسائل من مجموعة بشأن آرائهم للتعبير عن المتاحة للطلبة الخيارات ذكر 2,5,2

 ما يعبرون عنه. التعامل مع المتعلقة بالسياسات التربوية ، وكيفية القضايا ذلك في بما
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو والمكتبةمصادر التعلم  6,2

م والتكنولوجيات لدع صادريجب أن يكون لدى مؤسسات التعليم العالي ما يكفي من التسهيالت والم
 .صاالتتكنولوجيا المعلومات واالتوالمكتبة ومنها  ،التعليم والتعلم، بما يتناسب مع جميع المناهج الدراسية

 ادرالمص وتوافر المكتبة، إجراءات وفعالية المكتبة واستخدامها، مرافق كفاية التعليق على 1,6,2
 .المكتبة خدمات وجودة الرقمية،
 س،التدري غرف ومالئمة حجم التعليمية للبرامج، مع التطرق إلى التحتية كفاية البنية مدى 2,6,2

 ".التعليمية المرافق" من وغيرها التعليم المصغر، ومختبرات
مع  يزاتها،وتجه ومرافقها واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية عن تفاصيل تقديم 3,6,2
 .والقياس والتعليم التعلم لتسهيل فعال بشكل هذه التكنولوجيا استخدام كيفية توضيح

 
 "مخرجات(ال) معايير البرنامجاجابة السؤال الثالث، ونصه "ما  0,3
 المهنيةتلبية المعايير  1,3
. للتعليم مؤهل على لكي يتمكنوا من الحصول المهنية" "المعايير جميع تلبية الطلبة المعلمين على يجب

الطلبة ميع جيجب على لذا  قبل الخدمة، المعلمين إعدادال يتجزأ من برنامج  ًاجزء وتعتبر التربية العملية
 التربية يف يرسبون الذين الطلبة المعلمين إعطاء ويجب. مقرراتهم األكاديميةمستقل عن  بشكٍلها اجتياز
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 قطف فرصتان وأمام الطالب المعلم. مع توفير دعٍم إرشادي لهم دريب العملي،تلل العملية فرصًة أخرى
 1.مساق من مساقات التربية العملية كل الجتياز
حسبما  لدرجةيل الن التوقعات من األدنى الحد المعلمين الطلبة توضيح كيف يمكن التحقق من تلبية 1,1,3

د على أن الطلبة المعلمين ق ويرجى وصف ما تم البحث عنه من أدلة. والكفايات المهنية تحدده المعايير
 للمعلم الجديد. عشرينالواإلحدى في مجال المعايير المهنية  ياتاكتسبوا الكفا

 دام هذه البياناتاستخ وكيفية البرنامج، فعالية لتقويم واستخدامها البيانات القيام بجمع كيفية شرح 2,1,3
 .المستمر التحسين لضمان

 .نجاحب البرنامج إكمال باتجاه التقدم من الطلبة المعلمين لتمكين المستخدم العام توضيح النهج 3,1,3
ويرجى إدراج  .فيها وثيقة التقييم الذاتي تعد التي للسنة واإلنجاز التحصيل لبيانات تحليل تقديم 4,1,3
واإلنسحاب  ،الغياب أذونات تفاصيل عن معدالت السابقة. كما يرجى تقديم الثالثة للسنوات مماثلة بيانات

 ائية من معلميالنه سنتهم في فقط بمن هم التحصيل بيانات تتعلق أن وينبغي. والبقاء فيه من البرنامج،
 .الخدمة قبل ما

 الخارجيون المقيمون  2,3
 .اختيارهم كيفية حول تفاصيل وإدراج المقيمين الخارجيين دور وصف 1,2,3

 .المعلمين تقييمات الطلبة بتوحيد كيفية قيام المقيمين الخارجيين شرح 2,2,3
 علىو للطلبة المستقبلية على األفواج الخارجيون المقيمون  تؤثر التقارير التي أعدها كيف 3,2,3

 نفسه؟ البرنامج
 إمكانية التوظيف  3,3

 من نتهاءاال عند وظيفة معلم يحصلون على الذين المعلمين الطلبة نسبة بأنها التوظيف إمكانية تعرف
 .توفرت حيثما واإلقليمية الوطنية المرجعية البيانات مع مقارنات توفير وهنا ينبغي. البرنامج
 م األكاديميةمستوياته بين والتمييز البرنامج، من اإلنتهاء عند الخريجين نتائج عن عامة لمحة تقديم 1,3,3

 والمهنية.
 .ما تحقق من نتائج إلى استنادًا للتعليم المعلمين استعداد الطلبة لمدى تقييم تقديم 2,3,3
 وظيفهمت حول تفاصيل وتقديم الخريجين، ومداومة االتصال مع لمتابعة المستخدمة الوسائل ذكر 3,3,3

 أو همدراست خالل الخريجين من استثنائية مساهمات أية كما يرجى اإلشارة إلى. متابعتهم للدراسة أو/ و
 .إكمالها عند
 الفعالية العامة والخطة التطويرية 4,3

                                                           
 منشورة. جامعة القاهرة. مصر ( . نموذج مقترح للتربية العملية في المدارس الفلسطينية. رسالة دكتوراة غير 2012وحيد، ايهاب.)1 
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 هذه .والمهني األكاديمي للبرنامج العامة تلخيص الفعالية يرجى ما يتوفر من أدلة، على بناًء 1,4,3
لقسم ا إستكمال هذا يجب .تم إعداده من خالل الكلية الذي للبرنامج واضحة تقييمية لمحة لتقديم فرصة

 جرتهاأ التي الداخلية التحقق/ المراجعة تقديم تفاصيل عن عملية بما يشمل كلمة، 500 بما ال يزيد عن
 .المتضمن للنتائج وعن التقرير مؤخرًا، الجامعة
قتصار على الذاتي، مع اال التقييم عملية من التي تم استخالصها للتحسين الرئيسية األولويات ذكر 2,4,3

 الخطة أساس اإلجراءات هذه تشكل أن وينبغي. أولوية رئيسية ذات إجراءات 10-8 عن يزيد ال ما
  .زمني وجدول النجاح معايير من مجموعة ترافقها أن ينبغي التي الالحقة، للفترة التطويرية

 
 القسم الرابع: معلومات إضافية 0,4
يرجى   .للجامعة زيارتها أثناء إضافية معلومات ( طلبReview Panelالمراجعة )  ِلَلجنة . يمكن1,4
 الرسمية الميدانية الزيارة في االعتبار خالل المراجعة لجنة تأخذها أن تود إضافية وثائق أية ذكر

 .للجامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

في المدارس  المشرف التربوي   مهاالتي يقد   عن الخدماتين المعلم درجة رضا

 تربية قصبة مادبا ة فيالحكومي  

 عوضد. إيناس حسن 

awad.enas@yahoo.com 

 
المشرف التربوي  التي يقدمها عن الخدماتين المعلم درجة رضاالملخص: هدفت الدراسة إلى معرفة 

( 44تربية قصبة مادبا، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من ) في المدارس الحكومية في
( 116فقرة؛ لقياس درجة الرضا، وتم التأّكد من صدقها وثباتها، وٌطّبقت على عينة الدراسة التي شملت )

أن درجة الرضا للمعلمين عن معلما ومعلمة تم اختيارهم بشكل عشوائي، وأظهرت نتائج الدراسة 
في مجاالت اإلدارة الصفية والمناهج والتخطيط والتعليم والتقويم  اإلشرافية كانت عالية الخدمات

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أّنوأخالقيات مهنة التعليم وكانت متوسطة في مجال النمو المهني، و
ى متغير جنس التربويون تعزى إل يقدمها المشرفون عن الخدمات التي نلمعلمي في درجة الرضا الكلية

، في مجاالت التخطيط والتعليم وأخالقيات مهنة  α ≥ 0,05المدرسة عند مستوى الداللة اإلحصائية 
الصفية  ، بينما لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت المناهج واإلدارةالتعليم والنمو المهني

تدريبية متخصصة  تصميم برامجوقد أوصت الدراسة بعدة توصيات مثل  والتقويم لصالح اإلناث.
 .الالزمة لعمله للمشرف التربوي تتعلق بالمهارات

)الكلمات المفتاحية: درجة رضا، المعلمون، الخدمة اإلشرافية، المشرف التربوي، المدارس 
 الحكومية(

 
Degree of satisfaction of teachers about the services provided by the educational 

supervisor in public schools in the Madaba Educational Directorate 

 

Abstract: This aim of the study was to determine the degree of satisfaction of 

teachers with the services provided by the educational supervisor in the public 

schools in in the Madaba Educational Directorate. To achieve the objective of the 

study, a questionnaire was prepared to measure the degree of satisfaction which 

consisted of (44) paragraphs and verified its validity and stability. The results of 

the study showed that the degree of satisfaction of teachers with regard to 

supervisory services was high in the domains of classroom management, 
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curriculum, planning, teaching, assessment and ethics of the teaching profession, 

whereas the degree of the domain of professional growth was middle. Also, the 

results showed that there were no significant differences at level (α ≥ 0.05) in the 

domains of planning, teaching, and the ethics of the profession of education and 

professional growth, while there were significant differences at level (α ≥ 0.05) 

in the domains of curriculum and classroom management and assessment referred 

to females. The study recommended several recommendations such as the design 

of specialized training programs for the educational supervisors regarding the 

skills required for their work. 
 

(Keywords: degree satisfaction, teachers, supervisory service, educational 

supervisor, public schools) 
 
 
 

 المقدمة
يحتل اإلشراف التربوي مكانًة عاليًة في العملية التربوية، ألنه القناة التي ينفذ من خاللها واقع 
 التربية والتعليم، ولذا فهو حلقة مهمة في تنظيم العملية التعليمية التعّلمية، فهو الذي يضع الخطط والسياسة
التعليمية موضع التنفيذ وفي يده مفاتيح نجاحها. كما أنه يعمل على توفير المناخ المناسب لجميع محاور 

 العملية التعليمية لتحقيق النتاجات المرجوة.
 رويمكن القول إن اإلشراف التربوي قد واكب المسيرة التربوية في األردن منذ نشأتها حيث تطّو

رحلة م زت كّلولقد تمّي ،مراحل هي: التفتيش والتوجيه واإلشراف واإلسنادمفهوم اإلشراف ومّر بثالث 
 شرافيةاإل اتمرحلة نتائج للممارس ب على كّلبمفهومها الخاص وأدواتها المستخدمة في التقييم، وترتّ 

ي عرض أت( وفيما ي2011كان لها أثر كبير على اتجاهات المشرفين والمعلمين )وزارة التربية والتعليم، 
 هذه المراحل:ل

: التفتيش وبدأت هذه المرحلة منذ بداية النظام التربوي في األردن، واستمرت حتى عام المرحلة األولى
، وقد تميزت هذه المرحلة بفترتين رئيستين: األولى فترة التفتيش المركزي، التي استمرت حتى 1962

تعليم )المعارف سابقًا(، والثانية فترة أوائل الخمسينات، وتولى هذه الفترة جهاز من وزارة التربية وال
 .1962التفتيش الالمركزي التي استمرت حتى عام 

، واستمرت حتى عام 1962: التوجيه التربوي وبدأت هذه المرحلة بعد مؤتمر أريحا عام المرحلة الثانية
 مدااستخ ، وقد قامت هذه المرحلة على مجموعة من االفتراضات، واتصفت بخصائص عامة منها1975

مسّمى الموجه الفني أو التربوي والتعاون مع المعلمين واالبتعاد عن إصدار األحكام واألوامر وتوسيع 



 

66 
 

مجال ممارسة الموجه؛ ليشمل المنهاج والكتاب المدرسي؛ والبيئة الصفية؛ والوسائل التعليمية، 
 والتسهيالت التربوية.

 7/2/1975-4بمؤتمر العقبة الذي انعقد في  : اإلشراف التربوي وبدأت هذه المرحلةالمرحلة الثالثة
واستمرت لغاية اآلن، وهدفت إلى إحداث نقلة نوعية في اإلشراف التربوي؛ فقد أصبح عملية أكثر 
عمومية وشموال وتتضمن التوجيه. وصار اإلشراف التربوي في هذه المرحلة خدمة فنية متخصصة 

 (.2002براهيم، تهدف إلى تحسين العملية التعليمية التعلمية. )اال
تغير فلسفة اإلشراف التربوي في العملية  ( نتيجة2010بدأت هذه المرحلة عام ) المرحلة الرابعة:

 تربوي أنال إلشرافحيث أصبح ُمناطا باسناد التربوي، التعليمية، حيث أصبح ما يعرف باإلشراف واإل
من ، ويرمن المعرفة إلى تنمية أنشطة التفكو، ميعمل على االنتقال بالعملية التربوية من التعليم إلى التعلّ 

 س إلى تقييم المدرسة وتفاعلها معمن تقييم المدّر، وتقييم معلومات المدرس إلى بناء نظام قيمي لديه
 .(2011)وزارة التربية،  االنتقال من دراسة المدرسة إلى النظام التعليمي وعالقاته بغيره، وأخيرًا البيئة

اجبات و يجعل مهاّمه على شكلفبعضها  تختلف من بلد آلخر بشكل عامإنّ مهام اإلشراف التعليمي       
ي حين ف لإلشراف التربوي، الوظائف األساسيةوكثيرا من المهام البعيدة عن درج أنشطة يإدارية بحتة و

 له ت وظائفه فإّنفي بلدان أخرى تصّب في صلب وظائف اإلشراف. ومهما تنوع مسؤولياتلقد تكون ا
تمثيل الجهات و والتقييم ؛ تقديم الدعم والمشورة ؛ توجيهلا: تشمل ساسيةاألوظائف مجموعة من ال

   (.UNESCO,2011الرسمية )
 

 الوضع الراهن اإلشراف التربوي في األردن وتشخيصه في واقع
التي تواجه العمل  العديد من المشكالت ه يسهم في حّلمن إيجابيات اإلشراف التربوي أنّ  إّن

جميع العاملين في  تربويًا في تنمية التربوي بصفته خبيرًا التربوي في الميدان، حيث يساهم المشرف
للمعلمين الذين يشرف عليهم من نفس تخصصه، ومن  المدرسة، ويقدم خدمته اإلشرافية بصورة مباشرة

كالتأليف والمشاركة في االمتحانات  مناحية ُأخرى يمارس المشرف التربوي العديد من الفعاليات والمها
 (.2003والدولية والتدريب وغيرها )العنزي،  الوطنية

ورغم ذلك هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه اإلشراف التربوي حيث نجد أنه 
غم ذلك ة، ورة التعليمّيأضعف حلقات العملّي هاإلشرافي حتى اآلن موجهًا نحو المعلم وكأنّ  ما زال الدور

إحداث التغيير المأمول؛ فهو ينشغل بمهام ليست  غير قادر على-على األغلب- فإن المشرف التربوي
به المشرف التربوي من  الفنية واإلدارية الداعمة والمساندة للمعلم، وما يقوم متصلة تمامًا بأدواره

 بالنسبة للمعلم، حيث يترّكز نشاط ال يتم وفقًا لألولويات الواجب مراعاتها نشاطات إشرافّية ميدانية
في  المشرف التربوي المشرف التربوي في الميدان في أسلوب الزيارة الصفية، ومن ناحية ُأخرى فإّن
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باألهداف  خطة المدرسة وتحسينها خاصة فيما يتعلق الوضع الراهن ال يسهم بشكل فاعل في تطوير
واضحة لتقييم عمل  استراتيجيات عدم وجود لىتحصيلهم، وذلك يعود إ المتصلة بتعلم الطلبة وتحسين

ذا قادرة على قياس هالدوات غياب األالمرتبط بتحسين تعلم الطلبة، إضافة إلى  المشرف التربوي وأدائه
بالقيام ببعض الفعاليات  أحيانًا بين الجهات التي تكلف المشرف التربوي غياب التنسيقأّن ما كاألداء، 

 (.2001ة مهامه األساسية في المدرسة )القاسم وزياد، في متابع يؤثر على فاعليته
 

 الدراسة مشكلة
اإلشراف التربوي في مديرية تربية قصبة  مشكلة الدراسة في وجود تحديات تواجه عملية تتلخص      
للمعلم ومدير المدرسة،  لتطوير العمل اإلشرافي بحيث يصبح داعمًا ومن هنا جاءت هذه الدراسة، ،مادبا

 .الطلبةتحسين تعلم يسهم في و
 

 الدراسة هدف
 الخدمة )المعلم/مدير المدرسة( عن الخدمات هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة رضا متلقي هدفت   

 ة مادبا.بالتي يقدمها المشرف التربوي في مديرية تربية قص
 

 الدراسة أسئلة
 اآلتية: سئلةحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األ

عن الخدمات التي يقدمها  مأدبارضا معلمي المدارس الحكومية في مديرية تربية قصبة  ما درجة .1
 المشرفون التربويون؟

المدارس الحكومية مديرية تربية قصبة  فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا معلمي هل توجد .2
ند مستوى المدرسة ع المشرفون التربويون تعزى لمتغيرات جنس عن الخدمات التي يقدمها مأدبا

 ؟α ≥ 0,05الداللة اإلحصائية 
 

 الدراسة أهمية 
م للمعلمين قدَّالتي ُت الرضا عن الخدمات اإلشرافية موضوعفي  أهمية هذه الدراسة كونها تبحث تأتي      

 ، إذ يحتل موضوع الرضا مكانة بارزة بينمأدبافي المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية قصبة 
ر أن تخطط وتطّو شعور العاملين، وبالتالي تستطيع المؤسسات من خالله التعرف علىالدراسات، يتم 

 .من سياساتها في العمل
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 حدود الدراسة
في العام الدراسي  مأدبافي مديرية تربية  المدارس الحكوميةالدراسة على معلمي  اقتصرت هذه

  الدراسة.، وكذلك على أداة الدراسة المعدة لتحقيق هدف (2013/2014)
 
 
 

 الدراسة مصطلحات 
لإلشراف على المعلمين والمعلمات  نه وزارة التربية والتعليمالشخص الذي تعّي هو :التربوي المشرف
  .ةة التعليميّ مّية التعّلتحسين العملّي تخصصه وتقديم الدعم الفني للمدرسة من أجل في مجال

 في دعم المعلم وتحسين عملية ذها المشرف التربويوالفعاليات التي ينّف النشاطات :اإلشرافية الخدمة
  .م الطلبةتعّل

التي يقدمها المشرف التربوي عند  المعلم عن مشاعره تجاه الخدمات اإلشرافية تعبير :الرضا درجة
  .الدراسة هذهاة لفقرات أد استجابته

 
 الدراسات ذات الصلة

 
 التربوي والمشرفين التربويين كدراسة العبوينياهتّمت العديد من الدراسات التربوية باإلشراف 

( التي هدفت إلى تعّرف درجة ممارسة المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم في 2012)
محافظة إربد للفعاليات اإلشرافية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ومعلميها؛ تكونت عينة الدراسة 

( معلمًا ومعلمة، اختيرت العينة بطريقة عشوائية طبقية 349ومديرة و ) ( مديرا48( فردا؛ منهم )379)
( فقرة موزعة على عشرة 50عنقودية ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة مكونة من )

مجاالت هي: )الزيارات الصفّية، الزيارات الميدانّية، اللقاءات الفردية والجماعية، المشاغل التربوية، 
رات التربوية، البحث اإلجرائي، التعليم المصّغر، تبادل الزيارات، الندوات والمؤتمرات، الدروس النش

التطبيقية(. وأظهرت نتائج الدراسة أنّ المشرفين التربويين يبدون اهتماما أكبر ببعض الفعاليات اإلشرافية 
ما أظهرت النتائج عدم وجود دون غيرها مثل: ) الزيارات الصفّية واللقاءات الفردية والجماعية (، ك

فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفين التربويين للفعاليات اإلشرافية تعزى لمتغيري 
 الجنس والمؤهل العلمي.

( التي هدفت إلى التعرف إلى مدى امتالك 2007ودراسة عالونة وأبو سمرة وعبيد اهلل )
رات اإلشراف التربوي, وأثر بعض المتغيرات على مدى المشرفين التربويين في الضفة الغربية لمها
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امتالك المشرفين التربويين لهذه المهارات. أما عينة الدراسة فكانت عشوائية طبقية عنقودية وتكونت 
( معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء استبانة 660من )

رة موزعة على ثالثة مجاالت هي: مجال المهارات التصورية، ومجال المهارات ( فق58مكونة من )
الفنية, ومجال المهارات اإلنسانية، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 درجة امتالك المشرفين التربويين لمهارات اإلشراف التربوي تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.
( تناولت التطور Memduhoğlu & others,2007)  ممدوح أوغلو وآخرون دراسة قام بها

التاريخي لخدمات اإلشراف وقدمت معلومات عن أغراض ومبادئ اإلشراف في النظام التعليمي التركي 
وكيف يتم تحديد هيكل اإلشراف فيه وآلية توظيف المشرفين، وتدريبهم، وتوضيح أبرز واجباتهم 

ها المشرفون مال للخدمات اإلشرافية التي يقّدذلك تضمنت الدراسة تحليال مفّص إضافة إلى؛ ومسؤولياتهم
 .التربويون للمعلمين والمؤسسات التعليمية

(  فقد هدفت إلى التعرف على واقع اإلشراف التربوي في مدارس 2005أما دراسة التميمي )
( معلمًا 400مشرفًا ومشرفة و ) (90المرحلة األساسية الدنيا في فلسطين, وتكّونت عينة الدراسة من )

ومعلمة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع اإلشراف التربوي كان بدرجة تقدير 
متوسط، كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات مشرفي 

ت وعلى الدرجة الكلية تعزى لمتغيرات الدراسة: المرحلة ومعلميها نحو واقع اإلشراف على جميع المجاال
الجنس, والمؤهل العلم, والخبرة؛ في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير طبيعة العمل 

 لصالح مشرفي المرحلة. 
( دراسة هدفت التعرف إلى اتجاهات معلمي المرحلة Florence,2005وأجرى فلورنس )
( معلمًا ومعلمة 299اف التربوي المستخدمة؛ إذ تكّونت عينة الدراسة من )االبتدائية نحو أساليب اإلشر

ممن يعملون في المدارس الحكومية في والية فرجينيا األمريكية، ولتحقيق هدف الدراسة صّمم الباحث 
استبانة ووّزعها على أفراد عينة الدراسة إضافة إلى إجراء مقابالت معهم, وتوّصلت الدراسة إلى أّن 

هات المعلمين نحو أساليب اإلشراف الحالية كانت بدرجة متوسطة. كما أشارت النتائج إلى عدم اتجا
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة: الجنس, والمؤهل 

 العلمي, والخبرة. 
( بدراسة هدفت الى تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب 2003وقام السعود )

األشراف التربوي من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين في المدارس الحكومية الثانوية في 
دراسة ( مشرفًا ومديرًا ومعلمًا. وقد أظهرت نتائج ال 147محافظة مادبا، وتكّونت عينة الدراسة من )

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب اإلشراف التربوي 
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تعزى لنوع العمل لصالح المشرفين والمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس كما أظهرت النتائج عدم وجود 
 فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس, والمديرية, والتخصص، والخبرة.

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة المشرف التربوي 2002أجرى الشديفات )كما 
لدوره في تحسين العمليات التعليمية في مدارس البادية الشمالية االساسية من وجهة نظر المعلمين. وقد  

صلت ( فقرة, وتو54( معلمًا ومعلمة, وطور الباحث استبانة مكونة من )182تكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى أن درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في تحسين العمليات التعليمية كانت قليلة وكذلك 
عدم وجود فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي بينما وجدت 

 فروق تعزى لمتغير الخبرة لصالح خمس سنوات فأقل. 
 
موضوعاتها ومجاالتها ونتائجها, سواء من حيث من  الدراسات السابقة ولقد أفادت الباحثة من 

ن و مأ ،شراف التربوي ومفهومه الحديثو النظري المرتبط بعملية اإلأدب التربوي االطالع على األ
شرافية التي تم بحثها من خالل هذه الدراسات. وتأتي هذه الدراسة و الجوانب اإلأ حيث بناء االستبانة,

ها تبحث في جانب على قدر كبير من األهمية, وهو ّنشراف التربوي ألراسات السابقة في اإلمكملة للد
اإلشراف التربوي. تي يستفيد منها لى كونها من الدراسات الإمهارات المشرف التربوي, باإلضافة 

ا م ُتظهرشراف التربوي, وضافات جديدة في سياق اإلبإهذه الدراسة  هموأخيرًا تأمل الباحثة أن تس
 ة تمكنه من القيام بمهامه الوظيفية على درجة عالية من النجاح.مهارّي يتطلبه من احتياجات معرفية و

 
 الدراسة منهج

 الدراسة. وذلك لمالءمة طبيعة هذه، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليليالدراسة لغايات هذه 
 

  الدراسة مجتمع
 أدبامتكون مجتمع الدراسة في هذا البحث من جميع المدارس الحكومية في مديرية تربية قصبة 

( مدرسة لإلناث أو مختلطة. وبلغ عدد 41( مدرسة للذكور، و)17( مدرسة، منها )58والبالغ عددها )
ول رقم ( معلمة.  الجد485، و)( معلمًا288( معلمًا ومعلمة، منهم )773)المعلمين في هذه المدارس 

 ( يوضح مجتمع الدراسة موزعا وفق العدد والجنس.1)
 
 الدراسة وفق العدد والجنس ( مجتمع1الجدول )
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 الدراسة عينة
من المعلمين الذكور،  %15( معلما يمثلون 43تكونت عينة الدراسة من المعلمين، فقد تم أخذ )

اختيار المعلمين والمعلمات بشكل عشوائي. من المعلمات اإلناث، حيت تم  %15( معلمة يمثلن 73و )
 .( يبين توزيع عينة الدراسة وفق العدد والجنس2والجدول رقم )

 
 ( توزيع عينة الدراسة وفق العدد والجنس2الجدول)

 
 
 
 
 

 الدراسة أداة
 قياس )استطالع رأي/ استبانة( خاصة بالمعلم، تتناول سبعة مجاالت لقد تم تصميم وتطوير أداة

 النمو المهني، ومجال أخالقيات مهنة التعليم(، المناهج، اإلدارة الصفية، التعليم، التقويم، )التخطيط، :هي
 رت أداة الدراسة في ضوء الدراسات السابقة ودور المشرف التربوي ووصفه الوظيفي.ّووقد ُط

 
 صدق وثبات األداة

عدد من  مكونة من على لجنة مختصة من المحكمين االستبانةلتحقيق الصدق في األداة تم عرض 
المعنيين العاملين في وزارة  التابعة لوزارة التعليم العالي، وعدد من األساتذة في الجامعات األردنية

  .التربية والتعليم
 ( يوما14خرى بعد )أعادة التطبيق مرة إمن ثبات أداة الدراسة، فقد تم تطبيق االستبانة و قوللتحّق      

معلما( من خارج عينة الدراسة، ثم استخراج معامل االرتباط  20على مجموعة من مجتمع الدراسة )
 مقبولة ةوهذه القيم %85  ثبات األداة األولى بمختلف مجاالتها كان بينهما، وأشارت النتائج إلى أن

 . لغايات هذه الدراسة
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 تطبيق الدراسة إجراءات

 لتنفيذ الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:  
 .الرجوع للدراسات السابقة ذات الصلة 
 عداد وتطوير أداة الدراسة والتأكد من الصدق والثبات لها.إ 
 .تطبيق أداة الدراسة المشار إليها سابقا في البحث الحالي 
 ى داري للمدرسة علتحديد مجتمع وعينة الدراسة ثم توزيع االستبانة عن طريق المشرف اإل

 .2013/2014عينة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 .جمع االستبانات بعد تعبئتها من قبل المعلمين 
  تفريغ البيانات في جداول خاصة، ثم معالجتها إحصائيا وتحليلها باستخدام الرتب

 ، ثم استخالص النتائج. (T-testواختبار ) ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتوالمتوسط
 

 
 المعالجات اإلحصائية

استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتبة لكل فقرة من الفقرات الواردة          
النمو المهني،  اإلدارة المدرسية، التعليم، التقويم، في االستبانة، والتي تتعلق بـ: )التخطيط، المناهج،

 وألغراض (t-testولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار ) .التعليم(وأخالقيات مهنة 
اآلتي لتحديد درجة رضا المعلمين عن الخدمات التي يقدمها  تفسير نتائج هذه الدراسة، تم اعتماد المعيار

 من أقل-2,6)منخفضة،  (2,6 من أقل -1,8)جدًا،  منخفضة (1,8 من أقل -1) :المشرف التربوي
 جدًا. عالية (5,0-4,2)عالية،  (4,2 من أقل -3,4)متوسطة،  (3,4

 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
درجة رضا معلمي المدارس الحكومية في تربية  ما النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: :أوالً 

 التي يقدمها المشرفون التربويون؟ قصبة مادبا عن الخدمات
الرئيسة  السؤال تم حساب الرتب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالتلإلجابة عن هذا 

الستبانة  النمو المهني، وأخالقيات مهنة التعليم( اإلدارة المدرسية، التعليم، التقويم، )التخطيط، المناهج،
 رتب والمتوسطات( يبين ال3الخاصة بهم، والجدول رقم ) رضا المعلمين عن الخدمات اإلشرافية درجة

 الرئيسة لالستبانة الخاصة بالمعلمين. الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت
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 الرئيسة الستبانة درجة الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت ( الرتب والمتوسطات3الجدول )
 والخاصة بالمعلمين رضا متلقي الخدمة عن الخدمات اإلشرافية

 
 
 
 
 
 
 

      
رضا للمعلمين عن الخدمات اإلشرافية كانت  ومن خالل النظر في الجدول نرى أن أعلى درجة       

في مجال اإلدارة الصفية وأدنى درجة رضا لهم كانت في مجال النمو المهني، وأن درجة الرضا عالية 
للمعلمين  لرضا الكليةفي كل من المناهج والتقويم والتعليم والتخطيط وأخالقيات مهنة التعليم، وأن درجة ا

 عن الخدمات اإلشرافية كانت عالية.
( ان درجة الرضا العامة للخدمة المقدمة من المشرف التربوي للمعلم كانت 3ُيالحظ من جدول )       

شرافي في العملية التعليمية بالنسبة للمعلم. وقد تعزى ارتفاع همية العمل اإلألى إعالية، وقد يعزى هذا 
 ثناء الزيارةفي أهذا المجال يراقبه المشرف التربوي  ّنألى إي مجال االدارة الصفية درجة الرضا ف

الصفية ويستطيع تقديم التغذية الراجعة نحوه بشكل فوري بعد الزيارة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
 مشرففقد تعزى إلى أن ال أما بالنسبة للنتيجة المرتبطة بالتعليم ،Dirani 1997)ديراني )دراسة 

بينما تعزى درجة الرضا  التدريس في تحقيق نتاجات التعلم، التربوي يساعد في توظيف استراتيجيات
التربوي غالبا بالمتابعة  إلى قيام المشرف  عن الخدمات اإلشرافية في مجال التخطيط العالية للمعلمين

 . هاوتقويم هاالخطط وتنفيذ المشاركة الفاعلة في إعدادو
 عن الخدمات التي يقدمها المشرفون التربويون ع درجة رضا معلمي المدارسوقد يعود ارتفا

مهنة  من أهم ركائز العملية التعليمية خاصة وأن في مجال أخالقيات مهنة التعليم إلى أن هذا المجال
 .التربوي تبنى المنحى اإلنساني في عملياته المهن، وأن اإلشراف التعليم واإلشراف عليها هي من أشرف

األعباء والمهام  لى كثرةذلك إلى مجال النمو المهني والذي جاء بدرجة متوسطة، فقد يعزى إا بالنسبة ّمأ
دريب المستمر ومتابعة انتقال أثر التدريب توالذي ال يعطي مجاال لل .التربوي التي يكلف بها المشرف

 .على تلك الدورات
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 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا هل: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :ثانيًا
يقدمها المشرفون التربويون تعزى  عن الخدمات التي مأدبامعلمي المدارس الحكومية في تربية قصبة 

 ؟α ≥ 0,05إلى متغير جنس المدرسة عند مستوى الداللة اإلحصائية 
المعيارية، والرتب لكل لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
اإلدارة الصفية، التعليم،  مجال من المجاالت الواردة في االستبانة، والتي تتعلق بـ: )التخطيط، المناهج،

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار  .النمو المهني، وأخالقيات مهنة التعليم( التقويم،
(t-testوالجدول ،) ( يبين الم4رقم )توسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار(t-test). 
 

 (t-test( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )4الجدول )
 
 
 

 
         

 
 
 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا بشكل عام وبالنظر إلى الجدول نجد أنه        
يقدمها المشرفون التربويون  عن الخدمات التي مأدبالمعلمي المدارس الحكومية في تربية قصبة  الكلية

، بينما لوحظ وجود فروق α ≥ 0,05تعزى إلى متغير جنس المدرسة عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 الصفية والتقويم لصالح اإلناث. ذات داللة إحصائية في مجاالت المناهج واإلدارة

عزى سبب تطابق وجهتي نظر المعلمين والمعلمات تجاه درجة امتالك المشرفيين التربويين ُيقد و      
لى التشابه بين الظروف االجتماعية والثقافية والمؤهالت العلمية والبرامج التدريبية إشرافية للمهارات اإل

أخرى فإن خضوع  لى التشابه في ظروف العمل هذا من ناحية, ومن ناحيةإضافة بين الجنسين, باإل
ألساليب االمعلمين والمعلمات لنظام تربوي واحد بكافة عناصره وبرامجه , واستخدام المشرفين التربويين 

االعتبار  خذ بعينللجنسين دون األ هاشرافية نفسوتقديم الخدمات اإل هانفس و المعاملة ها،شرافية نفساإل
ة الجنسين لدرجة امتالك المشرفيين التربويين د نظرلى توّحإ ذلك الحتياجات الخاصة بكل جنس, أدىل

 شرافية.للمهارات اإل
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 التوصيات

اإلشراف  وزارة التربية والتعليم نحو تطوير عملية على نتائج هذه الدراسة، وانسجامًا مع توجهات بناءً   
  ي:أتما يهذه الدراسة توصي ب التربوي لدعم تعلم الطلبة، فإّن

 خالل المشاركة في بناء  في الدعم للمعلمين في مجال التدريب منالمشرف التربوي  تفعيل دور
 .فيها للمدرسة المبنية على البيانات المتوفرة الخطط التطويرية

 وذوي الخبرات التعليمية المحدودة،  مشكالت المعلمين الجدداألولوّية لالمشرف التربوي  إعطاء
 .الياته اإلشرافيةبرامجه وفع فيواالهتمام بها حاجاتهم المهنية  فوتعّر

 يصبح أكثر تحديدًا في الوصف الوظيفي للمشرف التربوي بحيث إعادة النظر. 
 التعلم المشرف التربوي تشاركيًا مع المعلم من خالل تفعيل مجتمعات جعل دور. 
 الالزمة لعمله مثل: إجراء  تدريبية متخصصة للمشرف التربوي تتعلق بالمهارات تصميم برامج

 . الخ ......التقييم، وتحليل البيانات، وكتابة التقارير،  اتوعملي الدراسات،
 تحديد حاجات المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف التربوي من أدوات هذه الدراسة في استفادة 

 .في المجاالت المذكورة فيها
 اإلشرافية مدروسة ومبنية على بيانات  قرارات المشرف التربوي في تنفيذ الفعاليات أن تكون

 .أولوياتها وفق نمعلميالتعكس حاجات  واقعية
  من بداية العام الدراسي  صياغة النتاجات المراد تحقيقهاعلى المعلم مع المشرف التربوي اتفاق

 .بهدف تحسين تعلم الطلبة ومتابعتها دوريًا
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 المدارس العمرية
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 hisham1saleh@hotmail.com 
 

 -الملخص
اإليجابية  ىتعتبر الجودة أحد أهم الوسائل واألساليب لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى أدائه ال

 ” .والكفاءة في العصر الحاضر والذي يطلق عليه بعض المفكرين بأنه "عصر الجودة
 اصرةلحة تمليها حركة الحياة المعأصبح ضرورة مفلم تعد الجودة بدياًل تطبقه المؤسسات التعليمية بل 

ويفرضها التقدم العلمي والتفجر المعرفي ومواكبة التطور التقني والتي تعتبر من أهم سمات عصرنا 
الحالي إن تحقيق الجودة الفاعلة إنما يدل على كفاءة العملية التعلمية وفعالية المؤسسة التعليمية في تحقيق 

 .وكية بشكل فاعل وتحقيق التعلم اإليجابيأهدافها العامة والسل
 دارةاإل ىومع التفجر المعرفي والتطور التقني المتسارع في المعرفة والمعلومة والمهارة اصبح لزاما عل

علوماتية يلبي احتياجات عصر الم ىمستو ىمواكبة كل جديد ومتطور للرقي بالعملية التعلمية ال ةالتربوي
 ر.وادر البشرية المؤهلة تأهيال يواكب هذا العصر المتطووثورة اإلتصاالت بإعداد الك

لى عدة مواضيع منها المفاهيم المطروحة لمعنى الجودة في التعليم  إوفي هذه الورقة تم التطرق      
والميزة التنافسية كمفهوم واستراتيجية للمدارس العمرية من خالل مجموعة من ومتطلباتها وأهميتها ،
من أثر واضح في تطوير  افي المدارس وما لهالتي تحقق ضمان جودة التعليم المشاريع  المميزة 

 وتحسين أداء المدارس والعاملين فيها.
 

 .الميزة التنافسية، التعليم جودة  - الكلمات المفتاحية

 المقدمة

رورة تطبيق ض التعليميةالتحوالت السريعة و المتشابكة تفرض على المؤسسات بنعيش في عالم يتسم  
أنظمة فعالة، و اعتماد استراتيجيات مالئمة للتحديات التنافسية المتزايدة، و تعد الجودة أحد أهم تلك 
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األنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى حركة  سريعة  نحو التغير و التطور تجعل من أنفاسنا وأفكارنا تتسارع 
ة ومن هنا جاء االهتمام بالتحسين  في كافة مع هذه الحركة في محاولة منها لمواكبة التطورات التقني

مة ومواجهة تحديات القفزات والمتغيرات في مال األآ القطاعات وخاصة قطاع التعليم ألهميته في تحقيق
 عصر يستلزم كثيرا من المستجدات والمتطلبات.

العملية  مكونات دائه ينعكس على كافةأفالتعليم هو جوهر الحياة وأهم ركن في بناء الدولة وتحسن نوعية 
 .التعليمية ويسهم في تطوير العمليات والمخرجات للنظام التربوي 

إن الحديث عن عملية تطوير الجودة في أي مؤسسة تعليمية يعني الحديث عن تقديم الخدمة المميزة 
شكال ومضمونا ومحتوى وطريقة أداء بما يحقق تعلم المتعلمين بشكل ايجابي وفاعل وإعداده اإلعداد 

لتي تعتبر تطوير نوعي لدورة العمل في المؤسسات التعليمية بما يتالءم األكاديمي الجيد و تطبيق الجودة ا
مع المستجدات التربوية والتعليمية واإلدارية ، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة 

 متطلبات عصره.في بناء وطن قادر على تلبية  العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية 
جات التعليم والمخرجودة يتحقق من خالل ضمان كعنصر أساسي  الميزة التنافسيةبرزت أهمية ومن هنا 
القوة  في المؤسسات التعليمية على نتائج فحص وتحليل كل من نقاط تعتمد الميزة التنافسية حيث التعليمية

 .دة في بيئة المؤسسة مقارنة بمنافسيهاوالضعف الداخلية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائ
شير الميزة التنافسية إلى المجاالت التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا كما ت

فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتهافيما يتعلق بمواردها وكفاءاتها 
 البشرية

 دراسة الحالية التى تتناول المحاور التالية: ، وهذا محور اهتمام ال
 مفاهيم الجودة  -1
 .أهمية الجودة في التعليم ومبادئها األساسية  -2
 .مفهوم الميزة التنافسية  -3
 .مصادر الميزة التنافسية -4
 .استراتيجيات التنافس -5
 إدارة جودة التعليم ومرتكزات التنافسية   -6
 المدارس العمريةمشاريع ذات ميزة تنافسية في جودة التعليم و -7

 ( Qualityمفاهيم الجودة )
يعتبر مصطلح "الجودة" من بين المفاهيم التي فرضت نفسها على ميدان التعليم حديثا، عرفها ديمنج كما 

( بأنها  درجة متوقعة من التناسق واالعتماد تناسب السوق بتكلفة أقل ، وتحقيق 2002ذكر )البكري ،
 حاضرا ومستقبال.احتياجات وتوقعات المستفيد 



 

79 
 

في حين عرفها المعهد الوطني األمريكي للمقاييس والجمعية األمريكية  لمراقبة الجودة بأنها : مجموعة 
 (.2015تلبية احتياجات محددة.)مسلم، القادرة علىمن السمات والخصائص للسلع والخدمات 

ج التعليمي على تلبية تعني مقدرة مجموعة خصائص ومميزات المنتوعند حديثنا عن جودة التعليم 
 (.2008متطلبات الطالب، وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة" )العبادي، 

عبارة عن عملية توثيق البرامج واإلجراءات وتطبيق لألنظمة أنها  جودة التعليم كما نعرف  
جميع  التعليم واالرتقاء بمستوى الطلبة فيواللوائح والتوجيهات، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية 

 (.2005الجوانب العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية والثقافية".)الطائي والعبادي، 
ى رودز علليرتبط ارتباطا بإلدارة االستراتيجية كما عرفهاوقد تطور مفهوم الجودة عبر عدة مراحل 

وعة من القيم، تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي أنها: "عملية إدارية إستراتيجية ترتكز على مجم
نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم 

 (2006على نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر." )الترتوري وجويحان، 
 :أهمية الجودة في التعليم ومبادئها األساسية

 . ط الجودة باإلنتاجية وتحسين األداء وتطويره لتلبية متطلبات المستفيد ومتطلبات المجتمعارتبا - 
 . صاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجاالت التعليمية والتدريسية والتقييميةتا -
 . زيادة وارتفاع معدالت العمل اإليجابي وتقليل الهدر في المال والجهد والوقت -
 .مثل للموارد البشرية والمادية بما يتفق وتحقيق الهدف التربوياالستخدام األ -
 . خلق بيئة تعلمية معاصرة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر للكوادر التدريسية -
 . إشراك جميع العاملين في التطوير والتحديث والتجديد -
 .(2015التدريسي.)مسلم،وزيادة الكفاءات األدائية في العمل  وتحسين نوعية المخرج النهائي  -

تظهر أهمية الجودة في التعليم من خالل ما يمكن أن تحققه المؤسسة  من فوائد عند تطبيقها لمعايير كما 
 :(2006البنا، رشاد )كماذكرهاضمان الجودة ، ومن أهم هذه الفوائد

 رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة.  .1
 التعليمية مبينة على أسس علمية.  ة للمؤسسخطة إستراتيجية  .2
 هيكلة واضحة ومحددة وشاملة للمؤسسة التعليمية.  .3
 وصف وظيفي لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة.  .4
 معايير جودة محددة لجميع مجاالت العمل فنية، إدارية، مالية  .5
 ارتفاع ملحوظ في انتماء  العاملين ورضاهم .  .6
 يع العاملين في المؤسسات التعليمية. توفر جو تعاوني  بين جم .7
 نوعية جودة عالية للخدمة والمنتجات بنفقات أقل.  .8
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 االستخدام األمثل لالتصال والتواصل. .9
 إقباٌل مرٍض من الطلبة على المؤسسة التعليمية.  .10
 نتائج االمتحانات والتحصيل األكاديمي للطلبة مرتفعة.  .11

 :فهوم الميزة التنافسيةم
الميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها يرى "بورتر" أن 

بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة 
 ة.في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروض

نها " قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى كما ينظر للميزة التنافسية على أ
 .(2006البنا،، الحصول عليها من المنتج، مثل الجودة العالية ") 

وبالتالي فهي استثمار لمجموعة األصول المالية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعمالء تلبي 
" في تعريفه للميزة التنافسية على أنها "مجموعة المهارات احتياجاتهم. وهو ما يؤكده "السلمي

والتكنولوجيات والقدرات التي تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها بهدف إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى 
 ."مما يحققه المنافسون، وتأكيد حالة من التمّيز واالختالف فيما بين المؤسسة ومنافسيها

ة إلى المجاالت التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا وتشير الميزة التنافسي
فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتها اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويلية، 

ليل كل من نقاط حأو فيما يتعلق بمواردها وكفاءاتها البشرية. فالميزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وت
القوة والضعف الداخلية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المؤسسة مقارنة 

 (2015.)مسلم،بمنافسيها
إذا فالميزة التنافسية هي ذلك المفهوم اإلستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسبي الجيد والمستمر 

في شكل تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون معها العميل  لمؤسسة ما إزاء منافسيها، بحيث يتجلى
مستعدا لدفع أكثر أو تقديم منتجات ال تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقـل. وبهذا المعنى 
تعتبر تطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيق المؤسسة االقتصادية من خالل االداء المتميز 

داخلية، والكفاءات االستراتيجية ذات المعرفة الكامنة، ضمن مختلف انظمة، واستراتيجيات، للموارد ال
وانشطة، وعمليات المؤسسة، بما يؤدي الى تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، ، وريادة السوق، وتعظيم 

 . الربحية على المدى الطويل
  :مصادر الميزة التنافسية

نافسية يتمثالن في المهارات المتميزة )كالمعرفة الفنية، القدرات هناك مصدرين أساسيين للميزة الت
إن محاوالت تفسير الميزة ، والذكاء( والموارد المتميزة )كالموارد المالية، طاقة إنتاجية ممتازة...الخ(

التنافسية للكثير من المؤسسات بينت أن مصدرها ال يرتبط بالتوقع الجيد في مواجهة ظروف البيئة 
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ة بل بقدرة تلك المؤسسات على استغالل مواردها الداخلية، التي تعد الكفاءات والمعرفة والجودة الخارجي
 ( .2012عبد اهلل، أحد عناصرها األساسية

ما ك ويمكن من خالل توفير هذين المصدرين واستغاللهما بفاعلية الحصول على المصادر النهائية 
 (:2012ذكرها عبد اهلل)

الكفاءة في االستغالل االمثل للموارد المتاحة، وتقاس بكمية المدخالت المستخدمة الكفاءة:  تتجسد  -
إلنتاج مخرجات محددة، باعتبار المؤسسة أداة لتحويل المدخالت إلى مخرجات، فكلما ارتفع 
معدل كفاءة المؤسسة كلما قلت المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة، فالمؤسسة تتميز 

اض إذا كانت تستحوذ على كفاءة إنتاجية عالية مقارنة بمنافسيها، مما يسمح لها تكاليفها باالنخف
  .ببناء مزايا تنافسية

الجودة: نتيجة للتغيرات السريعة والتطورات المتعاقبة، زاد اهتمام المؤسسات بتلبية رغبات  -
ل المستهلكين والحرص على رضاهم إذ لم يعد السعر العامل المحرك لسلوك المستهلك، ب

أصبحت الجودة هي االهتمام األول له والقيمة التي يسعى للحصول عليها، هذا ما أوجب على 
  .المؤسسات التي ترغب في البقاء في المنافسة أن تصنع منتجات ذات جودة عالية

المعرفة:   تعد األصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية  -
لمعلومات والمعرفة، فلقد زاد اهتمام تلك المؤسسات المعتمدة على األصول المرتكزة على ا

الفكرية القابلة للقياس كالمعرفة، باعتبارها شرطا أساسيا ضمن سياساتها االستثمارية، كما أصبح 
قياس القيمة الحقيقة للمعرفة أمرا ضروريا للمؤسسات ذات المعامالت الخاصة، وبراءات 

التجارية المتميزة.. فالمؤسسات الناجحة هي التي تستثمر في ما تعرفه،  االختراع، والعالمات
بحيث تنقل تلك المعرفة عبر قنواتها التنظيمية لالستفادة منها في عمليات إنتاج السلع والخدمات 

 .أو في تطوير الهياكل والوظائف والعمليات
 :استراتيجيات التنافس إلى ثالث أصناف "M.Porter" وصنف

إستراتيجية قيادة التكلفة:  تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسين، ومن  -
علم والخبرة آثار منحنى الت –بين الدوافع التي تشجع المؤسسة على تطبيقها هي: توافر اقتصاديات الحجم 

مامًا من مشترين واعين ت وجود فرص مشجعة على تخفيض التكلفة وتحسين الكفاءة وكذا سوق مكون –
 .بالسعر

إستراتيجية التميز واالختالف:  يمكن للمؤسسة أن تميز منتجاتها عن المؤسسات المنافسة من خالل - 
تقديم تشكيالت مختلفة للمنتج، سمات خاصة بالمنتج، تقديم خدمة ممتازة، توفير قطع الغيار، الجودة 

ن الخدمات المقدمة، السمعة الجيدة، وتتزايد درجات نجاح المتميزة، الريادة التكنولوجية، مدى واسع م
 .هذه االستراتيجية بزيادة تمتع المؤسسات بالمهارات والكفاءات التي يصعب على المنافسين محاكاتها
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إستراتيجية التركيز أو التخصص:  تهدف هذه االستراتيجية إلى بناء ميزة تنافسية والوصول إلى  -
ن خالل إشباع حاجات خاصة لمجموعة معينة من المستهلكين، أو بالتركيز مواقع أفضل في السوق، م

على سوق جغرافي محدود أو التركيز على استخدامات معينة للمنتج شريحة محددة من 
 (.2002السلمي،.(العمالء
 ومرتكزات التنافسية جودة التعليمإدارة 

ة تنافسية مالئمة  للمؤسسات االقتصادية الهادفستراتيجية اتركز إدارة الجودة باعتبارها كنظام تسييرو
 : إلى التكّيف اإليجابي مع المناخ االقتصادي الجديد إلى امتالك و تنمية ميزتها التنافسية من خالل

 : التحسـيـن المستـمـر -
إّن فكرة التحسين المستّمر تعتمد على تدعيم البحث و التطوير و تشجيع اإلبداع و تنمية المعرفةو 

رات لدى الكفاءات البشرية المتاحة بالمؤسسة ,كما يعد  عنصرا أساسيا في تخفيض االنحرافات المها
على جميع مستويات النشاط , ذلك أّن التركيز على التحسين المستمر ألنظمة العمليات اإلنتاجية و المالية 

تقديم قيمة كنتيجة لو التسويقية و للموارد البشرية يحقق بالضرورة أعلى مستوى من الرضا للمستهلك 
في المنتج النهائي ، لذا يتطلب األمر إجراء الدراسات المستمرة و تحليل النتائج للوصول إلى كفاءة 
عالية  ألنظمة العمليات المختلفة من جهة، و تطوير جودة المخرجات من السلعو الخدمات من جهة 

  . أخرى
 : التركيــز علـى العـميـل -

اصبح العميل  يسيرئة التنافسية المؤثرة على استراتيجية المؤسسة و سلوكها التكونه أحد أهم عناصر البي
أو المستهلك محل اهتمام متزايد من طرف المؤسسات االقتصادية ، حيث أّن االحتفاظ بالموقف التنافسي 

ق او تطوير الميزة التنافسية مرهون بقدرة تلك المؤسسات على تقديم سلع و خدمات ذات جودة تالئم أذو
  . العمالء و تلبي احتياجاتهم المحّددة 

 التركيز على الموارد و الكفاءات البشرية -
يعتبر العنصر البشري ممثال في الموارد و الكفاءات البشرية أحد أهم العوامل المسؤولةعن امتالك 

بتنميته و  رالتركيز على هذا العنصو المؤسسة للميزة التنافسية ، و نجاحها في اختراق األسواق العالمية
تحفيزه، و توفير بيئة العمل المؤثرة إيجابيا على روحه المعنوية يعد أحد أهم ركائز إدارة الجودة  ، و 

هي المسؤولة عن اتخاذ و تطبيق القرارات االستراتيجية  هذا بالنظر إلى أن تلك الموارد والكفاءات
كفاءات أو ة التنافسية  .وبالتالي فإن فقدان الوالتنفيذية  للجودة ، التي تهّيئ للمؤسسة فرص امتالك الميز

بسبب عدم فعالية طرق التسيير المعتمدة  يعد سببا رئيسا في فشل  ضعف أداء الموارد البشرية
 وبالنظر إلى أن إدارة الجودة تهدف إلى خلق قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم .استراتيجيات الجودة 
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سات، استراتيجيا في قيادة و نجاعة المؤس ًاافسية، مما يعطيها بعدلقد أصبحت الموارد البشرية أساس التن
كما أن وظيفة الموارد البشرية خرجت من إطارها التسيير إلى دورها اإلستراتيجي،تحت تأثير سرعة 

 .  وحجم التحوالت التنافسية
 : مـشــاركـة الكـامـلــةال -

وانب التي يجب التركيز عليها ضمن استراتيجية تعد مشاركة جميع األفراد في العمل الجماعي من أهم الج
 . الجودة  ، إذ تساعد على زيادة الوالء و االنتماء للمؤسسة و أهدافها

و يعد العمل الجماعي أداة فّعالة لتشخيص المشكالت و إيجاد الحلول  المثلى لها من خالل االتصال 
من اجل زيادة فعالية ذلك االتصال ، يتم و . المباشر بين الوظائف و االحتكاك المستمر بين العاملين

التأكيد ضمن نظام الجودة إدارة الجودة على أهمية الالمركزية و االتصاالت الفوقية ، بدال من أسلوب 
 . المركزية و االتصاالت الرئيسية بهدف تدعيم العمل الجماعي بين العاملين داخل المؤسسة

موقع الموارد البشرية وتشجيعها على األداء الفعال  حيث كما يهدف مبدأ المشاركة الكاملة إلى تعزيز 
يؤدي تدريب األفراد على فلسفة إدارة الجودة  و تنمية روح العمل الجماعي في بقية مجاالت التخصيص 
الضرورية ألداء األعمال إلى االستفادة من مالحظات العاملين عن المشكالت المؤثرة سلبا على الجودة 

 . إيجاد الحلول المناسبة من خالل تشجيع نظم االقتراحات و تطبيقها، كذا مشاركتهم في 
و تؤدي اإلدارة العليا للمؤسسة دورا مهّما من خالل تشجيع العاملين على المشاركة الجماعيةفي التحسين 

 : المستمر للجودة ، و بالتالي تحقق ما يلي
اإلبداعية و مهاراتها العمليةو دمجها في االستفادة من الموارد و الكفاءات البشرية و توظيف قدراتها 

تصميم هياكل عمل جديدة و ةوبوتقة العمل الجماعي بما يتيح للعاملين تحسين أدائهم من خالل صياغ
 . مرنة تساعد على حل المشكالت و تحسين إجراءات العمل

ها و لى أسبابع إّن إتاحة فرص المشاركة الكاملة للعاملين في دراسة مشكالت ضعف الجودة و التعرف
و االهتمام  البيئة التنافسية اقتراح الحلول المناسبة لها يسمح إلدارة المؤسسة بمتابعة و تقييم متغّيرات

 برسالة المؤسسة و استراتيجياتها بدل من التركيز على جوانب
   . تستهلك جهدا و وقتا في تنفيذها و مراقبتها

 : اتـخـاذ القـرار بناءا علـى الحـقـائـق -
تتمّيز المؤسسات المطبقة لنظام إدارة الجودة  بأّن قراراتها االستراتيجية أو الوظيفيةو التشغيلية مبنية 
على الحقائق و المعلومات الصحيحة و الجديدة و الدقيقة، ال على التكهنات الفردية أو التوقعات المبنية 

 . على اآلراء الشخصية
ف على فاعلية نظام معلومات المؤسسة، و بصفة خاصة نظام إّن نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة  يتوق

المعلومات التسويقي المسؤول عن حصول المؤسسة بصفة مستمرة على المعلومات الدقيقة عن متغيرات 
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 و من أجل الحصول على نتائج دقيقة ، كذا التعرف البيئة التنافسية من منافسين و مستهلكين و موردين
داء المعياري  يستخدم نظام إدارة الجودة  مجموعة من األدوات العلمية و على درجة االنحراف عن األ

 اإلحصائية المساعدةليس فقط على اتخاذ  القرارات الروتينية بل في وضع االستراتيجيات و مراقبتها
.   

ة سعلى جميع مستويات المؤس تتمثل إدارة الجودة في االلتزام بأداء األنشطة و األعمال بشكل صحيحكما 
بما يحّقق رضا العميل الداخلي و الخارجي و امتالك ميزة تنافسية أساسها الجودة العالية مقارنة 

 (77: 2006)الترتوري وجويحان، . بالمنافسين
 

يار أنسب استراتيجيا مع اخت إّن تمّيز األداء بشكل دائم يعد نتيجة ألداء تسييري فّعال يضع الجودة  هدفا
 . و مراقبتها بما يالئم عوامل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة االستراتيجيات و تنفيذها

 
 مشاريع ذات ميزة تنافسية في المدارس العمرية 

 ضمان جودة التعليم:
كأول مدرسة على مستوى الوطن  AROQAحصول المدارس على شهادة االعتماد االكاديمي  -

 العربي
اتفاقية تعاوان مع المنظمة العربية لجودة التعليم ممثلة بد .طالل أبو غزالة وقعتها المدارس  -

 العمرية ممثلة بالمدير العام د. 
هشام الصالح تهدف ألن تكون المدارس العمرية شريك مساند للمنظمة متعاون لتسهيل نشر 

 ثقافة جودة التعليم 
 العمرية : مشروع دليل التقييم الذاتي في المدارس  -

الخطوات اإلجرائية التي يقوم بها أفراد المجتمع  من مجموعة  على انه التقييم الذاتي للمدرسة ويعرف 
المدرسي لتقييم مدرستهم بأنفسهم استنادا إلى مرجعية المعايير في المجاالت المستهدفة وذلك من خالل 
جمع المعلومات والبيانات عن األداء المدرسي في الوضع الحالي ومقارنته بمعايير الجودة بهدف التعرف 

 تي:إلى اآل
وافق بين الممارسات السائدة في كافة جوانب العمل المدرسي وبين المعايير في المجاالت درجة الت 1

 المختلفة .
 جوانب القوة والضعف في األداء المدرسي في ضوء متطلبات الوصول إلى المعايير. 2
 تحديد نقطة االنطالق في بناء وتنفيذ الخطة اإلجرائية للتطوير المدرسي للوفاء بمتطلبات تحقق 3

 المعايير.
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وعادة ما ينتهي التقييم الذاتي إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي للمدرسة يوضح نقاط القوة 
 (2006:27ونقاط الضعف ، الفرص المتاحة، التهديدات والمعوقات)سليمان ،عبد العزيز ،

 أهدف التقييم الذاتي:
 ها.تفعيل دور المدرسة بوصفها دائرة التخطيط والتطوير في حدود -
 تحليل البيانات والمعلومات بصفة دقيقة ضمن مستويات عناصر العمل المدرسي. -
 ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين . -
 الكشف عن احتياجات المستفيدين واحتياجات المدرسة. -
 تنمية القدرات اإلدارية لدى القيادات بشتى مستوياتها وتطوير قدراتها على التحليل. -
 العمل الجماعي بفريق المدرسة الكلي.تنمية روح  -
 االستعداد والجاهزية التامة ألي نوع من أنواع التقييم الخارجي . -
 تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف من خالل فريق التقييم بهدف التحسين. -
 تطوير األداء المؤسسي لدى فريق العمل في المدارس. -
 مؤسسة.معرفة معيقات األداء المتميز وضغوطات العمل في ال -

 
 مشروع جائزة الطالب المميز: -

والتي تعّد خطوة رائدة في المدارس لتحقيق الرؤية التربوية التي تجعل الطالب محوًرا أساسيًّا للعملية 
التعليمية ، وتمنحه جائزة عند قيامه باعمال وتقديمه لمشروع يعّبر فيه عن تمّيزه عن أقرانه ، وتشجعه 

 بداع .لالستمرار في طريق التميز واإل
 الهدف من الجائزة :

 تطوير قدرات الطالب المتميزين . -1

 تحفيز الطالب لالستمرار في طريق التميز واإلبداع . -2

 تقديم نماذج متميزة من الطالب للمجتمع . -3

 االرتقاء باالتجاهات اإليجابية لدى الطالب المتميزين . -4

 مشروع المختبر الذكي األول من نوعه في مدارس المملكة. -

   -الطاوالت الذكية
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يحتوي المختبر على ثمانية طاوالت ذكية، وكل طاولة تحتوي على شاشتين تعمل على نظام         
 play اآلندرويد، بحيث تجلس أربعة طالبات على كل طاولة،ويتم تحميل التطبيقات اإلثراية من المتجر 

store . ) التي تدعم المناهج عليها، مع تحميل مناهج الصفوف لفئة معينة ) الخامس، السادس، السابع 
 والهدف من استخدام الطاوالت الذكية في الحصة التعليمية :

وعة من األنشطة. تشمل هذه األنشطة التطبيقات التي يمكن مجموعة متن الطاولة التفاعليةتتضمن  -
تعديلها لتناسب درًسا معيًنا أو موضوًعا ما. يمكن تحميل هذه األنشطة القابلة للتعديل من خالل 

 االنترنت . 
التعاون عبر المناقشة الجماعّية لحّل المشاكل والدفع إلى  طاولة التفاعليةالتعزز تطبيقات وأنشطة  -

  .توافق اآلراء
أفضل مركز للتعلم في الحصة التعليمية. حيث يسّهل التنقل بسالسة بين  الطاولة التفاعليةتعتبر  -

 .شطة الصف بكامله أو لمجموعة صغيرةأن
 

 مشروع حصة التفكير: -

و ال يغيب عن عاقل مدى أهمية التفكير و مهاراته في التأثير على سير الحياة اإلنسانية عامة و العلمية 
خاصة ، لذا حرصت المدارس العمرية على انتهاج تدريس مهارات التفكير لطالب و طالبات الصف 

برنامج الوطني من خالل حصة أسبوعيًا ابتداء من  هذا العام ليتطور تباعا الخامس و السادس في ال
 ضمن سنواتهم الدراسية الالحقة.

وقد ارتأت المدارس العمرّية تدريس منهج للتفكير يعالجمواقف حياتية  من خالل  أدوات كورت و 
ات مهارات الحياة و تطوير الذالقبعات الست و سكامبر  وغيرها من برامج التفكير العالمية و بعضا من 

ضمن أطر تستخدم استراتيجيات التدريس الحديثة و مهارات التفكير الناقد و التفكير اإلبداعي وحل 
 المشكالت اإلبتكاري .

 
 

 الخاتمة
نخلص في األخير إلى التأكيد على أهمية و ضرورة تطبيق المؤسسات االقتصادية لنظام إدارة الجودة 
باعتباره مدخال و مصدرا فّعاال المتالك الميزة التنافسية في ظل تحديات المناخ االقتصادي الجديد ، ذلك 

ي زام بتقديم قيمة للعمالء تلبأّن االلتزام بمبادئ و مرتكزات إدارة الجودة ، كالتحسين المستمرو االلت
احتياجاتهم ، و زيادة التركيز و االهتمام بالمواردو الكفاءات البشرية القادرة على اإلبداع و التطوير، و 

https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/tags/348740/posts
https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/tags/348740/posts
https://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/tags/348740/posts
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فتح مجال المشاركة الكاملة لهم و تعاونهم الجماعي في التحسين و التطوير لألنشطة و العمليات و أنظمة 
 التسيير في المؤسسة ،

ل مستمر إلى تطوير الميزة التنافسية المرتكزة على الجودة  .و هذا ما أدركته المؤسسات يؤدي و بشك
و الشركات العالمية النشطة في األسواق المحلية و العالمية من خالل سعيها إلى اعتماد استراتيجية التمّيز 

 . في الجودة أو استراتيجية التأهيل و التوافق مع المواصفات القياسية العالمية
إن الحديث عن إدارة جودة التعليم لن يفيد إطالقا إذا لم نضعه موضع العمل واالهتمام واإلصرار على 

 دارة العليا لهي الحجر األساس في بناء قيم جودةتحقيق متطلبات االعملية التعليمية بجودة عالية وإن اإل
لصحيح والرقابة ضمن هيكلية العمل االتعليم داخل المؤسسة ورفدها بالبرامج الكفيلة في البناء والتنفيذ 

وصوال بها ألداء يلبي احتياجات ابنائنا الطلبة آخذين في االعتبار المورد البشري ورفع همم الموظفين 
 ألهداف المنشودة للنمو والتطوير.لتحفيزهم على أداء مميز يحقق ا
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من وجهة نظر  درجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية
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 ملخصال

درجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من وجهة  إلىهدفت الدراسة التعرف 
( 253بأخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، تكونت من ) الباحثاننظر أعضاء الهيئة التدريسية. وقام 

نتائج  واظهر( فقرة، 40تكونت من ) استبانه إعدادالدراسة تم  أهدافعضو هيئة تدريس ولتحقيق 
درجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة  أن الدراسة

 كانت بدرجة متوسطة. التدريسية
 .األردنيةالكلمات المفتاحية: معايير، ضمان الجودة، الجامعات 

 
 

Degree of Applying Quality Assurance Standards in the Jordanian 

Universities 

Rqaia Daher yousef AL-adwan 

Prof: Zaid Suleiman  AL-adwan 
 

Abstract: 
This study aimed to super visor the degree of applying the quality 

assurance standards in the Jordanian university from the point of view of the 

teaching staff members. The researcher has selected a random sample from the 

study population, consisted of (253) teaching staff members. To achieve the study 

goals a questionnaire has been prepared consisted of (40) items .After applying 

the study and conducting the relevant statistical analysis, the study results showed 

that degree of applying the quality assurance standards in the Jordanian university 

from the point of view of the teaching staff members was moderate. 
Keywords: Standards, Quality Assurance, Jordanian University. 
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 المقدمة
تطوير التعليم الجامعي باهتمام واسع من قبل الباحثين المتخصصين، وأصبحت يحظى موضوع 

مهمة الجامعة هي التوعية والتطوير المستمرين من النواحي العملية والعلمية واالجتماعية، وأصبح 
محور العملية التعليمية التعلمية. حيث اتجهت اإلدارة الجامعية في العصر الحديث إلى تحقيق التنمية 

 سمية واألخالقية والروحية واالجتماعية والسلوكية للطالب، بعيدًا عن التلقين.الج
ويعد مدخل إدارة الجودة في الجامعات أحد أهم المداخل التي فرضتها طبيعة التحديات 
والمتغيرات العالمية السريعة والمتالحقة على مجال التعليم والذي يلقي االهتمام المتزايد على المستويين 

مي والمحلي، حيث يسعى هذا المدخل إلى ضرورة العمل على إيجاد فلسفة جديدة للمجتمع بصفة العال
عامة ولمجال التعليم وإدارته بصفة خاصة فهو يتضمن أن يعطي كل فرد في مجاله كل ما لديه من 

ناصر، )إمكانيات وقدرات وأداء وبما يجعله ركيزة أولية في طريق التوصل إلى اإلبداع المجتمعي الشامل
2006.)  

ولهذا فقد لجأت العديد  الجامعات إلى تبني هذا المدخل لتطوير إنتاجيتها والتحسين المستمر في 
جودة أدائها، وكذلك لمعالجة أوجه القصور في إمكانياتها البشرية والمادية، ولحاجتها ورغبتها الشديدة 

ق أهدافها، لفترات طويلة وحالت دون تحقيفي تغيير بعض االتجاهات التي سيطرت على ثقافتها التنظيمية 
وجعلتها عاجزة عن مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة التي تشكل في مجملها معالم العصر وطبيعته 

 (.2009زبن، )
ولهذا تمثل إدارة الجودة  وضمانها حياة جديدة داخل الجامعة، حيث ينظر إلى النظام الجامعي 

دأ من المدخالت إلى المخرجات مارة بالعمليات الداخلية، وهي شاملة على أنه سلسلة جودة مستمرة تب
ألنها تشمل كل جوانب الحياة التعليمية من الطالب كمدخالت ومخرجات والبيئة والبرامج التعليمية، 
ومستويات أداء  الكوادر اإلدارية واألكاديمية ولهذا يجب أن ينظر إلى هذا المدخل على أنه قائم بذاته 

ظيفة إدارية، حيث تمثل إدارة الجودة  وضمانها إستراتيجية تنظيمية يتم تطبيقها في مختلف وليس و
مستويات الجامعة على نحو كلي، إذ يصبح تحقيق الجودة عملية يلتزم بها الجميع وبشكل متواصل، 

سة مؤسإضافة إلى أن مفهوم الجهود من الجميع للوصول إلى الجودة المرجوة، وأن يشارك كل فرد في ال
 (.2008)طرابلسية،  في تقديم الخدمة للمستفيدين

مما سبق تتضح ضرورة التغيير والتطوير والسعي نحو إيجاد معايير اعتماد عام وخاص وكذا 
معايير جودة تعليمية تجعل من الجامعات مؤسسات شاملة وقادرة على المنافسة واالستمرارية والتميز. 
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واالعتماد للجامعات من القضايا المهمة والملحة في الوقت الحاضر في حيث تعد قضية ضمان الجودة 
ظل ما فرضه الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية التي تتجه جميعًا باتجاه العولمة وما نتج عنها من 
ظاهرة تنافسية واالنفتاح العالمي في كافة المجاالت، وخاصة في ظل ثورة المعلومات واالتصاالت، 

( يقصد به تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات Quality Assuranceمان الجودة )فمصطلح ض
وإجراءات للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة ومراقبة الجودة على مستوى وظائف المؤسسة التعليمية 

 (.2010ككل)الجلبي، 
يله اط أو وسويرتبط ضمان الجودة ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة الجودة الشاملة وهو عبارة عن نش

للتأكد من استيفاء المتطلبات أو المعايير القياسية المطلوبة للمؤسسة التعليمية للوصول إلى المخرجات 
 (.2011العملية التعليمية بالطريقة التي ترضي سوق العمل واحتياجات المجتمع ) داوود،

كم ر التي تتخذ للتحكما يعني ضمان الجودة مجموعه من أألنشطه واألساليب واإلجراءات والتدابي
بغرض تلبية احتياجات سوق العمل بأفضل صوره وأنسب تكلفه ممكنه  يفي درجه جودة المنتج التعليم

 (.2004)عليمات، 
فضمان الجودة يعبر عن إدارة نظاميه وإجراءات التقييم التي تفضلها التعليم العالي أو نظام 

وتحسين جودتها ويهدف ضمان الجودة إلى بناء لتوجيه وتقييم األداء لضمان تحقيق جودة المخرجات 
 (2005الثقة لدى المشاركين عن جودة اإلدارة عن جودة اإلدارة وإنجاز العمل بمستوى جيد) الهاللي، 

وهنالك عدد كبير من الدراسات التي هدفت إلى تطبيق الجودة الشاملة في التعليم، فقد توصل 
لتطوير كفايات المعّلم األدائّية العاّمة بما يتناسب مع معايير ( الى تقديم تصّور مقترح 2011البصيص )

 .الجودة المرتبطة بمدخالت وعمليات ومخرجات العملّية التعليمّية
( الى ان اعضاء هيئة التدريس بأقسام العلوم مارست مهارات تدريس 2010وتوصل السبيعي )

هة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية، العلوم بدرجة ضعيفة في ضوء معايير الجودة الشاملة، من وج
األمر الذي يشير إلى أن مستوى أداء عضوات هيئة التدريس في أقسام العلوم في المهارات التدريسية 
انخفض عن مستوى الجودة الشاملة. وهنالك اختالف في درجة ممارسة عضوات هيئة التدريس لمهارات 

 ئة التدريس في قسم األحياء.تدريس العلوم، وجميعها كانت لصالح عضوات هي
مستوى رفع المهنية، وأهميتها في التنمية  ئلاسوإلى ( 2009دراسة غالب وعالم )أوضحت 

متطلب رئيس  المهنيةوان التنمية سيما ال ، التعليميةوالمخرجات في المنظومة والعمليات المدخالت 
 .صعبًااً مرأيكون الجامعي س مالتعليتحقيق الجودة في فإن الجودة، وبدونها  قلتحقي

( الى تدني Petruzzellis, D'Uggento & Romanazzi,2006وتوصل بيتروزليس وزمالؤه )
مستوى جودة الخدمة ورضا الطالب، ال سيما فيما يتعلق بالعالقة بين الجامعة وسوق العمل، وضعف 

 مستوى التنظيم وضعف العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس فيها. 
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( فقد بينت النتائج Lagrosen, Hashemi & Leitner, 2006الجروس وزمالئه ) أما دراسة
تشابه تصورات الطالب عن جودة الخدمة لكلتا الجامعتين في بعض المحاور، واختلفا في محاور أخرى 

 عزاها الباحث الختالف الثقافات. 
فروقًا ذات  ( فقد أوضحت النتائجJoseph, Yakhou & Stone, 2005أما جوزيف وزمالؤه )

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث حيث ركزت اإلناث على خدمات أكثر من الذكور باإلضافة إلى أنهن 
ركزن بدرجة أساسية على األمن والنظافة أكثر من الذكور، بينما ركز الذكور على مواعيد الجداول 

 الدراسية والرياضية أكثر من اإلناث. 
ألدب النظري والدراسات السابقة، فقد استفاد الباحثان من ذلك ومن خالل استعراض الباحثان ل

بتطوير جانٍب أو أكثر من جوانب بحثه، ال سيما في تطوير االستبانة، وباالطالع على نتائج تلك 
 الدراسات وتلمس موقع دراسته منها، وبما يحقق أغراض الدراسة الحالية

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى إن انخفاض الربط بين 
 للطلبة والتي تسهل من دخولهم في سوق العمل يدفع إلى التفكير ةانخفاض الدورات التعليمية والتأسيسي

في مدى تطبيق معايير جودة البرامج التعليمية ومستوى االستفادة الفعلية من هذه المعايير، وما تتضمنه 
التها من مقاصد عظيمة، تبرز أهمية الدراسة في محاولة التعرف على مدى تطبيق معايير رؤيتها ورس

 ضمان جودة البرامج التعليمية فيها.
"ما درجة ومن هنا يمكن القول بأن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال االتي :

 أعضاء الهيئة التدريسية فيها؟"تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من وجهة نظر 
 

 أهمية الدراسة
 تكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:

كما وتبرز أهمية الدراسة من أهمية الجامعات األردنية  التي يعول على رؤيتها ورسالتها  .1
ومستوى الخريجين فيها، حيث تضمن جودة البرامج التعليمية في هذه المؤسسة مستوى مرتفع من النظام 

 الذي يضمن التطوير المستمر لهذا القطاع المهم في حياة المجتمع وتقدمه واستمراريته. التعليمي
من الممكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة بتزويد أصحاب القرار بمدى جودة البرامج التعليمية  .2

في مؤسساتهم الجامعية ومدى تطبيق معايير ضمان الجودة، مما يسهم في التعرف على اإليجابيات 
 والسلبيات المتعلقة بهذه المعايير وتطويرها ومحاولة عالجها على التوالي.
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 حدود الدراسة ومحدداتها

 تحددت هذه الدراسة بما يأتي:
 (.2014-2013الحدود الزمنية: تم إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي ) .1
 ة.الحدود المكانية: يقتصر إجراء هذه الدراسة على جامعة البلقاء التطبيقي .2

الحدود الموضوعية: تتحدد نتائج هذه الدراسة باستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة  .3
 الدراسة.

 أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية .4

 
 منهج الدراسة

 المنهج الوصفي لمناسبته إلغراض هذه الدراسة وتمثل بإعداد استبانة لقياس درجة الباحثاناتبعت 
 تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 مجتمع الدراسة
ددهم ع جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية والبالغتكون مجتمع الدراسة من 

 . 2017/2018للعام الجامعي  ،ات( جامع9( عضو هيئة تدريس، يتوزعون على )3211)
 عينة الدراسة:

( عضو هيئة 312)عشوائية من مجتمع الدراسة، تكونت من طبقية بأخذ عينة  الباحثانقام 
 ( عضو هيئة تدريس. 253)تدريس. وقد استجاب منهم 

  
 الدراسة أداة 

إستبانة درجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من بتصميم " الباحثانقام 
لبصيص ابعض الدراسات السابقة، مثل دراسة  إلى" بعد الرجوع  الهيئة التدريسية فيهاوجهة نظر أعضاء 

ومقاييس هيئة االعتماد وضمان  (، 2008) طرابلسية (، ودراسة2010)( ودراسة السبيعي 2011)
 .( فقرة44حيث تكونت االستبانة بصورتها األولية من )الجودة في األردن. 

 أداة الدراسةوثبات صدق 
بعرضها على مجموعة محكمين وعـددهم  الباحثانللتحقق من صدق أداة الدراسة، قام 

( محكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام كليات التربية في 10)
وقد طلب من  ،، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشميةاألردنيةالجامعة 
ال الفقرة للمج مالئمةدى ، ومالحكم على جودة محتوى الفقرات، والصياغة اللغوية وسالمتها المحكمين

 الذي وضعت ضمنه.  
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 وأصبحتحيث ُعّدلت الصياغة اللغوية لبعٍض من الفقرات،  هموقد تم األخذ بتوجيهات
وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي، حسب التدريج  ( فقرة.40االستبانة بصورتها النهائية مكونة من )

سطة، : )كبيرة جدًا، وكبيرة، ومتودرجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنيةاآلتي لتقدير 
 وقليلة، وقليلة جدًا(.

بحساب معامالت الثبات لهما، بطريقتين: الطريقة األولى طريقة التطبيق وإعادة الباحثان  قام ثم
عضو هيئة ( 32بيق، حيث قام الباحث بتطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وعددهم )التط

، وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني. وتم حساب تدريس
 – 0,81ن )يمعامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت ب

(، أما الطريقة الثانية، فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ 0,94(، وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )0,93
– 0,79ألفا للتعرف على االتساق الداخلي للفقرات، فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين )

 هذه الدراسة. ( لالستبانة الكلية، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل 0,92(، و)0,90
 إجراءات الدراسة

 باإلجراءات اآلتية:الباحثان  لتحقيق أهداف الدراسة، قام
 تم تحديد مجتمع الدراسة، وأفراد العينة.   -
 تم بناء أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها. -
وبات في بعض الصع الباحثان بتوزيع أداة الدراسة على أفراد العينة بنفسها، حيث عانالباحثان  قام -

 عملية توزيع واسترداد أداة الدراسة. 
تم تفريغ استجابات أفراد العينة على االستبانة، في ذاكرة الحاسوب، وتم إجراء التحليالت اإلحصائية  -

 (.SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )
 
 

 التحليالت اإلحصائية: 
 ،توسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالموهي: باستخدام التحليالت اإلحصائية الباحثان  قام

للمقارنات البعدية:   ('Scheffe)اختبار شيفيه ، و(MANOVAاختبار تحليل التباين المتعدد )و
ة العينات المتساوي ولحجمحيث يستخدم هذا االختبار للمقارنات المركبة )أكثر من متوسطين(، 

 وغير المتساوية.   
 ومناقشتها عرض النتائج

"ما درجة تطبيق معايير ضمان الجودة  في الجامعات  ومناقشته: النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها؟"
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لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء العينة على مجاالت درجة تطبيق 

 (.1الهيئة التدريسية فيها، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم )
 (1جدول )

ايير درجة تطبيق مع فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ضمان الجودة  في الجامعات األردنية

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 كبيرة 1.17 3.79 تحقق الخطط الدراسية رسالة ورؤية وأهداف الجامعة  14

3 
توفر دليل واضح وموثق لمعايير ضمان الجودة في 

 الجامعة.
 كبيرة 1.43 3.77

19 
هيئة التدريس من القدرة على التعامل مع تمكن أعضاء 

 أنظمة التعلم االلكتروني
 كبيرة 1.44 3.62

13 
تحتوي الخطة الدراسية للتخصص تقسيم واضح 

 للساعات الدراسية.
 كبيرة 1.23 3.57

 متوسطة 1.47 3.31 تمتاز عملية تقييم الطلبة بالثبات والدقة والموضوعية. 23

15 
الموجودة في الخطة وجود وصف تفصيلي للمواد 

 الدراسية.
 متوسطة 1.52 3.26

1 
رسالة ورؤية الجامعة من المعايير العالمية إلدارة  بثقتن

 الجودة 
 متوسطة 1.55 3.23

33 
تمتلك الجامعة موقعًا إلكترونيًا يستطيع الطلبة الوصول 

 إليه بسهولة للتعرف على آخر المستجدات.
 متوسطة 1.51 3.12

36 
الجامعة من نتائج مراجعة وتدقيق كافة العمليات تستفيد 

 في تحسين األداء
 متوسطة 1.63 3.09

37 
تحرص الجامعة على الدقة والموضوعية في عملية 

 التقويم المستمر
 متوسطة 1.52 3.03

تطبق الجامعة الجودة فيما يتعلق بحفظ الوثائق والمراجع  28
 والسجالت وضبطها

 متوسطة 1.63 2.98

 متوسطة 1.49 2.96 توظيف التكنولوجيا الحديثة في الخطط الدراسية 17
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26 
تتوفر المراجع الدراسية الورقية والرقمية لتحقيق أهداف 

 الخطط الدراسية
 متوسطة 1.57 2.96

18 
تتالءم إستراتيجية التعليم والتعلم المتبعة في الجامعة 

 لألهداف المرجو تحقيقها.
 متوسطة 1.54 2.90

 متوسطة 1.43 2.89 أدارة الجامعة على استخدام التقويم الذاتي تشجع 39

4 
توفر رسالة واضحة ومحددة تعبر عن الرؤية المستقبلية 

 للجامعة
 متوسطة 1.50 2.82

21 
يحصل الطلبة على النصائح واإلرشاد فيما يتعلق بالبحث 

 العلمي والمهارات الدراسية.
 متوسطة 1.44 2.81

22 
التقييم المعتمدة النتائج المرجوة تحقيقها تطابق أساليب 

 من المواد الدراسية.
 متوسطة 1.55 2,79

تتبنى الجامعة إستراتيجية واضحة لتدريب وتنمية قدرات  27
 الكوادر اإلدارية واألكاديمية

 متوسطة 1.51 2.79

35 
اعتماد نظام متكامل للرقابة الوقائية المستمرة والنهائية 

 في آن واحد
 متوسطة 1.45 2.79

34 
يتوفر في الجامعة مراكز للنشاطات الرياضية والفنية 

 واألدبية لتلبية االحتياجات المختلفة للطلبة.
 متوسطة 1.59 2.77

 متوسطة 1.16 2.76 توفر قيادة جامعية داعمة لتطبيق معايير ضمان الجودة. 6

7 
اعتماد استراتيجيات وعمليات تتوافق مع عمليات ضمان 

 الجودة.
 متوسطة 1.45 2.74

32 
تتوفر في الجامعة الخدمات المساندة للعملية التعليمية 

 )آالت التصوير، الماسح الضوئي، الطابعات... الخ(.
 متوسطة 1.69 2.70

 متوسطة 1.73 2.63 توفر إدارة الجامعة ميثاقًا أخالقيًا للعمل األكاديمي 11

30 
الطلبة تناسب أعداد ومساحات قاعات التدريس أعداد 

 وحاجات الجامعة.
 قليلة 1.50 2.58

8 
تشكل إدارة الجامعة فرق عمل تعاونية وتنسيقية لتنفيذ 

 برامج تحسين جودة العمل
 قليلة 1.50 2.56

16 
تتالءم الخطة الدراسية حاجات المجتمع ومتطلبات سوق 

 العمل.
 قليلة 1.65 2.49
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10 
 والشفافية فيتعتمد إدارة الجامعة على أنظمة المساءلة 

 األداء لضمان الكفاءة اإلنتاجية
 قليلة 1.64 2.44

9 

توفر أدارة الجامعة ثقافة تنظيمية تشجع على التميز 
واإلبداع في التدريس الجامعي والبحث العلمي وخدمة 

 المجتمع المحلي

 قليلة 1.68 2.44

12 
تطبيق اإلدارة التشاركية في كافة األقسام اإلدارية في 

 الجامعة
 قليلة 1.42 2.39

29 
ء والفنية وبنا أعمالها اإلداريةتعمل الجامعة على حوسبة 

 قواعد بيانات شاملة ومتكاملة
 قليلة 1.22 2.34

40 
تتخذ الجامعة إجراءات وقائية وعالجية لمعالجة األخطاء 

 المتوقعة
 قليلة 1.31 2.32

24 
توفر الجامعة منهجية متكاملة لبناء وتعزيز المعرفة من 

 حيث توليدها واستخدامها وإنتاجها
 قليلة 1.39 2.30

5 
تنمي إدارة الجامعة مفاهيم الجودة للتدريس الجامعي 

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 قليلة 1.34 2.29

31 
يوجد في المباني الدراسية خدمات مساندة للطلبة من 

 ذوي االحتياجات الخاصة.
 قليلة 1.13 2.29

 قليلة 1.26 2.26 تستخدم الجامعة أنظمة التعلم االلكتروني  25

38 
يتوفر نظام أداري لضبط ومراجعة جودة إجراءات 

 التقويم
 قليلة 1.05 2.23

 قليلة 1.12 2.08 يشارك العاملون في بناء رؤية عامه مشتركة للجامعة. 2

20 
يتاح للطلبة استخدام وسائل االتصال وتكنولوجيا 

 الحديثة في الجامعة.المعلومات 
 قليلة 1.01 2.00

 متوسطة 1,43 2,777 المجموع الكلي
 

" قد احتل تحقق الخطط الدراسية رسالة ورؤية وأهداف الجامعة  ( أن "1يبين الجدول رقم )
يتاح للطلبة استخدام وسائل  (، وجاء "1,17( وانحراف معياري )3,79المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( 2,00" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )االتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في الجامعة
(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على مجاالت درجة تطبيق 1,01وانحراف معياري )
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(، وهو يقابل تطبيق 1,43( بانحراف معياري )2,77معايير ضمان الجودة  في الجامعات األردنية ككل )
 معايير ضمان الجودة  بدرجة متوسطة.

مة امؤسسات التعليم العالي عفي ثة  تطبيق معايير ضمان الجودة احد  إلى ذلك الباحثانفسر يو
ثقافة تنظيمية جديدة لتشكل بيئة اجتماعية تشتمل على  إلىخاصة وكونها تحتاج  األردنيةوالجامعات 

 ضمن معايير الجودة وتطبيقها في الجامعات إدخالهاوفهم واستيعاب التغيرات الجديدة المنوي  إدراك
وتوافق المتغيرات البيئية الجديدة الداخلية والخارجية  ضمن قيادة   اإلنسانيلتقوم بدور الموجه للسلوك 

من ض وتميزمعة  بكفاءة جامعية متحمسة ذات رؤية واضحة فعالة توفر بيئة جامعية تحقق رسالة الجا
 .المتغيرات الحديثة

عملية ضمان جودة خطط برامج التعليم الجامعي أمرًا ضروريًا في  وقد يعزى ذلك إلى أن 
المجتمعات المعاصرة  لما تواجه من تحديات داخلية وخارجية تتطلب إعادة النظر فيما تقدمه من البرامج 

مي، جودة مؤسسات التعليم العالي بانضمامها لبرامج االعتماد األكاديالتعليمية وتكويناتها البنائية؛ إذ ترتبط 
لما يمتلكه من مكانة علمية واسعة لدى الدول المتقدمة ولما يمتلكه من دور حيوي في رقي وتطور 
المؤسسات التعليمية في التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، في إطار التنافس العالمي الذي 

بعد يوم إزاء برامج االعتماد األكاديمي المتبادل والمشترك بين مؤسسات التعليم العالي  يزداد يومًا
تمادية لتحقيق  ضمان الجودة واالعوالمعترف بها عالميًا،  لكي يتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهه، 

 .  في الجامعات
 

 التوصيات والمقترحات
 توصي الباحثان باالتي: في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة،

توصلت الدراسة إلى أن تطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعات األردنية كان متوسطا  -
لذلك يجب زيادة كفاءة وفعالية الكوادر اإلدارية واألكاديمية وذلك من خالل عقد دورات 

 تدريبية وتفعيل نظام التقييم الذاتي لمعايير ضمان الجودة

نشر الثقافة التنظيمية إلدارة الجودة وكيفية ضمانها في الجامعات األردنية والتعريف   -
بأساليبها الفنية واإلدارية ومراحل تنفيذها ومقومات نجاحها في إطار تنفيذ خطة 

 إستراتيجية تطبق على مراحل.

وحة لطمنشر ثقافة التخطيط للجودة ودعم اإلدارة العليا في الجامعة لها، ووضع الخطط ا -
المعبرة عن رؤيتها ومحققة لرسالتها القائمة عل التميز كعملية تشاركيه بين الجميع عند 

 وضعها وتنفيذها وتقويمها.
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 وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحثان باالتي:
إجراء المزيد من الدراسات على معايير ضمان الجودة من وجهة نظر طلبة الجامعات  -

 ردنية الحكوميةاأل

إجراء المزيد من الدراسات على درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعات  -
 الخاصة ضمن متغيرات أخرى

إجراء المزيد من الدراسات على معايير ضمان الجودة من وجهة نظر القادة التربويين  -
 ضمن متغيرات أخرى

 
 المراجع

ريسي في التعليم الجامعي: تطوير الكفايات (. ضمان جودة األداء التد2011البصيص، حاتم )
المؤتمر العربي الدولي األول لضان جودة التعليم العالي األدائية للمعّلم على ضوء معايير الجودة، 

(IACQA, 2011) 12/5/2011-10، جامعة الزرقاء، المنعقدة في. 
المؤسسات التعليمية: ضمان جودة واعتماد البرامج األكاديمية في (. 2010الجلبي، سوسن )

. بحث مقدم في مؤتمر رابطة جامعات لبنان بالتعاون مع المكتب الوطني األهداف، اإلجراءات، النتائج
 (.2011( نيسان )30-29) نلبرنامج تمبوس األوروبي المنعقد م

، حولي: إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم(. 2011داوود، عبد العزيز )
 يت: مكتبة الفالح.الكو

مدى فاعلية إدارة الجودة الشاملة لتطوير التعليم في مدارس وكالة (. 2009زبن، بسام محمد )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الغوث في األردن من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين فيها

 الجامعة األردنية، عمان، األردن.
(. واقع المهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية 2010السبيعي، منى )

ندوة التعليم العالي للفتاة: في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى، 
 ، جامعة طيبة السعوديةاألبعاد والتطلعات

خدمات التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي إدارة جودة ال (.2008طرابلسية، شيراز )
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.السورية

 ،عمان: دار الشروق.إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية( 2004عليمات،صالح،)
دريس مدخل للجودة (. التنمية المهنية ألعضاء هيئة الت2009غالب، ردمان وعالم، توفيق )

 .188 – 160: (1)1، المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعي الشاملة في التعليم الجامعي،
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أثر تطبيق نظام إدارة الجودة في فاعلية أداء مديريات التربية والتعليم  (.2006ناصر، خيرة )
 ية، إربد، األردن.. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمفي محافظة الزرقاء

مجلة كلية (. إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي، 2005) يالهاللي، الشربين
 337-112: 88، التربية جامعة المنصورة

Joseph, M., Yakhou, M., & Stone, G. (2005). An Educational 

Institution's Quest for Service Quality : Customers Perspectives, Quality 

Assurance in Education, 13(1): 66-82 
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 االكاديميةنماذج ضمان الجودة واالعتماد المدرسي والمؤسسي والبرامج 

 اإلعتماد كمؤشر للجودة في السياقات العالمية  

 د. هديل مصطفى إبراهيم بكر
hhadeel.baker@yahoo.com 

 الملخص
 نم التعليممن أهمها؛  أسباب لعدة التعليم مجال لىإ مجال الصناعة نم انتقل مصطلح الجودة

. يغطي مصطلح جودة التعليم مدى المجتمعات في رييغتلا داثحوإ ،ةيربشلا واردملا ةتنمي لمواع مهأ
واسعًا جدًا من المفاهيم.  وبالرغم من االختالف في تصميم أنظمة ضمان الجودة )األدوات، والعمليات، 
والعاملين( حسب السياقات الوطنية، فإّن هدفها المشترك هو تحسين التعليم والتعلم مع تحقيق الهدف 

لم. ويعد اعتماد المؤسسات التعليمية شكل من أشكال ضمان جودة النهائي في دعم أفضل نتاجات التع
العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها. أو اعتماد البرامج عن طريق التقييم 

ن وانبثق عاإلعتماد مؤشر للجودة في السياقات العالمية؟  هلالخارجي. طرحت الورقة سؤااًل رئيسًا: 
( ما 2في عملية التعليم؟ ) ( هل ُتعرَّف الجودة بشكل ثابت1األسئلة الفرعية اآلتية: )السؤال الرئيس 

( ما هي مبادئ ومعايير نماذج ضمان الجودة 3العالقة بين اإلعتماد، وجودة التعليم، والمساءلة؟ )
ة يواالعتماد المدرسي والمؤسسي في بعض الدول؟ لإلجابة عن هذه األسئلة انتهجت الدراسة المكتب

 في سياق اإلعتماد كمؤشر للجودة.  المنهجية الوصفية المقارنة. وتوصلت إلى إجابات عن أسئلة الدراسة
 الكلمات المفتاحية: نماذج، ضمان الجودة، االعتماد، المدرسة، المؤسسة، برامج، الجودة، تجارب.

 
 المقدمة

ًا كبيرة جهود تبذل إذ ،بالغة أهمية المختلفة الدول هايلوت يتلت ااعاطلقع التعليم من ااطقيعد 
 التحدي ويتمثل .المختلفة التعليمية المراحل في واحتياجاتها متطلبات التنمية التعليم لكي يواكب لتطوير

 سوق يف للمنافسة مهلهؤت التي ،بالمهارات الالزمة المتعلمين وتزويد ،والتقني العلمي التفوق ضمان في
 .وعالمي اقتصاد إقليمي لظ في البلد، وخارج داخل العمل

  
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

يغطي مصطلح جودة التعليم مدى واسعًا جدًا من المفاهيم. حيث تتضمن مظلة جودة التعليم  
المحتوى، وأساليب التدريس، وإدارة العملية التعليمية، وما يتعلمه الطلبة، ومن هم المتعلمون؟ باإلضافة 

ين ما هو م المواءمة بإلى محاولة تبني التعليم للتغير في الحاجات من خالل اإلبتكار. تعكس جودة التعلي
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الخاصة. والخصائص الحقيقية للعملية التعليمية  موجود في اليد، وتوقعات المجتمع، وأهداف التعليم
والتغييرات المالحظة المرصودة على مستوى الطالب من ناحية أخرى. مما تقدم يتبين أّن مصطلح 

 (.,Grisay & Mählck 1991جودة التعليم مصطلح معقد ومتعدد الجوانب )
إّن الهدف النهائي لضمان الجودة هو توكيد حصول المتعلمين على أفضل فرص التعلم الممكنة.  

ويشتمل ضمان الجودة على المراجعة المنظمة للعمليات والبرامج التعليمية للمحافظة على الجودة، 
دة )األدوات، والمساواة، والفاعلية، وتحسينها. وبالرغم من االختالف في تصميم أنظمة ضمان الجو

والعمليات، والعاملين( حسب السياقات الوطنية، فإّن هدفها المشترك هو تحسين التعليم والتعلم مع تحقيق 
 (European Commission, 2017).الهدف النهائي في دعم أفضل نتاجات التعلم 

سسات المؤ اعتماد المؤسسات التعليمية شكل من أشكال ضمان الجودة العمليات التي تقوم بها هذه
 (. Furuzan, 2012والخدمات التي تقدمها. أو اعتماد البرامج عن طريق التقييم الخارجي)

ومن هنا جاءت هذه الورقة للبحث في نماذج ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي. طرحت الورقة 
ئلة س األسسؤااًل رئيسًا: هل اإلعتماد مؤشر للجودة في السياقات العالمية؟ وانبثق عن السؤال الرئي

( ما العالقة بين اإلعتماد، وجودة 2في عملية التعليم؟ ) ( هل ُتعرَّف الجودة بشكل ثابت1الفرعية اآلتية: )
( ما هي مبادئ ومعايير نماذج ضمان الجودة واالعتماد المدرسي والمؤسسي في 3التعليم، والمساءلة؟ )

تبية المنهجية الوصفية المقارنة. وتوصلت بعض الدول؟ لإلجابة عن هذه األسئلة انتهجت الدراسة المك
 في سياق اإلعتماد كمؤشر للجودة.  إلى إجابات عن أسئلة الدراسة

 
 أهمية الدراسة

ة . فالدراسة تعمد إلى دراسمفهوم يتسم بالحداثة على تسلط الضوء انها في الدراسة أهمية تتجلى
 ودةجلا ناضم رييعام قافةث رنشو. عالمية تجارب ضمن التربوية المؤسسات في ودةجلا ناضم رييعام
 ناضم. والتعرف على التنوع في أنظمة هاب ونموقي يتلا مهمهامو مهتايومست افةكعلى  نيلملعاا نبي
 وعالفة ذلك بجودة التعليم والمساءلة. ميعلتلتطوير ا في ودورها ودةجلا

 . الدراسة دراسة وصفية نقديةالمنهجية: 
مراجعة االدب التربوي في مووع البحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة المطروحة. فالدراسة  الطريقة:

تتناول اإلجراءات المتبعة في بعض التجارب الدولية الخاصة بإعتماد المؤسسات التعليمية، وأطر أنظمة 
 ضمان الجودة فيها. وتشمل اإلجراءات مقارنة نظم الجودة وإجراءات اإلعتماد فيها.
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 ئلة الدراسة ومناقشتهاأس

 في عملية التعليم، والتعلم؟  السؤال االول: هل ُتعرَّف الجودة بشكل ثابت
 ل. تنفصالجودة وضمان الجودة في التعليميمكن اإلجابة عن هذا السؤال عن طريق البحث في 

الجودة كمفهوم عن كل من عملية ضمان الجودة، والتقييم، والتقويم، والتدقيق، واألشكال األخرى من 
الرقابة. والفرق بين مفهوم الجودة ومفهوم ضمان الجودة كالفرق بين مفهوم الذكاء ومفهوم اختبارات 

ومن ناحية أخرى ُيعنى ضمان ,التي فحواها قياس الذكاء. intelligence and IQ tests معامل الذكاء 
، والضبط،  complianceالجودة بقياس جودة العملية أو النتاجات. ويهدف ضمان الجودة إلى المطابقة 

والمساءلة، والتحسين. الجودة هي األداة المفاهيمية التي تنفذ من خاللها هذه المقاصد، ويتم التنفيذ عن 
 طريق منهجية ضمان الجودة. 
التعليم مدى واسعًا جدًا من المفاهيم. حيث تتضمن مظلة جودة التعليم  يغطي مصطلح جودة

المحتوى، وأساليب التدريس، وإدارة العملية التعليمية، وما يتعلمه الطلبة، ومن هم المتعلمون؟ باإلضافة 
ا مإلى محاولة تبني التعليم للتغير في الحاجات من خالل اإلبتكار. وتعكس جودة التعليم المواءمة بين 

الخاصة. والخصائص الحقيقية للعملية التعليمية  هو موجود في اليد، وتوقعات المجتمع، وأهداف التعليم
والتغييرات المالحظة المرصودة على مستوى الطالب من ناحية أخرى. مما تقدم يتبين أّن مصطلح 

 (.,Grisay & Mählck 1991جودة التعليم مصطلح معقد ومتعدد الجوانب )
( الذي عقد في تايالند Jomtienحّدد المؤتمر العالمي للتعليم للجميع في جومتين ) ليم:جودة التع

(Thailand في عام )السبيل إلى تحقيق اإلنصاف أي "الهدف األساسي"، عن طريق أداة دعيت  1990
 ةبجودة التعليم لضمان تطور المتعلمين المعرفي. وأكّد تعريف اليونيسكو على العامل األهم في جود

. وعليه فإن دعامات learning lifelong   ‘‘ التعليم وهو التأكيد بشكل أكبر على " التعلم مدى الحياة "
التعليم األربع هي: التعلم من أجل المعرفة، والتعلم من أجل التركيز على التطبيقات العملية لما يتم تعلمه، 

ي للتطور، والتعلم للتأكيد على المهارات التوالتعلم للعيش معًا حيث يمتلك الجميع الفرص المتساوية 
   . (Jain & Prasad, 2018)يحتاجها االفراد لتطوير قدراتهم الكاملة

ماذا تعني الجودة في سياق التعليم؟ لمفهوم جودة التعليم أوجه متعددة. إن مصطلحات االفاعلية، 
عاد ف. ويتضمن تعريف جودة التعليم األبوالكفاءة، والمساواة، والجودة غالبًا ما يتم توظيفها بشكل متراد

 ااآلتية: 
 متعلمون يتمتعون بالصحة، والتغذية الجيدة، ومستعدون للمشاركة والتعلم، المتعلمون :

 ومدعومون من عائالتهم ومجتمعاتهم. 
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 البيئة( البيئة الصحية، واآلمنة، والمحمية، وحساسية النوع :gender-sensitive وتوفير ،)
 هيالت المناسبة. الموارد والتس

 الذي يتم عكسه في المناهج المناسبة، والمواد للحصول على المهارات األساسية خاصة المحتوى :
في القراءة، والحساب، ومهارات الحياة، والمعرفة عن الجنس، والصحة، والتغذية، والوقاية من 

 فيروس اإليدز، والسالم. 
 منهجيات التدريس المتمركزة حول الطالب في  : التي يوظف فيها المعلمون المدَربونالعمليات

المدارس والغرف الصفية التي تتم إدارتها بشكل جيد، والتقييم الماهر لتسهيل التعلم، وخفض 
 التباينات.

 :التي تشتمل على المعرفة، والمهارات، واإلتجاهات، وترتبط باألهداف الوطنية للتعليم  النتاجات
 . والمشاركة اإليجابية في المجتمع

يسمح التعريف السابق بفهم التعليم كنظام معقد مغروس في السياقات السياسية، والثقافية، 
واإلجتماعية. وهذه الجوانب يعتمد أحدها على اآلخر، ويؤثر أحدها في اآلخر بصورة غير متوقعة. 

يم. إّن تعريف التعليأخذ هذا التعريف بعين االعتبار التأثيرات الدولية والعالمية التي تدفع  بإتجاه جودة 
 الجودة يجب أن يكون منفتحا على التغيير والتطور القائمين على المعلومات، والسياقات المتغيرة، والفهم

التي تتراوح من األبحاث التي تشمل دواًل متعددة  -الجديد لطبيعة تحديات التعليم، واألبحاث الجديدة 
ساهم في اعادة هذا التعريف. إن التقييم والتحسين ومن ثم ت  -إلى البحث اإلجرائي على مستوى الصف 

المستمر يمكنه التركيز على بعد ما من أبعاد، أو كل أبعاد نظام الجودة: المتعلمون، وبيئات التعلم، 
 (.World Bank, 2015والمحتوى، والعملية، والنتاجات، والسياق )

 ي:( مخطط سير العملية التعليمية على النحو اآلت1يوضح الشكل )
  : المصادر المستخدمة في إنتاج الخبرة التعليمية.المدخالت .1
 : تشير إلى الوسائل التي تتحول المدخالت التعليمية بواسطتها إلى مخرجات تعليمية.العملية .2
 : التأثيرات المباشرة والفورية للعملية التعليمية. المخرجات .3
البيئة من التفاعل بين مخرجات التعليم و: التأثير طويل المدى للعملية التعليمية. وتنشأ النتاجات .4

 اإلجتماعية األكبر.



 

104 
 

 
   (Chapman,,2002,p24)(: مخطط سير العملية التعليمية 1شكل )

، والتي ليمجودة التعليم عملية تقييم التع ليس من السهل تعريف الجودة في سياق التعليم؛ فقد تعني
تستجيب لمعايير المساءلة ، وفي نفس الوقت، customersتعزز الحاجة إلى تطوير مواهب الزبائن 

accountability standards  التي يضعها الزبون الذي يدفع مقابل تلك العملية. وقد يشير تعريف
الجودة ببساطة إلى اإلستجابة لمتطلبات الزبون. في عملية التعليم هناك زبائن مختلفين؛ الحكومة، واآلباء، 

 & Jain). ن، والمؤسسات وهم يبحثون عن خصائص مختلفة للجودةوالطلبة، والمعلمين، والموظفي
Prasad, 2018)  

تختلف أنظمة تقييم المؤسسات التعليمية بإختالف سياقات عملية التعليم والتعلم؛ الشفافية عنصر 
مهم في المحافظة على ثقة العامة في النظام التربوي. ويجب أن يتم التأكد من وجود مساءلة مجتمعية 

يل الطلبة، والنتاجات، والطريقة التي يتم بها توزيع التمويل، ولكيفية استخدام ذلك التمويل خلف لتحص
بوابة المدرسة. هذا أمر ضروري لفهم ما يصلح، ومتى يتم التدخل. هناك ما يشير إلى أن المساءلة 

معلمين، مدرسة، والالواضحة للمدرسة تساعد في ايجاد بيئة تشجع على التميز واإلبتكار من قيل قادة ال
والطلبة. إّن نشر المدرسة للمعلومات يعني أن الطلبة، واآلباء، والمعلمين يمتلكون الدليل الذي يحتاجونه 
إلتخاذ القرار المتعمق حول تعلم الطلبة. إّن جمع البيانات والمعلومات حول الطلبة، وأداء المدرسة ُيمكِّن 

يجب أن تقوم بالتحسينات التي تحتاجها. وتسمح بذلك بتحديد  الحكومات من تقييم المدرسة. وكيف؟ وأين؟
البرامج المستهدفة بالنسبة للمدرسة والطلبة الذين هم بأمس الحاجة إليها. إّن مقدرة الحكومات على ربط 
البيانات، ومشاركة المعلومات بين االنظمة يسمح بفهم أفضل للخطط، وما الذي يمكن أن يحدث فرقًا. 

نّ نشر المعلومات حول تحصل الطلبة، والمعلومات األخرى يسمح لآلباء والمجتمع باإلهتمام ومن ناحية فإ
بتحصيل أبنائهم. ومن ناحية أخرى، فإّن هذه المعلومات تعلم صانعي القرار بأماكن وجود الموارد التي 

عن  لية المتوفرةإّن هذا سيؤدي إلى تحسين البيانات المحيمكن أن يستخدمها من هم بأمس الحاجة إليها. 
المدارس، والطلبة، والمدارس، والمعلمين عن طريق تشجيع ترتيبات مشاركة المعلومات بين الجهات 
المعنية في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وسيسمح ذلك بالمشاركة األفضل للمعلومات حول 

ى نتائج عل ي استخدمتها للحصولالتاألداء، واإلستراتيجيات التي تستخدمها المدارس ذات األداء العالي 

النتاجات

النجاح في 
ب التعيين، الكس

مدى الحياة، 
ة المواطنة الصالح

المخرجات

تعلم الطلبة، 
المهارات اليدوية،

اإلتجاهات 

العملية

المحاضرات 
، (المذياع/ التلفاز)

مواد االتدريس 
الذاتي 

المدخالت

المعلمون، 
ة، والمواد التعليمي
والتسهيالت، 

ة والكتب الدراسي
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آليات يتم فيها  باإلعتماد على . يشير البحث إلى أّن أنظمة المدارس ذات االداء األعلى قد أسستعظيمة
 Australian Government Department)مشاركة اإلستراتيجيات الناجحة واإلبتكار في المدارس

of Education and Training, 2016) . 
 السؤال الثاني: ما العالقة بين اإلعتماد، وضمان الجودة، وجودة التعليم، والمساءلة؟ 

 Accreditationتعريف االعتماد 
شهادات رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعليمي، أو المؤسسة التعليمية يفيان  -

 بالمعايير المطلوبة. 
للمدرسة من قبل هيئة متخصصة محاايدة ، في ضوء عملية تقويم جودة المستوى التعليمي  -

معايير محددة لمجاالت العملية التعليمية المختلفة، كما أنها: عملية اختيارية مرتبطة بعملية  
 الترخيص.

 Educational Accreditationاالعتماد التربوي 
رة  عملية مستم اعتراف من هيئة االعتماد باستيفاء المدرسة معايير الجودة التي وضعتها، وهو -

 لتحسين األداء في مختلف المجاالت. 
عملية تقويم خارجية ألداء المؤسسة التعليمية، أو محتوى البرنامج األكاديمي فيها، يقوم بها  -

فريق خارجي تابع إلحدى هيئات ضمان الجودة  واالعتماد، سواًء على المستوى المحلي أو 
فة مدى استيفاء المؤسسة أو البرنامج األكاديمي المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي؛ لمعر

( أنواع االعتماد 1للمعايير التي  تضعها الهيئة للحصول على االعتماد المطلوب. يبين الشكل )
 األكاديمي.
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 ا
 (:أنواع االعتماد األكاديمي2لشكل )ا

 أنواع االعتماد األكاديمي:
 Institutional Accreditationاالعتماد المؤسسي : 

 Subject Program Accreditationاالعتماد البرامجي )التخصصي(: 
  Accreditation Specializedاالعتماد المهني: 
 اإلعتماد في مجال التعليم

اإلعتماد في التعليم شكل أشكال عملية ضمان الجودة حيث يتم تقييم خدمات وعمليات البرامج، 
ت اذا ما كانت المعايير المطبقة تفي بالمعايير. فإذا ُحقق أو التعليم المؤسسي من قيل هيئة خارجية لتحديد

المعايير يتم الموافقة على اإلعتماد من الوكالة المعنية. ويعني اإلعتماد العملية التي تستخدمها المدارس 
بموجب التعليمات. مع أّن اإلعتماد يعمل كمؤشر لجودة المدرسة،  الحكومية والخاصة لتقييم أداء التعليم

الهدف اإلبتدائي لعملية اإلعتماد تحسين المدرسة المستمر. اإلعتماد من وسائل تنظيم الذات ومراجعة فإن 
األقران الذي يتبناه المجتمع التربوي. واإلعتماد عملية مرغوبة لدعم واستدامة جودة ونزاهة التعليم. إنه 

 على أن التعليم موفر في يوفر قيمة لثقة العامة ويضعف الضبط الخارجي. فهدف االعتماد التأكيد
 (.  Furuzan, 2012المدارس األساسية والثانوية. )

 أغراض عملية اإلعتماد: 
ضمان تقديم المجتمع التعليمي وعموم العامة، والمؤسسات والوكاالت االخرى، والمؤسسات  .1

 التي تم اعتمادها اإلثباتات.

اإلعتماد

صفة اإلعتماد 

Evaluation(Accreditation) 
لتقويم أو االعتماد 

Certification الشهادة أو 
اإلجازة المهنية 

Equivalence  المعادلة

Recognition  االعتراف
المؤسسي المحلي 

Permission Lieensing 
. ريح ـالترخيص والتص

موضوع اإلعتماد

ل ويشم: االعتماد المؤسسي 
االعتماد األكاديمي والمهني

ويختص : االعتماد التخصصي .
بالبرامج األكاديمية التخصصية  

للمؤسسة
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ة وتعليم الطالب لتطوير ومشارك تحفيز اإلندماج المؤسسي العميق مع قضايا فعالية التعليم، .2
 الممارسات الجيدة في التقييم، ولتحسين عمليات التعليم والتعلم.

 تطوير وتطبيق المعايير لمراجعتها، ولتحسين جودة التعليم واألداء المؤسسي. .3
الثقافة داخل المؤسسات حيث يتم تطوير مؤشرات األداء، وتجمع البيانات إلعالم صانعي  تحفيز  .4

 القرار المؤسسي، والتخطيط، والتحسين. 
 (. Furuzan, 2012تحفيز التبادل الفّعال لألفكار بين العامة والمؤسسات المستقلة) .5

 

 ةبقالدراسات السا
مفهوم اإلعتماد في المؤسسات التربوية. تم  فيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة التي توضح

 Nova Scotia School Accreditation Program (NSSAP) اعتماد برنامج  مدرسة نوفا سكوتيا
دفت الدراسة إلى البحث في تاثير برنامج اعتماد مدرسة ه Canada.  في مقاطعة نوفا سكوتيا في كندا 

الث مدارس ثانوية في إحدى المجالس المدرسية. اعتمدت نوفا سكوتيا على التدريس وتعلم الطلبة في ث
الدراسة أساليب البحث المتنوعة؛ والمسوحات، والمقابالت، ووثائق المدرسة المتعلقة بطبيعة كل مدرسة 
بالنسبة ألهداف التحسين، واإلستراتيجيات المنفذة. بّين التحليل تأثير برنامج مدرسة نوفا سكوتيا على 

  (Wood & Meyer 2011). تحصيل الطالب، ووجد غموض في نجاح البرنامجمشاركة المعلم، و
(  بشكل رئيس إلى تحديد مدى كفاءة سياسات اإلعتماد 2012) Furuzanوهدفت دراسة فوزان 

. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اختيار Turkeyوتطبيقاتها في المدارس األساسية والثانوية في تركيا 
)إعدادية( بناء على عدد الطلبة وسنة اإلعتماد. وهذه المدرسة واحدة من أقدم المدارس مدرسة متوسطة 

. قامت (Council of International School CIS)التي تم اعتمادها من قبل مجلس المدارس العالمي
مع  تالدراسة بالبحث في مشاعر المعلمين تجاه عملية اإلعتماد وتطويرها. وقام الباحث بإجراء مقابال

من مجموع المعلمين(. كان نموذج المقابالت عبارة عن مقابلة ذات أسئلة معيارية  %49,7معلمًا ) 24
 تم توجيه نفس األسئلة لكافة المستجيبين. توصلت الدراسة إلى:  محددة مفتوحة النهاية.

ن وجود اهتمام معتبر في عملية ضمان الجودة الوطني في مجال التعليم. فاإلعتماد واحد م .1
 الطرق التي يتم توظيفها لزيادة جودة التعليم في المدارس.

إّن عملية اإلعتماد في المدارس الخاصة والحكومية تعني تقييم عملية األداء في التعليم بالنسبة  .2
 للقوانين والتشريعات. 

 إّن اإلعتماد إعالن بأّن المدرسة تؤكد ما أعلنته عن كينونتها وما قامت به.  .3
عمل كمؤشر لجودة المدرسة؛ فالهدف األساسي من عملية اإلعتماد تحسين المدرسة إّن اإلعتماد ي .4

 المستمر.
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التي  peer review، ومراجعة األقران self-regulationإّن اإلعتماد من وسائل تنظيم الذات  .5
 يتبناها المجتمع التربوي.

 .إّن عملية اإلعتماد مرغوبة لتقوية والمحافظة على جودة وكرامة التعليم .6
 إّن اإلعتماد يقدم قيمة لثقة العامة ويقلل التهرب من الضبط الخارجي.  .7
الثانوية مستويات مقبولة من التعليم  إّن اإلعتماد يهدف إلى ضمان تقديم المدارس األساسية، أو .8

 . (Furuzan, 2012)الجيد 

بالرجوع  2013 تطبيق برنامج االعتماد المدرسي في أندونيسيا عام  Haryatiوقيمت دراسة هارياتي
. وتشتمل المراحل اآلتية: الحضانة، والمدرسة اإلبتدائية، والمدرسة اإلعدادية، Javaإلى مدارس جافا 
يم لبرنامج التعل . هدفت المراجعة إلى معرفة إلى أي مدى يستجيب برنامج المدرسةوالمدرسة الثانوية

وأهداف األلفية المتطورة. شملت  ،2000حسب إعالن داكار عام  Education for All (EFA)للجميع 
( 1985( وكالة، استهدفت الدراسة عينة تكونت من )35جافا المركزية التي تتضمن )مدارس الدراسة 

مدرسة. وتبين وجود مشاكل نقتية في المدارس على كافة المستويات،  1972مدرسة. علمًا بأنه تم اعتماد 
اإلعتماد. وبينت الدراسة  احتياج المدارس إلى إهتمام  تتراوح من مشكالت ما قبل اإلعتماد إلى ما بعد

 خاص من األطراف 
 في أندونيسيا معايير المدارس: (SNP)يبين التعليم الوطني المعياري 

 معيار المحتوى. -
 معيار العملية. -
 .Graduate Competenceكفاءة  التخريج معيار  -
 معيار المعلمون والمشرفون اإلداريون. -
 معيار البنية التحتية.  -
 معيار اإلدارة. -
 معيار المالية. -
 معيار التقييم. -
 المعايير الخاصة برياض االطفال. -
  (.Development Achievement) تطور التحصيلمعيار مستوى  -
 المعلمون والمشرفون اإلداريون. -
 معيار المحتوى، والعملية، والتقييم.  -
 ة. معيار البنية التحتية، واإلدارة المالي  -
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لذلك يطلب و إّن فئة اإلعتماد في اندونيسيا تشجع النشاطات التسويقية كتسجيل الطلبة السنوي.
 .Haryati, S) من المدرسة بشكل أن تقدم ما يسمى تقاليد االمتياز بعد فترة اإلعداد لعملية االعتماد 

2014). 
المدرسي والمؤسسي في الدول السؤال الثالث: ما هي مبادئ ومعايير نماذج ضمان الجودة واالعتماد 

 المختلفة؟
 أواًل: نحو المستقبل: إعتماد التعليم عن بعد  

شجَّع تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة التعليم العالي عن بعد. وفي هذا السياق تم تأسيس 
أنظمة ضمان الجودة التي تحسن جودة التعليم عن بعد، وإيجاد اعتماد أنظمة ضمان الجودة. إّن اإلعتماد 

ودة األكاديمية على الج في التعليم طريقة إلثبات جودة التعليم في المؤسسة التعليمية التي تمت الموافقة
 فيها. 

 Distance Education and Training Councilُيَعد مجلس التدريب والتعليم عن بعد
(DETC)   واحدًا من أهم المؤسسات التي تقدم اإلعتماد لمؤسسات التعليم عن بعد. حسب بيانات المجلس

( عامًا. وكانت أهم المشكالت 31نت )فقد كان متوسط عمر التعليم عن بعد القائم على اإلنتر 1998لعام 
االستفسار المتكرر عن مستوى مصداقية الديبلومات والشهادات في المؤسسات في البلدان األخرى التي 
ُيقدُّم إليها الدارسون هذه الشهادات. ولذلك َقدمت المؤسسات التي تم اعتمادها بتوفير برامج تعليم عن 

 فذتها المعاهد التعليمية لحل هذه المشكالت.بعد قائم على اإلنترنت ذات معايير ن
من خصائص جودة التعليم عن بعد: الكادر، والتدريب والمواد المنهاجية، والمواد والبنية التقنية 

 التحتية.
 يقيم التعليم عن بعد من خالل شروط الجودة التي تتضمن:  

 التدريب وتظام التزويد. .1
 اللوازم والبنية التحتية التقنية. .2
 & Yildiz).وعملية الجودة التي تتضمن التعليم، والعلم، والبحث، واإلدارة، وجودة النتائج .3

İsman, 2016)  

 ثانيًا: اإلعتماد في الواليات المتحدة األميركية 
من االمثلة على الغعتماد في الواليات المتحدة االميركية اإلعتماد الذي تقدمه رابطة الواليات 

 Middleت والمدارسالوسطى إلعتماد الكليا
States  Association of Colleges and  Schools معايير  2014. قدمت هذه الرابطة في عام

 اإلعتماد، ومؤشرات الجودةنظمت الرابطة المعايير في تصنيفين واسعيين على النحو اآلتي: 
 المعايير األساسية  (1)
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التي توفر أساسيات الجودة في المعايير التي تحدد أفضل الممارسات في عناصر المدرسة 
 البرنامج التعليمي، والخدمات، والنتائج في مصطلحات خاصة بتعلم الطالب وهي على النحو اآلتي: 

 الرسالة. .1
 الحاكمية والقيادة. .2
 خطط تحسين المدرسة. .3
 المالية. .4
 التسهيالت. .5
 التنظيم وكادر المدرسة.  .6
 الصحة واالمان. .7
 مصادر المعلومات. .8

 جرائية( المعايير اإل2)
 المعايير التي تحدد أفضل الممارسات في البرنامج التعليمي، والخدمات، ونشاطات الطلبة. .1
 البرنامج التعليمي. .2
 تقييم ودليل تعلم الطلبة. .3
 خدمات الطالب. .4
 حياة ونشاطات الطالب. .5

طورت مؤشرات الجودة لكل معيار. تعمل المؤشرات على تفصيل المعايير، وتبين الطرق 
 Middleالتي يمكن ان توضح المدرسة من خاللها طرق إنجازها للمعايير المطلوبةالمحتملة 

States  Association of Colleges and)  Schools, 2016) . 
 ثالثا: المدارس األوروبية

 قدمت المدارس األوروبية التعريفات العامة اآلتية: 
I. ( العنوان األول: المبادئ العامة والتعريفاتGeneral principles and definitions.) 
II. ( العنوان الثاني: اتفاقية اإلعتمادAccreditation Agreement :وتتكون من .) 

I. .الفصل األول: شروط اإلعتماد 
II. .الفصل الثاني: إجراءات اإلعتماد 

 ( الوثائق التمهيدية.1القسم )
 ( تدقيق اإلعتماد.2القسم )
 ( القرار ومجلس المحافظين.3القسم )
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 جديد اإلعتماد.( ت4القسم )
III.  العنوان الثالث: تنفيذ اتفاقية اإلعتمادof the Accreditation Implementation 

Agreement. 
IV. .العنوان الرابع: انتهاء اإلعتماد 
V. .المناقشات 
VI. .اإلنتقال وإلغاء الشروط 

 تجارب ضمان الجودة:
التقييم الداخلي الهادف إلى تستفيد المدرسة في أيسلندا من Iceland: ( ضمان الجودة في ايسلندا 1)

التحسين والتطوير. يقوم المقيمون الخارجيون بتحليل أداء المدرسة، والحكم عليها باإلعتماد على البيانات 
 .التي تم جمعها من إطار مؤشرات الجودة. ويكون تقرير المدرسة متاح للعامة

التي تتضمن  ”Quality Certifcate“ُتطلب شهادة الجودة : Romania( ضمان الجودة في رومانيا 2)
نتيجة مؤشر القيمة المضافة بعد ضبط تأثير العوامل األخرى. يقيس هذا المؤشر كفاءة التعليم، ويكشف 

 عن نتائج المدرسة هل هي فوق ام تحت المعيار المتوقع. 
 -/2104عام  تم تنفيذ نظام تقييم المدارس الوطني للمرة األولى في Italy: ( ضمان الجودة في ايطاليا3)

. مدة دورة التقييم في إيطاليا ثالث سنوات. تقوم المدرسة بالتقييم الذاتي باإلعتماد على معايير 2015
ُمقولبة تحدد نقاط القوة والضعف لتتماشى مع خطة المدلرسة التطويرية. تقوم وزارة التعليم بنشر تقرير 

من  %10ارجي. وتهدف الفرق إلى زيارة تقييم المدرسة الذاتي. يقوم منسق بتسيق عمل الفريق الخ
 .2015/2016المدارس سنويًا. نفذت الزيارات للمرة األولى في عام 

آليات لضمان  Steiner-Woldrof: طورت مدارس والدروف Germany( ضمان الجودة في المانيا 4)
القاعدة. المبادئ  –الجودة الداخلية في  المانيا. نموذج "يقوده المعلم" عوضًا عن نهج نموذج القمة 

المفتاحية في المدرسة: تحسين جودة التعليم عن طريق التغذية الرجعة الفردية، واسداء النصائح للمعلمين. 
   .يوجد مجموعات داخلية وخارجية من المعلمين الذين يقومون بالتقييم

وًا في عض يتم العمل على تحسين جودة التعليم في تركيا حتى تصبح( ضمان الجودة قي تركيا: 5)
. وتتبع تركيا نظام السياسات التعليمية األوروبي في حقل European Union (EU)اإلتحاد األوروبي 

امج بحيث يساعد اإلعتماد على تحسين البر .التعليم. ويتم توظيف عملية اإلعتماد لتشجيع التعليم والتعلم
ؤسسات، والحكومات، والمهنيين األمن تكون البرامج مساَءلة عن جودتها. ويوفر اإلعتماد للطلبة، والم

المناهج، والسياسات، والكوادر ومراقبتها، وإجراء التصحيح الالزم ؛ حيث يتم مراجعة المعرفي
(Furuzan, 2012) . 
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(، وخالل العقدين التاليين 1965استقلت سنغافورة عام )( ضمان الجودة قي التجربة السنغافورية: 6)
من االستقالل، كان االهتمام منصبًا على البقاء وبناء أمة من المهاجرين. وكان على الحكومة توظيف 
عدد كاف من المعلمين، وبناء عدد كاف من المدارس لتلبية احتياجات السكان جميعهم، وتزويد كل منهم 

تي تجعلهم قادرين على اإللتحاق بسوق العمل الصناعي الغزير الذي تم اجتذابه بالمهارات األساسية ال
إلى سنغافورة. في العقدين التاليين لإلستقالل، جرى التركيز على اإلعداد والفاقد من التعليم، وتم دفع 

ية  سالنظام التربوي لجعله أكثر كفاءة بالرغم من المصادر المحدودة، عن طريق توفير المناهج القيا
 Ministry of) جودة التعليم والتعلم لكل الطلبة األساس المرجعي للحماية 

Education,Singapore,2014). 
يتكون نظام التعليم في سينغاافورة من المراحل اآلتية: أوال: مرحلة رياض األطفال. ثانيا: 

ن عمر سبع سنوات. مرحلة التعليم األساسي؛ وهي مرحلة إلزامية مجانية مدتها ست سنوات وتبدأ م
ثالثا: مرحلة التعليم الثانوي؛ ومدتها من أربع إلى خمس سنوات. يلي مرحلة التعليم الثانوي مرحلة ما 
قبل الجامعة ومدتها سنتين أو ثالث سنوات، أو مرحلة التعليم ما بعد الثانوي )معاهد التعليم التقني، 

 .(Ministry of Education,2017)والبوليتكنيك( 
الوصول  زيادة في استقاللية المدارس منذ أواخر الثمانينيات. الهدف الرئيس لهذه الحركاتحدثت 

إلى المركزية السلطة عن طريق إعادة تحديد أبنية السلطة من المركز إلى المكاتب المناطقية لمواقع 
ستخدمة المدارس، وذلك لتمكين المدرسة وأصحاب العالقة إلتخاذ قرارتهم الخاصة حول المصادر الم

 التخاذ قراراتهم الخاصة حول المصادر المستخدمة وتشغيل المدرسة في بيئة تعليمية تتغير بشكل سريع 
.(Cheng, Ko,& Lee, 2016) 

 وتتنوع المدارس في سينغافورة على النحو اآلتي: 
(، أعلنت ثالثة مدارس 1987في عام ) :Independent Schoolsلمدارس المستقلة ا

( 1988سنغافورية ثانوية للذكور جيدة التجهيز عن نيتها في التحول إلى مدارس مستقلة. وفي عام )
( سافر وزير 1989تبعتهم مدرستان ثانويتان لإلناث رفيعتا المستوى، ومدعومتان حكوميًا. وفي عام )

ير مدرسة إلى المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األميركية ( مد12التربية والتعليم السينغافوري برفقة )
نحو تميز »لدراسة عدد من المدارس ذات الجودة العالية. وصدر تقرير بعد الرحلة تحت عنوان 

( أصبحت كال من 1990وكان من مقترحات التقرير انشاء المدارس المستقلة. وفي عام )« المدارس
 School  Government Boys’ Secondary  Theدرسة، ومRaffles Institutionمدرسة 

Premier( مدرسة، يدير كل 26( إلى )2007مدارس مستقلة. ووصل عدد المدارس المستقلة في عام )
منها مجلس إدارة. وتتضمن سلطات مجلس اإلدارة؛ تعيين المدراء، والتوظيف، والفصل، وتعديل رواتب 

ر سياسات القبول، والمشارع المالية الرئيسة، وتوفير المناهج المعلمين، وتحديد تفاصيل الرسوم، وإقرا
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اإلثرائية والمتحدية. تقدم الحكومة السينغافورية مساعدات مالية لهذه المدارس، ومنحًا دراسية للطلبة 
 .  (Chan &Tan, 2008)وبالتالي ال يحرم أي طالب من الدراسة

( نشأ تصنيف المدارس الثانوية 1994في عام ) Autonomous: المدارس المستقلة ذاتيًا
( لكل فرد سنويا كمنحة حكومية مقارنة بالمدارس غير المستقلة. %10المستقلة ذاتيًا. تتلقى هذه المدرس )

والرسوم الدراسية في هذه المدارس أقل نسبيا من المدارس المستقلة. وهناك شرط مزدوج لتحويل 
( تقديم تعليم ذي خبرات جمة، 2ل األكاديمي الجيد. )( التحصي1المدارس إلى مدارس مستقلة ذاتيًا )

وشراكة مجتمعية ذات ارتباطات متطورة. إّن الهدف من انشاء هذه المدارس توفير تعليم ذي جودة عالية 
بأقساط ميسرة التكلفة مقارنة بالمدارس المستقلة وذلك من أجل تقديم مدى أوسع من الخيارات، والسماح 

 .   (Mok, 2003)تهاد، واإلختيار وهو هدف منسجم مع المدارس المستقلةألولياء األمور باإلج
دارس م"وصلت موجة التميز إلى المشهد التعليمي في سنغافورة  متمشية  مع الرؤية الوطنية 

. حيث كلفت المدارس بتطوير "Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) تفكر، أمة تتعلم،
وهو نموذج تقييم ذاتي  .)School Excellence Model” )SEM“ درسةنفسها ضمن نموذج تميز الم

من نماذج جودة مختلفة تستخدم في منظمات العمل مثل نموذج المؤسسة األوروبية  تطويرهللمدارس، تم 
، ونموذج جائزة  European Foundation of Quality Management (EFQM)إلدارة الجودة 

اإلصدار التربوي من نموذج ، وSingapore Quality Award model (SQA)الجودة السنغافوري
 American Malcolm Baldrige National Qualityجائزة بالدريج األميركية المحلية للجودة

Award model (MBNQA) بذلت جهود لمواءمة. وقد (SEM) ( معSQA( ويسعى .)SEM إلى )
( للمدارس SEMتحسينها بشكل موضوعي. ويسمح )قياس مجاالت القوة والضعف في المدرسة من أجل 

( على تحفيز أنشطة التحسين التي تؤثر بشكل SEMوتعمل ) بالمقارنة المعيارية مع المدارس المماثلة.
  .(Ng, 2003)إيجابي على الجودة الكلية في المدرسة، وجودة  المدرسة، والجودة النهائية لنظام التعليم 

( هو نموذج جائزة التميز األوروبي المعتمد من SEMعتمد عليه )ّن النموذج األساسي الذي تإ
(. بالنسبة للمفاهيم األساسية في نموذج التميز المدرسي EFQMالمؤسسة األوروربية إلدارة الجودة )

(SEM:فهي على النحو اآلتي ) 
أداء و القيادة: كيف يحدد قادة المدرسة، ونظام قيادة المدرسة، وكيف يركزون على تعلم الطالب .1

 التميز، وكيف توجه المدرسة مسؤولياتها باتجاه المجتمع.
التخطيط اإلستراتيجي: كيف تضع المدرسة إرشادات وتوجيهات استراتيجية تركز على صاحب  .2

 المصلحة، وتطوير خطط إجرائية لدعم تعليماتها، ونشر الخطط وتتبع األداء.
 امل لكادرها للوصول إلى مدرسة متميزة.إدارة الكادر: كيف تطور المدرسة وتستخدم الجهد الك .3
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المصادر: كيف تدير المدرسة مصادرها الداخلية، وشراكاتها الخارجية بشكل فاعل وبفاعلية  .4
 لدعم التخطيط اإلستراتيجي وعملية المعالجات.  

العمليات المتمحورة حول الطالب: كيف تصمم، وتطبق، وتدير، وتحسن العمليات المفتاحية  .5
 .يم الشموليلتقديم التعل

 النتائج اإلدارية والعملياتية: ما الذي تحققه المدرسة في عالقاتها بفاعلية وكفاءة المدرسة.  .6
 نتائج الكادر: ما الذي تحققه المدرسة في عالقتها بالتدريب والتطوير، وأخالقيات كادرها. .7
 م.تمع بشكل عانتائج المجتمع والشراكة: ما الذي تحققه المدرسة في عالقتها باآلباء وبالمج .8
النتائج المفتاحية لألداء: ما الذي تنجزه المدرسة في تطورها الشمولي بالنسبة لطالبها بشكل  .9

 خاص.

 (، وهي على النحو اآلتي: SEMهناك أربعة سمات أساسية لنموذج التميز المدرسي )
التقييم الذاتي: يتطلب منحى التقييم الذاتي من المدرسة أن تقوم بسؤال نفسها، وأن تكون مبادرة في  (1)

مراجعة ممارساتها الحالية. فعلى المدارس أن تبحث في نتائجها ونتاجاتها، وما وراء األداء األكاديمي. 
م برامج التحسين. لقد طبقت وتستطيع المدارس اجراء المقارنات المعيارية مع المنظمات المماثلة لرس

 ( في القيام بتقييم نفسها ذاتيا. 2000( منذ عام )SEMجميع المدارس )
حيث توفر المدارس إطارا منظوميا يختبر ممارساته الشمولية، وليس العمل في فترات  :التكامل (2)

 م العمل بها فيزمنية متقطعة. ضمن هذا اإلطار، تستطيع المدارس ارساء المبادرات المختلفة التي ت
( في الربط والتواصل مع المبادرات، وبالتالي تكّمل SEMالسنوات االخيرة. ويستطيع المدراء توظيف )

 المبادرات بعضها البعض بدال من التنافس فيما بينها.
( أداة ذات حجم واحد مناسب للجميع. أنها تدرك أن المناحي المختلفة SEMالدينامية: ليست ) (3) 

قيق نتاجات التعليم المرغوبة. ويشجع برادايم التعليم الموّجه بالقدرة  طرقا مختلفة الثراء مناسبة لتح
النظام التربوي في سنغافورة. بينما تستمر المدرسة في تقييم نفسها ذاتيا، يجب أن يتم تحديث تفاصيل 

 ة.عات الحالي(. وبالتالي يستمر اإلطار بشكل دينامي وذي صلة بالتفكير والتوقSEMالعملية في )
( التحقق من صدق بياناته خارجيا مرة كل خمس سنوات من SEMالصدق الخارجي: يتطلب ) (4) 

، والهدف األساسي من تقييم صحة “ School Appraisal Branch " قبل قسم تقييم أداء المدارس
 (. Mok, 2003) البيانات هو توفير المنظور الخارجي لتقييم المدرسة

والذي يقدم في ثالث مستويات  Master Plan Awardsاس خطة جوائز اإلتقان يشكل التقييم أس
. في عام School Excellence Awardعلى النحو اآلتي: المستوى األعلى جائزة تميز المدرسة 
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، تغير تصنيف المدارس القائم على نتائج اإلختبار إلى تطويق المدارس التي تتشابه في األداء  2004
 المجاالت االخرى. األكاديمي، وفي

ال يوجد قائمة رسمية بالمدارس اإلبتدائية التي تقع في القمة في سينغافورة. وال تقوم وزارة 
التربية والتعليم بتصنيف المدرارس اإلبتدائية. وتوقفت وزارة التعليم عن تسمية الطلبة الذين احرزوا 

لتقلل من التأكيد العالي على النتائج األكاديمية. هناك إعالن رسمي  PSLEمواقع متقدمة في اختبارات 
للطلبة الذين أحرزوا العالمات األعلى في كل مدرسة. وبالتالي ال يمكن تصنيف المدارس اإلبتتدائية 

 السنوية. PSLEباإلعتماد على عالمات اختبار 

 ( ضمان الجودة في االردن: 7)
األردنية بالتقييم الذاتي ألدائها أثناء بنائها لخططها التطويرية، محليا، تقوم المدارس الحكومية 

حيث يتم توزيع االستبانات )أدوات المراجعة الذاتية( على النحو اآلتي: أداة كادر المدرسة، واستبانة 
الطلبة، وأداة أولياء األمور، وقائمة رصد السجالت. ويتم بناء الخطة التطويرية باالعتماد على نتائج 

مراجعة الذاتية. يلي ذلك عمليات المتابعة والتقييم لتطوير أداء المدرسة، ثم إعداد تقارير األداء. وتشتمل ال
الخطة التطويرية على أربعة مجاالت على النحو اآلتي: التعليم والتعلم، وبيئة الطالب، والمدرسة 

 (.2015والمجتمع، والقيادة واإلدارة )الطويسي وآخرون، 
 لةءامسوال ميعلتال ودةج دةحو ئهاانشإب رةكبي طواتخ األردن في ميعلتوال ةبيرتال وزارة طتخكما 

 ةيلمالعبجودة األداء في المدارس، ومساءلة المعنيين  تقييم إلى الوحدة هذه وتهدف(. 2015) عام في
 ةبيرتال اتيريدم قدرات ءابن اللخ نم بجودة واالرتقاء ،ةئمالقا رييعاموال ننيالقواب زامتاإلل عن ةيميعلتال

 (.2018 ب، والتعليم التربية وزارة) لةءامسال قافةث زيعزتو ،نميعلموال دارسمال ءدرامو ميعلتوال
 وفي مجال جودة التعليم والمساءلة، فقد رسمت اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

( أدوارا لوحدة جودة التعليم والمساءلة منها: نقل وإحالة مسؤوليات أكبر للمديريات 2025 -2016)
والمدارس تشجيعا لالمركزية، ومتابعة النظام الخاص بشهادات وتراخيص مزاولة مهنة التعليم، ونظام 

لمدارس، تراخيص مدرسي للمدارس الحكومية. والتحقق من فاعلية تدريس المناهج الجديدة في ا
(. ومسؤولية رفع مستوى 2025واالشراف على تلبية المدارس لمعايير البناء الوطنية بحلول عام )

المساءلة في النظام التعليمي الحكومي ودعم المدارس لضمان الحفاظ على معايير الجودة األساسية. 
دئ وااللتزام بالمبا ووضع معايير تقييم خاصة بوحدة جودة التعليم والمساءلة تشمل؛ جودة التعليم،

التوجيهية الوطنية الخاصة بالمنهاج الدراسي، وبيئة التعليم. وذلك باتباع عمليات المتابعة الصارمة عن 
طريق وحدة جودة التعليم للتأكد من تنفيذ التوصيات. وتأسيس قسم خاص في وحدة جودة التعليم والمساءلة 
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( 2016، لتنمية الموارد البشرية  ستراتيجية الوطنيةوتكليفه بمهمة تحسين المدارس األضعف أداء )اال
. 

( مهام 2016( لعام )7ومن ناحية أخرى، فقد حدد نظام وحدة جودة التعليم والمساءلة رقم ) 
وحدة جودة التعليم والمساءلة على النحو اآلتي: تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات 

ت التعليمّية، والمديرّيات، ومركز الوزارة. ودعم تطوير عملّيات المساءلة في اإلدارّية الثالثة المؤّسسا
النظام التربوي، وبناء قدرات العاملين، وعقد الدورات التدريبّية وورش العمل لموظفي الوحدة. ووضع 

لتقييم ات امعايير المساءلة ومؤّشراتها، ومراجعتها دورّيًا. وإعداد أدوات القياس والتقويم الخاّصة بعمليّ 
وتطويرها. وتقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط اإلستراتيجي، ورسم السياسات 
الخاّصة بالتطوير والتحسين؛ لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها. وإعداد قاعدة بيانات للمتابعة 

وحدة. وتقديم االستشارات، والتوصيات الالزمة. والتقييم. وإعداد التقارير الدورّية والسنوّية عن أعمال ال
وعقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة، وورش العمل لموظفي الوحدة. وأّية مهّمات أخرى ُتكلَّف بها 

 (.2016)نظام وحدة جودة التعليم والمساءلة،  الوحدة
 اآلتي:  ن على عدة مراحل على النحوأوال: التقييم الذاتي: لقد تم تطوير برنامج القيادة التعليمية في األرد

(: تصميم برنامج موجه لمديري المدارس، ورؤساء األقسام، ومديري اإلدارات 2006المرحلة األولى )
 في مركز وزارة التربية والتعليم. 

(: تم اضافة موضوعات جديدة ذات عالقة بالنوع اإلجتماعي وتدريب المدربين 2008المرحلة الثانية ) 
 عليها.  

(: تحديث البرنامج وتطويره، وإضافة موضوعات ذات عالقة بالتعلم والتعليم، 2010المرحلة الثالثة )
والمراجعة الذاتية، وتحليل البيانات، والقرار المبني على البيانات، واإلدارة الموجهة بالنتائج، وتحديث 

 موضوع مهارات التمرين اإلرشادي.  
 (.   2، ص 2015يثات )الطويسي وآخرون، (: إجراء تحد2013المرحلة الرابعة )

، التقييم الذاتي للمدرسة :في برنامج تطوير المدرسةاآلتية األدوار تتولى المدرسة االردنية 
إعداد الخطة ، وومناقشة نتائج التقييم الذاتي ضمن مجتمع المدرسة لبناء الخطة التطويريةل تحليو

رجمة األنشطة الواردة في الخطة التطويرية الى خطة توالمدرسة ومجتمعها ل بصورتها النهائية من قب
، التطويرية ومتابعتها وتقييمهاة الخطثم تقوم المدرسة بتنفيذ بها. مديرية التربية والتعليم وتزويد ، اجرائية

تقديم تقرير فصلي الى المديرية عن ، ومشاركة التقدم واإلنجازات التي تحققت مع مجتمع المدرسةو
النجازات خطط المدرسة بعد مضي ثم مرحلة التقييم الخارجي تنفيذ خطة المدرسة. ل في التقدم الحاص

 (.2011)البراك، ثالث سنوات من التقييم الذاتي األو لي لها 
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يتضح مما سبق أن؛ أوال: المراجعة الذاتية، وتحليل البيانات، والقرار المبني على البيانات قد 
المدرسة في المرحلة الثالثة. ثانيا: أما التقييم الخارجي فتقوم به أضيف إلى  القيادة التعليمية لتطوير 

 وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم. وفي هذا السياق،

 نتائج مناقشة األسئلة
إن المتصفح لبرامج اإلعتماد يجد أنها تحتوي تعريفات خاصة بمفردات المحاور الواردة في  .1

لها؛ حيث توضح طريقة تفصيل المحاور. ويلي كل محور من المحاور البرامج، أو وصفا 
 تقسيمات هرمية يتم تحديد ماهيتها؛ على شكل  معايير، أو معايير فرعية.

تتضمن برامج اإلعتماد معايير شاملة تم قياسها من خالل مؤشرات األداء. تحدد برنامج اإلعتماد  .2
ي تناغم فقرات ساللم التقدير مع ما وضعت من المعايير، أو المؤشرات. وعليه يتم النظرً  ف

 أجله )بعد تحديد المعايير، والمؤشرات(.
لتعيين الفروقات في األداء في مجاالت خطة النظام التعليمي،  -في العادة –تصمم المؤشرات  .3

واألهداف التعليمية. وهذا ما يقوم ببنائه برنامج اإلعتماد بشكل واضح. فالمؤشرات تترافق مع 
ات التحليل )الوطن، واإلقليم، والمدرسة، والصف، والفرد كوحدة للتحليل(. ومن هنا فإّن مستوي

مستوى التحليل في أحد فقرات ساللم التقدير قد ال يكون مناسبا لفقرة أخرى. ولذك يتم تحديد 
 المؤشرات.

حد اتصمم ساللم التقدير لقياس مستويات المؤشرات، فإن هذه المؤشرات ال تسير في اتجاه و .4
كبعض فقرات المحور الثالث. لذلك ال بد من تحديد ما هو قابل للقياس بدقة في كل مؤشر،  

 بحيث تعكسه كل فقرة من فقرات ساللم التقدير الحقا. 
 فاعلية، وكفاءة برنامج اإلعتماد، أو ستحدَّد.  يوضح برنامج اإلعتماد كيف ُحدِّدت .5
اس من خاللها فعالية العملية، أو العمليات التي تتضمن فقرات ساللم التقدير المدخالت التي يق .6

 في كثير من المحاور. -المفترض وجوده –يقيسها المؤشر 
توضح  برامج اإلعتماد المظالت التي يحتكم اليها البرنامج عند تبنيه للنسب أو المحددات في  .7

و قانون شرية ، أ؛ كاإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد الب -إن وجدت –فقرات ساللم التقدير 
 التربية والتعليم،..الخ في التجربة األردنية. وعدم اإلكتفاء باإلشارة العامة إلى ذلك. 

 يوثق برنامج برنامج اإلعتماد المراجع التي تم اإلشارة إليها في بنوده المختلفة.  .8
أن يتم  بالشفافية؛ فالشفافية عنصر مهم في المحافظة على ثقة العامة في النظام التربوي. ويج .9

التأكد من وجود المساءلة المجتمعية للطريقة التي يتم بها توزيع التمويل، ولكيفية استخدام ذلك 
التمويل خلف بوابات المدارس، ولنتاجات المدارس، ولتحصيل الطلبة الذي هو مركز إطار 

 العمل في المدارس.
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 إبراز جوانب الميزة التنافسية في برامج اإلعتماد المختلفة. .10
 

 توصياتال
حتى نستطيع الحكم على أداء مدارس التعليم العام كان ال بد من إيجاد معايير لتقييم األداء 
المدرسي وتوضيح جوانب التميز فيها  لتعزيزها، ومعالجة أسباب الفصور من خالل معايير اإلعتماد 

ية. يوظف رسالتي توضح األسااليب والممارساات التعليمية والتربوية والشروط واحتياجات البيئة المد
اإلعتماد في تحسين جودة المؤسسات وقدرتها على مساَءلة جودة برامجها. ويوفر اإلعتماد للطلبة، 
والمؤسسات، والحكومات، والمهنيين األمن المعرفي حيث يتم ومراقبة المؤسسات ومراجعة مناهجها، 

عة كل هذه االمور والقيام وخططها، والشكاوى المقدمة بحقها. وإيصالها إلى المكاتب ذات الصلة لمراج
الضرورية. وهذا يوفر شعورا قويًا بالمساءلة للمجتمع، والطالب،   corrective بالتصحيحات 
 والحكومات.  
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 ص :خمل

دارة الجودة الشاملة في إدارة المعرفة وإى تحديد مالمح العالقة االرتباطية بين إلهدفت هذه الورقة     
نموذج مقترح يتضمن المبادئ أالمؤسسات التعليمية بصورة عامة، والجامعات بصورة خاصة، وبناء 

لى مخرجات تعليمية عالية الجودة ينعكس أداؤها على إدارتين وصوال األساسية للمنحى التكاملي لإل
 نتاجية العالية، وعلى المجتمعات بالتقدم والرفاه االجتماعي . ق العمل باإلأسوا

  

The Integrated trend of Knowledge Management and Comprehensive 

Quality Management in the educational institutions 

Dr. Mohammad  Ibraheem Al-Qaddah 

Al-Balqa Applied University - Jordan 

Abstract: 

 This paper is aimed at determining the correlative relationship features 

between the knowledge management and the comprehensive quality management 

in the educational institutions in general and universities in particular. It also 

aimed at building up a proposed model which includes the basic principles of the 

integrated trend of both managements raising up to the high quality educational 

outcomes which reflect its performance on the labor markets with global 

productivity, and on societies with progress and social welfare.    
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 مقدمة

إن االرتقاء بالمؤسسات التربوية والتعليمية صار هدفا وأداة تسعى المجتمعات إلى استخدامها وصوال    
إلى التنمية المستدامة، ولذا فقد بدأت تلك المؤسسات بخطى متسارعة للتحول من المنهجية التقليدية 

صية تقوم على بناء الشخالقائمة على تحقيق الحصاد المعرفي المجرد للمتعلمين إلى منهجية متكاملة 
المتكاملة لهؤالء المتعلمين استنادا إلى نتائج البحوث والدراسات المتعلقة باحتياجاتهم ، وقابلياتهم، 
وقدراتهم العقلية والجسمية واالنفعالية، وقد تطلب ذلك إعادة شمولية للسياسات واألهداف، 

اسب مع التحوالت العصرية نحو توظيف واالستراتيجيات األدائية ، وطرق القياس والتقويم كي تتن
استراتيجيات التفكير، واستثمار إمكانات التكنولوجيا المتطورة، واالستجابة السريعة للنتاجات المعرفية 

 التي تتدفق على مدار الساعة.
ومن الجدير ذكره أن عالمنا المعاصر يشهد تحوال غير مسبوق في تدفق المعلومات ، وتطور     

ة واالتصال، ولذا فإن مشكلة الباحثين في هذا العصر قد صارت ذات طابع انتقائي يتمثل أدوات التقني
في االختيار الصحيح للمعرفة المطلوبة وسط كم هائل من المراجع والوثائق، والنتاجات المعرفية 

التي  تالمتدفقة على مدار الساعة. كما تدفع هذه التحديات المؤسسات اإلنتاجية إلى تبني االستراتيجيا
تؤدي إلى مزيد من اإلبداع واالبتكار، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، والتميز باألداء، ولعل من تلك 
االستراتيجيات التي ولدتها الثورة الرقمية، والتي أثبتت جدواها االستراتيجيات المستندة إلى نظم إدارة 

ف المعرفة وتخزينها في بيئتها العمل على اكتشا –نتيجة لذلك  –المعرفة مما توجب على المنظمات 
الداخلية، والعمل على مشاركتها في مناخ تنظيمي داعم، وبيئة تفاعلية نشطة وصوال إلى تحقيق الغايات 

 المنشودة.
كما تبرز أهمية إدارة المعرفة في رسالتها التي تقوم على توجيه عمليات المعرفة، وتحقيق فاعليتها     

ة جديدة استنادا إلى ما هو متوافر في الجامعة من بيانات ومعلومات، عن طريق إيجاد توليفات معرفي
مما يؤدي إلى إطالق الطاقات الفكرية، وتنشيط القدرات التفكيرية لدى المتعلمين، وتنمية مهاراتهم 
بصورة تكفل لهم التعامل مع المتغيرات المستجدة، والتنبؤ بآثارها، وتطوير السبل الكفيلة باستثمارها 

 .(Laudon & Laudon, 2010)ألفضل. نحو ا
من جانب آخر فإن تلك التطورات التي تواجه اإلنسانية قد مهدت الطريق لتوظيف إدارة الجودة     

الشاملة باعتبارها ضرورة ملحة في إدارة الفرد لذاته، ومهماته وشؤونه الحياتية، كما أنها ضرورة 
صة المؤسسات التربوية والتعلمية التي تمثل العامود للمؤسسات اإلنتاجية والخدمية على تنوعها، وبخا
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الفقري للمجتمعات، والمعيار األبرز لنجاحها وتقدمها وصوال إلى أعلى درجات التشبع النفسي والمعنوي 
 (.2012والعملي )سرحان، 

وينظر إلى الجودة الشاملة على أنها مفهوم إداري عصري يستند إليه في المزج بين األساليب     
دارية والجهود االبتكارية، وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء، اإل

وتتمثل الجودة في قدرة المنتج، أو الخدمة المقدمة  (Weller, 2000).والتحسين والتطوير المستمرين 
أو  ن المستهلكعلى تلبية احتياجات المستهلك بالصورة والدرجة التي يتوقعها، وربما زيادة عنها أل

الزبون يبحث عن هذا المنتج، أو هذه الخدمة أنى وجدها، وبالصورة التي يراها الزمة له، ومن هنا 
تأتي ضرورة سعي المؤسسات إلى تحقيق الريادة، والميزة التنافسية للوصول إلى رضا المستهلك، وهذا 

أدائيا ألن كل معرفة جديدة تشكل  ال يمكن أن يتأتى بمنأى عن البحث عن المعرفة الجديدة، وتطبيقها
إضافة نوعية، وقيما مضافة في أداء األفراد ونتاجاتهم ، والسيما في المؤسسات المعنية بإعداد األفراد 
، وتشكيل الشخصيات اإلنسانية؛ إذ يتسابق أولياء األمور إلى غايات نبيلة تتمثل في شخصيات أبنائهم 

 علميا وخلقية وسلوكيا.
 :باطية من وجهة نظر الباحثيناالرتالعالقة 

تأتي العالقة االرتباطية بين إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة من سعي المفهومين إلى التميز؛     
المعرفي، والتطور التقني أحدث لدى المتعلمين احتياجات تعليمة غير معهودة، وأظهر تحديات  فاالنفجار

ة يمية ، وتتمثل في بناء استراتيجية مطورة الستثمار المعرفكبيرة لمخططي السياسات التربوية والتعل
 وتوظيف التكنولوجيا في األداء.

( على وجود عالقة إيجابية بين الرتب العلمية في الجامعات من 2008وقد أكدت دراسة المحاميد )    
 دنية.ألرحيث السعي في الحصول عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس، وضمان الجودة في الجامعات ا

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تنمية الموارد     
البشرية في المؤسسات التربوية والجامعات؛ إذ أنها تسهم في تنمية مهارات الفرد في حل المشكالت، 

جيات من معارف واستراتيواستخدام التقنيات الحديثة في التفاعل مع العالم الخارجي ، واإلفادة مما لديه 
 (.2010تعمل على تطوير األداء التعلمي في المدارس والجامعات )عاصم، 

أن التحدي األكبر الذي يواجه إدارة المعرفة ال يتمثل باألدوات   Skyrme (2002)ويرى سكارمي     
اتساق اإلبداع، و والتسهيالت والتكنولوجيا، وإنما باإلنسان القائم عليها من حيث خبراته، وقدرته على

سلوكاته مع الثقافة المنظمية مما يتطلب تبني مبدأ أساسي من مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، وهو تنمية 
 قدرات األفراد من خالل التدريب المستمر لغايات التحسين المستمر.

رة الجودة ( وجود عالقة ارتباطية قوية بين إدارة المعرفة وإدا2006كما أظهرت دراسة باسردة )    
 الشاملة، وأثرا داال إحصائيا لهذه العالقة على أداء األفراد، وروحهم المعنوية.
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( إلى أن طبيعة العالقة بين إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة 2010وأشار كل من بلقوم ولعرج )   
ارة االهتمام بإدتتمثل في أن المنظمات المتطورة التي تهدف إلى تحقيق الجودة هي التي تتوجه إلى 

المعرفة، والسيما في ما يتعلق باالقتصاد المعرفي الذي يتطلب جودة، ومستوى عاليا من المعرفة 
للحفاظ على الميزة التنافسية، كما أن التخطيط االستراتيجي والقيادة الواعية، والتحسين المستمر هي 

 لمعرفة.أدوات تحقيق الجودة الشاملة ، كما أنها وسائل فعالة إلدارة ا

( على أن الديمومة واالستمرارية في عالم يخضع للتغير المستمر ال 2017كما أكد الطهراوي )    
الجودة الشاملة الذي ال يمكن تطبيقه بالصورة المفترضة إال باتخاذ  رةيحققه إال تبني المنظمات لنظام إدا

فسية تتحقق عن طريق إبداع المعرفة عمليات إدارة المعرفة منهجا لألداء، وذلك لما تشكله من ميزة تنا
وابتكارها، مما يجعلها عامال يصعب تقليده أو محاكاته؛ فقد أضحت المعرفة حجر األساس لألساليب 

 اإلدارية في المنظمات الناجحة.
 :توجهاتاستدالالت و

ي فمؤشرات استداللية واضحة عن العالقة بين اإلدارتين فقد حدثت نقالت نوعية  نتيجة لظهور    
النظم التربوية والتعليمية من حيث رؤيتها، ورسالتها وأهدافها، وقد ترجم ذلك إلى تبني سياسات قائمة 

 على المبادئ اآلتية :
ضرورة اإلقالع عن عمليات التدريس في المؤسسات التعليمية، وتحويل تلك المؤسسات إلى حاضنات  .1

 ة، ويتدربون على المهارة، ويمارسون عملياتتعلمية، وبيئات نشطة يتفاعل فيها المتعلمون مع المعرف
 البحث بشغف وحيوية.

إعمال العقل، وتوظيف استراتيجيات التفكير والتفكير اإلبداعي في تنفيذ النشاطات التعلمية كحل  .2
المشكالت، واالستقصاء، والقبعات الست، والذكاءات المتعددة، والتخيل التأملي، واإلثارة العشوائية، 

 نية والمعرفية.والخرائط الذه

تشجيع المبادرات اإلبداعية، والحلول غير النمطية، والخروج عن المألوف في معالجة المعرفة، وحل  .3
 المشكالت، واتخاذ القرارات.

 تكليف المتعلمين بالبحث عن المعرفة في مصادرها، وإعداد مشاريع ونماذج، وأبحاث من إنتاجهم. .4

، فوقين لتحقيق المزيد من التميزتيدي الطلبة الموهوبين والمتعزيز المبادرات اإلبداعية ، واألخذ بأ .5
 واإلنجاز النوعي.

بناء ثقافة منظمية قائمة على تعظيم دور المعرفة في تقدم األمم والمجتمعات، وتبني مبادئ إدارة الجودة  .6
ل الجماعي ، مالشاملة سعيا إلى التحسين والتطوير المستمرين أداء وإنتاجية، وتنمية القيم المتعلقة بالع

 والفريق المتكامل.
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االستثمار األمثل للمستجدات المعرفية المتتابعة على مدار الساعة ، وما توفره التكنولوجيا المتقدمة من  .7
 خدمات تنعكس على تجويد األداء المؤسسي.

 :مقومات بنيوية
 لي  :ي ل على مايتطلب نجاح عمليات إدارة المعرفة في تحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية العم

بإنشاء بناء إداري خاص بإدارة المعرفة يتصف ببنية تحتية ذات مواصفات خاصة  وذلكالبنية التحتية :  .1
تنبثق من عمليات إدارة المعرفة، و يتم فيها استخدام أدوات وفنون إدارة المعرفة لتسهيل عمليات تناقل 

المؤسسي، واستخدام األدوات التقنية الالزمة إلدارة المعرفة، وتنظيمها وتداولها، وتوظيفها في األداء 
المعرفة من قواعد البيانات، ونظم دعم القرار وتخطيط الموارد، والذكاء االصطناعي ،  وتنقيب المواقع 

 االلكترونية واإلنترنت.

إن الخطوات اإلجرائية في تنفيذ المهمات األكاديمية واإلدارية واألنشطة المنبثقة الخرائط المعرفية :  .2
عنها تتم باالستناد إلى خريطة معرفية واضحة المعالم تشكل مرجعية لألفراد في الرجوع إليها ، 

لك ذواالسترشاد بها حتى أنها يمكن أن تتبلور لديهم على شكل ثقافة منظمية يتم االلتزام بها ، ويتفق 
مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة  التي تقوم على نمطية محددة المعالم في األداء ، ومواصفات مفترضة 

 لإلنتاجية . 

 

إن بنوك المعلومات ومخازن المعرفة المتوافرة في الجامعات تمثل أحد أصولها الهامة نظام المعلومات : .3
م لتخطيط والتطوير والرقابة، والمتابعة والتقوي، إذ يتم الرجوع إليها، وتوظيف محتوياتها في عمليات ا

 ؛ فهي أداتها الفاعلة في تجويد األداء، وضبط الجودة في تلك المؤسسات .

 
؛ فالمؤسسات التعليمية وال سيما الجامعات منها هي المورد األساسي الشراكة الحقيقية مع أسواق العمل : .4

بين الجامعات )المنتج ( وأسواق العمل ) المستهلك (  لسوق العمل ؛ ولذا فإنه ال بد أن تتجاوز العالقة
حدود التقييم والتنسيق إلى الشراكة الفعلية، وال سيما في مجاالت التخطيط والتقويم ؛ فأسواق العمل هي 

وسماتهم الشخصية ؛ فهذا متطلبها ، ولذا البد من  الزبون وهي التي تحدد خصائص الخريجين المهنية،
من الجامعات ، وأرباب العمل إلعادة بناء الخطط في ضوء المستجدات المعرفية، تشكيل لجان مشتركة 

ة للخريجين في مختلف التخصصات اإلنسانية و العلمية والتقنية ، وبذلك سيتحقق مبدأ يوالمعايير العالم
 آخر من مبادئ الجودة الشاملة وهو رضا العمالء . 

 

كافة األفراد مهما ارتقت مناصبهم ، ومهما كانت  ؛ فالتدريب حاجة مستمرة لدىالتدريب المستمر .5
مؤهالتهم ، وسبب ذلك عائد إلى التجدد المعرفي غير المسبوق ، مما يعني ضرورة  امتالك األفراد 
لمهارات متطّورة في االتصال ، والتخطيط والقيادة ، وهذا متطلب أساسي للوصول إلى عمل أدائي 
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، و يلتقي ذلك مع مبدأ آخر من مبادئ إدارة الجودة الشاملة متكامل في جوهره، وفي طريقة تنفيذه 
 وهو التدريب المستمر لغايات التحسين المستمر . 

 

تتعرض هذه العملية من العمليات اإلدارية كغيريها من العمليات اإلدارية إلى تعديالت  المتابعة والتقويم : .6
واصفات الخريجين ، كما أنها تستند اآلن وتغييرات سببها التدفق المعرفي في هذا المجال ، وتطور م

خرى، وعند تراجع مستوى أإلى معايير عالمية في اإلنتاجية ، ومحكات ومؤشرات ومقارنات بمؤسسات 
خريجيها في ضوء تلك المعايير والمحكات فإنها ستفقد الزبائن مما يعني فقدانها كليا لرؤية إدارة الجودة 

 الشاملة .

 :طبيق الجودة الشاملةالمعرفة في تدور إدارة 
إن توظيف عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية يترك تأثيرات ايجابية في تحقيق أهداف  

 الجودة في تلك المؤسسات ،  ويتضح ذلك فيما يلي :                   
لى خبرات ن إأنها تؤدي إلى زيادة في جودة اإلنتاجية في المؤسسات التعليمية نتيجة لتعرض المتعلمي .1

 نوعية متطورة من المعرفة المتجددة .

تطوير مستوى أداء األفراد من أكاديميين وإداريين مما ينعكس على نموهم المهني، وكفاياتهم الوظيفية  .2
، وهذا يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على دخولهم، وسمعتهم الوظيفية مما يسهم في تسابق المؤسسات 

 التعليمية على استقطابهم .

ومؤسسات مدنية وأسوق عمل؛ إذ أن كثيرا من تلك  تحقيق رضا الزبائن من طلبة وأولياء أمور، .3
األسواق تعمل على استقدام وتوظيف خريجي جامعة ما ، أو معهد مهني ما لما تشكل لديهم من صورة 

 حول أداء تلك الجامعة وخريجيها .

م ورأسمالها البشري مما يسه لمواردها المادية ،تحقيق قدرة المؤسسة التعليمية على االستثمار األمثل  .4
 في الحد من عمليات الهدر، وتقليل الكلفة وصوال إلى الكفاية اإلنتاجية بأفضل مستويات الفعالية .

 
ويالحظ هنا أن اعتماد إدارة الجودة الشاملة للتحسين المستمر مبدأ أساسيا من مبادئها للمحافظة     

زبائن جدد من داخل البالد وخارجها يتكامل مع فلسفة إدارة المعرفة  على الزبائن، بل واستقطاب
وعملياتها التي تسعى إلى استقطاب المعرفة، وابتكار معارف جديدة لتوظيفها بصورة تنعكس إيجابيا 
على أدائها ومخرجاتها ، وهذا بدوره يصب في بوتقة المبدأ المحوري إلدارة الجودة الشاملة، وهو 

 مر .التحسين المست
 مالمح الدور التكاملي إلدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة:
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يمكن القول إن إدارة المعرفة و إدارة الجودة الشاملة تتكامالن في الرؤية و األهداف التي تتطلع     
 على النحو اآلتي :  يمكن بلورة مالمح هذا الدوروإليها المؤسسات نحو التمّيز ،  

 
هم بصورة واضحة في تحقيق الكفاءة التي تشير إلى إنجاز العمليات بأقل ما يمكن أن إدارة المعرفة تس .1

من الكلفة )المال ، الوقت ، الجهد المبذول(، وتوفير مردود مالي، وال سيما في القطاع الخاص ، وقد 
 ةأدى ذلك إلى خلق وإيجاد ما يسمى بصناعة المعرفة التي صارت هدفا استراتيجيا للمؤسسات اإلنتاجي

 على تنوعها.

أنها تسهم في تحقيق الفاعلية ؛ إذ تتحقق األهداف المخطط لها بصورة جلية ، ويمكن مالحظة ذلك عن  .2
طريق مؤشرات استداللية تتصل بجودة خريجي الجامعات وكفاياتهم المهنية ، ومؤشرات دالة على 

ة التي في بوتقة الجودة التنافسيفي الجامعة ، وهذا يصب  واإلداريةجودة األنشطة والفعاليات التدريسية 
تؤثر إيجابا على سمعة الجامعات، واستقطابها للطلبة ، كما أنها تساعد في الوقت ذاته أصحاب القرار 

 على اتخاذ القرارات الحكيمة في الوقت المناسب .   

ة على اإليجابيوانعكاساتها  واإلدارية،أن الخبرة النوعية المتجددة لدى كل من أعضاء الهيئة التدريسية  .3
الطلبة تؤدي إلى والدة استراتيجيات وأساليب عمل جديدة يتم فيها إنجاز المهمات بالطريقة األفضل، 

 وبالحد األدنى من األخطاء .

أن إدارة المعرفة تنمى لدى األفراد والمؤسسات الجامعية مهارة التكيف السريع تبعا للظروف المستجدة  .4
لزمن الالزم لمتطلبات التحّول ، وهذا يمكنها من المحافظة على ، والمعارف المتدفقة دون هدر ل

 (Brokmann,Ashley,2002).مكتسبات الجودة واستمرارها  

أن إدارة المعرفة تعمل على تفعيل عملية تداول المعرفة باستخدام استراتيجية التعّلم الجماعي، وتتخذ  .5
ة خبرات، وانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفاإلجراءات الكفيلة بتنشيط التشارك المعرفي، وتبادل ال

صريحة مشتركة ، ويلتقي هذا مع مبدأ آخر من مبادئ إدارة الجودة الشاملة الذي يقوم على عمل الفرق 
والمجموعات المتخصصة في إنجاز مهمة جزئية في إطار متكامل من المهمات التي تصب في الهدف 

 الرئيس . 

من أشكال األداء التعاوني القائم على تحريك المواهب، وتنشيط وتمثل الجودة شكال مثاليا     
االستعدادات، وتوظيف القدرات لكل من اإلدارة والعاملين، وذلك باستخدام فرق العمل المتكاملة، ولذا 
فهي تقوم على ثالثة مقومات أساسية هي اإلدارة التشاركية والتحسين المستمر في العمليات، واستخدام 

 (.2006فرق العمل )مجاهد وبدير، استراتيجية 
أن الوصول إلى الجودة الجوهرية في المنظمة يقوم على استشراف الحاجات المستقبيلة للزبائن ،  .6

وتوظيف اإلمكانات التقنية الالزمة كالماسحة الضوئية، وتطبيقات الذكاء االصطناعي، وهذا كله ال 
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ها الفريدة في خلق التمّيز والتفوق على المنظمات يمكن أن يتأّتى إال عن طريق إدارة المعرفة، وأدوات
المنافسة ، واالستجابة السريعة لمتطلبات الزبائن ؛ " فالجودة الجوهرية القائمة على المعرفة تكون 

داخلي في المنظمة مما يجعل منها معرفة غير قابلة لالستنساخ أو التقليد  –سياقية ذات طابع ذاتي 
 . (160، 2008بسهولة ".)نجم، 

 المبادئ األساسية للمنحى التكاملي : 
يستند األداء المتناغم والمتكامل إلدارة المعرفة وإدارة الجودة إلى جملة من المبادئ التي يفترض     

 االلتزام بها في المؤسسات التعليمية ، وأهمها : 
  : مكونات االساسية للمنحى التكامليال

 اآلتية :يقوم هذا المنحى على جملة المكونات 
: وتتمثل في البحث عن المعرفة أّنى وجدت وتوظيفها، وإنتاجها بهدف تجويد األداء الرؤية المشتركة .أ

  بكفاية وفاعلية.

باستثمار المعرفة المتجددة للوصول إلى مخرجات تمتلك كفايات مهنية رفيعة في الرسالة المشتركة:  .ب
   حقول اإلنتاج المتنوعة.

ينطلق بناء هذه الخطة من رؤية الجامعة ورسالتها، واألهداف التي تصبو إلى  خطيط االستراتيجي :الت .ج
في هذا الصدد على أن رؤية بال عمل هي مجرد    Joel Parkerالوصول إليها، "وقد أكد جويل باركر 

حلم، وأن عمال بال رؤية مضيعة للوقت، وأن رؤية بعمل قادر على تغيير العالم" )درة وجرادات، 
2014 ،32). 

ي إذ أن النتاجات البحثية الت ولعل إدارة المعرفة هي االستراتيجية الناجعة في تحقيق هذه المرامي ؛   
تفرز تفسيرات للظواهر الطبيعية و اإلنسانية بحاجة إلى خطط عملية إجرائية الستثمارها ، و توظيفها 

ج تتمثل في االستثمار األمثل لنتائبما فيه مصلحة اإلنسان و سعادته ، وهذا يحتاج إلى منهجية جديدة 
البحوث و الدراسات ، و السعي إلى نتاجات معرفية جديدة يتم توظيفها في تعديل تلك الخطط و 

  مساراتها.
نظرا لما يواجهه عالم األلفية الثالثة من متغيرات مفصلية تتحكم في توجيه هذا د. القيادة اإلبداعية: 

ن بحاجة إلى قادة قادري –وبخاصة الجامعات منها  -سسات التعليمية ، العالم نحو آفاق جديدة، فإن المؤ
على تتبع تلك المتغيرات ، وأثر كل منها على الحياة اإلنسانية، وذلك بتبني عمليات إدارة المعرفة بحكم 
أن المعرفة هي المادة التي يتحقق عن طريقها اإلبداع والتمييز الذي ال يمكن الوصول إليه إال بتداول 

(؛ فالقيادة مصدر إلهام 2018المعرفة ، والنتاجات البحثية ، وبراءات االختراع ،  وغيرها ) عواد، 
لألفراد، يسيرون وراءها، ويسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النجاح والتفوق انطالقا من ثقتهم 

 بقدرات القائد، وتوجهاته.
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ة ح القائم على االتصال الشبكي بين الوحدات اإلداريويتطلب ذلك تبني استراتيجية النظام المفتو     
فيما بينها، واألقسام األكاديمية، والفرق أو المجموعات المنبثقة عنها، وذلك في إطار من الشفافية، 
والعدالة التنظيمية مما يسهم في تبادل المعارف، والخبرات، كما يساعد ذلك على تحول تلقائي لكثير 

مختزنة لدى األفراد إلى معرفة صريحة يستفيد منها زمالؤهم، كما أنها في من المعارف الضمنية ال
  النهاية ستصب في بوتقة رأس المال الفكري للجامعة.

 
بناء ثقافة منظمية تؤمن مبادؤها بأهمية المعرفة، وضرورة  ذلك بالعمل علىوهـ. الثقافة التنظيمية : 

داء متناغم ومتكامل بين الوحدات اإلدارية واألقسام البحث عنها، وتناقلها بين األفراد وصوال إلى أ
 األكاديمية في الجامعة.

 
ويكون بأداء متسق ومتناغم تنفذه الفرق والجماعات المتخصصة في إنجاز مهمات و. العمل الجماعي : 

محددة لها، ومن مفاتيح نجاح هذا المبدأ عمليات التشارك المعرفي، ونظام االتصال الشبكي المفتوح 
 بين األقسام األكاديمية، والوحدات اإلدارية في الجامعة.

وذلك بالبحث عن المعرفة في مصادرها المتنوعة من قواعد بيانات، ومكتبات، ز. التنقيب عن المعرفة : 
 ومراكز بحث وتطوير، وخبراء ومتخصصين، إضافة إلى المعرفة المخزنة لدى األفراد 

 ء األفراد مرجعية مهنية متخصصة في حقولهم.على شكل معرفة ضمنية؛ إذ يعتبر هؤال
: تمثل هذه العملية األداة الفاعلة لعمليات إدارة المعرفة ألنها تؤدي إلى تنامي  المعرفي التشاركح. 

المعرفة، وتعاظمها لدى جميع األطراف في الجامعة عن طريق المشاركة الفاعلة في تبادل األفكار، 
 المهنية. والخبرات والمهارات، والممارسات

( هذه العملية بأنها توزيع للمعارف، وتناقلها وتقاسمها، ونشرها لتكون متاحة 2013ويعرف السيد )    
لكافة األفراد في المؤسسات، ولذا فهي تتيح االستفادة من الموارد الذهنية، وتوفر إمكانية أحسن لالبتكار 

 والتطوير و اإلبداع.

أحد أبرز أسباب التركيز على المشاركة المعرفية بحد ذاتها أن (   Zmud ،2000ويرى زمد )    
إذا لم يتم مشاركة هذه المعرفة مع اآلخرين، وتمكينهم من   أنها ال تؤدي إلى أداء متفوق للمنظمة

 استخدامها دون تحميل المنظمة تكلفة باهظة .
ة جامعة؛ إذ ُتعد هذه العمليويكون ذلك بنقل المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين داخل ال    

أن عملية  Kokas( 2002ويبين كوكاس ) .خطوة حاسمة نحو تحقيق عملية التشارك داخل الجامعة
انتقال المعرفة تعني إيصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب، 

 والكلفة المناسبة.
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ويكون عن طريق تشكيل فرق متخصصة من األكاديميين واإلداريين، والطلبة  ط. توظيف المعرفة :
لتطوير عمل الجامعة بحيث يطال عمليات التدريس في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، واستراتيجيات 
التعلم القائم على التفكير والتفكير اإلبداعي، كما يتصل بالبحوث والدراسات النوعية من حيث إجرائها، 

ف نتائجها، وتوصياتها المتفق عليها من قبل تلك الفرق المتخصصة، ويضاف إلى ذلك الفرق وتوظي
المتخصصة بخدمة المجتمع المحلي، وتقييم سوق العمل، وتقديم الخدمات المتبادلة بين الجامعة 

 والمؤسسات المدنية من حولها.
في ؛ إذ يتم فيها تبادل اآلراء حول : تستند هذه العملية إلى عمليات التشارك المعر المعرفة إنتاج ي.

مفاهيمها ومبادئها، وتعميمها، وتطرح من قبل المتخصصين تفسيرات متنوعة قد تبدو متفقة حينا، 
ومختلفة في أحايين أخرى مما يسهم في الوصول إلى آراء مشتركة، كما يمكن أن تقود إلى أفكار 

ارك، وهذا يعني أنها عملية داعمة لإلبداع، جديدة، ومعارف جديدة لم تكن موجودة قبل عمليات التش
 والتميز في الجامعات.

تطوير عمليات إدارة المعرفة لدى األكاديميين اإلداريين والطلبة، وذلك من  يتم. التدريب المستمر : ك
خالل الدورات التدريبية المتواصلة تبعا لعمليات التدفق المعرفي المتخصصة في شتى الحقول، 

تنتاجات، وتصورات تنعكس على الخطط التدريسية للتخصصات، والعمليات اإلدارية والوصول إلى اس
 المساندة.

وذلك بتبني معايير عالمية لقياس األداء األكاديمي واإلداري، واعتمادها مرجعية ل. التحسين المستمر : 
يين كاديميين وإدارلقياس األداء، ومن المستحسن أن تكون هذه المعايير معلنة للعاملين في الجامعة من أ

توظيف معطيات التغذية  ألنها تسهم في تنامي مهارة التقويم الذاتي، وتبنيها من قبلهم ، إضافة إلى
الراجعة مرحليا أثناء العمليات لتعظيم المؤشرات اإليجابية، ومعالجة االختالالت أوال بأول قبل 

 استفحالها.
المؤسسات ألن التجديد والتطوير ال يتأتى إلى عن طريق مفتاح التجديد والتطوير في المعرفة  أن    

معرفة جديدة قام على إنتاجها العنصر البشري الذي يتفاعل مع المعرفة ، ومن جانب آخر فإنها ستعمل 
على إنجاز مهماتها بصورة خّلاقة مبتكرة، كما أنها تقدم حلوال إبداعية للمشكالت المعترضة ، ومن 

ته المعرفة من ابتكارات إبداعية في مجال التكنولوجيا مما أدى إلى تجويد األمثلة على ذلك ما وفر
  .المخرجات، وتوفير الوقت، وإنجاز المهمات بصورة متطورة

: ويقوم على المعرفة التي يتم إبداعها ، وإنتاجها في البحوث والدراسات، و الفكري المال رأس  م.
لمعرفة قادرا وراغبا في تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة التحول الفّعال للمعرفة؛ فحينما يكون مالك ا

صريحة يشارك فيها األفراد اآلخرون فهذا يعني انتقالها من معرفة فردية إلى معرفة منظمية تسهم في 
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كما تشكل صورة ناصعة، وسمعة طيبة  بناء رأس مال فكري تنعكس على الجامعة أداء ومخرجات،
 مي.على المستويين المحلي والعال

 
 :كلمة أخيرة

إن االستناد إلى تلك المبادئ والمكونات السابقة في إدارة المعرفة، وتطبيقها بالصورة المفترضة     
سيؤدي إلى مكتسبات تعود على األفراد، والجامعات، والمجتمعات الحاضنة لها بآن واحد، ومن أهم 

 تلك المكتسبات:
 ة.تها المهنيوتمتلك المهارة، وتحقق أداء رفيعا في مجاالتخريج أجيال تؤمن بالمعرفة أداة للتقدم،  -

 بناء رأس مال فكري زاخر بالخبرات النوعية، والمعرفة المتجددة يسهم في تطور الجامعات، ورياديتها. -

تحقيق مردود مالي مرتفع نتيجة امتالك الجامعة لميزة تنافسية عالية، وتحقيقها لقيم مضافة قد تتجاوز  -
 لمخططة.حدود أهدافها ا

الوصول إلى مستويات مرجّوة من التحضر، والرفاه االجتماعي، وااللتزام بأخالقيات المهن، والتعامل  -
 سانية !اإلنساني؛ إذ ال خير في معرفة تتطاول على معايير منظومة القيم اإلن

 

 

 أنموذج المنحى التكاملي إلدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف المشتركة الرسالة المشتركة                  

التخطيط 
 االستراتيجي 

 العمل الجماعي الثقافة التنظيمية القيادة اإلبداعية

 التنقيب عن المعرفة
اكتساب المعرفة 

 )التشارك المعرفي(
توظيف المعرفة في 

 األداء
 إنتاج المعرفة 

 )اإلبداع ، االبتكار(

 التحسين المستمر التدريب المستمر

 النتاجات النوعية
 المخرجات النوعية

 الرؤية المشتركة
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 تقدم الطلبة في"أثر التواصل الفعَال بين المدرسة وأولياء األمور 

 أكاديمياً وتربوياً"
 

 المؤلف : م. ايمن شحادة
 شركة كتاتيب للحلول التقنية

aymansh@katateebts.com 
 

 مقدمةال

تعد التربية واحدًة من أهم المقاييس التي ُيبنى عليها تطور األمم وارتقاء الشعوب، والتي تهدف         
ي تربية مركز الثقل األكبر فبدورها إلى تكوين اإلنسان الصالح، معتمدًة في ذلك على أسرته التي تشكل 

 األمم الحضارية. األبناء، وتخريج جيٍل قادٍر على النهوض بأمته ومزاحمة مثيالتها من

التي سعى  التعليمية واألدبية واحدًة من أكثر القضايا والمدرسة األسرة بين وعليه شكلت العالقة       
 ،فيه تعيش الذي الوسط عن معزولًة قديمًا الخبراء لدراستها وبنائها بالصورة األمثل، فكانت المدرسة

ة، فال تهتم بدراسة دوافع تصرفات الطلبة، وال اجتماعي أو ةمادي ابطور ةأي المحيطة ا بالبيئةتربطه ال
 ال إدارية دائرةك المدرسة إلى ينظرون أولياء األمور كانتكترث لظروفهم ومشكالتهم اليومية، فيما 

 ا.شؤونه في التدخل يجوز

التغيرات المتسارعة والتطورات الهائلة التي طرأت على المجتمعات المختلفة، تحديًا وأحدثت        
هائاًل أمام المسيرة التعليمية، مما خلق شكاًل جديدًا من العالقات التي تجمع المدرسة بطلبتها، وتلك التي 

اكة، ف بناء عالقة شرلتبدأ المدرسة مرحلة التعاون الوثيق مع األسرة بهدتجمع المدرسة بأولياء األمور، 
تعود بالنفع على األبناء، سعيًا وراء تحقيق األهداف المدرسية التي تتقاطع في مصالحها مع رغبات 

 األسرة وطموحاتها.
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وعليه أصبحت العملية التربوية بمثابة تلك المسئولية المشتركة التي تقع على عاتق المدرسة        
ألمور ال تنتهي عند التحاق أبنائهم بالمدرسة، كما أن دور واألسرة على حد سواء، فمهمة أولياء ا

(، ونظرًا ألهمية العالقة التي تجمع 2007المعلمين ال يتوقف عند انتهاء اليوم الدراسي. )الحربي: 
المدرسة بأولياء األمور، تأتي هذه الدراسة من أجل التعرف على أبرز طرق التواصل الفعال التي يمكن 

لتي تجمع بين المدرسة وأولياء األمور، بما ينعكس إيجابًا على المسيرة التعليمية ويترك االستعانة بها وا
 األثر األفضل في نفوس الطلبة، األمر الذي يعزز من رغباتهم في تحقيق الطموحات واألحالم المختلفة.

 األمور، وحجمالدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة التي تجمع المدرسة بأولياء تهدف هذه         
التفاعل المتبادل بين الطرفين، مع تحديد أثر هذا التفاعل على نفوس الطلبة والنفع العائد على قدراتهم 
التحصيلية والسلوكية، وتقديم مقترحات تكنولوجية تساهم في تعزيز هذا التفاعل يقدمها " كتاتيب " التطبيق 

 التواصلي التعليمي المثير لالهتمام.
لت الدراسة من المقدمة واإلجراءات المنهجية وثمانية محاور، كان من بينها الدراسة وتشك        

( شخص من أطراف 4711( مدرسة مستهدفًة )16( سؤااًل وُطبقت على )29الميدانية التي تكونت من )
 العملية التعليمية األربعة )الطالب وأولياء األمور والمعلمين واإلداريين( وخلصت إلى مجموعٍة من

 النتائج والتوصيات التي يمكن تطبيقها في المدارس بهدف تطوير مستوى التواصل والتعليم فيها.
وتضمنت الدراسة مجموعًة من المصطلحات والمفردات الرئيسية التي جاء أبرزها كاآلتي:         

عريفات سة على تاالتصال، التربية، األثر، المدرسة، الطلبة، أولياء األمور، كتاتيب، بحيث احتوت الدرا
 علمية محددة لجملة المفاهيم المقدمة بما يضمن إيصال المعلومة بصورة سهلة إلى القارئ.

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة العالقة التي تجمع المدارس بأولياء األمور، وأثر         
هذه العالقة على أداء الطلبة ومستوياتهم التحصيلية والسلوكية، والوقوف على أكثر الجوانب التي تدفع 

 .أولياء األمور للتفاعل مع المدارس وأنشطتها المختلفة

 أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية العالقة التي تجمع المدارس بأولياء األمور، وقلة الدراسات         
التي ناقشت واقع هذه العالقة والعقبات التي تواجهها، مع وضع حلول ومقترحات تساهم في تعزيز 

 ى التعليمي ككل.الجانب التفاعلي بين المدارس وأولياء األمور، بما يعود بالنفع على المستو

 عناصر مشكلة الدراسة:
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تتضمن مشكلة الدراسة، مجموعة من العناصر يتقدمها المدارس وما تتضمنه من أطراف للعملية         
التعليمية التي تشمل المعلمين واإلداريين والطالب وأولياء األمور، بحيث تسعى هذه الدراسة إلى رصد 

 لفائدة العائدة على العملية التعليمية من تعزيز هذا التواصل.العالقات التي تجمع هذه العناصر، وا

 أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على طبيعة العالقة التي تجمع المدارس بأولياء         
 األمور، وأثر هذا التفاعل على مستوى الطلبة من الناحيتين التحصيلية والسلوكية، مع تقديم مقترحاٍت
وتوصياٍت تعزز من خلق تواصل فعال بين الجانبين، األمر الذي يساهم في تطوير المستوى التعليمي 

 بصورته العامة.

 فرضيات الدراسة:

في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، تم بلورة تساؤالت الدراسة في تساؤل رئيسي هو:         
فيما انبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت األمور؟ ما طبيعة العالقة التي تجمع المدارس بأولياء 

 الفرعية التي جاءت على النحو اآلتي: 

 ( ما أشكال التواصل المتبعة بين المدرسة وأولياء األمور؟1      
 ( ما حجم التفاعل الذي تقوم به المدرسة مع أولياء األمور؟2      
 كنولوجية الحديثة في التفاعل مع أولياء األمور؟( هل تستفيد المدرسة من التقنيات الت3      
( ما هي الطريقة المتبعة عند أولياء األمور لالطمئنان على أبنائهم أثناء تواجدهم في الحافلة 4      

 المدرسية؟
 ( ما أثر رفع مستويات التواصل على أداء الطلبة التحصيلي والسلوكي؟5      
 ( ما أهمية استخدام تطبيٍق تكنولوجي في تطوير العالقة بين المدرسة وأولياء األمور؟6      

 

 المحور األول: مفهوم االتصال والتواصل 

تعد كلمة االتصال واحدًة من المصطلحات المشتقة عن اللغة الالتينية، وتعود أصولها إلى كلمة         
(communis والتي تعني باللغة ) العربية المشاركة، أي االشتراك في المعلومات وتبادل المعارف

(، ويتفق العلماء على محدداٍت عدة لتعريف االتصال 2011والمشاعر واالتجاهات )شلدان وآخرون : 
التي يستعين بها الناس من خالل الرموز لبناء المعتقدات والمعاني  التفاعل الذي يراه البعض بأنه " عملية
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بما يشكل لديهم صورة ذهنية تعمل على بناء أفكارهم واتجاهاتهم ومواقفهم تجاه قضايا في عقولهم، 
 (.2014محددة " )معروف : 

وتتشكل عملية االتصال من أربعة عناصر ال يمكن التخلي عن واحدة منها، والتي يمكن تحديدها        
يمكن حصر أهداف االتصال في (، فيما 2003في : المرسل والمستقبل والوسيلة والرسالة )الموسى: 

خمسة أهداف اتفق عليها الخبراء، وهي األهداف التنظيمية، واألهداف اإلعالمية التثقيفية، واألهداف 
االقناعية، واألهداف التعليمية، إضافة إلى األهداف االجتماعية التي ترتبط بمفهوم هذه الورقة البحثية 

 (.2001)نصر اهلل : 

ة التواصل فيمكن تلخيصها في اعتبارها عملية اجتماعية مستمرة، إضافة إلى أما خصائص عملي       
كونها عملية دائرية ومعقدة، مع التأكيد على اعتبارها بمثابة عملية ال يمكن إلغاء نتائجها، فما يترتب 
 من تأثير ناتج عن عمليات التواصل المختلفة يصعب إزالته أو إلغاؤه كما يعتقد البعض )أبو عرقوب،

(، ويرى الخبراء أن أهمية عملية التواصل تكمن في التعليم والتثقيف والتقارب االجتماعي، إضافة 1993
إلى دورها في التنشئة االجتماعية، وما تقوم به من تحفيز وترفيه، إضافة إلى الحاجة لعمليات التواصل 

 (.2005من أجل توكيد الذات وتحقيق النجاح وإثباته. )الرشدان، 

وأولياء األمور: أهمية التواصل بين المدرسة الثانيالمحور   

ما له من ل ،للطلبة السلوكييعد التواصل الفعال بين أولياء األمور والمدرسة من أهم ركائز التقدم        
وتسليط الضوء على نقاط القوة وتعزيزها، مع رصد النقاط ذات في متابعة األمور الدراسية  بالٍغ أثٍر

والعمل على تجاوزها وتعديلها، األمر الذي يؤدي إلى زيادة تحصيل المستوى التحصيلي العالقة بالضعف 
والسلوكي للطلبة، وثبات دوامهم وتقليص محاوالت التغيب ألسباب واهية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين 

 المجتمع بصورة عامة والبيئة المدرسية على وجه الخصوص.

تحاق الطفل بالمدرسة يعني انتهاء مهمة األسرة من الناحية التحصيلية ويعتقد البعض خاطئًا أن ال       
 اعتمدها تيال المتخصصة والسلوكية، بحيث تنتقل هذه المهمة بشكل كامل إلى المدرسة باعتبارها البيئة

حورية ) .األبناء والرقي بسلوكهم ورسم مالمح المستقبل المتعلق بسنواتهم القادمة لتربية المجتمع
 (.2013:  وآخرون

 سةالمدر نجاح ويتوقف ملحة، تمثل ضرورًة المحلي والمجتمع المدرسة بين التواصل إن عملية       
 وعليه فإن تعزيز الصلة التي تجمع المدرسة المحيط، المجتمع مع تقيمها التي مدى الصلة على فشلها أو
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ة بالطلب المدرسة باهتمام المجتمع بالمجتمع وما يحتويه من أولياء لألمور تعد خطوة هامة نحو إشعار
 (.2001واألخذ بيدهم نحو مستقبٍل أفضل )البوهي : 

 يه والتي وأنشأها أوجدها الذي المجتمع عن نفسها تعزل أن اإلطالق على تستطيع ال فالمدرسة       
اف عفحسب، بل تعمل دون أن تدري على إض بالمجتمع تضر ال ذلك تفعل التي المدرسة أن إذ منه، جزء

إن عالقة المدرسة باألسرة يجب (، وعليه ف1985قيمتها ومقومات وجودها المتعددة )األحمد وآخرون : 
 مبادئ التواصل والتفاعل والشراكة الحقيقية فإن كانت هذه الشراكة فاعلة فقد ننشئ أفرادًا ىأن ترتكز عل

 صالحين قادرين على خدمة المجتمع في المستقبل.

 تفعيل أهمية على والتعليم في الدول العربية التربية التابعة لوزارات واألنظمة اللوائح وتنص       
 التحصيلي المستوى مناقشة منها األهداف من مجموعةٍ  لتحقيق وأولياء األمور، المدرسة بين العالقة

 ذات ةميالتعلي الموضوعات مع دراسة وتشجيعها، ورعايتها اإلبداع لديهم وتقدير أوجه والسلوكي للطلبة،
المدارس  عمل تطوير إلىتهدف  التي والمقترحات التوصيات وتقديم بالمدرسة، بالمهام المرتبطة الصلة

 (2007)الحربي :  بصورته العامة

: نتائج دراسات عالمية ووطنية حول أهمية التواصل بين المدرسة وولي األمرالثالثالمحور   

تمثل الحياة المدرسية مجتمعًا مصغرًا يتيح للطفل فرصة االنتقال من المحيط األسري الصغير           
إلى محيط أوسٍع وأكثر تباينًا، وعليه يؤكد علماء التربية ضرورة ارتباط المدرسة بحياة الناس حيث 

عن العالم  أربعة بمعزٍل األثر المتبادل بين الطرفين، فالمدرسة ال يمكن لها أن تؤدي وظيفتها بين جدراٍن
 الخارجي.

ويمكن وصف العالقة بين المدرسة واألسرة، بالعالقة التكاملية التبادلية، فالبيت هو المورد           
األساسي للطلبة الذاهبين إلى المدرسة، كما أن توطيد العالقات بين األسرة والمدرسة يعني تحقيق 

لها كال الطرفين، ويعزز من فرص نجاح العملية التربوية  األهداف التحصيلية والسلوكية التي يسعى
بكل أبعادها والتي تتشكل من عناصر تتعاون فيما بينها من أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة، وهو 

 األمر الذي يصعب تحقيقه دون تعزيز التواصل والتفاعل بين أولياء األمور والمدرسة.

الوطني إلحصائيات التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم في المركز وأكدت دراسة أعدها          
(، عن حصول الطالب الذين يتفاعل آبائهم مع المدرسة على 1998الواليات المتحدة األمريكية عام )

 مستويات تعليمية أفضل وأكثر تطورًا، من زمالئهم الذين يغيب آبائهم عن هذا التفاعل.
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( عن 2016ثة " جيسكا بول " والمعدة بالتعاون مع باحثين آخرين عام )كما كشفت دراسة الباح        
نتائج مثيرة تتعلق حول وجود عالقات تجمع تفاعل اآلباء بالمستوى الصحي ألبنائهم، حيث تقول الدراسة 
أن تفاعل اآلباء مع المدارس ينعكس إيجابًا ويؤثر بصورة جيدة على المستوى الصحي ألبنائهم، أما 

(، فترى أن مشاركة األم في األنشطة 2006ريتشارد فليتشر وسيمون سيلبرغ " المعدة عام )دراسة " 
التي تنظمها المدرسة أعلى من تلك المشاركات التي يقوم بها األب، خاصة في المرحلة التعليمية 
 االبتدائية، وذكرت الدراسة أن أولياء األمور يفضلون المشاركة في األنشطة المدرسية الرياضية

 والخارجية إضافة إلى اهتمامهم بالحالة األمنية هناك.

فيما يرى مركز الدراسات التطبيقية التابع لوزارة التربية والتعليم في كلية التقنية العليا للطالبات        
( والتي استهدفت " أنماط النجاح والرسوب في المدارس الثانوية 2012بالشارقة في دراسته المعدة عام )

في الشارقة " أن نصف أولياء أمور الطلبة المتغيبين عن األيام الدراسية دون أسباب واضحة، هم العامة 
أميون أو على أكثر تقدير من حملة الشهادات االبتدائية، مما يعني افتقارهم للمهارات والوعي الالزمين 

 للتواصل مع المدرسة وضبط سلوك أبنائهم وحثهم على تقديم األفضل.

ر الباحث السعودي جابر الحربي بإيجابية إلى االرتفاع الملحوظ الذي تشهده عمليات التفاعل وينظ       
بين المدارس وأولياء األمور في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن تطور التعاون بين الطرفين ال 

المرشدين  يقلل من وجود معيقات تواجه هذا التفاعل، أبرزها المعيقات االجتماعية التي تستهدف
 والمعلمين وأولياء األمور على حد سواء.

آراء خبراء التنمية البشرية والتربية في عمليات التواصل المختلفة: الرابعالمحور   

تعد تنمية الذات واحدًة من أهم المكونات التي ترتكز عليها التنمية البشرية، والتي تعرف بأنها           
يبذله اإلنسان من أجل تنمية مهارات حياته العملية، والتي تتضمن ذلك العمل الجاد والمستمر الذي 

 بدورها مهارات القيادة وإدارة الوقت، إضافة إلى المهارات المتعلقة باالتصال والتواصل وسبل تفعيلها.

ويرتكز خبراء التنمية البشرية في حديثهم على موضوعات عدة، يتقدمها تلك التي تعنى           
والتواصل، وسبل اإلقناع والتأثير على اآلخرين، أما في مجال التربية، فقد نشأ مصطلح " باالتصال 

التواصل التربوي " وهو أحد أشكال التواصل الفعال، لكنه يتميز عنه غيره باعتباره تواصاًل تم من أجل 
فة رها المختلالتربية فقط، مما يعني أن التربية ال يمكن لها أن تحقق أهدافها دون تواصًل مع عناص

 كالطلبة والمعلمين واآلباء وغيرهم.
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فقد قدم د. إيريك بيرل نموذجًا متميزًا للتشافي من خالل إعادة اتصال الناس بأنفسهم واآلخرين،           
( لغة مختلفة، وقام من خالله بتدريب أكثر من 39من خالل كتابه " إعادة االتصال " المترجم إلى )

دتهم على تحسين قنوات االتصال الخاصة بهم، والتشافي من أمراض عضوية ( ألف شخص ومساع100)
 ونفسية متعددة.

ويؤكد خبير تطوير الذات مجدي حمدان، أن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي،           
ي زيادة نجح ف أثرت بصورة ايجابية على التنمية البشرية وجوانبها المختلفة، مؤكدًا أن اإلعالم الجديد

مساحة التواصل الفعال بين الراغبين، وعزز من فرص الوصول إلى ماليين األشخاص خالل زمن 
قياسي، ودون تكلفة باهظة، مما يعني أن االرتقاء بقدرات الراغبين أصبح خطوة يسهل تحقيقها حال تم 

 استغالل مواقع التواصل االجتماعي بصورة حسنة.

 

لنقال الوسيلة األكثر سهولة للتواصلالهاتف ا: الخامسالمحور   

أصبح الهاتف النقال واحدًا من أكثر االختراعات المستخدمة إلحداث عمليات تواصل فعالة مع          
اآلخرين، والذي ساهم بدوره في تغيير نمط الحياة اليومية، وخلق حالة أكبر من التفاعلية بين المستخدمين 

تعتمد على الصوت والصورة واستخدام مقاطع الفيديو وغيرها من لما يتمتع به من خدمات ومميزات 
 الوسائط المتعددة.

وكشفت العديد من الدراسات العالمية عن نتائج مثيرة تتعلق بالهاتف النقال فشركة تطوير          
( مرة بصورة 253البرمجيات " ريسكيوم تايم " أكدت أن المستخدمين يتحققون من هواتفهم النقالة )
الث لما يقرب من ثيومية، فيما أكدت دراسة أخرى قيام المستخدمين بالنظر إلى شاشات هواتفهم الذكية 

 ساعات يوميًا.

( من المستخدمين، %81أما موقع " ديلي ميل " البريطاني فقد نشر نتائج دراسة تقول أن )         
( من المستخدمين فيتحققون من %63يفضلون إبقاء هواتفهم النقالة بالقرب منهم طوال الوقت، أما )

المستجدات خاصة تلك التي تتعلق بمواقع التواصل هواتفهم الذكية حتى أثناء النوم للتعرف على آخر 
 االجتماعي.

( من مستخدمي الهواتف %15هذه النتائج المثيرة لم تتوقف عند هذا الحد، فقالت الدراسة أن )         
( منهم على استعداد إليقاف أحاديثهم وجوانب %60الذكية ينامون وأجهزتهم بين أيديهم، فيما أصبح )

 ومون بها فقط من أجل الرد على الهاتف المحمول أو مشاهدة ما هو جديد هناك.التسلية التي يق
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ومع حالة التطور التكنولوجي المتصاعدة، أصبحت االستفادة من مميزات الهواتف النقالة          
واستغاللها في تطوير المستوى التحصيلي والسلوكي للطلبة أمرًا ممكنًا، األمر الذي يرتكز على استخدام 
الهاتف النقال في زيادة حالة التفاعل والتواصل االيجابي بين المدارس من جهة وأولياء األمور من جهة 

 أخرى.

ويمثل وجود الهاتف النقال بين يدي الطالب جانبًا سلبيًا خاصة صغار السن منهم، فالمدارس          
لة ارها وسيلة إلخفاء الهواتف المحمواألمريكية قررت منع استخدام األحذية الطويلة من قبل الطلبة باعتب

وإدخالها إلى المدارس، إال أن واحدة من أوجه استخدام الهواتف النقالة في تطوير التعليم، تتمثل في 
التطبيقات التي تساعد في تطوير التواصل بين المدارس وأولياء األمور، والتي يأتي في مقدمتها تطبيق 

 " كتاتيب ".
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ق كتاتيب: تطبيالسادسالمحور   

تطبيق " كتاتيب " هو أحد التطبيقات عربية المنشأ عالمية الرؤية، التي تعمل على تلبية متطلبات          
عناصر العملية التعليمية، وتساعدهم في متابعة آخر المستجدات المدرسية، مع إتاحة فرصة التواصل 

سة والمعلمين واألطباء وسائقي المركبات الفعال بين هذه العناصر التي تشمل أولياء األمور ومدير المدر
 وغيرهم.

يعد تطبيق " كتاتيب " واحدًا من المنصات التكنولوجية التي تسعى إلى بناء حالة من التواصل         
الفعال بين أطراف وعناصر المنظومة التعليمية ككل، بهدف االرتقاء بالنظام التعليمي عامة واإلداري 

ئة أمنة وفعالة تساعد أولياء األمور على متابعة أبنائهم طوال الساعات على وجه الخصوص، وصنع بي
المدرسية، مما يعزز من فرص رفع مستوياتهم التحصيلية والسلوكية، كل ذلك من خالل المساعدة في 

 تأسيس منظومة مدرسية تقدم المعرفة وتضاعف عمليات التفاعل بين أفرادها.

اء جسور الثقة بين أولياء األمور من جهة والمدارس المتعددة من ويعمل تطبيق كتاتيب على بن        
جهة أخرى، مع تعزيز طرق التواصل الفعال بين الطرفين، كل ذلك بأقل التكاليف الممكنة، مع المساعدة 
في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه أولياء األمور عند متابعة أبنائهم، األمر الذي يعود 

المستوى التحصيلي والسلوكي للطلبة، ويساهم في صناعة أجيال قيادية ناجحة تعود بالفائدة  بالنفع على
 والخير في المستقبل.

ويسمح تطبيق " كتاتيب " ألولياء األمور، فرصة االطالع على سجل السائقين وتفاصيل كل         
ن وإلى المدرسة، مستفيدين من سائق، من خالل نظام التتبع الذي يساعدهم على مواكبة جوالت الطلبة م

خدمات خريطة تحديد الموقع اللحظية التي تقدم وصفًا دقيقًا لمكان وجود السائق ومحطته الالحقة، كما 
 ويوفر هذا التطبيق ألولياء األمور ميزة إبالغ اإلدارة والسائقين حال تغيب الطلبة عن المدرسة.

أيضًا، الذين سيحصلون على ميزة إعداد جدول دراسي خدمات " كتاتيب " مقدمة إلى المعلمين         
الكتروني، وتقديم الواجبات والدروس مرفقة بمقاطع الفيديو التوضيحية والروابط االلكترونية والملفات 

(، إضافة إلى الواجبات المطبوعة، وأرشفة ما حصل عليه الطالب من واجبات ودروس PDFبصيغة )
 خالل عام كامل داخل التطبيق.

ويساعد " كتاتيب " المعلمين على تحديد الطلبة المتميزين، ومنحهم وسام التميز، مع تقديم جدول         
مفصل للحضور والغياب، وعرض كافة األحداث والفعاليات التي تخص المدرسة، إضافة إلى األنشطة 

 ة المدرسة.والعطل المدرسية وجدول االختبارات والعالمات والشهادات الخاصة بكل طالب من طلب
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ويوفر تطبيق " كتاتيب " مقياس خاص يساعد على قراءة مستوى الطلبة وتطور عالماته المختلفة،         
مما يساعد على متابعة األبناء ووضع رؤية أفضل للرقي بمستوياتهم التحصيلية والسلوكية، كما ويساعد 

عة الجوانب الصحية ألبنائهم، وهي " كتاتيب " طبيب المدرسة على التواصل مع أولياء األمور ومتاب
الميزة التي يحصل عليها أولياء األمور أيضًا بهدف إبالغ طبيب المدرسة عن أية معلومات مستجدة 

 تتعلق بالحالة الصحية لألبناء.

ويمكن " كتاتيب " المرشد التربوي من التواصل مع إدارة المدرسة وأولياء األمور لتوجيه         
ال وناجح، ويقدم لإلدارة سجاًل ماليًا خاصًا بالطلبة، مع عرض الدفعات والمستحقات، اإلرشاد بشكل فع

 إضافة إلى إرسال التنبيهات ألولياء األمور فيما يتعلق بالمتأخرات.

ويوفر تطبيق " كتاتيب " ميزة المراسالت واالقتراحات، لمساعدة إدارة المدرسة على البقاء         
من أنشطة وفعاليات، مع التنسيق الجتماع أولياء األمور، وتبليغ اآلباء بكل مطلعة حول كل ما يجري 

ما يجري من تطورات، إضافة إلى تسهيل عمليات التواصل واستقال المالحظات والشكاوى المقدمة من 
 أولياء األمور. 

استبيان شركة كتاتيب التي خلص لها نتائجأهم ال: السابعالمحور   

( سؤااًل يمثل كل سؤال وحدة مستقلة بذاته، 29شركة " كتاتيب " الذي تكون من )كشف استبيان       
( شخص من أطراف العملية التعليمية األربعة )الطالب وأولياء 4711( مدرسة، مستهدفًا )16ووزع في )

 األمور والمعلمين واإلداريين(، عن مجموعة من النتائج جاءت كاآلتي:

 أواًل: النتائج اإلحصائية

( كأكثر الطرق المتبعة %73احتل التواصل الشخصي مع إدارة المدرسة المركز األول بنسبة ) (1
( من أولياء األمور على تغيب %80الستقبال مالحظات وشكاوى أولياء األمور، ويتعرف )

أبنائهم من خالل تواصل المدرسة اليومي، فيما جاء االتصال الهاتفي في المركز األول بنسبة 
الطرق المتبعة الستدعاء أولياء األمور، أما اجتماع أولياء األمور فاحتل المركز  ( كأكثر70%)

( كأكثر الطرق المتبعة من قبل المعلم إلرسال مالحظاته الخاصة، فيما يعتمد %50األول بنسبة )
أولياء األمور على التواصل الشخصي أثناء اجتماعهم الدوري في المدرسة من أجل لفت نظر 

( من إجمالي %60مالحظة خاصة بأطفالهم وهي الطريقة التي حصلت على نسبة )المعلم إلى 
( كأكثر الطرق المتابعة %59عينة الدراسة، واحتل التواصل داخل الفصل المركز األول بنسبة )

 لمناقشة الواجبات البيتية بين الطلبة.
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لحصص اليومي من ( على جدول ا%73يتعرف الغالبية من أولياء األمور الذين بلغت نسبتهم ) (2
( منهم فيعانون من ضعف واضح في القدرة على مراجعة %50خالل جدول فصلي ثابت، أما )

( منهم على الواجبات البيتية من خالل قيام المعلم %60انجازات األسابيع الماضية، ويتعرف )
ارس من دبكتابتها على السبورة، فيما تعد " الجداول األسبوعية " أكثر الطرق المتبعة لدى الم

 (.%48أجل إخبار الطلبة بالمواد الواجب تحضيرها بنسبة )
( كأكثر الطرق المستخدمة في الحضور %69جاءت حافالت المدرسة في المركز األول بنسبة ) (3

( من أولياء األمور من مشكلة عدم القدرة على %43إلى المدرسة والعودة منها، فيما يعاني )
( من عينة الدراسة أنهم غير %58بهم إلى المدرسة، ويرى )االطمئنان على أبنائهم أثناء ذها

قادرين على معرفة إذا ما كان ابنهم قد صعد إلى الحافلة ووصل إلى المدرسة بأمان بالفعل، 
( على وقت وصول الحافلة التي تقل أبنائهم من خالل موعد محدد يعطى %44فيما يتعرف )

 لهم.  
(، كما احتلت " أوراق %65صفوف التفاعلية بنسبة بلغت )كشف االستبيان عن افتقار المدارس لل (4

كما تحتل المقابلة وجهًا  (،%45العمل " المرتبة األولى كأكثر األنشطة الالصفية شيوعًا بنسبة )
( كأكثر الطرق المتبعة من قبل الطالب لتمرير مالحظاتهم %67لوجه المركز األول بنسبة )

 إلى المعلمين.
( من عينة الدراسة أكدوا عدم مقدرة الطلبة على معرفة معلومات ذات %60بينت الدراسة أن ) (5

عالقة بالمدرسين قبل االلتقاء بهم داخل الغرفة الصفية، فيما يعتمد المبحوثين على سمعة المدرسة 
 ( من أجل التعرف على انجازات المدرسة وتاريخها.%67والمواقع االلكترونية بنسبة )

لة ورقية مع الطالب هي الطريقة األكثر إتباعًا من قبل المدارس بينت الدراسة أن إرسال رسا (6
( وهي الطريقة %60إلخبار أولياء األمور بالمستحقات المالية المترتبة عليهم وبلغت نسبتها )

التي يجب إيقافها ألن إقحام الطالب بالجوانب المالية المتراكمة ستؤثر دون شك على حالته 
 النفسية.

 

 التي أفرزها استبيان " كتاتيب " ثانيًا: التحديات

خلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج التي أفرزت عددًا من التحديات الواجب تسليط الضوء 
عليها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لتجاوزها، األمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى التعليم في 

ع المدرسة بأولياء األمور، حيث جاءت هذه النتائج والتحديات المملكة ويساهم في تطوير العالقة التي تجم
 كاآلتي:
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كشفت الدراسة عن وجود ضعف في عملية االتصال والتواصل بين أولياء األمور من جهة  -
والمدرسة والمعلمين من جهة أخرى، بحيث يمكن لمس هذا الضعف بصورة ملحوظة في مختلف 

في الحصة الصفية والشخصية والمواصالت  النواحي األكاديمية، ليشمل ما تم تعلمه
والمراسالت، إضافة إلى اإلرشادات وإبداء المالحظات. األمر الذي ينعكس بصورة كاملة على 

 التغذية الراجعة التي أصابها ضعف عام بفعل ما سبق الحديث عنه.
سائل التكنولوجيا الحديثة خالل مراحل العمل - ستخدام و ضعف في ا سة وجود  ة يأثبتت الدرا

التعليمية المختلفة، مما يؤثر سـلبًا على مركز المدرسـة بالمقارنة مع مثيالتها، في ظل التقدم 
 العلمي والثورة التكنولوجية الحديثة.

كشفت الدراسة عن ضعف في التواصل اليومي الذي يجمع أعمدة العملية التعليمية من إداريين  -
 حركة والعاملين هناك.ومعلمين ومرشدين وأطباء، إضافة إلى موظفي قسم ال

ــعف ملحوظ في متابعة ومراجعة مخططات اإلنجاز ذات العالقة  - ــة وجود ض أكدت الدراس
 باألعوام السابقة، إضافة إلى ضعف ملحوظ في عمليات األرشفة وحفظ المعلومات السابقة.

سة،  - ضياع الكثير من الوقت والجهد الخاص بأولياء األمور وإدارة المدر سة عن  شفت الدرا ك
صية ذات العالقة باألمور األكاديمية واإلدارية، والتي تعاني  شخ بفعل المراجعات والمقابالت ال

 من سوء التنظيم وضعف الترتيب.

 ثالثًا: التوصيات

توصي الدراسة إلى ضرورة زيادة عمليات التواصل التي تجمع المدرسة بأولياء األمور، بهدف  -
الدراسي، ورفع مستوى الطلبات، وفقًا لما أوردته الدراسات التأثير إيجابًا على عمليات التحصيل 

 العالمية من طرق حديثة ومبتكرة وموفرة للوقت والجهد.
سي، والتي تؤكد  - شرات العالمية في تنظيم العمل المدر سة إلى االعتماد على المؤ تدعو الدرا

يعمل طوير المدرسة وبدورها على أن التواصل الفعال بين أركان العملية التعليمية يساعد في ت
 على رقيها والنهوض بأركانها المختلفة.

صل  - ساعد على التتبع اللحظي والتوا سة على أهمية توفير طرق فعالة وحديثة، ت شدد الدرا ت
السريع مع أولياء األمور وطمأنتهم بكل ما يجري من تطورات تتعلق بأداء الطالب، وسبل نقله 

لذ ها، األمر ا ته من عاد ــة وإ مدرس بًا على أداءه إلى ال جا حة تنعكس إي ي يخلق أجواًء أكثر را
 األكاديمي.
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ضوء على  - سلط ال ستمرة التي ت سة على أهمية االعتماد على عمليات التقييم الم تؤكد الدرا
صل الجديد مع أولياء األمور  سنوية، مما يخلق حالة من التوا صلية وال انجازات الطالب الف

هذا التقييم ــتوى إلطالعهم على آخر تطورات  ئدة على تطور مس فا بال ية  ها ، وتعود في الن
 المدرسة ورفع أداء الطالب فيها.
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 جراءات العالجّية. اإل –الّتقاييم الّتكوينّية  –قاعدة بيانات   - لعبة تفاعلّية –الكلمات المفتاحية: العربّية 
 

 المقدمة
 

 بمستوييها المكتوب والمقروء دولة في عالمنا العربّي، وهي 22مليون نسمة في  350العربّية لغة 
لغة اإلعالم اإللكترونّي والصحف والمجّلات والّنشرات المطبوعة، فضًلا عن أّنها لغة األعمال واألبحاث 

 والقوانين واألنظمة والّشعر والفنون وغيرها... والمراسالت الّرسمّية والّدساتير
م أّن العربّية رغوختلف كثيًرا عّما نتعّلمه في المدارس، فت)العاّمّي(  المحكّي بمستواها العربّية أّما

المنطوقة لها جذورها في العربّية الفصيحة)المكتوبة والمقروءة(، إال أّن كثيًرا من العرب ال يتمّكنون من 
يحة، إذن فنحن نعّلم الفص فالفروق الّلهجّية العربّية تشّكل تحّدًيا كبيًرا لمتعّلمي العربّية؛ الّتواصل عبرها

 .إال قليًلا فعليًّا في الحياة اليومّيةطّلابنا لغًة ال يوّظفونها 
تعّلمّية، وتطبيق تعّلمّي  وهو أداة تطبيق براڤوبراڤو جاءبدعم من أكاديمّية عّمان، وومن هنا 

 عبة تفاعلّيةمن خالل ل، متوفِّر على الهواتف المحمولة والّشبكة اإللكترونّيةومتطّور تكنولوجيًّا  تقييمّي
ة فّعالة اّلتي تّم تحريرها وتدقيقها وتنظيمها بصور الّتقاييم الّتكوينّيةة من تعتمد على قاعدة بيانات ضخم

، ويأتي هذا بعد أن حاولت األكاديمّية جاهدة مع إغنائها من خالل وسائط تعليمّية متعّددة ذات جودة ممّيزة
ّقق كثيًرا من ال يحالحصول على تطبيق يساهم في تعّلم طّلابها العربّية فكان ما وجدته ال يلّبي مطلبها و

 أهدافها.
مصّمم هو ويعتمد على اللعب المفعم بالمتعة والتكّيف والّتفاعل الّسمعّي والبصرّي  براڤوبراڤو

هذه األداة التعّلمّية تسمح للمتعّلمين بتوظيف العربّية . للوصول إلى الجيل الجديد من متعّلمي العربّية

mailto:Mfahoum@aa.edu.jo
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 كي بيئة األلعاب اّلتي تسيطر على أوالدنا وبناتنا فيالفصيحة وممارستها بشكل مكّثف في بيئة تحا
 الواقع، ومن خالل هذه اللعبة يتعّلم أبناؤنا العربّية دون أن يتكّلفوا عناء عملّية الّتعّلم فعليًّا.

إّن المستوى العالي من االندماج في الّلعب واّتساع المضمون الّلغوّي وعمقه يمنح المتعّلمين 
ض إلى عدد كبير جدًّا من المفردات والّتراكيب والجمل والّنصوص اللُّغوّية. ُتعَرُض فرصًة فريدًة للّتعّر

البيانات المتعّلقة بأداء المتعّلمين في تحليالت مفّصلة تبدأ من المستوى الفردّي لكّل متعّلم، وتصل إلى 
و تأّخر في أّي مهارة األداء على المستوى المحلّي والوطنّي الّتخاذ اإلجراءات العالجّية ألّي قصور أ

 من المهارات الّلغوية اّلتي يتّم قياسها.
 ،أداة مثالّية لتقييم المتعّلمين ومتابعة أدائهم والوقوف عند نقاط القّوة والضعف عندهم براڤوبراڤو

وهي مناسبة لجميع المناهج العربّية، واألسئلة في هذا الّتطبيق متدّرجة من حيث مستوى الّصعوبة، ففيها 
هل والمتوّسط والّصعب وُتقدَّم األسئلة على أّنها لعبة متوّفرة على جميع األجهزة الّذكّية، وهذه األداة الّس

 أيًضا توّفر لوحة تحّكم )ويب( لمديري المدارس والمعّلمين والمشرفين وأولياء األمور.
ّية تضمين ليمّية حّربراڤوبراڤو في مجال الّتطبيقات الّتعّلمّية؛ فهو يمنح المؤّسسات الّتع يتمّيز

وهو يزيح  الّتطبيق في مناهجها وتعليم العربّية )المقروءة والمكتوبة والمسموعة( بطريقة جّذابة وممتعة.
عن كاهل المعّلمين والمشرفين المئات من المهاّم الّتحضيرّية وإعداد الواجبات المنزلّية؛ حّتى يتمّكنوا من 

لّصفوف المدرسّية، وال يحتاج المعّلمون إلى تغيير الخطط الّدراسّية تركيز جهدهم في عملّية التعّلم داخل ا
 .الستخدام براڤوبراڤو

ن في براڤوبراڤو من قبل كبار خبراء الّلغة العربّية م والّتقاييمتم إنشاء الماّدة العلمّية العربّية 
 رسيةلعربّية والكتب المدالعديد من مناهج اللغة ا تعديل)أكاديمّية عّمان( وبعضهم مستشارون شاركوا في 

 لوزارة الّتربية والّتعليم األردنّية. وتطويرها
طالًبا  215قامت أكاديمّية عّمان بتفعيل الّتطبيق ميدانيًّا لطلبة الّصّفين األّول والّثاني، فتعامل 

ية وصلت إلى نألف سؤال من أسئلة الّتقاييم الّتكوينّية اّلتي يتضّمنها الّتطبيق في مّدة زم 285وطالبًة مع 
( وأشارت نتائج هذه الّتجربة العملّية إلى 5/2018إلى نهاية شهر  2/2018أشهر )من بداية شهر  4

وكانت هذه الّتغذية الّراجعة دافًعا إلى تطوير . %17,7تحّسن واضح في معّدل أداء الّطلبة وصل إلى 
ن الّصّف جات الفئة العمرّية المستهدفة مالّتطبيق وتحديثه وزيادة عدد األسئلة وتحسين نوعّيتها لتلّبي حا

األّول إلى الّرابع من جميع الّنواحي المعرفّية والّتربوّية مع أعلى درجات الّتشويق واإلثارة ودمج الّطلبة 
 في الّتعّلم عن طريق الّلعب.  
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 األشكال و الصور

 الصفحة الرئيسة –تطبيق المتعّلم 
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 عّينة من األسئلة –تطبيق المتعّلم 
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 عّينة من األسئلة –تطبيق المتعّلم 
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 عّينة من األسئلة –تطبيق المتعّلم 
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 عّينة من األسئلة  –تطبيق المتعّلم 
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 تطبيق المعّلم:
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 تطبيق ولّي األمر:
 
 

  



 

157 
 

 :المدرسةتطبيق مدير 
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 النتائج أو الختام
 

نوصي بتسخير الجهود إلى مزيد من العمل واالستثمار في دمج الّتكنولوجيا وتوظيفها بفعالّية في العملّية 
الّتعّلمية والّتعليمّية واستغاللها في جذب متعّلمي العربّية إلى مزيد من اإلقبال على تعّلمها واالهتمام بها 

ب والمرح؛ ليستمتعوا في تعّلم لغتهم، وتترّسخ في أذهانهم ُنظمها وأبنيتها ومفرداتها في بيئة مفعمة بالّلع
وتراكيبها وجمالّياتها وتتعّمق في نفوسهم قيم االعتزاز بانتمائهم ألّمتهم ومجتمعهم العربّي، وهذا الّتطبيق 

كرهم، من وعي الّطلبة وف فرصٌة كبيرة لتوظيف الّتكنولوجيا في ممارسة الّلغة العربية، وجْعِلها جزًءا
وهو نقلة نوعّية في الّنظر إلى العربّية على أّنها لغة حّية قادرة على مواكبة الّتطّور، والوصول إلى 

 األجيال الجديدة المتشّبثة بمنتجات اآللة الّتكنولوجّية.
 

وتقدير شكر  

 ألكاديمّية عّمان لتبّني الّتطبيق واحتضانه وتطويره 

 الّتدريسّية في أكاديمّية عّمان لصياغة المحتوى وتحريره وتطويرهللهيئة 

 لمصّممي الّرسومات الممتعة والمبرمجين إلخراج هذا الّتطبيق للّنور
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 الملخص

المستدامة  التنمية تحقيقفي  الشاملة الجودة إدارةدرجة تطبيق متطلبات  تقصيإلى هدفت الدراسة الحالية 
 هيئةال وأعضاء الطالب من لكل بالمستوى األكاديمي رتقاءفي األردن وذلك لال العالي في قطاع التعليم

 ومستجدات يتالءم بما الجامعي التعليم خالل تطوير منفي مؤسسات التعليم العالي  واإلداريين يةالتدريس
 ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اُتبع المنهج الوصفي التحليلي وأعدت استبانه لهذا الغرض. .العصر الحديث

من أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت من حملة  عضو وعضوة (30بلغ عدد أفراد الدراسة)و
 متطلبات أن درجة تطبيق إلى توصلت الدراسة وقد. اختيارهم بطريقٍة عشوائيٍة جرى درجة الدكتوراه

كانت عالية ولم  في األردن العالي التعليم في قطاع المستدامة التنمية متطلباتوالشاملة  الجودة إدارة
 ( في درجة تطبيق متطلبات إدارة ≤ 0,05)الداللةعند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية توجد

 تعزى لمتغير الجنس.هم من وجهة نظرالمستدامة  التنمية في تحقيق الشاملة الجودة
 

 .العالي المستدامة في قطاع التعليم التنمية الشاملة، الجودة دارةإ :المفتاحية الكلمات
 

The Degree of Applying  the Requirements of Total Quality 

Management 

to Achieve Sustainable Development in the Higher Education Sector 

in Jordan 
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 abstract 

The present study aimed to investigate the degree of applying the requirements 

of total quality management (TQM) to achieve sustainable development in the 

higher education sector in Jordan, and its impact on achieving sustainable 

development and upgrading the academic level of students, faculty members 

and administrators in higher education institutions through the development of 

university education. To achieve the objectives of this study,  a descriptive 

analytical method and a questionnaire was used for the purposes of this study. 

The number of  the members of the study was (30) faculty members who were 

chosen randomly from the members at the University of Al-Bayt. The study 

found that the degree of application of TQM requirements and the requirements 

of sustainable development in the higher education sector in Jordan was high 

and there were no statistically significant differences in the degree of 

application of TQM requirements in achieving sustainable development from 

their point of view due to the gender variable 

 
Keywords: Total Quality Management, Sustainable development in the 

higher education sector. 
 

 مقدمة
ُتعَُّد توجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين لتطوير التعليم، ورؤيته بجعل األردن محورًا       

ديث وقائدًا لمسيرة تح منارًة للعلم والمعرفةو ومركزًا لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق األوسط
التعليم في العالم العربي ورائدًا في التحول إلى مجتمع المعرفة؛ الموجه األول في عملية تطوير وتحديث 
التعليم في األردن؛ إذ أشار جاللته إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في المملكة في 

م األدوات المعرفية واللغات العالمية األساسية التي تمكنه تالكامبناء القدرات البشرية وتمكين الشباب من 
من البحث عن المعلومة وترفع من مهاراتهم في الوصول إلى المعرفة واالطالع على ثقافة اآلخر، مما 
ينعكس على قدرة الفرد على امتالك مهارات التواصل وقدرته على قبول اآلخر واإلفادة مما توصلت 

في كافة المجاالت، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات العديدة التي فرضتها طبيعة إليه شعوب العالم 
المرحلة واالنفجار المعرفي والتقدم والتطور التقني وثورة االتصاالت والمعلومات وذلك لبناء أردن 

ردني، وبناء المستقبل؛ فالعنصر البشري ُيَعُد رافدًا أساسيًا ومقومًا مهمًا من مقومات اإلقتصاد الوطني األ
نموية سينعكس حتمًا على العملية الت األمر الذي القدرات البشرية بما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث

 الحياة يحقق فرص وتنميته بما العالي بالتعليم اإلهتمام والتي لن تتم إال من خالل الشاملة في المملكة
 (.2018اني، )الدج ولنظم الحياة المختلفة المقبلة الكريمة لألجيال
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 العولمة التي فرضتها التغيرات من العديد والعشرين الحادي القرن بداية يشهد منذ وألن العالم      
الفرص  وتنامي الفكرية، الملكية وحماية المعرفة، والتنافسية، مجتمعات بناء في والمتمثلة والمعلوماتية،

 واألساتذة اإلدارة تجعل الجامعات لدى تنظيميةالعالمية، كان البد من إيجاد ثقافة  المنافسة وزيادة
 كفرق وتشجيعهم وقدراتهم، تحريك مواهبهم خالل من جديد هو ما لكل متحمسين والطالب والعاملين

 لدى األفضل واضحًا نحو تغيرًا يضفي بما العمليات، وتحسين القرارات اتخاذ في ومشاركتهم عمل،
 مع العالي التعليم من الصافية المكاسب الى تعظيم تهدف المستدامة فالتنمية ،الجامعات هذه خريجي
 تحقيق عاتقها على تأخذو الزمن، التعليمية عبر الخدمات وتطوير الموارد نوعية على المحافظة ضمان

 .(2014)الحداد،   والبيئة الطبيعية، الموارد الموارد البشرية، :هي رئيسية أركان ثالثة بين الموائمة
 متقدمة مستويات حققت التي تلك خاصة النامية الدول لبعض الباهر النجاح ومن الجدير بالذكر أن      

 وساهم التنمية تحقيق في لها منطلقًا التعليم في الموارد، برز من اتخاذها من رغم افتقارها من التنمية
 التجارب من كونها نوبيةالج كوريا تجربة تبرز وهنا مجتمعي حقيقي، في تحقيق استنهاض بعد فيما

 مما ساهم المراحل مختلف وفي الكبير بجودة التعليم االهتمام من التي انطلقت التنمية مجال في الرائدة
 مغادرتها إلى إشارة ، وهي 1996عام والتنمية االقتصادي التعاون منظمة إلى انضمامها بعد في فيما

 (.2013المتقدم )العادلي،  الصناعي إلى االقتصاد النامي
من المفاهيم الحديثة نسبيًا، ظهر في ثمانينات القرن الماضي في  (Quality) ومفهوم الجودة      

الواليات المتحدة األمريكية مع ارتفاع وتيرة التنافس االقتصادي العالمي وغزو الصناعة اليابانية لألسواق 
الذي ُلقب   (Edward  Deming)وكان ظهوره على يد العالم  إدوارد ديمنج (،2015العالمية )سليم، 

بأبي الجودة، والذي ركز من خالل هذا المصطلح على مفهوم التفوق واالمتياز لنوعية المنتج في أي 
فالجودة مفهوم مقاوالتي باألساس، يرتبط باإلنتاجية والمردودية، انتقل إلى (، 2009مجال )الجياوي، 

لتعليم على اعتبار أن المؤسسة التعليمية هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات والخبرات القادرة على مجال ا
الجودة التعليمية ثقافة مضمونها تعزيز التحسين المستمر في عناصر المنظومة االبتكار واإلبداع، ف

 (.2008التعليمية بهدف الوصول إلى مخرجات عالية المستوى )العجمي، 
ألدب التربوي إلى عدة تعريفات لمفهوم الجودة؛ فقد عرَّفه ابن منظور الُمشار اليه في وُيشار في ا      

( فقال: " أصلها َجود، والجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جَوده 1، 2011أبولبن                 )
 المنتج تحسين إلى تهدف عملية بنائيةوأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل"، والجودة في التعليم 

في جميع عناصر العملية  تتوافر أن ينبغي التي والخصائص المعايير من جملةُتمثل  فهي ؛النهائي
(                    2009والجودة مرتبطة بدالالت تشير إلى معايير التميز)الجياوي، (، 2009التعليمية )أبوعزيز، 

والمساءلة التربوية أبعاد الجودة في                                                  المنهاج الدراسي، ورضا الطلبة، والقياس والتقويم،وُيمثل 
 للمؤسسة دراسي منهج بأنها الشاملة الجودة إدارة تعريف ويمكن (.2017المجاالت التربوية )الدجاني، 
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 هذه يفن العاملي جميع كةرمشا على ويقوم والتطوير، والتحسين على الجودة يرتكز المنظمة، أو
 . (2017الخدمة )الراعوش،  متلقي ضاور األمد نجاح طويل بهدف الوصول إلىالمنظمة،  أو المؤسسة

 
 العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة

 إال أن عموًما الشاملة الجودة إدارة مفهوم من مستمد التعليم في الجودة الشاملة إدارة إن تعريف      
 الجودة إدارة تعريف يمثل بعين االعتبار؛ لذلك خصوصيته وتأخذ التعليميالنظام  تطبق في األولى
 ما يدور والعمليات الطلبة، هم فالمدخالت المجال التعليمي، في لتعريف الجودة مرجعًيا إطاًرا الشاملة

التعليمي لتحقيق  المتخرجون، وهي تعني إيجابية النظام الطلبة هم والمخرجات ،الجامعة داخل في
واحتياجات  ونموه في تطوره ككل المجتمع احتياجات حيث من النظام، أهداف مع المخرجات المتفقة

 أن يشمل ينبغي األبعاد متعدد مفهوم العالي التعليم في المجتمع. فالجودة هذا بناء وحدة بوصفه الفرد
 والطالب، العلمية، والبحوث والبرامج التعليمية، الدراسية، المناهج(وأنشطته جميعها التعليم وظائف

( 1330، 2005)وعرف عالونة وغنيم  .(2016الذاتي الداخلي( )سالم وسراي،  والتعليم والمباني،
أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع المنظمة التعليمية ومستوياتها، ليوفر  :"إدارة الجودة الشاملة بأنها

فضل خدمات ق أيتحقلالتعليم، وهي فعالة فراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب والمستفيدين من لأل
 ."سالييب، ثبت نجاحها لتخطيط األنشطة التعليمية وإدارتهاتعليمية بحثية بأكفاء األ

 وتنظيميًا داريًاإو فكريًا العالي تمثل مدخالً  التعليم في الشاملة الجودة وبالتالي يمكن القول بأن إدارة      
 كلياتها في تلك المؤسسات منتسبي جهود بين ومؤسساته للتنسيق ليعاقطاع التعليم ال في ينبغي تطبيقه

 تلك المؤسسات بما يحقق األهداف تقدمها التي للمخرجات المستمر المختلفة وتحقيق التحسين وأقسامها
 تها.إدار إليها تصبو التي

لم يعد يقتصر على المؤسسات والمنظمات التي تهدف  اإن مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه       
للربح المادي فقط، بل إن رغبة المؤسسات والمرافق العامة لتحقيق جودة مخرجاتها ال تقل عن رغبة 

المعاهد والجامعات؛ إذ أن تحقيق األهداف بصورة جيدة ومرضية  تلك المؤسسات الهادفة للربح، خاصًة
ما تسعى الجامعات حاليًا ك ه.ن قام به بغض النظر عن الربح أو عدمهو في حد ذاته نجاح ومفخرة لم

في جميع بالد العالم إلى التجديد والتطوير والتحديث بسبب تعدد المؤثرات وتنوعها في البيئة المحيطة 
 إدارة الجودة الشاملة أصبحت وبالتالي .ليات متنوعة ومتعددة لتحقيق هذا التحولآوتأخذ الجامعات ب

، فهي تهدف بشكٍل رئيس إلى ومنها القطاع التربوي المختلفة، القطاعات شتى قي بالغة يةأهم ذات
وذلك لتحقيق األهداف  العاملين جميع من وتحقيق المشاركة وتنظيمها ككل األعمال فاعلية تحسين

، من والنفسي واالجتماعي واالنفعالي األكاديمي الطالب ىبمستو االرتقاءو المنشودة من العملية التعليمية
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 في الشاملة الجودة إدارة . ويمكن القول بأن أهم محاوروتطويرها بالجامعة اإلداري النظام ضبط خالل
 تتمثل باآلتي: .(2016؛ سالم وسراي، 2017كما ذكر )الراعوش،  العالي التعليم

في إثراء  والمهنية التي يمتلكها لتسهم العلمية وهي تشير إلى األهيله: التدريس هيئة عضو جودة .1
 العملية التعليمية.

 ويقصد بها مدى تأهيل الطالب في مراحل ما قبل المؤسسة التعليمية علميًا :الطالب جودة .2
 . ونفسيًا وثقافيًا وصحيًا

 ومرونتها وعمقها من حيث شمولها جودة البرامج التعليمية وطرائق التدريس واستراتيجياتها: .3
 الطالب شخصية في تكوين إسهامها وكذلك والمعرفية العالمية التحديات لمخلتف واستيعابها
  .المتكاملة

القاعات،  من المادية فقها إذ تنعكس جودة المباني بمرا: وتجهيزاتها التعليمية المباني جودة .4
 والتهوية، واإلضاءة، والمقاعد والتجهيزات المختلفة على جودة التعليم ومخرجاته.

( 2008 كما ذكرها السالم)العالي  التعليم في الشاملة الجودة أهم أبعاد إدارة ومن الجدير بالذكر أن
 هي:
 عملياتها، بحيث تكون  في متميزة جودة تحقيق على المنظمة قدرة : وهوالمستمر التحسين

المعلومات  وتحديث األخطاء، من التخلص للجودة وقدرتها على األساس هي التنظيمية المعرفة
 .المستفيدين رضا إلى التوصل بهدف

 مع للتعامل الحاجة وتظهر الجودة إدارة مرتكزات أهم من الزبون : يعدالعمالء على التركيز 
 المساس عدم شرط ظل واللوائح، في النظم بعض في جوهرية إجراء تعديالت في متطلباته
 .التعليم وهو المحوري جزئه في األكاديمي العمل برصانة

 من يتمكن القيادة، بحيث من عادي نمًطا غير تتطلب الجامعي التعليم إدارة : إناإلدارية القيادة 
 بأنهم يوصفون ال المنظمة، فالقادة في اإلنتاجية من أعلى مستويات لتحقيق اآلخرين، قيادة

 بأنهم منسقون. يوصفون ولكنهم رؤساء،
 جماعات مع ووجدانيًا عقليًا األفراد تفاعل عملية هي : المشاركةللعاملين الكاملة المشاركة 

 منها والتي الجامعة أهداف لتحقيق الالزمة الجهود والطاقات تعبئة أجل من التنظيم في العمل
 .للمستفيدين جيدة وبحثية تعليمية خدمات تقديم

 ووضع تحليلها بل البيانات، جمع على فقط تركز ال التي الفعالة : هي القراراتالقرارات اتخاذ 
 .القرار متخذي خدمة في االستنتاجات

 األمثل االنجاز يحقق بما وظيفته ضمن كلٌ  األفراد إمكانيات لتنمية وسيلة : هووالتدريب التعليم. 
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  :وجود مثًلا المجتمع، ثروات من ومتوازنة عادلة حصة على إنسان كل حصول هواإلنصاف 
 يمكن تعليمي نظام

 به االلتحاق للجميع. 
 االنتماء،  حس زيادة أجل من القرارات صنع في والفعالة الكاملة المشاركة : هوالتمكين

 عملية التنمية. في الفاعلة والمشاركة
 الطبيعية والموارد البيئة على للحفاظ والفئات األجيال بين : وهو يشير إلى التضامنالتضامن 

 في العدالة تأمين وكذلك الالحقة، األجيال كاهل تراكم المديونية على وعدم القادمة، لألجيال
 االجتماعية. الفئات لكافة والنمو التعليم

 المستدامة التنمية
 الطبيعية للمصادر استنزاف دون للبشر الحياة جودة تحسين عملية ُتعرف التنمية المستدامة بأنها      

 في تستمر لكي نفسها تجديد الطبيعة على مصادر قدرة والتي تمثل االستيعابية واستغالل قدرتها

 الرفاهية مستوى انخفاض عدم هي المستدامة التنمية ويمكن القول بأن . (2008ومهيار، العطاء)كامل 
 في رفاهيتهم مستوى حساب على الحالي الوقت األفراد  في رفاهية مستوى تحسين بمعنى الزمن، عبر

 المستقبل، وتتضمن:
 .بحاجاتها الوفاء على المستقبل أجيال من قدرات الحد دون الحاضر بحاجات الوفاء .1
 تعرضت التي البيئة تأهيل إعادة نحو البيئية والقدرات المتاحة للمصادر الواعية اإلدارة .2

 .وسوء االستخدام للتدهور
 للبيئة المالئمة التنمية تحقيق في اقتصاديًا فعالية األكثر والوقاية التوقعات بسياسات األخذ .3

 المباشرة. البيئية المشكالت مع إهمال التعامل دون
 (.2014القابلة لالستمرار )الحداد،  التنمية إطار في والتنمية البيئة لسياسات أهداف وضع .4

 المستدامة والتنمية التعليم بين العالقة
 لتعليم يروج فهو والتعلم للجميع، للتعليم جديدة وجهة يعطي المستدامة التنمية أجل من التعليم إن      

 الضرورية والممارسات والمبادئ القيم إلى يستند أنه كما .استثناء بال ليستوعب الجميع النوعية جيد
 المجتمعات يساعد المستدامة التنمية أجل من والتعليم .فعالة بصورة والمقبلة الحالية لمواجهة التحديات

 آثار من والتخفيف وتغير المناخ، الماء، والطاقة، قضايا مثل :من المشكالت التصدي للعديد على
الصحية، والهشاشة  والمخاطر الغذاء، وأزمات التنوع البيولوجي، وضياع وأخطارها، الكوارث

 .جديد اقتصادي فكر لتنمية أساسي وهو األمن وانعدام االجتماعية
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 والمسؤولية كما واإلنصاف والتسامح العدالة قيم إلى المستدامة التنمية أجل من التعليم ويستند      
 أهمية مبادئ على ويؤكد الفقر وطأة من والتخفيف االجتماعي، والتالحم الجنسين، بين المساواة يعزز
اإلهتمام  في التعليم كمشجع لالستثمار كما ذكرها  إلى دعت التي األسباب أبرز ومن والسالمة. العناية

 ( اآلتي:2013العادلي )
 تعليم تتطلب التي واألعمال الوظائف على حصولهم خالل من األفراد دخل من تزيد أنها .1

 .ومهارات خاصة
التنمية  تحقيق كبيرة في أهمية ذات تعد والتي اإلنتاجية زيادة إلى يؤدي عام بشكل التعليم إن .2

 .االقتصادية
 منها واالستفادة المجتمع في عنها والكشف ومواهبهم األفراد قابليات زيادة إلى التعليم يقود .3

 .اقتصاديًا
النمو  عن الناجمة وتقلباته العمل ظروف مع التكيف األفراد في قدرة زيادة إلى التعليم يقود .4

 االقتصادي.
 التنمية تحقيق في الذي يلعبه التعليم لى الدورإ 2009اليونسكو المنعقد في آذار عام  هذا وأشار مؤتمر

 : خالل من المستدامة
 التنوع وضياع الكوارث، آثار المشكالت مثل من للعديد التصدي على المجتمعات مساعدة .1

  الغذاء. وأزمات البيولوجي،
 .الجنسين المساواة بين والمسؤولية والعمل على والتسامح واإلنصاف العدالة قيم إلى التعليم إستناد .2
 . (UNESCO,2009)للجميع والتعلم للتعليم جديدة وجهة إعطاء .3

 
 الدراسات السابقة

في الجامعات الفلسطينية في  التعرف على واقع نظام التعليم( إلى 2005هدفت دراسة المالح )      
ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد استخدم الباحث المنهج 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في  .الوصفي التحليلي
في  االنتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيبدرجة متوسطة، كما وأشارت كانت الجامعات الفلسطينية 

الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات )النوع واقع نظام التعليم في 
 االجتماعي، ونوع الكلية، والخبرة، والمؤهل العلمي، والجامعة(. 

 الشاملة الجودة معايير إدارةتطبيق  مدى لىإ فرعتال لىإ تفهد ( دراسة2007) الغيثي جرىأو      
 ( طالب.287)من الدراسة عينة كونتتو .عمان سلطنة يف الطلبةنظر  جهةو من الخاصة الجامعات يف
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 الطلبة تقديرات أن الدراسة إلى وصلتكأداة في هذه الدراسة لجمع المعلومات. وت بانةتاالس خدمتتساو
 .وسطةتم رجةكانت بد عمان سلطنة يف الخاصة الجامعات يف الشاملة ودةجال ر ادارةمعايي قطبيتلمدى 
في التنمية  إدارة الجودة الشاملة ثر متطلباتأتحديد ( إلى 2010وهدفت دراسة اآلغا والطويل )      

وُاستخدم المنهج . المستدامة في التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة الموصل
وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أبرزها: تحقق وجود الدراسة.في هذه الوصفي التحليلي 

 في التعليم العالي والتنمية المستدامة في جامعة الموصل.  إدارة الجودة الشاملة عالقة ارتباط بين متطلبات
واقع تطبيق واالعتماد األكاديمي  بدراسة هدفت إلى التعرف على معايير )2013) وقامت العمد      

ذه المعايير في الجامعات األردنية كما يتصورها الخبراء، واألكاديميون والمعنيون، ومن ثم التعرف ه
 كاديمييناألمن  109)وتكونت عينة الدراسة من ) على مقترحات لتطوير نظام االعتماد األكاديمي.

نتائج  وتوصلت لهذا الغرض. واألسئلة المفتوحة لةالمقابالمؤلفة من أداة  . وبنيت أداة الدراسةداريينواال
جامعات ال فيالدراسة إلى اتفاق المشاركين على إمكانية تطبيق نظام االعتماد األكاديمي العام، والخاص 

أنه يجب األخذ بالمقترحات المستقبلية ألفراد العينة، لجعلها أكثر واقعية، ومالئمة لواقع و ،األردنية
 .بالبيئة األكاديمية الجامعات األردنية في ظل الظروف المحيطة

معايير إدارة الجودة الشاملة  تطبيق درجة عن الكشفإلى  تفهد ( دراسة2013وأجرى المطيري )      
 كانتو في أقسام التربية البدنية من وجهة نظر مديري المدارس والموجهيين الفنيين في دولة الكويت.

لجمع  بانةتاالس خدمتتساو ديرة،( مدير وم37(  موجه وموجهه و)55الدراسة تتألف من ) عينة
  مرتفعة. رجةبد كانتمعايير إدارة الجودة الشاملة  تطبيق درجة نأ الى سةراالد وصلتالمعلومات. وت

التعرف على مستوى جودة البرامج التربوية  إلىهدفت ( دراسة 2016وأجرى العزام وعليمات )     
للدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية الحكومية، ومقترحات تطويرها من وجهة نظر 

من أساتذة ( 184أعضاء هيئة التدريس. حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )
رت النتائج أن جميع مستويات مجاالت جودة البرامج التربوية الجامعات األردنية الحكومية. وقد أظه

للدراسات جاءت بدرجة متوسطة. وأن الخطط الدراسية ومساقاتها بحاجة ماسة إلى تطوير ورفع مستوى 
 .التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس، وتدريس بعض المساقات باللغة االنجليزية

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن بناء القدرات البشرية بما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث ينعكس على العملية التنموية             
 المال لراس الكبير الدور عن الدراسات بعض للخريجين، وقد كشفت الكامل التشغيل الشاملة ويحقق

 بقية ليفوق االقتصادي النمو ( من%90في نسبة تفوق ال ) ساهم الذي التكنولوجي التطور في البشري
 بما(. و2014()العادلي، 1960-1900بين عامي ) سولو إليه توصل ما وهو مجتمعة، اإلنتاج عوامل
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 بمستويات ؛ فإنه بات من الضرورة بمكان اإلهتمامالتنافسية األدوات أكفأ من الشاملة الجودة إدارة أن
، وبالتالي التنافسي للتأهيل ًارئيسي سبياًل عُدُت والتي ككل المنظمة مستوى على الشاملة الجودة بإدارة أعلى

 فإن هذه الدراسة هدفت إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
  في األردن؟ العالي التعليم في قطاع الشاملة الجودة إدارة متطلبات درجة تطبيقما  .1
 العالي في األردن؟  التعليم قطاع ريتطو في المستدامة التنمية متطلبات درجة تطبيقما  .2
درجة تطبيق متطلبات  في ( ≤ 0,05)الداللةإحصائيًا عند مستوى  دالة فروق هناك هل .3

في االردن من  العالي المستدامة في قطاع التعليم التنمية في تحقيق الشاملة الجودة إدارة
 ؟الجنس رلمتغي تعزىوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 
 

 الدراسة أهمية
 في اآلتي: الدراسة أهمية تتحدد

 التنمية لتحقيق العالي في قطاع التعليم الشاملة الجودة إدارة التعرف على الدور الذي تلعبه .1

رونية واإللكت المتطورة بالطرق خالل التدريس من الخريجين كفاءة المستدامة وأهميتها في رفع
 .العمل سوق إحتياجات وفق الحديثة العلمية المناهج وتطوير

 في األردن. العالي التعليم في قطاع الشاملة الجودة إدارة متطلبات التعرف على .2

 هدف الدراسة
العالي  التعليم في الشاملة الجودة الجودة وإدارة هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مفهومي      

 ومتطلباتها والدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
 

 حدداتهاحدود الدراسة وم
 الشاملة الجودة الحد الموضوعي/ اقتصرت الدراسة الحالية علـى تقصي درجة تطبيق متطلبات إدارة

 العالي في األردن.                      المستدامة في قطاع التعليم التنمية تحقيقفي 
 المملكة األردنية الهاشمية.-محافظة المفرق -الحد المكاني/ طبقت هذه الدراسة في جامعة آل البيت

 الحد البشري/ أعضاء هيئة التدريس.
 .2017/2018الحد الزماني/ طبقت الدراسة في الفصل األول من  العام الدراسي 

 التعريفات االجرائية 
 تنفيذها يهدف التي واإلجراءات المعايير من هي مجموعة :العالي في قطاع التعليم الشاملة الجودة إدارة
المتحققة على استجابات أفراد عينة  رجةالدوتقاس ب التعليمية، مخرجات العملية في المستمر التحسين إلى
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العالي والمعدة  قطاع التعليم في الشاملة الجودة إدارة الدراسة على فقرات االستبانة المتعلقة بمتطلبات
 ألغراض هذه الدراسة.

 اإلنسانية، وتتحدد متطلباتها بالدرجة الحياة لتطوير نوعية الدائم السعي هي عملية :المستدامة التنمية
 المستدامة التنمية المتحققة على استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة المتعلقة بمتطلبات

 التعليم. تطوير في
 منهج الدراسة

 .لمشكلة الدراسةاستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته       

 الدراسة مجتمع
في الفصل األول من في جامعة آل البيت جميع أعضاء الهيئة التدريسية  من الدراسة مجتمع تكون      

من حملة درجة الدكتوراه،  منهم  عضو وعضوة (315) عددهم والبالغ، 2017/2018العام الدراسي 
  ( من االناث.40( من الذكور و)275)

 أفراد الدراسة
عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقٍة عشوائيٍة من أعضاء الهيئة (30بلغ عدد أفراد الدراسة)      

 المملكة األردنية الهاشمية. -التدريسية في جامعة آل البيت في محافظة المفرق
 أداة الدراسة 

(، جرى تطوير 2014)دراسة الحداد  السابقة، ومنها والدراسات التربوي بعد االطالع على األدب       
 الدراسة التعليم وذلك لتحقيق أهداف تطوير المستدامة في والتنمية الشاملة الجودة استبانة متطلبات إدارة

 كاآلتي:مجالين من  الحالية إذ تكونت
( فقرة موزعة 24العالي وتكون من ) قطاع التعليم في الشاملة الجودة إدارة لمجال األول يتعلق بمتطلباتا

 الكاملة اإلدارية، والمشاركة ، والقيادةطلبةال على المستمر، والتركيز متطلبات تشمل: التحسين (6على )
 في المستدامة التنمية أما المجال الثاني فيتعلق بمتطلبات  التدريبو القرارات، والتعليم للعاملين، واتخاذ

 وحسن اإلنصاف، التمكين،تشمل: و ( متطلبات4( فقرة، موزعة على )12التعليم وتكون من ) تطوير
وذلك ( موافق غير)موافق، اعتيادي،  ثالثي بمستوياتهال اإلدارة، والتضامن. وقد اسُتِخَدم التدريج

حديد درجة استجابة أفراد عينة الدراسة باعتماد المقياس ( ي1والجدول ) ،الستجابات أفراد عينة الدراسة
 اآلتي:

 (1الجدول)
 اسةدرجة استجابة أفراد عينة الدر

 الدرجة المستوى الوسط المرجح
 منخفضة غير موافق 1-2.33
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 متوسطة اعتيادي 2.34-3.67
 عالية موافق 5- 3.68

 األداة صدق
 مالءمة من للتأكد التربويين المختصين من محكمين (10) على عرضها تم األداة صدق من للتأكد      

المحكمين ومقترحاتهم،  آراء على بناءً  فقراتها بعض وعدلت وسالمة اللغة، ومدى وضوحها فقراتها،
االستبانه في صورتها النهائية بعد إجراء للصدق الظاهري لألداة، وبالتالي تكونت  داللة ُوّعدت آراؤهم

 ( فقرة.36التعديالت المقترحة من قبل المحكمين لتصبح مكونة من مجالين رئيسين و)
  األداة ثبات
( استبانة قبل تطبيق الدراسة على عينٍة استطالعيٍة من 30لحساب ثبات أداة الدراسة، تم توزيع )     

( عضو هيئة تدريسية ومن مجتمعها، وبعد اسبوعين 30خارج أفراد عينة الدراسة الحالية مكونة من )
عامل ارتباط ت باستخدام ممن بداية التطبيق أعيد تطبيق االستبانة على أفراد العينة أنفسهم وُحسب الثبا

 مقبولة ألغراض هذه الدراسة. ةُتعد هذه القيمو( 0,89بيرسون، وبلغت قيمة معامل الثبات لألداة ككل )
 ومناقشتها الدراسة نتائج

 :اآلتي النحو على وذلك ومناقشتها الدراسة إليها توصلت التي للنتائج عرضًا الجزء هذا يتناول      
 العالي التعليم في قطاع الشاملة الجودة إدارة متطلبات درجة تطبيقما  بالسؤال األول:النتائج المتعلقة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اسُتخرجت  ولإلجابة عن هذا السؤال في األردن؟
 العالي، التعليم قطاع في الشاملة الجودة إدارة متطلبات فقرات االستبانة لمحورأفراد عينة الدراسة على 

 (.2وكانت النتائج كما في الجدول )
 
 

 (2الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

 على فقرات المحور األول 
 الوسط الشاملة عناصرالجودة

 الحسابي
 األنحراف
 المعياري

 درجة
 التطبيق

 عالية 0,87 4,39 المستمر التحسين
 عالية 0,89 4,24 القرارات اتخاذ
 عالية 0,79 4,18 طلبةال على التركيز
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 الكاملة المشاركة
 للعاملين

 عالية 0,62 4,12

 عالية 0,71 4,02 التدريبو التعليم
 عالية 0,80 3,97 اإلدارية القيادة

 عالية 0,78 4,15 االداة ككل
 
   

 الجودة ألبعاد (3,97-4,39) مابين الحسابية تراوحت المتوسطات الجدول السابق أن يتضح من    
 معياري ( وبانحراف4,39) حسابي بمتوسط األولى احتل مجال التحسين المستمر المرتبة وقد الشاملة،

 دارةإ عن تكشف التي العبارات لمجمل الحسابي الوسط قيمة بأنعالمًا   عالية، تطبيق وبدرجة (0,87)
 األنحراف قيمة بلغت فيما (4,39) بلغ قد المستمر التحسين مستوى على العالي التعليم في الشاملة الجودة

 والتطوير التحسين خالل من المجتمع تجاه مسؤوليتها تحمل الى تسعى دارةاإل أن أي (0,87) المعياري
 حتياجاتال مقابلتها من للتأكد وذلك دقيق بشكل الجديدة للخدمات عداداإل ويتم المقدمة، للخدمات المستمر
 .المستقبلية العمل وسوق الطلبة وتوقعات

 ( وبانحراف3,97) بلغ قد حسابي بمتوسط األخيرة بالمرتبة جاء فقد اإلدارية لمجال القيادة بالنسبة أما
 العمل وسوق الطلبة مع تتفاعل دارةاإل أن أي موافق، عند وهي عالية، تطبيق وبدرجة (0,80) معياري

 من الكلية في التغيير وكفاءة فاعلية مدى ميليهم، وتقيإ المقدمة والخدمات آرائهم الى ستماعاال خالل من
 .الجودة لمبادئ تطبيقها خالل

 تطبيق درجة ان الى وصلتالتي ت (2013المطيري) دراسةنتائج  وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع 
( ونتائج 2007) الغيثي دراسة واختلفت مع نتائج مرتفعة. رجةبد كانتمعايير إدارة الجودة الشاملة 

 الجامعات يف الشاملة ودةجال ر ادارةمعايي قطبيتمدى ( التي أظهرت أن 2016دراسة العزام وعليمات )
 . وسطةتم رجةكانت بد

 التعليم تطوير قطاع في المستدامة التنمية ما درجة تطبيق متطلبات النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اسُتخرجت  ولإلجابة عن هذا السؤال العالي في األردن؟

 التعليم تطوير في المستدامة التنمية متطلباتالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة لمحور 
 (.3وكانت النتائج كما في الجدول )

 
 
 



 

171 
 

 (3الجدول )
 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 على فقرات المحور الثاني
 الجودة عناصر

 الشاملة
 الوسط

 الحسابي
 األنحراف
 المعياري

 التطبيق درجة

 عالية 0,86 4,58 التمكين
 عالية 0,81 4,47 اإلنصاف

 عالية 0,72 4,36 اإلدارة حسن
 عالية 0,67 4,12 التضامن
 عالية 0,77 4,38 االداة ككل

 الجودة ألبعاد (4,12-4,58) مابين الحسابية تراوحت المتوسطات الجدول السابق أن يتضح من      
 معياري ( وبانحراف4,58) بلغ حسابي بمتوسط األولى احتل مجال التمكين المرتبة وقد، الشاملة

متطلبات  عن تكشف التي العبارات لمجمل الحسابي الوسط قيمة بأنعلمًا  عالية، تطبيق وبدرجة (0,86)
 اإلدارة جميعها حققت الدرجة العالية، وبالتالي فإن مستوى التمكين على العالي التعليم في التنمية الشاملة

ى لد االنتماءب مما يرفع من الشعور العاملين بمشاركة األهداف وتحدد الخطط، ووضع القرارات تتخذ
 قسام،األ بين فعالة اتصال قنوات وتوفير العلمية، المؤسسة تطوير أفراد المنظمة ويرفع من قدرتهم على

 ستمراراب التعليمية العملية تطوير ألجل المعلومات على للحصول العمل وسوق والطلبة، والعاملين،
 .المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الحديثة التعليمية التقنيات مختلف باستخدام التعليم على دارةاإل وتركز
 ( وبانحراف4,12) بلغ قد حسابي بمتوسط األخيرة المرتبةب جاءفقد  لمجال التضامن بالنسبة أما      

 الحلول يجادال العلمية البحوث على دارةاال زيتركمما يشير إلى  عالية، تطبيق وبدرجة (0,67) معياري
 للتعليم األفراد احتياجات صيالقرار وتشخ صنع في مع العاملين الكاملة بالمشاركة المشاكل، لجميع

وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع  .األهداف تلك المالئمة لتحقيق المصادر وتوفير أهدافهم وصياغة
في  إدارة الجودة الشاملة وجود عالقة ارتباط واثر معنوية بين متطلبات( في 2010اآلغا والطويل) دراسة

 .التعليم العالي والتنمية المستدامة
 ≥ ) الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة فروق هناك هل :ومناقشتها الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
 لتعليما قطاع في المستدامة التنمية تحقيق في الشاملة الجودة إدارة متطلبات تطبيق درجة في( 0,05
 السؤال هذا على ولإلجابة الجنس؟ لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من االردن في العالي

 ( لبيان الفروق T.test) )ت(االختبار واستخدام المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم
 .ذلك ( يوضح4) والجدول مستقلتين لعينتين الجنس لمتغير تبعًا
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 (4الجدول)
 المستدامة تبعًا التنمية تحقيق ومتطلبات الشاملة الجودة متطلبات إدارةل ) (T.test)ت(االختبار نتائج

 الجنس لمتغير

المتوسط  العدد الجنس االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الجودة 
 الشاملة

 14.968 119.439 22 ذكر
0.348 

 
 

234 0.729 
 15.849 118.273 8 ىانث

التنمية 
 المستدامة

 14.968 119.439 22 ذكر
 15.849 118.273 8 ىانث

 ( ≤ 0,05*دال إحصائية عند مستوى )
( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا، أي أنه ال يوجد 0,348( أن قيمة "ت" بلغت )4يبين الجدول )      

المستدامة  التنمية في تحقيق الشاملة الجودة إدارةدرجة تطبيق متطلبات  فروق ذات داللة إحصائية في
 أعضاء الهيئة التدريسيةوهذا يدل على أن  تعزى لمتغير الجنس.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

ك الن بذات المستوى وذل يطبقون متطلبات الجودة الشاملة والتنمية المستدامةسواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا 
 .ور واالناث متشابهة كما أن البيئات االسرية للذك أصاًل ال تختلف باختالف الجنس، المتطلبات

في ا عدم وجود فروق دالة إحصائيً ( في 2005المالح ) دراسة نتائج وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع
 .الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير النوع االجتماعيواقع نظام التعليم في 

 التوصيات
 :التالية التوصيات تحديد يمكن ستنتاجاتواال النتائج ضوء على

 التحديات لمواجهة وتطبيقاتها الشاملة الجودة دارةإ فلسفة العالي التعليم في دارةاإل تبني ضرورة .1
 المنافع. وزيادة والنمو البقاء بهدف السريع العلمي بالتطور تتسم التي األعمال بيئة في الحادة

 ورغبات السوق احتياجات على للتعرف األجل طويلة واستراتيجيات خطط تطوير ضرورة .2
 .من قبل الكليات الجامعية المختلفة الطلبة

من  األستراتيجية هدافاأل تحقيق في أمثل بشكل مهااستخداو المتاحة الموارد كافة على الحفاظ .3
 الجامعات. في اإلدارية القيادات قبل

 ومتطلبات واهداف مفهوم تتناول بحيث العاملين قدرات لتطوير لينؤللمس تدريبية دورات تنظيم .4
 .والتدريسية الوظيفية ومهارتهم معارفهم لتنمية وذلك والتنمية المستدامة الشاملة الجودة ادارة
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 المالحق

 التعليم تطوير المستدامة في والتنمية الشاملة الجودة استبانة متطلبات إدارة

 العالي قطاع التعليم في الشاملة الجودة إدارة المحور األول:متطلبات
غير  اعتيادي موافق المتطلبات الفقرة الرقم

 موافق
تنظر الكلية الى التحسين والتطوير المستمرعلى انه   .1

 جزء اليتجزأ من متطلبات الجودة الشاملة.
 
 
 

التحسين 
 المستمر

   

تسعى الكلية الى تحمل مسؤوليتها اتجاه المجتمع من   .2
 خالل التحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.

   

الجديدة  بشكل دقيق لتلبية يتم االعداد للخدمات   .3
 احتياجات وتوقعات الطلبة وسوق العمل المستقبلية.

   

يتم التواصل بين مختلف االقسام االدارية عند القيام   .4
 بتطوير وتحسين الخدمة الحالية أو الخدمة الجديدة.

   

تقوم الكلية بتطوير خطط واستراتيجيات طويلة األجل   .5
 ورغبات الطلبة. للتعرف على احتياجات السوق

 
 

التركيز 
 على الطلبة

   

تلجأ اإلدارة إلى تحليل البيانات المجمعة في تقدير   .6
 احتياجات السوق ورغبات الطلبة الحالية والمتوقعة. 

   

تقوم الكلية باالستعانة بشكاوي الطلبة من أجل تطوير   .7
 الخدمات المقدمة.

   

يمها الخدمة وذلك لتقيتقوم الكلية بمتابعة ما بعد تقديم   .8
 ومعرفة مدى رضى الطلبة عنها.
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تعاون االدارة والعاملين معًا من أجل توفير منتجات   .9
 ترضي الطلبة وسوق العمل.

 
 

المشاركة 
الكاملة 
 للعاملين

   

    التحسين المستمر مسؤولية الجميع ولمختلف اإلدارات.  .10
السماح للعاملين الذين لديهم أفكار متميزة بتقديمها  في   .11

 شكل رسمي لإلدارة. 
   

العاملون مسؤولون عن تطبيق الجودة وعن النتائج   .12
 المتحققة للخدمة المقدمة.

   

تستمع االدارة الى موظفيها وتشجعهم في اتخاذ   .13
 القرارات.
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 الملخص 
يمثل االعتماد األكاديمي أحد أهم المسارات التي تسلكها مؤسسات التعليم العالي اليوم لضمان جودة أدائها 
وجودة مخرجاتها، وتشكل مرحلة ما بعد الحصول على االعتماد األكاديمي تحديا لكثير من تلك 

ها من االعتماد وتعزيز التحسين المستمر المؤسسات؛ فالحفاظ على المكتسبات التي تم الحصول علي
يحتاجان إلى جهود متواصلة وخطط تنفيذية محددة المالمح واألهداف. وبالرغم من أهمية مرحلة ما بعد 
الحصول على االعتماد األكاديمي إال أن معظم مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي حسب علم 

الخطط التطويرية بعد حصولها على االعتماد لضمان استمرارية  الباحثتين لم تولي اهتمامًا واضحًا لوضع
االعتراف من قبل المؤسسات المانحة لها. تسعى هذه الورقة إلى التعرف على أبرز الجوانب المتعلقة 
بالتحسين المستمر في مرحلة ما بعد الحصول على االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، كما 

يضا التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات في سبيل الحفاظ على مكتسبات االعتماد تتناول الورقة أ
وتدعيم عمليات التحسين المستمر، ووضع السياسات واآلليات التي تتخذها لمواجهة تلك التحديات. وقد 
تم توظيف المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة وتحليل األدبيات ذات العالقة للوصول إلى بعض 

 مقترحات التي قد تساعد على استمرارية التحسين.ال
Abstract 

Academic accreditation is one of the most important goals that higher education 

institutions aim at today in their attempts to maintain the quality of their 

performance and graduates. The post-accreditation stage poses a challenge to 
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many institutions, since maintaining the benefits gained from accreditation and 

enhancing continuous improvements require unceasing efforts and well-defined 

operational plans. However, although post-accreditation is important, most of 

higher education institutions in the Arab World, to the best of the researchers' 

knowledge, did not pay much attention to the development plans after obtaining 

the accreditation. Therefore, the principal aim of this paper is to identify the most 

important facets that continuous improvement entails in the post-accreditation 

stage in higher education institutions. It addresses the challenges facing these 

institutions in their efforts to reap the benefits of accreditation and support 

continuous improvements. It also discusses policies and mechanisms appropriate 

to face such challenges. The study adopts a descriptive approach by studying and 

analyzing the literature available in this area. 

  
االعتماد األكاديمي، مرحلة ما بعد االعتماد األكاديمي، التحسين المستمر، مؤسسات : الكلمات المفتاحية

 التعليم العالي.
 

 المقدمة
تواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم الكثير من التحديات التي يأتي في مقدمتها التغيرات 

في مختلف المجاالت؛ حيث أن تلك المؤسسات مطالبة بالتفاعل اإليجابي  المتسارعة التي يشهدها العالم
انب التحسين والتركيز على جومع هذه التغيرات واالستجابة لمتطلباتها، وإعادة التفكير في استراتيجياتها، 

المستمر بها بما يجعلها قادرة على المنافسة واالستمرارية. ويعد االعتماد األكاديمي من بين أبرز المداخل 
التي اعتمدت عليها مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن؛ إذ تساعد المعايير التي تضعها هيئات االعتماد 

وعلى االرتقاء بمستوى المخرجات التي يحتاجها سوق العمل، كما على ضبط جودة أداء تلك المؤسسات 
تبط وقد ارتساعد تلك المعايير أيضا على مراجعة وتطوير خطط الجودة الشاملة في تلك المؤسسات. 

مفهوم جودة التعليم العالي بدرجة قدرة المؤسسات التعليمية على اإليفاء بمتطلبات معايير الجودة أو 
ويمثل التحسين المستمر (. 2015ات التي تفرضها معايير هيئات االعتماد )الهرامشة، اإليفاء بالمتطلب

أحد أهم المداخل التي تعتمد عليها المنظمات اليوم لتحقيق أهداف الجودة الشاملة؛ إذ يهدف إلى جعل 
 عمليات التحسين تحدث بشكل مستمر ودون توقف عند مرحلة معينة، وبما يمّكن المنظمة من مواكبة
التغيرات التي يشهدها العالم بسبب التطور المتالحق والسريع في وسائل االتصال والثورة المعلوماتية 

وكي تتحقق الجودة الشاملة ال بد من أن يسخر كل أفراد المنظمة جهودهم في سبيل  (.2011)العنزي، 
الذي  نحو إصالح الخلل تنفيذ عمليات التحسين المستمر، والعمل بواسطة مجموعة من التقنيات واألدوات

 ,Bhuiyan and Baghel)يعتور المنظمة والسعي نحو جعل تلك الجهود جزءا من ثقافة المنظمة 

وبالرغم من أن نجاح مؤسسات التعليم العالي مرتبط بدرجة تطبيقها لمبادرات التحسين  .(2005
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تنوعة مالمبادرات وذلك ألسباب المستمر، إال أنه ال يزال هناك الكثير من المؤسسات التي ال تطبق تلك 
عدم امتالك تلك المؤسسات للقوى الدافعة للتغيير باإلضافة إلى ضعف الوعي بما يمكن أن من بينها 

 . (Neefe, 2001)يؤثر فيها من تغيرات تحدث في السياقات الخارجية المحيطة بها 
تكمن المشكلة التي تتناولها هذه الورقة في أنه بالرغم من االهتمام الكبير الذي توليه الكثير من 

مؤسسات التعليم العالي للحصول على االعتماد األكاديمي إال أنها ال تولي اهتماما بجوانب الجودة 
 والتحسين المستمر في مرحلة ما بعد حصولها االعتماد األكاديمي. 

  
 اسةأسئلة الدر

 بناء على ما تقدم، تتمحور مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤال اآلتي:
ما أهمية الدور الذي يلعبه التحسين المستمر في مرحلة ما بعد الحصول على االعتماد األكاديمي 

 بمؤسسات التعليم العالي؟ 
 وتتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

  التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التحسين المستمر بها في ما هي أهم التحديات
 فترة ما بعد الحصول على االعتماد األكاديمي؟

  ما هي السياسات واآلليات التي تتخذها مؤسسات التعليم العالي لمواجهة التحديات التي تواجهها
 ي؟  االعتماد األكاديمفي سبيل تحقيق التحسين المستمر بها في فترة ما بعد الحصول على 

 
 منهجية الدراسة

تبنت هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة وتحليل األدبيات العربية واألجنبية ذات 
 العالقة، وذلك بهدف الوصول إلى بعض المقترحات التي قد تساعد على استمرارية التحسين. 

 
 المصطلحات

ذات العالقة بالتحسين المستمر بعد الحصول على اإلعتماد هناك العديد من المفاهيم والمصطلحات 
 االكاديمي منها:

   Academic Accreditationاالعتماد األكاديمي 
بأنه مجموعة من الممارسات التي تقوم بها مؤسسة االعتماد لتقويم المؤسسة  (Lenn, 2004)عرفته لين 

( بأنه منظومة من العناصر تستهدف الفحص 2004التعليمية واالرتقاء بجودة أدائها. ويعرفه حباكة )
والتقويم لمستوى جودة المؤسسات التعليمية بهدف تحديد قدرتها على تحقيق تحسين الجودة وضمانها، 
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وتقوم بهذه المهمة هيئات متخصصة عادة تكون غير حكومية وغير ربحية وتتمتع بدرجة من الحيادية. 
ي أبرزهما االعتماد المؤسسي والذي يمنح للمؤسسة التعليمية وهناك أكثر من نوع من االعتماد األكاديم

 بشكل عام، واالعتماد البرامجي وهو الذي يمنح للبرامج األكاديمية. 
 Continuous Improvementالتحسين المستمر 

بأنه التحسين الدائم والمنتظم ألنظمة اإلنتاج والخدمة، ويعرفه مانوس  (Deming, 1982)يعرفه دمينج 
(Manos, 2007)  ،بأنه جملة من التحسينات الدقيقة التي يتم إجراؤها بشكل تدريجي عبر الزمن

بأنه بحث متواصل عن السبل  (Krajewski and Pitzman,1996)ويعرفه كراجوسكي وبيتزمان 
التي تؤدي إلى تحسين العمليات في المنظمة من خالل االستفادة من التطبيقات المتميزة ورفع شعور 

 ,Sanchez and Blanco)األفراد ووعيهم بملكيتهم للعمليات واألنشطة. ويرى سانشيز وبالنكو 

 تصرفا واحدا فقط، وهو نشاط يتوجببأن التحسين المستمر يتميز بأنه عبارة عن دورة وليس  (2014
على المنظمة القيام به بشكل مستمر عبر الزمن، ويجب أن يشترك فيه كل أفراد المنظمة.  وتتفق 

 الباحثتان مع ما ورد من تعريفات سابقة لمفهوم التحسين المستمر.
  Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة 
فلسفة إدارية تهدف إلى الوصول إلى التميز في جودة األداء بالمؤسسة  ( بأنها1995يعرفها عبدالمحسن )

ككل وذلك بواسطة اإليفاء باحتياجات ومتطلبات العاملين والعمالء. وفي المجال التربوي تشير الجودة 
الشاملة إلى مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهدف من تنفيذها التحسين المستمر في المؤسسة 

وتشير إلى الخصائص والمواصفات التي يتوجب توافرها في المنتج التعليمي وفي األنشطة التعليمية، 
 .(Taylor and Bogdan, 1997)والعمليات التي من خاللها تتحقق تلك المواصفات 

     Post accreditation Stageمرحلة ما بعد على االعتماد األكاديمي
صول المؤسسة التعليمية على االعتماد األكاديمي، وفيها تتجه تعرفها الباحثتان بأنها المرحلة التي تلي ح

المؤسسة الحاصلة على االعتماد نحو تبني العديد من اإلجراءات والممارسات الرامية لضمان جودة 
األداء وجودة المخرجات والتحسين المستمر، وذلك استنادا على ما ورد من توصيات في تقارير هيئات 

 االعتماد.  
  

 الجودة في مؤسسات التعليم العاليضمان 
لقد فرضت التحوالت العالمية الجديدة على مؤسسات التعليم العالي االهتمام بجوانب ضمان 
الجودة في كل ما تقوم به من أعمال وما تقدمه من خدمات ومنتجات، ولقد تنامى اهتمام هذه المؤسسات 

ي بسبب عوامل عدة من يأتي في مقدمتها االهتمام في العقود األخيرة بتحقيق معايير جودة التعليم العال
الذي يوليه كل من الحكومة والمجتمع بتحقيق المعايير األكاديمية، واالرتقاء بمستوى األداء واإلنجاز، 
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(، باإلضافة إلى تزايد التنافسية بين المؤسسات 2012وتحسين مستوى المخرجات )إدريس وآخرون، 
اليوم وهي تسعى للحصول على شهادات نظم إدارة الجودة فغنها تهدف  التعليمية؛ ولذلك فإن الجامعات

 (.2015من ذلك إلى إدخال تحسينات جذرية وملموسة على العملية التعليمية )الهرامشة، 
إلى أن تبني إدارة الجودة الشاملة في التعليم يعد أمرا ضروريا، وأنه  (Deming, 1982)يشير ديمنج 

( أن 2007ويرى الداوود )يجب اعتبارها منظومة متكاملة من عمليات الجودة والتحسين المستمر، 
مبادئ إدارة الجودة الشاملة يجب أن تركز على الجانب اإلنساني، والتفكير المنظم، والتطوير الشامل 

والقيادة واإلدارة، وإشراك الجميع، والسعي لتحقيق رضا المستفيد، وتعزيز قناعة األفراد في والمستمر، 
( أن نظام إدارة الجودة في 2005ويرى البهواشي )المنظمة بأهمية السعي نحو تحقيق جودة التعليم، 

 مؤسسات التعليم العالي يتطلب القيام بعدد من الخطوات، وهي: 
 سالة الجامعة وأهدافها وقيمها بحيث تكون جميعا متسقة وقيم المجتمع : توضيح رالخطوة األولى

 وأهداف الحكومة وتطلعاتها.
 تحديد الوظائف التي يتم من خاللها تحقيق مهام الجامعة والمتمثلة في التعليم الخطوة الثانية :

 والتعلم والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع.
 عليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. تحديد أهداف الت :الخطوة الثالثة 
 إيجاد نظام إلدارة الجودة يتمثل في عمليات اإلدارة التي من خاللها يتم تحقيق الخطوة الرابعة :

أهداف كل وظيفة، ويتضمن ذلك وضع منظومة لخطط اإلدارة والتي من بينها الخطة 
 االستراتيجية للمؤسسة.

 حص الجودة، يتم من خالله إجراء تقويم دوري لفاعلية نظام : إيجاد نظام لفالخطوة الخامسة
 إدارة الجودة. 

يكمن التحدي الذي يمكن أن تواجهه مؤسسات التعليم عند تبنيها لنظام إدارة الجودة في قدرتها على إيجاد 
 التكيف والتوازن بين الحفاظ على االستقرار في الخدمات التي تقدمها وإجراء التغيرات في المؤسسة

 (.  2012بحيث تنتج منتجات أو خدمات تحقق تطلعات العمالء ورغباتهم )إدريس وآخرون، 
 

 التحسين المستمر في مؤسسات التعليم العالي 
أو كايزن  Continuous Improvementتعود بدايات استخدام مصطلح التحسين المستمر 

Kaizen  باللغة اليابانية إلى عمليات إعادة البناء التي قامت بها اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية
حين اعتمدت العديد من الشركات اليابانية مثل توشيبا وتويوتا على تطبيق برامج التحسين المستمر 
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تمر ألفضل"، وهو تغيير مس(.       وتعني كلمة كايزن باليابانية "التغيير نحو ا2012)إدريس وآخرون، 
في مختلف جوانب الحياة الشخصية واالجتماعية والعملية بحيث يتم التخلص من التكلفة التي ال ضرورة 

؛ 2012لها، والتوجه نحو تكامل الجهود بين اإلدارة والعاملين لتحسين جودة المنظمة )إدريس وآخرون، 
 (. 2008جودة، 

لحياة تخضع له جميع األنشطة التي تعزز جودة األداء في المنظمة أسلوب ل وقد ذكر بعض الباحثين بأنه
(Evans et al., 1993) وأنه تغيير محدد ومدروس يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة ،

، وأنه البحث المستمر عن أنجع السبل التي تؤدي إلى تحسين (Ahuja, 1986)ممكنة من الكفاءة 
مقارنة ما تقوم به المنظمة مع التطبيقات والممارسات المتميزة وتنمية العمليات وتتضمن تلك السبل 

كما  .(Krajewski and Pitzman, 1996)شعور األفراد ووعيهم بملكيتهم لألنشطة والعمليات 
 ,Thalner)وصف التحسين المستمر بأنه منهج يساعد المؤسسة على تحقيق ميزة تنافسية في السوق 

2005). 
التعليم العالي قادرة على تحقيق تلك الميزة التنافسية فإنها مطالبة بإجراء  وكي تكون مؤسسات

تغييرات مستمرة وذلك إما بواسطة الخطوات الكبيرة المفاجئة التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة وأفراد 
 Total Quality Managementمحددين وهي فلسفة غربية تتمثل في مفاهيم الجودة الشاملة 

(TQM) تركز على اإلبداع  التيInnovation ؛ أو بواسطة التحسين الذي يتم من خالل خطوات
صغيرة يتم تنفيذها بشكل تدريجي ومستمر ويشترك فيها كل األفراد في المنظمة وهي نابعة من الفلسفة 

 (. 2011اليابانية كايزن )العنزي، 
ماًما، ت ايعد أمرا تطوعيأن تطبيق ممارسات تحسين الجودة الممنهجة في التعليم يرى البعض 

 ,Jasinsky)وأن المؤسسات التعليمية بطيئة في تبني فلسفة التحسين المستمر، ويرى جاسينسكي 

أن هناك بعض األسباب المحتملة لمقاومة مؤسسات التعليم للتحسين المستمر من بينها عدم  (1999
تعليم الخارجي الذي سيؤثر على ال وجود قوة دافعة للتغيير في تلك المؤسسات، وغياب الوعي بالتغيير

 ومقاومة تلك المؤسسات لألفكار الجديدة. ،العالي
إن الهدف األساسي لتحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي يتمثل في تطوير جودة األداء والخدمات 

ريس دمع تقليل التكلفة الناجمة من الوقت والجهد الضائعين، ويتضمن هذا الهدف الفوائد التالية )إ
 (: 2012وآخرون، 

  خفض التكاليف: تتطلب الجودة القيام بعمل األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة من المرة األولى؛
 األمر الذي يساعد على تقليل األشياء التالفة، أو إعادة القيام بها.

 تقليل الوقت: تركز اإلجراءات التي تضعها المؤسسة التعليمية على تحقيق األهداف ومراقبتها؛ 
 مما يسهم في تقليل الوقت الالزم للقيام باألعمال.
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  تحقيق الجودة: قيام المؤسسة التعليمية بتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتالءم واحتياجات الطالب
 يساعد على تحقيق الجودة وتقليل الوقت المطلوب للقيام باألعمال.  

  يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في زيادة الكفاءة: العمل الجماعي والتعاون بين اإلدارات
 المؤسسة التعليمية.

  تدريب العاملين على تحديد كيفية التعاطي مع المشاكل وذلك من خالل تجزئتها إلى أجزاء
 صغيرة يسهل السيطرة عليها.

 .التقليل من المهام واألعمال غير الضرورية 
  األمور وتحليلها بحيث يمكن استخالصاالستماع ألفكار التحسين التي يقترحها الطلبة وأولياء 

 الفوائد التي يمكن أن تنعكس من خاللها على جودة التعليم والمخرجات.
  االستماع ألفكار التحسين التي يقترحها العاملون، ألن في ذلك ما يعّمق انتمائهم للمؤسسة وبالتالي

 تعزيز ضمان جودة أدائهم.
 لين وذلك بهدف تأسيس ثقافة تنظيمية تضع الحفاظالعمل على تعزيز القيم المشتركة بين العام 

 على الجودة والتحسين المستمر في مقدمة أولوياتها.  

هناك العديد من العناصر الالزمة لنجاح التحسين المستمر أبرزها: القيادة المنفتحة، بناء الوعي، فتح 
لعميل، اختيار الجهود خطوط االتصال واستمراريتها، العمل على خلق ثبات الهدف، التركيز على ا

المبتكرة في المجاالت الحرجة بغرض النجاح، تكوين فرق العمل، تقديم الدعم والتدريب والتعليم للموارد 
البشرية، خلق بيئة يكون فيها التحسين المستمر أسلوب حياة، والتحسين المستمر لكل العمليات )زاهر، 

2008.) 
 

 على االعتماد األكاديمي  التحسين المستمر في مرحلة ما بعد الحصول
يمثل االعتماد األكاديمي أحد أبرز مداخل ضمان الجودة التي تتبناها مؤسسات التعليم العالي، 
ويعود اهتمام المؤسسات بالحصول على االعتماد إلى ضعف مستوى المعايير األكاديمية بها، وعدم 

عف التمويل الحكومي، وزيادة القدرة على توفير مخرجات تتناسب مع سوق العمل ومتطلباته، وض
(؛ لذلك فقد توجهت الكثير من مؤسسات التعليم العالي للحصول على 2004التنافس بينها )الحولي، 

االعتماد من مؤسسات ومنظمات وهيئات محلية ودولية، ساعية بذلك إلى ضمان جودة األداء بها، ورفع 
بالرغم من أن مرحلة ما بعد الحصول على جودة مخرجاتها، وبالتالي تحسين صورتها لدى المجتمع. و

االعتماد األكاديمي نقطة االنطالق باتجاه تحقيق الجودة عبر عمليات التطوير والتحسين المستمر إال أن 
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هناك فهم خاطئ لدى الكثير فيما يتعلق بحصول المؤسسة التعليمية على االعتماد األكاديمي، وهو أن 
نهائية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. لقد فّوت هذا الفهم على الكثير الحصول على االعتماد هو الغاية ال

من المؤسسات فرصا كان باإلمكان استثمارها واالستفادة منها في سبيل التحسين المستمر وضمان الجودة 
بها؛ فاالعتماد األكاديمي ليس غاية في حد ذاته بل يفترض أن يتم التعاطي معه بوصفه البداية الفعلية 

ان الجودة وذلك من خالل اتباع المتطلبات التي فرضتها معايير االعتماد واالستفادة منها في مرحلة لضم
 ما بعد الحصول على االعتماد األكاديمي. 

وفي السعي نحو تحقيق ذلك تبرز العديد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في سبيل 
عبر االعتماد األكاديمي، ومن بين تلك التحديات ما يلي )بني  الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها

 (:2015أحمد وحوامدة، 

  . عدم وجود نظام لتحفيز العاملين على جهود التحسين المستمر التي يقومون بها 

  .عدم توفر الوقت الكافي للعاملين لمتابعة عمليات التحسين 

  وأساليب التحسين. غياب برامج تدريب المسؤولين والعاملين على طرائق 

 .ضعف مستوى وعي المسؤولين والموظفين ومعرفتهم بأساليب التحسين المستمر 

 وهناك تحديات أخرى تم استنباطها من الواقع المعاش منها:
  عدم توفر الدعم المناسب من اإلدارات العليا لمؤسسات التعليم العالي للقيام بعمليات التحسين

 المستمر.  
 ض أعضاء هيئات التدريس لفكرة االعتماد األكاديمي وعدم تقبلهم لها والنظر استمرار مقاومة بع

إليها بأنها عملية تستهدف التدخل في حرياتهم األكاديمية وتعرضهم للمتابعة المستمرة وتحّجم 
 أدوارهم التي اعتادوا القيام بها.

 بعد الحصول على  االكتفاء بالحصول على االعتماد وعدم التوّجه نحو إيجاد خطة لمرحلة ما
 االعتماد لمتابعة ما تم إنجازه من المتطلبات التي أشارت إليها معايير االعتماد. 

  التغير السريع في اإلدارات المشرفة على االعتماد األكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي
والجهود يؤدي إلى عدم االستفادة الكاملة من مكتسبات االعتماد وكذلك إلى إرباك العمليات 

 الموجهة نحو متابعة التحسين المستمر. 

  عدم قيام بعض مؤسسات التعليم العالي بأدوارها الحقيقية نحو ترسيخ ثقافة التحسين المستمر
 لدى أفرادها.
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  االقتصار بشكل كلّي على فريق محدد من المختصين في االعتماد األكاديمي وضمان الجودة
 لتحقيق أهداف التحسين المستمر وعدم إشراك بقية أفراد المؤسسة.    

 .عدم وجود نظام محكم لمتابعة ومراقبة الجودة في بعض المؤسسات 

 
 الخاتمة والتوصيات

حصول مؤسسات التعليم العالي على االعتماد  مما سبق يتبين بأنه على الرغم من أن
األكاديمي ال يمثل سوى نقطة البدء في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر إال أن هناك فهما 
خاطئا لدى الكثيرين وهو أن الحصول على االعتماد هو الغاية النهائية التي تسعى المؤسسات 

لحصول على االعتماد والتي يفترض أن تسعى فيها لتحقيقها متناسين بذلك أهمية مرحلة ما بعد ا
المؤسسة لالستفادة من مالحظات مؤسسات االعتماد وتوصياتها فيما يخص ضمان الجودة 
والتحسين المستمر والذذي بدوره يعزز تطور المؤسسة ونموها واإلعتراف بها محلياً وعالميًا، 

 تقدمها. وضمان ثقة المجتمع والمنتفعين منها ومن الخدمات التي
 وعليه توصي الورقة بما يلي:

  توفير مختلف أشكال الدعم المادي والبشري للقيام بعمليات التحسين المستمر في شتى المجاالت
 بالمؤسسة.  

  العمل على ترسيخ ثقافة الجودة لدى كل أفراد المؤسسة وخلخلة المفاهيم والرؤى الخاطئة التي
فكرة االعتماد األكاديمي وما يتبعها من عمليات التحسين يتبناها بعض أفراد المؤسسة الرافضين ل

 المستمرة.  

  إعداد خطط وخرائط طريقroad maps  واضحة لإلجراءات التي يتوجب على المؤسسة
 القيام بها بعد حصولها على االعتماد األكاديمي؛ األمر الذي يضمن لها استمرارية التحسين.

 رات المشرفة على االعتماد األكاديمي والحفاظ على تلك عدم القيام بالتغيير السريع في اإلدا
 اإلدارات ومنحها الوقت الكافي لمواصلة الجهود التي بدأتها مع مؤسسات االعتماد. 

  بناء المزيد من الكفاءات الجديدة في مجال االعتماد األكاديمي والعمل على اجتذاب أكبر عدد
ر معايير االعتماد وتطبيق سياسات التحسين المستممن أفراد المؤسسة للمشاركة في جوانب تنفيذ 
 وعدم االقتصار بشكل كلّي على أفراد بعينهم.

 .إيجاد نظام يساعد على تتبع ومراقبة عمليات ضمان الجودة والتحسين المستمر بالمؤسسة 
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Abstract— The move towards ensuring quality in education has led to 

an increase in the standardization of educational objectives. The case of 

non-formal education in Jordan exemplifies the risks of conflating quality 

control and standardization: standardization may inhibit development of 

soft skills such as critical thinking and innovation; it may be socially 

detrimental to those who fall outside the defined standard; and it may give 

rise to third-party imposition of educational standards. Ultimately, using 

standardization as a method of quality control risks decreasing the actual 

quality of education.   

 

Index Terms— Education, Jordan, Non-Formal Education, 

Standardization, Quality Control.   

Introduction 

Essential to the implementation of a quality control program is an understanding 

of what quality looks like; it is impossible to measure performance against 

undefined goals. Globally, in education, there has been a move towards 

standardization as the form of quality control. In a factory, on a production line, 

production quality may be assessed by the number of parts produced that fall 
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within a specified size range, or the number of completed products which contain 

all the necessary parts.  In this setting, quality control and standardization are 

equivalent.  By contrast, a quality education requires neither standardization of 

method, nor of outcomes.  Different styles of education suit different students and 

what may be a high achievement for one student is not necessarily so for another.  

Nonetheless, standardization is used for quality control in education, either 

standardizing educational methodology (enrollment, curriculum setting, student-

teacher ratios etc.) or educational outcomes (test scores, literacy rates etc.).  

Generally it is assumed that standardization and quality control are equivalent. 

This paper breaks apart that assumption, using the case study of education in 

Jordan. In Jordan there are two education systems, teaching the same academic 

content, targeting youth at similar ages. Formal education is primarily assessed 

using the standardization method of quality control. Non-formal education, which 

is targeted at young people who are out of formal education for a variety of 

reasons, in general does not use standardization for quality control. Therefore the 

contrast between the two programs allows an examination of the effects of 

standardization on an education system.  

We find that the use of standardization as a method of quality control is not 

neutral. The use of standardization changes the incentives for the future 

development of an education system and therefore affects the quality of education 

itself.  

Section 2 expands on what is meant by standardization. Section 3 gives some 

background to the case study used in this paper, non-formal education in Jordan. 

Section 4 uses this case study to illustrate three potential dangers of conflating 

quality control and standardization.  First, this reduces the capacity of the 

education system to teach soft skills.  Second, this leads to a culture where groups 

that do not meet the standard are pathologized.  Third, it encourages misguided 

emulation of ‘best practice’ rather than contextually-appropriate policies. In light 

of this, section 5 considers why standardization is still used. Section 6 suggests 

alternative avenues for quality control and concludes.  

Quality And Standardization 

A careful exposition of what is meant by ‘standardization’ is necessary. 

Standardization is one method of quality control. The practice of standardization 

began during the industrial revolution and is most readily used for quality control 

in a factory setting. However, it can be applied to any productive system, 
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including education, where inputs are transferred to outputs via a process. 

Standardization can apply to the process or to the outputs and consists of two 

parts. First, standardization implies that the ideal process or output is identical for 

each unit. Second, it implies that the ideal process or output is identical to a 

standard.  

This gives the objective function:  

min∑(X̅ − Xi)

n

i=1

 

This would be maximized subject to some, presumably budgetary, constraints. 

Quality is multi-faceted and can be measured in various ways. X is a member of 

the set of measures of quality, 𝐗. In the context of education, this may include 

test scores, literacy or the ability to think critically. However, here we make no 

comment on what the set 𝐗 should contain. X̅ represents the standard for measure 

X.  

Quality can be measured at different levels of aggregation, which give different 

interpretations to i. i can represent an individual student, school, governorate or 

country. We leave aside the question of a quality-quality tradeoff and assume that 

n is fixed, for all interpretations of i.  

Within a factory setting, standardization itself may be the objective; the quality 

of processes or outputs only matters to the extent that they meet the standard. 

However, within the realm of education, quality itself is what matters. Therefore 

the true objective function is:  

max∑Xi

n

i=1

 

When standardization is used as the method of quality control, the standardized 

objective function is being used as a proxy for the quality objective function.  

To some extent, everything could be measured by a standard, if the standard is 

allowed to be general enough. For example, if the standard was each i achieving 

their highest level of X, then the standardization objective function collapses into 

the quality objective function. However, in line with how standardization is used 

in practice, we assume the standard, X̅, is constant across all the i; the standard 

does not vary with respect to the student, school or governorate being assessed.   
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Despite this restriction, for a given quality measure X, the policy that minimizes 

the standardization objective function will also be the solution to the quality 

objective function if Xi ≤ X̅ for all i, due to the constraints. Trivially, this gives 

one circumstance where the policy that minimizes the standardization objective 

function will not maximize the quality objective function: X̅ < Xi for some i. We 

leave aside this case, not because it is especially unlikely, but because the solution 

is simple. If this were the only problem with standardization, it could be solved 

by raising the standard.  

Assuming Xi ≤ X̅ for all i, there remain three important differences between the 

two objective functions, even though, for a given X, the same policy is optimal 

under both objective functions.  

First, using standardization as the method of quality control limits the sets of 

quality measures, 𝐗. By its nature, use of the standardization objective function 

limits the set of quality measures, 𝐗, to those where a standard, X̅, can be 

specified. For example, it is possible to define a standard for class size or literacy 

levels. However, it is more difficult to specify a standard for the ability of an 

education system to teach students innovation, communication or teamwork. This 

allows classification of 𝐗 into standardizable and non-standardizable measures of 

quality. Class size, literacy rates or standardized tests are standardizable measures 

of quality, whereas innovation or teamwork skills are not. Standardization can be 

used for quality control over standardizable measures of quality, but not over non-

standardizable ones.   

Second, using standardization as the method for quality control introduces a 

comparison to a standard and therefore the notion of falling below a standard.  

Third, by introducing a standard, standardization opens the possibility of the 

manipulation of that standard.    

Section 4 expands on the implications of each of these three differences in turn, 

using the case study of non-formal education in Jordan. Before that, section 3 

gives some background to this case study.  

Non-Formal Education in Jordan 

Non-Formal education (NFE) is an alternative education program for out-of-

school youth in Jordan.  It is a joint venture between the Jordanian Ministry of 

Education and Questscope, an international NGO.  The program receives funding 

from both the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the United States 
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Agency for International Development (USAID).  Sessions take place in 

dedicated classrooms, called NFE centers, normally located within government 

schools.  There are 117 NFE centers across Jordan. 

The NFE program targets women from 13 to 20 years and men from 13 to 18 

years.  The program takes two years to complete, consisting of three cycles of 

eight months.  Sessions take place five days each week, usually for two hours at 

a time.  Students cover nine different subjects, including English and computer 

skills.  Each center has two facilitators, as well as specialist teachers for English 

and computer skills.  Academically, the first cycle corresponds to the content of 

grades 1-4 of formal education, the second cycle to grades 5-7 and the third cycle 

to grades 8-10.  Graduating students receive a formal qualification, accredited by 

the Ministry of Education, which is equivalent to a 10th grade diploma.  This 

qualification allows students to enroll in vocational training, or to continue their 

academic education in accordance with Ministry of Education guidelines.  Over 

the last ten years, more than 12,000 students have participated in the program. 

This paper builds on qualitative evidence, collected via observations of NFE 

sessions in Jordan.  We observed NFE session in five different Jordanian 

governorates, with an approximately equal number of male and female centers.  

At each center visited, we interviewed both students and facilitators.  Session 

observation allowed us to gain an accurate perception of how NFE operates in 

practice, while student and facilitator interviews gave an insight into the quality 

of the education program.  We also conducted interviews with key Questscope 

staff to gain a greater understanding of their methodology and aims.   

NFE in Jordan provides an ideal case study for examining the risks of 

standardization.  First, the program has been subject to two Quality Control 

assessments in recent years, by USAID in 2018, and a team from the Centre for 

Evidence-Based Intervention at the University of Oxford in 2011.   

Second, the NFE program runs alongside formal education in Jordan, targeting 

youth at similar ages and it contains the same academic content.  However, formal 

education and NFE differ significantly in learning methodology.  Formal 

education is primarily didactic, with examination focused on recall. It is primarily 

assessed using the standardization method of quality control. In terms of 

standardizable measures, formal education is performing well.  Adult literacy is 

98%, one of the highest rates in the Arab World.  Primary school enrollment is 

over 98% and secondary over 92%. [2] By contrast, NFE promotes a participatory 

learning methodology, focusing on personal growth and engaging students in 
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learning. These objectives do not lend themselves to assessment via 

standardizable measures, meaning assessment via standardization is not possible.  

Research on quality assurance in NFE in the Arab world is still limited, unlike 

the growing Arabic-language literature focused on quality assurance topics in 

relation to Arab universities.1 The difference between these two education 

systems may be partly endogenous. As will be explained in section 4A, the choice 

of standardization as a method of quality control can lead to objectives relating 

to standardizable quality measures, as well as vice versa.  

The contrast between the learning methodologies of formal education and NFE 

gives a case study that allows examination of the difference in actual education 

quality that is achieved by using standardization as the method of quality control 

or not. This paper does not assess whether formal or non-formal education is 

performing better. Rather it uses the parallel between the two systems, one of 

which uses standardization and one of which does not, to examine the effects of 

standardization upon an education system.  

The Dangers of Quality Control 

When we choose how to measure quality, we are not simply making a one-off 

assessment of a program.  If the program will be assessed using the same metrics 

in the future, we are incentivizing the future development of that program to 

evolve in a certain way.  This is particularly the case for education in Jordan as it 

is heavily reliant on foreign aid, so a program’s survival is dependent on its ability 

to perform to certain measures.  Choosing the right way to measure quality has 

greater implications than just ensuring that the assessment is as accurate as 

possible.  Quality control measures have the ability to dictate the future quality 

of education.    

We previously identified three important differences between the standardization 

objective function and the quality objective function. Here we demonstrate how 

these differences alter the incentives of education programs and therefore how 

they affect the quality of the programs themselves. We argue that choosing 

policies to optimize the standardization objective function as opposed to the 

                                                           
1 See for example:  
  الخزيم ، خالد بن محمد
 تقويم برنامج ماجستير المناهج و طرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و الدارسات
Journal of Education Studies 2015 or  الشوابكة، ونس أحمد اسماعيل 
 تقويم برنامج الماجستير في قسم علم المكتبات والمعلومات في الجامعة األردنية في ضوء معايير جمعية المكتبات
  األمريكية  
Journal of Information Studies & Technology 2018, among many others. 
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quality objective function creates incentives for education systems to develop in 

a way that stifles innovation, inhibits social mobility and ultimately decreases real 

quality of education.   

Limits on the set of quality measures 

As noted in section 2, the standardization objective function can only be used 

over standardizable measures of quality. This means that using standardization as 

the method of quality control is equivalent to deciding to use only a subset of 

measures of quality. This would be relatively unproblematic if non-

standardizable measures were a random selection of all measures. However, in 

practice, non-standardizable measures tend to be those relating to soft skills, as 

these are more difficult to quantify, and therefore ascribe a standard to, than hard 

skills. Therefore, the use of standardization incentivizes the development of 

education programs that prioritize hard skills over soft skills; improvements in 

teaching hard skills are rewarded by this quality control method, whereas 

improvements in teaching soft skills are not.  

In the context of formal education in Jordan, this prioritization of hard skills over 

soft skills incentivizes vertical rather than horizontal teaching practices. Vertical 

practices include teachers lecturing, students taking notes or reading textbooks 

and teachers asking student questions. Horizontal practices include students 

working in groups, doing projects together, and asking teachers questions. [3] 

Vertical practices are good for teaching hard skills, but are unlikely to teach soft 

skills, such as teamwork or critical thinking.   

Vertical teaching practices will be familiar to anyone who participated or studied 

in formal education in Jordan. In 2003, the World Bank summarized that 

“[Jordan’s] current education system […] relies on traditional, rote-learning 

pedagogy instead of analytical and problem-solving skills and team work.” [4] 

The fact that little has changed is backed up by 2015 TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) data, which found that 65% of 

math teachers and 57% of science teachers ask students to memorize rules, 

procedures, and facts in every or almost every lesson. This compares to a cross-

country average of 35% and 30% respectively. [5] Therefore the use of the 

standardization objective function and the subsequent focus on hard skills is 

linked to Jordanian students graduating from formal education without developed 

soft skills.  
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By contrast, NFE uses a participatory learning methodology, according to which, 

education is firstly a social activity.  The methodology consists of three 

components: [6] 

1. Creating an environment where youth feel respected and safe. 

2. Fostering trusting relationships between facilitators and youth that enable 

personal growth. 

3. Facilitating dialogue and activities in which youth can engage in a 

meaningful learning process. 

In a typical NFE session that we observed in Mafraq governorate, the young 

women in the class were asked to list societal challenges facing them in their daily 

lives.  They offered up suggestions such as discrimination between them and their 

brothers, the difficulty of being a single mother in Jordan, and men’s control over 

women’s clothing.  The facilitators then asked the students to form groups and 

present an idea of the societal change that would be needed to overcome one of 

these problems.  Lessons such as these develop skills of teamwork and critical 

problem solving far more than the didactic style of formal education.  

The lack of incentive to teach soft skills in formal education can have far reaching 

consequences. The 2003 World Bank report continues to say that the result of this 

“has been a mismatch between the skills of the graduates and the labor market 

needs”. One particular example is innovation. Modern economic growth literature 

focuses on innovation as one of the key mechanisms by which countries can 

sustain growth.  Sultan and Soete (2012) identify fostering innovation as a way 

Jordan could free itself from the current situation of high unemployment and 

stagnating growth.  They consider eight possible avenues for stimulating 

innovation in Jordan and identify education as a key area for improvement.  They 

note that although the literacy rate in Jordan is one the highest in the region, this 

does not accurately represent the quality of a “system [that] is built on 

memorizing textbook facts instead of creative learning systems or explorative 

research”. [7] Innovation is just one example of soft skills that graduates of 

Jordanian formal education are lacking. Other soft skills such as communication 

and teamwork may also have labor market impacts. 

Standardized measures such as the literacy rate are clearly important.  However, 

focusing solely on quality control through standardization means creating an 

education system that prioritizes hard skills over soft skills.  At the extreme, this 

can have serious detrimental effects on employment and economic growth.   
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Comparison to a standard  

The conflation of quality control and standardization introduces the concept of a 

standard against which quality is measured. In turn, this implies that all students 

who do not meet this standard are in some way lacking.  Therefore the use of 

standardization as quality control leads to a discourse where students who do not 

meet a specific standard are seen as ‘damaged’ or ‘broken’ and need to be ‘saved’ 

or ‘fixed’.  Baldridge (2014) terms this “deficit rhetoric”. [8]  

Such rhetoric is used about participants of NFE programs in Jordan, due to the 

fact that they do not meet the standard of having remained in formal education. 

In our interviews, both NFE students and facilitators expressed their 

discontentment over students enrolled in the NFE program being termed as 

“dropouts”.  One interviewee said that she felt the term made NFE participants 

feel like they were failures before they had even started in the NFE program.   

This rhetoric perpetuates a cycle of deficiency and pathology about those who do 

not meet up to the standard, by ignoring their own agency and treating them only 

as a problem to be fixed.  It simultaneously delivers the message that there is only 

one way to succeed and that they are unlikely to be able to do it. This rhetoric is 

detrimental to the quality of education delivered in at least two ways.   

First, a growing literature shows that students are less likely to do well, 

irrespective of their actual ability, when it is made salient to them that they are 

part of a group that is expected to perform less well. [9, 10, 11] The deficit 

rhetoric makes it salient to those it concerns that they are part of a group who are 

expected to perform badly. Therefore it is likely to decrease their performance, 

irrespective of their actual ability.  

By terming NFE participants as “dropouts”, they are implicitly told that they have 

already fallen short of the standard and are therefore expected to perform poorly, 

which in turn increases their chances of actually performing badly. NFE 

participants are out of school for a variety of reasons, but the most commonly 

cited are the direct and indirect costs of education. [12] If the deficit rhetoric 

reduces the ability of these student to succeed, then it is adversely affecting the 

poorest segment of Jordanians and leads to a reduction in social mobility.  

Second, by setting a very narrow definition of success, the deficit rhetoric ignores 

all the other ways in which students can thrive.  Influential philosopher of 

education, Paulo Freire, argued that marginalized communities must be able to 

set their own standard of success in order for education to succeed in bringing 
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about social mobility: “No pedagogy which is truly liberating can remain distant 

from the oppressed by treating them as unfortunates and by presenting for their 

emulation models from among the oppressors.  The oppressed must be their own 

example in the struggle for their redemption.” [13]  

Despite these clear detrimental effects of the deficit rhetoric, Baldridge found 

when examining data on non-formal education programs in the United States that 

programs that reject the rhetoric find it difficult to secure funding. Donors 

conflate standardization of education programs with quality control and therefore 

appreciate a narrative that pathologizes those who do not meet the standard.  In 

the long run, this leads to education programs that develop in tune with the deficit 

rhetoric, ultimately limiting their ability to serve the marginalized communities 

to whom they are supposedly targeted.  By contrast, it is interesting to note the 

positive and constructive attitude of the Jordanian government in this regard. 

With indications that Questscope has successfully devised and implemented NFE 

programs in the country, the government has given Questscope leeway over their 

preferred method of quality control. However, when Questscope first developed 

the program in 2003, it took some time for the government to accept their method 

and rhetoric.  

Manipulation of the standard  

The final possible risk of using standardization as the method of quality control 

is that standardization is often to standards created by a third party, rather than in 

the local context.  This may be due to attempts to emulate ‘best practice’ from 

other countries, or because it is imposed by a third-party donor or international 

organization.   

This risk is particularly pertinent in Jordan, where a large segment of education 

funding comes from NGOs and international organization. The NFE program of 

our case study is jointly funded by UNICEF and USAID. The government in 

Jordan, as well as important segments of the public, have often welcomed the fact 

that this money is generally accompanied by the encroachment of Western ideals 

on education, with the notable exception of the issue of religious education. 

However, standardization to third party practices can be detrimental to the quality 

of education, unless done carefully. Rodrik (2008) looks at the application of 

‘best practice’ in other contexts and concludes “governments can learn a lot by 

looking at what works and doesn’t in other settings.  [However,] best-practice 

institutions are, almost by definition, noncontextual […] Insofar as they narrow 
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rather than expand the menu of institutional choices available to reformers, they 

serve the cause badly.” [14] 

The World Bank takes this one step further, arguing that we should drop the idea 

of ‘best practice’ altogether: “the central message [...] is that there is no unique 

universal set of rules [...] we need to get away from formulae and the search for 

elusive ‘best practices’”.  [15] 

While neither of these papers are specifically looking at education, the points they 

make are equally relevant in this setting.  Standardizing education to an ‘off the 

peg’ standard, rather than one that is specific to the Jordanian context is likely to 

impede the quality of education.   

Sakarneh (2014) gives an example of how imposition of international standards 

have been detrimental to the process of improving quality of education in Jordan. 

[16] In 2000, Jordan accepted UNESCO’s Dakar Framework, which stipulated 

particular recommendations, goals and targets, in line with international 

conceptions of best practice in education.   Commitment to the Framework was 

made a condition of various World Bank loans and substantial foreign aid was 

attached to rapid progression towards achieving the targets. This international 

persuasion led Jordan to accept an ‘off the peg’ standard, which was not 

appropriate for the Jordanian context. Due to the financial incentives, Jordanian 

education officials rushed to put the new standards into place, without 

considering the lack of existing groundwork that was necessary for this best 

practice to be relevant. For example, the framework implemented by the 

Jordanian government stipulated that students should be given choice over their 

learning activities and the instructional role should be shifted to the student. 

However, they did not take into account the existing context of teacher attitudes 

towards education. Twelve years later, the majority of teachers still saw that it 

was their role to control the process of education and to be the key source of 

information. These attitudes could not be changed by a top-down emulation of 

best practice. Sakarneh concludes that the imposition of international standards 

led to a situation where “the Jordanian Ministry was advancing but leaving 

teachers, students, and local administrators behind and at the same time ignoring 

the social context of the already-existing education and social system”.  

Imposition of international standards is also evident in NFE in Jordan. The recent 

USAID evaluation of NFE expresses significant concern about both getting youth 

back into formal education and encouraging them to stay in formal education in 

the first place.  However, if we take away the Western expectation of full-time 
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education, it seems evidently preferable to receive the equivalent of five years of 

formal school education in two years, as well as presumably cheaper for the 

government.  

These two examples demonstrate that standardization can often equate to the 

imposition of Western ideals of education, whether appropriate or not, even if it 

is at the expense of the actual level of education that the recipients are receiving. 

The Incentive to Standardize 

In light of the problems above, the natural question is why Jordan, or any other 

country, continues to rely on standardization as a method of quality control. Two 

main reasons can be identified.  

First, standardization is relatively easy. In a factory, it is much easier to say 

whether a process or output meets a standard than it is to measure its quality 

exactly. The same can be said for quality control in education. Further, this ease 

of measurement leads to meaningful cross-country comparisons. For this reason, 

standardization is often promoted by international organizations. As shown in 

section 4C, such promotion can often be highly compelling for educational 

policymakers.  

Second, as shown in section 4A, standardization is associated with the 

development of vertical teaching practices. Lagan, Cahuc and Shleifer (2011) 

find that vertical teaching practices are associated with a more rule-abiding 

society. They state that “it appears that subordination to teachers as a student leads 

to a feeling – and perhaps a reality — of subordination to bureaucrats as an adult.” 

[3] This is unsurprising as students who are not taught soft skills like critical 

thinking are less likely to question the society they are brought up in. Such a goal 

may be appealing to policymakers, especially in the Arab world. Students 

graduation from such an education system would be more resistant to 

radicalization. They are also less likely to dissent or challenge the political elite. 

For many policymakers in the Arab world, innovation and critical thinking are 

risky skills to be teaching younger people. Therefore they will prefer a method of 

quality control that focuses on hard skills only, allowing education improvements 

only to the extent that they do not lead to challenges to the political status quo.  
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Conclusion 

The comparison of formal and non-formal education in Jordan demonstrates that 

using standardization as the method of quality control is far from benign and in 

the long run may be actively detrimental to the quality of education delivered. 

The implication of this finding is that Jordan should diversify its methods of 

quality control in formal education away from standardization. Other methods of 

quality control are commonly implemented via third-party inspections of 

educational institutions. In the case of Jordan, this is likely to be prohibitively 

expensive. However, cheaper alternative measures, such as subjective 

assessments by students and parents, are worth exploring in light of the risks 

associated with the standardization method of quality control. However, given 

Jordan’s reliance on aid and international loans, this is unlikely to be possible 

while third party countries and organizations accompany their financial support 

with the imposition of educational standards.  

The implications for other countries in the region are more tentative. A case-study 

methodology is inherently contextual, so the findings presented here are not 

necessarily generalizable to other countries. Nonetheless, many of the contextual 

factors discussed here are also true of other countries in the Arab world. For 

example, 2015 TIMSS data found that on average across the 10 Arab countries 

surveyed, 58% of math teachers and 51% of science teachers ask students to 

memorize rules, procedures, and facts in every or almost every lesson. For math, 

Arab countries make up 10 out of the top scoring 13 countries on this measure. 

These figures indicate that vertical education practices, which may be driven by 

standardization, are not purely a Jordanian concept. Similarly, other phenomena 

that we have linked with standardization in education, such as dependence on 

foreign aid, the threat of radicalization and capture of educational policy by 

political elites, are widespread across the region.  At the very least, we believe 

that this case study highlights that there can be risks of using standardization as 

the method of quality control in education; the possibility of these risks should be 

considered in quality control discussions across the Arab world.  
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The use of Key Performance Indicator (KPI) has become extensive and 

widespread both in public and private sectors.  Over the last few years, 

Higher Education Institutions (HEIs) are mandated to track their KPIs for 

ensuring quality in terms of internal management and for external 

compliance purposes such as accreditations and audits. It is indeed 

essential that every HEI identifies KPIs which are vital and presumably 

achievable. In doing so, this can help the institution in understanding better 

the key data needed to highlight its continuous improvement efforts and 

success.  

Developing KPIs is one step closer to the achievement of the vision, 

mission and objectives of the institution. According to Mortensen “A KPI 

is decided by management, echoes organisational goals is based on 

legitimate data, is easy to understand and leads to action. This paper aims 

to inform educational leaders and managers on the roles of key 

performance indicators, challenges and the vital conditions for the 

successful implementation of KPI. .   

In conclusion, a KPI discloses or reveals the strengths and weaknesses of 

the institution. It helps the top management and the stakeholders decide 

what needs to be strengthened in order to maintain quality culture. On top 

of this, it can also be used to determine   changes within the HEI and which 

can be a basis in comparing higher education institutions. One of the key 

challenges in developing KPI is building suitable and reliable measurement 

systems. Another challenge is the lack of involvement of stakeholders in 

developing the KPI. There are underlying challenges in developing and 

implementing KPIs; hence, educational leaders should work closely with 

concerned authorities to overcome and address the above mentioned 

challenges for successful implementation and measurement systems of the 

KPIs.   

 

Key words KPI, Strategic Plan, Strategic goals, measurement 
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INTRODUCTION 

In the academe, especially in Higher Education Institutions (HEIs) for that 

matter, there are existing mechanisms working as checkpoints towards 

achieving set goals/objectives. HEIs nowadays need to develop and 

implement measurement system in order to evaluate their performance. 

The Key Performance Indicator (KPI) is very popular in all organisations 

especially in the higher education sector. As a matter of fact, HEIs 

nowadays make use of KPIs as part of their Strategic Plan. Hence, it is 

defined as financial or non-financial metrics used by organisation to 

evaluate the success of their Strategic Plan.   

Higher education institutions should get the most out of their strengths and 

discover their weaknesses to minimize them. Identifying what the 

institution cannot possibly do or what is inessential is in reality a step 

towards improvement. While these are usually cascaded from the highest 

governing body down to delivering units, there will always thrive 

differences on implementation; thus yielding different results unique to 

each unit. 

In most cases, universities and colleges best their name for quality through 

their vision, mission, goals and objectives which are later turned to the 

outcome they so want to attain. And from these show windows, they frame 

their roadmaps and craft their policies vis-a-vis standards from accrediting 

agencies in order to keep tracked and monitored for sustainability 

purposes. 

To anchor on quality, administrators or supervisors of institutions usually 

make sure that everything under the system they hold to office harmonises 

at a common direction; hence, all possible programs and projects are 

crafted, proposed and undertaken for such a purpose. 

However, since any institution, from a top view, has a wide array of 

concerns spreading through its allied functions from academics, research, 

extension, production, linkages, etc., which at specific domains have their 

equivalent job descriptions, there are setbacks that inevitably confront 

operations in administration, eventually affecting performance level 

ratings, credibility, and sustainability. 

Performance, when evaluated and scrutinised against standards, doesn’t 

only demand a certain strand to be presented but would actually require 

details of it to largely contribute to the whole; the very reason why, when 

preparing programmes subject for  accreditation or evaluation, a lot of 

documents are piled together in respective labels conforming to the 

requirements. 

At the onset of administrative works, the institution usually undergoes 

strategic planning. It is during this course that heads of each faculty or 
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department gather to align policies, to set developmental plans, and craft 

proposals as deemed relevant in materializing the vision, mission, goals 

and objective statements. These, later, when translated to actions are being 

monitored to see extent of compliance. 

In the field of academics alone, performance is not only limited to the 

diagnostic, formative or summative assessments done inside the classroom 

on a regular basis as determined by curriculum. But there are actually sets 

of examinations that are regarded more relevant to the institution’s face 

validity, and that is through board exam results, taken seriously at 

institutional and national standards.  

These are further compared with other institutions’ performances and later 

becomes a leverage if surpassed, a drive to do better if not. More to this, 

students, even when are already out of the school after finishing their 

bachelor degree, would still continually contribute to the total performance 

rate of the school since their career still matters to its connection with the 

degrees they garnered. A tracer study is one usually conducted to see match 

or mismatch of degree and career. Those, on academics, are major, but are 

just few of the many phases needing so much consideration as performance 

is concerned. 

On another note, institutions also bridge linkages with other agencies for 

mutual sharing of good practices. It is through this activity that 

improvement as product of benchmark can be adapted. However, when 

externally-acknowledged evaluators would assess the relevance of such 

practice, that means rationale of activity, process, outcome and progress 

are being documented. 

While there have emerged a number of accrediting agencies looking into 

quality assurance, now considered standard by institutions, there, still are 

gray areas along the way; thus, this study shall into roles and challenges of 

Key Performance Indicators (KPIs). 

 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

1. What are the perceived roles and usefulness of KPIs in the endeavors 

of the Higher Education Institutions? 

2. What challenges are being encountered by administrators when 

developing the KPI? 

3. What are the vital conditions for the successful implementation of KPI?  

 

 

SCOPE AND LIMITATION 
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This study is limited to identifying roles and challenges of Key 

Performance Indicators (KPIs) as encountered and experienced by 

administrators and staff in the Higher Education Institutions. 

 

REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A Key Performance Indicator is an essential tool in measuring the success 

of an institution especially the education sector. HEIs have considered KPI 

as an effective tool to improve the educational system for both public and 

private institutions. KPI is a group of factors that are vital to define the 

achievement and success of an institution by reflecting its performance. In 

the education sector, educational KPI is defined as a class of performance 

measurement which is designed to efficiently evaluate or measure the 

achievement of the institution.  

“A KPI, according to Dennis Mortensen, has the following characteristics: 

1) echoes organisational goals, 2) is decided by management, 3) provides 

context, 4) creates meaning on all levels of the organisation, 5) is based on 

legitimate data, 6) is easy to understand and 7) leads to action.” Therefore, 

establishing the right action towards meeting the standards of a KPI 

indicator does not only mean simple and minimum.  

Gaither, Nedwek, and Neal (1994) perceived that the academic community 

and policy makers discovered a system of indicators to increase emblems 

about the effectiveness and efficiency of higher education institutions. 

They all concluded that performance, outcomes and results determine 

funding allocation. For higher education sector, it would be practicable to 

measure the three main outputs namely teaching and learning, extension of 

knowledge through research and the application of the knowledge. Lyddon 

and McComb (2008) recommended that every KPI must include 

components such as the actual results of every indicator; the target for each 

indicator; the difference between the actual results and the target results; 

and the benchmarks.  

Parmenter (2010) reiterated that key performance indicators (KPI) embody 

a set of measures focusing on the organisational performance which is the 

most critical for the current and future success of the organisation. KPI 

should be measured regularly and correlate it to the success of the 

institution. Arif & Smiley (2004) pointed out similar recommendation that 

KPIs need to be tracked frequently, and suggested further that if targets are 

unmet then systems or processes need to be amended.  

 

The KPIs denote a set of measures directing on the aspects of 

organisational performance that are the most critical for success of the 

organisation (Parmenter, 2010). He suggested further that KPIs should be 

measured regularly and link directly to the success of the institution. 
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Lyddon and McComb (2008) recommended that every KPI should include 

components such as the actual results, the target, the difference between 

actual results and target results and the benchmarks.  

Higher education institutions should include all stakeholders in developing 

their KPI (Arif & Smiley, 2004), and should be directly linked to the core 

budget (Conlon, 2004). According to Burke (2002) using KPI is essential 

in the education sector because accountability includes meeting and 

addressing the needs of students, society and other stakeholders.  

Arif and Smiley (2004) identified the potential Key Performance Indicator 

relevant to every strategic area for higher education institutions such as 

information technology and career services. For instance, the KPI on 

strategic planning should focus on research, satisfaction of all the 

stakeholders, graduation rates, number of patents, student enrolment and 

ranking by independent agencies.  

Gaither, G., Nedwek, B., & Neal, J. (1994) identified KPIs for career 

planning, information services and collaborative partnerships. Career 

planning includes number of faculty industry interactions, percentage of 

students obtaining full time employment on graduation and percentage of 

students getting internships. On the other hand, KPIs for information 

services include amount saved by in-house development of applications, 

percentage of students with computer access, number of hits on different 

websites and percentage area of university covered by wireless internet 

access. Moreover, KPIs for collaborative partnerships with other 

institutions include number of publications from the faculty-industry 

partnerships, number of patents, number of students employed in 

companies and number of published research papers by faculty.  

Each Higher Education Institution develops its KPI different emphasis or 

focus. Bellentine & Eckles (2009) cited that Ohio State University’s KPI 

focused on resource management, outreach and engagement and diversity, 

student learning and academic excellence. However, at Rhodes College, 

the KPIs are regarded in four lenses. The first is the constituent perspective 

which includes evaluation of overall educational experience by the 

students, recruitment and average percentage of needs met. The second is 

the financial angle which includes resources per student, operating income 

ratio, resources per faculty, service expenses and viability ratio. The third 

lens is the internal process perspective which includes first to second year 

retention rate, average graduate school placement rates and the graduation 

rate. The final lens is the organisational and human development outlook 

where the only metric is number of internships completed. 

In Canada, United Kingdom and New Zealand, colleges and universities 

are mandated to develop their KPI. The KPIs focus on six general areas of 

institutional performance: student progression in the curriculum; 
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participation of historically underrepresented and marginalised groups; job 

placement;  learning outcomes of each course; research output; and 

efficiency of learning and teaching (Breakwell & Tytherleigh, 2010).  

In New Zealand, the Tertiary Education Commission is tasked to publish 

the KPI in order to evaluate the educational performance of colleges and 

universities. In the USA, the United States Department of Education 

publishes the College Scorecard with indicators which are envisioned to 

provide the stakeholders and the public the performance comparison 

among higher education institutions. On the one hand, Canada’s KPI are 

evaluated by the Ministry of Training, Student Assistance Programme 

office and the HEIs in each Canadian providence.  The primary objective 

of this advocacy is to bump into the needs of the marketplace and the 

students in areas such as computer science (Conlon, 2004). Like USA and 

New Zealand, the KPIs measured by the HEIs and the Ontario Ministry of 

Training are employer satisfaction rate, graduate satisfaction rate, graduate 

satisfaction rate and student satisfaction rate (McMillan, K., & Datta, D., 

2012).  

Burke and Minassians (2002) reviewed the performance reports of 29 

public HEIs in the United States. The reviews found out that there are 

lacking common indicators that permit the tracking of performance of 

every institution.  After further investigation, only eight out of 158 KPI 

were used by the majority of the institutions. These common indicators 

include graduation, tuition, financial aid, enrollment, sponsored research, 

degrees awarded, student transfers and licensure test scores. Burke and 

Minassians recommended that institutions must avoid mandated 

programmes where legislation should mandate the policy and prescribe the 

indicators. These indicators should cover the trend data, performance 

targets, state goals, and peer comparisons. By complying with this, the 

performance indicators are useful and relevant.  

Gaither, Nedwek and Neal (1994) stressed that academic community and 

policy makers reconnoitered utilising a system of indicators to raise 

awareness about the effectiveness and efficiency of higher education 

institutions. Performance, results and outcomes, however, would decide 

and determine funding allocation. It was concluded that performance 

indicator sets the parameter intended for evaluating, ranking, measuring, 

and comparing the productivity, performance or standards of the 

programme, faculty or the institution in general. Thus educational leaders 

or the senior management can used these results for decision making.  

Frink and  Klimoski (2004) concluded that shared expectations are 

essential for a higher education institution’s response concerning its 

members’ accountability. However, it is equally essential to decide the 

clarity and nature of the expectations of the stakeholders and the degree of 
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alignment of these expectations. Ansel and Gash (2007) acceded that 

collective governance brings stakeholders together in common 

understanding and fora to participate in consensus-oriented decision 

making. This claim was also stressed by Frink and Klimoski (2004) 

Monahan (2004) that shared expectation are vital for an organisational 

response to accountability.  

Hernandez and Hodges (2001) emphasised the importance of involving 

and seeking stakeholders’ input in developing KPIs. In the long run, there 

is really a need to satisfy and clarify the expectations and goals of the 

Ministry of Higher Education and the university in order to enhance KPI 

processes. Alsete (2005) concluded that at the planning stage, stakeholders 

need to be informed and provide view on institutional performance and 

goals. In fact, engaging the stakeholders in the process has proven useful. 

Smith (2010) underscored that one key role of KPIs is to give value to the 

high level aspirations defined in the strategic plan of the organisation. It is 

vital that KPIs should be linked with the strategic plans. He recommended 

some conditions for implementing KPIs. These include proper governance 

context, integration of other key processes, benchmarking with other 

institutions and consultation with stakeholders.   

 

DISCUSSIONS 

ROLES AND USEFULNESS OF KPIs 

The following are the key roles of KPI in the Higher Education Institutions: 

Define the focus of the institution - KPI, in retrospect, can help define the 

focus and what is distinctive about the institution. It is important that KPIs do 

not need to cover all the matters that an institution does anyway. According to 

Bellentine (2009) some KPIs are monitored regularly as they are essential to the 

sustainability of the institution while other aspects are selected or chosen simply 

because these are areas where change was perceived as strategically important. 

In a nutshell, KPI is a tool that defines the focus and the priorities of the 

institution.   

Performance Checkpoint- With KPIs made transparent and functioning in the 

university or college system, the whole structure is made aware that there are 

standards serving as guiding post to where the institution is heading on. Alsete 

(2005) stressed the importance of monitoring and evaluating performance the 

performance of the organisation.  Once there is a checker, there is a congruence 

with standards and actions undertaken by the top management or any member 

of the academe. 

Progress and Development Map- KPIs understood as indispensable factor in 

any academic or allied undertakings of the academe would mean an automatic 

consideration to how every beginning progresses into quality-oriented and 

standard-based outputs. The key role of KPIs is to give additional substance to 
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the aspirations specified in the Strategic Plan. As such, it is really important to 

note that the KPI should be mapped with the strategic goals and they should not 

operate separately.   

Looking Glass- As an academe subject itself to the indicators of KPIs, there are 

salient areas which require every individual, especially administrators and 

faculty, to undergo self-assessment. This is particularly true to the delivery of 

goods whether it had reached the recipients in a quality manner thereby bearing 

quality outcomes. Because if end-results show negative results, remarks would 

normally boomerang to the university but in the end directed to the main brains 

of it (teachers and administrators). Therefore, this becomes basis of the upper 

structure to craft better policies as support system. 

Building Block - Since success is being measured through achieved indicators, 

it is expected for a Higher Education Institution, after being evaluated, to be 

more up to higher achievements with improved levels of success; hence, with 

KPIs, previous best are platforms for better performances. 

 

CHALLENGES OF DEVELOPING & IMPLEMENTING KEY 

PERFORMANCE INDICATORS (KPIs) 

The creation of KPI for higher education institutions involves particular 

difficulties. Developing and implementing measurement systems is one of the 

challenges in evaluating the performance of every organisation. The following 

challenges are commonly experienced by educational leaders when developing 

KPIs:  

Lack of engaging governing bodies. One of the most important aspects that 

needs to be dealt before developing, implementing and measuring KPIs is the 

engagement of governing bodies  starting from the planning stage. Wu (2014) 

underscored that the involvement of the senior management (boards and 

committees in particular), key staff, line managers and other stakeholders are 

very crucial and therefore clarity on their roles should be defined.   The key 

challenge is how broadly these committees, boards and all stakeholders actively 

engage in the development of KPIs. Therefore, every institution should define 

the composition of the committees or boards who should be responsible for 

developing, implementing and evaluating the effectiveness of the KPIs. Since 

KPIs are strategic, not operational, the boards (Board of Trustees and Board of 

Directors) should vigorously participate in the planning and developing stage.  

Lack of stakeholders’ involvement. Hernandez and Hodges (2001) 

emphasised that  when developing KPIs, a large number of stakeholders should 

be involved. These include current students, alumni, employers of graduates, 

academic staff, professional bodies, government entities, senior management 

and the general public. However, one of the challenges that the institution may 

encounter is the lack of knowledge among the stakeholders on the fundamentals 
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of KPI. As a result, the stakeholders could not contribute properly in crafting 

the KPI.  

Misrepresentation of Data or ending up with irrelevant data. Most of the 

times when KPIs are being utilised in the system, there, too, are biases on how 

interpretations are addressed. Not at all times do figures on specific indicator 

speak of the generality of performance because KPIs do not necessarily look 

into how the actuality of the process complement with end results. Parmenter 

(2010) elaborated that KPIs should address only what are essential. The 

objectives for developing KPIs are to check if the strategic objectives are 

achievable and measurable and to collect necessary information which is a basis 

for monitoring and enhancing these activities.  

Failure to benchmark against other institutions.  Many institutions fail to 

benchmark their KPIs against other Higher Education Institutions. It is 

extremely valuable to benchmark the performance of your institution against 

other HEIs especially those which are considered competitors. Through 

benchmarking, the performance of the institution can be compared with other 

HEIs and therefore this allows the senior management what needs to be 

addressed in the next review.  

Lack of communication or information dissemination.  

Another challenge that is very common among institutions is that employees or 

staff are not fully aware of them. Trow (1996) concluded that lack of 

communication will eventually lead to failure in achieving the set goals. 

Therefore, the role of the senior management is to conduct orientation and 

workshop among all the staff and other stakeholders. Everyone in the 

organisation must be aware of the indicators and they should be fully aware of 

their responsibilities towards fulfilling these goals.   

Failure to address basic questions in formulating the indicators. Expressing 

the KPI of the institution could be challenging especially if there is no proper 

training among those who are directly involved in crafting it.  One of the basic 

rudiments KPI is that it should be specific, measurable, attainable, relevant and 

timely. It is equally essential that people who are involved in developing, 

implementing and evaluating  the KPI should bear in mind the following key 

questions to ensure that everything is addressed: 

 What questions need to be answered through the KPI? 

 Do these questions map or link with strategic goals in the Strategic Plan 

and the Risk Management? 

 Are the data collected relevant and useful in answering these questions? 

 Are the stakeholders consulted before approving the KPI? 
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 Have the KPIs been approved by the approving body? 

 Are the concerned individuals aware  of their responsibilities  

 Are there mechanisms for reviewing the KPIs? 

 

VITAL CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL IMPLEMENTION OF 

KPIs 

The following conditions can be established before implementing the KPI. It is 

really vital that these conditions should be covered in the policy of developing 

the KPI of every institution.  

 Proper governance context must be in place in order to define the 

specific roles of the concerned boards or committees. It should be 

clear who should be involved in the planning, implementing, 

monitoring and reviewing in order to avoid duplication of 

responsibilities.  

 KPIs should be developed in consultation with stakeholders to ensure 

that the indicators are fit for purpose. The indicators must be agreed 

by stakeholders especially those who are have direct interest in 

evaluating the overall performance of the institution.  

 KPIs should be SMART (specific, measurable, attainable, relevant 

and timely).  

 KPIs should be seen as supporting arm to the targets covered in the 

strategic planning and risk management. This implies that KPIs are 

directly linked with other key processes in the institution.   

 KPIs should be benchmarked against other institutions most 

especially those which are direct competitors.   

 KPIs should be linked to performance to ensure that something really 

happens. This implies that “what gets measured gets done”. 

 KPIs should focus on indicators which answer specific question. It is 

better to measure few important indicators well rather than attempting 

to measure almost everything with irrelevant data.  

 

 

CONCLUSION 
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The Key Performance Indicators disclose or reveal the strengths and 

weaknesses of the institution. It is used to determine   changes within the 

HEI and which can be a basis in comparing higher education institutions. 

To be most beneficial, performance indicators should be objective, measurable, 

achievable, reliable and time-bound. Higher education sector should consider 

KPI not only for performance measurement but also for identifying areas for 

improvement. It is concluded that KPIs should be directly linked to the 

Strategic Plan and Risk Management Plan.  There are underlying 

challenges in developing and implementing KPIs; hence, educational 

leaders should work closely with concerned stakeholders to overcome and 

address the above mentioned challenges for successful implementation and 

measurement systems of the KPIs.   
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Abstract 

In Jordan most of universities/colleges of technology offer an engineering 

education and are anticipated to continuously improve their performance to 

prepare high quality engineers. So, it is necessary to construct well-structured and 

up-to-date performance indicators for the programs. In this study, each of the 

ABET eight criteria was divided into sub-criteria and each sub-criterion was 

given suitable KPIs. 37 key performance indicators (KPIs), which are outcome-

based and compatible with ABET’s accreditation criteria were developed. Then 

a questionnaire including the suggested KPIs was mailed to the stakeholders.s 

Based on the analysis, the developed 37 KPIs are highly recommended to all 

engineering programs in Jordan. 

 

Keywords: key performance indicator, accreditation, criterion, quality 

assurance, curriculum, University, college. 

 

Introduction 

After a huge and complex survey, Educational and vocational training systems in 

Jordan can be classified into the following: 

 

1. University Education 

The university designation is supported by evidence of rigorous standards. 

One of the key defining characteristics is substantial engagement in the 

conduct of research. Credible research activity is important also for the 

external reputation of the system of Higher Education as a whole, since 

Universities are at the top of the system and the international standing of 

Universities is heavily dependent on the quality of their research. A University 

must have at least three major fields of study (Bachelor, Master and Doctorate 

degrees) and a significant research component. 
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2. University College and/or Community College Education  

It is expected that this education shares some of the key characteristics of a 

University. These characteristics include research activity relevant to local and 

national needs; appropriate research facilities; and, programs up to and 

including the Master’s degree in at least two broad fields of study. 

 

3. High School Certificate leading to university entrance (Tawjihi)  

4. Technical education (Examples: industrial, hotel and tourism, agricultural, 

house economy, and vocational educations ) 

5. Compulsory Basic Education 

6. Pre-school Education (Examples: Nursery or Kinder Gardens) 

7. Vocational training programs 

It is worth mentioning that vocational training prepares labors, who are classified 

into five levels. These are: semi-skilled, skilled, craftsman, technician, and 

specialist). 

To give a full picture about the educational system in Jordan, a relationship 

among educational and vocational training systems can be built as shown in 

figure 1 below. The column in the wright side of the figure shows the vocational 

training system, while the remained part shows the education system. Formal 

learning is always organized and structured, and has learning objectives [1]. 

Jordan has made significant progress in higher education, a fact reflected in the 

sharp increase in the number of public and private higher education institutions 

over the last four decades. At present there are 11 public universities, 23 private 

universities, and 47 community colleges. Recently, there are more than 300 000 

students and more than 10 000 faculty members [2]. 

Concern has continued to grow with the increase of the number of higher 

education institutions, students, and faculty members with the absence of control 

over this process. This led to concern about accreditation and quality assurance 

(QA) of higher education in Jordan. Reform of higher education became 

inevitable by controlling this growth and Complying with the accreditation and 

QA regulations. 

As a guarantee for a minimum standard of quality and excellence, a legislation 

was promulgated in 1998 to establish the Accreditation Council (AC). AC 

primary focus was on private universities. Public universities were not subjected 

to accreditation as their enrollment continued to exceed capacity levels and issues 

of quality became prominent.  (Public universities are now subjected to 

accreditation but they are given a grace period). Public and private pressure 

heightened the demand on universities and concerned public officials to achieve 

international standards toward Jordan becoming a regional/global center for 

higher education delivery.  To that end, in June of 2007, the (AC) was dissolved, 
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and the Higher Education Accreditation Commission (HEAC) was established in 

its place by law. HEAC became a financially and administratively independent 

entity and attached to the Ministry of Higher Education. In 2009 HEAC became 

a financially and administratively independent entity and attached to The Prime 

Minister. 

World ranking of universities, arises today, is a challenge now because of high 

competitiveness all over the world. So seeking international accreditation may 

help universities compete. ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) accreditation is considered as a way for competitiveness at the world 

level. 

Indicators are defined as "individual or composite statistics that reflect important 

features of a system, such as education, health, or economy" [6]. It is also known 

as key performance indicators (KPI’s) that help an organization define and 

measure progress towards organizational goals. Once an organization has 

analyzed its mission, identified all its stakeholders, and defined its goals, it needs 

a way to measure progress toward those goals. KPIs are those quantifiable 

measurements [7]. In other words, KPI’s are high-level snapshots of an 

organization based on specific predefined variables. It is necessary to construct 

well-structured and up-to-date KPIs to guide the operations of these programs. 

Performance indicators have grown in popularity in higher education 

organizations around the world. For example, the Oregon University System 

(OUS) in the United States implemented performance indicators in the late 

1990’s. The OUSs 12 KPIs are as follows: total credit enrolment, new 

undergraduate enrolment, freshman persistence, six-year graduation rates, total 

degree production, degrees in shortages areas, philanthropy, recent graduates, 

graduate success, faculty compensation, research and development (R&D), as 

well as internships [8]. The Input-Process-Output (IPO) model is widely 

suggested to identify program performance indicators. The model contains: 

1. Input (I): A variety of resources available to the program. 

2. Process (P):  A set of sub-systems, such as curriculum and instruction, that 

create the program. 

3. Output (O): Consequences of the program. 

Performance indicators identified should be scientific and practical. Based on an 

extensive review of literature, the authors identified 22 KPIs for ETE programs 

which meet the following criteria [9]: 

1. Alignment with the institution missions 

2. Linkage to overall Engineering and Technology Educational program 

objectives 

3. Access to specific information regarding program problems 

4. Measurement of observed behavior rather than perceptions 

5. Reliability and validity 

6. Access to analytical links 
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7. Feasibility of implementation 

8. Addresses a broad range of audiences 

The engineering technology education programs in Taiwan have been mainly 

offered in 56 universities/colleges of technology and are anticipated to 

continuously improve their performance to prepare quality engineering 

technologists. However, it is necessary to construct well-structured and up-to-

date performance indicators for the programs. The authors completed a literature 

review and identified 22 key performance indicators (KPIs), which are outcome-

based and compatible with ABET’s accreditation criteria [10]. 

 

2. Significance of ABET accreditation: 
All programs seeking accreditation from ABET must demonstrate that they 

satisfy all of the following eight general criteria for BSc level programs: 1. 

Students, 2. Program Educational Objectives, 3. Student Outcomes, 4. 

Continuous Improvement, 5. Curriculum, 6. Faculty, 7. Facilities, and 8. 

Institutional Support. The following points show the importance of ABET 

accreditation [3, 4]: 

 

1. Verifies that their educational experience meets the global standard 

for technical education in their profession. 

2. Enhances their employment opportunities—multinational 

corporations require graduation from an accredited program. 

3. Supports their entry to a technical profession through licensure, 

registration, and certification—all of which often require 

graduation from an ABET-accredited program as a minimum 

qualification. 

4. Paves the way for them to work globally, because ABET 

accreditation is recognized worldwide through international 

agreements, and many other countries’ national accrediting systems 

are based on the ABET model. 

5. Directly involves faculty and staff in self-assessment and 

continuous quality improvement processes. 

 

3. Methodology 

To be able to evaluate the eligibility of an engineering program for ABET 

accreditation, the current status of the program should be evaluated and Self-

Study Report (SSR) should be prepared. The evaluation of the program should 

start from the development of the suitable KPI’s for the program. In this study, 

each of the ABET eight criteria was divided into sub-criteria and each sub-

criterion was given a suitable KPI’s. To achieve the aim of translating 
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stakeholders level of satisfaction, different approaches can be used: Surveys, 

Observations, Interviews and Documentary Analysis.   

To fulfill the objective of this study, KPI’s were developed by distributing a 

questionnaire, which was designed, and verified, to the stakeholders of the 

program. The stakeholders of each program were taken as final year students, 

industry, public sector, alumni, Jordan Engineers Association, and faculty. A five 

Likert scale survey was adopted during the assessment to collect the needed data. 

When responding to a Likert item, respondents specify the level of agreement on 

a symmetric agree/disagree scale for a series of statements [5]. This type of 

surveys is easy and convenient to collect data. Likert items are used to measure 

respondents’ attitudes to a particular question or statement. For an analysis 

purposes, the data it is usually coded as follows: 1.Strongly agree, 2.Agree, 

3.Neutral, 4.Disagree, 5.Strongly disagree. 

Questions of surveys must provide the needed information for the study. Since 

the surveys were conducted to help assess the current status of the department, 

asked questions were mainly based on the criterion posed by ABET, developed 

sub-criteria and their thirty seven KPI’s. Collected data were analyzed using 

SPSS software. 

The target population of this questionnaire survey was 500 and the confidence 

interval of the sample size is 5%. At the beginning of March 2017, some coded 

questionnaire was mailed to outside stakeholders and remained ones were 

distributed to faculty and students in the industrial engineering department at the 

University of Jordan. About 10 days after the initial mailing, a follow-up was e-

mailed to all non-respondents. Finally, 337 (or 67.4%) responded. Table 1. shows 

the Identified and Reviewed 37 KPIs.  

 

4. Results and Discussions 

After the analysis of the results of this study, 37 KPIs Adopted by Stakeholders 

and had a p-value < .05. These 37 KPIs are shown in Tables 1-8 below. To be 

more precise and realistic, each criterion was divided into sub-criteria. A KPIs 

were assigned to each sub-criterion as it is shown in tables 1-8. As an example, 

let us take the sub-criterion 2 of criterion 3 (student outcomes) for the course 

metallurgical processes, offered by the Industrial Engineering Department at the 

School of Engineering/University of Jordan. As it is indicated, the KPIs are the 

course assessment by faculty (CAF) and the course assessment by student (CAS). 

The results are shown in Figure 2 and Figure 3 (a) and (b). These forms are 

specially designed to suite the courses. 

 

Conclusions 

KPI is a measurable factor of extreme importance to the program in achieving its 

strategic goals and in presenting its effectiveness. Based on the analysis, the 
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developed 37 KPIs are highly recommended to all engineering programs in 

Jordan. Also, special forms should be designed to achieve the purpose. 
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Table 1. KPI’s of Criterion 1: students 

No. Subcriterion KPI 

1 Acceptance and transfer criteria Cumulative average of high school 

exam, University regulations 

requirements 

2 Advising system Student interviews, surveys 

3 Evaluation system Survey 

4 Prerequisites of graduation 

project 

Survey 

5 Internship Reports, survey 

6 Graduation requirements Survey 

 

Table 2. KPI’s of Criterion 2: PEO 

No. Subcriterion KPI 

1 Development of vision, mission, 

objectives, …..etc 

Participation of stakeholders 

(documentation) 

2 Dissemination of vision, 

mission, objectives, …..etc 

No. of the web site visitors 

3 Consistency of PEO’s with the 

mission of the institution 

Relationship table 

4 Review process of PEO’s Review results as an input to improve 

study plan and course contents 

(documentation) 

 

Table3. KPI’s of Criterion 3: Students outcomes 

No. Subcriterion KPI 

1 Relationship of Student Outcomes to Program 

Educational Objectives 

Relationship 

table 

2 Evaluation of student outcomes CAS, CAF 

 

 

Table 4. KPI’s of Criterion 4: Continuous improvement 
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No. Subcriterion KPI 

1 Description of the 

assessment processes 

CAF 

2 Examples of data 

collection processes 

specific exam questions, student portfolios, 

internally developed assessment exams, 

senior project presentations, nationally-

normed exams, oral exams, focus groups, 

industrial advisory committee meetings, or 

other processes that are relevant and 

appropriate to the program 

3 Summaries of the results 

of the evaluation process 

Coursereport 

4 Results of the valuation 

processes for the student 

outcomes have been 

systematically used as 

input in the continuous 

improvement of the 

program 

Documentations and minutes ofmeetings 

 

 

Table 5. KPI’s of Criterion 5: Curriculum 

No. Subcriterion KPI 

1 Study plan Completed table 5-1 

2 Guidance plan Available, no of students 

aware of it 

3 The curriculum aligns with the program 

educational objectives 

Relationship table 

4 the prerequisite structure of the program’s flowchart 

5 program meets the requirements in terms of 

hours and depth of study for each subject 

area (Math and Basic Sciences, Engineering 

Topics, and General Education) 

No. of hours covered by the 

study plan 

6 Course file content course syllabi, textbooks, 

sample student work, etc. 

(documentation) 

 

Table 6. KPI’s of Criterion 6: Faculty 

No. Subcriterion KPI 

1 Qualification, Ranks, and 

size 

Faculty : student ratio, workload 
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2 Professional 

development 

No. of attended conferences and workshops 

3 Authority and 

responsibility 

Regulations, participation in course creation, 

modification, and evaluation. 

Contribution in revision of program 

educational objectives and student outcomes, 

and their role in the attainment of the student 

outcomes. 

Description of the roles of others on campus, 

e.g., dean or provost, with respect to the areas 

above. 

4 Research and patents No. of publications and patents 

5 Dedication to the courses 

they teach 

Survey 

 

 

Table 7. KPI’s of Criterion 7: Facilities 

No. Subcriterion KPI 

1 Sufficiency of Offices, Classrooms, and rest 

rooms to serve program objectives, mission, 

and outcomes of the program 

Ratio of No. of Offices, Classrooms, 

and rest rooms to no. of students 

2 Laboratories (Sufficiency of supervisors and 

technicians, Sufficiency of equipment, safety 

signs, maintenance program, guides for 

conducting the experiment) 

Ratio of supervisors and technicians 

to the no. of students 

Reports and site visits 

3 Computing Resources Accessibility, no. of workstations, 

servers, storage, and networks 

including software 

Ratio of supervisors and technicians 

to the no. of students  

4 Library and e-library No. of books for each course, no. of 

software linces 

 

 

Table 8. KPI’s of Criterion 8: Institutional support 

No. Subcriterion KPI 

1 Leadership adequacy to ensure the 

quality and continuity of the program 

and its involvement in decision that 

affect the program 

Reports, minutes of meetings  

2 Program Budget and Financial Support Regulations, and reports 
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3 Professional Development of the 

administrative, instructional, and 

technical staff 

Development plan, no. of staff attending 

courses. 

4 Faculty Hiring and Retention process Regulations, reports 

5 Strategies used to retain current 

qualified faculty 

Regulations, reports of cases 

6 Support of Faculty Professional 

Development 

No. of sabbaticals, 

No. of supportive travel, workshops, 

seminars, etc., 
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Figure 1. The relationship among educational and vocational training 

systems in Jordan resulted from the analysis 

 

 

 

 
Figure 2. CAF results [11] 
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Figure 3 (a). The distributed questionnaire to the students [11] 

 

 
Figure 3 (b). The results of the distributed questionnaire to the students 

P-poor, F-fair, G-good, VG-very good, Exc-excellent, I,J, C, D, E-ABET 

students outcomes. 
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 تصميم التعليم: خطوة لضمان جودة التدريس
 لكتروني وأثره على التحصيل الدراسيإتصميم برنامج تعليمي 

 اآللي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي اإلعالمدراسة ميدانية تطبيقية في مادة 
 
 عبدالوهابالدكتور جناد 

 كلية العلوم االجتماعية -شعبة علم النفس بقسم العلوم االجتماعية أستاذ ب
 مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس 

mosta.dz-abdelouahab.djennad@univ 

 

 

 ملخص:
تعليمي إلكتروني مصّمم وأثره على التحصيل الدراسي في  هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج     

مادة اإلعالم اآللي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي؛ واعتمدنا في بحثنا على المنهج التجريبي الذي يعتمد 
على التجربة القبلية والبعدية، حيث قمنا بإجراء القياس القبلي على مجموعتي البحث، ثم القيام بتطبيق 

 الدراسة عينة تعليمي االلكتروني المعّد من طرف الباحثان، ثم إجراء القياس البعدي. وتكونتالبرنامج ال
علمي(. وقمنا بتصميم برنامج تعليمي إلكتروني  26أدبي( و ) 32) ( تلميذ وتلميذة منهم 58من )

ى التالميذ. دمعتمدين على برامج حاسوبية، كما قمنا ببناء اختبارين تحصيليين لقياس التحصيل الدراسي ل
ولتحليل البيانات استخدمنا مجموعة من األساليب االحصائية هي: المتوسط الحسابي، االنحراف 

وكانت نتائج البحث كالتالي: توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة  .(T.Testالمعياري، اختبار)
مي ضابطة لكال القسمين )العلاإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة ال

 واألدبي( في القياس البعدي.
 تالميذ السنة أولى ثانوي.  –التحصيل الدراسي  –برنامج تعليمي إلكتروني الكلمات المفتاحية: 

 

mailto:abdelouahab.djennad@univ-mosta.dz
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 المقدمة: 
يعرف عصرنا الحالي بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفي، ويعرف أيضا بعصر 
المعلومات، حيث أصبح يستخدم في  كل مجاالت الحياة المعاصرة، في االقتصاد واإلعالم والسياسة 

 واالتصاالت، حتى أصبح اليوم الوسيلة األولى في االتصاالت. 
صول إلى اكتساب المتعلمين لمعظم المهارات التي تسمح بتحقيق وألن الهدف األساسي للتعليم هو الو

األهداف التربوية المدرجة ضمن الغايات العامة للتربية؛ لذا فإنه من الضروري جدا أن نواكب هذا 
التطور التكنولوجي ونسايره، ونتعايش معه ونستخدمه في عمليتي التعليم والتعلُّم؛ للوصول إلى الهدف 

 المنشود. 
عتبر التجديد والتغيير والخروج من الروتين المتكرر الذي يطغى غالبا على أدائنا التدريسي من حيث ي

 أهم الخدمات التي يمنحها لنا الكمبيوتر. 
فالكمبيوتر بالسرعة العالية ودقة نتائجه وتنوع المعلومات التي يعرضها وأيضا المرونة في االستخدام 

ثير من أجهزة عرض المعلومات المختلفة من كتب ووسائل والتحكم في طرق العرض تجعله أفضل بك
 سمعية وبصرية مختلفة.

حتى أصبح اآلن التفكير بجدية في تغيير جميع عناصر العملية التعليمية من محتوى، وسائل، تقييم، 
 تلميذ الذي يلحق باالبتدائي هذا العام سيجد عالما يختلف تماما عنأهداف، وهذا لعدة أسباب منها أن ال

 .(259 :2004عالمنا عندما يتخرج بعد سبعة عشرة عاما. )بللوش بوعالم، 
لقد أصبح التعليم محور نقاشات في جل الدول العربية وخاصة الجزائر، وذلك ألن هناك صحوة ملموسة 
وواضحة بين مسؤولي التعليم في هذه الدول، بعد أن أثبتت التجارب أن التعليم فيها ال يخرج كفاءات 

لى مواكبة متغيرات العلم و تطور األذهان واالبتكار الراهن من المعطيات. )نفس المرجع: قادرة ع
258.) 

نوي تعليم الكمبيوتر في التعليم الثا إدخالوكان من بينها  إصالحاتولهذا شهد النظام التربوي الجزائري 
التي شهدتها المنظومة التربوية  اإلصالحات إطاراآللي "في  اإلعالمكما هو منشور في كتاب منهاج مادة 

اآللي كمادة في السنة األولى ثانوي  اإلعالموالتي من ضمنها إعادة هيكلة التعليم الثانوي، قرر إدخال 
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للجذعين المشتركين )علوم وتكنولوجيا واآلداب(. كما أن في عصرنا الحالي، انتشر استعمال تكنولوجيا 
ن، فمن األولى أن نستعمل هذه التكنولوجيات في ميدان التربية ( في كل المياديTICواالتصال ) اإلعالم

(TICE لكي تساهم في تطوير وتحسين التعليم. ومن أهم هذه التقنيات، استعمال جهاز الكمبيوتر كأداة ،)
بيداغوجية لتوصيل المفاهيم في مختلف الميادين. و لكي يتحقق هذا االستعمال، البد  للمتعلم أن تكون 

معلوماتية أساسية ومبادئ  أولية في استخدام الكمبيوتر ولهذا أصبح من الضروري إدخال  لديه ثقافة
 (.2  :)وزارة  التربية الوطنية الجزائرية.االعالم اآللي كمادة من المواد"

من هذا تنبعث فكرة هذا البحث الذي يهدف إلى  تصميم برنامج تعليمي الكتروني و دراسة أثره على  
 ي في مادة االعالم اآللي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي.التحصيل الدراس

 االشكالية:
 واالنفتاح المتسارع بالتغير جديد، يتميز عالم صرح ببناء تقوم متصلة علمية ثورة الحديث العصر يمثل

 من العصر في هذا البشرية للقوى الشاملة التنمية عملية جعل مما العالمي، الحضاري الثقافي اإلعالمي
 بالعلم االهتمام إلى تسعى جاهدة العالم دول فإن لذا االتجاهات، كافة فى واالزدهار التقدم عوامل أهم

 التربويين على يحتم التطور وهذا التعليمية، نظمها تطوير وإلى المجاالت، جميع فى المختلقة وتطبيقاته
 الستخدام المناسبة الطرق وكذلك الدراسية والمناهج المعلومات تقديم وطرق أساليب مراجعة ضرورة

 يمكن حتى المتعلم قدرات ومراعاة التعليمية العملية تتناسب مع التي الحديثة التكنولوجية التطبيقات
 العصر هذا فى تشهد التعليمية العملية جعل الذي التحكم والكفاءة؛ األمر من عالية درجة إلى به الوصول

 النظام من يتجزأ ال جزء هي والتي الحديثة، التقنيات واستخدامالتعليم  تكنولوجيا مجال فى شامال تطورا
 ضرورياته. وضرورة من الشامل، التعليمي

التقنيات  ظهور بعد خصوصا ملحوظا تطورا األخيرة اآلونة في والتعلم التعليم أساليب تطورت ولقد
 أهمية استخدام تناولت التي الدراسات من العديد فهناك االلكتروني، والتعلم التعليم على المعتمدة الحديثة

 حيث أوصت التعليم، في التعليمية البرمجيات استخدام وأثر اإللكتروني، الكمبيوتر في التعليم والتعليم
 من دول دولة كل وضع أهمية على التأكيد بضرورة العربي الخليج دول جامعات في الحاسوب ندوة

 من  به تقوم أن ينبغي وما التنموية أهدافها تحدد واضحة معلوماتية وطنية خطة لنفسها العربي الخليج
 المعلوماتي. العصر تحديات مواجهة أجل
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 دوًرا اآلن الحاسوب يحتل بمساعدة التعليم في مختلف الدراسات السابقة حول و بالنظر الى ما قد ُوجد
الحاسوب    بمساعدة التعلم نظام يوفره لما وذلك وأنظمتها، مستوياتها بمختلف التربوية العملية في هامًا

(CAL)   التعلم من النوع هذا ويتحقق الفعال التعلم تحقيق في تساهم هامه تربوية ومكاسب معطياتمن 
 واتجاهاته، وميوله برغباته واالهتمام التربوية للعملية محور المتعلم جعل االعتبار بنظر نأخذ عندما عادة

 تساعد التي الطرق أفضل سةراود المتعلم رغبات في تؤثر التي التربوية التقنيات عن البحث وكذلك
 .أكثر وفاعلية بكفاءة تعلمه تحقيق على المتعلم

 واستنادا لما سبق تنحصر مشكلة البحث الرئيسية في التالي:
ما هي مراحل تصميم برنامج تعليمي الكتروني وما أثر استخدامه في مادة االعالم اآللي على التحصيل 

 الدراسي لتالميذ  السنة أولى ثانوي؟ 
و من اإلشكالية السابقة وبالنظر إلى بعض المتغيرات المتعلقة بالجنس التي تم دراستها في الدراسات 

 أن  نطرح التساؤالت الفرعية التالية:السابقة و أيضا متغير الشعبة يمكننا 
هل توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (1

 الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس القبلي؟
هل توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (2

 الضابطة والمجموعة التجريبية على االختبار البعدي لدى تالميذ )شعبة علمي(؟
هل توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (3

 الضابطة والمجموعة التجريبية على االختبار البعدي لدى تالميذ )الشعبة األدبية(؟
خدام البرنامج التعليمي اإلكتروني في مادة االعالم اآللي على  التحصيل هل توجد فروق في است  (4

 الدراسي ُيعزى إلى متغير الجنس )تالميذ ذكور وإناث(؟

 البحث:فرضيات 

توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (1
 التجريبية والمجموعة الضابطة )تخصص أدبي( في االختبار القبلي.

توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (2
 )تخصص علمي( في االختبار القبلي.التجريبية والمجموعة الضابطة 

توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات التالميذ األدبيين   (3
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 ومتوسط درجات التالميذ العلميين في االختبار البعدي لصالح التالميذ العلميين.
 ذ الذكور واإلناث )تخصصتوجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين التالمي  (4

 علمي( على االختبار البعدي لصالح التالميذ )الذكور(.
توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين التالميذ الذكور واإلناث )تخصص   (5

 أدبي( على االختبار البعدي لصالح التالميذ )الذكور(.
 تظهر أهداف البحث فيما يلي:أهداف البحث: 

 برنامج تعليمي الكتروني . تصميم -1
توجيه نظر القائمين على التعليم إلى أهمية ودور برامج الحاسب اآللي في تحقيق نتائج تعليمية  -2

 هامة من خالل البرنامج الذي أعده الباحثان في الدراسة الحالية.
 عملية.يساهم في تنمية التحصيل والمهارات ال المؤسسات التربوية ببرنامج تعليمي الكتروني دعم -3
 الكشف عن  أهمية البرامج التعليمية االلكترونية في تحقيق أهداف تعلمية متنوعة. -4
 تطبيق الطرق  الحديثة في  التدريس و خاصة في مادة اإلعالم اآللي.  -5
 المساهمة في تكوين  األساتذة المكلفين بمادة اإلعالم اآللي ببرامج تسهل لهم عملية التدريس.  -6
إعداد بحوث أخرى حول أثر استخدام الحاسوب مع مختلف المواد لالستفادة  تساهم هذه الدراسة في -7

 أكثر منه لزيادة التحصيل الدراسي.
 أهمية البحث:

محاولة الجمع بين العديد من المثيرات من خالل استخدام الوسائط المتعددة، وإتاحة الفرصة للمتعلم   (1
للسير في البرنامج التعلمي/التعليمي حسب قدرته الذاتية، مع إعطائه التعزيز والتغذية الراجعة في 

جابية تالي تكوين اتجاهات إيالوقت المناسب، األمر الذي قد يؤدي إلى فهم الطلبة للمفاهيم العلمية، وبال
لديهم نحو استخدام الحاسوب سعيًا وراء زيادة دافعيتهم في الحصول على المعرفة بأنفسهم ومتابعة ما 

 يستجد من معارف وبالتالي تزيد من تحصيله الدراسي.
 ةاإليجابي الذاتي والمشاركة النشاط على يعتمد الذي التدريس من نمط هو العالف التدريس أن بما  (2

 القائم التّعلم نفإوعليه  األنشطة، من مستخدمًا مجموعة البحث بعملية يقوم خاللها من والتي للمتعلم،
 إلى يؤدي أن يمكن التعلمية، – التعليمية العملية محور فيه المتعلم يعتبر الحاسوب، استخدام على

 الهدف الذي وتحقيق بنفسه، المعرفة على الحصول في بنفسه ثقة لديه ويولد التغيير المطلوب، إحداث
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 .يتعلم كيف الطالب بتعليم يتمثل والذي إلى تحقيقه، نسعى
تعرف الجزائر عجز في تأطير مادة االعالم االلي بأساتذة مختصين ومتمكنين  لتدريس اإلعالم   (3

اآللي في الثانوي مما دفع الوزارة لتكليف أساتذة آخرون غير متخصصين للقيام بهذه المهمة، فالبحث 
لذي صّممه الحالي يساهم في مساعدة هؤالء على تدريس المادة وهذا من خالل البرنامج التعليمي ا

 الباحثان فيدفع المتعلم على التعلم الذاتي.
مواكبة االنفجار المعلوماتي واستخدام الحاسب في العملية التعلمية/التعليمية، والمساهمة ببرامج   (4

 .تعليمية تعتبر مقدمة لتطوير النظام التعليمي والتعليم االلكتروني وتطوير التعليم عن بعد 
 مصطلحات البحث:

ية )الجداول راسدوحدة هو برنامج إلكتروني )باستخدام الكمبيوتر( لتدريس  تعليمي الكتروني:برنامج  -
 المتعددة، بالوسائط مدعمة واألمثلة، والمحتوى األهداف تشمل شيقة عرضها بطريقة يتم ،( wordفي 

 . معها التلميذ يتفاعل
امتحان اإلعالم اآللي )المحور الثالث: هو النقطة الُمتحّصل عليها التلميذ في التحصيل الدراسي:  -

 ""معالج النصوص درس الجداول
 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:
لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التجريبي والذي يهدف إلى إيجاد فعالية وأثر برنامج إلكتروني 

ة المعتمد اعتمدنا فيه على التجربتعليمي على متغير أخر تابع وهو )التحصيل الدراسي(، وهذا المنهج 
القبلية والبعدية لمجموعتين اثنين هما )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(، حيث قمنا بإجراء 

 القياس القبلي على مجموعتي البحث، ثم القيام بتطبيق البرنامج التعليمي االلكتروني.

 تم تنفيذ البحث ضمن المجاالت التالية:مجاالت البحث: 
الحالي )درس من وحدة تعليمية( في مادة  االعالم اآللي لتالميذ السنة أولى  البحثفي  تناولنا :الموضوع

وهذا الرتباط البحث بوقت محدد و أيضا الوقت المطلوب   "،wordثانوي وهو درس "الجداول في 
الموزعة  الساعات عددلتصميم البرنامج وتحضير االختبارات القبلية والبعدية المناسبة للوحدة و أيضا 

 .الدراسة الفصول على 
ثانوية "أحمد فرانسيس  ببلدية  غليزان"، وهذا راجع لتوفر مخبر إعالم  علىراسة لدااقتصرت : المكان
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 آلي و إدارة مساعدة  إلجراء البحث.
من تالميذ السنة أولى ثانوي من نفس الثانوية  عينة استجابات على الدراسة اقتصرتعينة البحث: 

 المذكورة من شعبتين علمي و أدبي.
( الرتباطهم بالبرنامج الزمني للوحدة 2014/2015في نهاية الفصل األول من السنة الدراسية ) :الزمان

 المقرر تدريسها. 
 :الدراسة   أدوات
 :اآلتية األدوات اُستخدمِت الدراسة، هذه أهداف لتحقيق

I. كترونيلاال التعليمي البرنامج: 
 ADDIE)العام لتصميم التعليم  ) هناك عدة نماذج للبرامج التعليمية فقد وقع اختيارنا على النموذج  

لبساطته وأيضا ُبني على أساس الخصائص المشتركة لنماذج التصميم و إمكانية استخدامه مع أي نوع 
 ؛ وكانت مراحل تصميم البرنامج التعليمي كالتالي:من التعليم

 يلي: كما الباحث نفذها خطوات، ست وتتضمن) التحليل مرحلة(األولى  المرحلة  (1
 : العامة التعليمية األهداف تحديد األولى: الخطوة (أ

ما حددته وزارة التربية  خالل من التعليمية لمادة اإلعالم اآللي، العامة األهداف تحديد في الباحثان انطلق
 كفاءات ختامية  وتتمثل في:الوطنية  وخاصة ما هو مدون في المنهاج التربوي فهناك 

 اكتساب طرق جديدة للمتعلم تسمح باستغاللها في التعلم الذاتي. -
 التدرب على حلى المسائل.  -
 تحفيزه على العمل الجماعي.  -
 السماح بالدخول في بنك المعلومات العالمي في مختلف المواد.  -
 .التمكن من البحث عن المعلومة ومعرفة مصداقيتها -

 الكفاءات من خالل العمل التطبيقي مع التالميذ.وقد اتبعنا هذه 
 : اإلجرائية األهداف تحديد الثانية: الخطوة

 " الكفاءتين التاليتين:Wordتشمل األهداف اإلجرائية المعّدة لدرس "رسم الجداول على 
 إنشاء جدول بسيط )إدراج جدول، إضافة سطر أو عمود، الحدود والتظليل(. -
 إنشاء جدول معقد )دمج الخاليا، تقسيم الخاليا(.  -
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 : وتنظيمه المحتوى اختيار الثالثة: الخطوة
 للوحدات تنظيمه وفًقا وتم تحقيقها، المرجو لألهداف حقيقية ترجمة عن عبارة التعليمي، المحتوى
 البرمجية مضمون التعليمي المحتوى شكل وقد (WORD)الجداول في  آنًفا تحديدها سبق التي التعليمية
 إنتاجها. تم التي التعليمية
 : القياس أدوات بناء الرابعة: الخطوة

يقيس الكفاءة وهذا وفق معايير حّدد  اختبار بناء إلى عمد الباحثان السابقة الخطوات عرض خالل من
التالميذ  ىالكفاءات الختامية السالفة الذكر و قد تم دعم النتائج ببعض االسئلة الشفوية عل ةفيها مراعا

 .للتأكد من الجانب المعرفي ومن المجهود الفردي لكل تالميذ
 : الثانية )مرحلة التصميم( المرحلة  (2
 عمد التحليل، األولى )مرحلة المرحلة تضمنتها التي الخطوات، جميع تنفيذ من الباحث انتهاء بعد

 خالله من مبّينين تصميمه، استدعى الذي الموقف التعليمي طبيعة يناسب سيناريو تصميم إلى الباحثان
 والمعايير التربوية وثابتة( متحركة وصور )نصوص، عليها من المحتوية والعناصر الشاشات، محتويات

 عاكًسا كونه السيناريو في يعدو وال الفعلية. اإلنتاج عمليات أثناء االعتبار بعين أخذها يجب التي والفنية
 تحقيقها. اإلجرائية المرجو األهداف تترجم آنفا، والتي المحددة التعليمية الوحدات لمحتويات

 التعليمية(: البرمجية إنتاج الثالثة )مرحلة المرحلة  (3
"،  والتي تتهتم بكفاءتي إنشاء جدول  Word التعليمي اإللكتروني وفق وحدة "الجدول في  البرنامج ُأعد

  بسيط و جدول معقد، للسنة أولى ثانوي وفق ما جاء من أهداف و كفاءات في منهاج المدرس.
 الذي يتميز بـ:  (SWISH MAXبرنامج )سويش ماكس  باستخدام البرنامج هذا صمم وقد
 سهولة إنشاء البرامج وهذا إلتاحته قوالب جاهزة. -
 وفيديو بسهولة بكل الصيغ. إمكانية إضافة صور -
 إدراج تأثيرات على النصوص والصور بسهولة. -
والتي يمكن إن تدرج  في مواقع إلكترونية بسهولة  'HTMLتحويل الصيغ النهائية للمادة إلى ملفات ' -

 وهذه الميزة تجعل هذا البرنامج  داعم "التعليم اإللكتروني
 أثناء التنفيذ أن يدخل معلومات ويحصل على نتائج.من البرامج التفاعلية بحيث يسمح للمستخدم  -
 إطالع الباحث على مراجع تساعده على تصميم الدروس التعليمية باستخدام هذا البرنامج. -
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" الذي يستخدم لتعديل الصور Photoshposوباإلضافة لهذا البرنامج هناك برامج مساعدة مثل "
 السابق.وتحسينها لكي يمكن استخدماها في البرنامج 
التعليمية  واألهداف و أيضا االنتقال من العام إلى  المادةكما أننا راعينا في إنتاج البرنامج محتويات 

 الخاص.
II.  التحصيلي االختبار : 

تحصيليين )اختبار تحصيلي قبلي و اختبار تحصيلي بعدي( من نوع مهاري  اختبارين بإعداد الباحث قام
 لكفاءة المطلوبة وهي رسم الجدول البسيط والجدول المعقد.يعتمد على مدى تمكن المتعلم من ا

األخطاء وتصحيحها في فقرة، لكي يكون  اكتشافتمرين  يطلب من المتعلم  من القبلي االختبار وتكوَّن 
 ما تم دراسته من طرف المتعلمين. متناسب مع

 :األساسيةوصف عينة الدراسة 
تالميذ السنة أولى  من علمي( 26أدبي( و ) 32) ( تلميذ وتلميذة منهم 58من ) الدراسة عينة تألفت

تلميذ(  17( بحيث عدد الذكور األدبيين )1أ  1و  4ع 1ثانوية أحمد  فرنسيس من القسمي ) في ثانوي 
تلميذة(  16تالميذ( وعدد اإلناث ) 10تلميذة(، أما عدد التالميذ الذكور العلميين ) 15وعدد اإلناث )

لوجودهم تحت إشراف الباحثان مما يوفر وقت إجراء البحث  قصدية بطريقة القسمين هذين اختيار وقدتم
 موزعين الدراسة عينة طلبة أعداد توزيع (06) رقم الجدول وقت فتح مخبر اإلعالم اآللي ويبين وأيضا

 .االجتماعي والنوع والشعب المجموعة حسب مجموعتي الدراسة على
 والشعب.الجنس  حسب أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على أعداد توزع (06) رقم جدول

 العدد العلمي األدبي المجموعة
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 29 12 6 6 17 11 6 التجريبية
 29 14 10 4 15 4 11 الضابطة
 58 26 16 10 32 15 17 المجموع

 :اإلحصائية األساليب
لحساب: المتوسط  (SPSS)إحصائًيا استخدام برنامج الحزم االحصائية  الدراسة نتائج ولمعالجة

 ( لحساب الفروق بين المجموعات.T.testالحسابي، االنحراف المعياري، )
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها:
I.  األولىالفرضية: 

بين  اإلعالم اآلليتوجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة كان نص الفرضية األولى كالتالي: "
متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة )تخصص أدبي( في االختبار 

 والضابطة المجموعتين اّلتجريبية بين الفروق في الداللة )ت( لمعرفة تم استخدام اختبار وقد". القبلي
 اإلعالم اآللي عند التالميذ )األدبيين(. لمادة تحصيلهما في

 والضابطة اّلتجريبية للمجموعتين القبلي االختبار نتائج :(7) رقم الجدول
المجموعتا

 ن
عدد 
األفرا

 د

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

درجة 
الحر

 ية

القيمة 
االحتمال

 ية

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 0،780 0،442 30 1،75 3،06 قبلي 15 التجريبية
 غير دالة 

0،05 
 1،15 3،47 قبلي 17 الضابطة
 

II. الثانية الفرضية: 
توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط "ّأنه  على الثالثة الفرضية تنص

درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة )تخصص علمي( في االختبار القبلي"، 
 في والضابطة المجموعتين اّلتجريبية بين الفروق في الداللة لمعرفة)ت(  تم استخدام اختبار وقد

 اإلعالم اآللي عند التالميذ )العلميين(.  لمادة تحصيلهما
 
 
 

 ضابطةالو اّلتجريبية المجموعتين على البعدي االختبار نتائج :( 8 ) رقم الجدول
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المجموعتا
 ن

عدد 
األفرا

 د

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

درجة 
الحر

 ية

القيمة 
االحتمال

 ية

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0،631 0،534 24 2،09 3،07 قبلي 14 التجريبية
 غير دالة 

0،05 
 2،38 3،62 قبلي 12 الضابطة

 
III. : الفرضية الثالثة 

ين مادة اإلعالم اآللي بوكان نص الفرضية الثالثة كالتالي: "توجد فروق في التحصيل الدراسي في 
متوسط درجات التالميذ األدبيين ومتوسط درجات التالميذ العلميين في االختبار البعدي لصالح التالميذ 

بين التالميذ  الفروق داللة اختبار )ت( لمعرفة تم  تطبيق صحة هذه الفرضية من العلميين". ولّلتحقق
 اآلتي: اّلنحو على اّلنتائج وكانت اإلعالم اآللي، لمادة تحصيلهما في األدبيين والتالميذ العلميين

 للعلميين ضابطةالو اّلتجريبية المجموعتين على البعدي االختبار نتائج :( 9 ) رقم الجدول
المجموعتا

 ن
عدد 
األفرا

 د

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

درجة 
 الحرية

القيمة 
االحتمال

 ية

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 - 3،467 0،002 27 0،94 5،14 بعدي 14 العلميين
دالة 

 إحصائيا 

0،01 
 0،89 6،33 بعدي 15 األدبيين

 
IV. : الفرضية الرابعة 

كالتالي: "توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين  الرابعة كان نص الفرضية
 من علمي( على االختبار البعدي لصالح التالميذ )الذكور(". ولّلتحققالتالميذ الذكور واإلناث )تخصص 

بيت التالميذ الذكور واإلناث على  الفروق داللة اختبار)ت( لمعرفة تم  استخدام الفرضية صحة هذه
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 اآلتي: النحو على النتائج وكانت اإلعالم اآللي، لمادة تحصيلهما في االختبار البعدي
 للعلميين بين التالميذ الذكور واإلناث البعدي االختبار روق في نتائجالف :( 10 ) رقم الجدول

عدد  المجموعتان
األفرا

 د

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

درجة 
الحر

 ية

القيمة 
االحتمال

 ية

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 - 0،344 0،737 12 1،13 5،20 بعدي 10 الذكور )علمي(
 غير دالة 

0،05 
 0،00 5،00 بعدي 04 اإلناث )علمي(

V. :  الفرضية الخامسة 
الخامسة كالتالي: "توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين  الفرضية كان نص

 من ولّلتحقق التالميذ الذكور واإلناث )تخصص أدبي( على االختبار البعدي لصالح التالميذ )الذكور(".
التالميذ الذكور واإلناث  بين الفروق في الداللة اختبار )ت( لمعرفة تم استخدام هذه الفرضية صحة

 اآلتي: اّلنحو على اّلنتائج وكانت ،اآللي اإلعالم لمادة تحصيلهما في )تخصص أدبي(
 لألدبيينبين التالميذ الذكور واإلناث  البعدي االختبار يوضح الفروق في نتائج (11)رقم  الجدول

عدد  المجموعتان
األفرا

 د

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر

 ية

القيمة 
االحتمال

 ية

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 0،209 0،838 13 0،50 6،25 بعدي 04 الذكور )أدبي(

 غير دالة 
0،05 

 1،02 6،36 بعدي 11 اإلناث )أدبي(

 النتائج :تفسير 
( حيث أشار في نتائج بحثه إلى فاعلية 32: 2012تتفق هذه الدراسة مع دراسة )سليم خلف وهيب، 

"أسلوب التعلم االلكتروني" و "أسلوب المحاضرة االلكتروني" في تحصيل المستجيبين من التدريسيين 
تخدام التعليم االلكتروني باسالمشاركين في التأهيل التربوي. ومع دراسة )جواد كاظم النجار( التي دعمت 

( على إعداد الطالب علميا وفكريا وإبداعيا ونقديا حيث يستطيع األستاذ ان يطرح Blackboardنظام )
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موضوعا علميا ومن ثم يدخل الطالب إلى الموضوع المطروح ويبدي رأيه فيه، بحيث يستطيع األستاذ 
عقول، يفيده في عملية التقييم وفي اكتشاف المواهب وال تحليل هذه اآلراء المختلفة وبالتالي يستنتج منها ما

(. وجاءت دراسة )عزيز كاظم نايف وآخرون( لتأكد ذلك حيث 489: 2010)جواد كاظم النجار، 
توصل الباحثان إلى أن التدريس المستند على أساليب التعليم اإللكتروني له أثر فعال في رفع مستوى 

ات التفكير اإلبداعي تنمو وتتطور بفعل التدريب والممارسة واستعمال تفكير الطالبات اإلبداعي وأن قدر
: 2014طرائق وأساليب من شأنها تحفيز الدماغ على التفكير واإلبداع، )عزيز كاظم نايف وآخرون، 

(. كما جاءت نتائج دراسة )أحمد طلب صبار وآخرون( تؤكد على فعالية التعليم االلكتروني في 58
د على نمو قدرات المتعلمين، كما يؤدي إلى التغلب على الخوف والتردد عند طرح التحصيل، كما يساع

(. 415: 2016األسئلة كما يعزز مستوى االستيعاب والرغبة في التعلم، )أحمد طلب صبار وآخرون، 
( أن التعليم بالكمبيوتر يسهل عملية االتصال بين قطبي .Khalid, K. Iوجاءت نتائج دراسة قام بها )

لية التعليمية )المدرس والطالب( وخاصة فيما يتعلق بمدخالت العملية التعليمية األمر الذي يعزز العم
أواصر الصلة بينهما، كما أن الحاسوب في عملية التعليم والتعلم ينمي مهارات الطالب والتدريسي في 

لي حسين فاخر( (. وفي دراسة قامت بها )نغم عKhalid, K. I., 2014, p. 43مجال البحث العلمي، )
إليجاد فاعلية برنامج محوسب في ضوء التعليم اإللكتروني للتربية اإلسالمية في التفكير الناقد عند طالب 
الصف الرابع العام، توصلت الباحثة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست مادة التربية اإلسالمية 

الطريقة التقليدية؛ كما أشارت الباحثة من بالبرنامج المحوسب على المجموعة الضابطة التي درست ب
خالل نتائج بحثها إلى اأن استعمال برنامج محوسب في التدريس حرك الدوافع النفسية لدى طالب 

: 2017الكجموعة التجريبية فجعلهم ينتبهون، يفكرون، يعملون وينجحون، )نغم علي حسين فاخر، 
327.) 

الباوي( حيث توصلت الباحثة إلى أن استخدام الوسائل وفي دراسة أخرى قامت بها )ماجدة إبراهيم 
المتعددة بالحاسوب في تدريس الفيزياء لطالبات الخامس العلمي بشكل يزيد من تحصيلهن الدراسي 
واتجاهاتهن اإليجابية نحو استخدام الحاسوب في التعلم والتعليم، كما يخفض معدالت اإلخفاق التي تنتج 

تابعة المدرسة أو التخلف عن الدرس ألسباب اضطرارية، )ماجدة إبراهيم عن عدم قدرة الطالبة على م
( جاءت لتؤكد على أهمية البرامج خماس العيبي(. وفي آخر دراسة لـ )306 - 305: 2009الباوي، 

الحاسوبية التعليمية لإلسهام الفعال في مساعدة المتعلم الكتساب المعرفة العلمية بما توفره من معلومات 
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عمل على زيادة تفاعل المتعلم مع تلك البرامج الكتساب المهارات الضرورية في مجال اختصاصه علمية ت
 (.1197: 2012الدراسي وخاصة في مجال العلوم الهندسية ذات اإلطار التطبيقي، )خماس العيبي، 

 من نتائج البحث السابقة نستنتج أن: استنتاجات البحث:
في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة "ال توجد فروق في التحصيل الدراسي   (1

 التجريبية والمجموعة الضابطة )تخصص أدبي( في االختبار القبلي".
"ال توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات تالميذ المجموعة   (2

 لقبلي". التجريبية والمجموعة الضابطة )تخصص علمي( في االختبار ا
"توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين متوسط درجات التالميذ االدبيين   (3

  ومتوسط درجات التالميذ العلميين في االختبار البعدي لصالح التالميذ العلميين".
"ال توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين التالميذ الذكور واإلناث )تخصص   (4

 علمي( على االختبار البعدي لصالح التالميذ )الذكور(".
"ال توجد فروق في التحصيل الدراسي في مادة اإلعالم اآللي بين التالميذ الذكور واإلناث )تخصص   (5

 ي لصالح التالميذ )الذكور(". أدبي( على االختبار البعد
الستخدام الحاسوب بصفة عامة والبرامج اإللكترونية بصفة خاصة دور كبير في المساعدة بعملية   (6

 التعليم فهو يتميز بقدرة عالية من حيث السرعة والدقة وإجراء العمليات المعقدة وفي وقت وجيز جدا.
 من خالل نتائج البحث نوصي بـ: توصيات البحث:

ضرورة استعمال الحاسوب وبرامجه في تقديم الدروس من طرف األستاذ، وتوسيع انتشاره في   (1
 المؤسسة التعليمية ككل.

تكوينية لدى المعلمين واألساتذة الذين ليس لديهم خبرات في استخدام  –إجراء دورات تدريبية   (2
 الحاسوب وفي كل المستويات.

 ستخدام الحاسوب والبرامج التعليمية وفي كل المواد.تعديل المناهج الدراسية بما يتالءم مع ا  (3
 المراجع:

أحمد طلب صبار ومهند يحيى حسن، أثر استعمال استراتيجية التعليم اإللكتروني في تحصيل   (1
(، ع 23طالبات الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، مج )

 .420 – 387(، ص ص 7)
سن، إبراهيم وخديجة هاشم، التعليم العالي عن بعد باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ورقة المحي  (2

 (.1419شعبان  19/21عمل مقدمة للمؤتمر الثالث إلعداد المعلم، مكة المكرمة / جامعة أم القرى )
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حليا، طبيقه م(. التعليم اإللكتروني: فوائده، معوقات انتشاره وإمكانات ت2007أميمة حميد العادلي، )  (3
 .767 – 749(، ص ص 2مجلة كلية التربية، ع )

جامعة  -(. أهمية التعليم اإللكتروني في دعم المجتمع، مجلة اآلداب، 2012انتظار جاسم جبر، )  (4
 .513 – 501(، ص ص 102(، ع )2بغداد، مج )

م التعلم )نظا Blackboard(. تحسين جودة التعليم باستخدام نظام 2010جواد كاظم النجار، )  (5
 .494 – 473(، ص ص 66(، ع )15االلكتروني(، مجلة كلية التربية، مج )

(، ص 203(. التقنيات التربوية الحديثة والتعلم الذاتي، مجلة االستاذ، ع )2012خماس العيبي، ) (6
 .1234 – 1197ص 

ونظم (. واقع التعليم اإللكتروني 2008سالم محمد عبود، جان سيريل فضل اهلل وحسام موفق، )  (7
 275(، ص ص 17الحاسبات وأثره في التعليم في العراق، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، ع )

– 306. 
(. فاعلية التعلم/التعليم االلكتروني الموقعي في تاهيل تربوي للتدريسيين، 2012سليم خلف وهيب، )  (8

 .65 – 32(، ص ص 33جامعة بغداد، ع ) –مجلة البحوث التربوية والنفسية 
(. التعليم اإللكتروني وإمكانية تطبيقه في العراق، مجلة 2010لمياء حسين ووصال صبحي، )  (9

 .193 – 172(، ص ص 31مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ع )
(. فاعلية استخدام الوسائل المتعددة بالحاسوب على تحصيل 2009ماجدة إبراهيم الباوي، )  (10

الطالبات لمادة الفيزياء واتجاهاتهن نحو استخدام الحاسوب في التعلم والتعليم، مجلة كلية التربية، مج 
 .311 – 285(، ص ص 5(، ع )1)

تصار محي الدين الخطيب، مناهل مصطفى العمري، افتخار محمد مناحي الرفيعي وان  (11
امعة العراقية، الج –(. واقع ومتطلبات وسائل التعليم الحديثة )التعليم االلكتروني(، مجلة الدنانير 2016)

 .55 – 37(، ص ص 9(، ع )1مج )
نغم علي حسين فاخر، فاعلية برنامج محوسب في ضوء التعليم اإللكتروني للتربية اإلسالمية  (12

 – 327(، ص ص 220(، ع )2طالب الصف الرابع العام، مجلة األستاذ، مج )في التفكير الناقد عند 
356. 
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(. أثر التعليم اإللكتروني في مهارات القراءة والتفكير اإلبتكاري 2013هدى محمد سلمان، ) (13
(، ص ص 11جامعة بابل، ع ) –عند تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي، مجلة كلية التربية األساسية 

161 – 178. 
(. فاعلية التعليم اإللكتروني في تنمية 2014كاظم نايف، سرى سعد عبد علي حسين، ) عزيز (14

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية العامة، مجلة جامعة كربالء، 
 .73 – 58(، ص ص 1(، ع )12مج )

 المراجع باللغة األجنبية:

1)  KHalid Khalis Ibrahim, The Role of Computer in Teaching and Learning 

Process. Journal Of AL-Turath University College, Vol. (15), p p 40 – 52. 
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 إدارة التعليم العالي باألهداف

 من اجل تنمية ادارية مستدامة

 
 د. عبد العزيز مصطفى أبونبعة .أ

 سابقا –جامعة عمان العربية 

aziznabaa@yahoo.com 
 
 

 إدارة التعليم العالي باألهداف كمدخل إلى الجودة الشاملة
 

 أهمية البحث وأهدافه :
منذ أن ظهر مفهوم اإلدارة باألهداف في أواسط الخمسينيات على يد العالم بيتر دركر )                      (  

الذين أخذوا يدرسون هذه المفهوم ويحللونه ، ويعملون على  ، والعديد من كتاب اإلدارة في الغرب
تطويره وتوسيع مفهومه ، ويحاولون تطبيقه في جميع المجاالت والمنظمات سواء العامة منها أو الخاصة 

 ،وسواء كانت تهدف إلى الربح أو ال تهدف إليه .
العالم العربي فمنهم من تعرض  وانتقل هذا المفهوم إلى العرب ، وعالجه العديد من كتاب اإلدارة في

( ، ومنهم من بين كيفية تطبيقه في 3( ، ومنهم من أشار إلى خطوات تطبيقه)2لشرح هذا المفهوم)
( ، ولكن أحدا من هؤالء لم يتعرض 4( ، ومنهم من تعرض لتطبيقاته في القطاع العام)1القطاع الخاص)

 العربي . لتطبيقاته في إدارة التعليم العالي في جامعات الوطن
 فما هي حقيقة هذا المفهوم ؟ وإمكانيات تطبيقه في إدارة التعليم العالي ؟

 يهدف هذا البحث إذن إلى : 
 التعرف على حقيقة مفهوم اإلدارة باألهداف .  -
 شرح قواعد تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف وعوائق تطبيقه . -
 المفهوم بنجاح . تحديد الشروط الالزمة للتغلب على العوائق وتطبيق -
 دراسة إمكانيات تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف في إدارة التعليم العالي . -

 مفهوم اإلدارة باألهداف : 
يمكن تعريف مفهوم اإلدارة باألهداف بأنه " أسلوب في التخطيط واإلدارة والتقييم يمكن بواسطته وضع 

النتائج التي ينبغي التوصل إليها ، إذا ما أريد  أهداف محددة لفترة زمنية محددة لكل مدير وعلى أساس

Peter Durcker  



 

247 
 

لألهداف العامة للمنظمة أن تتحقق ككل . وفي نهاية هذه الفترة المحددة يتم قياس النتائج المتوقعة ، ثم 
 ( . 8تحديد االنحرافات ومعالجتها وذلك وصوال لألهداف المتفق عليها ")

نيات التقديرية ، أو محاسبة التكاليف ، أو اإلدارة المالية اإلدارة باألهداف إذن ليست كلمة مرادفة للميزا
.هذه مجرد أساليب أو تقارير رقابية تساعد في قياس األنشطة ولكنها ال تقرر ماذا يجب على هذه 

 األنشطة أن تنجزه .
هذه األساليب الرقابية أيضا تقيس األشياء المحسوسة والمسائل الملموسة التي يمكن وضعها في أرقام 
.إن المؤسسة التي تعتقد أنها تستخدم اإلدارة بالنتائج لمجرد أنها تستخدم الميزانيات التقديرية في الواقع 
تضلل نفسها . اإلدارة باألهداف هي أكبر من ذلك إنها طريق أو أسلوب لتوجيه سائر جهود المدراء 

التكاليف كمدخل للجودة  بالمنظمة وفي جميع المستويات لتحقيق األهداف العامة بأحسن كفاية وأقل
الشاملة . ويمكن أن ينظر الى اإلدارة باألهداف أيضا على أنها طريقة لممارسة وظائف اإلدارة األساسية 
وهي التخطيط ، والتنظيم ، والتوجيه ، والقيادة ، وتنمية الكفايات ، والرقابة ، وبمعنى آخر اإلدارة 

في اإلدارة تقوم على تحقيق األهداف والنتائج ، إن المدير باألهداف هي طريقة في اإلدارة ، إنها فلسفة 
الذي يوجه جهوده نحو تحقيق الهدف ، يركز على النتائج أكثر من كيفية تحقيقها طالما أن الوصول إليها 

 (.16كان مشروعا وليس فيه مخالفات أخالقية أو قانونية )
 عناصر اإلدارة باألهداف أو مكوناتها .

 (5نموذج اإلدارة باألهداف )
 
 
 
 
 

 من النموذج يظهر أن لنظام اإلدارة باألهداف أربعة عناصر أو مكونات أساسية :
 وضع األهداف : -1

المسؤولية أو األنشطة  وضع األهداف في الواقع يتم في ثالث مراحل : األولى ، تهتم بتحديد مراكز
التي تعتبر جوهرية في تقدم المنظمة على المدى الطويل .وعندما يتم تحديد جوانب النتائج الرئيسية ، 
تكون الخطوة التالية هي تحديد أساليب لقياس االنجاز في كل جانب ، ومن ثم المرحلة األخيرة وهي 

 ا االنجاز .تحديد األهداف التي يمكن استخدامها كمقياس يقاس عليه
 تطوير خطة عملية :  -2

 وضع األهداف 

 تطوير خطة عملية  تقييم االنجاز السنوي 

 مراجعة دورية 



 

248 
 

تتعلق وظيفة التخطيط باألهداف التي سبق وضعها ،وبذلك تكون الخطوة التالية هي تحديد االستراتيجيات 
 والسياسات والبرامج الالزمة لتحقيقها .

 القيام بالمراجعة الدورية عندما يتم وضع األهداف ورسم الخطط تأتي المرحلة التالية في عملية -3
اإلدارة باألهداف وهي إنشاء نظام للرقابة وذلك للتأكد من أن المنظمة تسير على الطريق المرسوم 

 والمرغوب ، وللتأكد من أن األعمال سوف تؤدي إلى النتائج واألهداف التي سبق وضعها . 
تغذية لإن عناصر نظام الرقابة الجيد هي معايير يمكن قياس النتائج في ضوئها باإلضافة إلى نظام ا

الراجعة ، وفي المنظمات التي تمارس اإلدارة باألهداف تصبح األهداف هي األنماط التي يمكن لإلداري 
 قياس االنجاز بالمقارنة معها .

 تقييم االنجاز السنوي : -4
الخطوة األخيرة لنظام اإلدارة باألهداف هي التقييم السنوي لإلنجازات التي تمت ثم اإلعداد للعام المقبل 

فإذا لم يتم تحقيق األهداف فإن على الشخص المسؤول ورئيسه المباشر أن يركزا جهودهما على معرفة .
األسباب .وهناك العديد من األسباب لإلنجاز الرديء إذ قد ال يعرف المرؤوس ما هو المطلوب منه في 

عدم توفر الحوافز ليم ، أو لشكل نتائج متوقعة ، وإذ ال يستطيع القيام بالمتوقع منه بسبب قلة التدريب والتع
لزيادة فعالية انجازه أو ينقصه الدعم الالزم لتحقيق هذا االنجاز أو قد يكون السبب ناجما عن سوء 
اإلشراف أو أن األهداف كانت غير واقعية وغير ذلك من األسباب ، ومتى عرفت االنحرافات وأسبابها 

 ( .13ة)يتم تصحيحها والعمل على تالفيها في المرات القادم
 فوائد تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف وعوائق نجاحه :

 يحقق تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف مزايا عديدة أهمها : 
يؤدي استخدام هذه المفهوم إلى الوصول إلى مهام عمل أكثر عقالنية ويقلل من حدوث المشاكل  -1

مستويات اإلدارية الدنيا في وضع والتوتر ،ويخلق جو عمل أكثر سرورا ويعود ذلك إلى مساهمة ال
األهداف ، وإعطائهم الفرصة لسماع وجهات نظرهم .ويسمح مثل هذا الموقف أيضا بعمل التعديالت 
الالزمة طبقا للمعلومات المرتدة من الوحدات اإلدارية وذلك من خالل االستماع لوجهات نظر مدرائها 

ا المفهوم إذا يحقق التكامل تقريبا ، بين أهداف حول ما هو عملي وممكن وما هو غير واقعي وممكن .هذ
المنظمة وأهداف الفرد نظرا لمشاركته في وضع األهداف وتعديلها .وبالطبع يفترض أن قواعد الجدارة 

 واالستحقاق مطبقة في المنظمة اإلدارية المعنية .
بر تحقيق األهداف مفهوم اإلدارة باألهداف يوجه الجهود نحو األهداف العامة للمنظمة حيث يعت -2

المبرر لوجود أي منظمة .ويوظف األفراد في المنشأة لتحقيق أهدافها ألنه يمكنهم المساهمة في الوصول 
إلى األهداف . وعلى أية حال فإنه من الصعب التأكد من أن جميع أوجه النشاط توجه نحو تحقيق أهداف 
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كل المناسب " فإنها تزودنا بحافز قوي لتكامل المنشأة ولكن إذا استخدمنا مفهوم اإلدارة باألهداف بالش
 أوجه نشاط العمل مع أهداف المنظمة .

يلزم استخدام هذه المفهوم األفراد بالتخطيط ألعمالهم والتفكير المسبق لكيفية الوصول إلى األهداف  -3
 المتفق عليها وبالتالي يتحسن التخطيط ويقلل من فشل البرامج ومواجهة المواقف الطارئة .

تزود اإلدارة باألهداف أنماطا لتحسين الرقابة حيث تكون األهداف هي المستويات أو األنماط العليا  -4
 التي تقاس عليها النتائج وبالتالي يتحسن االنجاز . 

كذلك تساعد اإلدارة باألهداف في تحسين الحوافز ، فعندما تحدد األهداف بوضوح ، فإنه يمكن  -5
ومن ثم تسير األعمال بيسر وسهولة كذلك تتحسن حوافز المرؤوسين نظرا ألن توفير طاقات الموظفين 

 الرئيس يشركهم في وضع أهداف ال تتعارض مع رغباتهم أو قدراتهم المنظورة .
تجعل اإلدارة باألهداف من السهل تمييز المشاكل وتحديدها ألن العوائق أمام تحقيق األهداف تعتبر  -6

مشكلة . لذا فإن عقد االجتماعات للمراجعة المستمرة بين الرئيس والمرؤوس تزيد من تفاعلهم لمناقشة 
 ( . 13تقدم العمل نحو تحقيق األهداف وبالتالي يمكن تحديد المشاكل بيسر وسهولة)

 تحسين أداء اإلدارة :  -7
إن من أحسن الوسائل لزيادة فعالية المدراء هي مساعدتهم في تحسين الطرق التي يديرون بها أعمالهم 
. اإلدارة باألهداف تزودهم بالوسيلة لقياس مساهمة كل مدير . إن التزام المدير بتحقيق األهداف )أهدافه 

 ية اإلدارية في األجل الطويل .وأهداف المنظمة ( هو ما يقرر الفعال
كذلك يساهم اإلدارة باألهداف في تحسين التنسيق الذي ال يمكن أن يتم بدون هدف مشترك ووحده  -8

االتجاه . إن األهداف المحددة جيدا تساعد في تكامل األنشطة في المنظمات المعقدة )المتخصصة ( 
 وتجعل التعاون طواعية وعن رغبة .

بين الرئيس والمرؤوس . تحت ظل مفهوم اإلدارة باألهداف يتحقق للمرؤوس مزيد  تحسين العالقة -9
من الحرية ، ويشارك في القرارات التي تؤثر عليه وعلى عمله ويعلم دوره في التنظيم وتتحسن 
االتصاالت . ونظرا للمساعدة التي يتلقاها إلشباع رغباته يكون راغبا في بذل أقصى الجهود لتلبية 

 التنظيم .متطلبات 
وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي نحصل عليها عند تطبيق هذا المفهوم ، إال أنه لم يكن يخلوا من 
عوائق تحد من انتشاره وتطبيقه على نطاق واسع ، وقد أشار علي عبد الوهاب إلى جملة عقبات مثل ، 

دراسة ظروفها الخاصة  وضع أهداف غير واقعية أي أعلى أو أقل من الالزم ، تقصير اإلدارة في
وأثرها على البرامج عدم قدرة المديرين على االبتكار ،قصور في المعلومات المرتدة ، قلة الحوافر 
المقدمة للعاملين ، عدم قياس النتائج أحيانا ، عدم إشراك اإلدارة الدنيا في وضع األهداف ، صعوبة دمج 

 ( . 17عم اإلدارة العليا لبرنامج اإلدارة باألهداف)األهداف الرئيسية مع الهدف العام للمنظمة وعدم  د
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 الشروط الالزمة لتطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف بنجاح : 
 وللتغلب على العوائق ، وتطبيق مفهوم اإلدارة بنجاح يلزم توافر عدد من الشروط : 

ألهداف يجب أن تكون األهداف محددة واقعية وواضحة . أوال وقبل كل شيء يجب أن تكون ا -1
محددة أي يجب وضعها في عبارة ما الذي يجب أن انجازه ومتى ؟ وإلى ابعد حد ممكن يجب أن تكون 
بشكل رقمي مثال حجم المبيعات ، باللاير أو الدينار أو الوحدة ، العائد من االستثمار ، أو عدد وحدات 

أن يمكن تحقيقها .  األهداف  اإلنتاج وهكذا ... بشكل واضح . ثانيا يجب أن تكون األهداف واقعية ذلك
التي تكون سهلة جدا في تحقيقها تضر بالمدير والشركة وكذلك األهداف الصعبة جدا مما يجعل اإلدارة 
تفقد ثقتها في أسلوب النتائج . وثالثا : بدون تحديد أهداف واضحة فسوف يكون هناك فوضى وارتباك 

 يؤدي في النهاية إلى انجاز سيء .
 برنامج لإلدارة باألهداف متكامال مع فلسفة اإلدارة وسياستها وممارستها . يجب أن يكون -2
دعم اإلدارة العليا ومشاركتها يعتبر شرطا جوهريا لنجاحها ،إن مجرد االلتزام الشفوي أو الفكري  -3

 ليس كافيا . يجب أن يكون هذا الدعم واضحا لجميع المستويات في المنظمة . 
لمعلومات التي يحتاجها المدير لقياس االنجاز وأن تذهب إليه مباشرة وليس كما يجب أن تتوافر ا -4

إلى رؤسائه كما يجب أن تخدم كأداة رقابة ذاتية وليس كأداة رقابة فوقية فذلك يجعل المدير يشعر 
 باالستقالل والحرية . 

لوب اإلدارة عملية المشاركة في وضع األهداف على جميع المستويات أمر جوهري أيضا لنجاح أس -5
 باألهداف .

التنسيق بين أهداف المدير والسلطات المفوضة إليه ، حيث إن عملية تحديد أهداف له وليس لديه  -6
السلطة الالزمة لتحقيقها تحمل في طياتها بذور الفشل وستؤدي حتما إلى منازعات مع المديرين اآلخرين 

 إذا ما حاول تحقيقها . 
األهداف تمثل ابتعادا عن األساليب التقليدية في اإلدارة لذا فإن التدريب التدريب . ألن اإلدارة ب -7

والتوجيه هما الزمان طوال برنامج اإلدارة باألهداف . وتشير التجربة إلى أن معظم المدراء يحتاجون 
 ( .6إلى محاولتين أو ثالث قبل أن يمكنهم إعداد أهداف يمكن قياسها وتحقيقها)

 للتكيف حسب الظروف المتغيرة .  مجال للمرونة وذلك -8
إن جوهر اإلدارة باألهداف هو الهدف والخطة العملية الالزمة لتحقيقه والنجاح يعتمد على كيفية  -9

تحديد كل منهما وتوصيلها لآلخرين وقبولهم لها . إن معتقدات المدير حول كيف يجب أن يعامل 
ارة باألهداف فإذا كان يعتقد المدير بأن الناس مرؤوسيه تؤثر بشكل كبير على قدرته في استخدام اإلد

بحاجة إلى من يقودهم ويملي عليهم كيفية أداء واجباتهم فإن االحتمال كبير بأن مفهوم اإلدارة باألهداف 
 لن ينجح . 
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كذلك يجب أن يكون المدير راغبا في التعلم ، وان يستوعب المفهوم الحقيقي لإلدارة باألهداف  -10
تها السلوكية وبينما يكون راغبا في فهم اإلدارة باألهداف فإن عليه أن يطور نفسه ليكون وحقيقة مشتمال

مستمعا جيدا ويحسن االتصال باآلخرين كعضو في فريق إن تطبيق مفهوم اإلدارة بنجاح يستلزم من 
 (. 18المدير أن يكون راغبا في الثقة باآلخرين وقابال لمشاركتهم المسؤولية )

 إلدارة باألهداف في إدارة التعليم العالي : تطبيق مفهوم ا
إن مفهوم اإلدارة باألهداف الذي ينشأ في حقل الصناعات قد تم تطبيقه في حقول أخرى كثيرة خالل 
الخمس عشرة سنة أو العشرين الماضية بدرجات متفاوتة من النجاح .اإلدارة التعليمية مثلها مثل إدارة 

عمل من خالل تحديد األهداف ، وذلك إذا كان رجال العلم راغبين في المصانع أو الشركات يمكنها أن ت
 التعلم من حاالت الفشل أو النجاح الماضية .

كما أن على رجال العلم أن يحددوا أهدافا ألنفسهم ولمؤسساتهم التعليمية فإذا كانوا يسعون لتحقيق أهداف 
ى الغاية التي تسعى إليها . وعلى الرغم من معينة ومخطط لها فإنهم ال يستطيعون أن يصلوا بالمنشأة إل

أن النتائج التعليمية ليست ملموسة ،محسوسة مثل معدل الربحية إلى رأس المال في مجال األعمال فإن 
ذلك ال يقلل من أهمية وضرورة استخدام المفاهيم اإلدارية الحديثة في التعليم .ومن هذه المفاهيم مفهوم 

 اإلدارة باألهداف . 
اختبارات المقدرة على القيادة لمدير تعليمي هو ما إذا كان بإمكانه أن يطور أهدافه إلى نتائج  إن احد

يمكن قياسها أي ما يسمى باألهداف السلوكية . نقطة البداية هي تحديد المشاكل التي تواجه المدرسين 
أو الحكومة ثانيا :  أو الطالب ومدراء التعليم ،أو الضغوط التي يشعرون بها من المجتمع أو المشروع

تحديد مستويات انجاز يمكن قياسها وتواريخ تحقيقها وثالثا : تقدير الموارد المتوفرة والقدرات الالزمة 
للوصول الى هذه المستويات الجديدة وأخيرا توفير ميكانيكية التصحيح الذاتي التي تسمح بالمراجعة 

مرار مراجعة األهداف الموضوعة وتعديلها حتى المستمرة على ضوء المعلومات المرتدة للتأكد من است
 يتم تحقيقها بالشكل المطلوب .

وبالفعل قام عدد من الجامعات األمريكية بتطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف ومن بينها جامعة تنيسى             
تنظيم  –تخطيط  –في ست خطوات مميزة  )                                    (  التي قامت بتطبيقه

 ( . 11ومكافأة) –مراجعة  –تقييم  –انجاز  –
التخطيط هو الخطوة األولى ويتطلب وضع أهداف محددة بناء على االتصاالت شفوية ومكتوبة بين 
الرئيس والمرؤوس يتفق عليها من جميع المستويات وعلى أية حال فإن طبيعة الجامعة كمنظمة يجعل 

تكون من وضع األهداف عملية صعبة وحتى تكون األهداف قريبة من مفهوم اإلدارة باألهداف يجب أن 
ذات طبيعة كمية بعض األهداف األكاديمية بطبيعتها غير قابل للقياس ولكن بعضها يمكن قياسه .الخطوة 
التالية التنظيم فالتنظيم ضروري لنجاح اإلدارة باألهداف حيث يتم تحديد مسؤوليات كل عضو في التنظيم 
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اح نجاح أي مسعى أو عمل فضال عن ذلك تفتح خطوط االتصاالت بالمؤسسة .االنجاز بالطبع هو مفت
 . 

ومتى تم تحديد األهداف فإن على هؤالء الذين لديهم واجبات وأعباء ومسؤوليات محددة أن ينجزوها 
بكفاءة وفعالية .التقييم هو الخطوة المنطقية التالية في تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف . ويتم تقييم النتائج 

لذلك تحديد إجراءات المراجعة المستمرة .وتأتي الخطوة األخيرة بالقياس إلى األهداف الموضوعة .ويلزم 
وهي المكافأة .وربما هي أهم وجه وقبول لعملية مفهوم اإلدارة باألهداف لهؤالء الذين يعتقدون بوجوب 
أن تتساوى رواتبهم وترقياتهم ومكافآتهم والزيادات في الرواتب طبقا للجهود المبذولة تحقيقا لفلسفة 

األهداف في مكافأة الموظفين المجدين . وفي الجامعات التي قامت بتطبيق مفهوم اإلدارة اإلدارة ب
 ( .15باألهداف ، ساهم هذا  المفهوم في الوصول الى تقييم أفضل النجازات أساتذتها)

وفي الواقع إن عملية تقييم االنجاز في مؤسسات التعليم العالي هي موضع االهتمام الشديد من جانب 
هيئة التدريس ورؤسائهم نظرا لما يلعبه التقييم في تطوير المهنة والترقيات وتعديالت الرواتب أعضاء 

واالحتفاظ بالموظفين كذلك فإنها مهمة من حيث تأثيرها على وضع المدرس في عيون زمالئه وعلى 
أحد األنشطة  نهامستقبله في مهنته ورغم أن تقييم االنجاز في مؤسسات التعليم العالي حيوية للغاية إال أ

اإلدارية التي لم يتم ممارستها بفعالية في كثير من الجامعات بعد وخاصة تلك التي ال زالت تستخدم 
األساليب التقليدية في اإلدارة . هذا وقد أيدت معظم الدراسات واالستنتاج بأن الوسائل الحالية في تقييم 

" معد مسبقا بأنها متحيزة وال تخدم الغرض كما  االنجاز مثل طريقة التأشير في خانات "استبيان تقييم
 ( :12هو مرغوب فيها . وهناك العديد من العيوب األخرى للطرق الحالية في تقييم االنجاز)

تعتمد هذه الطرق على معلومات قليلة وثانيا أن التقدم ال يقوم على النتائج ولكن يتركز على  –أوال 
خيرا ال توفر الطرق القديمة معلومات مفيدة لإلفراد وبالتالي الصفات الشخصية والتي يصعب قياسها وأ

فهي موجهة نحو التقييم أكثر منه نحو تحسين االنجاز . وكبديل للطريق التقليدية في تقييم االنجاز يبدوا 
أن مفهوم اإلدارة باألهداف يتيح لعضو هيئة التدريس أن يشارك في رسم األهداف كما يشعر بمزيد من 

الرقابة الخارجية في تحقيق هذه األهداف فضال عن ذلك يتيح هذا المفهوم معلومات جوهرية  الحرية من
وموضوعية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس .كالهما لديه نفس المعلومات عن النتائج الفعلية وكالهما 

 يستخدم نفس المقاييس لمقارنة النتائج باألهداف . 
 ( : 9رة باألهداف في الجامعات عددا آخر من المزايا من أهمها)هذا ولقد أثبت تطبيق مفهوم اإلدا

تحويل تركيز األنظار عن القيام باألنشطة إلى تحقيق نتائج ، وهذا من شأنه زيادة فعالية اإلدارة  -1
 الجامعية .

يزيد من الثقة في المستوى التعليمي للجامعة ألن الجامعة تعطي نتائج ملموسة وبذلك تجيب على  -2
 ئلة المجتمع والمسؤولين .أس
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تفويض السلطة .انه مع زيادة حجم المنظمات وتعقيدها يصبح تفويض المهام أمرا حيويا فاإلدارة لم  -3
تعد "عمل رجل واحد " ويصبح إيجاد نظام إداري يسمح بأسلوب التفويض أمرا حتميا ،مفهوم اإلدارة 

 باألهداف يحقق هذه الحاجة .
لنتائج وبذلك تتحول الترقيات من دائرة األحكام الشخصية الى دائرة األحكام الترقيات بناء على ا -4

 المعتمدة على النتائج التي تم انجازها .
تحسين عملية اتخاذ القرارات حيث تتاح للمرؤوسين فرص المشاركة فيها وتبادل المعلومات وذلك  -5

 وصوال إلى قرارات أفضل . 
عضو في الجامعة أن يساهم في تشكيل أهداف الجامعة المستقبلية تحسين االتصاالت حيث يتاح لكل  -6

كما يتم تزويدهم بفكرة أفضل عن كيفية تحقيق هذه األهداف حيث يعمل أعضاء الجامعة في ظل هذا 
 المفهوم كفريق . 

ورغم منافع تطبيق مفهوم اإلدارة  باألهداف الواضحة إال أن تطبيقه في الجامعات لم يكن يخلو من نقد 
أيضا إذ أن إيجاد أهداف قابلة للقياس تواجه معارضة شديدة نظرا لطبيعة التعليم الخاصة .فمثال يعتبر 
تقييم انجازات أعضاء هيئة التدريس مهمة صعبة في ظل مفهوم اإلدارة باألهداف ، إذ كيف يمكن تقييم 

تطبيق مفهوم اإلدارة  تعليم جيد . أو بحث جيد ، أو خدمة اجتماعية جيدة . كذلك حذر البعض من أن
باألهداف سوف يحول الجامعات إلى " مصانع " ويلغي االبتكار .فضال عن ذلك قد يثير تطبيق مفهوم 
اإلدارة باألهداف االستنكار وعدم الثقة والعداوة بين المدير ومرؤوسيه ألن يزيد الضغط عليهم نظراً  

وتقييمها ولكن هذا األمر بحد ذاته يعتبر في  ألن مفهوم اإلدارة باألهداف مرتبط بالنتائج ومراجعتها
نظرنا من أفضل الحوافز على العمل واإلنتاج سواء أكان ذلك في المؤسسة الجامعية أو في المؤسسات 
األخرى .وباإلضافة إلى ذلك يحتاج تطبيقه في الجامعات إلى أعمال كبيرة تتعلق بتوصيف الوظائف 

 ووضع األهداف وجلسات تقييم الخ . 
غم هذه االعتراضات إال أنه قد ثبت نجاح تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف في إدارة التعليم العالي ور

وبما ال يدع مجاال للشك .وليس هناك ما يحد من انتشاره وتطبيقه في سائر الجامعات ومعاهد التعليم 
 ( .7العالي)
 النتيجة 

ه في إدارة التعليم العالي يبدو أنه من اآلن وحيث تم شرح مفهوم اإلدارة باألهداف وعرض تطبيقات
الممكن أن نستنتج بوضوح اآلتي : الهدف النهائي لتحسين اإلدارة وقياس النتائج يمكن تحقيقه في إدارة 

 التعليم العالي من خالل نظام يركز على النتائج مثل مفهوم اإلدارة باألهداف .
تحقيق حسب ولكنه أيضا يشجع على تفويض السلطة وانه ال يزودنا بعملية تجديد ذاتي مستمرة للمستقبل ف

الترقيات بناء على االستحقاق .وفضال عن ذلك ، فمن المنطقي أن نستنتج بأن برامج وضع األهداف 
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في الجامعات سوف يزيد من الشعور واإلدراك بهدفها ويحسن التخطيط ،ويسهل الحصول على معلومات 
رة واالتصال . ومما  ال شك فيه بان الفهم الصحيح والتطبيق أفضل لتقييم االنجاز ويرفع كفاءة اإلدا

 السليم لالداره
باألهداف سوف يؤدي الى تنميه اداريه مسندامه  لما تؤدي اليه من مضاعفه األنتاجيه وتحسين العمليه 

 اآلداريه .
 سيكون وعلى ضوء ما جاء في هذا البحث فإن تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف في الجامعات العربية

مفيداً  ،بل إن الحاجة لتطبيقه ملحة ،فاألساليب اإلدارية الحالية التي تدار بها جامعات الوطن العربي لم 
تثبت فعاليتها ألنها في النهاية لم تلب حاجات مجتمعاتها بالشكل األمثل فهناك قصور في التعليم المهني 

 وقصور في مواكبة حركة التقدم ومتطلبات المستقبل .
كانت أهداف التعليم العالي في الوطن العربي واضحة والتنفيذ يتم بصبر وعناية ،وااللتزام بتحقيق  فاذا

األهداف مرتفعا فإنه ال يوجد هناك سبب لفشل تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف .فإلى هؤالء المديرين في 
إلدارة الجامعات ، إن مفهوم االتعليم العالي والباحثين عن أساليب وطرق جديدة لتحسين إدارتهم لعمليات 

باألهداف يعتبر نظاما يقدم لمنشآتهم قاعدة لنتائج أكثر فعالية وصوالً  إلى الجودة التعليمية الشاملة  .واهلل 
 ولي التوفيق 
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 في مدارس مدينة طرابلس الجودةير معاي ة تطبيقفاعليب وعي اإلدارة المدرسية درجة

 الخاصة
 )دراسة وصفية تحليلية(

 التعليم لجودةبحث مقدم إلى المجلة العربية 
 

 أ. هاني حامد
 مدير مركز بيداغوجي التربوي

 ملخص الدراسة:
 الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة درجة على فالتعّرتهدف هذه الدراسة إلى      

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلكفي مدارس مدينة طرابلس الخاصة، 
في مدارس مدينة طرابلس الخاصة في  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة درجةما _ 

 شمال لبنان؟
رات أفراد عينة تقدي متوسطات بين (0،05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هل توجد_ 

الجودة في مدارسهم باختالف الجنس، المؤهل  بفاعلية تطبيق معايير المدرسية حول وعي اإلدارةالدراسة 
 العلمي، سنوات الخبرة؟

( مديرًا ومعلمًا من مدارس التعليم 112الدراسة من ) عينة وتكونت الوصفي التحليلي، المنهج تّم استخدم
م(، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة 2018الفصل الدراسي الثاني للعام )الخاص في طرابلس لبنان، في 

تّم إعداد استبانة من قبل الباحث استنادًا إلى األدبيات المرتبطة بالموضوع، وقد تّم التأكد من صدقها 
 وثباتها.  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

في مدارس مدينة طرابلس الخاصة في  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة _ إّن درجة
 المدارس كانت متوسطة بشكل عام. ومعلمي من نظر مديري شمال لبنان

 المدرسية وعي اإلدارة ( في درجة0،05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
باختالف الجنس، في مدارس مدينة طرابلس الخاصة في شمال لبنان  الجودة بفاعلية تطبيق معايير

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة.
 وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات.  
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The extent to which school administrations are aware of the effectiveness of 

implementing the international quality standards in the private schools of 

Tripoli 

Analytical Descriptive Study 

Research presented to the Arab Journal of Quality Education 

 

Mr. Hani Hamed 

The CEO of PEDAGOGY 

Study Summary: 

The aim of this study is to identify the degree of awareness of the school 

administrations about the effectiveness of applying the quality standards in the 

schools of the city of Tripoli by answering the following questions: 

 What is the degree of awareness of the school administration of the 

effectiveness of the implementation of quality standards in the schools of 

the city of Tripoli in the north of Lebanon? 

 Are there statistically significant differences at the level of (0,05) between 

the estimation averages of the study sample on the school administrations’ 

awareness of the effectiveness of applying the quality standards in their 

schools according to gender, scientific qualification, years of experience, 

number of training programs? 

The analytical descriptive approach was used. The study sample consisted of 112 

principals and teachers from private schools in Tripoli, Lebanon, in the second 

semester of the academic year 2017-2018. In order to achieve the goal of the study, 

a questionnaire was prepared by the researcher based on the relevant literature. It 

has been confirmed its validity and reliability. The study reached the following 

results: 

 The average appreciation of the school administrations’ awareness of the 

effectiveness of applying the quality standards in the private schools of the 

city of Tripoli in north Lebanon from the points of view of the principals 

and teachers of schools was generally mediocre. 
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 There are no statistically significant differences at the level of (0,05) in the 

degree of awareness of the school administrations of the effectiveness of 

applying the quality standards in the schools of the city of Tripoli in North 

Lebanon by gender, scientific qualification, years of experience. 

The study concluded with a set of recommendations and proposals. 

 
 مقدمة البحث:

 من كبير بجانب الجودة وحظيت ،العالم دول معظم في كبير باهتمام التعليم تطوير عملية حظيت      
 باعتبارها ،الجودة عصر العصر هذا على يطلقون الخبراء ورجال الفكر جعل الذي الحد إلى االهتمام هذا

 والمحلية الدولية ستجداتالم لمسايرة ظهر الذي رشيدةال اإلدارة لنموذج رئيسيةال الركائز أهم إحدى
 في كبيرة أهمية شغلي للجودة األساسية المرتكزات تحديد نّ إف ذلك على وبناًء .معها التكيف ومحاولة

  .عليمربية والتبالت المعنية المؤسسات خصوصًاو العاملة المؤسسات مختلف في لها العملي التطبيق إطار
 في إليها رتكنن أن ينبغي التي األساسية والمبادئ الحقائق إلى تشير أن نهاأش من المرتكزات هذه إّن إذ

 .الجودة ضمان مجال
 تتصف مخرجات عليه ترتب مما جودته سرعة دون تحول شديدة عقبات يواجه أصبح اإلداري فالنظام 

 والتطوير والتجويد التجديد إلى مستمرة حاجة في النظام هذا يجعل الذي األمر الجودة، مستوى بتدني
 (.2، ص2005)منصور،  والتكامل بالشمول يتصف نحو على
 السريع والتكيف بالمرونة، التعليمية المؤسسة في التربوية اإلدارة نظام يتسم أن بمكان األهمية ومن    
 ولقد .التربوية والتكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا الطالب، وتوقعات رغبات من كل في التغير مع

 خدماتها تقديم جودة على التعليمية المؤسسة بقدرة مرتبًطا التربوي األداء تكنولوجيا في الجديد أصبح
 (.53، ص2002مصطفى واألنصاري ، )نترنتاال خالل من أو مباشرة

 العملية بمستوى االرتقاء أجل من واتجاهات حثيثة مكثفة جهوًدا ت العقود الثالثة األخيرة شهدوقد    
 منذ الفرد لتشمل رأسًيا الجهود هذه وامتدت ،ؤسسات التعليمية عامة، والمدارس خاصةالم في التعليمية
 لتشمل أفقًيا الجهود هذه امتدت كما بعدها، وما المرحلة الجامعية بلوغه وحتى األطفال برياض التحاقه

 والمعلم وتطويرها، الدراسية والمناهج ،لوازمهو المدرسي المبنى من بدًءا التعليمي نظامال عناصر كافة
 مستوى رفع شعرت بضرورة الحاجة إلى الدول غالبيةلدرجة أّن  وتحديثها المدرسية واإلدارة وإعداده،
  بالتعليم إال يكون ال بناءه وأنّ  األمثل، االستثمار هو اإلنسان أّنب هامن إيمانًا ،باستمرار التعليمية العملية

 عالي الجودة من حيث المستوى واألداء.
 إحداث  على قائمة جديدة تنظيمية ثقافة إيجاد إلى تهدف جديدة إدارية فلسفة لها الشاملة جودةال فإدارة   
 أو النمط اإلداري أو القيم أو األنظمة في ذلك كان سواء التعليمية النواحي جميع في جذرية راتتغيي
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 وتحتاج جيد، بشكل محددة مراحل من مكونة عملية وهي وفاعلية، بكفاءة أهدافها تحقيق أجل من غيرها
رار)أبو مسامح، باستم تنفيذها ويتم تتبناها، التي للمؤسسة مألوفة تصبح حتى لتحقيقها الزمن من متسع إلى

 (.3، ص2015
 ،في كونها سمة من سمات النظام العالمي الحديث المدرسي التعليم في الجودة إدارة أهمية وتتجلى   

 اإلدارية واألساليب األنظمة بعض جدوى وعدم ،هوتحسين اإلنتاجعناصر ب الجودة مفهوم وارتباط
 المهارات وتطوير ،الالزمة لتدعيم المخرجات المدرسية المطلوبة الجودة معايير تحقيق في تقليديةال

 .المتاحة والبشرية المادية للموارد األمثل واإلدارية، واالستخدام القيادية للكوادر
فاإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تحدد مستقبل المدرسة ومكانتها في المستقبل من خالل تبني    

 ،تكون الجودة عنوانه الرئيس جديدة تنظيمية وثقافة شامل، فكري وتطوير، أسلوب إداري متمّيز النوعية
 وتحسين العمليات في المستمر التطوير إلى ليصل عنها والً مسؤ المدرسة في فرد كّل صبحي حيث
  .األداء

 لإلدارة ومطور محسن جديد نظام وهي وتطبيق، فممارسة وسلوك، ثقافة الشاملة الجودة إدارة وتعتبر 
 إدارة ودور بأهمية العليا اإلدارة من راسخة قناعة هناك تكون أن ويجب المدى، وطول بالديمومة يتسم

 .ومستمًرا ناجًحا يالً تفع الجودة ممارسات تفعيل أجل من الشاملة الجودة
 الجودة مفاهيم ترسيخ :مثل عام بشكل المدارس في الشاملة الجودة لتحقيق األهداف من مجموعة وهناك
 العصر سمات من إدارته وحسن العمل وإتقان الجودة أن على والتأكيد الفاعلية، على القائمة الشاملة

 نقلة وتحقيق الجماعي، التعاوني العمل روح تنمية طريق عن العاملين جميع أداء وتطوير نعيشه، الذي
 لألنظمة والتفعيل واإلجراءات، للبرامج، التوثيق أساس على تقوم والتعليم التربية عملية في نوعية

 هيئة وأعضاء لإلداريين، األداء بمستوى واالهتمام الطالب، بمستويات واالرتقاء والتوجيهات، واللوائح
 الجيد، والتأهيل والمستمرة المقننة التدريب برامج وتنفيذ الفاعلة، المتابعة خالل من والموظفين التدريس،

 (.والمخرجات والعمليات، المدخالت،) التعليمي النظام مكونات أنشطة جميع على الجودة تركيز مع
 مستوى وفي العاملين في الثقة درجة ورفع وقوعها، قبل األخطاء لتالفي الوقائية اإلجراءات واتخاذ
 التربوية المشكالت على والوقوف مستمرة، بصفة تحسينها على والعمل المؤسسات، حققتها التي الجودة

 المناسبة الحلول واقتراح المعروفة، العلمية والطرق باألساليب وتحليلها ودراستها الميدان، في والتعليمية
 التي والمؤسسات والشركات الدوائر مع التربوي والتواصل اإليجابيات، تعزيز مع تنفيذها ومتابعة لها،

 العام والتعليمي التربوي النظام مع يتفق بما وتطويرها الجودة برامج لتحديث بالنظام تعنى
 (.  5، ص2007العام)العسيلي،

 بيئة تشكل باتت ونتيجة لهذه التطورات والتغيرات يتبين لنا أّن اإلدارة المدرسية في عصر الجودة     
 وإدخالها إلى العالمية االقتصادية التحديات مناقشة الى المختلفة إدارة التعليم نظم فيها تنافسية تسعى
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 جديدة مهارات تعلم المجال اإلداري المدرسي في العاملين كافة من مر الذي يتطلب_ األ منظومة التعليم
 وتكوين الرغبة االيجابية القيم يمتلكوا أن ينبغي كما في األداء _  التغيير والتوجه نحو الجودة ثقافة تدعم
  الشاملة. الجودة إدارة تطبيق ومتطلبات مبادئ التي تفرضها التحديات لقبول

 فاعلية تطبيقب وعي اإلدارة المدرسية هذه الدراسة كمحاولة للتعّرف على درجة جاءتمن هذا المنطلق 
 في مجال التعليم  العاملين اإلداريينفي مدارس مدينة طرابلس الخاصة، باعتبار أّن  معايير الجودة

 والميدان، بالمرؤوسين الوصل حلقة ألنهم واالهتمام بالعناية يحضون الذين القادة هؤالء مقدمة في يأتون
اإلداري  ونمط الهيكل والبرامج اإلدارية باألهداف النظر مما يجعلهم في حاجة ملحة لضرورة إعادة

 يوائم الجودة منعال  مستوى الى بها يصل وأن ووظائفه مهامه يطّور كّل منهم  لكي والتنظيمي،
 التنمية والتطوير. طريق على المدرسي بالمجتمع الكفيلة بالنهوض والمستجدات االحتياجات

 اشكالية البحث:
في ظّل التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في المجال التكنولوجي والمعلوماتي، أصبحت أغلب  

المؤسسات التربوية والتعليمية تعاني من تحديات كبيرة لمواجهة هذه التغيرات أو مواكبتها بما يحافظ 
نحو تحقيق أهدافها، وظهرت هذه التحديات على صيغة مشاكل باتت المؤسسات على سير األداء فيها 

تتنافس فيما بينها على ابتكار الحلول الجديدة القادرة على تذليلها والوصول باألداء إلى أعلى مستويات 
 الجودة والتمّيز الذي أصبح معيارًا لتقدم هذه المؤسسات وتطورها.

 عدد زيادة من يتطلبه مراحله، وما كافة بالتعليم في الملتحقين عدد زديادومن هذه المشاكل ما يتعلق با   

 يتعلق ما المتوفرة، ومنها المادية الموارد نقص واضح في ظل في ذلك كّل .المعلمين عدد وزيادة المباني

لهم وفق برامج وتأهيين المعلمالمشاكل المتعلقة بتدريب و ،اهج التي ما يزال جزءًا كبيرًا منها تقليديًابالمن
 البيئة إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بتنظيم ،متطورة قادرة على االرتقاء بمهاراتهم نحو األفضل

 المجتمع رضا وعدم النظام، هذا خريجي مستوى وتدني معنوية، أو كانت مادية سواًء المدرسية أو الصفية

 لعمل االجتماعي. سوق ا متها لمتطلباتءمال وعدم المخرجات التعليمية عن هذه
 وتطوير الجهاز إصالح تّم إذا عالجها في اإلسهام أو عليها التغلب يمكن مجتمعة المشكالت وهذه

 تهاءوكفا فاعليتها وعلى الفشل، عن المسؤولة هي فاإلدارة المدرسية في المؤسسة التعليمية، اإلداري
  .األهداف المرجوة تحقيق النجاح في يتوقف

في مجال التطوير التربوي كونه يعمل على برامج تطبيق معايير الجودة في  الباحثومن خالل خبرة  
 فكرة لديه النظام المدرسي بدءًا بمدخالته ومرورًا بالعمليات اإلدارية وانتهاًء بالمخرجات، تبلورت

 تطبيق درجة وعي اإلدارة المدرسية بفاعلية ميدانية يتم من خاللها التعّرف إلى إجراء دراسة ضرورة
 .فيها العاملين اإلداريين نظر الشاملة في مدارس مدينة طرابلس الخاصة من وجهة الجودة معايير
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  :السؤال الرئيس اآلتي عن اإلجابة في الدراسة مشكلة بذلك يمكننا تحديدو
في مدارس مدينة طرابلس الخاصة في  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة درجةما 

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:؟ شمال لبنان
في مدارس مدينة طرابلس الخاصة  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة درجةما _ 1 

 من وجهة نظر العاملين فيها؟ في شمال لبنان
رات أفراد عينة تقدي متوسطات بين (0،05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هل توجد_ 2

رات متغي إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية حول وعي اإلدارةالدراسة 
 باختالف الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة؟الدراسة 

 تحقيق األهداف اآلتية: يسعى البحث إلى أهداف البحث:
في مدارس مدينة طرابلس  الجودة تطبيق معاييربفاعلية  المدرسية وعي اإلدارة درجة ف علىالتعّر _1

 العاملين فيها؟  نظر من وجهة الخاصة
استجابات العاملين بمدى  فيسنوات الخبرة  العلمي، المؤهل الجنس، متغيرات أثر إلى _ التعّرف2

 .الشاملة في مدارس مدينة طرابلس الخاصة الجودة معايير تطبيق وعيهم بفاعلية
  :النقاط التاليةأهمية البحث من خالل  إيجازيمكن أهمية البحث: 

لتعّرف درجة وعي العاملين اإلداريين  نوعها من الرائدة األبحاث من كونه البحث هذ أهمية تنبع_ 
 الشاملة في مدارس مدينة طرابلس الخاصة. واكتسب أهميته نظرًا لتفرده الجودة معايير تطبيق بفاعلية

في إفادة القائمين على  يمكنه إذ إليها، التوصل التي قد تّم النتائج وفي الباحث، علم حسب موضوعه في
التعليم الخاص، وخصوصًا في مجال اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي وواضعوا السياسات التعليمية 

 في التعّرف على واقع المعرفة والتطبيق لمعايير الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسية.  

تطوير ثقافة الجودة ومعايير تطبيقها في الهيكل اإلداري والتعليمي  في المساهمة البحث _ ُيتوقع من هذا
 من وجهة نظر العاملين اإلداريين في مدارس طرابلس للتعليم الخاص.

الدور الذي تلعبه اإلدارة المدرسية الناجحة في التقيد بمؤشرات ومعايير  _ وتأتي أهمية هذا البحث من
 صول إلى أفضل مستويات األداء المتقن في مختلف جوانب العمل المدرسي، والتيالجودة في سبيل الو

تسعى كل المدارس في بلدان العالم إلى التنافس فيما بينها في تبني معايير جديدة تستطيع من خاللها التمّيز 
 واإلبداع.

 فرضيات البحث:
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(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1
متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول

 الجنس.

(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2
متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول

 المؤهل العلمي.
(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3

متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول
 الخبرة.سنوات 

 منهج البحث: 
درجة لألّنه األنسب لهذا البحث، إذ يشمل تقديم وصف لواقع  التحليلي المنهج الوصفّي تّم استخدام   

 لبنانلس طراببالتعليم الخاص في مدارس  معايير الجودة الشاملةبفاعلية تطبيق  وعي اإلدارة المدرسية
 من وجهة نظر العاملين فيها.

 :وعينته مجتمع البحث
طرابلس  مدينةفي  الخاصمدارس التعليم ب العاملين في المجال اإلداري والتعليميتحدد مجتمع البحث ب

الخاصة  مدراسالواختيرت العينة بشكل قصدي من لبنان) مدراء _ مشرفين تربويين _ نظار _ معلمين( ، 
 . فردًا (112)أفرادها  بلغ عددحيث ، التي أبدت تعاونًا مع الباحث

 ث:حدود البح
 .طرابلس لبنان_ في مدينة  خاصللتعليم ال سرامدأربع  جرى تطبيق البحث في الحدود المكانية:
 (.م2018_2017العام الدراسي) خاللجرى تطبيق البحث  الحدود الزمانية:
 .طرابلس للتعليم الخاص مدينة مدارس في العاملينعينة من  الحدود البشرية:

  :االجرائيةمصطلحات البحث وتعريفاته 

 :اإلدارة المدرسية

 األهداف بغية تحقيق التعليمي الحقل من العاملين من فريق بها يقوم التي المنسقة الجهود بأّنها وتعرف
 أسس وعلى صحيحة تربية لتربية أبنائه المجتمع إليه يهدف ما مع يتمشى تحقيقًا المدرسة داخل التربوية

 (. 8، ص2010سليمة )الحقيل، 
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  الباحث هذا التعريف إجرائيًا.يتبنى 

 إدارة الجودة الشاملة:
  مسؤولية ويشكل األداء،مراحل و مجاالت لكافة شامل لتطوير مدخال يمثل جديد إداري نمط  

 منذ العمل راحلم كافة ويشمل ،رادواألف العمل وفرق واألقسام، اإلدارات وكافة العليا لإلدارة تضامنية
)الصادق،  بتوقعاته للوفاء عيًاس النهائي المستفيد مع والتعامل بالعمليات ومرورًا المستفيدين مع التعامل
  (.541، ص2003

 بدرجة توحي أن شأنها من التي ةالمخطط عمال واألنشطةاأل مجموعة وُيعّرفها الباحث إجرائيًا بأّنها
الشاملة. وتتناول معاييرها جودة  الجودة إدارة متطلبات تحقيق إلى خرجات ستؤديالم بأنّ  الثقة من مقبولة

  التصميم والتنفيذ وأداء العمل. 
ي تتمثل في والت التعليمينظام المعايير الجودة : وهي تلك المواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في 

جودة اإلدارة، سياسة القبول، البرامج المقدمة والتي تشمل األهداف والمحتوى وطرق التدريس، والتقويم 
المتحانات وأعضاء هيئة التدريس، األبنية والتجهيزات المادية ، بحيث تؤدي إلى مخرجات تتصف وا

بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين من هذا النظام والمستفيدون من نظام تكوين المعلم بكليات 
لطالبات هم، والطالب واالتربية هم : مستفيدون داخليون ويتمثلون في أعضاء الهيئة التدريسية ومعاوني

والجهاز اإلداري ومستفيدون خارجيون وهم المجتمع، خريجو هذا النظام، أولياء األمور، وزارة التربية 
  . (22، ص2005)رمضان، والتعليم ، هؤالء جميعًا يطلق عليهم اسم العمالء

 يتبنى الباحث هذا التعريف إجرائيًا.
 

 الدراسات السابقة:
 التربية مديريات مديري ممارسة درجة على فالتعّر إلىهدفت الدراسة  (:2015_ دراسة أبو مسامح)

 المنهج مااستخد د تمّ فق دراسةال أهداف ولتحقيق التشاركية، بالقيادة وعالقتها الشاملة الجودة إلدارة والتعليم
الدراسة   نتائج أظهرت أسئلتهما، على واإلجابة سةراالد بيانات لجمع، وإعداد استبانة التحليلي الوصفي

 يساوي التشاركية القيادة لمحور (، و%72،65) يساوي الشاملة الجودة إدارة لمحور النسبي الوزن أّن
 لدرجة العينةرات أفراد تقدي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق (، كذلك تبين عدم وجود77،82%)

 الجنس لمتغير تعزى والقيادة التشاركية الشاملة الجودة إلدارة والتعليم التربية مديريات مديري ممارسة
 الخدمة.  وسنوات العلمي، والمؤهل
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 لمبادئ التربوي المشرف ممارسة درجة على التعرفهدفت الدراسة إلى  (:2011دراسة الغفيلي )_ 
 عند التربوي المشرف تواجه قد التي المعوقات على والتعرف التربوي، شرافاإل في الشاملة الجودة
 المنهج مااستخد د تّمفق دراسةال أهداف ولتحقيق التربوي، رافاإلش في الشاملة الجودة مبادئ تطبيق

 أسئلتهما، على واإلجابة سةراالد بيانات لجمع، وإعداد استبانة التحليلي الوصفي

 اإلشراف في الشاملة الجودة لمبادئ التربوي المشرف لممارسة الكلية الدرجةأّن  إلى دراسةال وخلصت
 فروق وجود عدمبدرجة متوسطة. كذلك أظهرت النتائج  كانت والمعوقات التي تعترض أداءه التربوي

 ممارسة درجة حولراسة الد عينة استجابات متوسطات بين( 0،05) مستوى عند إحصائية داللة ذات
 طبيعةإلى ) تعزى الباطن حفر بمحافظة التربوي اإلشراف في الشاملة الجودة لمبادئ التربويين المشرفين

 .)الدورات التدريبية  ،العلمي المؤهل ،العمل
 المؤسسة إدارة لتطوير مقترح أنموذج تقديمإلى  الدراسة تهدف(: 2011دراسة العساف والصرايرة)

 مقترح أنموذج تقديمتوصلت الدراسة إلى  .الشاملة الجودة إدارة فلسفة ضوء األردن في في التعليمية
 عناصر ستة من يتكون الشاملة الجودة إدارة فلسفة في ضوء األردن في التعليمية المؤسسة إدارة لتطوير
 في الجودة مجلس وتشكيل التشاركية، اإلدارة نمط إلى والتحول ثقافة المدرسة، تغيير :هي رئيسة

 الدراسة بعض حددت كما .الراجعة والتغذية المقارن، القياس أسلوب واعتماد الذاتي، المدرسة، والتقييم
  .األنموذج بتطبيق هذا األخذ عند مراعاتها والمدرسة التربوية اإلدارة على الواجب االعتبارات

هدفت الدراسة إلى تعّرف كيفية تطوير اإلدارة المدرسية في المدرسة االبتدائية  (:2008) دراسة عزب
على أسس فلسفة الجودة الشاملة  في مصر في ضوء استخدام معايير الجودة الشاملة من خالل الوقوف

وأهم نظمها ومعاييرها والوصول إلى تصّور مقترح لتطوير إدارة المدرسة باستخدام معايير الجودة. 
استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم منهجًا للدراسة، وتمثلت أداة الدراسة باالستبانة والمالحظة، 

سبة من العاملين داخل المدرسة االبتدائية ألهمية وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: إدراك ن
تجويد وتحسين طرق األداء والعمل داخل المدرسة من أجل تحقيق األهداف المناط بالمدرسة االضطالع 
بتحقيقها كلما أمكن ذلك، وتسعى إلى تعديل وتوفيق األساليب والخطط الخاصة بالعمل داخل المدرسة 

 حقيق األهداف التعليمية.وفق المتغيرات التي قد تحدث لت

 باستخدام المدرسة أداء فعالية درجة تقديرالتعّرف على هدفت الدراسة إلى (: 2007دراسة العسيلي) _
، التحليلي الوصفي المنهج مااستخد د تّمفق دراسةال أهداف ولتحقيق .الخليل مدينة في الشاملة الجودة معايير

 المدرسة أداء فعالية درجة تقدير متوسط أن إلى الدراسة توصلتوقد وإعداد استبانة كأداة للدراسة، 
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 متوسطة كانت المدارس ومعلمي مديري نظر وجهة من الخليل مدينة في الشاملة الجودة معايير باستخدام
 بين العالقة مجال في منخفضة كانت بينما االستراتيجي، التخطيط مجال في مرتفعة وكانت عام، بشكل

 في 0.05 =∂ المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود كما تبين. المحلي والمجتمع المدرسة
 الخليل مدينة في الجودة معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية نحو المدارس ومعلمي مديري تقدير درجة

 .الخبرة وسنوات والجنس، المستجيب، فئة باختالف

 (Moses , 2006)، David and Stephen وموسيس وستيفن دافيد دراسة_ 

 الشاملة. الجودة إلدارة كينيا في الثانوية المدارس هدفت الدراسة إلى التعّرف على مدى تطبيق

 تطبيق لتعزيز الالزمة القيادة بمهارات يتمتعون ال الثانوية مديري المدارس أن الدراسة نتائج أظهرت
 ملتزمة غير المدارس غالبية أن كما .المدارس في المستمر للتحسين الشاملة الضرورية ة الجود إدارة

  .البشرية الموارد تطوير مبادرات تعزز ال وهي الجيد، بالتخطيط االستراتيجي

 :(Maguns and Bengt, 2006)وبنجت  ماجنز دراسة_ 

 العليا الثانوية المدارس في الشاملة الجودة إلدارة الذاتي التقويم تقويم مشروعإلى  الدراسة تهدف 
 التجربة هذه تقويم أجل ومن .المشروع في المستخدمة واألدوات تقويم اإلجراءات ذلك في بالسويد، بما

 لجمع استبيان طبق كما المدارس، مديري من وعشرة العالي الثانوي التعليم مع مدير مقابالت أجريت
يفكرون  أنهم يبدو ال األشخاص من العديد أن الدراسة نتائج أظهرت .اآلخرين العاملين التربويين آراء
 بنظام إلى العمل تتجه المؤسسات من العديد أن كما فيها، يعملون التي البيئة في الجودة ماهية حول كثيًرا

 بدون يتم العمل ذلك فإن إلى إضافة .تنفيذه وكيفية ذلك مبررات في الكافي التفكير دون الذاتي التقويم
 إليها العمل. يستند التي األساسية القيم مناقشة وبدون المشاركين، جميع وتهيئة إعداد

 تعقيب على الدراسات السابقة:
( التي هدفت 2015أبو مسامح) ات مثل دراسةدراسعدة تشابهت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع    
 بالقيادة وعالقتها الشاملة الجودة إلدارة والتعليم التربية مديريات مديري ممارسة درجة على فالتعّر إلى

هدفت إلى تعّرف كيفية تطوير اإلدارة المدرسية في المدرسة التي  (2008) دراسة عزب، والتشاركية
االبتدائية في مصر في ضوء استخدام معايير الجودة الشاملة من خالل الوقوف على أسس فلسفة الجودة 

 تقديرالتعّرف على اسة إلى (: التي هدفت الدر2007العسيلي ). ودراسة الشاملة وأهم نظمها ومعاييرها
اختلفت مع دراسة . فيما الخليل مدينة في الشاملة الجودة معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية درجة
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 في التعليمية المؤسسة إدارة لتطوير مقترح أنموذج تقديم ( التي هدفت إلى2011العساف والصرايرة )
  الشاملة الجودة إدارة فلسفة ضوء األردن في

 استخدام في(، 2007العسيلي)(، و2011من الغفيلي) كل دراسة مع الدراسة ههذمن حيث المنهج اتفقت 
 استخدام في السابقة الدراسات جميع مع وتتفق كما أهداف الدراسة، لتحقيق  التحليلي الوصفي المنهج

  .المشكلة حول البيانات لجمع االستبانة
السابقة في صياغة األدبيات النظرية للدراسة المتعلقة باإلدارة  _ استفادت الدراسة الحالية من الدراسات

المدرسية، وتعّرف معايير إدارة الجودة الشاملة ووعي األفراد العاملين بها، وكذلك في بناء األدوات 
  التي تمثلت باستبانة لقياس درجة الوعي بفاعلية تطبيق معايير الجودة.

 الدراسة النظرية:
 المدرسية ومقوماتها:مفهوم اإلدارة 

 اإلدارة نجاحيكمن و العاملين اإلداريين في المدرسة. اهتمام محورالناجحة  المدرسية اإلدارة تعد
الكادر  لنجاح مؤشر، وهذه الترجمة ومراميها أهدافها بكل التعليمية اإلجراءات ترجمة في المدرسية
  " .إليه الموكلة مهامه في لإلدارة المدرسيةالتربوي 

مجموعة العمليات التي يقوم كل العاملين في المدرسة في تفاعل ضمن مناخ مناسب، داخل المدرسة _ 
هي مجموعة العمليات التي يقوم كل العاملين في المدرسة في تفاعل ضمن مناخ مناسب، داخل المدرسة 

داد النشء ي إعوخارجها وفقًا لألسس والسياسات، والفلسفة التربوية الموضوعة من قبل الدولة، رغبة ف
الشهري، ) بما يتوافق مع المجتمع، ورفع الكفاية اإلنتاجية للمدرسة، واالرتقاء بمستوى العاملين فيها

 (.  8، ص2008

 والتي يمكن عرضها كما يأتي: المقومات الحديثة لإلدارة المدرسية

 ملين معـه_ القــدوة الطيبــة: وعلـى ضـوئها يكـون مـدير المدرسـة قـدوة طيبـة للعـا1
مـن حيـث   التمس بعملها وفي إيمانه واعتزازه بها من جانب أما من الجانب اآلخـر فعليـه 
االعتنـاء بمظهـره وثقافته وخلقه وسيرتها ويتعامل مع العاملين معه من مدرسين وطالب بوصفه أبا 

  .وأخا ومربيًا

قـة بقد ارتـه وإمكاناتـه اإلداريـة _ تبادل الثقة: علـى مـدير المدرسـة الحديثـة أن يـزرع الث2
فـي كافـة المجاالت والنشاطات في نفوس موظفيه ومدرسـيه وطالبـه وعمالـها كمـا يبـادلهم 

 .الثقـة المتبادلـة التـي هي الدعامة األولى لنجاح اإلدارة المدرسية
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ة وحسـن التفـاهم _ المناخ المناسب: إن خلق المناخ المناسب على أساس االسـتقرار والطمأنينـ3
واالبتعاد عن العنف والخالفات والتباغض والحرص على التعاطف والتعاون والمودة واأللفة واليقظـة 

  .التامة تعد من أهم مقومات اإلدارة المدرسية الحديثة والناجحة

_ تفويض السلطات: وهي أن يقوم مـدير المدرسـة بتقوية األكفـاء مـن العـاملين معـه بـبعض 4
لصــالحيات والمســؤوليات وااللتزامات ومــنحهم فــي نفــس الوقــت كــل ا

 .منها جزء بأّنه و للمدرسة بملكيته مدرس كل وتعريف الســلطات الضــرورية لتنفيـذ أعمالهما

 الوقوف خالل من معه العاملين إلى المدرسة مدير يتعرف أن يعني هذاو :العاملين إلى _ التعرف5
 وارشادهم توجيههم مع منهم لكل المناسب العمل سنادإو مكاناتهمإو واستعداداتهم ومواهبهم همراتقد على

 واالرتقاء المقصرين بيد واألخ وتشجيعهم منهم المجدين لمكافأة إلى باإلضافة والصحيحة السليمة بالطرق
  .بهم

، الجماعية والقيادةلذاتي ا والحكم قراطيةالديم على األسلوب ذاه ويقوم :الرشيدة القيادة أسلوب_ 6
 (32، ص2001المطلوبة )أحمد،  األعمال إنجاز في الدكتاتوري النمط عن والبعد التخطيط ومركزية

 مواصفات اإلدارة المدرسية الناجحة:

 إّن النجاح في اإلدارة المدرسية يتطلب توافر عدة صفات أهمها:
  .تتناسب معهاالواضح للسلطة وتحديد المسؤوليات التي _ التفويض 

_ تحديـــد وظـــائف اإلدارة المدرســـية وتنظيمهـــا وبيـــان وســـائل تنفيـــ 
 ها فـــي ضـــوء أهـــداف المدرسة.

_ أن تعكـس اإلدارة المدرسـية العمـل التربـوي سـلوكا كمـا تعكـس أيضـا خصـائص 
 الذين يؤدون هذا العمل. المعلمـين

المدرســـية جميـــع أنـــواع التنظـــيم والوســـائل أن تـــوفر اإلدارة _ 
مواجهة المواقف وحل المشكالت التي تواجهها حال  واألســـاليب التـــي تعـــين علـــى

  (.25، ص1413الحبيب، )مناسب 
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم وعناصرها:

 تطبيقه ينبغي وتنظيمي، وإداري وثقافي فكري مدخل عن عبارة بأنها_ ُتعّرف إدارة الجودة الشاملة  
 المختلفة، وأقسامها كلياتها في الجامعة منتسبي جهود بين والتنسيق التكامل لتحقيق عامة في الجامعات
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 الزبائن؛ ورغبات حاجات لتلبية الجامعة تقدمها التي للمخرجات المستمر التحسين في عملية ومشاركتهم
 (.5، ص2010الطويل، والنمو) واالستمرار البقاء في الجامعة إليها إدارة بوتص التي األهداف لتحقيق

 بهدف المنظمة ووظائف ومستويات القطاعات كل يشمل انه بمعنى شامل مدخل" :هابأّنها عرفُيأما عمر 
 التنظيم التخطيط، على ويعتمد كلها للمنظمة والمرونة للكفاءة التنافسية القدرة في المستمر التحسين
 الفردي العمل وليس رارباستم الجودة لتحسين العمل فرق على ويقوم المنظمة في نشاط كل وتحليل
 (.41، ص2010عمر، ) المتقطع
المستفيدين  احتياجات تحقيق على التعليمية المؤسسة قدرة" :هابأّن التربوي الحقل في الجودة إدارة وُتعّرف

 أهداف تحقق بمدى تعنى فهي ب(الطال( المنتج عن التام ورضاه )المجتمع( التعليمية المؤسسة من
 المؤسسات وجود من األول المستفيد بوصفه المجتمع رضا يحقق الخريجين بما في التعليميةالبرامج 

 (.51،ص2010، طاحون التعليمية)أبو
مبادئ ال من مجموعة على ترتكز إداريةراتيجية ستايمكننا تعريف إدارة الجودة الشاملة تربويًا بأّنها 

والخصائص المعبرة عن جوهر العملية التربوية والتعليمية برمتها بدءًا بمدخالت النظام التعليمي ومرورًا 
السوق  باحتياجات الوفاء على قادرًابعملياته وانتهاًء بمخرجاته، والتي تجعل من المنتج التعليمي 

 .ألداءاالجتماعية وفق أرقى درجات ومعايير التطوير والتحسين المستمر ل
 

 المدرسي التعليم في الشاملة الجودة إدارةمعايير 

في المدرسة وفق أسس  المنشود التغيير إحداث على المدرسية اإلدارة الشاملة الجودة إدارة تساعد   
 كل حول البيانات توفير على وإجراءاتها وأدواتها وأساليبها بمبادئها تشدد حيث ومعايير واضحة،

 لتطوير القرارات أنسب اتخاذ يتم حتى وتحليلها ثم تفسيرها التعليمية في المدرسة،العملية  جوانب
رسالتها اعتمادها  وتحقيق وظيفتها أداء المدرسة في نجاح عوامل أهم ومن .المدرسي األداء وتحسين

 معايير واضحة وقابلة للتطبيق.

 بما يلي: يدهاتحد يمكن نجاحها، مدى تحدد معايير بعدة المدرسية اإلدارةتتمتع 

 .للمسئوليات الواضح _ التحديد1

 .العمل أداء حسن تضمن بطريقة السلطات _ تفويض2

  .العمل لخدمة والبشرية المادية اإلمكانيات _ تحسين3

 (.78، ص1995الديمقراطية)مرسي،  _ ممارسة4
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الشاملة وتتضمن التعليم عن مجموعة من المواصفات المطلوبة لتحقيق الجودة  في الجودة معاييرتعبر 
التالي: التخطيط االستراتيجي، والمراقبة المستمرة لتحصيل الطالب، وإدارة الموارد البشرية، والعالقات 

، 2001الغنام، ) اإلنسانية في المدرسة واتخاذ القرار، والعالقة مع جميع أطراف العملية التربوية
 (.48ص

لمجموعة من المجاالت التعليمية لتحقيق الحد األدنى وُيعرفها آخر بأّنها تلك المواصفات المطلوبة 
للمستوى المرغوب فيه سواء كانت تتعلق بما يتم داخل المؤسسة المراد تحقيق جودتها أو في ارتباطها 
بمؤسسات وأنشطة خارجها ترتبط بها، وتؤثر في أدائها، وتتضمن تلك المجاالت مجموعة من الممارسات 

 (.67، ص2010الشناوي، بمواصفات محددة)
هنالك عدة معايير رئيسية يمكن من خاللها تقويم اإلدارة المدرسية الجيدة في ضوء النظريات الحديثة 

 في اإلدارة المدرسية، ومن أهمها:

 _ وضوح األهداف التي تسعى اإلدارة المدرسية إلى تحقيقهاـ1

 . ل وتحديد لالختصاصات_ التحديد الواضح للمسؤوليات، بمعنى أن يكون هناك تقسيم واضح للعم2
 _ األسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي ألهمية احترام الفرد في العالقات اإلنسانية.3 

_ أن تكون كل طاقات المدرسة من طاقات مادية وبشرية، مجندة لخدمة العملية التربوية فيها بما يحقق 4
 أداء العمل مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال. 

تتميز اإلدارة المدرسية الجيدة بوجود نظام جيد لالتصال سواء كان هذا االتصال خاصًا بالعالقات _ 5
الترتوري،  )االداخلية للمدرسة، أو بينها وبين المجتمع المحلي، و بينها وبين السلطات التعليمية العلي

 (5، ص2006

 المدارس: في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات
  أن إال عام؛ بشكل التربوي المجال في الشاملة الجودة إلدارة يزاتوالمم السمات من الرغم على

 :يلي ما أهمها والصعوبات، المعيقات من العديد يصادف تطبيقها
  .الدائم وتغيرها اإلدارة استقرار عدم_ 1
  .المدى قصيرة األهداف على التركيز_ 2
  .المعلوماتي النظام ضعف_ 3
 (.176، 2000 العظيم، وعبد الوفا )أبو .العاملين تسيب _4
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 أما العاجز ونشوران فيحدد المعوقات التالية:
 تسمح التي الالمركزية إلى بحاجة الشاملة الجودة إدارة ألنّ  التربوي؛ قرارال اتخاذ في المركزية_ 1

 العمل تضعف التي اإلدارية والتعقيدات الروتين عن ا د بعي العمل في واالبتكار الحريات من بالعديد
 واألداء.

 ال وكفايات رت ا مها منهم تتطلب ألنها والتحسين؛ التطوير أساليب والعاملين اإلداريين تقبل عدم_ 2
  .اإلدارية سلطتهم مع ا ف ضع لهم تسبب كما تحملها، يستطيعون

  .التربوي الميدان في القرار أصحاب واإلداريين المديرين لدى القيادية األنماط ضعف_ 3
 اتخاذ في المشاركة عمليات وضعف المحلي، والمجتمع التعليمية المؤسسات بين العالقة ضعف_ 4

 (.118_117، ص2005القرار )العاجز ونشوان، 
 تم ما أن من للتأكد مستمرة تقييمات عمل خالل من المعيقات هذه كل تفادي باإلمكان أنه الباحث ويرى

  :الثالثية هذه خالل من وذلك له، خطط لما ا وفق يسير إليه الوصول
 .تعديلها أو تصحيحها ومحاولة األخطاء على التعرف_ 1
 .وتعزيزها الصحيحة الخطوات دعم _2
   .الحديثة اإلدارية راتوالمها األساليب مع لتتوافق واللوائح للنظم المستمرة جعةراالم_ 3
 

 الجانب العملي:

الباحث في تنفيذ الدراسة من حيث تحديد منهج الدراسة، تضمن وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي اتبعها 
والمجتمع األصلي، وعينة الدراسة، وتصميم أدوات الدراسة، وجرى التأكد من صدق وثبات هذه 
األدوات، وبيان اإلجراءات العملية للبحث، واألساليب االحصائية المستخدمة في معالجة النتائج، وفيما 

 خطوات:يأتي عرضًا تفصيليًا لهذه ال

 أواًل: منهج الدراسة:

 وتحليلها البيانات جمعم المنهج الوصفي التحليلي الذي ُيعتبر األنسب لمثل هذه الدراسات في استخدتّم ا
 الحسابية المتوسطات في حساب المتمثلة اإلحصائية األساليب خالل منج، وذلك النتائخراج است ثم ومن

 والرتب. المعيارية رافاتواالنح
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 مجتمع الدراسة:ثانيًا: 

فين )مدراء _ مشرالتعليم الخاص في شمال لبنان  تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مدارس   
 م. 2018_2017للعام الدراسي تربويين _ ُنّظار _ معلمين( 

 :ثالثًا: عينة الدراسة
األفراد من ( معلم وعامل إداري بالطريقة العشوائية البسيطة 124لدراسة الحالية من )عينة ا تكونت   

تركهم لبعض األسئلة  عدم تجاوبهم أو بسبب( فردًا 12)د ااستبعتمّ وطرابلس الخاصة،  مدارسالعاملين في 
ت الصالحة حيث تّم التحليل اإلحصائي لالستبانا .فردًا (112بدون إجابة فأصبحت العينة مؤلفة من )

( استبانة، والجداول اآلتية توضح توزيع عينة البحث حسب المتغيرات 112للتحليل والبالغ عددها )
 المستقلة:

 
 _ متغير الجنس:1

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 35،71 40 ذكور

 64،29 72 إناث

 100 112 المجموع

( من %64،29األفراد الذكور، و) من الدراسة عينة ( من%35،71أنَّ ) السابق الجدول من بينيت
  اإلناث.

 _ متغّير المؤهل العلمي:2

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 59،82 67 بكالوريوس
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 21،43 24 دبلوم

 18،75 21 ماجستير

 100 112 المجموع

بنسبة  البكالوريوس حملة شهادة من أفراد العينة من األكبر النسبة السابق أنَّ الجدول من يتضح   
 .الماجستير ( من حملة%18،75و) ،( من حملة شهادة الدبلوم%21،43و) ،( من العينة59،82%)

 _ متغير سنوات الخبرة:3

 سنوات الخبرة( توزع أفراد عينة الدراسة حسب 3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 21،43 24 سنوات 5_1من 

 37،5 42 سنوات 10_6من 

 41،07 46 سنوات 10أكثر من 

 100 112 المجموع

 

سنوات،  5سنوات خبرتهم أقل من من أفراد العينة ( %21،43) السابق أنَّ جدول ال من يتضح
 سنوات.  10( سنوات خبرتهم أكثر من %41،07( سنوات، و)10_ 6( سنوات خبرتهم بين )%37،5و)

 رابعًا: أداة الدراسة:
 العاملين آراء لبعض واستطالع لدراسةبا المتعلقة السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع بعد   

  :اآلتية الخطوات وفق بناء االستبانةوالمعلمين قام الباحث ب المدارس والمشرفين من مديري
 والتي تّم تحديدها بستة محاور هي: .االستبانة شملتها التي الرئيسية المحاور تحديد_  
ا التقويم _ المناهج الدراسية وتكنولوجي _ _ المناخ التنظيمي في المدرسة _ اإلدارة المدرسية التخطيط  

 المعلومات _ العالقات بين المدرسة والبيئة المحلية.
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 ( فقرة.66والتي بلغ عددها ) محور. كّل تحت تقع التي الفقرات صياغة_ 
 ( فقرة.75) شملت والتي األولية صورتها في االستبانة إعداد 

على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص، وتّم تّم التأكد من صدق االستبانة من خالل عرضها 
 درجة ( فقرة، إذ تّم إعطاء66بالتعديالت الالزمة، حيث بلغت عدد فقرات االستبانة بالشكل النهائي) األخذ

 لكل فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي.

  الخماسي رتليك مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد ؛الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 المقياس في قيمة أكبر على تقسيمه ثم ومن(، 4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل

 المقياس بداية) المقياس في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك وبعد، الخلية طول على للحصول
 موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك ؛)صحيح واحد وهي
 :التالي جدولال في

 ( المحك المعتمد في الدراسة4جدول رقم )
 تقدير الدرجة النسبة المئوية طول الخلية      م
 منخفضة جدا %36_%20من  1،80_ 1من  1
 منخفضة %52_  %36من  2،60_ 1،80من  2
 متوسطة %68_  %52من  3،40_ 2،60من  3
 مرتفعة  %84_  %68من  4،20_  3،40من  4
 مرتفعة جدا %100_  %84من  5_  4،20من  5

 من محور لكل ألفا معامل قيمة على حصل حيث ألفا كرونباخ،  تّم التأكد من ثبات االستبانة بطريقة
(، وهذا يدل على أّن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 0،87) حيث بلغ معامل الثبات الكلياالستبانة،  محاور

 من الثبات وبالتالي باتت صالحة للتطبيق، والجدول اآلتي يوضح ذلك: 

 ككل لالستبانة وكذلك االستبانة أبعاد من بعد لكل كرونباخ ألفا معامالت يوضح( 5جدول رقم )

عدد  المحاور
 الفقرات

 قيمة الثبات

 0،87 10 التخطيط
 0،86 10 المناخ التنظيمي في المدرسة

 0،88 17 اإلدارة المدرسية
 0،79 9 التقويم
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المناهج الدراسية وتكنولوجيا 
 المعلومات

11 0،82 

 0،92 9 العالقات بين المدرسة والبيئة المحلية
 0،87 66 الدرجة الكلية

 

 

 : فرضياتها صحة من والتحقق الدراسة أسئلة عن اإلجابة
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:مناقشة 

في مدارس مدينة طرابلس الخاصة في  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة درجةما _ 
 من وجهة نظر العاملين فيها؟ شمال لبنان

والنسبة  والمتوسطات واالنحراف المعياري التكرارات الباحث باستخدام عن هذا السؤال قام ولإلجابة
 :ذلك يوضح التالي والجدول المئوية لكل فقرة من فقراته،

 (6جدول رقم )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب لكل معيار من معايير الجودة الشاملة
المتوسط  المعايير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 متوسطة 3 0،63 3،37 التخطيط
المناخ التنظيمي في 

 المدرسة
 مرتفعة  2 0،74 3،50

 متوسطة 5 0،82 3،33 اإلدارة المدرسية
 مرتفعة 1  0،75 3،51 التقويم

المناهج الدراسية 
 وتكنولوجيا المعلومات

 متوسطة 4 0،75 3،36

العالقات بين المدرسة 
 والبيئة المحلية

 متوسطة 6 0،68 3،20

 متوسطة  0،76 3،37 الدرجة الكلية
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في مدارس  الجودة بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارةأّن درجة  السابق الجدول من يتضح
(، فيما كانت الدرجة 3،37جاءت متوسطة بالمقياس العام بمتوسط حسابي قدره)الخاصة  مدينة طرابلس

(، والمناخ 3،51)مرتفعة فيما يتعلق بمعيار التقويم الذي أخذ المرتبة األولى بين المعايير بمتوسط قدره 
(، فيما كانت الدرجة متوسطة 3،50التنظيمي في المدرسة الذي جاء في المرتبة الثانية بمتوسط قدره )

المناهج الدراسية  (، و3،37فيما يتعلق بمعيار التخطيط الذي جاء في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره )
(، وفي المراتب األخيرة جاء 3،36دره )بمتوسط قوتكنولوجيا المعلومات الذي أحرز المرتبة الرابعة 

العالقات بين المدرسة والبيئة (، ومعيار 3،33معيار اإلدارة المدرسية في المرتبة الخامسة بمتوسط قدره )
 (.  3،20بمتوسط قدره )المحلية في المرتبة السادسة واألخيرة 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
رات أفراد عينة تقدي متوسطات بين (0،05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هل توجد_ 2

رات متغي إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية حول وعي اإلدارةالدراسة 
 باختالف الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة؟الدراسة 

 آلتية:لإلجابة عن هذا السؤال تّم اختبار صحة الفرضيات ا

(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1 
متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول

 المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخدام تمالفرضية  هذا صحة من وللتحقق الجنس.
 واختبار)ت( للمجموعات كما هو موضح في الجدول التالي:

 (7جدول رقم )

بفاعلية تطبيق  المدرسية وعي اإلدارةلدرجة نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في تقدير عينة الدراسة 
 الجنس لمتغير تعزىالجودة في مدارسهم  معايير

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0،487 0،694 42 0،77 3،47 40 ذكر

 73 0،74 3،56 72 أنثى
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القيمة أكبر من القيمة المحددة  وهذه(، 0،487بلغت )الداللة  مستوى قيمة أن السابق، الجدول من يتضح
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ونقول بأنه "(، ولذلك فإننا نقبل الفرضية  0,05في الفرضية وهي) 
 المدرسية وعي اإلدارة (  بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول≤ 0.05عند مستوى الداللة )
متغير الجنس. حيث لوحظ تقارب شديد بين الذكور  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير

( 3،56( مقابل )3،47الذكور ) لدى عام بشكل الدرجة هذه ، وبلغتواإلناث في درجة وعي اإلدارة
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أّن الذكور واإلناث من المعلمين والعاملين اإلداريين في المدارس  لإلناث.

الخاصة ينفذون السياسة التعليمية نفسها للمدرسة فيما يتعلق بأمور التنظيم والتنسيق والتخطيط والتقويم 
والعالقة مع المجتمع المحلي، وكذلك األمر في العالقة بين اإلدارة والعاملين في المدرسة، وتتفق نتائج 

 عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود( التي بينت 2007العسيلي)هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية نحو المدارس ومعلمي مديري تقدير درجة في (0،05مستوى )

 .الخبرة وسنوات والجنس، المستجيب، فئة باختالف الخليل مدينة في الجودة

(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2
متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول

 تحليل اختبار ونتائج الحسابية، المتوسطات استخدام تمالفرضية  هذا صحة من وللتحقق المؤهل العلمي.
 األحادي، كما هو موضح في الجدول التالي: التباين

وعي لدرجة تقدير عينة الدراسة  في الفروق لداللة األحادينتائج اختبار تحليل التباين ( 8الجدول رقم )
 المؤهل العلمي. لمتغير تعزى الجودة في مدارسهم بفاعلية معايير المدرسية اإلدارة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المربعات بين 
 الفئات

0،144 2 0،571  

 

  1،18 

 

 

المربعات  0،31 
 الداخلية

44،286 107 0،478 
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المجموع 
 الكلي

44،430 109  

 

 في القيمة المحددة من أكبر القيمة (، وهذه0،31يتضح من الجدول السابق أّن قيمة مستوى الداللة )   
 عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد (، لذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول أنه0،05وهي ) الفرضية
 المدرسية وعي اإلدارةدرجة  عينة الدراسة حولاستجابات أفراد  ( بين متوسطات0،05الداللة ) مستوى

. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج متغير المؤهل العلمي إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير
رات تقدي متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود( التي أظهرت 2015دراسة أبو مسامح)

 والقيادة التشاركية الشاملة الجودة إلدارة والتعليم التربية مديريات مديري ممارسة لدرجة العينةأفراد 
 الخدمة . وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس لمتغير تعزى

 
(  بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) _3

متغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى تطبيق معاييربفاعلية  المدرسية وعي اإلدارة عينة الدراسة حول
 تحليل اختبار ونتائج الحسابية، المتوسطات استخدام تمالفرضية  هذا صحة من وللتحققسنوات الخبرة. 

 األحادي، كما هو موضح في الجدول التالي: التباين
وعي لدرجة تقدير عينة الدراسة  في الفروق لداللة األحادينتائج اختبار تحليل التباين ( 9الجدول رقم )

 سنوات الخبرة. لمتغير تعزى الجودة في مدارسهم بفاعلية معايير المدرسية اإلدارة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المربعات بين 
 الفئات

1،388 2 0،692  

 

  1،137 

 

 

المربعات  0،29
 الداخلية

57،863 107 0،606 

المجموع 
 الكلي

59،251 109  
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 في القيمة المحددة من أكبر القيمة (، وهذه0،29يتضح من الجدول السابق أّن قيمة مستوى الداللة )   
 عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد :(، لذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول أنه0،05وهي ) الفرضية
 المدرسية وعي اإلدارةدرجة  استجابات أفراد عينة الدراسة حول ( بين متوسطات0،05) الداللة مستوى

 إلى السبب الباحث سنوات الخبرة. ويعزومتغير  إلى الجودة في مدارسهم تعزى بفاعلية تطبيق معايير
 من مهنية أسس على بناء اختيارهم من مدراء ومنسقين ومعلمين يتم العاملين في المدارس الخاصة أن

 تمامًا، مهامهم يدركون وبالتالي تربوي؛ مؤهل مع األولى الجامعية الشهادة· على حصولهم ضمنها
 حملة من المدارس أّن العاملين فيو .ممارسته على أثر العلمي للمؤهل يكون وال بها ويقومون

نفس الدورات التدريبية، لذلك قلما نجد فروقًا بين   يتبعون والماجستير العالي والدبلوم البكالوريوس
 استجاباتهم.

 
 
 
يمكن  التوصيات والتي من مجموعة إلى الباحثتوصل  الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء فيو

 ايجازها بما يلي:
 إلدارة ممارستهم في ًاحالي عليه مما أكبرمًا اهتماالمدارس  فيلون العام المديرون يولي أن ضرورة_ 

 باألمور التنظيمية والتخطيط والتقويم، والمناهج وتكنولوجيا المعلومات.  االهتمام خالل من الشاملة الجودة
 رسة.المد في فرد كل لدى المستمر التعليم فكرة تنميةتعزيز ثقافة الجودة، و علىالمدراء يعمل _ أن 

االستراحة، واالستماع  أثناء العاملين مع أوقاتهم من جزء قضاء على المستطاع قدر راءالمد يسعى أن_ 
 إلى أفكارهم ومشكالتهم، والمساعدة في إيجاد الحلول لها أو اقتراح البدائل المناسبة. 

د التربوي والمهني القائم على معايير إدارة عدااإلب خاصة برامج خالل من عاملين في المدرسةال _ تأهيل
 .يةالجودة الشاملة الخاصة باإلجراءات المدرس

_ ضرورة جعل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي أكثر فاعلية، وذلك من خالل تكثيف الندوات 
واللقاءات الخاصة بتوعية المجتمع المدرسي وما حوله بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها بما يحقق 

 المخرجات األفضل التي يحتاجها سوق العمل االجتماعي.
 لمراجع:قائمة المصادر وا

 أواًل: المراجع العربية:
واالقتصادية،  واالجتماعية الثقافية راتهواعتبا التربوي : التخطيط) 2010لطفي) طاحون، أمل أبو_ 

 .51ص .والتوزيع للنشر اليازوري العلمية دار :عّمان
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الشاملة  الجودة إلدارة مديري مديريات التربية والتعليم ممارسة درجة(: 2015) أبو مسامح، أحمد_ 
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية في غزة.بالقيادة التشاركية وعالقتها

اإلدارة  في حديثة الممارسة (: درجة2000العظيم، ) عبد سالمة وحسين، محمد جمال الوفا، أبو_ 
  .القاهرة الجامعية، المعرفة دار المدرسية،

المعارف، االسكندرية،  الثالثة، مكتبة األلفية في المدرسية اإلدارة(: 2001) إبراهيم، أحمد أحمدا_ 
 . 32ص

(: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز 2006)عوض، محمد _ الترتوري
 المعلومات، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، األردن. 

  

 لإلدارة األنماط المختلفة ضوء في المدرسة مدير وواجبات مسؤولياته(: 1413براهيم)إ فهد، الحبيب_ 

 .25، القاهرة، مصر، ص56، جالثامن المجلد تربوية دراسات مجلة المدرسية
 الكتب دار عالم السعودية في البشرية قواها وتعبئة المدرسية اإلدارة(: 2003الحقيل، سليمان )_ 
تكوين المعلم بكليات التربية ) في ضوء معايير : تطوير برامج (2005)رمضان، صالح السيد عبده _ 

 ،فرع جامعة الزقازيق –الجودة الشاملة( ، سلطنة عمان نموذجا الطبعة األولى ، كلية التربية ببنها 
 .22ص
(: تحقيق الجودة بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي بمصر)تصّور 2010الشناوي، أحمد وعيد، هالة)_ 

  (.67كلية التربية بالزقازيق، العدد) مقترح(، بحث منشور في مجلة
(: واقع الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية، رسالة ماجستير في 2008_ الشهري، عوض )

 .8اإلدارة والتخطيط التربوي، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية. ص
 قطر، بجامعة التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة قيم توافر مدى(: 2003) حصة، الصادق،_ 

  .حلوان جامعة التربية، كلية عشر، الحادي السنوي العلمي المؤتمر
 في وأثرها العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة متطلبات(: 2010) الطويل، أكرم وآغا، أحمد_ 

الموصل، بحث مقدم إلى  جامعة في اإلدارية القيادات آلراء تحليلية المستدامة، دراسة التنمية تحقيق
 المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن)جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة(، اليمن. 

 كمركز المدرسة برنامج ضوء في المعلمين أداء تطوير(: 2005)، جميل ونشوان، فؤاد العاجز،_  
 المهنيةالتنمية  بالفيوم التربية لكلية السادس العلمي المؤتمر بغزة، الدولية الغوث لوكالة التابع تطوير

  .مصر العربي، للمعلم المستدامة
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(: تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة الشاملة، المكتب 2008عزب، محسن عبد الستار)_ 
  .1،ط1الجامعي الحديث، مجلد

إدارة المؤسسة التعليمية في األردن (: أنموذج مقترح لتطوير 2011) العساف، ليلى والصرايرة، خالد_ 
، العدد الثالث 27في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة. بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 والرابع.
(: تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في مدينة 2007_ العسيلي، رجاء )

 الخليل، بحث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين. 
األولى، اإلسكندرية، منشأة  الطبعة الجودة، وتطبيقات مداخل في (: مقدمة2010علي) أيمن عمر،_ 
 .41، صرفالمعا
 التربوي اإلشراف في الشاملة الجودة مبادئ تطبيق واقع(: 2011_ الغفيلي، عبد اهلل بن جديع داهي ) 

 الباطن، حفر بمحافظة المتوسطة المدارس ومديري المعلمين نظر وجهة من التربويينمن قبل المشرفين 
 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى. 

أداء مديرة المدرسة االبتدائية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية  (: فاعلية2001) الغّنام، نعيمة_ 
 .48السعودية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة البحرين، ص

  .الكتب عالم ، القاهرة ، الحديثة المدرسية اإلدارة(: 1995_ مرسي، محمد منير )
برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجال  : صاري محمدحمد واألنأ مصطفي،_ 

 .53ص ، قطر، 6/2002//26-23  المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، التربوي،
 المدارس الثانوية في الشاملة الجودة إدارة مبادئ لتوظيف مقترح (: تصور2005نعمة) منصور،_ 

  .فلسطين غزة، غزة، بمحافظات
 المراجع األجنبية: 

Moses Ngware،- David Wamukuru and Stephen Odebero(2006): "Total Quality 

Management in Secondary Schools in Kenya: Extent of Practice Quality 

Assurance in Education. Volume 14.، issue   

 - Magnus Svensson and Bengt Klefsjo (2006): "TQM – self based – 

assessment in education: sector: Experiences from Swedish upper secondary 

school Quality Assurance in Education. Volume 1. 
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 (1ملحق )

 استبانة الدراسة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 السيد ..................................المحترم

 يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية الستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال بعنوان: 

ة تطبيقفاعليب وعي اإلدارة المدرسية درجة الجودةير معاي  الخاصة)دراسة  في مدارس مدينة طرابلس 
 وصفية تحليلية(

التعّرف هدف هذا االستبيان إلىي       بفاعلية العاملين بالمدرسةدرجة وعي  على   الجودة معايير تطبيق 
مدينة طرابلس الخاصة الشاملة في مدارس  متغيرات العاملين فيها، ومعرفة أثر نظر من وجهة في 

هم.استجابات في الوظيفي العلمي، والمسمى والمؤهل الخبرة،  
 علمًا بأّن المعلومات التيلذا أرجو التكّرم باإلجابة عن جميع فقرات االستبيان بصدق وموضوعّية، 

سوف يحصل عليها الباحث ستكون في سرّية تامة، ولن تستخدم إّلا ألغراض البحث العلمي فقط، لذا 
 ( في المكان √أرجو من سيادتكم التكّرم بقراءة كّل فقرة، واإلجابة بوضع عالمة )

 المناسب من وجهة نظركم.
 بذلها المجتمع في يساهم التي المنظمة الجهود موعةبأّن الجودة في المدارس تعني مج مع العلم أّن

 األمثل خالل االستثمار من للمجتمع العامة لألهداف تبعًا وخارجها المدرسة داخل ايجابية بكل المدرسي
                                                       المتاحة. واإلمكانيات للموارد

 بيانات عامة

 _ الجنس1

  أنثى  ذكر   

 _ العمر2

23 _
سنة   30  

سنة 40_ 30    
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سنة فما  40
 فوق   

   

 _ المؤهل العلمي3

  دبلوم  بكالوريوس   
  دكتوراه  ماستر  

 _ سنوات الخدمة4

أقل من  
سنوات   10  

سنة 20_ 10    

سنة فما  30     30_  20
 فوق

 

 _ المسّمى الوظيفي5

مدير 
 مدرسة  

  مشرف تربوي 

  معلم  ناظر   

 _ عدد الدورات التدريبية6

 3أقل من  
 دورات 

دورات 5_3    

 5أكثر من 
 دورات   

   

 

 

 

 

 تتناول االستبانة ستة محاور رئيسية:
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 _ التخطيط1

 _ المناخ التنظيمي في المدرسة 2

 _ اإلدارة المدرسية3

 _ التقويم 4

 _ المناهج الدراسية وتكنولوجيا المعلومات5

 المدرسة والبيئة المحلية_ العالقات بين 6

 

 المحور األول: التخطيط
 

أوافق  معايير الجودة الشاملة المرتبطة بالتخطيط  
 بشدة                                      

ال  محايد أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 أبدًا

 التخطيط على خططهاإعداد  في المدرسة تعتمد 1
   االستراتيجي

     

تعتمد المدرسة عند وضع خططها على تشخيص  2
 البيئة الداخلية والخارجية 

     

 مكاناتاإل الخطط وضع عند المدرسة تراعي 3
 للمدرسة المتاحة

     

ُتشرك العاملين في رسم السياسات العالجية  4
 للمعّوقات والصعوبات المدرسية

     

 يتوافق بما أهدافها صياغة على المدرسة تحرص 5
 مستجدات التربوية ال مع

     

 السياسة للمدرسة االستراتيجية الخطة ُتراعي 6
  والتعليم التربية وزارة في عليميةالت

     

يتم تنفيذ الخطط العملية خالل جدول زمني محدد  7
 مسبقًا 
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 مستمر، بشكل التطوير مستويات المدرسة تحدد 8
  المدى طويلة الخطط وتضع

     

 االحتياجات ةيلمدرسا االستراتيجية الخطة تعكس 9
 المحلي  والمجتمع للمدرسة واقعيةال

     

ُتشرك المرؤوسين في صياغة أهداف المدرسة  10
 بشكل واضح وقابل للتحقيق بدقة 

     

 
 
 
 المناخ التنظيمي للمدرسة _ 2

 
 بالمناخ التنظيميمعايير الجودة الشاملة المرتبطة  

 للمدرسة
أوافق  

 بشدة                                     
ال  محايد أوافق                              

 أوافق
ال أوافق 

 أبدًا
 تنفذها التي المدرسية لبرامجا بمتابعة المدرسة تقوم 11

 بشكل مستمر
     

تجري المدرسة عمليات تقويم مستمر لكل عناصر  12
 النظام المدرسي

     

 فرادأ جميع بين ة اءبّنتتبنى المدرسة ثقافة تنظيمية  13
  المدرسي المجتمع

     

تستخدم المدرسة لغة الحوار كأسلوب عمل بين  14
 العاملين فيها

     

 والتقنية والمالية البشرية للموارد االمثل االستثمار 15
  المدرسة أداء في زالتمّي لتحقيق

     

لدى  يالنظام المدرسالتقيد بتعليمات الحرص على  16
 طلبة العاملين وال

     

االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف من المدرسة  17
 بدوافع ذاتية

     

 بين التوازن تحقيق على المدرسة تحرص 18
  المدرسة واحتياجات الشخصية العاملين احتياجات
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 الالفّع والتعامل ،علميةال للتقنيات مثلاأل التوظيف 19
 ة اإلداري المعلومات نظم مع

     

الدليل  تحدد واضحة ةسياس المدرسة متلكت 20
   التنظيمي لعملها

     

 
 
 اإلدارة المدرسية _ 3
 

أوافق  باإلدارة المدرسيةمعايير الجودة الشاملة المرتبطة  
 بشدة                                      

ال  محايد أوافق                              
 أوافق

ال أوافق 
 أبدًا

 مع للعاملين في المدرسة الصالحيات تفويض 21
 والمحاسبة بأسلوب راقٍ  المساءلة مبدأ على التأكيد

     

 التي زماتاأل معالجة في العلمية األساليب استخدام 22
  المدرسة تواجه

     

 بين الحوار مبدأ لتعزيز اءالبّن االتصال استخدام 23
  المدرسي المجتمع أعضاء جميع

     

يجاد إل إبداعية بطريقة التفكير على القدرةتوافر  24
  وقوعها قبل لمشكالتل حلول مناسبة

     

 ساهمةالم على المدرسي المجتمع أعضاء حرص 25
 ات واتخاذها القرار صناعة في

     

 على رقابةيسمح بممارسة ال الفّع نظام تطبيق 26
 مخرجات العاملين  وتقويم األداء

     

 إعداد فريق من العاملين القادرين على صياغة 27
 تتطابق مع رسالتها  للمدرسة مستقبلية رؤية

     

  والمعنوية المالية للحوافز سياسة واضحة تطبيق 28
 وعادلة  سليمة أسس علىقائمة 

     

ضمن تحقيق ي بما والتعليم مالتعّل اتعملي إدارة 29
 ألداء العاملين أقصى درجات التمّيز واإلتقان
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 هادفة تعمل على برامج تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ 30
 المستمرة المهنية التنمية عاملين وتحقيقال كفاءة رفع
 لهم 

     

 لتنوع وفقا والمدرسية الصفية األنشطة تنويع 31
 وميولهم المختلفة الطالب قدرات

     

 في علمية بما ُيسهمال دراسات والبحوثال توظيف 32
  والتعليم مالتعّل عملية جودة تحسين

     

 على ضوء وتنفيذها تطويرية اريعمش إعداد 33
 المتبعة في المدرسة  والتعليم مالتعّل استراتيجيات

     

بما يكفل لهم  وإثارة تفكيرهم المتعلمين قدراتتحفيز  34
  المشكالت حّل في العلمي األسلوب توظيف

     

ومتطلبات  المتعلمين بحاجات المدرسي التعليم ربط 35
 معية من األيدي العاملةالمجتالسوق  

     

 والتعليم مالتعّل استراتيجياتاستخدام أساليب و 36
 تجريب بشكل فّعال ومتوازنوال البحث على القائمة

     

 الذاتي مالتعّلئ التربية المستمرة ومباد تعزيز 37
  والتعاوني

     

 
 _ التقويم:4
 

أوافق   بالتقويممعايير الجودة الشاملة المرتبطة  
 بشدة                                     

ال  محايد أوافق                              
 أوافق

ال أوافق 
 أبدًا

ر وفق أفضل المستم البنائي التقويم نظام اعتماد 38
 معايير اإلتقان

     

 وتوظيفها في إعداد التقويم مخرجات االستفادة من 39
وتطويره  المتعلمين أداء نميةلت العالجية الخطط

 باستمرار

     

تصف المستوى  دورية بتقارير االمور أولياء تزويد 40
  الدراسي الواقعي لتحصيل أبنائهم
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 لتشخيص التحصيلية االختباراتأحدث  استخدام 41
  المتعلمين لدى مالتعّل صعوبات

     

 وموضوعية بدقة واالمتحانات التقويم اجراءات تتم 42
 بعيدًا عن التحّيز والذاتية 

     

استخدام مقاييس علمية الكتشاف المواهب والعمل  43
 على تنميتها

     

 تطوير بغرض باستمرار ختباراتاال نتائج تحليل 44
  المتعلمين أداء

     

 جوانب جميع لتغطية الشمولي التقويم نظام اعتماد 45
  والقدرات كالذكاء متعّلمال شخصية

     

      الفعلي   األداء على المعتمد التقويم نظام استخدام 46
  
 المناهج الدراسية وتكنولوجيا المعلومات _ 5
 

بالمناهج معايير الجودة الشاملة المرتبطة  
 والتكنولوجيا

أوافق 
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 أبدًا

المدرسية  المناهجصياغة  في التكامل مبدأ اعتماد 47
متعلم بكافة ال شخصية تنمية وإعدادها بما يكفل

 جوانبها 

     

 بهدف باستمرار لمناهجعتماد التغذية الراجعة لا 48
المجال التربوي  في المستجدات طويرها بما يواكبت

 والتعليمي

     

 المهني واإلرشاد للتوجيه متطور نظام استخدام 49
التي  التخصصات اختيار على متعلمينال لمساعدة

 تناسب ميولهم  

     

 لتغطي المناهج إعداد في الشمولية مبدأ اعتماد 50
  المعرفة ميادين أغلب

     

 عاملينال أعداد تتضمن مدرسية بيانات قاعدة توفير 51
  ومؤهالتهم
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 خبرات إثراء في التقنيات التكنولوجية استخدام 52
 الذاتي تعلمهم وتعزيز متعلمينال

     

 جميع ية يستفيد منهاحاسوبو لغوية مختبرات توفير 53
 العاملين 

     

 الموارد إدارة في المعلومات تكنولوجيا توظيف 54
  المدرسة في والمادية البشرية

     

 لتعزيز اإللكتروني للتعليم برامج تطوير تشجيع 55
  والتعليم مالتعّل عمليات

     

 المدرسة ربطوجود شبكة انترنت مدرسية ت 56
  العالمية المعلومات بشبكات

     

وإعدادها  المناهج تخطيط في المرونة مبدأ مراعاة 57
 وتقويمها 

     

  
 المحليةالعالقات بين المدرسة والبيئة _ 6

بالعالقة بين معايير الجودة الشاملة المرتبطة  
 المدرسة والبيئة

أوافق 
 بشدة                                      

ال  محايد أوافق                              
 أوافق

ال أوافق 
 أبدًا
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 فيالتعلم الخدمي في المدارس وأثره في تعزيز المواطنة الفاعلة لدى الطالب 

 المدارس

 : األستاذة سناء التميمياعداد

 مشروع العالم بين يديك للتدريب والتنمية المستدامة

 األستاذة سناء التميمي / العالم بين يديك

 األردن –عمان 

Thewroldinyourhands.co@gmail.com 

Altamimi.sana@yahoo.com 

 

 

 مقدمة

أكدت الدراسات الحديثة على أهمية تغيير النظام التعليمي القائم على التلقين بنظام اخر قائم على التعيلم والتعلم، يكون فيه 
الطالب هو المحور الرئيسي في العملية التعليمية، يتم تشجيع الطالب فيه على القيام بعملية التعلم الذاتي والبحث عن المعلومة 

ويتغير فيه دور المعلم من الناقد والباحث عن اخطاء الطالب ونقاط ضعفه الى المحفز والداعم  )علمني كيف أتعلم (،
والموجه للطالب، بحيث اليكون هدف التعليم في المدرسة هو الحصول على العالمة فقط، انما بهدف بناء جيل واع فاعل 

 في المجتمع، يعرف امكاناته ويقدر ذاته .  

دام استراتيجيات حديثة ،تستثمر فيها طاقات الطالب، وتعمل على تنمية مهاراتهم وتصقل لذلك ظهرت الحاجة الستخ
 شخصياتهم.

وفي نهايات القرن التاسع عشر ظهر التعلم  الخدمي كاستراتيجية تعليمية حديثة، تعمل على تنمية مهارات الطالب وتعزز  
 امكانياته بحيث يكون فردا فاعال ومؤثرا في مجتمعه. 
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 أوال:

 مفهوم التعلم الخدمي
 

فيها المنهاج التعليمي بقضايا المجتمع، حيث يحدث التعلم دمج التعلم الخدمي هو شكل من أشكال التعلم التجريبي والذي ي
من خالل دورة من العمل والتفكير أثناء عمل الطالب مع االخرين، من خالل عملية تطبيق مايتعلمونه وعكسه على مشاكل  

لوصول الى فهم أعمق ألنفسهم، ومعرفة أهمية دورهم وتأثيرهم في المجتمع، من خالل تحقيقهم ألهداف حقيقية المجتمع، ل
 في المجتمع .

 

 مفهوم المواطن الفعال

"هو الفرد الذي يبادر الى المشاركة بالرأي والفكرة حيال قضايا المجتمع، بشكل بناء ،بهدف رفع مستوى مجتمعه الحضاري" 
الشعارات والخطابات انما بالممارسة والفعل، عن طريق العمل من خالل تبني األدوار وتوزيعها بين أفراد المجتمع بعيدا عن 

 باعتبار أن الفرد والمجتمع وجهان لعملة واحدة .

 

 أهمية تطبيق التعلم الخدمي  ضمن االستراتيجيات المطبقة في المدارس الحكومية 

من خالله ف .والذي ينعكس على معلميهم ومدرستهم ومجتمعهم ككل الطالبمن أن يفيد جميع المشاركين  ييمكن لتعلم الخدم
 ، ويعزز المسؤولية االجتماعية واالنتماء للمجتمع.والمهارات الشخصية والثقة بالنفس المعرفية يكتسب الطالب المهارات 

على دور التعلم الخدمي في تحقيق كثير من األهداف التعليمية  ،وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية
  :والمجتمعية، ومنها

 ربط التعليم باحتياجات المجتمع ومشكالته. -

 فهم المتعلمين ألدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع . -

 .الربط بين أهداف المنهج الدراسي وأهداف التربية من أجل التنمية المستدامة -

 اإليجابية نحو قضايا المجتمع ومشكالته .تنمية االتجاهات  -

 تنمية وعي المتعلمين بالقضايا األخالقية وقضايا المواطنة . -

 تنمية المسئولية االجتماعية ومهارات اتخاذ القرار لدى المتعلمين. -

 .تنمية مهارات المتعلمين االجتماعية والثقافية -
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 المباديء التي يقوم عليها التعلم الخدمي 

 .عندما يتم دعم التجارب المختارة بعناية من خالل التفكير والتحليل  الخدميالتعلم  ينجح -
 .النهائية  النتائجيقيم على من المتعلم أن يتخذ المبادرة ، وأن يتخذ القرارات وأن مطلوب  -
كالت مشفي طرح األسئلة والتحقيق والتجريب والفضول وحل ال   ، يشارك المتعلم الخدميخالل عملية التعلم  -

 وتحمل المسؤولية واإلبداع 
 .بحيث يكون في النهاية تجربة تعليمية حقيقية  يتفاعل المتعلمين فكريا وعاطفيا واجتماعيا -
 .وتعتبر مساندة لتحديد االتجاه والتخصص في التعليم مستقبال تكون نتائج التعلم شخصية وتشكل  -
لتعلم من االتوجد تجربة فاشلة وناجحة انما هي مواقف حقيقية يتعرض لها المتعلم ويحقيق فيها نتائج ايجابية، نتيجة  -

  العواقب الطبيعية واألخطاء والنجاحات
 تنمية القيم والعادات االيجابية القائمة على االرادة وروح التعاون -

 ، والمشارك له في قصة نجاحه. تعزيز دور المعلم الميسر والموجه والداعم للمتعلم -

 

 ثانيا :

 أثرالتعلم الخدمي في تعزيز المواطنة الفاعلة 

يقوم التعلم الخدمي على تعزيز المسؤولية االجتماعية، والمواطنة الفاعلة للشباب داخل مجتمعهم، من خالل تمكين الطالب،  
بتفعيل المعرفة التي حصل عليها وربطها بقضايا مجتمعه، وتقديمها كمشروع متكامل خاصة بقضايا ومشكالت في مجتمعه 

ي، بطريقة ستساعده على اكتشاف قدراته ومهاراته وتطويرها، وتحسين ضمن منهجية محددة ومرتبطة بمنهجه الدراس
 مهارات التواصل والحوار والمشاركة مع االخرين، ومن رفع ثقته بنفسه وتعزيز الدافع لالنجاز.

 لبشكل يساهم فيه التغيير االيجابي في المجتمع. مما يزيد في ترابط المجتمع باعتباره عنصرا مهما له دور أساسي وفاع
 في حل قضايا ومشكالت مجتمعه.

 

 خطوات تطبيق التعلم الخدمي 

يحدث التعلم الخدمي من خالل العمل والتفكير أثناء دراسة الطالب داخل المدرسة، من خالل تطبيق ماتعلموها، والخبرة 
ي من خاللها سع ، والتالتي حصلوا عليها من عملية التعليم، وربط مايتعلموه بقضايا مجتمعهم، والتي تؤثر عليهم بشكل وا

سيتمكن الطالب من فهم ذاته وتقديرها، ويقوم التعلم الخدمي على أربعة جوانب رئيسية، تشمل الطالب والمعلم، والمنهج 
والمجتمع المحلي، ويقوم الطالب بنهاية المشروع، بتقديم تقرير حول تجربتهم، يبينون فيها ماذا تعلموا، والتحديات التي 
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لدروس التي استفادوا منها، وكيف يمكن ان تكون التجربة افضل في المرحلة القادمة، ويتم تنفيذ المشروع تعرضوا لها، وا
 من خالل مجموعة خطوات تشمل :

استحضار الخبرة السابقة والتي حصل عليها الطالب سابقا في مرحلة جمع المعلومة وتحليلها والتخطيط والتصميم  -
 والتنفيذ .

ع الخدمي المحدد بحيث يتم فيه تحديد المشكلة وأسبابها وظواهرها والحلول والبدائل اعداد خطة عمل للمشرو -
 والمعلمين المشرفين والفئة المستهدفة بالمشروع 

 تحديد مجموعات العمل القائمة على المشروع ومسؤوليات كل فرد فيه -

 سياحي.... (تحديد الجهات المسؤولة عن المشروع من المجتمع المحلي ) بيئي، صحي، ثقافي،  -

 التقييم المستمر للمشروع وتحديد االنجازات والتحديات  -

 
 

 نتائج تطبيق التعلم الخدمي
 تعزيز تعلم الطالب من خالل الفهم األعمق للمواد الدراسية ، وتعزيز استخدام مهارات التفكير العليا وحل المشكالت. -

 تعزيز تنمية شخصية الطالب من خالل رفع تقدير الذات والثقة بالنفس.  -

 االحترام والتقدير للطالب من قبل معلمه ومدرسته ومجتمعه. -

 اكتشاف الذات والقدرات واالمكانات لدى الطالب. -

 تعزيز التالف بين الطالب سواء مرتفعي التحصيل او متدني التحصيل. -

 ل ومتدني التحصيل.تقدير عقل الطالب مرتفع التحصي -

 زيادة ارتباط طالب المدارس بقضايا مجتمعهم.  -

 زيادة مشاركة مؤسسات المجتمع مع المؤسسة  التعليمية ودعمهم لها. -

 انخفاض نسبة العنف والتنمر بين الطالب . -

 انخفاض حجم الغياب والتسرب للطالب   -

 

 ثالثا:

  2017نموذج تم تطبيقه خالل عام 

 العالم بين يديك والتي تسعى من خالل مشاريعها الخاصة باستثمار طاقات الشباب في المجتمع العربيوقد قامت مؤسسة 

الى تطبيق مبادرة علم ينتفع به، والتي تهدف الى النهوض بجيل واع منتم لوطنه معتز بهويته، من خالل تطوير جودة 
ة، يجة التعلم والتعليم الذاتي للطالب داخل الحصة الصفيالتعليم في المدارس الحكومية من خالل العمل على استخدام استرات
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كمرحلة أولى، والذي عمل الطالب من خاللها بالبحث عن المعلومة وجمعها، ومن ثم اعادة تنظيمها وتقديمها لزمالءه في 
 الصف بأساليب مبتكرة ضمن المنهاج المدرسي.

صل لم الخدمي كاستراتيجية مفعلة في المدرسة، بنقله المعرفة التي حومن ثم انتقاله للمرحلة الثانية باعتماد استراتيجية التع
عليها في المرحلة السابقة كخبرة جديدة لديه، وقيامه مع فريق العمل باطالق مشروعهم الداعم لنفس المنهج الذي عملوا 

عة من القضايا التي ( مدرسة حكومية، عرضوا من خاللها  مجمو30( طالب وطالبة من )400عليه. وقد شملت التجربة )
تمس الطالب بشكل خاص داخل المدرسة ، ضمن مجموعة من المناهج كمواد العلوم ، واللغة العربية، واللغة االنجليزية، 

 والجغرافيا....

وحملت المشاريع مجموعة من المواضيع مثل هشاشة العظام ،فقر الدم ،العنصرية وأثرها السلبي على المجتمع، أثروسائل 
 االجتماعي على الشباب ،الدخان والمخدرات.....التواصل 

 

 نتائج تطبيق التعلم الخدمي

 كان لتطبيق التعلم الخدمي داخل المدرسة مجموعة من النتائج تركزت في 

 رفع تقدير الذات والثقة بالنفس لدى الطالب ، واكتشاف الطالب المكانياته وقدراته والتي لم تستثمر سابقا  .1
التحصيل العلمي لدى الطالب والذي انعكس بشكل ملحوظ على المشاركة الصفية الفاعلة وعلى عالماته ارتفاع مستوى  .2

 الصفية في االمتحانات .

 زيادة حجم التحصيل المعرفي لدى الطالب وعدم اكتفاءه بالحصول على المعلومة من المعلم او الكتاب المدرسي. .3

المعلم ، ومشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من طالب ومعلمين انخفاض استخدام التعليم التلقيني القائم على  .4
 واداريين في العملية التعليمية .

 الدمج والمشاركة الفاعلة للطالب ذوي االعاقة والتحصيل المتدني .5

 انخفاض نسبة العنف والتنمر لدى الطالب المشاركين  .6

 لجامعي بعد المدرسة .تمكن الطالب من تحديد مسارهم التعليمي الثانوي وتخصصهم ا .7

 زيادة تفاعل أولياء األمور مع أنشطة أبناءهم في المدرسة. .8

 
 الخاتمة

يعتبر التعلم الخدمي من أكثر االستراتيجيات الفعالة والداعمة لجودة التعليم ولتنمية االنتماء ،وتعزيز المواطنة الفاعلة في 
باالستقالل وتولي المسؤولية وخوض  التحديات، األمرالذي أدى الى المجتمع ، وقد أثبتت الدراسات حاجة الطالب للشعور 

 زيادة الرغبة بالعمل واالنجاز.
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 لحضريةنمية المستدامة وأثره في البيئة اجودة التعليم وأهداف الت

 الجامعات العراقية دراسة لواقع التعليم المعماري في

 أ.د حمزة سلمان المعموري                         
 العراق –كلية الهندسة  –جامعة بابل 

almamori60@gmail.com 
 

شغلت االستدامة ومفاهيمها وأسسها حيزا كبيرا من تفكير المختصين والباحثين ومنذ عقد  -الملخص
الستينيات من القرن الماضي . وعلى الرغم من تنوع االطروحات الفكرية والمعرفية حول هذا الموضوع 

ان  لتنوع العلوم المعرفية واختالف الرؤى حول ذلك تبعا لنوع الفرع المعرفي ورؤية المختص ، اال
هذه االطروحات لم تاخذ حيزا كبيرا في مجال التعليم والتعليم الجامعي عموما وعلى مستوى التعليم 

 المعماري خصوصا . 
ان عملية اثراء االطر المفاهيمية والمعرفية في التعليم يعتبر حجر الزاوية في اطار تنمية التعليم واستدامته 

باالستدامة وقيمها االساس من الناحية البيئية واالقتصادية تبعا لالطروحات الفكرية التي ترتبط 
واالجتماعية ، بغية التوصل الى مجتمع مستدام من خالل بناء النسان الذي يعتبر االساس في التنمية 
المستدامة . ترتبط المشكلة البحثية من خالل النقص المعرفي في التعليم المعماري فيما يخص التنمية 

ذلك في البيئة الحضرية الفيزياوية والتي تعتبر االساس في تكون االنطقة الحضرية المستدامة واثر 
بالنسبة للمدن ، باعتبارها الوعاء الشامل الذي يحدد عيش االنسان ومتطلباته الوظيفية والفضائية المختلفة 

بحث دراسة د الالتي ترتبط بمجموعه  نظم ساندة تعتبر االساس في العملية التصميمية المعمارية . اعتم
تحليلية النموذج من المدارس المعمارية العراقية كعينة للدراسة ومن خالل استخدام المنهج التحليلي الذي 
تم من خالله التوصل الى نتائج البحث التي ترتبط بالمنهج الدراسي وفاعلية المعلم ودرجة االستعداد 

 النفسي للمتعلم .

 

 .التنمية المستدامة ،التعليم المعماري، البيئة الحضرية ، الدافعيةاالستدامة ،   -الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة
 

تعتبر االستدامة والتنمية المستدامة من اهم المفاهيم التي اخذت حيزا كبيرا من اطروحات المفكرين 
ا هوالمتخصصين وعلى عدة مجاالت معرفية . وعلى الرغم من صعوبة تحديد مفاهيم االستدامة لشموليت

ولتعقيد تحديد الياتها اال انها تعتبر من المسلمات التي يستوجب الكشف عن ابعادها وعن مؤشراتها واهم 
القيم المؤثرة فيها . يركزالبحث على دور التعليم في اضفاء مفاهيم االستدامة والية تعزيزها ، بالشكل 

ية في دعم وإسناد المجتمع من خالل الذي يجعلها مؤثرة وفاعلة ، باعتبار ان التعليم يعتبر حجر الزاو
مرتكزاتها االساسية التي ترتبط بمفاهيم الجانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل الكشف عن 

يتناول التعليم المعماري بالبيئة الحضرية والنتاج المعماري وما  كل مايرتبط بكل من هذه المرتكزات .
لذلك من دور في البيئة بمستوياتها  المختلفة من خالل مفاهيم التعليم المعماري وعبر محددات المنهج 
التعليمي والمعلم والمتعلم وما لذلك من تاثير في عموم العملية .. يتطرق البحث من خالل بناء قاعدة 

غية التعرف على اهم القيم المؤثرة والممكنة في التعليم المعماري ودورها في تحديد اهم المفردات نظرية ب
االساسية التي ترتبط باالستدامة والتنمية المستدامة ، تبعا الى معرفة اهم العوامل المؤثرة في ذلك . 

ي الحقل ة من المدرسين فيعتمد البحث المنهج التحليلي القائم على معرفة وتحليل نتائج استبيان عين
المعماري والطلبة والخريجين ، بغية التعرف على مدى مطابقة الحلقات االساسية الخاصة بالتعليم في 
المدارس المعمارية العراقية وبما ينسجم مع متطلبات الالستدامة كأحد المؤشرات االساسية التي ترتبط 

ية حضرية مستدامة مؤثرة في النتاج المعماري باستدامة التعليم ودوره في توجيه المجتمع نحو تنم
 والحضري.  

تتحدد المشكلة البحثية من خالل ضعف دور التعليم المعماري في المنتج  المشكلة البحثية : -
المعماري المؤثر في البيئة الحضرية المستدامة تبعا الى مستوياتها المختلفة التي ترتبط بالمفاهيم  

 والثقافية. بيئيةاالقتصادية واالجتماعية وال

الفرضية: يفترض البحث بان هناك عدة معوقات ترتبط بالمنتج المعماري من خالل دور المعلم  -
والمتعلم والمنهج والبرامج التعليمية بالشكل الذي يعزز من االستدامة والتنمية الحضرية 

 المستدامة .
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المنتج المعماري هدف البحث: يهدف البحث الى معرفة اهم نقاط الضعف التي تؤثر في  -
والحضري بالشكل الذي يجعله بعيدا عن مفاهيم االستدامة والتنمية المستدامة من خالل العملية 

 التعليمية في المدارس المعمارية العراقية .

اهمية البحث وحدوده : تتركز اهمية البحث لمعرفة اهم االسس والمقومات التي ترتبط بالتنمية  -
رف على حقولها ومفرداتها وقيمها المؤثرة وتاثير دور المعلم والمتعلم العمرانية المستدامة والتع

والمنهج التعليمي في ذلك واهم المؤشرات التي يستوجب ان تؤخذ بنظر االعتبار بغية بناء قاعدة 
معرفية مؤثرة تتماشى مع التوجهات العالمية واالقليمية حول موضوع التنمية المستدامة تعلما 

 وتعليما ومنتجا .

 االطار النظري 

 مفهوم االستدامة  .أ
على الرغم من تنوع االطروحات الخاصة باالستدامة اال انه اليمكن تحديد معنى محدد له لتعقيد مفاهيمها 

 ;Kidd, 1992وتنوعها وديناميتها على وفق متغيري الزمان والمكان ، اال ان االستدامة استنادا الى )

Mofatt, 1992; Munn, 1992; Heien, 1992; and pisani, 2006   تمتد الى كل مايرتبط )
بمفهوم الحفاظ على البيئة استنادا الى موقع الجنس البشري مكانيا بالنسبة لمتغيراتها المختلفة، 

( االستدامة بانها حالة تتأصل في االهتمام بالبيئة والطبيعة وكل مايؤثر ويرتبط Bell , 2008ويصف)
(.في حين تتحدد االطروحات المعاصرة حول مفاهيم االستدامة تبعا  .Bell,2008,5باالستدامة بذاتها)

الى مفهوم التبيؤ البيئي ومتطلباته من خالل ثالث متغيرات تبيؤية ترتبط بمسمى قصير االمد كمقابلة 
 Humanلنظير بعيد االمد وصوال الى فهم واستيعاب نظامي لنظم تبيؤية ترتب بحيوية الوجود االنساني)

existence.)(Andrew,2005,39).   
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 التنمية المستدامة .أ

يعتبر تحقيق التنمية المستدامة من اهم تحديات القرن الحادي والعشرين ، حيث يشير رئيس الجمعية 
بان تحقيق التنمية المستدامة من هدفه مواجهة التحديات التي تواجهها 2103العامة لالمم المتحدة ،

العالمية والمحلية بشكل يضمن لجميع البشر تفعيل طاقاتهم الكامنة في البشرية على نطاق المجتمعات 
اطار مناخ صحي من الكرامة والمساواة .وقد تم تحديد خطة التنمية المستدامة ضمن عامها 

م.وهي تعنى على وفق مايسمى بمعالجة المشكالت الخبيثة بشكل مسعى من التكافل بين 2013ال
ية والبيئية والثقافية ،نحو شكل يتصف بالدينامية والتبادل .)مباديء الدوافع االجتماعية واالقتصاد

( نحو Bossel , 1999.ويشير )( 1توجيهية نحو ادراج علوم االستدامة في البحوث والتعليم، ص 
مفهوم التنمية المستدامة بان للتنمية المستدامة بعدها الزمني وان ابعادها التظهر بشكل مفاجيء وان 

الساس في ذلك ، وان تحديات العصر وتهديداته جديرة بان ياخذ بالحسبان بناء نظم عامل الزمن ا
تتكيف مع هذه التغيرات .ان تحديات االستدامة تتمحور من خالل عوامل البعد الدينامكيي للتكنلوجيا 

باحث (. بينما يرى الBossel , 1999,p1 واالقتصاد وتزايد السكان والتغيرات البيئية واالجتماعية  .)
للبيئة البشرية الذي انعقد في مدينة استكهولم  1972بان مؤتمر االمم المتحدة لعام  2013العصيمي ، 

السويدية هو بداية االرتباط بين التنمية البيئية واالقتصادية ، والذي دعى الى االهتمام بالبيئة ومواردها 
صادية في ظل ، فاليمكن تحقيق تنمية اقت الطبيعية فبذلك انتهت الهوة التي تفصل بين البيئة واالقتصاد

تلوث بيئي قائم على استنزاف الموارد وتدمير النظام الحيوي للطبيعة فبذلك صدرت وثيقة) االسترتيجية 
( كاشارة الى تضمين عامل الزمن 1980العالمية لصون الطبيعة (.تبعها مفهوم) التنمية المتواصلة،

وما نتج عن مؤتمر ريو جانيرو الذي يتبط بعالقة البيئة  1992باعتباره اساس في التنمية .وفي عام 
والتنمية وعلى وفق ماسمي ب )قمة االرض(والذي يهدف الى السعي الى تحقيق بيئة عمرانية مستدامة 
من خالل تكامل المباني مع عمرانها ، فبذلك ادخل مفهوم العمران والبناء كاحد االوجه الفعالة ضمن 

(، وهذا ماسيتم التركيز عليه في هذه الورقة البحثية ، 728، ص 2013صيمي ، المسعى البيئي .)الع
باعتبار ان العمارة ونطاقها الحضري من اهم المعطيات التي تؤثر في البيئة العمرانية والمدن من 

 خالل تاثيرها المباشر على البيئة من جانب وعلى معيشة وحياة بني االنسان من الجانب االخر .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة    

 
المجتمع     

 

   
     

 االقتصاد

 (:1شكل )             زات االساسية للتنمية المستدامة   المصدر : الباحثالمرتك
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-2005ضمن برنامج منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) 2103وقد حددت اليونسكو ، 

نحو مجموعة من المحددات التي ترتبط بالمجاالت ( بان على التدريس والتعليم ان يوجه 2013
 (.1االجتماعية واالقتصادية والبيئية وكما في الجدول )

 
 
 
 
 
 

 القيمة                                     نوع المحدد المحدد

الحاجة الى التعرف على العلوم الطبيعية  المعرفة
 واالجتماعية واالنسانية

 مبادي التنمية المستدامة

 تنفيذ التنمية المستدامة

 اثار تنفيذ التنمية المستدامة

 قيم التنمية المستدامة 

من التحكم بالتنمية  التزود بالمهارات للتمكن المهارات 
 المستدامة

 مواصلة التعلم

 ايجاد سبل للعيش المستدام

 نحو حياة مستدامة

اعادة توجيه التعليم نحو القضايا التي ترتبط  القضايا
 بالمجتمع المحلي

 التنوع البايولوجي

 تغير انماط االستهالك

 التغير المناخي والطاقة

 التصحر والجفاف

 المساواة والناس

 المياة

 الصحة والفقر

 النفايات والتلوث

وجهات 
 النظر

 التوازن بين البيئة واالجتماع واالقتصاد بناء  قاعدة بيانات تعتمد التنمية المستدامة

 التطور والشراكات

 التواصل والدينامية

 منهج النظم في حل المشاكل

االنسان محلي وعالمي المحلية والعالمية باعتبار 
 واالسرة وحدة اجتماعية اساس

القيم االقتصادية والقيم الدينية واالجتماعية تتنافس 
 من حيث االهمية

 اليمكن للعلوم والتكنلوجيا القدرة على حل المشاكل

 احترام االرض وحماية مواردها قيم المرء وقيم المجتمع وقيم المجتمعات االخرى القيم

 الحياةتفهم 

 الديمقراطية والتشاركية

 المساواة ومكافحة التمييز والفقر 

 التسامح والالعنف

 
 

 (: يوضح المحددات االساسية لالستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية ذات االهمية في المنهج التعليمي ، الباحث 1جدول )
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 العمارة المستدامة ومبادئها  .ج
، حفظ الطاقة ، العمارة الخضراء ،والتصميم البيئي اصبح من اهم المفاهيم التي تالزم التصميم المستدام 

بالمنتج المعماري .وتعتبر العمارة المستدامة من التوجهات التصميم المعماري والحضري وكل مايرتبط 
الفكرية المعاصرة التي تهتم بعالقة المبنى بمحيطه وبيئته . لقد عرف يرندا وروبرت العمارة المستدامة 

،واعتبر المدخل الشمولي لتصميم (Built environmentمن خالل المدخل االخضر للبيئة المبنية )
ن كل الموارد والطاقة يجب اخذها بنظر االعتبار عندما نريد ان نحقق عمارة مستدامة المباني ، باعتبار ا

او متواصلة . اما كين يانج يرى بان العمارة المستدامة يجب ان تقابل احتياجات الحاضر دون االخالل 
ي ال مبانباالجيال القادمة وحقها في الموارد ، بينما يرى وليم ريد يرى بان المباني الخضراء ماهي ا

تصمم وتنفذ ويتم ادارتها ضمن اسلوب يضع البيئة في الحسبان ، فالعمارة المستدامة تظهر من خالل 
العمارة الخضراء ذات التاثير الموجب في البيئة الى جانب تقليل تكاليف االنشاء والتشغيل .)العصيمي 

 (.728، ص 2015، 
 ا االساسية من خالل :ويمكن تصنيف العمارة المستدامة تبعا الى مرتكزاته

الجانب االجتماعي : ويرتبط بتنمية االنسان ونتمائه وارتباطه بالبيئة وعالقته باالخرين والمحيط  -
من خالل االندماج االجتماعي ، فهو مخالف لمفاهيم االغتراب والتغريب والبيئة الطاردة والعزل 

بط بخلق فرص اللقاء والتعارف االجتماعي وعقد الخوف والجريمة . فالمعايير االجتماعية ترت
والصداقات من خالل بيئة اساسها العدل والمساواة .وقد اكتسب مفهوم االستدامة االجتماعية 
اهمية كبيرة في السنوات االخيرة حيث اعتبرته الدراسات من االبعاد االساسية الثالث لالستدامة 

،  كيان اكبر بكثير من شكله الماديالى جانب مرتكزات البيئة واالقتصاد ، باعتبار ان المجتمع 
 (.113، ص2013فالمجتمع يتكون من الناس فضال عن االماكن التي يشغلونها .)الجميل ،

الجانب االقتصادي : تتمثل المحددات االقتصادية المستدامة من خالل تخفيض الكلف اثناء التنفيذ  -
ى الرغم من صعوبة الفصل والتشغيل بالشكل الذي يجعل من المنتج انموذجا مستداما . وعل

مابين الجاونب االقتصادية والبيئية اال ان مرتكزات االقتصاد في العمارة ترتبط من خالل السعي 
نحو تحقيق مباني ومدن مستدامة ، فبذلك لم يعد قطاع البناء معزوال عن قضية البيئة والتي 

عية تهلكين الى للموارد الطبيبدات في تهديد العالم ، حيث ان قطاع البناء يعتبر من اكبر المس
من مواد ومياه اضافة الى االحتياج الكبير الى الطاقة ، باالضافة الى ان صناعة البناء تنتج 
عنها الكثير من الملوثات ، اال ان استهالك الطاقة والمياه وهدرها يعتبر من المشاكل االساسية 

ى ء والتشغيل . اليمكن الوصول الضمن البيئة االقتصادية بسبب استمرارها طيلة فترة البنا
االستدامة وتحقيق مبادئها اال من خالل معماريين متفهمين لمباديء االستدامة واسسها عبر 
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، 2013التعرف على مفاهيمها وتدريسها وجعلها االساس في المنهج الدراسي .)العصميمي ، 
 (.728ص

 

حد ت االخضر وتداعياته فيما يخص الالجانب البيئي:تشير تقارير االمم المتحدة حول مفهوم البي -
من استهالك الطاقة والذي يعتبر معيارا موجها تبعا الى  خلق نمط جديد من الحياة استنادا الى 
تقليل استهالك الطاقة ومفهوم التكيف المناخي واسقاطات مفاهيم جديدة ترتبط بالنقل وثقافة 

النقل العام والعمل داخل المنزل ، نحو اعتماد طاقة االنسان عبر مفهوم التمشي والتركيز على 
( اسس ومحددات  , Rogers(.وقد اوضح )Gadotta , , p5خلق معايير جديدة لالستهالك .)

 التصميم الحضري المستدام من خالل :
  احترام الموقع والمجاورات وعلى وفق اسس فهم واستيعاب المصمم لذلك بغية التوصل الى

 حلول مستدامة 

  والشخصية من خالل تجنب مفاهيم االنقطاع مع الموروث والمحلية .احترام السياق 

 . التدرجية في الفضاءات العامة بشكل يجعل من المباني جزء منها 

 . مفاهيم التحبب والنقاء في الحدود بشكل يساعد االنسان على استخدام اقته الطبيعية 

 دمات .التركيز على مفهوم تعزيز النشاط من خالل تكامل النقل مع الخ 

 . تعزيز مفاهيم االستعماالت المختلطة 

 . التعامل مع تجارب الماضي والمحلية 

 . اظهار مفاهيم النقاوة ومعطياتها التاريخية 

 . العمارة قيمة عليا 

 (.احترام البيئة بكافه مفاصلهاLewis , 2005,p11.) 

 : بينما اعتبر الباحث العصيمي بان اسس التصميم البيئي المستدام تبعا الى
 . الحفاظ على الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة 

 احترام المستعملين للمبنى 

 التكيف مع المناخ 

 احترام الموقع ومايحيط به 

  التقليل من استخدام الموارد الجيده 

  ، (721،  2015التصميم الشامل . )العصيمي 
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ويمكن اظهار العالقة مابين المرتكزات االساسية لالستدامة ومؤشراتها ومفاهيميها من خالل 
 االتي :الجدول 

  Almamoori , 2014  :(: يوضح العالقة بين مؤشرات نظم االستدامة ومفاهيمها المؤثرة والتصميم المستدام  2جدول )

(: يوضح تكامل المبنى مع المحيط)التصميم 1شكل )
 الشامل( : الباحث 

(: يوضح الموقع وامكانياته في العملية 2شكل )
 التصميمية: الباحث 

(: يوضح التحليل البيئي وفق المنظومة البيئية: 3شكل )
 الباحث 

 (: يوضح المواد والموارد الطبيعية: الباحث 4شكل )

 (: يوضح العمارة الخضراء: الباحث 5شكل )
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 مؤشرات نظم االستدامة المفاھيم المؤثرة  التصميم المستدام 

 اجتماعي االختيار ، النفاذية ، النشاط، االمان  االرتباطات 

 اجتماعي ، تكنولوجي الوضوحية ، التنوع ، النشاط مناطق خضراء

 اجتماعي ، اقتصادي االمان ، النشاط ا لشوارع كأمكنة 

الخارجيةحدود المبنى   اجتماعي وضوحية ، امان ، نشاط ، وحدة جيرة  

 بيئية  مرونة ، تنوع تنوع واختالف

 اجتماعي اختيار ، امان ، نشا ط ، خصوصية ' العالقة بين العام والخاص

 اجتماعية ، بيئية ، اقتصادية امان ، نشاط ، وضوحية  عالئق بين المباني

، نشاط ، تنوعاكتفاء طاقة ، تكيف   استعمال مختلط  اجتماعية ، بيئية ، اقتصادية  

 بيئي ، اجتماعي اختيار ، امان ، خصوصية  فضاءات حولية محيطة

 اجتماعي  نشاط ، خصوصية ، امان تكامل االرضيه ومجاوراتها 

  

 مرتكزات التعليم المعماري المستدام  .د
يعرف التعليم بأنه القدرة على تشغيل المعلومات ، فمن خالله يتم التقدم واإلصالح االجتماعي والتعليم 
هو عملية تلقي المعرفة والقيم والمهارات من خالل الدراسة او تنمية الخبرة نحو تغيير دائم في السلوك 

العملية التعليمية المعمارية  (. ان2007بالشكل الذي يعمل على توجيه سلوك الفرد المتعلم )العزة ، 
والعمرانية هي عملية تعليمية ترتبط بكل مايهتم بالجوانب العمرانية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية 

 والتي تهدف الى : ( 2013والتي استنادا الى الباحث )نيرمين ، 
 توفير االمكانات النتاج عقول خالقة قادرة على البحث والنقد البناء . -

عقول ناضجة لها االمكانية في التعامل البناء مع المواطنين بشكل يجعلهم قادرين على  انتاج -
 تحمل مسؤولياتهم االخالقية واالجتماعية .

تسعى الى تهيئة وتنمية المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا مع توثيق لعالقة التعليم بالمجتمعات  -
 (. 711-710، ص2013االخرى .)نيرمين ، 

من الضروري ان يتجاوز التعليم العالي العملية المجردة الستالم المتعلم للمعارف  لقد اصبح
والمهارات من خالل السعي نحو زيادة حماسهم في المسؤولية اتجاه انفسهم واتجاه االخرين من 
المجتمع والحفاظ على معنى صحيح من العالقات داخل المجتمع ومع العالم بالشكل الذي يؤهلهم 

وقد تبنت االمم  (.68،ص2016ادارة الموارد وصحة التعامل معها بفاعلية .)الخوالدة ،نحو صيغة 
م عقد مكرسة للتعليم المستدام حيث تقود االمم المتحدة والتعليم  2014-2005المتحدة الفترة الزمنية 
 في احداث صيغة تكاملية سواء كانت في المباديء او القيم نحو (UNESCOوالثقافة او مايسمى )

ممارسات التنمية المستدامة في جميع الحقول المعرفية وفي جميع مناحي التعليم والتعلم . ان هذه 
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الجهود ستسهم في تغيير السلوك السائد نحو مستقبل يتصف باالستدامة للمجتمعات الحالية والمستقبلية 
 (745،ص2013.)المعيوف ، 

( وبالتنسيق مع اتحاد المعماريين UNESCOولضمان التعليم المعماري وصالحيته قامت اليونسكو)
(، بتحديد االطار العام للتعليم المعماري الذي من خالله يتوقع ان ينتج عقوال معمارية UIAالعالميين )

ناضجة قادرة على مواجهة التحديات لمجمعاتنا في القرن الحادي والعشرين . حددت العملية التعليمية 
صنيعة عدة اطراف تتفاعل بشكل اساس لصياغة اطار عام متكامل  المعمارية  استنادا الى ذلك بانها

 وعلى وفق عدة استراتيجيات تحكم العالقة مابين تلك االطراف من خالل:
 المعلم وهو المسؤول االول عن ايضاح وتعريف المتعلمين بالمحتوى والمنهج الدراسي . -

معلومات المختلفة وهو الذي يحدد المنهج والذي يعتبر االساس في في بناء المتعلم وامداده بال -
 العالقة التعليمية بين المعلم والمتعلم .

المتعلم الذي يعتبر المنتج النهائي للعملية التعليمية باعتباره االساس فيها.)نيرمين  -
 (713،ص2013،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومن خالل هذه المرتكزات من الممكن ان تحدد العوامل التابعة والمستقلة في الدراسة التطبيقية 
 وتحديد عينة االستبيان بغية التوصل الى النتائج الخاصة بالدراسة.

ماعية تان اساس التعليم  المعماري تلبيته لمجموعة متطلبات ترتبط بمجموعة مؤثرات ونظم بيئية واج
واقتصادية وتكنولوجية وثقافية ، يعتبر النتاج المعماري اهم مؤشر في الية تلبية تلك المتطلبات، 
باعتبار ان النتاج المعماري هو نتاج لفعل انساني فكري كمرحلة اولى ، يظهر ذلك متوجا بمنتوج 

قد اشار مادي فيزياوي يعتمد في درجة نجاحه او فشله على درجة تلبيته للمتطلبات . و
 & Architectural education( في كتابهما)DavidNicole& Simon pillingالباحثان)

 المعلم   

 

 المنهج     

   

المتعلم       

   (:2شكل)    اطراف العملية التعليمية  المصدر : الباحث
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profession الى ان هنالك العشرات من الدراسات وصفت التغيرات في المجتمع وما رافقها من )
تغيرات في الصناعة والتكنولوجيا ذات التاثير الكبير على العمارة وممارستها وطريقة تعليمها ، 

 (،constructionالشكل الذي جعل العمارة امام تحديات متطلبات الزبون من ناحية االنشاء )ب
وحتمية التكامل في المجاميع نحو المهنية في الصناعة وكنتيجة لتلك التغيرات في المجتمع والتكنلوجيا 

 ، ص(2013.)المعموري ،والمعلومات
 

 التعليم المستدام والحوسبة  .ه
 Banكثيرا اثر الحوسبة في االستدامة  من خالل ماجاء على لسان امينها العام ) اهتمت االمم المتحدة

ki moon, 2007) وذلك من خال( ل دورالمعلومات وتقنيات االتصاالتICT في ترسيخ مفاهيم السالم )
والقضاء على الفقروالمرض  والتبادل الثقافي والمجتمعي بين الشعوب كل فيما يخص تعزيزوتنمية 

بان الحوسبة عبر تقنياتها (Stevenson , Moll,1992االستدامة عبر حماية البيئة . لقد اوضح )مفاهيم 
التنمية االجتماعية لما لها من دور فاعل من خالل ربط الثقافات عبر تعتبر الحجر االساس في تعزيز 

جه ا التومنظومة حاسوبية تعمل على تعزيز وبناء مجتمعات متماسكة .ولكن لسوء الحظ لم تحظى هذ
( وتعليم االستدامة من EfSفي تعزيز التغير المجتمعي للمجتمعات .يعتبر توجيه التعليم نحو االستدامة )

اهم االولويات للطبيعة التمفصلية مابين االثنين ، فاليمكن ان تكون هناك ايتدامة بدون التعليم واليمكن 
دا الى ذلك فقد اعتمدت االمم المتحدة الفترة ان يكون هناك تعليم بدون ترسخ مفاهيم االستدامة .واستنا

بانها تمثل عقود تعليم االستدامة وتنميتها كاهم متطلب للمجتمعات  2014-2005الزمنية مابين عام 
بغية مواجهة التحديات المختلفة التي ترتبط باالفراد والمؤسسات والمجتمعات نحو نظرة نحو المستقبل 

لك المضمار الى دور الحوسبة ووسائل االتصال في تعزيز ذلك ، وقد اعطي اهتماما كبيرا ضمن ذ
االتجاه . وقد اعتبرت االمم المتحدة بان للجامعات والمؤسسات التعليمية الدور الكبير في ذلك من خالل 

: 
 اعتماد االستدامة والتنمية المستدامة من ضمن اولويات المناهج والبرامج التعليمية . -

 اكز المعلومات التي تعنى بالتنميةالمستدامة .اعطاء اهتمام خاص الى مر -

 اعتماد معايير لوجستية تعتبر االستدامة من اهم اولوياتها . -

الى العمق التاريخي لالهتمام باالستدامة ومحاولة ايجاد عالقة بين  (Nikoladies , 2006يشير )
 UNESCO Tibilisi Conferenceالتعليم والتنمية المستدامة و اهمام اليونسكو في ذلك منذ مؤتمر )

 في وضع ورسم استرتيجيات ترتبط ببيئة التعليم . 1987واثر وثيقة بيرتالند  (1977 ,
تم تحديد اربع ركائز اساسية  (  Rio Earh Submmitومن خالل بنود وثيقة ) 1992وفي عام 

 للتعليم من خالل :
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القيم التي تعززالساكنين نحوعيش اساس التعليم المستدام التركيز على المعرفة والمهارت و -
 مستدام . 

اعادة توجية التعليم الحالي وبكافة مستوياته نحو التنمية المستدامة استنادا الى اعادة التفكير  -
واعادة النظر بالتعليم من خالل اضفاء قيم ومهارات االستدامة وضمن مستوياتها االجتماعية 

 واالقتصادية والبيئية .

 نحو مفاهيم االستدامة . تنمية الذوق العام -

التدريب وعلى كافة المستويات سواء كانت محلية او قطرية او اقليمية او عالمية نحو تعزيز  -
 (Mann,2007,p163-164مفاهيم ومهارات التنمية.)

 التعليم المعماري، الدافعية واالستعداد النفسيي  .و
م طويال وحيزا كبيرا الرتباطها بحاجات المتعلشغلت مسالة العالقة بين الدوافع والسلوك االنساني وقتا 

ورغباته وميوله واهتماماته والتي تعتبر مثيرات لتصرفاته وسلوكياته في مواقف مختلفة . تنتج الدافعية 
ووجهة النظر التربوية  باعتبارها هدفا اساسيا بحد ذاتها ، (Pieter , Govern , 2004استنادا الى )

وتوجيه اهتماماته يجعله يقبل على االهتمام بانشطة معرفية ومحركية ا  فاستثارة دافعية طالب معين
وعاطفية معينة وان تعتبر وسيلة اساسية في سبيل انجاز اهداف تعليمية نحو هدف فعال باعتبارها احد 
العوامل المهمة التي تحدد قدرة الطالب على التحصيل واالنجاز النها تتعلق بحاجاته وميوله واهتماماته 

 (276، ص 2018لوائلي ، )ا
 

 االطراف االساسية في التعليم المعماري المستدام  .ي
 بان هناك عدة اسس ترتبط بالتعليم المستدام من خالل : ( Kenneth ,2009الباحث ) يشير
 تطوير اسس التعليم ونوعيته -

 اعادة توجيه برامج التعليم الحالية  -

 التطوير العام نحو الفهم واالستيعاب -

 (Kenneth ,2009,176اعتمادالتدريب ) -
( في بحثها الموسوم : بان االطراف االساسية في التعليم 2015لقد اوضحت الباحثة )نيرمين ،

المعماري تتمحور من خالل ثالثة اقطاب اساسية ، وان كل من هذه االقطاب يفترض ان تكون لها 
ة نحو تعليم عمراني مستدام . اال ان هذه سماتها ومؤهالتها نحو تحقيق العملية التعليمية المتكامل

االطراف في اغلب عالمنا العربي تفتقر الى مجموعة من المقومات والتي تعتبر حجر الزاوية االساس 
( ، ويمكن ادراج مجموعة من المفردات 714-713، ص 2015في التعليم المستدام)نيرمين ،
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ن لتي تؤثر في المنتج المعماري بالنسبة للمتعلمياالساسية  اضافة الى  الدافعية واالستعداد النفسي ا
 والتي يمكن اعتمادها باالستبيان  وحسب الجدول االتي  : 

 
 
 
 

 المفردات االساسية     االطراف االساسية 

 
 

 المنهج الدراسي 

الرؤية المحلية  والواقع المعاصر بالمنهج الدراسي عالقة 
 في العمارة والعمران 

 .في المفرداتالمشتركات  ودرجةالتكامل بين المناهج 

تبني المناهج الفكرية الغربية دون االهتمام بالمعلومات 
 المحلية ذات االبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية .

 التطبقية  والجوانباالهتمام بالجوانب النظرية 

 درجة تاثير مفردات المنهج الدراسي فيما يخص االستدامة

 درجة التاثير بالتوجهات والدافعية واالستعداد النفسي

 
 
 

 المتعلم

 ر على التفكي واثرهاالخلفية الثقافية العامة والعمرانية 

فكير الت ومفاهيمالتلقين في التعلم   التعلم واثر اسلوب
 والتحليل والتركيب.

من التفكير بصورة  والتمكنالمقدرة على المناقشات 
 النقد والتقويم. ودرجة التهيؤموضوعية 

 العمل الجماعي والعمل الفردي 

معرفة الدارسين على جمع البيانات وتحليلها وبرمجتها 
 معماريا 

واثر ذلك  من عدمها  المدرسيناستخدام الحوسبة لدى 
 على العملية االبداعية .

الدافعية واالستعداد النفسي في اظهار قيم التعلم في المنتج 
 المعماري والعملية التصميمية 

 
 
 

 المعلم 

 ضبالتعربالمقارنة توجه نحو التوجهات الغربية ال
 للجوانب المحلية 

مواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية المحلية 
 . ودرجة ارتباطها بالواقع

 النظام الشمولي والتكاملي والفردية في التفكير والتوجه 
 في التعليم

ى لع واثرها مهام التدريسي البحثية واالدارية والتدريسية 
 العملية التعليمية

على الدارسين  فرض التدريسي لتوجهات فكريةدرجة 
 وتقييد تفكيرهم مع غياب االسلوب الواضح في التدريس

 

 

 

 

   ( 3جدول) االطراف االساسية في التعليم المعماري العربي  واهم المفردات االساسية  المصدر : الباحث 

   (  4جدول)  محددات التنمية ومفاهيم العمارة المستدامة واطراف التعليم المعماري المصدر : الباحث 
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المحددات 
االساسية 

للتنمية 
 المستدامة

 اطراف  التعليم المعماري  مفاهيم التعليم المعماري مفاهيم العمارة المستدامة 

ف على الحاجة الى التعر المعرفة
متطلبات المجتمع والبيئة 

 واالقتصاد

 المعلم مبادي التنمية المستدامة
 المنهج 
 المتعلم 

 قيم التنمية المستدامة 

التزود بالمهارات للتمكن من  المهارات 
 التحكم بالتنمية المستدامة

 المعلم مواصلة التعلم
 ايجاد سبل للعيش المستدام المتعلم

 نحو حياة مستدامة

ايا قضاعادة توجيه التعليم نحو ال القضايا
التي ترتبط بالمجتمع والبيئة 

 واالقتصاد

 المنهج التنوع البايولوجي

 تغير انماط االستهالك

 التغير المناخي والطاقة

 التصحر والجفاف

 المساواة والناس

 المياة

 الصحة والفقر

 النفايات والتلوث

وجهات 
 النظر

ة بيانات ترتبط بناء  قاعد
 بالمجتمع والبيئة واالقتصاد

التوازن بين البيئة واالجتماع 
 واالقتصاد

 المتعلم
 المعلم

 التطور والشراكات

 التواصل والدينامية

 منهج النظم في حل المشاكل

باعتبار االنسان المحلية والعالمية 
محلي وعالمي واالسرة وحدة 

 اجتماعية اساس

القيم االقتصادية والقيم الدينية 
واالجتماعية تتنافس من حيث 

 االهمية

اليمكن للعلوم والتكنلوجيا القدرة 
 على حل المشاكل

التوافق مع متطلبات المجتمع  القيم
والقيم وبناء قاعدة بيئية ترتبط 

 بالمحلية 

 المتعلم احترام االرض وحماية مواردها
 تفهم الحياة المعلم

 الديمقراطية والتشاركية

 المساواة ومكافحة التمييز والفقر 

 المحلية والموروث والسياق
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 الجانب التطبيقي 

موعة جة من المؤشرات والتي تعتمد على ماعتمد البحث ومن خالل الجانب التطبيقي التوصل الى مجموع
اخرى من القيم تم استنباطها من الجانب النظري بغية اعتمادها  كمؤشرات وعلى وفق استمارة بحثية 

 اعدت لهذا الغرض بغية التوصل الى النتائج الخاصة بالجانب التطبيقي.

 مؤشرات القياس: -أ

اعتمد البحث مجموعة من المؤشرات ترتبط بثالث متغيرات اساسية خاصة باستدامة التعليم من 
خالل المنهج الدراسي ، المتعلم والمعلم ومجموعة المفردات االساسية التي تم استنباطها من 
الجانب النظري بغية اعتبارها اداة للقياس تبعا الى حالة استبانة لمجموعه من طلبة الهندسة 

معمارية ومدرسي المنهج الدراسي ومجموعه اخرى من المهندسين المعماريين الذي يزاولون ال
المهنة المعمارية . ان الهدف من ذلك التعرف على اثر المتغيرات الثالثة انفة الذكر في تجسيد 
 مفاهيم االستدامة في المنتج المعماري والحضري ومعرفة اثر ذلك في التنمية المستدامة تبعا الى
متغيرات المعرفة والمهارات والقضايا ووجهات النظر والقيم التي ترتبط بالحلول والتي تعتبر 

 االساس في العملية التعليمية . 
 الحالة الدراسية والعينة واالستبيان:  -ب

الذي بابل و جامعة –في كلية الهندسة  العمارةتم االعتماد على المقررات الدراسية لقسم الهندسة
 باعتباره القسم االم بالنسبة لبقية االقسام من قسم هندسة العمارة في جامعة بغداد تم استنباطه 

المعمارية في بقية الجامعات العراقية ، اضافة الى جميع االقسام المعمارية االخرى اعتمدت 
منهج ومقررات القسم اعاله في تحديد اهدافها العامة والخاصة.استنادا الى )المنهج الدراسي 

( فان المنهج اعاله 2007-2006)هندسة المعمارية في كلية الهندسة لجامعة بغداد للعام لقسم ال
( طالبا سنويا  25بالنسبة للدراسة االولية اشتمل خمس سنوات تقويمية للدراسة االولية  وبمعدل )

 %52,8في حين شكلت الدروس العملية  %47,2شكلت الدروس النظرية نسبة  .وبتخصص عام
اما المواد الهندسية فكانت بواقع  %14,8العام.وكانت نسبة المواد االساسية  من المجموع

ي. لم تشتمل المقررات الخاصة من المجموع الكل %2,7، اما المواد الثقاقية فقد شكلت  52,5%
بالمنهج الدراسي مقررات خاصة عن االستدامة ولكن من خالل مفردات اعتمدت ضمن 

عماري ، البيئة والمناخ ، مباديء التخطيط ، نظريات العمارة محاضرات مقررات )التصميم الم
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من مجموع مفردات  %10، نظريات التصميم الحضري( وان مايشكله ذلك بنسبة التزيد عن 
( 15كل مقرر والتي اتصفت  باالبتعاد عن الصيغة التكاملية فيما بينها .شمل االستبيان اختيار )

انتخابها لهذا االساس وعلى وفق المقابلة الشخصية  ، من مستبينا من كل من العينات التي تم 
 قسم هندسة العمارة لجامعة بابل و جامعة بغداد . 

 االختبار ونتاتج االختبار: -ج

هذا تم اعتماد استمارة مسحية تضمنت مجموعه من االسئلة حول اسس ومبادئ تعليم التنمية المستدامة 
معرفة درجة العالقة بين المبادئ االساسية للتنمية المستدامة وعالقة في االقسام المعمارية العراقية بغية 

ذلك بالمنتج المعماري ودور المعلم والمتعلم واثر المنهج الدراسي في ذلك. وقد تم اعتماد االستبيان 
وعلى وفق المقابالت الشخصية التي قام بها الباحث للمجموعة المنتخبة . تضمنت االستمارة مجموعه 

 ول وقد تم اختيار عينة من ثالث مستويات :من الحق

 طالبة وطالبا معماريا من هم في المرحلة الدراسية الخامسة  12 -

تدريسي من المعماريين الذين يقومون بالعملية التعلمية في االقسام المعمارية لجامعتي بابل  12 -
 وبغداد .

وممارسة المهنة المعمارية  مهندسا معماريا محترفا ممن يقومون بعملية التصميم المعماري 12 -
. 

لقد شملت عملية االستبيان االجابة على مندرجات االستمارة المسحية التي صممت لهذا الغرض 
وعلى ثالث مراحل تبعا للفئات المنتخبة انفة الذكر ، بغية معرفة مدى التطابق والتناقض في االراء 

 المتبع في التعليم المعماري والذي يكاد يكونحول العملية التعليمية المعمارية ودرجة فاعلية المنهج 
متشابها لكافة االقسام المعمارية في المدارس العراقية .يهدف االختبار التعرف على درجة القصور 
في التعليم المستدام من خالل المنهج والمعلم والمتعلم ومعرفة اهم الفجوات التي يستوجب تالفيها 

دام ، هذا من جهة ومعرفة درجة ارتباط ذلك بالمبادئ االساسية بغية التوصل الى تعليم معماري مست
للتنمية المستدامة التي تعتبر المفاتيح االساسية للتعليم المستدام .لقد اعتمدت االستمارة المسحية ثالث 

 مستويات من االسئلة ترتبط بالمنهج االكاديمي والمتعلم والمعلم وحسب االتي  :
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ديمي من خالل عالقة المنهج بمفاهيم االستدامة وبالمفاهيم المعاصرة مستوى يرتبط بالمنهج االكا -
، درجة التكامل مابين مفردات المقررات المختلفة ، درجة التوازن بين الجانب النظري والجانب 
التطبيقي والمختبري البحثي ، درجة انعكاس الحلول استنادا الى مفهوم المحلية ذات البعد الثقافي 

المناهج متطلبات االستدامة البييئية واالقتصادية واالجتماعية ودرجة تاثير  ، تضمين مفردات
المفردات فيما يخص االستدامة واالستعداد النفسي والتوجهات والدافعية واثرها في المتعلم 

 والمعلم بصورة شاملة  .

التفكير.  يمستوى يرتبط بجانب المتعلم من خالل الخلفية الثقافية العامة والعمرانية واثرها ف -
اسلوب التعلم وقدرته على تخطي التلقين نحو التحليل والتركيب ، قدرة المتعلم على المناقشات 
وابداء الراي النقدي ،امكانيته على العمل الجماعي والفردي ، القدرة على جمع اليانات وتحليلها 

ي دى االستعداد النفس، المقدرة على استخدام الحواسيب وبراميجياتها نحو العملية االبداعية، م
 للمتعلم في تجسيد مفاهيم االستدامة وما ينعكس ذلك من خالل االطر الثقافية والمحلية .

مستوى ثالث يرتبط بالمعلم من خالل، توجهات التعليم بما يقوم به بامالء الجوانب التدريسية  -
حدث في للتغيرات التي تباالعتماد على الثقافة الغربية بعيدة عن الواقع ، درجة مواكبة التعليم 

الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع المحلي ، قدرته التعليمية تعتمد على 
اطارالتفكيرالفردي ام من خالل طبيعة تشاركية ، درجة فرض امعلم افكاره في العملية التعليمية 

كاديمي ودرجة اهتمامه ، درجة اعتماده مؤشرات االستدامة باعتبارها من مدخالت برنامجه اال
بذلك ، درجة المامه بالمشاكل والقضايا التي تربتبط باالستدامة ، قابليته على اتخاذ قرار في 

 حل المشاكل البيئية ، درجة تاثره في الحلول الغربية دون المحلية .

 وقد بينت نتائج االختبار االتي :

 مايترتبط بالمنهج االكاديمي  :

ين الطلبة ان المنهج االكاديمي يرتبط بمفاهيم المعاصرة الخاصة من المستبين % 50اوضح -
 .%80من الخريجين ذلك اما فيما يخص التدريسيين فكانت النسبة  %40باالستدامة بينما اوضح 

منهم انه اليوجد تكامل مابين مفردات المقررات المختلفة ضمن المنهج االكاديمي  % 20اوضح  -
 بين التدريسيين . %30خريجين و بين ال %10بينما كانت النسبة 
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منهم بعدم وجود توازن بين الجانب النظري والتطبيقي من خالل استخدام  %25اوضح  -
 بالنسبة للخريجين ومثلها بالنسبة للتدريسيين . %10المختبرات بينما كانت النسبة 

ينما افي بمنهم بان المفردات ترتبط بمفاهيم المحلية والتراث واظهار الجانب الثق %25اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين . %90بالنسبة للخريجين و %70كانت النسبة 

منهم بان ماموجود من مقررات تهتم باالستدامة تتضمن مفاهيم البيئة  %70اوضح فيما بين  -
 بالنسبة للتدريسيين. %90بالنسبة للخريجين و %50واالقتصاد والجانب االجتماعي وكانت 

ة بان مفردات االستدامة تؤثر في العملية شاملة من خالل المتعلم من الطلب %50اوضح فيما بين  -
 بالنسبة للتدريسيين. %80بالنسبة للخريجين و %50والمعلم وكانت 

من الطلبة بان مفاهيم االستدامة تؤثر في الدافعية واالستعداد النفسي  %60اوضح فيما بين  -
 للتدريسيين.بالنسبة  %60بالنسبة للخريجين و %70والتوجهات  وكانت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مايترتبط بالمتعلم:

من المتعلمين  بعدم امتالكهم خلفية ثقافية حول االستدامة واالستدامة العمرانية و  %80اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين اوضحوا ان الطلبة اليملكون ذلك. %100بالنسبة للخريجين و 70%

بالنسبة للخريجين  %70والتركيب منهم بامكانيتهم تخطي التلقين نحو التحليل  %90اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين . %80و
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بالنسبة  %70منهم بان لهم القدرة على المناقشات والنقد بينما كانت النسبة  %60اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين . %40للخريجين و

بالنسبة للخريجين  %50منهم بان بقدرتهم على العمل الجماعي وكانت  %80اوضح فيما بين  -
 بالنسبة للتدريسيين. %60و

بالنسبة  %70منهم بان بقدرتهم على جمع البيانات وتحليلها وكانت  %90اوضح فيما بين  -
 بالنسبة للتدريسيين. %70للخريجين و

 %70منهم بان بقدرتهم على استخدام الحواسيب وبرامجياتها وكانت  %100اوضح فيما بين  -
 بالنسبة للتدريسيين. %40بالنسبة للخريجين و

منهم بان بقدرتهم باستعدادهم النفسي في التوجه نحو حلول االستدامة واظهار  %50ضح فيما بين او
بالنسبة للتدريسيين. %60بالنسبة للخريجين و %70الجوانب المحلية لتاثرهم بالمفاهيم الغربية وكانت   

 
 
 
 
 
 
 
 

 مايرتبط بالمعلم 
تتجه نحو الثقافة الغربية بينما اوضح من المستبينين الطلبة ان توجهات معلميهم  % 80اوضح -

 .%40من الخريجين ذلك اما فيما يخص التدريسيين فكانت النسبة  80%

منهم بين ان التدريسيين اليكترثون الى المشاكل البيئية واالقتصادية واالجتماعية  % 60اوضح  -
 بين التدريسيين . %10بين الخريجين و  %50المحلية بينما كانت النسبة 

منهم بفردانية تفكير التدريسي وبفرض افكاره على الطالب بينما كانت النسبة  %50اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين . %10بالنسبة للخريجين  30%
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بالنسبة  %50منهم بان اعتماد التدريسي مفاهيم االستدامة بينما كانت النسبة  %30اوضح  -
 بالنسبة للتدريسيين . %90للخريجين و

كانت و لمام التدريسي بالمشاكل والقضايا التي ترتبط باالستدامة نهم بام %70اوضح فيما بين  -
 .بالنسبة للتدريسيين %90بالنسبة للخريجين و 30%

بالنسبة للخريجين  %50وكانت  بامكانية التدريسي بحل المشاكل البيئية منهم  %60اوضح  -
 .بالنسبة للتدريسيين %70و

بالنسبة  %50وكانت  تاثر التدريسي بالثقافة الغربية دون المحلية منهم  %70اوضح فيما بين  -
للخريجين  .بالنسبة للتدريسيين %60و

 

 

 

 

 

  النتائج

ان تحديات االستدامة تتمحور من خالل عوامل البعد الدينامكيي للتكنلوجيا واالقتصاد وتزايد  -
بيئية الرتباط بين التنمية الالسكان والتغيرات البيئية واالجتماعية والثقافية وهي تعبر عن ا

واالقتصادية ، والتي تدعو الى االهتمام بالبيئة ومواردها الطبيعية فبذلك انتهت الهوة التي تفصل 
بين البيئة واالقتصاد ، فاليمكن تحقيق تنمية اقتصادية في ظل تلوث بيئي قائم على استنزاف 

 سترتيجية العالمية لصون الطبيعة (.الموارد وتدمير النظام الحيوي للطبيعة تبعا الى ) اال

-2005ضمن برنامج منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) 2103قد حددت اليونسكو ،  -
بان على التدريس والتعليم ان يوجه نحو مجموعة من المحددات التي ترتبط بالمجاالت ( 2013

االجتماعية واالقتصادية والبيئية من خالل مفاهيم المعرفة التي ترتبط بمعرفة ماتحتاجه التنمية 
المستدامة والمهارات  من خالل التحكم بمتطلبات التنمية والقضايا التي ترتبط بالمجتمع المحلي 
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ووجهات النظر المتعلقة بجمع بيانات االستدامة وهذه جميعا مرتبطة بالقيم والمحلية وقيم 
المجتمعات كجانب ثقافي يتعلق بالجانب الثقافي وتنوعه عبر المجتمعات المختلفة وبذلك يظهر 

 المرتكز الثقافي جنبا الى جنب مرتكزات المجتمع والبيئة واالقتصاد.

نه القدرة على تشغيل المعلومات ، فمن خالله يتم التقدم واإلصالح يعتبرالتعليم المستدام بأ -
االجتماعي والتعليم هو عملية تلقي المعرفة والقيم والمهارات من خالل الدراسة او تنمية الخبرة 
نحو تغيير دائم في السلوك بالشكل الذي يعمل على توجيه سلوك الفرد المتعلم وان العملية 

العمرانية هي عملية تعليمية ترتبط بكل مايهتم بالجوانب العمرانية والبيئية التعليمية المعمارية و
انتاج عقول ناضجة لها االمكانية في التعامل البناء مع اساسها  واالجتماعية واالقتصادية

 المواطنين بشكل يجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم االخالقية واالجتماعية والثقافية .

االساسية في التعليم المعماري تتمحور من خالل ثالثة اقطاب اساسية)المنهج ان االطراف  -
االكاديمي والمعلم والمتعلم( ، وان كل من هذه االقطاب يفترض ان تكون لها سماتها ومؤهالتها 

 نحو تحقيق العملية التعليمية المتكاملة نحو تعليم عمراني مستدام.

نحو معرفة وتطبيق المفاهيم االساسية التي ترتبط  يرتبط مفهوم استدامة التعليم العمراني -
باالستدامة العمرانية على مستوى البيئة وعلى وفق القيم التي ترتبط بحفظ الطاقة ومصادرها 
والتلوث والموارد والمواد االولية واخرى ترتبط بالجانب االجتماعي تبعا الى قيم االنسان 

اما على الجانب االقتصادي فيرتبط بقيم استغالل واالختيار والنفوذية واالمان والخصوصية ، 
الطاقة وحفظ الموراد وتدوير النفايات واستدامة التشغيل، بغية تكوين بيئة عمرانية مستدامة 

 والتي تعتبر االساس لعيش االنسان .

بينت الدراسة التطبيقية بان هناك اخالل في جانب البرنامج االكاديمي من خالل عدم مواكبة تلك  -
رامج الستراتيجيات الالستدامة وتنميتها وعدم تكامل مفردات المقررات مع بعضها البعض الب

االخر ، كما ان البرامج االكاديمية اتصفت بانها ذات طبيعة نظرية بحتة بعيدة عن الجانب 
التطبيقي المختبري والمراكز البحثية بشكل صير الى التعامل مع مفاهيم العلم اكثر من العلم 

وان اغلب هذه البرامج قائم على االستنساخ الغربي وبذلك تتهاوى امامه مفاهيم القيم   بذاته ،
والمحلية والجانب الثقافي الذي يعبر عن خصوصية المجتمعات وامكانية تحديث الموروث بما 

 يتناسب مع الحاضر وضمن متطلبات االالتدامة بطابع محلي .
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صه الى الثقافة المسبقة بشكل تجعله مؤهال لدراسة تخصبينت الدراسة التطبيقية بافتقار المتعلم  -
، كما انه هناك فجوة مابين التعليم االعدادي والجامعي من خالل اعتماد مفهوم التلقين بدال من 
التحليل والتركيب التي تعتبر االساس في التعليم المعماري ، وعدم قدرة المتعلم على مواكبة 

على المعلومات المستلمة كما بينت عدم وجود دافعية للمتعلم نحو مفاهيم النقد والتحليل واعتماده 
 المحلية نتيجة تاثره باالنموذج الغربي.

اوضحت نتائج الدراسة التطبيقية بعدم اكتراث اغلب المعلمين بمفاهيم االستدامة وعدم تضمينها  -
ال من اهتمامه ضمن مفردات مقرراتهم ، كما ان اغلبهم يعتمد االنموذج الغربي في التعليم بد

 بالمحلية ودراسة مشاكل المجتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية .
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؛ نموذج تجربة ميداني ة في تعل مي ة اللغة العربي ة عبر تطبيق غرفة الص ف  الجودة في "

 منهج الت عل م الت جاوزي في مواد  العلوم اإلنساني ة".

 ،     PEDAGOGY  -مركز الت طوير الت ربوي  

 

 فادية كامل حسيند. 
 
 

 مدخل:
يشهد عصرنا الحالّي تحدّيات عالمّية كبرى فرضتها ثورة المعلومات، أّدت إلى حركة نشطة من    

الّتطّورات العلمّية والّتغييرات المتسارعة، وطالت كافة المجاالت والميادين االقتصادّية واالجتماعّية 
ّي، وهو حّول نحو االقتصاد المعرفوالّتربوّية وغيرها. ففي المجال االقتصادّي، شّكل هذا الّتحّدي نقطة الّت

االقتصاد المبنّي على المعارف والخبرات والموارد البشرّية والخدمات واالبتكار، وانعكس بشكل مباشر 
على قطاع الّتربية والّتعليم، فأوجد عالقة شراكة بين القطاعين، ونتَج عن هذه الّشراكة مفاهيم جديدة من 

العشرين، ومفهوم جودة الّتعليم، والجودة الّشاملة، االعتماد المدرسّي مثل مفهوم مهارات القرن الواحد و
وغيرها ... فثّمة إجماع عالمّي بين واضعي الّسياسات الّتربوّية على أّن الّتعليم هو أحد االستثمارات 

  .األكثر إنتاجّية اّلتي تمّكن الّدول من تحقيق الّتنمية المستدامة، عبر تمكين أفرادها ومجتمعاتها
من هنا نجد أّن الّتعليم لم يعد قضّية تخّص المهتمّين والمتخّصصين بالّشأن الّتربوّي فحسب، بل     

أصبح قضّية عاّمة تخّص المجتمع بأسره. وهذا ما يعّلُل سرعة الحراك العالمّي من أجل إصالح أنظمة 
ب يواكبون هذا الّتحّول الّتعليم من معايير وأهداف وخطط ومناهج؛ وسعّي الّدول إلى تخريج طّلا

االقتصادّي، بهدف الوصول إلى مستوى عاٍل من الجودة واالبتكار واإلبداع. هذا الواقع أثار تساؤالت 
على تنشئة و، ملّحة حول المعايير المطلوبة لبناء المناهج القادرة على تحقيق مستوى الجودة في الّتعليم

 ا عن مواجهة تطّورات الحياة بشكل مستمّر. جيل مؤّهل تعليميًّا لإلبداع واالبتكار، فضًل
أصبح البعد  بحيُثوفي الوقت اّلذي تسعى فيه الّدول المتقّدمة إلى توفير الّتعليم بمستواه العالمّي،     

المستقبلي للمتعّلم "إعداد مواطن يفّكر عالميًّا وينّفذ محّلًيا"، ما زال مجتمعنا العربّي يعاني من ظاهرة 
العربّي، لعالم اكانت بعض الدّول قد حققت تقّدًما على مستوى  ودة الّتعليم بشكل عام، وإنْ تدّني مستوى ج

، احتّلت قطر المرتبة األولى عربيًّا 2018-2017)فبحسب نتائج المنتدى االقتصادّي العالمّي للعام 
نان المرتبة والّتاسعة عالميًّا، ولبوالّسادسة عالميًّا، ودولة اإلمارات العربّية المّتحدة المرتبة الّثانية عربيًّا 

 عالميًّا(، لكن في الّترتيب العالمّي،  ما زال مستوى جودة الّتعليم متدنيًّا بشكل عام.  23الثالثة عربيًّا و 
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 على مستوى غرفة الّصفّ نموذج في جودة الّتعليم  -1

ولّما كانت الجودة عملّية بنائّية ومستمّرة تهدف إلى تحسين خدمة المنتج الّنهائّي،  فقد أصبحت مطلًبا     
 -أثر الّتعّلم انتقال-على "قاعدة  ترتبط بالمناخ التربوّي وتعملللفرد والجماعة، ولّما كانت جودة الّتعليم 

ة، ال لتبحَث في مفهوم جودة الّتعليم ومعاييره ، فقد جاءت هذه الورقة البحثّي1وتتغّذى من تكرار حدوثه"
إلى الّتطبيق  ّنظريّ لتخرج من الّتأطير الومستوياته، وال لُتلقي الّضوء على مفهوم االعتماد المدرسّي، إّنما 

، وتقّدم نموذج تجربة ميدانّية في تعّلمّية الّلغة العربّية عبر تطبيق المنهج الّتجاوزّي في مواّد العملّي
وم اإلنسانّية. وهي عبارة عن بحث ميدانّي تّم إعداده وتطبيقه لنيل شهادة الماجستير في الّتربية في العل

وباختصار هي تجربة تلقي الّضوء على نموذج في جودة الّتعليم على  جامعة القديس يوسف في بيروت.
 .مستوى غرفة الّصّف

المتعّلم بالماّدة الّتعّلمّية في ذاكرته أو  احتفاظ من خاللوجودة الّتعليم داخل الّصف ال تظهر      
المتعّلم على معرفة قوانين وشروط توليد أو تركيب  تظهر من خالل قدرةباسترجاعها عند الحاجة، إّنما 

تبحث في جعل كّل تعّلم جدّيد يندمج في ثروة المتعّلم الّشخصّية المكّونة أي أّنها  ماّدة الّتعّلم عند الحاجة.
الّسابقة وإدماجه داخل بنيته الّذاتّية الّثقافّية "ليصبح هذا الّتعّلم الجديد ملًكا خاصًّا لمكتسبه من مكتسباته 

 . 2ومطبوًعا بدمغته الممّيزة"
إمكانّية تفعيل ممارسة العملّية الّتعّلمية بطرق وأساليَب جديدة ِتبًعا لمفهوم تبحث في وتجربتنا هذه    

متعّلم من تعّلم الّلغة العربّية، ومن اكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات يمّكن ال ما، المنهج الّتجاوزيّ 
والكفايات الّلغوية عبر محتوى مواّد العلوم اإلنسانّية، وذلك بشكٍل ميّسر يخدم فهمه للعالقات في 

 الحاضر ويعّده لفهم المستقبل. 
 منهج الّتعّلم الّتجاوزيّ 

( interdisciplinaryالّتجاوزّي، فلقد ورد "الّتعّلم المتجاوز للمواد الّدراسّية" )أّما عن مصطلح الّتعّلم    
الّصادر عن منّظمة البكالوريا الّدولّية. والمقصود بالّتعّلم المتجاوز  ،في برنامج الّسنوات االبتدائّية

ا وُيثرى بها اسّية بل يستند إليهأن يكون الّتعّلم غير مقّيد بالحدود الّتقليدّية لمجاالت المواّد الّدر؛ المواّد
يقّدم تعليًما ذا مغزى وهذا أحد عناصره المهّمة، ويعمل  والّتعّلم الّتجاوزّي .ويفوقها من حيث المدى

على تنمية الّتفكير الّذي يرّكز على المفاهيم، حيث يفهم الّتالميذ المعارف وأنماط الّتفكير من مجموعتْي 
نها لتكوين مفهوٍم جديد، أي أّنه وتبًعا لتعريف منّظمة اليونسكو لخاّصية مواّد دراسّية أو أكثر ويدمجو

                                                           

 العشرون.،  المؤتمر الّتربوّي جودة شاملة ورؤية جديدةالّتعليم االبتدائّي : وهبه نخلة،  -1 

 .104-95، ص جودة الجودة في الّتعليمراجع: وهبه نخلة،  -2 
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تجاوز المواد الّدراسّية أّنها "تشمل الّتنّقل بين الفروع المعرفّية المختلفة وعبرها وما وراءها لتطوير 
 1رؤية جديدة وتجربة الّتعّلم."

 ّنه يؤّسس ِلَفْهٍم أعمق للعالقة المتبادلة للقضاياوتكمن أهّمّية اعتماد منهج الّتعّلم الّتجاوزّي في أ      
المعّقدة حول العالم. وهو تعّلم ال يمكن تحقيقه عبر تدريس المواّد بشكٍل منفصل كّل على حدة، فإذا كان 
جهاز الكمبيوتر المستوحى من عقل اإلنسان يمكن أن يخّزن الكثير من المعارف والمناهج من غير أن 

قل اإلنسان يخّزُن هذه المعارف والمناهج، ولكن سيكون عليه فهمها وإيجاد الّصالت يفهم شيًئا، فإّن ع
بينها، فعلى سبيل المثال، "يمكن دراسة لوحة لجيوتو من منظور تاريخ الفّن متقاطًعا مع منظور الفيزياء 

لخاّصة بالمواد ، كما يمكُن استنباط المفاهيم ا2والكيمياء وتاريخ األديان وتاريخ أوروبا والهندسة..."
بح تص  الدراسّية ودراستها وتحليلها، ومن ثّم دمجها لتكوين مفاهيم جديدة، وعبر تطبيق هذا المنهج

العملّية الّتعليمّية مثيرة لالهتمام، وذات مغزى، ألّنها ترتبط مباشرة بالحياة، "حيث يدرك المتعّلمون مدى 
يشّجعهم على االستجابة، ويؤّمن لهم مستوى عاٍل من  صلة ما يتعّلمونه بواقعهم اّلذي يعيشونه، وهذا ما

فيتضاعف لديهم الّتفاعل والّتحفيز الكتساب المعارف والمهارات، ما يخلق عالقة انتماء  3االنخراط،"
بينهم وبين والمعرفة اّلتي يكتسبونها، ومن ثّمة بينهم وبين الّلغة العربّية اّلتي ُيظهر واقُعها حاضًرا متعّثًرا 

بمستقبل عقيم ما لم يسَع المعنّيون إلى تذليل العقبات اّلتي ما انفّك المتعّلم يعاني منها في اكتسابه  وينذر
 لغته األّم. 

ولقد اخترنا اعتماد مصطلح " المنهج الّتجاوزّي"  بدل مصطلح "منهج الّتعّلم المتجاوز للمواّد      
مة التركيب الّلغوّي من جهة ثانية، وال بّد من الدراسّية" )هكذا(، بسبب عامل االختصار من جهة، وسال

أن نشير إلى أّننا لم نكن نهدف في تجربتنا  تطبيق هذا المنهج كما ورد في برنامج الّسنوات االبتدائّية، 
ولم نسَع إلى تقليده، فاالّطالع على الّتجارب الحديثة في حقل الّتربية ال يعني تقليدها و"استنساخها" بل 

فهم أصولها ومنابعها ونواتجها، واإلفادة من منهجها، بل كّنا نسعى إلى االستفادة من يعني فهمها و
خصائص هذا المنهج، عّلنا نصل إلى طرح مقاربٍة جديدة تستند في جوهرها إلى مفهوم ذلك المنهج 

ر تأمين ، عبوأسسه، وتكون قادرة على حسم الجدلّية القائمة حول واقع الّلغة العربّية وإشكالية تعليمها
 مناخ تربوّي جديد يالمس حدود الجودة في الّتعليم على مستوى غرفة الّصّف بالحّد األدنى.

 اإلجراءات الّتنفيذّية للّتجربة الميدانّية -2

                                                           

 .7صبرنامج الّسنوات االبتدائية كنموذج للتعّلم المتجاوز للمواد الدراسّية،  منّظمة البكالوريا الّدولية،  -1 
 .54: بيان؛ قّدمه أدونيس وترجمه ديمتري أفييرينوس، ص العبرمناهجّية بسراب نيكولسكو،  - 2 

6)., Editions du Rocher, Monaco, 199La Transdisciplinarité Manifeste Basarab Nicolescu, (   
 1، صبرنامج الّسنوات االبتدائية كنموذج للتعّلم المتجاوز للمواد الدراسّيةمنّظمة البكالوريا الّدولية،  - 3 
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الّشكل ، والجدل القائم حول مقاربة تعليمها بإشكالّية تعّلمّية الّلغة العربّيةانطلقنا في تجربتنا من     
لهذه المشكلة أسباًبا وعقبات تعيق سير العملّية الّتعليمّية الّتعّلمية، وتحول دون  األفضل، وافترضنا أّن

الّتمّكن من تحقيق نتائج مرضية في مستوى تحصيل مفاهيم الّلغة العربّية ومهاراتها، وأّنه يمكن تذليل 
لمتعّلمين ينّية من اهذه العقبات عبر تطبيق منهج الّتعّلم الّتجاوزّي في مواّد العلوم اإلنسانّية على ع

ن درستيْ الخامس لماألساسّي تكّونت عينّية الّدراسة من تالمذة الّصّف في مرحلة الّتعليم األساسّي. و
ربة وفق . وجرى تطبيق الّتجوثمانيَن متعّلًما سّتًة عدد المتعّلمينفي بيروت، ولقد بلغ  رسمّيتْين

 الخطوات اآلتية:
ن اختبار من الّنوع المقالّي، يهدف إلى قياس مستوى اكتساب المتعّلمين : وهو عبارة عاالختبار القبليأ -3

هارات على اعتبار أّنها الكفاية الّنهائّية اّلتي ُتبّين مدى تمّكن المتعّلمين من اكتساب م لكفاية الّتعبير الكتابّي
درسة، وذلك قبل كّل مفي على المجموعتْين الّضابطة والّتجريبّية ه تّم تطبيقوقد  ومفاهيم الّلغة العربّية. 

كتابة نص إنشائّي بمواصفات محّددة وكان على المتعّلم دقيقة(،  50) البدء بتنفيذ الّتجربة. مّدة االختبار
لى أن ع ،وهي "الّتحّدث عن الّتغييرات المناخّية اّلتي يحدثها فصل الخريف من خالل مشاهداٍت قام بها

 كلمة.   150كلمات العدد ويتداخل فيها أسلوب الّسرد والوصف والحوار"، 
 خصائص االختبار القبلّي الّسيكومترّية  
: قمنا بالّتحّقق من صدق االختبار عن طريق صدق المحّكات، وذلك عبر تأمين البيئة الّتعّلمّية الّصدق*

ّف ة في كّل مدرسة، وقد طلبنا من معّلم كّل صالمالئمة للمتعّلمين في المجموعتّين الّضابطة والّتجريبيّ 
أن يقوم هو بشرح المطلوب، واإلشراف على سير العمل كالمعتاد، من دون حضور أو تدّخل الباحثة، 

 وذلك لتأمين العامل الّنفسّي المعتاد للمتعلمين، واستبعاد أي مؤّثر خارجّي. 
ين، لم نسَع إلى الّتحّقق من ثبات االختبار وذلك لسبب: التزاًما مّنا بالموضوعّية، نعترف بأّننا الّثبات*

أّولهما يتعّلق بضيق الوقت، وبالحاجة إلنهاء الوحدة الّتعّلمّية اّلتي أعددناها ضمن الوقت المسموح به، 
وثانيهما القتناعنا بصعوبة تأمين هذا العنصر، واستحالة تكرار االختبار ضمن الّظروف البيئّية الّتعّلمية 

 سية ذاتها اّلتي كانت عليه في االختبار القبلّي.والّنف
قمنا بتأليفها وإعداد األنشطة المناسبة لها  وحدة تعّلمّية كاملة،وهي عبارة عن  :الماّدة الّتعّلمّيةب  -3

 منطلقين من روحّية المنهج الّتجاوزّي، ومعتمدين على بعض خصائصه اّلتي يمكن تطبيقها بسهولة ويسر
تناولنا فيها موضوًعا من موضوعات العلوم اإلنسانّية، جعلناها تحت عنوان و وبوسائل وأدوات بسيطة.

تأّلف هذه توقد تّم تطبيقها على المجموعة الّتجريبّية فقط في كّل مدرسة، و"، تطّور المجتمعات وتغّيرها"
 الماّدة من: 
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  ،رة لمفاهيم اآلتية )الّتغيير، الّتحّول، الّثوذهنّي حول معنى االعصف ناولت التالمهارات الّشفهّية
مناقشة الفيديو ومحتوى الّشرائح البصرّية، وحلقات نقاّش حول مضمون الماّدة ثّم الّصناعّية(، 

 المكتوبة.
 
 ت موضوع قيام الّثورة الّصناعّية عندما اكُتشف حول فيلم فيديومشاهدة تضّمنت ، المهارات المرئّية

بحلقات  ، وُأتبعتلّتغّيرات اّلتي طالت الحياة االقتصادية واالجتماعية وغيرهاوا اآللة الُبخارّية،
 هو أحد أساليب الّتعّلم في المنهج، والبحث والّتقّصيأسلوب  نقاش وطرح الّتساؤالت معتمدين

لّتغييرات ، حول موضوع اعرض الّشرائح البصرّية . ثّماّلتي تحّقق الجودة في الّتعليم الّتجاوزّي
شريحة(،  13) الّتغيير والّتحّوالتتحمل عنوان ت، حّوالت اّلتي طالت العالم في كافة المجاالوالّت

عرضنا فيها بعض  الّتغييرات والّتحّوالت اّلتي طالت الحياة، بدًءا من الوسائل الّزراعّية البدائّية 
طانيا ارّية في بريوالحمام الّزاجل إلى عصر اإلنترنت والّتكنولوجيا، مروًرا باختراع اآللة البخ

وانتشارها في العالم، ثّم اكتشاف البترول وتأثيره على حركة الّنقل والمواصالت، والعادات 
والّتقاليد، وصوًلا إلى الّثورة الّتكنولوجّية والّتغييرات الكبرى اّلتي طالت وسائل العمل، مضّمنين 

سّية، وخريطة العالم عرضنا خرائط جغرافّية )خريطة بريطانيا، خريطة أوروبا الّسيا
االستعمارّي(.وكانت بعض الّشرائح تتضّمن خرائط جغرافية )خريطة بريطانيا مكان نشأة الّثورة 
الّصناعّية، وخريطة العالم االستعمارّي اّلذي برز كنتيجة للّثورة الّصناعية والبحث عن أسواق 

لحدود فعّين المتعّلمون ا ،ساؤلأسلوب المناقشة والحوار والتّ لتصريف اإلنتاج(. واعتمدنا أيًضا 
الجغرافّية لبريطانيا ولبعض دول أوروبا القريبة منها من مثل فرنسا. وخالل الّنقاش، طرح 

  ...قّصيبالبحث والتّ المتعّلمون جملة أسئلة رغبوا بمعرفة اإلجابات عنها، فطلبنا منهم االستمرار 
 
 قد اخترنا موضوًعا من موضوعات العلوم ة، وأي الماّدة الّدراسّية المكتوب :المهارات المكتوبة

اإلنسانّية، متجاوًزا للحدود المعرفّية الّتقليدّية اّلتي نشأت عليها مناهجنا لمثل هذه المرحلة العمرّية، 
ألّن الّتركيز سيدور حول مفهوم الّتغّير تطّور المجتمعات وتغّيرها" وجعلنا عنوان للوحدة "

جعلنا الّدرس األّول ، المجتمعات. وقّسمناها إلى ثالثة دروسوالّتحّول وتأثيره على تطّور 
في أساس الموضوع، حيث تّم الّتركيز فيه على  "الّثورة الّصناعّية: تعرفها، منشأها"وعنوانه 

لّثورة "تحّوالت ا ثم الّدرس الّثاني وعنوانه تعّرف مفهوم الّثورة الّصناعّية ونشأتها وانتشارها،
الّدرس  ثمّ  ،ا فيه مجمل الّتحّوالت والّتغّيرات اّلتي نشأت كنتيجة لهذه الّثورةوتناولن الّصناعّية"

ّم الّتركيز على حيث تالّنموذج الّلبنانّي )العونة(،  –" الّتغّير في العادات والّتقاليد  الّثالث وعنوانه
ْدنا األنشطة عدالّتغيير في العادات والّتقاليد في العالم، وبشكل خاص في المجتمع الّلبنانّي. وأ
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المناسبة لكّل درس، وهي عبارة عن مجموعة من األنشطة الّتحليلّية المرتبطة بالوحدة الّتعّلمّية، 
راعينا فيها الّتدّرج في المستويات المعرفّية وفق هرم بلوم المعّدل، كما راعينا الّتداخل والّتقاطع 

عارف، بشكل يتالءم مع خصائص المنهج بين المهارات الّلغوّية ومهارات العلوم اإلنسانّية والم
 الّتجاوزّي، ومن هذه الخصائص:

 
 

ولّما كان هذا المنهج مبنيًّا على الّتعّلم المفهومّي، فقد سعينا إلى الّتركيز على  :الّتعّلم المفهوميّ   -
وآثرنا أن تكون مندمجة مع مفاهيم ماّدة الّلغة العربّية، وعلى وجه الخصوص المفاهيم ، المفاهيم

المناسبة للمنهج الّدراسي العادّي والمتوقَّع دراستها في الفترة الّزمنّية اّلتي ننّفذ فيها الّتجربة. 
فانطلقنا من فكرة مركزّية تتعّلق بموضوع الوحدة، ومنها استخلصنا المفاهيم األساسّية وتفّرعنا 

قنا المركّزية اّلتي انطل منها إلى جملة مفاهيم فرعّية ومّتصلة وصوًلا إلى تعميمات تؤّكد الفكرة
 منها.

وُيوضح  الّشكل اآلتي المفاهيم األساسّية المنبثقة من المنهج الّتجاوزّي، وكيفّية ارتباطها بالمفاهيم      
المّتصلة والفرعّية المتعّلقة بماّدة العلوم اإلنسانّية، واندماجها مع المفاهيم الّلغوّية، وعالقتها مع الفكرة 

 تختصر موضوع الوحدة الّتعّلمّية اّلتي يقوم عليها محتوى الماّدة في هذه الّتجربة. المركزّية اّلتي
 

 تطّور المجتمعات وتغّيرها الوحدة:
 .الّتغيير يساهم في تطّور المجتمعات وتحّولها من حالة إلى حالة أفضل الفكرة المركزّية:

 
 الّتغيير                     المنظور:    الّسببّية                     المفاهيم الّرئيسة

 )الحاجة إلى الّراحة(    )التحّول من حالة إلى حالة أفضل(      ) المجتمعات(            
 

 :     االستمرارّية           الّتقّدم             الّتكنولوجياالمفاهيم المّتصلة
تحديد  –العادات والّتقاليد  –بقات االجتماعّية الّط –الّتحّول في وسائل العمل     المفاهيم الفرعّية:

 األماكن الجغرافية ....
 

دخول األحرف )ك، ب، ف، و، ل(  –:    كتابة الّتاء في آخر االسم والفعل المفاهيم الّلغوّية اإلمالئّية
 على الكلمات المبتدئة بأل التعريف.
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وب الّنصّ اإلخبارّي(، المضارع المرفوع والمنص: الفعل الماضي )وظيفته في المفاهيم الّلغوّية الّنحوّية

 والمجزوم )وظيفة المضارع في الّنّص الّتفسيرّي(.
 

 الّتطّور يعني الّتغيير من حالة إلى حالة أفضل. - الّتعميمات:
 الـّتغيير يساهم في تطّور المجتمعات. -
كاّفة  م ينعكس علىالّتطّور يبدأ بحالة معّينة ) اختراع اآللة... تغيير وسائل العمل...( ث -

 .مجاالت الحياة
 (، يوضح شبكة المفاهيم وترابطها بالوحدة وبالفكرة المركزّية.1الّشكل  رقم )

   
أثناء تنفيذ العمل راعينا قواعد وأصول تعّلمية القراءة الجهرّية، والّصامتة،  : المفاهيم الّلغوّية -

وفهم الّنص المقروء، كما راعينا اكتساب المفاهيم الّلغوّية اّلتي أشرنا إليها في الّشكل رقم 
(، فضًلا عن مناقشة األنشطة الّشفهّية والكتابّية، حيث جرى إعدادها وفق سّلم المعرفة 1)

 عند بلوم.المعّدل 
وهي كثيرة، استعملنا ما يناسب البيئة الّصفّية من مثل  :استراتيجّيات الّتعّلم المختلفة -

 استراتيجّيات العمل الفريقّي، الّثنائّي والفردّي، واستراتيجّية "فّكر، زاوج، شارك"... 
، الّتعّلم مفاهيملواالستيعاب المبنّي على ا، البحث والّتقّصيّ فقد اعتمدنا أسلوب : أساليب الّتعّلم -

 الّتعّلم الّتمايزّي.الّتعاونّي الفّعال، الفردّي، والّثنائّي، كما اعتمدنا 
في نهاية كّل درس وضعنا مهّمة كتابّية وكان على كّل متعّلم أن يكتب نصًّا  :المهّمة الكتابّية -

وعات ن موضإخباريًّا بأسلوبه الخاّص، أي أْن يكتب استجابة أدبّية يتناول فيها موضوًعا م
الّثورة الّصناعّية مستثمًرا معلوماته اّلتي اكتسبها، من مثل ماذا تعّلم عن الّثورة الّصناعّية؟ 
وماذا اكتسب من معارَف جديدٍة متداخلة ومترابطة؟ ما أبرز الّتحّوالت والّتغّييرات اّلتي 

بدًيا م؟ قاليدتمّخضت عن اختراع اآللة؟ وكيف انعكست هذه الّتغييرات على العادات والّت
  رأيه وانطباعاته حول هذه الّتجربة التعليمّية الجديدة، ورابًطا إّياها بالحياة الُمعاشة.

 
ّل تّم تطبيقه على الّشعبتين في ككتابة نّص إنشائّي، وهو عبارة عن : االختبار البعديّ  ج -3

قياس مستوى اكتساب يهدف إلى مدرسة )أي على المجموعة الّضابطة والمجموعة الّتجريبّية(، و
حناها بعد تنفيذ الّتجربة، والّتحّقق من صّحة الفرضّية اّلتي طر المتعّلمين لمهارة الّتعبير الكتابّي

دون وقد تّم تنفيذه على الّشعبتين في المدرستين و في مقّدمة بحثنا، واّلتي قامت تجربتنا عليها.
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ار ّية اّلتي تعّرض لها المتعّلمون في االختبتدّخل من الباحثة، ليكون منسجًما مع البيئة الّتعّلم
دقيقة. واعتمدنا أن يكون االختبار البعدّي عبارة عن نّص تعبيرّي  50القبلّي. مّدة االختبار 

كلمة. وقد طرحنا على المتعّلمين موضوًعا يتداخل فيه العلم  150بحجم االختبار القبلّي، أي 
الم ّية في تعليم هذه الفئة العمرّية اّلتي يستهويها عوالخيال، مستفيدين بذلك من خبرتنا الّشخص

الخيال العلمّي، وجعلنا نصّ الموضوع  يستوجب استثمار المعلومات والمفاهيم والمخزون الّلغوّي 
من مصطلحات ومفردات تمّ اكتسابها خالل فترة الّتجربة الميدانّية، على أن تقدَّم بوضعّية خيالّية، 

بأسلوب يتداخل فيه الّسرد والوصف والّتفسير، من غير أن نلفت نظر  فيكتب المتعّلم ما حدث
المتعّلمين إلى نمط الّتعبير الكتابّي كُمسّمى، فقد عملنا على إكسابهم مفهوم نمط الّتعبير بشكل 
عفويّ عبر أنشطة العمل الميدانّي، مبتعدين عن تعقيدات الّتسميات اّلتي قد تعيق الفهم واالكتساب 

 مرحلة. في هذه ال
 

 
 تقويم االختبارْين القبلّي والبعديّ  د-3

 ُيظهر الجدول اآلتّي المعايير اّلتي اعتمدناها في تحليل وتقويم االختبارْين القبلّي والبعدّي.     
الّرمو المعايير                       

 ز        
    

 5 4 3 2 1 المعارف الّلغوّية
      عدد كلمات الّنص المكتوب

      سالمة الّلغة: توظيف القواعد الّصرفّية والّنحوّية
      سالمة الّلغة: توظيف القواعد اإلمالئّية

 المخزون الّلغوّي: 
 استعمال المصطلحات،

 المفاهيم،  
 الحقل المعجمي المالئم للموضوع،

     

      سالمة الّصياغة
 5 4 3 2 1 المعارف الّثقافّية
      المنتج لما هو مطلوبمالءمة العمل 

      غنى األفكار وعمقها وربطها بالحياة المعاشة
      البقاء في إطار الموضوع 
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      الّتسلسل المنطقّي في عرض األفكار
      الفرادة واإلبداع

 5 4 3 2 1 معارف قواعد كتابة الّنصّ 
 مراعاة بنية الّنّص:

 الّسرد 
 الوصف 
 الحوار 
 الّتفسير

     

      مراعاة مؤّشرات الّنمط المطلوب
      الّتماسك واالنسجام الّداخلّي

 العرض واإلخراج: 
 اعتماد بنية الموضوع المقالّي: مقّدمة، جسم وخاتمة

 ترك مسافة في بداية الفقرة
 استعمال عالمات الوقف

     

  ( معايير كتابة نّص تحليلّي.1جدول رقم )            
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 نتائج الّتقويم ه-3       
بعدّي عّما تقّدًما الفًتا في االختبار ال -في المدرستين–لقد حّقق المتعّلمون في المجموعة الّتجريبّية       

كانوا عليه في االختبار القبلّي. وسجّلوا تحّسًنا في المعارف الّلغوية والّثقافّية ومعارف قواعد كتابة الّنّص، 
سبة نفسها في كافة المعايير. ومن المعايير اّلتي الحظنا تحّسًنا واضًحا فيها ولكن،  لم يأِت الّتحّسن بالنّ 

 85و 30هو معيار عدد الكلمات، ففي الوقت اّلذي تراوح عدد الكلمات عند معظم المتعّلمين ما بين 
ع مع كلمة، وترافق هذا االرتفا 150َو  120كلمة في االختبار القبلّي، ارتفع في االختبار البعدّي إلى 

معيار البقاء في إطار الموضوع، ألّننا لمسنا عند البعض في االختبار القبلّي عدًدا مرتفًعا من الكلمات، 
لكّنه خارج الموضوع، وبذلك تسقط أهمية عدد الكلمات مهما كان مرتفًعا ما دام ال يخدم الّسياق وال 

لمات ا الحظنا تحّسًنا الفًتا في عدد الكتعّبر األفكار الواردة في الموضوع عن نّص متماسك. في حين أّنن
مع البقاء في إطار الموضوع في االختبار البعدّي. وهذا إن دّل على شيء، فهو يدّل على تحّسن في  
الّدافعّية عند المتعّلمين نحو الكتابة، ويعود الّسبب في ذلك إلى اكتسابهم مخزوًنا لغويًّا غنيًّا ومرتبًطا 

ضوع المعاَلج، والمعلومات المكتسبة ترتبط بحياتهم وال تنفصل عنها كما يحصل بالموضوع، كما أنّ المو
في الكثير من المواّد الّتعليمّية، حيث يشعر المتعّلمون بأّن المعرفة ُأسقطت عليهم إسقاًطا، وأجبروا على 

وّية، ّية والّنححفظها والّتفاعل معها وهم ال ينتمون إليها. أّما سالمة الّصياغة وتوظيف القواعد الّصرف
والقواعد اإلمالئّية،  فكان الّتحّسن فيها نسبيًّا وتراوح بين المحّقق والمتطّور اّلذي ما زال يحتاج إلى 
بعض المساعدة. كما سّجل معيار "مراعاة بنية الّنّص" أيًضا تحّسًنا الفًتا من حيث تقسيم الّنّص إلى مقّدمة 

قرة. وغالب الّظن أّن الّسبب الّرئيسّي لهذا الّتقّدم هو شعور وجسم وخاتمة وترك مسافة في بداية كّل ف
المتعّلمين باالنتماء إلى الماّدة اّلتي يتعّلمونها، ليس فقط من حيث الموضوع  وارتباطه بحياتهم وبالعالم 

اّلذي  ممن حولهم، متجاوًزا حدود المواّد الّدراسّية الّتقليدّية، بل أيًضا من حيث دورهم في عملّية الّتعّل
وّقع ويبحث يتساءل ويناقش ويحّلل ويت المتعّلم تغّير من موقع المتلّقي إلى محور العملّية الّتعّلمّية، فصار

 بذلك فعل الّتعّلم الّذاتي.     عن المعرفة، محّقًقا
لّنهائّية ا لقد تبّين بعد دراسة الّنتائج صّحة الفرضّية اّلتي أطلقناها في بحثنا هذا، إذ أظهرت الّنتيجة     

لتحليل هذه األرقام وجود فروق داّلة إحصائيًّا بين نتائج المجموعة الّضابطة من متعّلمي الّصّف الخامس 
الّذين يتعّلمون تبًعا للمنهج الّلبناني والمجموعة الّتجريبّية من اّلذين يتعّلمون بحسب منهج الّتعّلم الّتجاوزّي 

لّلغة ينا الّتجربة الميدانية فيهما.  ولقد أّكدت هذه الفرضّية أّن تعّلمّية االمدرستين الّرسمّيتين الّلتين أجر في
العربّية عبر تطبيق المنهج التجاوزّي تساعد في تحسين مستوى الّتحصيل لمفاهيم ومهارات الّلغة العربّية 

توى الّلغة مس مدى تحّسنب المتعّلقعند متعّلمي الّصّف الخامس، وبذلك نكون قد أجبنا أيًضا عن الّسؤال 
العربّية في المدارس اّلتي اعتمدت تطبيق المنهج الّتجاوزي، ففي تجربة مقتضبة من حيث المّدة الّزمنّية 
والوسائل والموارد حّقق المتعّلمون تقّدًما بنسبة الّضعف، فكيف بتطبيق منهج دراسّي متكامل؟ هذا إذا 
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 ل تنفيذ الماّدة الّدراسّية اّلذي عكَس نجاًحا للّتجربة لمما تكّلمنا أيًضا عن تفاعل واندماج المتعّلمين خال
 نكن نتوّقعه.

 
 
 

 مقابلة نتائج العينّية الّضابطة بالعينّية الّتجريبّية في كّل مدرسة.و  -3

يمكننا قراءة كّل من هذْين  الّرسمين البيانّيْين أفقيًّا، ومالحظة الفرق بين االختبار القبلّي عند    
طة والمجموعة الّتجريبّية، وعموديًّا ومالحظة الفرق في االختبار البعدّي عند كّل المجموعة الّضاب

 مجموعة.
 Xمدرسة الفي  -أ

 العينّية الّتجريبّية  العينّية الّضابطة 
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 Yفي مدرسة  -أ

 العينّية الّتجريبّية  العينّية الّضابطة 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 الّتقويممحّكات 

حّقق األهداف والكفايات تحقيًقا ممتاًزا، وباستقاللّية تاّمة، وقّدم إنتاًجا متمّيًزا وفيه = متمّيز:  1
 فرادة.

 حّقق األهداف والكفايات تحقيًقا جّيًدا جدًّا وباستقاللّية، وقّدم إنتاًجا جّيًدا ومناسًبا.= محّقق:  2        
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األهداف والكفايات،  ويحتاج في بعض األحيان إلى هو في طور تحقيق = متطّور:  3
هو مبتدئ في تحقيق األهداف والكفايات،  = مقبول جزئيًّا: 4 المساعدة، وقّدم إنتاًجا جّيًدا.

 ويحتاج إلى المساعدة في معظم األحيان، وقّدَم إنتاًجا مقبوًلا نوًعا ما، أو مقبوًلا جزئًيا.
 ه غير مقبول ودون المستوى المطلوب بكثير.عمله غير كاٍف وإنتاج= غير كاٍف: 5

 استنتاجات وتوصيات:   
  ّإّن هذه الّتجربة أّكدت لنا إمكانّية تطبيق المنهج إمكانّية تطبيق منهج الّتعّلم الّتجاوزي :

الّتجاوزي في المدارس الخاّصة أو الّرسمّية بدون الغوص في خصائص هذا المنهج بعمق. 
هج الّتجاوزّي بكّل عناصره وأسسه، وعمق دالالته وأبعاده كما فليس بالّضرورة تطبيق المن

ورد في برنامج الّسنوات االبتدائّية، ألّنه كما ذكرنا يحتاج إلى الكثير من الّتخطيط والّتنظيم 
والّتنسيق والّتدريب على المستوى اإلدارّي كما على مستوى الهيئة الّتعليمّية، وبالمقابل هذا 

حاولة إن لم تتوافر لدينا كّل العناصر الّلازمة. ولعّل نتائج الّتجربة ال يعني  تجاهل الم
الميدانّية تؤّكد كالمنا، إذ بعيًدا عن متطّلبات المنهج بكّل عناصره وتفصيالته وتعقيداته، 
استطعنا وبإمكانّيات متواضعة، تحقيق نتائج مرضية. ولقد أثبتت الّنتائج الّرقمّية صّحة 

لّنتائج نجاح الّتجربة، وتقّدم مستوى تحصيل المتعّلمين في كفايات الّلغة فرضّيتنا، وسّجلت ا
 العربّية ومهاراتها. 

  :"قبل البحث بتطبيق أّي المنهج جديد ال بّد من تأمين عامل أساسّي ومهّم  "قابلّية الّتعديل
لمرونة ا هو "قابلية الّتعديل". فلقد أشاد الكثير من الباحثين الّتربويين بأهمّية "مفاهيم

، كأساس إلحداث 1والمطاوعة في الّسلوك اإلنسانيّ عموًما، وفي مضمار الّتعّلم بشكل خاّص"
الّتغيير، وال بّد ألّي تغيير في المجال الّتربوّي أن يبدأ من وجود االستعداد واالقتناع بمفهوم 

من أكثر اّلذين ( كانت Anastasyقابلية الّتعديل، ولعّل عالمة الّنفس األمريكّية أنستازي )
أشادوا بمفهوم "قابلّية الّتعديل"، وأّكدت على أّن "هناك اعتقادات خاطئة تستلزم الّتصحيح 
بخصوص قابلّية الّسلوك للّتعديل أو الّتغيير، وأّنه ال المنشأ الوراثّي وال الّتفكير الّشعبّي 

 هو االنتقال من الّتعاطي ، وإنّ أهمّ تغيير في طرائق البحث الّتربوّي2يمنعان حدوث الّتغيير."
( "المتغّيرات المستقّرة الجامدة، إلى االهتمام Bloomمع ما سّماه العالم الّتربوّي بلوم )

بالمتغّيرات اّلتي تقبل الّتعديل قبل حدوث عمّليات الّتعّلم والّتعليم". وفي لبنان، كما في الّساحة 
                                                           

 .165-164الّتعّلم، ص: قابلّية  الّدراسات الّتربوّيةأحمد صيداوي،   -1 
(، عّلمت في جامعات 2001-1908عالمة نفس أمريكّية، ولدت في مدينة نيويورك في الواليات المّتحدة األمريكّية، ) أنستازيا -2 

بيرة حول كاهمات مفهومّية كولومبيا، وبارنارد، حائزة على قالدة العلوم الوطنّية في مجال العلوم الّسلوكّية واالجتماعّية، قّدمت مس
 تي يتأّثر بها الّنمّو الّنفسّي من العوامل البيئّية والّتجريبّية.اّل الّطرق

(Anne Anastasi, The Cultivation of Deversity, American Psychologist, Dec 1972). 



 

331 
 

م ُتعّد بهدف اإلصالح والّتطوير والّتقوي العربّية نشهد الكثير من األبحاث والمؤتمرات الّتي
والّتعديل والّتغيير، ما يعني أّن قابلية الّتعديل متوّفرة، لكّن المشكلة تبقى في توافق المعنيين 

 على توحيد الّرؤية باإلصالح، ثّم المباشرة بالّتطبيق والّتطوير مع االستمرارّية بذلك.

 
  :سياسة الّتعليم في عصرنا الحاضر تتأّثر باالّتجاهات  بما أّنإعادة الّنظر بهيكلّية المناهج

العالمّية أكثر من أي وقت مضى نظًرا للتطّورات اّلتي حصلت في مجال الحياة، بات علينا 
أن نفّكر في منهج "تفوق مخرجاُته على مدخالِته، ويقوم على دمج المواّد الّدراسّية وإزالة 

 دة مترابطة ومتشابكة، لتنشئة متعّلمين يتمّتعون بفكرالحدود بينها، والّنظر إلى المعرفة كوح
ناقد، وحسّ المبادرة واإلبداع، ويكون وسيلة إلعداد األفراد والجماعات لحياة المستقبل وليس 
الحاضر فقط، ووسيلة لتنمية مواهبهم وتمكينهم ليكونوا سبًبا في الّتقّدم االقتصادي 

 للمجتمعات.
  :طرائق الّتعليم واستعمال االستراتيجّيات وفق ما يتطّلبه المقام  إّن تنويعالّطرائق الّناشطة

التعليمّي ال تؤّدي إلى تحسين جودة الّتعليم، لكّنها يمكن أن تكون "مفتاح تحسين العملّية 
، وبهذا الّسياق يمكن االستفادة من أساليب الّتعّلم في المنهج الّتجاوزّي، كونها نوع 1الّتعّلمّية"

الّتربوّية الّشخصّية اّلتي يّتخذها المتعّلم الكتساب المعرفة والمهارات والمفاهيم اإلجراءات من 
وبهذا نكون قد نقلنا المتعّلم إلى محور العملّية الّتعّلمّية، وأصبحت مهّمته  خالل عملّية الّتعّلم.

بحيث  ،البحث والّتقّصيالّتعّلم بينما مهّمة المعّلم اإلشراف والّتوجيه. ومن هذه األساليب 
يطرح المعّلم المشكلة ويدعو المتعّلمين إلى المالحظة والّتأّمل، "فيطّور المتعّلمون أسئلتهم 
ويضعون الفرضّيات لها، ثمّ يشترك المعّلم مع تالمذته في البحث عن المعرفة وجمع البيانات 

ائج تفي ضوء الّتساؤالت والفرضّيات، ويتّم تحليلها ومناقشتها واختبارها وتفسير الّن
 وصوًلا إلى القيام بفعل. 2وتعليلها،"

 :يمكن أن يتحّقق هذا األسلوب تلقائيًّا إذا تّمت عملّية الّتعّلم  االستيعاب المبنّي على المفاهيم
روع المفاهيم من أجل تعميق الفالمتعّلم شف تكوفق استراتيجّيات الّتعّلم المفهومي، حيث ي

لى توليد ، ويصبح بالّتالي قادًرا عالّتعلم إلى الّسياقات الجديدةالمعرفّية، وإنشاء الّروابط ونقل 
 المعرفة واستنتاج ما يحتاجه من ماّدة الّتعّلم عند الحاجة.

                                                           

    1- وهبه نخلة، التعليم االبتدائّي - جودة شاملة ورؤية جديدة، ص 19.
: إعادة الّتفكير في مناهج الطفولة المبّكرة، الّتدريس من منظور البحث واالستقصاءمحمد أمين عبد الجواد، موسى أبو طه،  -2 

 .86ص
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 ه وهنا يستعمل المتعّلم التعّلم في سياقات جديدة من حيات: الّتطوير في سياقات محّلية وعالمّية
وحين يتّم  .اربه وخبراته وبالعالم من حولهمالمعلومات الجديدة بربطها بتج الواقعّية، فيعالج

بشكل جامع  فيكتسب المعارف والمهاراتإزالة عوائق الّتعّلم، العمل بهذه األساليب تتحّقق 
 وشامل ومترابط، وقابل للّتطّور والّتغيير.

 :دعلى الّرغم من أّن للتقويم أشكال عديدة، إّلا أّننا ما زلنا وفي معظم المدارس نعتم الّتقويم 
الّتقويم الّنهائّي لوضع العالمة. ويمكننا بكّل بساطة تنويع أشكال التقويم من سجّلات 

 ...1المالحظة، لوائح الّتدقيق، إجابات مختارة ومهاّم مفتوحة

وأخيًرا، نأمل أن يكون ما قّدمناه ليس مجّرد ورقة بحثية تناولت المسألة المطروحة في زاوية من    
زواياها، بل أن يندرج ضمن الحلول القابلة للّتطبيق، وأن يلفت نظر المعنيين، ويساعد المسؤولين على 

المناهج  قة بمسألة تحديثاتخاذ الّتدابير الّضرورية لتصحيح المسار، عبر اقتراح بعض الحلول المتعلّ 
وتطوير أساليب الّتعليم وطرائق الّتدريس، اّلتي من شأنها أن تنعكس إيجاًبا على العملّية الّتعلمية الّتعّلمّية 
بشكٍل عام، وعلى تحسين مستوى التالميذ، بشكل خاص. كما نأمل أن يفتح هذا الموضوع أفًقا جديًدا 

بلة ّلمّية الّلغة العربّية، فُتبنى عليه أبحاًثا جديدة تكّمله، على أن تكون قاأمام المهتمّين بجودة الّتعليم وبتع
 للتطبيق.

 المصادر والمراجع
: إعادة الّتدريس من منظور البحث واالستقصاءالجواد )محمد أمين عبد(، أبو طه )موسى(.  -1

: دار الكتاب اإلمارات العربّية المّتحدة، العين ،1ط ،الّتفكير في مناهج الطفولة المبّكرة
 ص. 343 .2009/ 1430الجامعي، 

ــات الّتربوّيةصــيداوي )أحمد(،  -2 : قابلّية الّتعلم، الّطبعة األولى، بيروت : معهد اإلنماء الّدراس
 ص. 400. 1986العربي، 

سّية نّظمة البكالوريا الّدولية،  -3 ّسنوات االبتدائية كنموذج للتعّلم المتجاوز للمواد الدرا  ؛برنامج ال
ــخة  ــرتها منّظمة البكالوريا الّدولية )المملكة 2010مترجمة عن الوثيقة اإلنكليزّية نس ، نش

 .2011المّتحدة( المحدودة، 
؛ قّدم له أدونيس، وترجمه ديمتري أفييرينوس، ال طبعة، العبرمناهجّية ،نيكولسكو )بسراب( -4

 ص. 185. 2000مكتبة إيزيس، 
 .2005الّدار البيضاء : مطبعة الّنجاح الجديدة،  ال ط،  ،الّتعليمالجودة في جودة وهبه نخلة،  -5
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ــاملة ورؤية جديدة -الّتعليم االبتدائّي  وهبه نخلة، -6 : جودة الّتربية من الّتأطير الفكرّي  جودة ش
 إلى الّتطبيق العملّي، المؤتمر الّتربوّي العشرون.

1- Anne Anastasi, The Cultivation of Deversity, American Psychologist, 

Dec 1972 

2- Basarab, (Nicolescu), La Transdisciplinarité Manifeste : Editions du 

Rocher, Monaco, 1996. 

3- International Baccalaureate Organization, Assessment of Student 

Development and Learning in IB PYP Schools, Final Report, Deakin  

University Wordly, Australi, November 2015. 164 P. 

 
 

؛ نموذج تجربة ميدانّية في تعّلمّية اللغة العربّية عبر غرفة الّصّفالجودة في :  ملّخص الموضوع   
 .تطبيق منهج الّتعّلم الّتجاوزي في مواّد العلوم اإلنسانّية

يشهد عصرنا الحالّي تحدّيات عالمّية كبرى فرضتها ثورة المعلومات، أّدت إلى حركة   مدخل: -4
نشطة من الّتطّورات العلمّية والّتغييرات المتسارعة، وطالت كافة المجاالت والميادين 

اك العالمّي تسارَع الحرالّتربية والّتعليم  ففي مجالاالقتصادّية واالجتماعّية والّتربوّية وغيرها. 
 المناهج القادرة على تحقيق مستوى، ووضع المعايير المناسبة لبناء إصالح أنظمة الّتعليمو نح

 .الجودة في الّتعليم
 على مستوى غرفة الّصفّ نموذج في جودة الّتعليم  -5

نموذج تجربة ميدانّية في تعّلمّية الّلغة العربّية عبر تطبيق المنهج الّتجاوزّي هذه الورقة البحثّية تقّدم 
مواّد العلوم اإلنسانّية. وهي عبارة عن بحث ميدانّي تّم إعداده وتطبيقه لنيل شهادة الماجستير في في 

وباختصار هي تجربة تلقي الّضوء على نموذج في  الّتربية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
 .جودة الّتعليم على مستوى غرفة الّصّف

 أ منهج الّتعّلم الّتجاوزيّ -2
مصطلح الّتعّلم الّتجاوزّي، فلقد ورد "الّتعّلم المتجاوز للمواد الّدراسّية" أّما عن    
(interdisciplinaryفي برنامج الّسنوات االبتدائّية )،  .الّصادر عن منّظمة البكالوريا الّدولّية

المواّد  تأن يكون الّتعّلم غير مقّيد بالحدود الّتقليدّية لمجاال؛ والمقصود بالّتعّلم المتجاوز المواّد
ل عبر ، بيمكن تحقيقه عبر تدريس المواّد بشكٍل منفصل كّل على حدةال  وبمعنى آخر ،الّدراسّية

على تنمية الّتفكير  عملهذه، توتجربة الّتعّلم  .بين الفروع المعرفّية المختلفة لتطوير رؤية جديدةالّتنّقل 
نماط الّتفكير من مجموعتْي مواّد دراسّية الّذي يرّكز على المفاهيم، حيث يفهم الّتالميذ المعارف وأ



 

334 
 

وتكمن أهّمّية اعتماد منهج الّتعّلم الّتجاوزّي في أّنه يؤّسس . أو أكثر ويدمجونها لتكوين مفهوٍم جديد
  .ِلَفْهٍم أعمق للعالقة المتبادلة للقضايا المعّقدة حول العالم

 ب اإلجراءات الّتنفيذّية للّتجربة الميدانّية-2
الّشكل ، والجدل القائم حول مقاربة تعليمها بإشكالّية تعّلمّية الّلغة العربّيةفي تجربتنا من انطلقنا   

األفضل، وافترضنا أّن لهذه المشكلة أسباًبا وعقبات تعيق سير العملّية الّتعليمّية الّتعّلمية، وتحول دون 
مكن ة ومهاراتها، وأّنه يالّتمّكن من تحقيق نتائج مرضية في مستوى تحصيل مفاهيم الّلغة العربّي

تذليل هذه العقبات عبر تطبيق منهج الّتعّلم الّتجاوزّي في مواّد العلوم اإلنسانّية على عينّية من 
 المتعّلمين في مرحلة الّتعليم األساسّي. 

روت، ولقد في بي رسمّيتْينن الخامس لمدرستْياألساسّي تكّونت عينّية الّدراسة من تالمذة الّصّف و
 . وجرى تطبيق الّتجربة وفق الخطوات اآلتية:وثمانيَن متعّلًما سّتًة عدد المتعّلمينبلغ 

: وهو عبارة عن اختبار من الّنوع المقالّي، يهدف إلى قياس مستوى اكتساب االختبار القبلي -
 . تّم تطبيقه على المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية.المتعّلمين لكفاية الّتعبير الكتابّي

قمنا بتأليفها وإعداد األنشطة المناسبة لها  وحدة تعّلمّية كاملة،وهي عبارة عن  :ة الّتعّلمّيةالمادّ  -
، وقد تضّمنت مهارات شفهّية، مرئّية وكتابّية، تّم تطبيقها منطلقين من روحّية المنهج الّتجاوزّي

 على المجموعة الّتجريبّية لمدة سّتة أسابيع.
طة المجموعتين الّضاب تّم تطبيقه علىكتابة نّص إنشائّي،  وهو عبارة عن: البعديّ  االختبار -

 والّتجريبّية.
 

ا في االختبار تقّدًما الفًت -في المدرستين–حّقق المتعّلمون في المجموعة الّتجريبّية  وفي الّنتائج
، وأظهرت األرقام صّحة الفرضّية اّلتي وضعناها البعدّي عّما كانوا عليه في االختبار القبلّي

إمكانّية تعّلم الّلغة العربّية واكتساب مهاراتها عبر تطبيق المنهج الّتجاوزّي في مواد العلوم  وهي
 اإلنسانّية.

 
 في االستنتاجات والّتوصيات -6
 هناك إمكانية لتطبيق منهج الّتعّلم الّتجاوزّي بوسائل وموارد بسيطة. -
 لية الّتعديل".إّن تطوير المناهج يحتاج إلى تأمين عامل أساسّي ومهّم هو "قاب -
 يجب إعادة الّنظر بهيكلّية المناهج بشكل يتناسب مع االتجاهات العالمّية. -
 .واالستيعاب المبنّي على المفاهيم يتحّقق التعّلم الّذاتي باعتماد أساليب البحث والّتقّصي -
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مهاّم ومن المفيد تنويع أشكال التقويم من سجّلات المالحظة، لوائح الّتدقيق، إجابات مختارة  -
 مفتوحة وغيرها.

 

 

 

Subject: Quality in the classroom; A model of field experience in the 

Learning of the Arabic language through the application of the curriculum 

of interdisciplinary learning in the human sciences. 
1- In the present era, there are major global challenges imposed by the 

information revolution, which led to an active movement of scientific 

developments and rapid changes, and affected all fields, economic, social, 

educational and other fields. In the field of education, the global movement 

towards reforming education systems and setting appropriate standards for 

building curricula capable of achieving quality in education has accelerated. 

2- A model in the quality of education at the level of the classroom  

This paper presents a model of field experience in the teaching of Arabic language 

through the application of the Transcendental Approach in the Sciences of Human 

Sciences. This is a field study that was prepared and applied for a master's degree 

in education at Saint Joseph University in Beirut. In short is an experience that 

highlights a model in quality education at the classroom level. 

2-a  Interdisciplinary  Learning Curriculum 

This term) Interdisciplinary( is reflected in the International Baccalaureate® 

(IB) Primary Years Programme (PYP) balances the acquisition of significant and 

relevant knowledge and skills, the development of conceptual understanding, the 

formation of personal, positive attitudes and the capacity to take responsible 

actions .Interdisciplinary studies involves the combining of two or more academic 

disciplines into one activity. It draws knowledge from several other fields like 

sociology, anthropology, psychology, economics etc. 

The importance of adopting the Interdisciplinary Learning Approach is that it 

establishes a deeper understanding of the interrelationship of complex issues 

around the world. 

We hypothesized that this problem has causes and obstacles that hinder the 

progress of educational learning process, and prevents the achievement of 

satisfactory results in the level of achievement of the concepts of Arabic language 

and skills, and that these obstacles can be overcome through The application of 

the curriculum of Transcendental Learning in the humanities materials in the eyes 

of learners in the basic education stage. The study consisted of students from the 

fifth grade of two official schools in Beirut, and the number of learners reached 

eighty-six. The experiment was implemented according to the following steps : 



 

336 
 

2-b procedures for the field experience 

- Tribal test: a test of the type open tasks, which aims to measure the level 

of acquisition of learners to the adequacy of written expression. It was 

applied to the control and experimental groups. 

-  Learning material: It is a complete learning unit, which we have written 

and prepared the appropriate activities for her starting from the spirit of the 

Interdisciplinary Approach, and included oral, visual and written skills, 

applied to the experimental group for six weeks. 

-  Post-test: It is the writing of the text of construction (open tasks), applied 

to the control and experimental groups. 

 

In the results, learners in the experimental group at the two schools 

achieved significant progress in the post-test of what they were in the 

tribal test. The figures showed the validity of the hypothesis that we have 

developed, namely, the possibility of learning the Arabic language and 

acquiring its skills through the application of the transcendental approach 

in human sciences. 

3- In the conclusions and recommendations 

- There is a possibility to apply the curriculum of Interdisciplinary 

Learning with simple means and resources. 

- Curriculum development needs to provide a key and important factor is 

"adaptability". 

- The structure of the curricula should be re-examined in proportion to the 

global trends. 

- Self-learning is achieved through the use of methods of research, 

inquiry and understanding based on concepts. 

- It is useful to diversify forms of calendar from observation records, 

audit regulations, selected answers and open tasks  and others. 

     By Fadia Hussein 

 
هادة لنيل ش في بيروت مالحظة: الموضوع عبارة عن تجربة ميدانّية تّم تطبيقها في مدارس رسمّية

 الماجستير.
 
 

 سيرة ذاتّية مختصرة                                                  
، متزّوجة، ولدان. لبنانّية 1960/ 6/4تاريخ الميالد:  -فادية كامل حسين المعلومات الّشخصية:

 الجنسّية.
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دبلوم دراسات عليا في الّتاريخ، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، الجامعة الّلبنانّية.  - الّشهادات العلمّية: 
1996 

 2005كفاءة في تدريس الّتاريخ، كلّية الّتربية، الجامعة الّلبنانّية.  -
 2018ماجستير في الّتربية، كلّية العلوم الّتربوّية، جامعة القدّيس يوسف.  -
 دكتوراه في الّتربية، كلّية العلوم الّتربوّية، جامعة القدّيس يوسف. )قيد اإلعداد( -

         الخبرات:
 (Ampersandعضو مشارك في الّتطوير الّتربوّي في شركة األمبرسند ) -1 
* تنسيق ومراجعة ومشاركة في مشروع تأليف كتب أكاديمّية للمرحلة الّثانوّية في ماّدة الّلغة  

 (.2017العربّية، لدولة اإلمارات العربّية المّتحدة. )
* تنسيق ومراجعة ومشاركة في مشروع تأليف كتب الّتربية األخالقّية للحلقة األولى لدولة اإلمارات  

كافة -(.  * تأليف ومراجعة في مشروع بنك األسئلة لماّدة الّلغة العربّية 2017العربّية المّتحدة. )
 (.2015لدولة اإلمارات العربّية المّتحدة. ) -المراحل

 * تدريب وإعداد ورشات عمل حول طرائق الّتعليم، وكيفّية بناء ورقة امتحانّية. 
 (Geo-Projectsعضو مشارك في الّتطوير الّتربوّي في شركة جيوبروتجكس ) -2
*  مشاركة في تأليف كتب أكاديمّية لدول عربّية للحلقتين األولى والّثانية )قطر، اإلمارات، أربيل   

 (2015-2009،البحرين(. )
 * مدّربة ومعّدة ورشات عمل حول تقنّيات الّتعبير الحديثة، والّطرائق الّناشطة.  
 تاريخهوحّتى  1990ممارسة مهنة الّتعليم منذ العام  -3
*تعليم مادتي الّلغة العربّية والّتاريخ، في بعض المدارس الخاّصة، ومنها مدرسة تطبق منهج البكالوريا  

، تدريس ماّدة األدب العربّي وحاليًّا( لمّدة سنتين، Wellspring Learning Communityالّدولّية )
 في بشامون.    ILC(International Learning Community)للمرحلة الّثانوية في مدرسة 
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