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ملخص 
 :معايير ضمان الجودة المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة

 (مدخل متجذر لتحفيز االعتماد والجودة) 

 *جامعة اليرموك/ كمية التربية / د احمد عودة .أ

رٕطٍك فىوح ٘نا اٌجؾش ِٓ ارَبع اٌفغٛح ث١ٓ اٌؾل٠ش ػٓ اٌغٛكح فٟ إٌلٚاد ٚاٌّئرّواد ٚش١ٛع ٘نٖ اٌّفوكح فٟ اٌّغبي اٌزوثٛٞ ِمبثً ِب ٍَّٔٗ 

، فٟٙ ِٓ اٌّفوكاد اٌزٟ ػبٔذ ِٚب ىاٌذ رؼبٟٔ ِٓ اٌفغٛح ث١ٓ اٌزٕظ١و ٚاٌزطج١ك أٚ  فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ ػٍٝ أهع اٌٛالغ ِٓ أؼىبٍبد ػٍٝ اٌغٛكح ٔفَٙب

أْ رؼلك ٚرمبؽغ اٌّزغ١واد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾىُ  اٞ ِلهٍخ اٚ ِئٍَخ رؼ١ّ١ٍخ ِمبهٔخ ثبٞ ِلهٍخ اٚ ِئٍَخ  أفوٜ فٟ اٌمطو ٔفَٗ أٚ ٠وٜ اٌجبؽش اٌّّبهٍخ، ٚ

 الزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٚغ١و٘ب، ٠غؼً ِٓ رؾل٠ل اٌّؼب١٠و اٌَّزقٍظخ ِٓ هإ٠خ اٌّزؤصو٠ٓ اٚػبعػٍٝ اٌَّزٜٛ اإلل١ٍّٟ أٚ اٌؼبٌّٟ، ِٚب ٠وافك مٌه ِٓ 

 ٔبرغخ ػٓ ِؼب٠شخ ؽم١مخ اٌّزغنهح فٟ إٌظبَ ػٓ اٌغٛكح ، ؽ١ش ٠زٛلغ أْ رىْٛ اٌّؾىبد ٚاٌّؼب١٠و ٌٍؾل٠شِٓ مٚٞ اٌؼاللخ فٟ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ شوؽؤ َِجمب 

عل٠ل فٟ اٌزم٠ُٛ ّٔٛمط   ِٚٓ ٕ٘ب عبءد فىوح ٘نا اٌجؾش فٟ ِؾبٌٚخ أٚ هإ٠خ ِمزوؽخ ٌزمل٠ُ؛ٌٍّزؤصو٠ٓ اٌوئ١١َ١ٓ فٟ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٚ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

.  فُٙ اٌّزؤصو٠ٓ ٚاٌزياُِٙ فٟ ظوٚف ٚالؼ١خ رغّغ ث١ٓ اٌّٛاطفبد اٌّطٍمخ ٚإٌَج١خ٠ٕطٍك ِٓ ِؾىبرٗ ِٚؼب١٠وٖ ِٓ اٌٛالغ ،  ألغواع اإلػزّبك ٚاٌغٛكح، ٠َزّل

ٚلل رُ اػزّبك ِلهٍخ ا١ٌوِٛن إٌّٛمع١خ طٛهح ِظغوح ٌٕظبَ رؼ١ٍّٟ روثٛٞ إلٍزمظبء ٚاثواى طٛهح إٌّٛمط اٌّمزوػ ١ٌؼبف اٌٝ ّٔبمط اٌزم٠ُٛ ِٚلافٍٗ ، 

اٌٛػبء، ) ؽ١ش رشىً ِغّٛػخ اإلعواءاد فٟ ٘نا اٌجؾش اوضو ِٓ وٛٔٙب رٛف١م١خ ث١ٓ إٌّبمط ٚلل اؽٍك ػ١ٍٗ إٌّٛمط اٌّؼبوٌ اٚ إٌّٛمط اٌّزغنه،

ٚاوضو ِٓ وٛٔٙب ّٔٛمعب عل٠لا فٟ اٌّلفً اٌزشبهوٟ ، ثً ٟ٘ طٛهح رفبػ١ٍخ ث١ٓ إٌّبمط رشىً  ِلفال ػى١َب ٠ّىٓ اْ  (ٚاٌل٠ّمواؽٟ، ٚاٌّزغبٚة، ٚاٌزّى١ٕٟ

٠طٍك ػ١ٍٗ اٌّلفً اٌّزغنه اٌمبئُ ػٍٝ اٌّزؤصو٠ٓ ِٓ ؽٍجخ ٚأوبك١ّ٠ٓ ٚ اكاه١٠ٓ ٚا١ٌٚبء اِٛه فٟ طٛهح رىب١ٍِخ ٚرفبػ١ٍخ ِغ ِلفالد إٌظبَ ٚػ١ٍّبرٗ فٟ ظوٚف 

ٚلل رىٛٔذ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ِٓ لَُ ٔظوٞ شوػ ف١ٗ ِلافً اٌزم٠ُٛ ٚربه٠ـ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌّلاهً ٚاٌغبِؼبد ١٘ٚئبد اإلػزّبك،  ٚػاللخ اعواءاد اٌزم٠ُٛ . ؽج١ؼ١خ 

ٚلَُ ١ِلأٟ ثلءا ثلهاٍخ ؽٍت اٌزم٠ُٛ . ثبعواءاد اٌجؾش ٚفظٛط١خ ثؾٛس اٌزم٠ُٛ ، ٚاٌز١ّٙل ٌوثطٙب عّؼ١ؼب ِغ ِلفً اٌلهاٍخ اٌؾبٌٟ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّزؤصو٠ٓ

ٚاٌزقط١ؾ ٌلفٛي ِٛلغ اٌّلهٍخ وٕظبَ فبػغ ٌٍزم٠ُٛ ِٓ فو٠ك ٠غّغ ِيا٠ب اٌزم٠ُٛ اٌقبهعٟ ٚاٌلافٍٟ ثظٛهح فو٠لح ِٓ اٌٛالؼ١خ ٚاٌزشبهو١خ ،ٚاٌزغبٚة ِغ 

ا٘زّبِبد اٌّشبهو١ٓ ٚاٌّزؤصو٠ٓ ثّب فٟ مٌه ػ١ٕبد اٌطٍجخ ِٓ األؽفبي فٟ اٌظفٛف األٌٚٝ، ٚأزٙٝ ثّغّٛػخ ِٓ اإل٠ؼبؽبد اٌزٟ رظف فظبئض اٌّلفً  اٌٟ 

اٌزم٠ُٛ اٌزوثٛٞ، :  اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ). ٠شىً هإ٠خ ِمزوؽخ ٚٚاػلح ألغواع اإلػزّبك ٚاٌغٛكح فٟ اٌّلاهً لجً اْ رظجؼ ِّبهٍخ فؼ١ٍخ فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ

 (ِلافً اٌزم٠ُٛ ، ّٔبمط اٌزم٠ُٛ، اٌّزؤصو٠ٓ، اإلػزّبك، اٌغٛكح، اٌزم٠ُٛ اٌّزّبىؿ، اٌزم٠ُٛ اٌّزغنه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

كل الشكر لجميع الفئات المشاركة في التقييم كل حسب الدور المنوط بو بالتكميف او بالمشاركة التطوعية ، واعتذر لكل من سقط اسمو سيوا او االشارة  *
 .اليو باإلسم او الموقع او المسمى الوظيفي بصرف النظر عن حجم الدور ونوعو

 ممثمة برئيسيا والتي بادرت في طمب التقويم (في حينو)رئاسة الجامعة : الفئة األولى -

، احمد ىياجنة، امجد الفاىوم،  اسامة الفقير،  عدنان فرح ، احمد بطاينة: (من الييئة التدريسية في الجامعة)الفئة الثانية  -
محمد شطناوي، نجوى خصاونة، ىيفاء الحموري، اخميف ربابعة  جمال بطاينة،. عبداهلل بني عبدالرحمن: (من ادارة المدرسة)الفئة الثالثة  -
 من اإلداريين والمعممين والمرشدين والطمبة وأولياء األمور: (عينات البحث)الفئة الرابعة  -

  (المشاركين في عممية التقويم بكافة مراحميا بصرف النظر عن حجم الدور ونوعو): الفئة الخامسة -

 (اٍزقلَ اٌجبؽش اٌزم٠ُٛ ٚاٌزم١١ُ وّظطٍؾ١ٓ ِزواكف١ٓ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ: ِالؽظخ)
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Abstract 
Quality assurance standards derived from school stakeholders: 

(Grounded evaluation approach to spur accreditation and quality) 
Prof. Dr. Ahmad Suleiman Audeh 

College of Education – Yarmouk University 

Irbid – Jordan 

The idea of this research came from the significant gap between theory and practice of quality 

assurance in educational institutions in developing countries. This may be due to the predetermined rigid 

standards of quality and accreditation which may frustrate the institution or may  push the institution to 

work against its convictions, and transfer all efforts just to show that it can fulfill the minimum  

requirements of accreditation. This evaluation process is usually based on expertise oriented and on 

standards which tend to be fixed, global, and rigid, which may leads to faking commitment of 

stakeholders in the school. Many significant standards and criteria are hidden or grounded in the system 

and implicit in the stakeholders thought which explain their social life mode and style. The new 

suggested evaluation approach are based on this vision and limitations, it is briefly an interaction of 

illuminative, responsive, democratic, empowerment models of evaluation within the participant and 

naturalistic approach of evaluation. This approach is more realistic, grounded, and relatively free from 

faking. It doesn’t start with explicit questions or standards. These standards are derived from the system 

environment and the questions go backward. The Model School at Yarmouk University was the field on 

which this approach was applied. This paper has two parts: the theory of evaluation , the background of 

stakeholders based evaluation, School quality and accreditation, were presented in the first part, while 

the evaluation plan and procedures based on stakeholders which support the suggested grounded 

evaluation approach were presented in the second part. The main characteristics of this approach 

presented at the end of this part express its points of strength and weakness. This approach is not an end 

by itself. It is the promising approach to verify real quality in the long run. 

(Keywords: Educational Evaluation, evaluation approaches, evaluation models, stakeholders, 

accreditation, quality assurance, mixed evaluation, grounded evaluation approach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  :معايير ضمان الجودة المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة
 (مدخل ُمتجذِّر لتحفيز االعتماد والجودة)

 :مقدمة
التربوي ونماذجو مثمما تعددت أنواع البحوث التربوية وتصاميميا، وقد يجد الباحث تصميمًا مناسبًا   تعددت مداخل التقويم

لمشكمة بحثية، ولكن قد يصعب عمى المقّوم تبني نموذجًا محددًا  وربما مدخبل محددا عندما يكون التقويم شامبًل لبرنامج معين، وقد 
 واإلدارة (objectives) من  المداخل الرئيسية القائمة عمى األىداف  دخلقدمت أدبيات التقويم شرحا لنماذج  التقويم ضمن كل

(management)والمستيمك(consumer) والخبراء (expertise) والتعارض(adversary) والتشاركية(participant) .  ولكل
من ىذه المداخل إجراءات واىتمامات محددة، وليا جوانب ضعف وقوة، ويحاول المقوم أن يستفيد من المداخل المختمفة في توجيو 

 ,Worthen and Sanders))إجراءات التقويم التي قد يصعب في كثير من المواقف أن تسمك وفق مدخل محدد وحيد 

1987,P60 . ويستنتج المتابع لمتطمبات معظم ىذه المداخل وخاصة المدخل القائم عمى الخبرة، وىو المدخل المستخدم بشكل
واضح ألغراض االعتماد والجودة في الجامعات بشكل خاص والمؤسسات التعميمية بشكل عام، يستنتج أن المقوم ينشغل باجراءات 
التقويم وفق خطوات عامة اقرب ما تكون الى اجراءات البحث الكمي القائم عمى تصاميم جاىزة أو وصف رقمي لمدخبلت البرنامج 
الواحد ، مع أن البرامج التربوية تعمل بصورة تفاعمية وديناميكية، وىي متعددة المعاني والمرجعيات في الحكم والتفسير لمسموك 

.  والممارسات
ونظرًا لتزايد الحديث عن االعتماد والجودة في المدارس، الذي ما زال موضوع مدارسة أكثر من كونو ممارسة في الدول 

النامية، فقد شككت الدراسات بجدوى التقويم التقميدي ألغراض االعتماد والجودة في ضوء إجراءات التقويم عمى مستوى الجامعات 
إلى أن كثير من الجامعات في الدول النامية التي تتمخص أحواليا  (David,1999)التي تحددىا ىيئات االعتماد، فقد أشار ديفيد 

بوجود بيئة جامعية ضعيفة ومموثة قد تنظر لبرامج ضمان الجودة عمى أنيا مضيعة لموقت والجيد والمال، وال يقارن ذلك بالفائدة 
ويقتصر جمال التقويم وجودتو في وجوده عمى الورق، وقد تتكشف أو  (So much work for a little gain)المرجوة منيا 

تزول الكثير من المؤشرات المزيفة أو الشكمية عندما ال ينطمق التقويم من قناعات أو مبادرات ذاتية،ألن مثل ىذه الرغبة أو القناعة 
ستعمل عمى البحث الجاد عن مواطن الضعف ألغراض التحسين والتطوير النسبي ضمن اإلمكانات المتاحة، وليس إلى تزيين وتزييف 

 (.External Quality Audit)ما ىو قائم كمًا ونوعًا ليبدو محققًا لمتطمبات ومعايير التدقيق الخارجي 
جراءات قائمة بالدرجة األولى عمى المتأثرين في البرنامج،  ومن ىنا فقد جاء تفكير الباحث في مدخل لمتقويم بمواصفات وا 

والتقويم الخارجي،  (الداخمي)ويرتكز عمًى ايجابيات المدخل الواقعي ونماذجو ، والخروج بصورة معدلة تجمع بين  التقويم الذاتي
ولفيم . ومتحررة نسبيا من اإلجراءات المقولبة لييئات االعتماد، ولكنو يؤمل أن يكون أكثر تجاوبا بصورة ضمنية مع تمك اإلجراءات

 Worthen and)منطمقات ىذا المدخل الذي قد يشكل حمقة جديدة تضاف إلى آخر الحمقات التي أشار إلييا ورثن وساندرز 

Sanders, p  )  في مقارنتو بين المداخل،  يرى الباحث أىمية التعريف  بالنماذج الواردة في مدخل التشاركية الذي يشكل آخر
 الذي يركز عمى الوصف (illuminator)التقويم الوضاء : الحمقات من منظورىما لممرتكزات األساسية ليذه المداخل وىي

والتفسيرلمبرنامج المقوم نظرًا لتأثر مخرجات البرنامج بالكثير من العوامل المتفاعمة داخل النظام، ولذلك يتوقع ان يتمخص دور المقوم 
ألن  (Democratic)في تقديم صورة المعقدة لواقع النظام بصورة أكثر قابمية لمفيم، والنموذج اآلخر ىو التقويم الديمقراطي

المشاركين ىم الذين يممكون المعرفة والحقائق عن النظام ولدييم القول الفصل، ومن ىنا كانت مشاركة المتأثرين الطوعية والحرية 
 وىو النموذج (naturalistic)والنموذج الثالث ضمن ىذا المدخل فيو النموذج الطبيعي.في الطرح والشفافية جوىر عممية التقويم

المتحرر نسبيًا من اإلجراءات التقميدية في الحصول عمى المعمومات، فيو يتميز بان المقوم  ينتظر بيدوء وصول المعمومات إليو 
بصورتيا الطبيعية من خبلل المعايشة لممشاركين لفترة طويمة نسبيًا، ولذلك فيو وثيق الصمة بنموذج رابع من التقويم ضمن ىذا 

 حيث يركز ىذا النموذج عمى اىتمامات المتأثرين أكثر من االىتمام بمقاصد (responsive)المدخل وىو النموذج المتجاوب 
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البرنامج ونواتجو النيائية، وأن تحسين التواصل مع المتأثرين ىو اليدف االساسي من ىذا التقويم، ولذلك ينشغل المقوم بالتمييد 
إلجراء المبلحظات والمناقشات والمقاببلت ، ويركز عمى مصداقية المعمومات من أكثر من مصدر بما في ذلك استخدام ادوات التقويم 
مثل االستبانات والوثائق، واتباع اإلرشادات واالسس العممية في التطبيق والتحميل والتفسير والتدوين لممعمومات، والنموذج األخير ىو 

 ، وعمى المقوم ان يقوم موىو تقويم قائم عمى زيادة شعور المشاركين بأدوارىم ومسؤولياتو (empowerment)نموذج التمكين
. بدور الميسر والموجو لموصول إلى ىذا اليدف

 ولتوضيح مرتكزات مدخل التقويم التي ينطمق منيا البحث الحالي، فقد رأى الباحث أن يتم ذلك من خبلل مقدمة تاريخية 
لتقويم البرامج التربوية وظيور ىيئات االعتماد، وتزايد الحديث عن التقويم ألغراض االعتماد والجودة في المؤسسات التعميمية 

العربية بشكل عام والمدارس بشكل خاص، ومحاور التقويم وابعاده ومعاييره ومؤشراتو، والتركيز عمى توضيح المقصود بالمتأثرين 
وذلك إلعتماد مدخل التقويم في ىذه الدراسة عمى بعض فئات المتأثرين، وبذلك يكون  التعامل مع كل الفئات المحتممة من المتأثرين 

..   في المدرسة محددا من محددات ىذه الدراسة
 :التقويم في المدارس وظيور ىيئات االعتماد

 عرضا موجزا لتاريخ  ,Fitzpatrick, Sanders, and worthen )  2004)، ساندرز ، وورثن سباترك تفيقدم  
 حيث أشاروا إلى أن فترة الستينيات من  program evaluationالتقويم في  الطبعة  الثالثة  من كتابيم المشيور تقويم البرامج

في الواليات المتحدة األمريكية، بينما اعتبروا فترة الثمانينيات ىي فترة االنتقال من " لمتقويم " القرن العشرين ىي مرحمة الطفولة 
، وكان ىناك محطات واضحة من النشاطات واإلضافات في ىذا المجال (adulthood)مرحمة المراىقة إلى النضج أو البموغ 

  وفق برنامج محدد بتقييم أداء المدارس الكبيرة  Joseph Rice قام جوزيف رايس 1905- 1895  الفترةفيف: تتمخص بما يمي
 يستخدم وال المدارس ميدور في في تمك school time وتوصل إلى نتيجة مفادىا أن الوقت أو الزمن المتحدة،في الواليات 

 حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة بين تحصيل الطمبة في مجموعات .الوقتبفاعمية، بمعنى أن ىناك مشكمة كبيرة في إدارة 
  تقريرا حول السياسات التعميمية، واختار مجموعة من الثقات والخبراءRice رايس  قدم1915 وفي سنة .تختمف في عدد الحصص

 -adversary ضد- واستخدم أسموب المناظرة الذي سمي فيما بعد التقويم  مع. لمناقشة االيجابيات والسمبيات في ىذه السياسات

advocate   or judicial approach . وليم  ) وفي والية إنديانا، وبالتحديد مدير إحدى المدارس 1915خبلل تمك الفترة و
William writ)  وطمب إجراء تقويم مستقل خارجي المنطقة، بين المدارس المماثمة في األفضلادعى في حينيا أن مدرستو ىي 

وكانت نتيجة التقويم أن المدرسة  (evaluation team) وتم تشكيل فريق تقويم  ( external evaluation ) .لمدرستو
 وقد أشار معمقون تربويون فيما بعد إلى أن التقويم كان متحيزا أو ظالما لعدم وضوح المعايير المعتمدة متدن،ضعيفة ومستوى الطمبة 

 – meta ) وفكرة ،( evaluation standards ) ومن ىنا كانت فكرة التقويم، وأن المشكمة في خطة التقويم،في 

evaluation )  التقويمأي تقويم خطة. 

 الحديث بجدية عن فعالية المنياج المدرسي، من خبلل إشارات واضحة بأن المناىج المدرسية في  1930 في سنة بدأ
وتم البدء بدراسة المناىج، وسميت بدراسة الثماني سنوات، وكان . المدارس الثانوية ال تؤىل الطمبة لبلستمرار في الدراسات العميا

 وسمي فيما بعد بالتقويم المتمركز باألىداف،حيث وضع خطة التقويم بدءا . رئيس فريق التقويم ليذه الدراسة (Ralph Tyler)تايمر
 national  ) وضع األساس لما يسمى التقويم الوطني لمتقدم التربويحيث،  (Tylerian evaluation )عمى األىداف

assessment of educational progress )NAEP .  في الثبلثينات أيضا شاعت فكرة اعتماد المدارسschool 

accreditationمعينة محكات فق، و (evaluation criteria )، يقوم فريق التقويم الخاص باإلطبلع عمى خطة التقويم الذاتي 
 self-evaluation ،معتمدا إجراءات  في الواليات المتحدةوأغراضو  وأصبح االعتماد جزءا أساسيا من أنشطة التقويم لممدرسة ،

. محددة تجمع بين التقويم الداخمي والخارجي
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 وكان  taxonomy of Educational. objectivesنشطت في الخمسينات والستينات، حركة تصنيف األىداف 
 في  الروسي والتفوق عمى أثر سبوتنك 1957في مجال التقويم كان في فترة ما بعد    ( dramatic)التغير الجوىري والمفاجئ 

 تم 1958 ، حيث كان رد الفعل مباشرا عمى تمك الحادثة في المجال التربوي ، حيث صدر مرسوم دفاع تربوي وطني مجال الفضاء
 curriculum development)بموجبو تخصيص مبليين الدوالرات لتطوير البرامج التربوية وعمى رأسيا مشاريع تطوير المنياج 

projects  )اال أن الكثير من االنتقادات انصبت عمى اإلجراءات والتصاميم المستخدمة . توفير الدعم المالي لتقييم ىذه البرامج و
في تمك الدراسات التقويمية، وبالتحديد اإلجراءات المتعمقة ببعض عناصر التقويم مثل صدق األدوات والمعمومات، ودقة التحميل، ومدى 

حيث انصب االىتمام في ىذه الدراسات عمى توظيف التصاميم . تناول الدراسات واىتماميا في اإلجابة عن األسئمة الرئيسية واليامة
واتجيت بعض المدارس نحو  .الخ كل ىذا في غياب إطار نظري واضح لعممية التقويم....... الخصائص السيكومترية ،والتجريبية، 

 جاء كرونباخ ليشير صراحة إلى أن التقويم 1963التحرر من ىذه العناصر جزئيا لتطور خطة تقويم خاصة تناسب الغرض، وفي 
 السوق وىذه السمعة في حيث ال يحتمل االنتظار حتى طرح مبكر،يجب أن يساعد عمى اتخاذ القرارات لتحسين المخرجات في وقت 

 .input, process, outputإشارة إلى بداية الحديث عن التقويم حسب المراحل 

 Elementary and وفي تمك الفترة أيضا تم تخصيص مبالغ طائمة لتحسين المدارس األساسية الثانوية وفق مرسوم خاص

secondary education act ( ESEA)  وغيره ( روبرت كندي ) وفي تمك الفترة طمب مجموعة في مجمس الشيوخ األمريكي
 عن النفقات واألداء التربوي، من خبلل تقارير دورية يتم تقديميا  accountableمن األعضاء أن يكون التربويون مسؤولون 

لمجيات المعنية ، ولذلك بدأ اىتمام التربويون بمختمف مواقعيم باالىتمام بعممية التقييم الذاتي ، ولكن قدرة التربويين لمقيام بيذا 
الدور كانت محدودة كما أنو تم تحويل النخبة الجيدة من المعممين ليقوموا بدور التقويم ، إال أن القميل منيم كانت لديو الخبرة ، 

 ) في طرح نماذج واستراتيجيات لمتقويم 1973 -1967ولذلك نشط التربويون . وخاصة في منيجية التقويم. والكفايات التقويمية 
strategies, methods, approaches, models)  حيث ساىمت في تطوير خطط لدراسات تقويمية تناسب األغراض

وغير محددة مسبقا بأىداف  (unintended )المختمفة ولمتوضيح بمثال ، فقد اتضح لمتربويين أن ىناك نواتج تربوية غير مقصودة
عمى غرار تايمر ، كما أن الحاجة إلى معايير خاصة أحيانا ، وأكثر عمومية أحيانا أخرى ، كل ىذا أدى إلى اإلفراط في النماذج 

 ) نموذج إال انو فيما بعد قد تم دمج ىذه النماذج وتجميعيا في مناحي او مداخل 40لمتقويم بمغت حوالي  ( modules)المقترحة 
approaches. )  بدأت عممية تقويم التقويم التربوي وما زالت تتم عممية التقويم سنويا من خبلل أداء عينة من 1964ومنذ 

وبدأت المراكز التربوية في  ( state assessment system )التبلميذ، ثم بدأت فيما بعد، عممية التقويم عمى مستوى الوالية 
 statewide)ولكل والية أو معظميا نظام تقويم خاص . الواليات تطمب تقديم تقارير عن تحصيل الطمبة في الموضوعات األساسية

testing program .) 
وضوح ِلافً اٌزم٠ُٛ ّٚٔبمعٗ ، اال اْ رٛظ١فٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٔفَٙب رجمٝ ػ١ٍّخ ِؼملح ، ٚرزطٍت للهح  ػٍٝ اٌوغُ ِٓٚ

رقظ١ض ِجبٌغ ؽبئٍخ ٌزؾ١َٓ اٌّلاهً  ػب١ٌخ ػٍٝ اٌوثؾ ث١ٓ اٌّلافً ٚٚالغ اٌجؤبِظ اٌّمَٛ ٌزؼظ١ُ فٛائل اٌزم٠ُٛ؛ فؼٍٝ اٌوغُ ِٓ  

 شؼبه اٍزجلاي اٌّلهٍخ (papert,1980)فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚؽظٛي اٌىض١و ِٕٙب ػٍٝ شٙبكاد اإلػزّبك، فمل هفغ ثبث١ود 

(Replacing school) ِش١وا اٌٝ أْ اٌّلهٍخ األِو٠ى١خ ال رزؾَٓ ثبٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة، ٚاْ اٌزفى١و الثل أْ ٠ٕظت ػٍٝ اٍزجلاٌٙب  

فبٌٕظبَ اٌزوثٛٞ االِو٠ىٟ ٚعل ِب ٠جوه االطالػ ٚاٌزط٠ٛو فٟ ؽمجخ  ،ثلال ِٓ رؾ١َٕٙب، ِشىىبً ثملهرٙب ػٍٝ رؾم١ك األ٘لاف اٌزوث٠ٛخ، 

 (Popham 1975, p.3)فٟ أٞ ِغبي أِو غ١و ِمجٛي (2)اٌَز١ٕبد ف١ّب ٠زؼٍك ثؼٍَٛ اٌفؼبء ِؼزجو٠ٓ أْ رواعغ اِو٠ىب ٌزىْٛ هلُ 

ٚفٟ اٌَجؼ١ٕبد، رؾلس ِزقنٚ اٌمواهاد فٟ اٌّغبي اٌزوثٛٞ ػٓ أْ إٌظبَ اٌزوثٛٞ ٠ٛاعٗ ِشىٍخ ؽم١مخ فٟ ػٛء اٌزواعغ اٌغٛ٘وٞ 

 A Nation at) ، ٚفٟ اٌضّب١ٕٔبد أشبه رمو٠و ثؼٕٛاْ أِخ فٟ فطو(Linn, 1989,p.4)فٟ ػالِبد اٌطٍجخ ػٍٝ االفزجبهاد اٌّمٕٕخ

Risk, 1983)  ٌٝألغواع ثبٌزم٠ُٛ اٌّزؾلح اٌٛال٠بد فٟ اٌّلاهً ا٘زّبَ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ أِو٠ىب، فٟ اٌزؼ١ٍُ ٠زٙلك اٌنٞ اٌقطو ِلٜ ا 
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 ٚأْ ا١ًٌّ ٔؾٛ اٌٍٛؾ ٚاٌمجٛي ثبٌٍٛط١خ َِؤٌخ رٙلك اٌّغزّغ االِو٠ىٟ فٟ ػٛء اٌزٕبفٌ اٌلٌٟٚ فٟ ٚاٌغٛكح، ٚاالػزّبك اٌزوف١ض

 Worthen and)اٌّغبالد اٌزغبه٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ِّب اػزجو ِئشواد ل٠ٛخ ػٍٝ رآوً إٌظبَ اٌزوثٛٞ االِو٠ىٟ

Sanders, 1987,p3)  . ٜٛفًٙ فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ أٚ ثؼؼٙب ِب ٠مزؼٟ اٌزفى١و ثشؼبه ِّبصً ٌٍنٞ ؽوؽٗ ثبث١ود ٍٛاء ػٍٝ َِز

، فبطخ ٚأْ ػّو االػزّبك (اْ ٚعلد)اٌغبِؼبد أٚ اٌّلاهً، أٚ ِب ٠مزؼٟ رمل٠ُ رمو٠و ِّبصً ٠ىشف َِزٜٛ اٌشؼٛه ثؾغُ اٌّشىٍخ 

 ػبَ، ٚرٕبِٝ الجبي اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٌٍؾظٛي ػٍٝ االػزّبك اٌنٞ رّٕؾٗ ١٘ئبد ِزقظظخ ٠ي٠ل 100فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٠ي٠ل ػٓ 

 18700 ِئٍَخ، 6400 ١٘ئخ اػزّبك فبطخ ثبٌجواِظ، ٚؽظٛي ِب ٠ي٠ل ػٓ 61 ١٘ئخ اػزّبك فبطخ ثبٌّئٍَبد ٚ 19ػلك٘ب ػٓ 

 ِب٠ي٠ل ػٓ 1998ِٕن أشبئٙب ٍٕخ (CITA)، ٚلل اػزّلد ١٘ئخ ١ٍزب (Eaton , 2003)ثؤبِظ  ػٍٝ االػزّبك فٟ ػلح رقظظبد 

 ِلهٍخ ِؼظّٙب فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ِغ أٗ افز١به٠ب، ٟٚ٘ ِئشواد رؼىٌ ٚطٛي اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبك ٚاٌغٛكح ِوؽٍخ إٌؼظ 32000

فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ وؤِو٠ىب ِمبثً رغبهة ِب ىاٌذ ِزٛاػؼخ فٟ وض١و ِٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ ثبٌوغُ ِٓ رؤ١ٌٍ ثؼغ ١٘ئبد االػزّبك 

اٌّؾ١ٍخ  ِٚىبرت  اٚ ِواوي االػزّبك ٚاٌغٛكح فٟ ثؼغ اٌغبِؼبد، ٚاطلاه أكٌخ رزؼّٓ ِؼب١٠و ٚاعواءاد االػزّبك فٟ ثؼغ اٌلٚي 

اٌؼوث١خ ٚرؤ١ٌٍ ١٘ئبد ِٚغبٌٌ اػزّبك، ٚى٠بكح اال٘زّبَ ثؼمل اٌّئرّواد ٚإٌلٚاد رؾًّ ػٕب٠ٚٓ طو٠ؾخ ٌالػزّبك ٚاٌغٛكح أٚ 

 :ِؾبٚه ػّٓ ِئرّواد روث٠ٛخ ِٕٙب

 (.دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي )(2009)ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي األردني  .1

مكتب ( دليل التقويم الذاتي والخارجي واالعتماد العام لمجمعيات العربية أعضاء االتحاد )(2003)اتحاد الجامعات العربية  .2
 األردن–  عمان ، التقويم واالعتمادقتنسي

الوثيقة العربية لمعايير اعتماد كميات " ، (2007)الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد وجميورية مصر العربية  .3
 (المصرية الجامعات في االعتماد و الجودة ضمان مكاتب إلى باإلضافة ) "التربية

 "معايير اعتماد مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية"( 2007)الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي  .4

 مؤسسات اعتماد و جودة لضمان الوطنيةالوثيقة " (2006 )ليبيا في العالي التعميم مؤسسات واعتماد جودة ضمان مركز .5

 العالي التعميم بمؤسسات واالعتماد الجودة وضمان لمتقويم شامل نظام وتطبيق تطوير إلى المركز يسعى "العالي التعميم
 تحقيق في لممساىمة والمعرفية البحثية واألنشطة الخريجين بمستوى االرتقاء من يمكنيا بما االعتماد، إلى لموصول الوطنية
 و الجودة ضمان مكاتب إلى باإلضافة) والدولية واإلقميمية المحمية العمل أسواق في والمنافسة التنمية ومتطمبات أىداف

 (الميبية الجامعات في االعتماد

ضبط الجودة النوعية في التعميم العالي، أوراق مؤتمر في الجودة الشاممة في التعميم العالي، وتجارب عربية وعالمية  في  .6
صادر عن المنظمة العربية  )إدارة الجودة الشاممة، وتصور مستقبمي إلدارة الجودة الشاممة بالتعميم العالي في الوطن العربي

 (2004تونس، )(ادارة برامج التربية: لمتربية والثقافة والعموم 
-18جامعة طيبة المممكة العربية السعودية ".  رؤى وتجارب:العربيمؤتمر االعتماد األكاديمي لكميات التربية بالوطن  .7

20/5/2009. 

-13مؤتمر تطوير التعميم ودور كميات التربية في تحقيق ضمان الجودة واالعتماد شرم الشيخ،  جميورية مصر العربية  .8
16/2/2009. 

في ضوء التقرير اإلقميمي لمشروع تطوير  )"الواقع والمأمول:برامج العموم التربوية في الجامعات العربية"ورشة عمل بعنوان .9
عقدتيا ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي  (2008.)(التعميم العالي في الجامعات العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  ETS and UNDP األردن، ومؤسسُةُُ –بالتعاون مع الجامعة الياشمية 

http://www.qaa.ly/about.html#R1
http://www.qaa.ly/about.html#R1
http://www.qaa.ly/about.html#R1
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 (.2004) األردن–ورشة العمل الخاصة بالتقويم الذاتي والخارجي لمجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية، عمان  .10

 التقييممنيا  موضوعات عدة ويتضمن التربوي التقويم بعنوان ،(20/4/2010 )محور في مؤتمر قادم بجامعة اليرموك .11
 .التعميمية لممؤسسات األكاديمي االعتمادو المعايير عمى القائم التقييمو ،المؤسسي

مصر –  في مؤتمر بالقاىرة 2004بدأت الفكرة  (2007التي تأسست )الشبكة العربية لضمان الجودة في التعميم العالي  .12
، 2006 وتم إقرار مسودة نظام الشبكة في اجتماع بالقاىرة 2005بكة في اجتماع أبو ضبي شوتمت الموافقة عمى إنشاء ال

قرار النظام بصورتو النيائية في اجتماع عقد في األردن  كمنظمة غير رسمية وغير حكومية تنحصر أىدافيا في 2007وا 
رار الشبكة األوروبية لضمان غت فكرة الشبكة عمى ءوجا (األمور المتعمقة باالعتماد والجودة لمؤسسات التعميم العالي 

وقد عقدت الشبكة عدة مؤتمرات  ,association 2004   وتحولت إلى جمعية رابطة 2000الجودة التي تم إنشاؤىا 
 . العاليالتعميمفي  وجميعيا في موضوع االعتماد والجودة 2007، مصر 2008، سمطنة عمان 2009وندوات اإلمارات 

فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٔشطذ ف١ٗ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٌٍّلاهً ٚاٌغبِؼبد فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ،  فٟ فزوح ِجىوح ِٓ اٌموْ ٚ

اٌّبػٟ ٚٔؼغذ فٟ اٌضٍش األف١و ِٕٗ، ٍٛاء وبْ ألغواع اٌزوف١ض أٚ االػزّبك أٚ اٌغٛكح، اال أٗ ػٍٝ َِزٜٛ اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ 

ِبىاي ِزٛاػؼب، ٚأوضو رٛاػؼب ػٍٝ َِزٜٛ اٌّلاهً، فؼٍٝ ِب ٠جلٚ أٗ ِٛػٛع ِئعً فٟ ِؼظُ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ثبٌوغُ ِٓ ظٙٛه 

ثؼغ اٌزغبهة فٟ ػلك ل١ًٍ ِٕٙب، ؽ١ش ظٙود رشو٠ؼبد فٟ كٌٚخ اإلِبهاد رٍيَ اٌّلاهً ثبٌؾظٛي ػٍٝ اإلػزّبك اٚاٌز١ّي اٚ اٌغٛكح 

 ػٍٝ ؽظٍذ اٌزٟ اٌَؼٛك٠خ فٟ اٌو٠بع وّب رؼبللد ثؼغ اٌّلاهً اٌقبطخ ِضً ِلاهً. ػّٓ فزوح ِؾلكح ٚفك اعواءاد ِؾ١ٍخ

  The Commission on International and Trans-Regional Accreditation (CITA) ١ٍزب ِٓ اٌلٌٟٚ اإلػزّبك

اٌٛؽ١ٕخ فٟ اإلِبهاد،  ِٚلهٍخ ػجلاٌؾ١ّل شوف فٟ األهكْ ِٓ ا١ٌٙئخ ٔفَٙب، ؽ١ش رؼزّل ٘نٖ ا١ٌٙئخ ِؼب١٠و ػبِخ  ِٚلهٍخ  اٌق١ٍظ

  اٌوإ٠خ:ٟ٘(seven global accreditation standards and quality indicators )اٚاثؼبك ِؾبٚه ثَجؼخ ثلأد  ػب١ٌّخ

اٌّزؤصو٠ٓ،  ِغ ٚاٌؼاللخ اٌلػُ، اٌزٛاطً ِٚظبكه إٌزبئظ، اٌّٛاهك ٚاٍزقلاَ ٚاٌزؼٍُ،  اٌزٛص١ك ٚاٌم١بكح،  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغوع، اٌؾبو١ّخ

، ٕٚ٘بن رظٕفبد افوٜ ٌٙنٖ  evidence or indicators ِئشو ٠ٚ56ٕلهط رؾذ ٘نا اٌزظ١ٕف . اٌزؾ١َٓ ثبٍزّواه٠خ االٌزياَ

ٖ ١ٌٍٙئخ ٔفَٙب ٌزم٠ُٛ اٌّلهٍخ ٚػلك٘ب : األثؼبك رقزٍف فٟ اٌؼلك ٚا١ٌَّّبد ٚاٌّئشواد ٚاثوى٘ب اٌٍَطخ :  ِؼ١به12اٌزظ١ٕف اٌّؾلِّ

اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ،  اٌّوافك اٌّله١ٍخ،    اٌّٛاهك اٌجشو٠خ،   إٌّٙبط  ٚاإلكاهح ، اٌوإ٠خ ٚاٌّجبكئ ٚاٌوٍبٌخ،  اٌم١بكح ٚاٌزٕظ١ُ ،  

اٌلهاٍٟ ٚاٌزله٠ٌ،  اٌّىزجخ ٚاٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب،   اٌقلِبد ٚاألٔشطخ اٌطالث١خ ،   اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ٚاٌّٛاؽٕخ  ٚاٌٍَٛن 

  ِئشواد رؾذ ٘نٖ اٌّؼب١٠و 104فطخ ٚاعواءاد اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو،  ٠ٕٚلهط اإلَٔبٟٔ ،  ٔظبَ رم١١ُ األكاء،

 :  فهيDeRoche (1981) ِغبالد اٌزم٠ُٛ اٌوئ١َ١خ  وّب ٚهكد فٟ ك٠وُٚ  أما

 ٚرشًّ رم٠ُٛ اٌج١ئخ اٌظف١خ ، ٚرم٠ُٛ اٌزٕظ١ُ اٌظؾٟ فٟ  Class and school Climateرم٠ُٛ اٌج١ئخ اٌّله١ٍخ  .1

. ٚاٌزؼ١ٍّبد  ، ٚرم٠ُٛ اٌمٛاOrganizational Healthٓ١ٔاٌّلهٍخ 

 Office, Food, and Transportation services. رم٠ُٛ اٌقلِبد اٌّىزج١خ  ٚاٌزغن٠خ ٚاالرظبالد ٚإٌمً .2

 Supplies, Equipments, Safety and Securityرم٠ُٛ كٚه االكاهح اٌّله١ٍخ فٟ رؤ١ِٓ اٌّٛاهك ٚاٌزغ١ٙياد  .3

  Instructional Leadership and Supervisionرم٠ُٛ اٌم١بكح اٌزله١َ٠خ ٚاالشواف االوبك٠ّٟ  .4

  Evaluating Teachers and teachingرم٠ُٛ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .5

 .Evaluating Curriculum: Program and Materialsاٌجؤبِظ اٌّٛاهك اٌزؼ١ّ١ٍخ: رم٠ُٛ إٌّٙبط .6

 Evaluating the student Activities programsرم٠ُٛ ثؤبِظ ٔشبؽبد اٌطٍجخ  .7

 Evaluating Pupil Personnel Services and Personnelرم٠ُٛ ِملِٟ اٌقلِبد ٌٍطٍجخ  .8

 (رم٠ُٛ اٌقلِبد االهشبك٠خ ، رم٠ُٛ اٌقلِبد اٌظؾ١خ ، رم٠ُٛ اٌقلِبد االعزّبػ١خ ٚإٌف١َخ)
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 Evaluating school-Community relationsٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ  رم٠ُٛ اٌؼاللخ اٌّزجبكٌخ ث١ٓ اٌّلهٍخ .9

 

  ( ػؼٛ ١٘ئخ رله30ٌ٠ؽٛاٌٟ صّب١ٔخ  أشقبص ِٓ اطً )رشى١ً ٌغٕخ رم٠ُٛ هئ١َ١خ ؽَت ؽغُ اٌّلهٍخ   ٚالزوػ إلعواء اٌزم٠ُٛ

 . اشقبص ػٍٝ اْ ٠ىْٛ هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌفوػ١خ ِٓ اػؼبء اٌٍغٕخ اٌوئ١َ١خ5-٠4ٕجضك ػٕٙب ػلح ٌغبْ فوػ١خ ِٓ ؽٛاٌٟ

 بأنو العممية ، وتعريف ضمان الجودة كما حددتو التربية في الواليات المتحدةاالعتماد،الرغم من االتفاق عمى تعريف وعمى 
 المتعمق (integrity)التي تمكن المؤسسة التعميمية من االطمئنان عمى أنيا حققت الحد األدنى من معايير الجودة والسمعة 

 المشكمة في ىذا أن إال (Wallace,2002)  (related services)بالجوانب األكاديمية واإلدارية والخدمات ذات الصمة 
أنو إذا وقد يعني ىذا  ، تعريفياأومعايير ولمجودة ، وقد ترك الباب مفتوحًا لتحديدىا محكات وال أي تعريف محدد لليقدمالتعريف انو لم 

. يتوقع تزايد مشاركة المتأثرين في تحديدىا لذلك المشكمة األكبر ىي تحديد ىذه المعايير ، وفكانت كيفية تحقيق المعايير مشكمة ، 
 :وقبل محاولة تحديد األبعاد البد من اإلشارة الى بعض القضايا اوجزىا بما يأتي

االختبلفات بين االبعاد ألغراض االعتماد من قطر الى آخر أو من حقيقة اعتماد الى أخرى ىي اختبلفات الى حد  -
.  وىي تختمف قميبًل من الزاوية التي ينظر فييا الى ىذه األبعاد، وطريقة تسميتيا. كبير اختبلفات شكمية

التمييز بين االجراءات العامة وشبو التفصيمية في التقويم ألغراض االعتماد مقابل االجراءات ألغراض الجودة غير  -
 تحاول المدارس االختبلف يكمن في مستوى الطموح لتحقيق كل معيار وما زال الكثير من نواضحة ، أل

نى التي يؤىميا لمحصول عمى شيادة االعتماد عمى أمل أن تتييأ ليا الظروف لممطالبة دتحقيق الحد األ
وبناء عميو فإن تعريفنا المرحمي لمجودة ىو االعتماد بمعنى الحد األدنى لمجودة أو . الحقًا بشيادة الجودة

.  عتبة الجودة
  والمعايير، يجعل من الصعب وضع قوالب جاىزة أو ثابتة من االجراءات المدارساالختبلف بين  -

 ألنيا ،شامبل التقويم من اليدف يكون عندما المقوم فييا يفكر أن يمكن التي األبعاد حصر السيل من ليس عميو وبناء
 :منيا نذكر واألبعاد المتغيرات من كثير في تختمف

 لممدرسة التنظيمي الييكل  
 واإلداريون اإلدارة  
 المعممون  
 األول والمعمم اإلشراف  
 الطمبة  
 المدرسي اإلرشاد  
 األمور اولياء  
 والكمبيوتر العموم مختبرات  

 المكتبة  
 التعميمية والوسائل التعميم تكنولوجيا  
 الصفية الغرف  
 المدرسية واإلذاعة األنشطة  
 الصحية والرعاية المياه ودورات المشارب

  
 المقصف  

عمما بان ىناك مجال لمتفكير باعادة التقسيم لؤلبعاد اوالتفكير بابعاد اخرى لزيادة درجة شمولية التقويم ، مما يعني ان درجة 
اشمولية ىذة تبقى دائما محددا من محددات التقويم، اال ان اإلختبلف في كم اإلجراءات اكثر من اإلختبلف في نوع اإلجراءات 

. التي يقوم عمييا ىذا المدخل
 من ىم  المتأثرون في إطار تقويم المدرسة؟

ال يختمف الحديث عن المفاىيم واإلجراءات ذات الصمة بالتقويم واإلعتماد والجودة جوىريا باختبلف مستوى المؤسسة 
أما الخصوصيات والتفاصيل فقد يكون ليا معنى آخر ومنحى آخر في ضوء رسالة المؤسسة . التعميمية في العموميات

( 2006 )عودة أشار فقد . وأىدافيا، وقد يكون التباين أكثر وضوحا عمى مستوى المدارس أكثر منو عمى مستوى الجامعات
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قميميا محمياً  الحديث تزايد وبسبب انو إلى  بمفاىيم الوثيق الرتباطو بالتقويم الصمة ذات واإلجراءات الممارسات عن وعالمياً  وا 
 (quality assurance)الجودة  وضمان (quality control)الجودة وضبط والتطوير (accreditation) االعتماد

 األدوار من وشبكة واألكاديمية، اإلدارية المعايير من متكاممة منظومة وفق جامعات و مدارس من التعميمية المؤسسات في
 تجد المعايير؛ ىذه تحقيق في بالمساىمة الواحدة المؤسسة في األطراف جميع التزام أىمية يعكس بشكل المتقاطعة، والميام

 لضمان وضوابط معايير إلضافة بل فقط، االعتماد ألغراض ليس التقويم عممية تجربة بدخول ممزمة نفسيا المؤسسات ىذه
 زالت ما التقويم وبحوث والتربوية التعميمية لمبرامج التقويم حركة أما ،(Fenwick, 2001) ، التعميم مخرجات في الجودة
 الذاتي بالتقويم الخاصة العمل ورشة توصيات جاءت فقد العربي، الوطن مستوى عمى والجامعات  المدارس في متواضعة تجربة

 لتؤكد الورشة تمك في المعروضة( 2003)* الجامعية والتجارب العربية الجامعات التحاد العامة األمانة عقدتيا التي والخارجي
 أبداعي، عمل بأنو بو يوصف أن يمكن ما اقل ألنو فيو الدخول من أسيل التقويم عن الحديث وأن جدًا، متواضعة تجربة بأنيا
 التقويم فإن ذلك عمى وقياسا نفسو، اإلبداع من بكثير أسيل اإلبداع عن الحديث في اإلمتاع أن إلى( 1996 )قمبر أشار فقد

 العممي بالمعنى فالتقويم ، ممارسة كونو من أكثر مدارسو موضوع زال ما النسبية الناحية من خاص بشكل والجودة عام بشكل
 أي في بسيولة ينبت أن يمكن وال العادية، غير المتعددة والميارات القدرات من الكثير تتطمب ومعقدة منظمة عممية التخصصي

 .  حدود لمتميز فيو ليس إبداعيا نشاطا منو يجعل مما مجتمع، أو ثقافة أو بيئة
تشير أدبيات التقييم أيضًا إلى أن الحصول عمى االعتماد ال يعني استمرارية تحقيق المدرسة لشروط ىذا االعتماد ، 

وأن شروط االعتماد العام ما ىي إال حمقة من حمقات الجودة مقارنة بمرحمة ما قبل االعتماد، وأن شروط االعتماد العام ما ىي 
إال حمقة من حمقات الجودة ، إال أن األكثر أىمية ىو استمرارية تحقيق ىذه الشروط والحفاظ عمى الوضع القائم أو ما يشار 

، وقد تكتفي بعض المؤسسات بتحقيق شروط االعتماد ، وتبقى تراوح مكانيا، (Quality control)إليو بضبط الجودة 
 . ويتوقع أن تسجل تراجعًا نسبيًا بسبب التغيرات والمستجدات المتوقعة في البرنامج في غياب إجراءات واضحة لضبط الجودة

ذا كان ينظر لضبط الجودة كخطوة متقدمة مقارنة باالعتماد أو بما قبل االعتماد، فإن ضمان الجودة يشكل ىدفًا راقيًا  وا 
خطوة أخرى  (Quality assurance)وبذلك يعتبر ضمان الجودة . قد تسعى المدارس التي تسعى إلى المنافسة لتحقيقو

وجيدًا حثيثًا ونوعيًا قد ال يتحقق إال من  (commitment)كبيرة ومتقدمة مقارنة بضبط الجودة، ألنيا تتطمب التزامًا فرديًا 
ىي  (Quality management)خبلل نظام إداري متميز يقدر األداء المتميز والمبادرات المبدعة، ولذلك فإن إدارة الجودة 

المظمة التي ترعى كل خطوات بناء الجودة ومكانة المؤسسة، وقدرتيا عمى التميز والمنافسة ليس عمى المستوى المحمي 
وىي مسألة حساسة جدًا، ألن االلتزام بثقافة الجودة بمبادرات فردية والحرص عمى . واإلقميمي بل عمى المستوى العالمي أيضاً 

المساىمة في ضمان الجودة قد يتراجع في ضوء االحباطات اإلدارية أو الفساد اإلداري، بمعنى أن ىذه الثقافة وىذا االلتزام 
يتطمب بيئة غير مقاومة لمتميز والجودة بل داعمة لو وحافزة ومشجعة، وتعطي اإلنطباع  بأن أرقى مستويات الجودة تتمثل في 
إدارة المؤسسة، ولذلك فإن المعايير التفصيمية المتعمقة باألدوار والميام والخصائص لممدخبلت والعمميات في بيئة غنية ونقية 

ذا كان تحقيق المستوى المتميز من الجودة يشكل ىدفًا كبيرًا، فإن . ىي التي تعطي المؤشرات المسبق عن جودة المخرجات وا 
الوصول إلى ىذا اليدف يتطمب الجيد واالىتمام والتكاليف التي يستحقيا في ضوء االمكانات المتاحة، وبذل أي جيد لتذليل 

 . الصعوبات التي يمكن أن تواجو تحقيق ىذا اليدف

وتشير األدبيات ايضا الى كم كبير من التعريفات لمصطمحات االعتماد والجودة، ومقارنات بين أنواع االعتماد وأنواع 
ففي . (Kietzman,2009)الجودة بدرجات متفاوتة من التفضيل بما يتبلءم مع الموضوع أو طبيعة البرنامج والمؤسسة 

 لخص فييا ضمان الجودة بأنيا العممية التي يتم فييا التأكد ?what is quality assuranceمقالة عمى االنترنت بعنوان 
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 توقعات الزبون (exceed) أو تتجاوز meetمن أن النواتج او الخدمات التي يقدميا البرنامج المقصود تحقق 
(Customer expectations) تقوم عمى تحميل الواقع الراىن لمعمميات التي تتم في المؤسسة  (أي ىذه العممية) ، وىي

 في الخدمة المقدمة أو نواتج النظام ضمن إطار التوقعات والظروف (Excellence) تضمن التميز (system)كنظام 
المتاحة، وىو بذلك يشير إلى التميز النسبي من ناحية ، كما يشير الى التحفيز المستمر لمنظام ليكون بمستوى التوقع أو 

 . ما دام ىذا النظام قائماً  (عممية ضمان الجودة)أفضل منو من خبلل المتابعة الدورية وتكرار العممية 
وضمن اطار التمييز بين ضبط الجودة وضمان الجودة، فقد أشارت األدبيات ذات الصمة بالتقويم إلى أن مجموعة 
النشاطات المصممة أو الموجية لتقييم ناتج معين ىو تعريف لضبط الجودة، بينما تشكل مجموعة النشاطات المصممة أو 

الموجية لمتأكد من أن العمميات واإلجراءات التي تتم في المؤسسة ستحقق الوصول إلى المنتج الذي تحدده أىداف المؤسسة 
 بالتقويم ونتائجو، فعرفت نظام (stakeholders)وقد ربطت ىذه األدبيات بين الجودة والمتأثرين . تعريف لضمان الجودة

 quality) مؤشرات الجودة لدييا managesبأنو اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة إلدارة : (Quality system)الجودة 

aspects)اإلجراءات إلثبات أنيا تحقق الشروط المتوقعة لضمان الجودة وضبط   تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم الذاتي ليذه
الجودة بشكل يقنع المستفيدين من خارج المؤسسة ويطمئنيم عمى مستوى الخريجين، مما يتطمب شمول جميع عناصر النظام 

 التي يتم جمعيا Dataويؤكد عمى أن البيانات .  في تحقيق ىذه الشروط مثل السياسات واألىداف والتفويض في الصبلحيات
ضمن إجراءات نظام الجودة لموصول إلى ضمان الجودة ليس ليا معنى، وال تقدم معمومات مفيدة إال إذا وضعت بالدرجة األولى 

ويشير أيضا إلى أن خطة أو مشروع ضمان الجودة بأنيا وثيقة تصف . (context data)في اإلطار الذي استخرجت منو 
 محددة لبرنامج محدد ضمن إطار خطة نظام criteriaالنشاطات واإلجراءات التي تضمن تحقيق األداء المحكوم بمحكمات 

 . الجودة، ولذلك يتوقع أن يكون ىناك خطة لضمان الجودة في كل برنامج من برامج الجامعة أو الكمية أو التخصص

وضمان الجودة وضبط  (نظام الجودة)وقد ربطت أألدبيات أيضا بين المتأثرين والمستفيدين، فقد ورد في تعريف ادارة 
 consumer or)الجودة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصطمح ميم ، وىو المستفيد من الخدمة أو المستيمك بمعنى 

customer) يتوقع أن توجو المؤسسة كل نشاطاتيا لتحقيق رغباتو وفق معايير محددة، فقد يكون ىذا واضحًا بالنسبة 
لمسمع االنتاجية من المصانع، إال أنو بالنسبة لممؤسسات التعميمية فالموضوع أكثر تعقيدًا، فقد أشارت األدبيات ذات العبلقة 

بتقييم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات عمى أن الطالب ىو المتأثر بالدرجة األولى، وأن جميع نشاطات المؤسسة 
جراءاتيا تشكل شخصية الخريج، وأنو المستفيد أو احد أىم المتأثرين ان لم يكن المتأثر األول   First or direct) وا 

customer) . 

، وقد استخدم ىذا (stakeholders)كل ىذا يشير إلى أىمية التعامل مع المتأثرين أو مع أىم المتأثرين بالتقويم  -
 حيث عرفتو بأنيم (Stanford research institute) في مؤسسة ستانفورد لمبحوث 1963المصطمح ألول مرة سنة 

اولئك الذين بدون دعميم يتوقع ان ال يكون لممؤسسة وجود أو أنيا ستكون عاجزة عن االستمرار وربما تصل إلى التوقف 
 : نيائيا عن العمل، وتم تقسيميم الى فئات كما في الشكل التالي
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ومن المبلحظ أن ىذا التعريف قد توسع في العقد األخير من القرن العشرين، ليشمل جميع الميتمين الذين يؤثرون 

ميز دل فقد . ويتأثرون في النظام من حيث ظروفو أو بيئتو ومدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو من داخل النظام وخارجو
(dell,2007)يز ليس جديدًا ألنو في الواقع يرغم من أن ىذا التملة والخارجية، وعمى أي بين ضمان الجودة األكاديمية الداخل
 إلى اإلشارة قصد ه ولكن، المختصون التقويم حسب الجية التي تقوم بعممية التقويم فيياخل التي صنفادم الوأحد األساليب أ

تحقق معايير الجودة التي تحددىا المؤسسة بعيدًا عن بيروقراطية االعتماد بما يضمن مرونة التحرك بين ىذين القطبين 
 ذات إطار قطري  مع خصوصية كل مؤسسة، فكل دولة تبحث عن ما يناسبيا من أساليب مبلءات  المعايير التي ال تتناسبإو

 األمريكي والبريطاني ، فيناك إمكانية لتقميد  النموذج أن ىناك نماذج شائعة لضمان الجودة مثل فكمما أن ىناك،أو محمي
 أو البحث عن نموذج متحرر نسبيًا من أي نموذج أخر طالما نموذجين اواكثر،ج بين ز معين أو تيذيب نموذج أو المنموذج 
 فقد تيتم مؤسسة بأن تحتل رتبة متقدمة بين ؛ تعريف إجرائي يتم االتفاق عميوفق النموذج يسعى إلى تعظيم الجودة وذاأن ه

 وبالتالي فيي تنظر إلى سمعة الجامعة في ىذا ،أكثر قائم مثبًل عمى امتحان واسع النطاق وأ معيار دولي فقالمؤسسات و
  وقد يحقق ذلك ليا موارد مالية من زيادة الممتحقين بيا من الطمبة من داخل القطر وخارجو، وىي بذلك تعتمد نموذجًا ،اإلطار

ولذلك فإن .أو معيارًا خارجيًا متطرفًا ومحدودًا في التعريف اإلجرائي لمجودة مبنيًا عمى مؤشر من مؤشرات النواتج أو المخرجات
 ما يوصف بعتبة المعايير أو معايير الجودة  أىدافياالجامعات قد ال تتعدى/ إجراءات التقويم في كثير من المؤسسات التعميمية 

 ق بينما يكون االىتمام في مؤسسات أخرى منصب عمى المعايير التي توصف بالصد((Threshold standardsبحدىا 
 الى درجة قد رة المؤسسة أو الوحدة ضمن المؤسسة عمى تحديد نظام خاص بضمان الجودة دمجموعيا قب وتعزز ،والثبات

 innovative)(Sally, Susan, and David (2001))يوصف بأنة عمل إبداعي من نتاج المؤسسة نفسيا

quality assurance system) حددتو التربية في الواليات الذي  االعتماد، تعريف ىو،  ومما يدعم ىذا التصور
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 بأنو العممية التي تمكن المؤسسة التعميمية من االطمئنان عمى أنيا حققت الحد األدنى من معايير الجودة والسمعة ،المتحدة
(integrity) المتعمق بالجوانب األكاديمية واإلدارية والخدمات ذات الصمة (related services)  (Wallace,2002) 
 أو، وقد ترك الباب مفتوحًا لتحديدىا  كما ونوعا  عمى المحكاتمحدد لممعايير  تصور أييقدمىذا التعريف لم حيث يتضح أن 

المشكمة األكبر ىي فأنو إذا كانت كيفية تحقيق المعايير مشكمة ، وقد يعني ىذا   لممؤسسة نفسيا او لييئة اإلعتماد،تعريفيا
يتوقع تزايد مشاركة لذلك  ، و ضمن تمك المحكات عندما نتحدث عن الجمع بين المعايير النسبية والمطمقة تحديد ىذه المعايير

 في مثل اولياء امور الطمبة وكوادر المؤسسة التعميمية واإلدارية والطمبة انفسيم  او فئة محددة من المتأثرين المتأثرين
 . انطبلقا من الواقعتحديدىا 

 بالرغم من وصف التقويم في المؤسسات التربوية األمريكية بأنو - أو المشكمةيتزامن الحديث عن ىذه القضيةو
بالتقويم الواقعي تربوية متعمقة   مع قضية يتزامن- أخرىوصل مرحمة النضج في الوقت الذي ما زال يحبو في بمدان 

(Authentic)عمى الرغم من – ليست بذات أىمية  وذات صمة بالمدخبلت ، ألن كل المعايير التي ترد عادة في محاور 
المعنى الحقيقي فالميارية والمعرفية والوجدانية ، – إذا لم ينعكس تحقيقيا عمى معيار أساسي ىو نواتج التعمم - أىميتيا 

 يكون التقويم ألي برنامج أنوىكذا يمكن  .لمجودة يرتبط بمدى مساىمة عممية االعتماد والجودة في تحقيق التعمم الواقعي 
 وآخرونفقد قدمت دراسة كرسل منطمقا من اإلحتياجات الفعمية او تقدير مسبق ليذه اإلحتياجات، آخر في المؤسسة 

(Kressel, Bailey, and Forman .1999) القسم إدارة نموذجًا يشرح إجراءات الجودة الحقيقة من خبلل مشاركة 
 .التطوير في تحديد االحتياجات وبناء برامج ، والطمبة ىيئة التدريسوأعضاء الكمية أو

 وىو مصطمح مستعار من (Evaluation (Action) اإلجرائي بالتقويم االىتمام ، مع زيادة يتزامن ذلك أيضاً 
 الذي ال يعالج المشكبلت  التقميدي لمبحث التربوي فعل  الذي جاء كردة ( Action  Research)مصطمح البحث اإلجرائي 

ر ا وقياسًا عميو  فقد اش،وبالتالي زيادة الفجوة بين الباحثين والمستفيدين من البحوث أو المتأثرين بنتائجو، التربوية الواقعية 
 أنو يتوقع زيادة االىتمام بالتقويم إلى,(Fitzpatrick, Sanders, and worthen 2004 ) سباترك وآخرونتفي

 في المشاركة بعممية التقويم بمراحميا األولى ، وبالتالي (stakeholders)اإلجرائي الذي يقوم عمى زيادة دور المتأثرين 
 primary) نوعين من المتأثرين الرئيسيين والثانويين إلى أشار ، فقد  لوتدريبيم عمى المشاركة بعممية التقويم ومعايشتيم

and secondary )  في الطور التباعدي (divergent phase) لتحديد اسئمة التقويم ومحكاتو ومعاييره وىي مرحمة 
 والمحكات لؤلسئمةحرجة وميمة في عممية التقويم ألنيا تجمع بين مزايا التقويم الداخمي والخارجي ، وتوفر مؤشرات صدق 

(triangulation validity)ئات المتأثرين ، فم من التوافق والتعارض في المعمومات من مختمف و ، ويستفيد المق
 رينك أكد فقد ، ويضيف بأنو ستظير الحاجة إلى زيادة عدد ونوع المتأثرين المعنيين بالتقويم لمبرامج التربوية

(Reineke,1991) كن يم بأن عمى المقيمين تحديد ىؤالء المتأثرين ومشاركتيم بدءًا بتحديد أبعاد التقييم والقضايا التي
 التقويم والمحكات التي ستستخدم في الحكم عمى نجاح البرنامج ، و المعايير أسئمةإخضاعيا لمتقويم ، وتحديدًا 

(standards) مزج بين لل عمى ىذه المحكات ، حيث يتوقع أن يكون إلييا الوصول أوأو المستويات التي يجب تحقيقيا
 أىمية خاصة في ىذا المدخل المقترح  .(Mixed approach of setting standards)المعايير المطمقة والنسبية 

بما في ذلك فريق التقويم الذي يمكن ان يحمل صفة الداخمي والخارجي بنفس الوقت والذي سيتضح في حالة المدرسة 
 .النموذجية نموذجا، وىو موقع بحثي تقويمي ميداني من نوع خاص نسبيا 

 ه فيتوضحإلى أن لمجودة معاني متعددة وأنيا وثيقة الصمة بالسياق الذي  (Maureen, 2001) وقد أشار مورين 
 ( Highly contested Concept (، نظام من المحكات والمداخل أو بناءيل ص عمى تفالمؤسة التعميمية وأن قدرة 
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واألساليب واألدوات لضمان الجودة في ضوء تعريف إجرائي واضح لمجودة مؤشر عمى العقمية التي تحكم المؤسسة ألنو عمل 
  قضيتين ىامتين ىما إلى ولذلك يمكن اإلشارة ىنا ؛إبداعي

أن بناء نظام داخمي لضمان الجودة يعطي مؤشرًا ميمًا عمى رغبة المؤسسة في تأمين مؤشرات الصدق الداخمي لمجودة  -
 .الخارجيكشرط مسبق لتأمين مؤشرات الصدق 

عمى رغبة المؤسسة بعدم االكتفاء بتحقيق عتبة ميما  اأن القدرة عمى بناء نظام داخمي لضمان الجودة يعطي مؤشر -
سمدايك و  ويعرف شرنر ( Threshold quality criteria)األدنى لممحكات بالحد  االكتفاء أوالجودة 

(Shriner and Ysseldyke, 1994) المعيار (standard ) بأنو مستوى المحك  Criteria    في حده
 . نسبية أوة مع مستوى آخر يتم تحديده وفق أسس مطمقة تمقارنب الذي يمكن القبول بو  (threshold)األدنى 

المقارنة بين المدارس وفق معايير مطمقة قد ال يكون منطقيًا، سواء بين األقطار المتقدمة والنامية، أو حتى بين 
األقطار من الفئة نفسيا، أو بين المدارس داخل القطر، وربما كان عمى المدارس في الدول النامية التي تمتمك امكانات 

دارة واعية تعرف كيف تستثمر الطاقات والموارد، وتعتمد سياسة واضحة  رادة قوية، وا  متواضعة أن تنطمق من رؤية واضحة وا 
لمتطوير الشامل وُتعظِّم اإلنتاجية، وتحقق معايير الجودة النسبية كاستراتيجية تشجع عمى التطمع نحو مستوى أعمى مما ىي 

 بين ضمان الجودة األكاديمية (dell,2007)ميز دل فقد . عميو بخطى واضحة، ومنسجمة مع رؤية المدرسة وأىدافيا 
  فيياخل التي صنفادم الويز ليس جديدًا ألنو في الواقع أحد األساليب أيرغم من أن ىذا التملالداخمة والخارجية، وعمى أ

بما  إلى مرونة التحرك بين ىذين القطبين ارة قصد األشه ولكن،المختصون التقويم حسب الجية التي تقوم بعممية التقويم
 مع مبلءات  المعايير التي ال تتناسبإتحقق معايير الجودة التي تحددىا المؤسسة بعيدًا عن بيروقراطية االعتماد ويضمن 

  فكمما أن ىناك النموذج، ذات إطار قطري أو محميخصوصية كل مؤسسة، فكل دولة تبحث عن ما يناسبيا من أساليب 
 ،نماذجلج بين أز معين أو تيذيب نموذج أو الماألمريكي واألوروبي والبريطاني لضمان الجودة ، فيناك إمكانية لتقميد نموذج 

 تعريف إجرائي يتم فق النموذج يسعى إلى تعظيم الجودة وذاأو البحث عن نموذج متحرر نسبيًا من أي نموذج أخر طالما أن ه
وأكثر قائم مثبًل عمى امتحان واسع أ معيار دولي فق فقد تيتم مؤسسة بأن تحتل رتبة متقدمة بين المؤسسات و؛االتفاق عميو

  وقد يحقق ذلك ليا موارد مالية من زيادة الممتحقين بيا من ،النطاق وبالتالي فيي تنظر إلى سمعة الجامعة في ىذا اإلطار
الطمبة من داخل القطر وخارجو، وىي بذلك تعتمد نموذجًا أو معيارًا خارجيًا متطرفًا ومحدودًا في التعريف اإلجرائي لمجودة مبنيًا 

  قد ال تتعدى ولذلك فإن إجراءات التقويم في كثير من المؤسسات التعميمية.عمى مؤشر من مؤشرات النواتج أو المخرجات
  ( (Threshold standards بحدىا األدنى ما يوصف بعتبة المعايير أو معايير الجودة اىدافيا

 هإلى أن لمجودة معاني متعددة وأنيا وثيقة الصمة بالسياق الذي توضح في (Maureen, 2001)وقد أشار مورين 
 ( Highly contested Concept (، نظام من المحكات والمداخل واألساليب أو بناءيل ص عمى تفالمؤسسة وأن قدرة 

 ؛واألدوات لضمان الجودة في ضوء تعريف إجرائي واضح لمجودة مؤشر عمى العقمية التي تحكم المؤسسة ألنو عمل إبداعي
  : قضيتين ىامتين ىماإلىولذلك يمكن اإلشارة ىنا 

أن بناء نظام داخمي لضمان الجودة يعطي مؤشرًا ميمًا عمى رغبة المؤسسة في تأمين مؤشرات الصدق الداخمي لمجودة  -
 .الخارجيكشرط مسبق لتأمين مؤشرات الصدق 

عمى رغبة المؤسسة بعدم االكتفاء بتحقيق عتبة ميما  اأن القدرة عمى بناء نظام داخمي لضمان الجودة يعطي مؤشر -
سمدايك و  ويعرف شرنر ( Threshold quality criteria)األدنى لممحكات بالحد  االكتفاء أوالجودة 
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(Shriner and Ysseldyke, 1994) المعيار (standard ) بأنو مستوى المحك  Criteria    في حده
 . نسبية أوة مع مستوى آخر يتم تحديده وفق أسس مطمقة تمقارنب الذي يمكن القبول بو  (threshold)األدنى 

كان الحصول عمى االعتماد من ىيئات االعتماد الذي يصنف عمى أنو إذا  إلى (Eaton, 2003) ايتون اشارو
 كما ىو  نفسيا المؤسسةإلى وأن المبادرة لمتحدث مع الييئة بيذا الشأن يعود األولى اختياريا،أنو تقويم خارجي بالدرجة 
 self- accreditation is) وال مفر منو ، الذاتي ىو األساسأو فإن التقويم الداخمي ،الحال في الواليات المتحدة

not an option) بالمقابل  و.خارجي عمى الرغم من أن الدراسة الذاتية ىي األساس الذي تعتمده لجنة االعتماد كمقوم
المؤسسة او يشجعيا التخاذ دفع  أنو يتخصصمن مزايا دخول تجربة االعتماد والحصول عميو لمؤسسة أو كمية أو فإن 

، خطوات نحو الحصول عمى التميز من خبلل رفع مستوى المعايير أي تحسين الجودة
 بالرغم من وصف التقويم في المؤسسات التربوية األمريكية بأنو وصل - أو المشكمةيتزامن الحديث عن ىذه القضيةو

 الواقعي تربوية متعمقة بالتقويم مع قضية يتزامن- أخرىمرحمة النضج في الوقت الذي ما زال يحبو في بمدان 
(Authentic)،عمى الرغم من – ليست بذات أىمية  وذات صمة بالمدخبلت ألن كل المعايير التي ترد عادة في محاور 

المعنى الحقيقي ف والوجدانية،الميارية والمعرفية – إذا لم ينعكس تحقيقيا عمى معيار أساسي ىو نواتج التعمم - أىميتيا 
 يكون التقويم ألي برنامج أنوىكذا يمكن  .لمجودة يرتبط بمدى مساىمة عممية االعتماد والجودة في تحقيق التعمم الواقعي 

 نموذجًا يشرح (Kressel, Bailey, and Forman ,1999) وآخرون فقد قدمت دراسة كرسل المؤسسة،آخر في 
 في تحديد االحتياجات وبناء ، والطمبة ىيئة التدريسوأعضاء الكمية أو القسم إدارةإجراءات الجودة الحقيقة من خبلل مشاركة 

. الجامعات في أعضاء تطوير التطوير في مراكزبرامج 
 وىو مصطمح مستعار من (Evaluation (Action) اإلجرائي بالتقويم االىتمام مع زيادة أيضًا،يتزامن ذلك 

 الذي ال يعالج المشكبلت  التقميدي التربوي فعل لمبحث جاء كردةالذي ( Action Research)مصطمح البحث اإلجرائي 
 أشار عميو فقد وقياسًا ،وبالتالي زيادة الفجوة بين الباحثين والمستفيدين من البحوث أو المتأثرين بنتائجوالواقعية، التربوية 

 أنو يتوقع زيادة االىتمام بالتقويم إلى,(Fitzpatrick, Sanders, and worthen 2004 ) سباترك وآخرونتفي
 في المشاركة بعممية التقويم بمراحميا األولى ، وبالتالي (stakeholders)اإلجرائي الذي يقوم عمى زيادة دور المتأثرين 

 primary) نوعين من المتأثرين الرئيسيين والثانويين إلى أشارتدريبيم عمى المشاركة بعممية التقويم ومعايشتيم ، فقد 

and secondary )  في الطور التباعدي (divergent phase) لتحديد اسئمة التقويم ومحكاتو ومعاييره وىي مرحمة 
 والمحكات لؤلسئمةحرجة وميمة في عممية التقويم ألنيا تجمع بين مزايا التقويم الداخمي والخارجي ، وتوفر مؤشرات صدق 

(triangulation validity) ، ويستفيد المقّدم من التوافق والتعارض في المعمومات من مختمف مئات المتأثرين ، 
 رينك أكدويضيف بأنو ستظير الحاجة إلى زيادة عدد ونوع المتأثرين المعنيين بالتقويم لمبرامج التربوية فقد 

(Reineke,1991) كن يم بأن عمى المقيمين تحديد ىؤالء المتأثرين ومشاركتيم بدءًا بتحديد أبعاد التقييم والقضايا التي
 التقويم والمحكات التي ستستخدم في الحكم عمى نجاح البرنامج ، والمعايير أسئمةإخضاعيا لمتقويم ، وتحديدًا 

(standards) أو المستويات التي يجب تحقيقيا او الوصول الييا عمى ىذه المحكات ، حيث يتوقع أن يكون المزج بين
 انسجاما مع التوجة لزيادة اإلىتمام  (Mixed approach of setting standards)المعايير المطمقة والنسبية 

 .(Charles and Abbas,2009))ببحوث المزيج
في ضوء ىذا التصور جاء االىتمام بتوظيف المرتكزات المشار الييا في األساس النظري وخاصة مداخل التقويم بشكل 

في موقف تقويمي  ) .Worthen and Sanders,1987, p 61  )عام وانطبلقا من آخر الحمقات التي أشار إلييا ورثن وساندرز
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وسيتضح ذلك . واحد، وبذلك يكون مدخل التقويم القائم عمى المتأثرين ىو بالدرجة األولى وضاء وديمقراطي وطبيعي ومتجاوب
 فكرة ىذا البحث من وفي ضوء ىذا التصور ايضا انطمقت . من خبلل اإلجراءات التنفيذية لمقسم الميداني من ىذه الدراسة

اتساع الفجوة بين الحديث عن الجودة في الندوات والمؤتمرات وشيوع ىذه المفردة في المجال التربوي مقابل ما نممسو عمى 
أرض الواقع من انعكاسات عمى الجودة نفسيا، فيي من المفردات التي عانت وما زالت تعاني من الفجوة بين التنظير والتطبيق 

أو الممارسة، وفي رأي الباحث أن تعدد وتقاطع المتغيرات التي يمكن أن تحكم  اي مدرسة او مؤسسة تعميمية مقارنة باي 
مدرسة او مؤسسة  أخرى في القطر نفسو أو عمى المستوى اإلقميمي أو العالمي، وما يرافق ذلك من متغيرات اقتصادية 

واجتماعية وثقافية وغيرىا، يجعل من تحديد المعايير المستخمصة من رؤية المتأثرين من ذوي العبلقة في المؤسسة التعميمية 
انطبلقا من رسالتيا واىدافيا في إطار محمي أو اقميمي او عالمي شرطأ مسبقا لبلنتقال في البحث عن الجودة نفسيا؛ألن 

تحقيق ىذه المعايير مسألة شائكة إذا لم تنبع من الواقع، حيث يتوقع أن تكون المحكات والمعايير المنبثقة من الواقع 
(Naturalistic or Grounded)  ناتجة عن معايشة حقيقة لممتأثرين الرئيسيين في البرنامج التعميمي او المؤسسة

 نموذج جديد في التقويم ألغراض اإلعتماد  التعميمية، ومن ىنا جاءت فكرة ىذا البحث في محاولة أو رؤية مقترحة لتقديم
محكاتو ومعاييره من الواقع ، تحقق أول ما تحققو فيم المتأثرين والتزاميم في ظروف واقعية تجمع بين  والجودة، يستمد

وقد تم اعتماد مدرسة اليرموك النموذجية صورة مصغرة لنظام تعميمي تربوي . المواصفات المطمقة والنسبية ليذه المعايير
إلستقصاء وابراز صورة النموذج المقترح ليضاف الى نماذج التقويم ومداخمو ، وقد اطمق عميو النموذج المعاكس او النموذج 

، وسيتضح في القسم الثاني اجراءات التقييم التي تترجم تصور الباحث لمدخل التقويم القائم عمى المتأثرين، تاركا المتجذر
وسيتضح في القسم الميداني من ىذه الدراسة بصورة مباشرة او . لمباحثين تقديم تصوراتيم لنماذج معدلة ضمن ىذا المدخل

:  غير مباشرة مرتكزات أساسية ليذا المدخل مثل
طارا يوجو عمل  .1 تحديد إطار التقويم ، ويفضل أن يتم ذلك في ضوء طمب التقويم الذي يشكل غطاء قانونيا لمتقويم، وا 

 :.المقوم ، وتعريف إجرائي مبدئي إلطار التقويم  الذي يشمل

  لمتقويم لمتقويم   تحديد األهداف الضمنية العامةتحديد األهداف الضمنية العامة  

  تحميل مكونات النظام الذي يتضمن البرنامج المقومتحميل مكونات النظام الذي يتضمن البرنامج المقوم    

  التقويمالتقويم  لعمميةلعممية  المتوفرالمتوفر  الوقتالوقت  تحديدتحديد    

   التقويم.التقويم  لعمميةلعممية  الماليةالمالية  الكمفةالكمفةتحديد نوع التقويم حسب تحديد نوع التقويم حسب.  

  ؟؟  التقويمالتقويم  بعمميةبعممية  المحيطةالمحيطة  والبيئةوالبيئة  استطالع المناخاستطالع المناخ  

  تحديد فئات المتأثرين في البرنامج من داخل النظام وخارجه؟تحديد فئات المتأثرين في البرنامج من داخل النظام وخارجه؟  

  المعموماتالمعمومات  صدقصدق  تت ومؤشرا ومؤشرا،،المعموماتالمعمومات  مصادرمصادر  تحديدتحديد    

  الالزمة لمتقويمالالزمة لمتقويم  المعموماتالمعمومات  جمعجمع  بواسطتهابواسطتها  يمكنيمكن  التيالتي  الطرق واألساليبالطرق واألساليب  تحديدتحديد  

  المعموماتالمعمومات  جمعجمع  وأساليبوأساليب  أدواتأدوات  تجهيزتجهيز  

  عدادوتفسيرهاوتفسيرها  وتوثيقهاوتوثيقها  المعموماتالمعمومات  تحميلتحميل عداد وا    التقويمالتقويم  تقريرتقرير   وا 

 في ضوء متطمبات التقويم  بصورة فردية أو جماعية، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، الفريق التقويمتدريب فريق .2
  الذي يجمع بين خصائص البحث الكمي والنوعيالبحث المزيجخصائص و
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ضبط دور  ل. التقويم مثل المقابمة وطرح األسئمة ،وتسجيل المبلحظات إجراءات  خاصة ببعض إرشاداتتحضير  .3
 .  يممسيا رئيس الفريقأو التي يراىا المستجدات والممارسات أكثر حسب أوعنصر 

صدار المساءلة درجة ممكنة من التقبل لعممية التقويم التي تحمل في طياتيا أعمىتييئة موقع التقويم لتوفير  .4  وا 
 من خبرات  المشاركين ، فضبل عن الفكرة المسبقة التي قد يحمميا بعضأحيانااحكام واتخاذ قرارات قد تكون مؤلمة 

 . التقويم يحمل في طياتو التشيير والتجريحأنسابقة عمى 

 . تييئة المتأثرين عمى شكل مجموعات متجانسة .5

  جمع المعمومات وأساليب أدوات التقويم جييزت .6

 mixedأساليب التحميل لتأمين الصدق والدقة وفق خصائص التقويم المستمدة من بحوث المزيجب التفكير .7

research  

 ، والجوالت التقويمية ومتابعة متطمبات التعديل عمى خطة التقويموضع برنامج زمني مرن لدخول المواقع المحددة .8

   triangulation validityمتعدد المؤشرات الصدق  مؤشراتتأمين مع االىتما م بالنتائجتحميل  .9

  مثل الرؤية والحاكمية والقوانين واألنظمة،ابعاد التقويمغياب بعض التعريف بحدود التقويم ومحدداتو في ضوء  .10
 في أخرى  وأساليب مشاركة متأثرين من نوع آخرإلى قد تحتاج وغيرىا مما يرد عادة في أدلة ىيئات االعتماد،التي

 .جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا

التفكير باألسئمة والمحكات والمعايير التي يمكن اشتقاقيا من النتائج  انسجاما مع الفمسفة التي يقوم عمييا ىذا  .11
  .المتجذر- المدخل العكسي

 

 اٌلهاٍخ اٌزم١ّ٠ٛخ ا١ٌّلا١ٔخ

 التقييم   طلب دراسة

بدأت فكرة تقييم المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك بطمب رسمي من رئيس الجامعة ، حدد فيو رئيس فريق التقييم 
وأعضاء الفريق تحت مسمى لجنة التقييم، وخصصت المجنة أول اجتماع ليا لدراسة خصائص الفريق وامكاناتو، واألىداف 
مكانية تحديد إطار التقييم وحدوده، وتحديد مجاالت التقييم ، وتعريفيا إجرائيا، و المعايير التي يمكن  العريضة لمتقييم، وا 

اعتمادىا في تفسير النتائج، اوالتوصل الى معايير متجذرة في المدرسة ومشتقة من المتاثرين بالتقييم ونتائجو، والربط بين 
وتحديد الجية المعنية بتقديم متطمبات التقييم، وكيفية .(Approaches & Models)متطمبات التقييم ومداخمو ونماذجو 

التواصل مع أعضاء المجنة ودراسة برنامج كل منيم في ضوء محددات الزمان والمكان لتأمين أعمى قدر من المشاركة ألعضاء 
الفريق في نشاطات التقييم ، وتوجيو خطة التقييم بما يتناسب مع الوقت المحدد في طمب التقييم، ومدى إمكانية التحرر من 

الوقت المقترح، ومناقشة متطمبات التقييم الشامل مقابل التقييم الجزئي في ضوء األعباء التي يمكن أن يتحمميا الفريق وتحديد 
كمفة التقييم، ودراسة أوضاع المدرسة من موقع ومدخبلت وعمميات ومخرجات لتكوين تصور مسبق عن إجراءات التقويم قبل 

 . دخول المواقع في المدرسة

... موافق ... إشارة إلى كتابكم رقم :"وانتيت عممية التقويم بتقديم تقرير بموجب كتاب تغطية ينص عمى مايمي
والمتعمق بطمب دراسة أوضاع المدرسة النموذجية، وتقييم العممية التربوية والتعميمية واإلدارية، وظروف العمل والكوادر 
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التدريسية العاممة فييا، وتشخيص المشكبلت الني تكتنف مسيرتيا، أرفق تقريرا يتضمن إجراءات عممية التقييم بدءًا بدراسة 
عممًا . وقد تم توثيق ىذه اإلجراءات في المحاضر التفصيمية الجتماعات المجنة. طمب التقييم وانتياًء باإلقتراحات والتوصيات

. بأن ىذه المحاضر والمبلحق الخاصة بالمقاببلت والزيارات واإلستبانات ومخرجات التحميل الكمي جزء ال يتجزأ من ىذا التقرير
كما تشكل بمجموعيا إطارا مرجعيًا ومصدرًا لمعمومات مسانده تعرَّف إجرائيا مضامين ىذه اإلقتراحات  والتوصيات وفق معايير 

."  مطمقة ونسبية
و قبل الدخول في مراحل مابعد دراسة طمب التقويم ، كان البد من اإلشارة الى المبلحظات التي تم مراعاتيا في عممية 

: التقويم بشكل عام واعداد التقرير بشكل خاص ما يمي
محاولة االحتفاظ بالمفردات األصمية كما جاءت عمى ألسنة المشاركين في العينات قدر اإلمكان حتى ال تضيع  -

 . اجتيادا من الباحث (........بمعنى )المعاني والمقاصد ليذه المفردات، وتوضيح المعنى بين قوسين ىكذا 

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

 3استبدال بعض االسماء او المفردات التي قد تشير الى اليوية او التعريف بالجية المقصودة بوضع فراغ من  -
 . نقاط متتالية

يعتذر الباحث عن أي مفردة لم يتم استبداليا سيوًا أواجتيادًا منو عمى انيا عادية أو طبيعية وال تحمل اي  -
 . اساءة

يعتذر الباحث ألي متأثر لم يتم تمبية توقعاتو أو عدم التجاوب مع اىتماماتو في تناول قضايا اوأسئمة معينة لم  -
فعمى الرغم من الكم الكبير من االسئمة . يتم تناوليا ألي سبب من االسباب او ألي محدد من المحددات

والمعايير التي يمكن أن تكون متجذرة في النتائج التي توصمت الييا الدراسة في األبعاد المختمفة، إال أن 
ىناك الكثيرمنيا  يبقى كامنًا في أبعاد رئيسية أو فرعية أخرى يمكن أن تكون مجااًل لدراسة تقويمية أكثر 

.  شموالً 
يعتذر الباحث عن اسقاط بعض العبارات أو الجمل المنسوبة الى مشارك او اكثر من المشاركين بناء عمى تقديره  -

 .لآلثار الجانبية السمبية المحتممة ألن التقويم  نشاط اجتماعي الى جانب كونو نشاط عممي

دراة المدرسة وجميع المشاركين وغير المشاركين والمتأثرين المباشرين  - الشكر إلدارة الجامعة ممثمة برئيسيا وا 
داريين بمختمف فئاتيم عمى وقتيم ومشاركتيم التطوعية  وغير المباشرين من طمبة وأولياء أمور ومعممين وا 
التي تعكس انتمائيم لمبحث العممي وتمثميم لجوىر التقويم القائم عمى التحسين والتطوير لتحقيق االعتماد 

 .والجودة المبني عمى االلتزام

تم صياغة تقرير البحث ىذا دون اإلشارة الى المبلحق، فيي عبارة عن نماذج من اإلستبانات وقائمة ارشادات  -
اجراء المقابمة وتحميبلت احصائية كمية مع رسومات بيانية ليست ىذفا بحد ذاتيا واحصائيات متعمقة 

بالمدرسة، وال يشكل ادراجيا مع التقرير اضافة جوىرية، مقابل التضخم  الجوىري غير المبرر في حجم 
 . التقرير

ِوؽٍخ ِب لجً عّغ اٌّؼٍِٛبد،  

 فٟ ػٛء اٌزظٛهاد اٌزٟ رّذ فٟ ِوؽٍخ كهاٍخ ؽٍت اٌزم٠ُٛ رُ اٌزٛطً ثظٛهح ا١ٌٚخ اٌٝ رؾل٠ل ػبَ ٚفطٛؽ ػو٠ؼخ ألكٚاد ٚاٍب١ٌت 

: عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌٍزم٠ُٛ ٟٚ٘ رزٍقض ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ
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اعتماد اإلستبانة المفتوحة والشاممة كأداة لجمع البيانات والمعمومات التي تغطي برامج المدرسة وأنشطتيا من  .1
وأخرى لممعممين،  (12-6الصفوف )كوادر ومكونات بشرية ومادية، بحيث توجو استبانة خاصة لمطمبة

بالنسبة لمطمبة  (Maximum Variation Sample)واستخدام أسموب العينة التي تغطي أعمى اختبلف 
 .بواقع ثبلثة طمبة من كل شعبة في المدرسة، والعينة الشاممة بالنسبة لممعممين

 Purposive)لعينات من فئات مستيدفة  (In-depth Interview)استخدام أسموب المقابمة السابرة  .2

Groups) ضمن اإلمكانيات المتاحة وىي: 

a. عينة من طمبة الروضة والصفوف من األول حتى الخامس 
b. عينة من أولياء أمور الطمبة. 
c. (المدير المساعد، المرشد، فني المختبرات، أمين مكتبة، السكرتاريا)اإلداريين في المدرسة 
d. في لقاء خاص (مديرو المراحل)المدير العام والمدراء المساعدون. 

 . تكميف أعضاء الفريق بتحضير أسئمة سابرة تمييدًا لمقابمة الفئات المشاركة .3

 :تحضير صورة أولية إلستبانة الطمبة والمعممين تتضمن ما يمي .4

a.  (لجميع البرامج الفرعية المحتممة)أبعاد التقييم وفق معيار الشمولية. 

b. صفحة الغبلف، وما تتضمنو من مفردات تضمن المصداقية والثقة المتبادلة ضمن إطار أخبلقيات التقييم. 

c.  ألغراض التحسين  (تحديد اإليجابيات والسمبيات والمقترحات)محاولة تقنين اإلجابة عمى شكل نقاط
 .والتطوير

d. تحديد كيفية استرجاع اإلستبانات، وضمان حقوق المشاركين وسرية المعمومات. 

e. اعطاء الحرية لممشارك في تحديد الوقت الكافي لئلجابة. 

f.  امكانية تضمين اإلستبانة تقديرًا عامًا لؤلبعاد التي تحتمل التقدير، في ضوء انطباع الطالب والصورة
 (ممتاز جيد جدًا جيد مقبول ضعيف). اإلجمالية التي كونيا عن المدرسة

 فطٛاد ٚاعواءاد اػلاك اكٚاد اٌزم٠ُٛ

 .مناقشة الصورة األولية لئلستبانة في ضوء العناصر المشار الييا في الخطوة األولى من اعدادىا .1

  (استبانةالطمبة، استبانة المعممين)اعداد الصورة النيائية لئلستبانة  .2

 .تحديد اعمار الطمبة المشاركين في اإلجابة عمى بنود اإلستبانة .3

 .تحديد آلية تحضير النسخ الكافية من اإلستبانة .4

 .تحديد آلية التوزيع عمى المعممين والطمبة .5

 .بحث كيفية مشاركة الطمبة من الصفوف الخمسة األولى في عممية التقييم .6

تم اإلتفاق عمى ان يكون ذلك من خبلل المقابمة بواقع ستة طمبة من كل صف يتم اختيارىم عشوائيًا واإلستماع  .7
 .لمبلحظاتيم وتسجيميا

دراسة أسئمة المقابمة التي تم جمعيا وبحث آلية تنظيم المقابمة وضمان الوصول الى أعمى مصداقية في اإلجابة  .8
 .ضمن حدود اخبلقيات المقابمة
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مناقشة آلية إجراء المقاببلت في ضوء المحددات الزمانية والمكانية، وتنوع الفئات المستيدفة، واالمكانات  .9
مكانية الجمع بين الفئات ومحاورتيا دفعة واحدة في . المتوفرة لمتواصل مع ىذه الفئات، وآلية اختيار العينات وا 

 .اجتماع عام

، حيث تم اإلتفاق عمى تقنين األسئمة (تسجيبًل يدويًا دون استخدام اجيزة التسجيل)بحث آلية تسجيل المقاببلت  .10
ليتم ضبط الوقت وتنظيم المعمومات، وان تكون األسئمة ذات صبغة اسقاطية دون تدخبلت أو إمبلءات أو 

 .ايحاءات، لتجنب عيوب المقابمة وتعظيم مزاياىا، ومصداقية المعمومات التي يتم تسجيميا

عمى أن يعاد )بحث امكانية اإلستعانة بمساعدين لتحميل المقاببلت وترميزىا وتفريغيا وفيرستيا وتصنيفيا  .11
 .(طرحيا في اإلجتماع القادم

 :اإلتفاق عمى موعد اإلجتماع القادم بيدف .12

a.  (تقييمُا أولياً )تقييم المقاء مع أولياء األمور  

b. (تم إعداد إرشادات ليذا الغرض لبللتزام بيا).ما ليا وما عمييا: التعريف بإجراءات المقابمة 

c.  إببلغ المجنة بأنو قد تم تجييز اإلستبانات بالعدد المقترح في اليوم التالي لئلجتماع الثاني كخطوة اساسية
 .تسبق عممية التطبيق الذي تحدد ادراة المدرسة موعدىا

اإلتفاق عمى صيغة استبانة المعمومات اإلحصائية المطموبة من إدارة المدرسة تزويد المجنة بيا بعد تعبئتيا في  .13
 .ضوء المعمومات المتوفرة 

 :مقابمة الفئات التالية من المتأثرين .14

 ( ولي أمر30)عّينو من أولياء األمور -
 ( طالب30)مقابمة عينو من طمبة الروضة والصفوف الخمسة األولى  -
 ( إداري بما في ذلك مديري المراحل15)مقابمة اإلداريين  -
 ( إستبانات105)12-6تطبيق إستبانة الطمبة عمى عّينة من الصفوف  -
 (  استبانة114)تطبيق إستبانة المعممين -

 .إستعراض إجراءات التفريغ لئلستبانات.15
 من طمبة 3)لمتحميل لمبيانات النوعّيو  (خطوه أولى)إجتماع رئيس المجنو مع طمبة الجرايات وشرح الخطوات- 

عدد البرامج )21جرايات كمّية التربيو وتم توزيع العمل عمييم،وتصميم نموذج التفريغ في مصفوفة تتضمن
باإلضافة إلى رصد التوزيع التكراري لمتقدير  (اإليجابيات والسمبيات واالقتراحات)3*(مجاالت التقييم-الفرعية

 (عدد فئات التقدير)5*21العام عمى كل مجال في مصفوفة 
تفريغ إستبانات المعممين من قبل طمبة الدكتوراه في مساق طرق البحث النوعي تحت إشراف رئيس - 

والذين لدييم الخبرة في إجراءات تحميل البيانات النوعّية كمتطمب من متطمبات  (مدّرس المساق)المجنة
 .المساق

عضو لجنة )قيام أعضاء المجنة بزيارة ميدانّية إلى المدرسة مع تحديد اليوم والساعة والفترة مع مدير المدرسة . 16
. لئلطبلع عمى بعض المواقع والمرافق والخدمات في المدرسة (التقويم

 ٌمبء ر١َٕمٟ ِغ اكاهح اٌّلهٍخ

 .تم االتفاق عمى أن يتابع المدير تحضير العدد المطموب من اإلستبانات .1
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 عمى ان يقوم 11:00 الى 9:00 من الساعة 29/4تحديد موعد تطبيق اإلستبانة عمى الطمبة يوم الثبلثاء  .2
رساليم إلى قاعة /المعمم المعممة في الحصة األولى باختيار الطمبة الثبلثة حسب األسس المتفق عمييا، وا 

 .المسرح

 . في قاعة المسرح12:00 الساعة 30/4تحديد موعد تطبيق األستبانة عمى المعممين يوم األربعاء  .3

واألستماع الى مبلحظاتيم  (جميع الفئات المشار الييا سابقاً )تحديد موعد المقاء مع اإلداريين في المدرسة  .4
 .العامة والخاصة، وما يمكن ان يقدمونو من مبلحظات لتحسين المدرسة وتطويرىا

، ومتابعة 12:00 الساعة 24/4/2008مناقشة الترتيبات الخاصة بااللتقاء مع أولياء األمور يوم الخميس  .5
 .إدارة المدرسة إجراءات إببلغ أعضاء المجنة بمواعيد التطبيق والمقاءات المشار إلييا

تم االتفاق عمى أن تكون مقابمة عينة من أولياء األمور في لقاء جماعي مع أعضاء المجنة يوم الخميس  .6
 عمى ان يقوم مدير المدرسة بالتحضير لعقد المقاء في المدرسة مع 12:00 الساعة 24/4/2008الموافق 

عينة متيسرة من أولياء الذين سيحضرون اليوم المفتوح اللتقاء أولياء األمور مع المعممين، وقد اعتبر ذلك 
ويطمب من كل . بمثابة تبميغ ألعضاء المجنة بموعد المقابمة، لتمكينيم من تنظيم برنامجيم لحضور ذلك المقاء

عضو في المجنة تسجيل المبلحظات التي يتم تقديميا من أولياء األمور ليتم جمعيا بعد انتياء المقاء واعتبارىا 
 .مصدرًا من مصادر المعمومات

وباإلضافة إلى المبلحظات الشفوية التي يمكن أن يتم تقديميا من قبل أولياء األمور، فقد تم االتفاق عمى توزيع  .7
أوراق لمن يرغب من أولياء األمور لتقديم أي مبلحظات مكتوبة غفبًل من األسماء كمصدر إضافي من مصادر 

 .المعمومات

تم االتفاق عمى أن يتم لقاء جماعي مع عينات من اإلدرايين في المدرسة وىم من الفئات المشار إلييا سابقا  .8
عمى أن يقوم مدير المدرسة باتخاذ الرتيبات البلزمة بأقصى سرعة لحضور ىذه الفئات في الموعد المحدد، 

ببلغ جميع أعضاء المجنة بموعد ذلك المقاء لتمكينيم من الحضور، مع التركيز عمى أىمية حضور الجميع  وا 
 .ليتم تدوين المبلحظات الشفوية والمكتوبة بالطريقتين المشار الييما في المقاء مع أولياء األمور

تم االتفاق عمى أن يتم لقاء جماعي مع عينة من الطمبة من الصفوف الخمسة األولى بواقع ستة طبلب من كل  .9
ببلغ جميع أعضاء المجنة بموعد  صف، عمى أن يقوم مدير المدرسة بالترتيب لعقد المقاء بأقصى سرعة، وا 
المقاء، لتمكينيم من تنظيم برنامجيم، والتأكيد عمى أىمية حضور الجميع، عمى أن يتم تدوين المبلحظات 

 .بالطريقتين السابقتين أيضا
 : فٟ اٌّلهٍخ ٟ٘اٌزور١ت ٌي٠بهح عّبػ١خ ٚرُ االرفبق ػٍٝ ِالؽظخ ِٛالغ ِؾلكح .10

  (ػ١ٕخ)غوفخ اٌظف 

 ًِىبرت ِل٠وٚ اٌّواؽ 

 ُِٙىبرت اٌّؼ١ٍّٓ ٚأِبوٓ اٍزواؽز . 

  غوفخ اإلهشبك 

  اٌّىزجخ 

 اٌّقزجواد 

  اٌّمظف 

 اٌّّواد 

 ٖكٚهاد ا١ٌّب 

  اٌّشبهة 

  اٌفٓ، ا١ٌٍّٛمٝ، : اٌّجبؽش اٌؼ١ٍّخ

 .اٌو٠بػخ، إٌّٟٙ

  اٌزم١١ُ ٌغٕخ ِغ اٌّفزٛػ اٌٍمبء فٟ اٌطٍجخ أِٛه أ١ٌٚبء ِمبثٍخ
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خبلل فترة المقاء المفتوح بين أولياء األمور والييئة )2:00-2:00الساعة (24/4/2008كان ذلك يوم الخميس 
  30)وكان عدد أولياء األمور الذين حضروا تباعا إلى القاعة المخصصة لمقاء  (التدريسية وىو لقاء دوري تنظمو المدرسة

 :، وفيما يمي ممخص المداوالت والمبلحظات في تمك المقابمة(ولي أمر

 مداوالت خاصة بين أعضاء لجنة التقييم قبل بدء المقاء: 
 :التأكيد عمى مراعاة اإلرشادات في تطبيق المقابمة .1
تجنب أي حشو أو تبديل لمفردات غير مطابقة في المعنى أو قوة الشحنة التي تحمميا أو تفسير فوري غير  .2

 دقيق أو يضيِّع المعنى المقصود،
التحميل المباشر بعد انتياء المقابمة حتى تبقى معاني ودالالت المفردات والعبارات العالقة في الذىن كما ىي  .3

 . قبل تعرضيا لمنسيان
 Triangulation over التأكيد عمى اىمية الصدق المتبادل عبر المقابمين والمقدرين .4

interviewers, and raters  

   مع أولياء أمور الطمبةلة المبلحظات في المقابتمخيص .5

 وعند بداية المقاء تم التقديم من قبل رئيس المجنة مشيرا إلى النقاط اآلتية: 
دارة المدرسة وأعضاء المجنة التي شكميا رئيس الجامعة لدراسة أوضاع المدرسة،  .1 بالنيابة عن رئاسة الجامعة وا 

 .ومن ضمن اإلجراءات ليذه الدراسة اإللتقاء بكم والسماع منكم في ضوء مبلحظاتكم المباشرة وغير المباشرة

اليدف من المبلحظات واإلقتراحات ىو التحسين والتطوير قدر اإلمكان، فأي تحسين في البيت في ضوء  .2
مبلحظات الزوج والزوجة واألوالد وربما األصدقاء واألقارب ىو تحسين مفيد؛ إذا كان يصب في مصمحة البيت 

 .بعيدًا عن اإلساءة، فنحن جميعًا اسرة ىذه المدرسة

 .ال توجد اسئمة محددة، ولكن نود ان نستمع الى مبلحظاتكم العامة والخاصة واي اقتراحات ممكنة التطبيق .3

نحترم جميع المبلحظات واإلقتراحات، ونتمنى ان نتمكن من تسجيميا كاممة لئلستفادة منيا، وقراءتيا وتمحيصيا  .4
 .لمخروج باقتراحات مفيدة ومحدد وقابمة لمتنفيذ

 بشكل مطمق، وىذا خطأ ىذا صحيحلن نتعامل مع المبلحظات واإلقتراحات التي ستقدمونيا عمى اساس ان  .5
 .فبالتأكيد لكل منا خبرة من نوع خاص، قد نتفق وقد نختمف، وىذا ال يفاجئنا

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

 مع أولياء أمور الطمبةلة المبلحظات في المقابتمخيص :  

. استخدام المعمم مفردات غير الئقة .1
 .التعامل مع األطفال بحاجة إلى حكمة أكبر مما ىو موجود حاليا في المدرسة .2

 . المعمم يبالغ جدا في العبلقة التي يعطييا لمطالب إذا عرف ولي أمره .3

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

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

 .معمم يقول التربية في البيت والتعميم في المدرسة، تربوا في بيت أىمكم .6

 .صف سادس/  بسبب كرىو لمعممتيا....الطالب كره مادة  .7

 . األطفالقرنحن مع الضبط في المدرسة ولكن ال نح .8
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 . صف سادس/ الواجبات المنزلية ال يوجد تدقيق أو متابعة .9

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

صف ثاني فالمادة يدرسيا المعمم كما ىي، وتبقى جامدة، فالطالب بين المعمم /  حشو معمومات....منياج  .11
 . بين المطرقة والسندان والكتاب أو

 .نتمنى أن ال يكون ىناك واجبات منزلية في الصفوف األولى، ولكن أن يكون التدريس فعال .12

 . كتابة السؤال فكتابة األسئمة تأخذ وقتا أضعاف وقت الحلإعادةالواجبات المنزلية ىي عقاب لمطالب، يطمب  .13

 . لمة لمطالبضصياغة األسئمة في االمتحانات غامضة، فالمعمم يقصد شيئا مختمفا، والمفردات في األسئمة م .14

 . المرافقلحين حضور ىو الذي يتدخل في الطمبة، فتكثر المشاجرات بين الطمبة رداتوسائق الباص بأسموبو ومف .15

 .  خبلل شير ونصف بسبب غياب المعممة األصمية... / خمس معممات لنفس المادة .16

 .  األخيرةانتياء الحصة وليس مع ، يجب أن يستمر حتى مغادرة الطمبة المدرسةدور المدرسة .17

/ بعض المدارس تعمِّم الطمبة كيف يربط رباط بوطو، فالمدرس يجب أن يكون لو دور في توجيو الطالب، لبسو .18
 . شعره

 .، فيل ىذا معقول36عدد الطمبة في الصف يصل إلى  .19

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

 .المعممة تمجأ إلى الواجبات المنزلية لعدم تمكنيا من متابعة الطمبة بسبب العدد الكبير .21

 شيك المدرسة مخموع ويسمح لمطمبة بالخروج .22

 الجانب العممي بحاجة إلى اىتمام أكثر .23

 معممين لم نجدىم، 3 )الطبلب عطموا وأولياء األمور لم  يتمكنوا من مقابمة المعممين / يوم المقاء مع المعممين .24
  لماذا؟،لم يحضرو معيم سجل العبلمات، ال أعرف ابنك، خميو يمر عمي حتى أشوفو أو تحضره معك

 .(مجموعات من الطمبة)ىناك شممية في المدرسة  .25

 .  تقول ليس لنا عبلقة خارج المدرسةواإلدارة ، خارج سور المدرسة من الذكوربقاء كثير من الطمبة .26

 نسكر الباب حتى أن  تماما7.45  في الساعة بالشكمية،ىو التمسكأحد أسباب بقاء الطمبة خارج المدرسة  .27
 . بعض المعممين يجدوا الباب مغمقا

 . ماذا يفعل الطالب عندما يجد الباب مغمقا في وجيو، يبحث عن مكان يأويو، فيجد السكن الجنوبي مبلذا لو .28

 ؟يالطبلب يغيبوا ألن ىناك رحمة، ولكن يتبين أن الرحمة قد التغت متى؟ ال ندر .29

  الطمبة عمى الغياب، يسأليم المعمم من سيأتي؟نالمعممون يشجعو .30

يتصل ولي األمر، لماذا التعطيل، والجواب من االدارة  ال يوجد عطمة، ولكن ابنك ميمل ىو الذي قرر التعطيل،  .31
 .وينقل لك معمومة غير صحيحة، فنحضر إلى المدرسة  ويتبين أن الطالب صادق

 . ، ال تذىب إلى الصف(بمعنى روح) بوجيك خميكمربى الصف، عندما يأتي عدد من الطمبة يقول لو .32

 . مرات خبلل العام، صف تاسع8-7 ب يتغي... معمم  .33

 .ال يوجد ىناك أي خصوصية في المقاء الذي يتم بين المعممين وأولياء األمور .34

 ..اآلباء ليم دور في ظيور سموكات غير مرغوبة  مثل البالونات، الماء،  .35

 . ىناك محسوبيات في المدرسة، ألن األىل يعرفون ولي األمر أو أمو .36

 .  ال يتسوعبوا الطمبة، يسبوا عمييم، ويأخذ المعمم انطباع عن طالب بأنو مشكمجي...في مدرسة  .37
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 .الجانب التربوي معدوم عند المعممين، والجانب العممي ال يكفي .38

 .توزيع المادة عمى االمتحانات غير متوازن .39

 .مدة الفسحة ال تكفي الطمبة، والتزاحم عمى الشراء .40

 .إذا ُأخذت فكرة أن طالب مشكمجي فتبقى الفكرة قائمة ومبلزمة لمطالب  .41

ومن .يحتاج الطمبة الى توعية تربوية ودينية ويمكن االستفادة من األساتذة أصحاب االختصاص في ىذا المجال  .42
 .من جميع الجوانب التربوية.... ذلك المناسبات الدينية وكذلك محاضرات عن االيدز والتدخين والمخدرات 

 .البنات ال تجد مصميات  وعمى المعمم أن يوجو طمبتو الى الصبلة واالستفادة من ذلك لتحسين السموكيات  .43

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

 ثامن وعاشر/كم المادة في االمتحان األول قميل بالمقارنة مع النيائي .45

 .ىناك مواد يجب أن ال تباع في المقصف، وتخمق المباىاه في الشراء، باالضافة إلى ضررىا وتوسيخيا لممدرسة .46

 . ضرورة متابعة أولياء األمور لبعض القضايا مثل االفطار ، استخدام الخموي، التدخين، ووصوليم إلى المدرسة .47

 .( فيتصرف بشكل غير طبيعيمسنود،فبلن ال يقع عميو عقاب، طالب يعرف أنو  )المدرسة تعرف الغمط وين .48

الطبلب وخاصة الصغار يسمعون من المعمم أكثر مما يسمعون من أولياء األمور، ولذلك ال بد من قيام المعممين  .49
 . بتوجيو الطمبة

 .  في المدرسة ليس بالمستوى المطموب كمدرسة نموذجيةصمىالم .50

  اٌزم١١ُ ٌغٕخ ِغ اٌّفزٛػ اٌٍمبء فٟ ٌٍقبٌِ األٚي ِٓ ٚاٌطٍجخ اٌوٚػخ أؽفبي ِمبثٍخ

 صف/ أطفال من كل فئة5 بواقع 30: عدد الطمبة. 
 تم تحديده باليوم والساعة والفترة : موعد المقاء 

 بمغة ومفردات األطفال حفاظا عمى )أطفال الروضة وطمبة الصفوف الخمسة األولى  مع لة المبلحظات في المقابتمخيص
 (المعنى قدر اإلمكان

غل، تخوفنا بعصاية القشاطة، باحنا في مدرسة ولسنا في حديقة حيوانات، أي واحد يحرك أصبعو بتصيِّح عميو،  .1
ى ايديو، األغمبية يستخدموا قطع خشب ببلقوىا في الشارع ، وبعضيم مسطرة للمضرب والتخويف، عمى ظيره، ع

 . سم30مطاط 

 .األساتذة سريعي الغضب .2

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

 . ما يخمونا نحكي، اذا ابتحكوا كمان كممة سأحضر العصاية .4

 .فيو مغاوزة/  عمى بنت وتترك الباقيزالمعممة ترك .5

 .وتقول ما لي عبلقة-  الموح، وحنا نكتبتمحيالمعممة التي تأتي  .6

 .عقاب لكل الصف ألنو واحد حكا .7

 .المعمم يأتي معصِّب ومكشر .8

 .المعممة، تأخرنا عن الفرصة ، وعن الباص، وبيدلنا تبع الباص عشان تأخرنا بسبب المعممة .9

، عطمت، وداومت ولم تعط حصص بسبب حزنيا، وتمضي الحصة بالخموي، (...)ت ليا قريبالمعممة ما .10
 . ...صف /  مع بعضين...، و... ويتجمعن بحصص 
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 .يعاقب الُمعتدي عميو ألنيم ما بعرفوا مين المي اعتدى .11
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 .الطبلب الكبار بسبوا وبسيئوا لمطبلب الصغار .16
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 . اآلخر طالب آخر عضو، ويعاقب ذلك الطالبويدعي بأنطالب يعض حالو  .18

 .يتحدثوا عن التعطيل، وتوقيف الحصص والمسيرة وحنا منظيع .19

 .يقولوا ال ترموا محارم، طيب حطوا سمة ميمبلت .20

 .زجاج الحمامات مكسور، والطبلب بشوفوا بعض .21

 .ال يوجد شطافات في الحمامات .22

 .يبيعوا في المقصف ساندويشات وسخة .23

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

 ....، ....البائع يسب عمييم مسبات  .25

 . عشرة أيامصار لوتاريخ الصنع منتيي  .26

 .سندويش يابس .27

 . ووجية نظر عندما تحدث مشكمة في المباس والزيأعذارهال يعطوا الطالب الفرصة لتقديم  .28

 .األوالد يكبوا باقي األكل في الساحة .29

 .طالبة تغمط كثير في االمتحان، ولكن المعممة تحطميا صح، وتعطييا عبلمة مغاوزة .30

 . وف أصغر، مع أن الصغار بحاجة لمعمم كويسفالمشكمة أنو المعمم المي مش كويس بنقموه لص .31

 . المعممة بتخصم عبلمات مع أنيا لم تعطيك الوقت الكافي لمكتابة، وتسحب الدفتر .32

 .القرابة تتدخل في العبلمة .33

 .يوم األحد بتبمش الواجبات الكثيرة .34

أحيانا يكون الطالب صوتو عالي بطبيعتو، ولكن المعممة تعاقبو ألنو صوتو مرتفع، فالمعممة تتضايق من  .35
 . الصوت العالي

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

 .ل الواجبات غمط، فتعاقبنا المعممةنحألنو ما فيو حد يساعدنا في البيت، ف .37

 .روحني عمى البيت مشي ألنو لم يمبس الزي .38

 تأخرنا ألنو نفَّس العجل مع بابا، وسكروا  الباب عمينا، وين انروح؟  .39

 .ال يوجد في المدرسة نظام، فوضى، الطالب القوي لو شمة .40

 .تأخر ألنو أحيانا يكون فيو رادارات في الطريقن .41

 . أغاني فقط مع أنو ىناك آالت موسيقية في المدرسة... .42

 . خذوا ىاي كره وروحوا العبوا... .43



25 

 

 من عندكم ، المواد موجودة وتقول احضروا ...مدرسة .44

  .تأتي معممة أخرى تجمس ويشربوا قيوة... حصة  .45

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

 . بنت واحدة...من يشارك في  .47

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

 .، ألنو المعمم يقوم بعمل اداري...ما فيش حصة  .49

 . ىكذا يقول المعمممتأخرين، ألننا ...يد حصة نرال  .50

 صف أول/  تمنعنا من الذىاب إلى الحمام ... معممة  .51

 ....ثبلثة أسابيع لم نذىب إلى / حطوا نائب ليا/ ا تغيب كثير... معممة .52
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  ممخص مبلحظات أطفال الروضة والطمبة من األول حتى الخامس في المقاء المفتوح مع لجنة التقييماستنتاجات من 
ان الطالب أو الطفل بصرف النظر عن عمره الزمني لديو ما يقولو عن الكبار وأنو قادر عمى تقييم بعض  .1

 الخصائص اليامة في المعمم، وبالتالي ال بد من مشاركتو في التقييم ، واالستماع جيدًا إلى ما يقول
ضرورة التنسيق بين المعممين في الممارسات واإلجراءات التي تتطمب توحيد التعريف االجرائي لمزمن، لتنظيم  .2

الوقت والفواصل الزمنية خبلل اليوم الدراسي ومعالجة األخطاء في التخطيط التدريسي واإلداري بحكمو، حتى ال 
يتحمل الطمبة نتائج القرارات الخاطئة المقصودة وغير المقصودة الناتجة عن االختبلف في دالالت التعريف 

 .االجرائي لمزمن

ضرورة تدريب المعممين وتوعيتيم بأىمية اختيار األلفاظ التي يوجيونيا لمطمبة، وأساليب العقاب، ومخاطر  .3
 .العقاب الجماعي، والعقاب التراكمي، وانتقال أثر العقاب

ضرورة انتباه المعمم الى خطورة انتقال مشكبلتو الخاصة الى غرفة الصف، واشعار الطمبة بصورة مباشرة او  .4
 .غير مباشرة بانعكاساتيا عمى سموكو وردود افعالو ومبلمحو وتضخيم ىذه االنعكاسات والمبالغة فييا

االنتباه الى مخاطر اشعار الطمبة بالتحيز المقصود أو غير المقصود لطالب معين أو لعينة من الطمبة ألي سبب  .5
 .ال يحقق اىدافًا تربوية، أو لسبب غير مقنع قد يؤدي الى بيئة صفية مموثة اجتماعياً 

مراقبة سموك الباعة في المقصف والنزاىة والصدق والشروط الصحية لمباعة وأخبلقيات التعامل مع الطمبة  .6
واالجراءات التنظيمية لمبيع التي تضمن تأمين وصول جميع الطمبة الراغبين بالشراء بصرف النظر عن جنسيم 

 . وأعمارىم وبأسرع وقت ممكن في ضوء فترة االستراحة المعطاة ليم
اعادة النظر في تنظيم الحمامات وصيانتيا وتشطيباتيا وكفايتيا لؤلعداد الكبيرة من الطمبة، وسيولة استخداميا  .7

ومناسبتيا ألعمار الطمبة وخصوصية االستخدام، وتكثيف اجراءات التنظيف في أوقات محددة من اليوم المدرسي 
 . بما يضمن استمرارية توفر الشروط الصحية

ضرورة استخدام المعممين واالدارة ألسموب حل المشكبلت، وأىمية جمع المعمومات الدقيقة والصادقة في معالجة  .8
 .المشكبلت التي تحدث بين الطمبة، واالنتباه الى خطورة وقوع الظمم او القرارات المتحيزة أو غير المتوازنة

تفيم وضبط خروج الطمبة من الصفوف وبقائيم في أماكن محيطة بالمدرسة وتأخرىم عن الدخول أو العزوف  .9
عن المشاركة في الطابور الصباحي واالستماع او المشاركة في االذاعة المدرسية، فيي نتائجؤلسباب وظروف  
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قد تزول بصورة كمية او تتراجع الى الحد األدنى بزوال االسباب الخارجية المتعمقة بالمدرسة والبيت، وأن الطالب 
 . ضحية ممارسات تراكمية غير تربوية، مما يعني ضرورة تفيم جميع األطراف المعنية ليذه المعادلة

ضرورة اثراء البيئة المدرسية بالنشاطات المتنوعة الموجية حتى تكون بيئة غنية وىادفة بدءًا باإلذاعة  .10
المدرسية مرورًا بالحصص ذات الصبغة العممية والترفييية كالفن والموسيقى والرياضة، والتركيز عمى عنصر 

التشويق في المواد الدراسية األخرى من خبلل الربط بين النظرية والتطبيق العممي لتكون عممية التعمم والتعميم 
 . ممتعة لمطالب والمعمم

ضرورة تحديد اىداف الواجبات البيتية ومراعاة الفروق الفردية والظروف األسرية، والتنسيق بين المعممين في  .11
توزيع عبء ىذه الواجبات واالنعكاسات السمبية لسوء استخدام ىذه الواجبات عمى الطالب وأسرتو، فقد تؤدي 

إلى آثار جانبية أكثر من االىداف التربوية اليامشية التي يتم تحقيقيا، وبالتالي ال بد أن تكون موجية وىادفة 
 .ومدروسة بعناية ومقننة وقابمة لممتابعة

ضرورة انتباه المعمم الى االسباب الكامنة وراء ظيور سموكات وممارسات معينة غير مرغوب فييا قد ال تكون  .12
منسجمة مع توقعات المعمم، فقد يكون السموك غير المرغوب فيو ليس اكثر من ردة فعل او لمفت االنتباه، أو 

فالخصائص الطبيعية والعقمية والنفسية متعددة األبعاد وليست أحادية . لرد االعتبار إلساءة أو إىمال أو اىانة
البعد، وىنا تأتي خطورة معاقبة الطالب عمى سموكات تحددىا خصائصو الطبيعية أو الوظيفية او الموقفية 
محكومة  بمزاج المعمم أو الموقف الصفي في حينو، وربما كانت صفات مكتسبة، وعندىا ال بد من التفكير 

 نفسية قد تحول السمبيات من وجية نظر المعمم إلى ايجابيات، ألن التنوع خاصية –باستراتيجيات تربوية 
ايجابية ويكمن التحدي في كيفية استثمارىا، وربما يتطمب ذلك البحث عن األسباب الكامنة وراء ظيور سموكات 

 .غير مرغوب فييا، من خبلل بحوث اجرائية

 ضرورة االىتمام بمشاركة اكبر عدد ممكن من الطمبة في النشاطات المختمفة والمواد ذات الصبغة العممية كالفن  .13
والموسيقى والرياضة والتجارب المخبرية، وعدم اقتصار ذلك عمى بعض الطمبة ألسباب شخصية، وأن تكون ىذه 
المشاركة وفق خطة واضحة تحت اشراف المعمم واىداف محددة، وليس الشغال الوقت، وتتطمب مثل ىذه المواد 

 . اساليب خاصة في التقويم ليكون واقعيا يركز عمى العمميات
ضرورة اىتمام المشرف التربوي بثبات خصائص المعمم وممارساتو وسموكاتو، واستخدام االساليب واالجراءات  .14

مما يعني ضرورة تأىيل وانتقاء المشرفين . التي تحقق درجة مقبولة من الصدق في تقييم المشرف لممعمم
 . المؤىمين القادرين عمى تقديم خبرات متميزة لممعممين

ضرورة الوعي واالنتباه الى خطورة االستقواء في المدرسة بكافة أشكالو وميما كان مصدره، سواء كان  .15
االستقواء من الطمبة أو من المعممين أو من االداريين، باعتباره مرض اجتماعي خطير قد يدمر اي مؤسسة، 

ألنو قد يؤدي الى ردود افعال وظيور اشكال من الرفض واالحتجاج المباشر وغير المباشر تنتقل آثاره الى دائرة 
فإذا كان استقواء الطالب عمى . أوسع، فيو نزعة شخصية مكتسبة يتم تغذيتيا من بيئة الطالب المحيطة بو

الطالب خطيرًا بسبب التشجيع الذي يكمن خمفو اسباب اجتماعية واقتصادية ووظيفية في بيئة غير سوية، فإن 
استقواء المعمم عمى الطالب لؤلسباب نفسيا او غيرىا من األسباب المحتممة أكثر خطورة عمى المدرسة، مما 

 .يقتضي اتخاذ ما يمزم من إجراءات لتنقية بيئة المدرسة من أي مصدر من مصادر التموث الناجم عن االستقواء

 اٌزم١١ُ ٌغٕخ ِغ اٌّفزٛػ اٌٍمبء فٟ اٌّلهٍخ فٟ اإلكاه١٠ٓ ِمبثٍخ
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 اربعة من اعضاء المجنة،  وجميع اإلداريين من مساعدين ومديري المراحل ، وفنيين ، ومرشدين، : الحضور من المجنة
- 12.00 الساعة 29/4/2008االربعاء : ، وتم تحديد موعد المقاء (15عدد الحضور ).وسكرتاريا، ومراقبين

2.30  
 االداريين في المدرسة  مع لة المبلحظات في المقابتمخيص 

. ألنو ىناك تكنولوجيا وانترنت،  ويا ريت الطالب يقرأ دروسو... الطمبة ال يريدون   .1
 مشكمة المعممين الذين يكممون دراسات عميا، المعمم يمضي الوقت لعممو الخاص  .2

يص، ومن الضروري أن يتحقق ولي األمر من حاألىل يسمعون من أبناءىم، وأي كبلم يعتبرونو صحيح دون تم .3
 .كبلم ابنو

 أولياء األمور ال يتابعون أوالدىم  ليتأكدوا من وصوليم أو دخوليم في المدرسة  .4

 . خارج السور ما يحدثالمدير غير مسؤول عن .5

 .ضرورة متابعة الحضور والغياب، واببلغ األىل بذلك .6

 .(من ذوي النفوذ )ضرورة المتابعة من قبل االدارة وتفعيل العقوبات حتى لو كان ىناك نفوذ من جيات معينة  .7

، وال يوجد مراقب مبنى، ومن الصعب متابعة أمور الصيانة، وعدم وجود  (ال يوجد رئيس ديوان )عدم وجود ديوان  .8
 .أمين مستودع لمكتب المدرسية

، أنا أعاني من ...، مكمف ب...، ومرة ...، ومرة ...أنا ال أدري ما ىو عممي، مرة / ال يوجد وصف وظيفي لي .9
 مشكمة ، 

 (أولياء األمور وغيرىم)، أنا الجية المخولة بالتعامل مع االتصاالت من الخارج ... ، أنا ...أنا مش عارف أنا  .10
 .شكل مشكمة في المبانيتاالتصاالت  

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

 . (..التواصل ، والحوار غير كاف ) ال يعرف ميام اآلخرين اإلداريالطاقم  .12

 لماذا ال يكون ىناك وصف واضح (...مرة ، و...مرة  )المسمى الوظيفي مشكمة  .13

 .  بالتعميماتاإلداريضرورة تعريف  .14

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

 .مشاكل االدارة الصفية ينقميا المعمم إلى المرشد .16

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

.  يداوم المرشد، ومعمم الموسيقى، ومراقب الدوام، فبل يوجد خصوصيةاإلرشادبغرفة  .18
حاجة إلى دورات تدريبية بالمرشدين  .19
في الواقع المدرسة ىي أربع مدارس وليس مدرسة واحدة، وكل مدرسة في موقع مختمف، فالمدرسة تعيش فوضى  .20

 . المسميات، وأنا مجبر عمى تكميف المرشدين ألنني في مأزق اداري  فيادارية حتى

وىذا خطأ كبير، ولذلك بدنا آلية لتعيين المعممين والمعممات،  - معمم الصف يرسل الولد لممدير .21
. ل المراسمة، واذىب إلى الصفوف لمناداة الطمبةمالممرضة تقوم بع .22
. عند تعيين المعمم يجب أن يؤخذ بعين االعتبار سموكو .23
. معمم يقول لطالب سأظل وراك حتى اوصمك لمجمس الضبط .24
. (طبعا المعممين الذين يكمموا دراستيم)معمم يكتب بحث لو في الحصص،  .25
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. دىائالسفينة من قا/  يجب أن يكون حسب أسساإلدارييناختيار  .26
. اختيار المعمم األول يجب أن يكون حسب أسس مقنعة .27
. مشكمة اختيار المعممين مشكمة تعاني منيا المدرسة في أخر سنتين .28
.  أو مغريةذبةالفرق في المزايا بين المعمم في التربية والنموذجية طفيفية جدا، وىي ليست جا .29
. ، ولم تتغير الحمامات، ولم يتغير المقصفاإلداريةكبرت المدرسة بعدد طبلبيا، ولم تكبر بكوادرىا  .30
عن (القفز)المقاصف قطاع خاص ييمو الربح بأي شكل ، ويشكو الطمبة منو، وىم يبحثون عن بديل بالنط  .31

. األسوار
 سنة ، بدنا ممرض، والمفروض أن يتم اعداد برنامج لفحص الطبلب 29أنا الممرضة الوحيدة في المدرسة من  .32

. فحص سني وفحص عام
. نتيجة لمضغط عمى المركز الصحي ال يتمكنوا من الحضور إلى المدرسة .33
 اذا غابت الممرضة أو اجيزت ، فما ىو البديل؟ .34

 .المقصف قائمة من الممنوعات ولم يمتزموا بيا ( ....انا ك )اعطيت  .35

 .ىناك لجنة صحية ولكن دورنا معطل، وىناك تقارير لمجنة ولكن ال فائدة منيا .36

المدير عندما يكون من المدرسة يعرف ما يدور فييا، وعندما تأتي بدكتور من التربية يحتاج إلى فترة سنتين  .37
 .لمتعرف عمى المدرسة

 .يتحيز ألحدوال  يعرف أحد ألنو اللممدير من خارج المدرسة ميزة،  .38

 .المشكمة النفسية عند بعض المديرين السابقين والمساعدين ال يتقبل بسيولة عودتو إلى معمم .39

 .ىناك مشكمة نفسية في المدرسة، والعبلقات والتواصل .40

 . والقيادة وفن التعاملاإلدارةضرورة أن يتم اختيار المدير بمن يشيد لو في  .41

 .الوضع االداري في  المدرسة معقد .42

 .فيو احزاب في المدرسة لتفشيل المدير .43

 .لو جاء المدير من داخل المدرسة سيواجو عقبات ويحاول المعممون تفشيمو .44

 .من كانوا من المدير السابق  يحاولوا أن يثبطوا المدير الحالي .45

 يستفيد الذين عطاؤىم ضعيف من الفوضى في المدرسة، ىناك مستفيدون  من الفوضى .46

الزي المدرسي يجب أن يكون عممي، ولو القدرة عمى التحمل، ومن الضروري اعادة النظر فيو، واألبيض غير  .47
 . مناسب

 .يجب أن يكون ىناك شروط عمى قبول الطمبة .48

 .يجب أن يكون ىناك عقوبات رادعة لمطالب ولممعمم أيضا .49

 . الحزم مع الطبلب والتعامل معيم بعدل ومساواة وعدم التمييز في المعاممة .50

 .اببلغ أولياء األمور أوال بأول بتصرفات أبناءىم .51

تحقق أولياء األمور من المعمومات التي تنقل إلييم من أبنائيم، وعدم التعامل بالعواطف وتصديقيم أو  ضرورة  .52
 . الوقوف إلى جانبيم حتى لو كانوا عمى خطأ

 
 استنتاجات من ممخص مبلحظات االداريين في المدرسة في المقاء المفتوح مع لجنة التقييم 
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البحث عن آلية إلعادة النظر في وضع المكتبة بالمدرسة ودور المكتبة كمصدر من مصادر المعمومات في ضوء  .1
 . ما يوفره االنترنت وقاعد البيانات

ضرورة تكثيف التعاون بين البيت والمدرسة في القضايا المشتركة، وتوعية أولياء األمور بتحمل مسؤولياتيم  .2
متابعة وصوليم إلى المدرسة في الوقت المناسب، واىتماميم بتناول وجبة االفطار قبل : تجاه ابنائيم من حيث

 . القدوم الى المدرسة، وتوعية ابنائيم بنوعية المشتريات واألضرار الصحية لبعض األطعمة
اعادة النظر في الييكل التنظيمي لممدرسة بعد ان اصبحت فعميًا اكثر من مدرسة في حجميا وتوزيع ابنيتيا  .3

 .وانعكاس الفصل واالسوار عمى العمل االداري كمًا ونوعاً 
ر بالمفردات المستخدمة في أي حوار يخص المدرسة مع ابنائيم  .4 ضرورة توعية اولياء األمور بأىمية التبصُّ

 .يمكن ان يساىم في تكوين اتجاىات سمبية نحو المدرسة

ضرورة تحديد ميام الموظف وواجباتو في ضوء حاجات المدرسة والمسمى الوظيفي، وان تكون واضحة  .5
وتفصيمية، وضرورة توقيع الموظف عمييا، وتسميمو نسخة منيا، وان تتم المساءلة واتخاذ القرارات األدارية في 

 .ضوئيا

 :النظر بما يمي فيما يخص اإلرشاد .6

o  ضرورة اعادة النظر في تنظيم العمل اإلداري واحتياجات المدرسة من األداريين بعد ان تم الفصل بين الذكور
 .واإلناث

o اعادة النظر بصورة جذرية في العممية األرشادية في المدرسة ودور المرشدين ومياميم الوظيفية. 

o ضرورة تزويد المدرسة بعدٍد كاٍف من المرشدين. 

o ضرورة تحديد المكان المناسب لمعممية األرشادية. 

o الحاق المرشدين بدورات تدريبية لمتابعة نموىم األرشادي. 

تنظيم دورات تدريبية مستمرة لممعممين في المجاالت التي تتعمق بخصائص المتعممين، وتوعيتيم بأشكال  .7
- المعمم )اإلساءة لؤلطفال، وخطورة ممارسة المعمم ألي شكل من اشكال اإلساءة، وتعريفيم بدورىم اإلرشادي 

 .(المرشد

تعريف الطمبة بأن ىناك عقاب مثمما ان ىناك تعزيز ومكافأة، وان العقاب غيراإلنتقام وال يعكس كره المدرسة  .8
لمطالب، بل ىو في حدود ما تقضيو مصمحة الطالب اواًل، ومصمحة الجماعة والمؤسسة ثانيًا، ويحبذ ىنا إعطاء 

 .نماذج ومواقف تربوية في ىذا اإلطار

اعادة النظر في ما يسمى باألسس والمعايير المعتمدة في اختيار المعممين وتعيينيم، وان يؤخذ باإلعتبار  .9
الخصائص الشخصية والنفسية واإلجتماعية لممعمم، ووعيو بأدواره التعميمية واإلدارية واإلرشادية، وقدراتو في 

 .التحميل والتواصل، وتقديره لمحوار وفيم الحقوق والواجبات، ومعايير الجودة ومبدأ اإللتزام بيا

اعادة النظر في الخدمة والرقابة الصحية في المدرسة ودور الممرضة بعد ان تضاعف اعداد الطمبة، وتم الفصل  .10
 .بين المباني، وتحديد دور المركز الصحي ووضع آلية واضحة وبرنامج محدد لتقديم خدمة افضل

ضرورة تحديد تعميمات خاصة بالمعممين الذين يمتحقون بالجامعات او يقومون بأعمال اخرى تنعكس سمبيًا عمى  .11
دواميم وقياميم بواجباتيم المدرسية، ومستوى آدائيم وطبيعة التداخل بين األدوار داخل المدرسة وخارجيا، 

 .وتعظيم األيجابيات وتقميل السمبيات
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ضرورة تكثبف الرقابة والمتابعة ووضع الضوابط عمى ما يقدمو المقصف من مواد غذائية من حيث قيمتيا  .12
الغذائية، واسعارىا ونظافتيا، واضرارىا الصحية الفورية والبعيدة المدى، وطبيعة المخمفات التي يتركيا الطمبة في 

 .ساحة المدرسة

ضرورة اإلنتباه الى خطورة الشمل الذي قد يحدث في المدرسة بسبب الخمل اإلداري، وضرورة التمييز بين التغيير  .13
اإلداري واإلصبلح اإلداري، فالتغيير غير المدروس قد يخمق صراعًا اداريًا يؤذي المؤسسة ، وتزداد الخطورة 

 .عندما تعزز بعض الكوادر في المؤسسة ىذا الصراع غير المعمن لمصمحة شخصية

ضرورة اعادة النظر في الزي المدرسي حتى ال يكون سببًا في تكوين اتجاىات سمبية نحو المدرسة، وظيور  .14
تناقض بين قناعات الطمبة واولياء امورىم، وقناعات كوادر المدرسة انفسيم  والتفكير بالدالالت اإليجابية 

د واإلنعكاسات السمبية المحتممة في ضوء الفروق في األذواق والتصاميم  .المحتممة لمزي الموحِّ

ضرورة األنتباه الى األنعكاسات األدراية السمبية الناتجة عن سياسة خمط األوراق، وتحقيق عبلقات اجتماعية  .15
داخل اإلدارة من جية، وبين اإلدارة والكوادر األخرى من جية ثانية، من خبلل تعريف اجرائي غير صحيح 
لمفيوم الرضا الوظيفي عمى حساب اإللتزام الوظيفي ووضوح الدور الوظيفي وفق الحد األدنى من معايير 

 .الجودة

لممعمم او  (Portfolio)ضرورة توثيق الممارسات السمبية والنشاطات اإليجابية المتميزة في ممف خاص  .16
الموظف اإلداري، وان تتم المساءلة وفق معمومات تراكمية وموثقة، وتفعيل مبدأ المكافأة والعقاب، انطبلقًا من 
مصمحة المدرسة وحقوق الطمبة واإلنتباه الى خطورة اصدار عقوبات غير مدروسة او غير مقنعة، قد تكون 

 .مبنيَّة عمى ردود افعال

االشارة الى دور الكبار وما يمارسونو من افعال واقوال وسموكات ايجابية أو سمبية مقصودة او غير مقصودة  .17
مباشرة او غير مباشرة في تشكيل سموك وتصرفات الطمبة، واتجاىاتيم نحو المؤسسة بكافة كوادرىا 

 . وموجوداتيا، وكيفية التعبير عن ردود األفعال، بالرفض والتخريب والعبث والعدوان واثبات الذات

 .ا١ٌّلا١ٔخ اٌغٌٛخ لجً اٌّلهٍخ ٚاكاهح اٌزم١١ُ ٌغٕخ ث١ٓ ٚاٌٍمبء ا١ٌّلا١ٔخ اٌغٌٛخ

  ستة من أعضاء المجنة:الحضور 
 عبداهلل بني عبدالرحمن، السيدة نجوى خصاونة، السيدة ىيفاء الحموري، السيد . د: الحضور من ادارة المدرسة

 اخميف ربابعة
 1:15-9:30 الساعة 5/5/2008األثنين : التاريخ والموعد 
 موضوع المقاء: 

 مناقشة موضوع األشراف .1
الرياضة، الفن، الموسيقى، )مناقشة موضوع فترة اليوم الدراسي، وموقع المواد ذات الصبغة العممية وىي  .2

 .(المين

 .الطاقة االستيعابية لمبنى الروضة .3

 الزيارة الميدانية شممت: 
 .عينة من مكاتب اإلداريين، ومكاتب المعممين والمعممات .1

 .عينة من الغرف الصفية .2
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 .(غير معّرفة حالياً )غرفة الرسم سابقًا  .3

 .المكتبة في مبنى الطالبات .4

 .دورات المياه في مبنى الطبلب ومبنى الطالبات .5

 .مشارب المياه في مبنى الطبلب ومبنى الطالبات .6

 .غرفة الفن في مبنى الطالبات .7

 .مختبر األحياء في مبنى الطالبات .8

 .مختبر الكيمياء واألحياء في مبنى الطبلب .9

 .مقصف الطبلب .10

 .قاعة الموسيقى في مبنى الطبلب .11

 األشراف: 
دراسة قائمة أسماء فريق اإلشراف، ومناقشة توزيعيم حسب التخصصات التربوية واألكاديمية ضمن المادة  .1

 .(25)الواحد وعددىم 

 .(15)دراسة قائمة المعمم األول ، ومعايير تعيين المعمم األول، والجية التي تعيِّنيم وعددىم  .2

التعرف عمى ميام المعمم األول، والتغيُّر في الميام خبلل السنتين األخيرتين في ضوء التغير في برنامج األشراف  .3
 .التربوي

 المبلحظات والمداوالت من مقابمة اإلدارة العميا في المدرسة: 
 .الجمع بين المشرفين من التخصصات األكاديمية والتربوية لممادة الواحدة .1

 .اتخاذ اإلجراءات اإلدارية البلزمة إلصدار كتاب التكميف الرسمي لممشرفين قبل بدء العام الدراسي .2

 .تحديد األسس والمعايير المناسبة إلختيار المشرفين الخارجيين .3

 .تحديد األسس والمعايير المناسبة إلختيار المعمم األول .4

 .تحديد آليو لمتنسيق بين المشرف الخارجي والمعمم األول .5

 .ربط مقدار المكافأة لقاء العمل اإلشرافي بمدى قيام المشرف بميامو اإلشرافية التي تحددىا ادارة المدرسة .6

 .تخصيص نسبة من العبلمة المخصصة لئلشراف لممعمم األول وفق اسس ومعايير محدده .7

اعادة النظر في التعميمات الخاصة بالعقوبات المدرسية لتكون رادعة وتضمن عدالة القرارات ونزاىتيا، وتضمن  .8
ىيبة المعممين ومكانتيم، وبالتالي ىيبة المدرسة ومكانتيا كمؤسسة لجميع الطمبة وتضمن حقيم في التعميم 

 .األفضل في مناخ ىادئ ومناسب

ضرورة وضع تعميمات لقبول الطمبة وشروط تجديد قبوليم، والزام اولياء األمور بالحرص عمى مصمحة المدرسة  .9
 .جنبًا الى جنب مع حرصيم عمى بقائة في المدرسة

ضرورة تفعيل حصص المواد العممية بما يضمن مشاركة جميع الطمبة، ومراعاة مبدأ الفروق الفردية واإلستفادة  .10
من ايجابيات التنوع، وتفعيل دورىا في تعزيز مبدأ المشاركة، وبالتالي تفريغ الطاقات في اإلتجاه اإليجابي 

 .وتعزيز تقدير الذات لدى الطالب

 المبلحظات والمداوالت من الجولة الميدانية  في المدرسة: 
  مناخًا إداريا مناسبارمكاتب المديرين المساعدين في مبنى الطالبات وتوزيع اإلداريين في المباني ال توف .1
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المقاعد في الغرف الصفية تحتاج إلى متابعة صيانة مستمرة في ضوء مستوى جودة المواد المصنوعة منيا  .2
 وطبيعة تصميميا

المواقع التي جرت عمييا أعمال الصيانة وخاصة في دورات المياه تكشف عن أىمية الدقة واإلتقان في إجراءات  .3
 .الصيانة حتى ال تزيد من التشويو في التشطيبات

 تنظيف دورات المياه وتعقيميا، ومواقع مشارب المياه ال تعطي مؤشرًا مريحا عمى مستوى االستعداد الذي  .4
 .تتطمبو إجراءات الوقاية الصحية، وال تتناسب مع االستخدام المكثف ليا

األلواح المستخدمة في الصفوف تتطمب توفير أقبلم كافية ومناسبة وذلك النعكاس جودة األقبلم التي يستخدميا  .5
 .المعمم عمى مجريات التفاعل الصفي

 . طالب12مختبرات العموم في مبنى الطمبة غير قابمة لمتعديل، وىي غير مييأة الستقبال اكثر من  .6

 طوابق، ومختبر األحياء معطل 3ليا مشرف مختبر واحد، وموزعة في  (كيمياء،فيزياء، احياء)جميع المختبرات  .7
 .كميًا، وىى ضيقة جدا، وتصميميا غير موجو ليدف التجارب الفردية أو العروض العممية

 .في مبنى الطبلب ال يوجد من الناحية العممية مكتبة او قاعة موسيقى أو ميني، فيي مواد شكمية في البرنامج .8

المبنى بالرغم من حداثة البناء إال أنو بحاجة إلى إشراف ومتابعة مستمرة ألي تمف او خمل في التمديدات  .9
الصحية أو األبواب أو المشارب أو المقاعد أو التمديدات الكيربائية في ضوء ما تتعرض لو من تخريب غير 

 .طبيعي

بعض غرف المعممين في مبنى الطالبات متعددة االستخدامات، فأدوات تجييز بعض المشروبات الساخنة تحتل  .10
جزءًا البأس بو من حجم الغرفة، باإلضافة إلى تخزين بعض الكراسي المكسرة وأجيزة غير مستعممة في جزء 

 . آخر

تحديد موقع خاص في كل طابق خاص بتقديم خدمة لممعممين اثناء اإلستراحة لمحصول عمى المشروبات  .11
ُ  من استخدام الغرف وبشكل يفتقر الى الترتيب واألمان  .الساخنة بداًل

تقتصر المكتبة عمى حصة واحدة في مادة المغة العربية، من منطمق ان حصص المغة العربية في األسبوع كثيرة  .12
 .  نسبيًا، وىناك عزوف عام عن استخدام المكتبة

ىناك بعض الغرف والمواقع في مبنى الطالبات يقع بعضيا في واجية الممرات تستعمل كمستودع لممواد المكسرة  .13
 .والتالفة بشكل غير مقبول في ضوء معيار الذوق العام

ىناك ازدحام شديد بين الطمبة في فترة االستراحة عند المقصف لتامين احتياجاتيم قبل انتياء فترة االستراحة  .14
بالرغم من محاوالت إدارة المقصف معالجة ىذه المشكمة معالجة جزئية من خبلل تعدد المسارب عندما يتوفر 

 .طمبة يعممون في المقصف من الجامعة باألجرة

   interim meta-evaluation     رم١١ُ اٌّوؽٍخ اٌَبثمخ ِٓ اٌزم١١ُ

  في رئاسة الجامعة4:15 الساعة 12/5/2008موعد اإلجتماع يوم اإلثنين . 
 اربعة من اعضاء المجنة: الحضور 

 المداوالت: 

  ،بحث العناصر المحتممة في التقرير في ضوء األغراض المحتممة لمتقييم والجيات المستفيدة من التقييم
 .واجراءات عرض البيانات الكمية والنوعية، وتعدد مراحل التفريغ والتحميل لمبيانات النوعية
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 اولياء األمور، الطمبة من الروضة الى : توزيع قوائم ممخص المبلحظات الخاصة بالمقاببلت لمفئات الثبلث
والطمب من اعضاء المجنة دراستيا بشكل مستقل، وصياغة توصيات مقترحة في . الصف الخامس، اإلداريين

 .ضوء المبلحظات الخاصة بكل مقابمة، والتقاطع بين المبلحظات التي انفردت بيا كل فئة او بين الفئات

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

  في رئاسة الجامعة في 10:00 الساعة 21/5/2008اإلتفاق عمى موعد اإلجتماع القادم ليكون يوم األربعاء 
 .ضوء الفترة المتوقعة ألنتياء عممية التفريغ األولى ألستبانات الطمبة واستبانات المعممين

 ِزبثؼخ ِبرُ االرفبق ػ١ٍٗ فٟ رم١١ُ اٌّوؽٍخ اٌَبثمخ

     . فٟ هئبٍخ اٌغبِؼخ 10 :00 اٌَبػخ 21/5/2008ِٛػل اإلعزّبع ٠َٛ االهثؼبء 

  خمسة من اعضاء المجنة : الحضور. 
 المداوالت: 
 .دراسة نتائج التفريغ لمبينات النوعية من استبانات الطمبة واستبانات المعممين  .1
دراسة نتائج التحميل الكمي لمتقديرات االجمالية في استبانات الطمبة واستبانات المعممين ، واجراء بعض المقارنات  .2

 : كنماذج والتوصل الى االستنتاجات التالية

i.  ادارة المدرسة ، المعممين ، الطمبة ، )كانت تقديرات الطمبة شاممة  لجميع المجاالت الواردة في االستبانة
االرشاد ، االذاعة والطابور الصباحي ، المكتبة، المبلعب والصاالت، الزي المدرسي، دورات المياه، 

المقصف والتسوق، غرفة الصف، برنامج الحصص ، الساحات المدرسية، المناوبة، المواصبلت ، النشاطات 
 (االجتماعية والترفييية ، والمختبرات 

ii.  االدارة  )بين تقديرات الطمبة وتقديرات المعممين في المجاالت التالية  (من منظور احصائي )ىناك اتفاق
 (المدرسية ، الطمبة ، االذاعة والطابور الصباحي ، المكتبة ، الصبلت والمبلعب ، المقصف والتسوق 

 .وكان ىناك اختبلفا جوىريا بين التقديرات في باقي المجاالت 
iii.  في المتوسط مما يعني عدم الرضا عن 3اقل من  ( مجاالت10)كانت تقديرات الطمبة لمعظم المجاالت 

 .الخدمات والنشاطات في المدرسة 
iv.  بالرغم من السمبيات االدارية والتعميمية التي ظيرت من خبلل المقاببلت والزيارات واالستبانات، اال ان التقديرات

االجمالية الخاصة باالدارة والمعممين مقارنة بالمجاالت االخرى ىي االعمى من وجية نظر الطمبة، مع انيا 
 .كانت اقل من المستوى المطمق عندما نتحدث عن مدرسة نموذجية 

v.  ىناك تقديرات متدنية جدا لبعض المجاالت مثل دورات المياه ومياه الشرب والمناوبة ومتدنية في مجاالت اخرى
االذاعة والطابور الصباحي ، والزي المدرسي والنشاطات الترفييية واالجتماعية والمواصبلت واالرشاد : مثل 

 (والمكتبة 
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vi.  ىناك اتفاق في التقديرات المتدنية بين المعممين والطمبة، وذلك الستقبللية المعممين ببعض الخدمات مثل
دورات المياه والمواصبلت وخاصة المبنى الجديد، وبالعمى بالنسبة لبعض المرافق التعميمية مثل المكتبة 
 .والمختبرات، مما قد يعطى متوسطات مموثة احصائيا مما يقتضي تقديم تفسيرات عادلة او غير متحيزة

التوصيات المقترحة من كل اعضاء المجنة في ضوء قراءاتيم لقائمة المبلحظات الموزعة في الجمسة السابقة ،  .3
 ومجمل قراءاتيم لممبلحظات والمعمومات المتوفرة لدييم من المصادر االخرى من المقاببلت والزيارات واالستبانات

نظرة اجمالية عمى الحالة العامة لوضع المدرسة في ضوء التغير باعداد الطمبة وحجم الشعبة الواحدة والتغير  .4
بالتعميمات الخاصة بتثبيت المعممين وتسميات االدارية من مدير عام ومدير مراحل الى مدير ومساعدين ثم التغيرات 
في الكوادر االدارية بعد اضافة البناء الجديد والشيك العازل بين المبنيين والتنقل بينيما ووضع المختبرات والمكتبة 

 :-وفي ضوء ذلك كانت المبلحظات واالستنتاجات المطروحة تتمخص بما يمي 
i.  الشبك الحديدي العازل بين المدرستين ووجود بوابة النتقال المعممين واالداريين او الضيوف بين المدرستين

او مرور بعض الطمبة لحاجات معينة بعد الحصول عمى موافقة بفتح البوابة ليم ، ووقوف الطبلب 
والطالبات عمى جانبي الشبك بحكم وجود الظل لبلشجار الكثيفة الواقعة عمى الحد الفاصل كل ىذا خمق 

حالة من االحتقان او حالة نفسية معينة او شعورا باالىانة او مناخا ممزوجا  بعد الثقة ، او العزل 
والمسجون قد ال يدافع عن سجنو وال يحافظ عميو وال ينتمي لو / الذي ياخذ صورة من صور السجون 

. 
ii.  في غرفة عادية وشعور بين المساعدين بان المطموب من  (في مبنى الطالبات  )وجود مساعدين من ثبلثة

وجود - ب.ان تقوم باعمال المديرة مع طاقم اداري مشترك بين المدير العام واالدارتين  - كل منيما أ
مساعد في مبنى منفصل ومرتبط اداريا باالدارة المركزية او المدير العام في المبنى الثاني ، معممين 
مشتركين ، وجود حاجز ، واذاعة مدرسية منفصمة، واستراحات مختمفة، وتوزيع غير عادل لبعض 

 .االداريين ، فرص غير متكافاة في المختبرات العممية ، وفرص غير متكافاة في المكتبة 
iii.  تحول المدرسة الى حقل تجارب في تعيين المدير العام مرة من داخل المدرسة ومرة من الجامعة ترتب عميو

نوع من التنافس السمبي الخفي، واستقطاب داخمي في المشاعر، وانقسام غير معمن او شبو معمن بين 
 .المعممين، وبالتالي انعكاس سمبي عمى المناخ االداري في المدرسة 

iv.  التنوع الكبير وربما التناقض في الخصائص السيكولوجية واالنماط االجتماعية االسرية ادت الى تباينات
واضحة في تعريف مصطمحات ذات صمة بالتكيف او التوافق المدرسي مثل الحماية ، وتقدير الذات ، 

. وقوة الشخصية ، وبالتالي افراز مظاىر من االستقواء ،والرفض ، والمواجية ،والتبرير ، والشممية 
وانعكس ذلك عمى ظيور انماط مختمفة من العبلقة بين المعممين والطمبة ، بعضيا عمى شكل تحدي 

ويصاحب ىذا التنوع والتناقض تشكيل . اوالمعاممة بالمثل او عمى شكل انسحاب او عمى شكل رضوخ 
بيئة مناسبة او خصبة النبات شخصيات غير سوية تحقق من خبلليا مصالح شخصية ، وبروز 

 .عبلقات اجتماعية غير سوية 
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v.  ايجاد حل جذري لمشكمة مختبرات العموم في مبنى الذكور في ضوءالتصميم الحالي ليذه  المختبرات كأن يتم
بناء طابق جديد او جزء من طابق مخصص ليذا الغرض او اعادة التصميم في ضوء مخططات 

 .ىندسية 

vi.  اعادة تصميم السور الخارجي ، ومداخل ومخارج مدرسة الذكور، وتنظيم الساحات وتجميميا من خبلل
وقد قامت المجنة . توظيف ميارات الطمبة وىواياتيم الفنية بالتعاون مع كمية الفنون بعد اعادة التصميم 

بزيارة موقع المدرسة لدراسة ىذا المقترح وانظم الى المجنة مسؤول من القسم اليندسي ومسؤول من 
الحرس الجامعي لمخروج بتصور الفضل تصميم يحقق االىداف باقل التكاليف وباقل االثار الجانبية 

 .المحتممة 

vii.  اشراك الطمبة بنشاطات تعزز اتجاىاتيم نحو مدرستيم ليتحولوا من مخربين لمرافقيا الى معارضين لمن 
 .يقوم باتبلفيا

 االستنتاجات والتوصيات وعرض عناصر التقرير

  بحضور ستة من  اعضاء المجنة وتكممة 11:00-8:30، الساعة 28/5/2008األربعاء : موعد اإلجتماع  
  بحضور خمسة من اعضاء المجنة 11:00-8:30، الساعة 28/5/2008اإلجتماع الخميس 

 المداوالت: 

i. قرارىا  قراءة الصيغة النيائية لبلستنتاجات والتوصيات وا 
ii.  قرار مسميات ىذه المجاالت  تبويب االستنتاجات والتوصيات في مجاالت رئيسية، وا 
iii.  تحديد أقسام تقرير التقييم المقدم لؤلستاذ الرئيس والبنود الرئيسية في كل قسم وىي: 

a. إجراءات التقييم: القسم األول 
b. االستنتاجات والتوصيات : القسم الثاني 
c. المبلحق: القسم الثالث 

iv.  تفويض رئيس المجنة برفع تقرير التقييم إلى األستاذ الرئيس 
 

 ٚاٌزٛط١بد اإللزواؽبد

 ٌٍّلهٍخ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً: اٚالً 

إعادة النظر في توزيع مكاتب مساعدتي المدير لممرحمتين في مبنى الطالبات لتكوين وحدات إدارية شبو مستقمة في  .1
الموقع الحالي عبارة عن تجمع إداري يضم المدير والمساعدين، والكوادر اإلدارية األخرى، : مبلحظة)المبنى نفسو 

ويشيد تداخبًل بين المراجعين من أولياء األمور ليذه اإلدارات، وتداخل حركة الطمبة بين اإلدارات، مما يعيق العمل 
جراءات المتابعة اإلدارية  . (اإلداري وا 

 . توفير مكان خاص في كل مدرسة الستراحة المعممين، وعدم استخدام مكاتب المعممين ألغراض متعددة .2
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تخصيص مستودع لممواد التي تحتاج إلى صيانة أو غير المستخدمة، إلى أن يتم صيانتيا أو إتبلفيا أو إرجاعيا  .3
 .حسب األصول

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

عداد  .5 تجييز المدرسة بنظام لمرد اآللي، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تنظم االتصال من خارج المدرسة، وا 
 .نشرة تحدد فييا األسماء والوظائف والتخصصات، وأرقام اليواتف التي تؤمن خدمة سريعة لممراجعين

 اإلكاهح ٚاإلكاه٠ْٛ: صب١ٔبً 

وضع قائمة من األسس والشروط التي تنظم العبلقة بين البيت والمدرسة، وتفصح عن سياسة المدرسة تجاه بعض  .1
 .الممارسات المسيئة، وكذلك بالنسبة لمعبلقة بين الطالب والمعمم

ضرورة توقيع ولي أمر الطالب والطالب نفسو عمى وثيقة شرف تتضمن أخبلقيات الطالب تعّدىا المدرسة، وتتم  .2
 .مساءلة الطالب عمى أساسيا، وتحديد العقوبات التي تناسب المخالفة لمتعميمات المدرسية وأخبلقيات المتعمم

لممعمم أو الموظف  (Portfolio)ضرورة توثيق الممارسات السمبية والنشاطات اإليجابية المتميزة في ممف خاص  .3
 .اإلداري، وان يتم التقييم وفق معمومات تراكمية وموثقة

ضرورة توعية الطمبة بأن ىناك جية محددة في المدرسة يمكن أن تدرس المخالفات والسموكيات العدوانية وأشكال  .4
اإلساءة التي يمكن أن تمحق بالطالب من أي جية في المدرسة، وىي التي تحدد العقوبة المناسبة، وان المدرسة 

 .ترفض قيام الطالب بالتصرف نيابة عن تمك الجية

ضرورة الوعي واالنتباه إلى خطورة االستقواء بكافة أشكالو وميما كان مصدره سواء كان االستقواء من الطمبة أو من  .5
 . المعممين أو من اإلداريين او من أولياء األمور

عطاء فترة الذروة عند  (...إدارة ومعممين)استمرار جاىزية كوادر المدرسة  .6 في متابعة انصراف الطمبة من المدرسة، وا 
 .االنصراف المزيد من االىتمام والمبلحظة

تفعيل التعميمات الخاصة بالمعممين الذين يمتحقون بالجامعات او يقومون بأعمال اخرى تنعكس سمبيًا عمى دواميم  .7
 وقياميم بواجباتيم المدرسية، ومستوى أدائيم وطبيعة التداخل بين األدوار داخل المدرسة وخارجيا،

االنتباه إلى االنعكاسات اإلدارية السمبية الناتجة من تعريف إجرائي غير صحيح لمفيوم الرضا الوظيفي عمى حساب  .8
 .االلتزام الوظيفي ووضوح الدور الوظيفي

تفيُّم أعذار الطمبة في حالة التأخر في الفترة الصباحية أو مخالفة الزى المدرسي، وتجنب األحكام الجاىزة مسبقًا،  .9
 .واالستماع إلييم واالبتعاد عن التشنج في معالجة مثل ىذه المخالفات

طالب، وخاصة في مرحمة التعميم  (25)اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بضبط عدد الطمبة في الشعبة ليكون السقف  .10
 . األساسي

اتخاذ االجراءات االدارية ليكون لقاء أولياء األمور بالمعممين في أوقات مناسبة وأكثر تنظيمًا لتحقيق اىدافو خبلل  .11
 .العام الدراسي

طرح شعارات في المدرسة و مناقشة مسوغات ودالالت مثل ىذه الشعارات وتطبيق الشعارات لتحقق أىداف محددة أو  .12
 :تعزز تحقيق أىداف برامج أخرى قائمة مثل

o التعميم السعيد . o تعمم وأنت تمعب. 
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o كل طالب ذكي . 

o  قيِّم نفسك  ُ 

o نحب أن نسمع منك. 

o يوم ببل زي مدرسي. 

o التسامح شعارنا. 

o التفكير في دائرة أوسع. 

o اإلفطار المبكر. 

o نعم لمحرية وال لمتمرُّد. 

o نعم لئلحترام المتبادل وال لبلستقواء. 

o الفشل بداية النجاح. 

o كل طالب قادر عمى التعمم. 

تشخيص الحاالت التي يمكن أن تصنف ضمن ما يسمى باالستقواء أو التنمر ميما كان نوعو، ومعالجتيا باألساليب  .13
 .التربوية

دراسة االنعكاسات السمبية لتغّير معمم المادة الواحدة عدة مرات ألي سبب كان ، واتخاذ االجراءات الكفيمة بتخفيف  .14
 . آثارىا السمبية عمى الطمبة

التفكير باآلثار الجانبية لمنشاطات التي تتطمب تعطيل الطمبة جزئيًا أو كميًا، أو تعطي الطمبة انطباعًا أو ايحاءًا بأن  .15
 .التعطيل مشروع أو مرغوب فيو، مثل المناسبات الوطنية او الحفبلت والمعارض المدرسية والرحبلت

التفكير بالمخاطر التي قد تنجم عن استخدام اسموب حرمان الطالب من الدوام أو إخراجو من الصف كعقاب دون  .16
وضرورة االنتباه إلى العقاب المضاعف أو المركب أو العقاب المتسّرع المبني . اببلغ ولي األمر او ادارة المدرسة بذلك

 .عمى انطباعات وافتراضات قد ال تكون صحيحة
االنتباه إلى خطورة المحسوبيات والعبلقات الشخصية وانعكاساتيا السمبية المحتممة عمى المناخ االجتماعي في  .17

 .المدرسة

تحديد الوصف الوظيفي لئلداريين في ضوء المسمى الوظيفي، وضرورة توقيع الموظف عمييا، وتسميمو نسخة منيا،  .18
 .وان تتم المساءلة واتخاذ القرارات اإلدارية بحقو عمى اساسيا

 اٌّؼٍّْٛ: صبٌضبً 

اعادة النظر باألسس والمعايير المعتمدة في اختيار المعممين وتعيينيم وتجديد عقودىم، وان يؤخذ باالعتبار  .1
 .الخصائص الشخصية والنفسية واالجتماعية لممعمم، ووعيو بأدواره التعميمية واإلدارية واإلرشادية

ضرورة تفعيل دور المعمم االرشادي والتربوي وتفيم احتياجات الطمبة بمختمف األعمار، وعدم تحويل كل الحاالت .  .2
 .الى المرشد

 (التشيير والشتم والتحقير واإلىانة والحط من القيمة)توعية المعممين باإلساءة المفظية وغير المفظية لمطمبة مثل  .3
 .والبحث في أسباب السموك غير المرغوب فيو أكثر من االىتمام في البحث عن عقاب لمسموك

 توعية المعمم بدوره او تفعيل دوره في معالجة اإلشكاالت الناتجة عن مقروئية الكتاب المدرسي، وطريقة عرض مادة  .4
 .الكتاب، وحسن االختيار لممادة العممية في ضوء المعايير التربوية، وعدم االنطبلق من مسممات أو افتراضات مطمقة

ضرورة تحديد اىداف الواجبات البيتية ومراعاة الفروق الفردية والظروف األسرية والتنسيق بين المعممين في توزيع  .5
عبء ىذه الواجبات، واالنعكاسات السمبية لسوء استخداميا عمى الطالب وأسرتو، حتى تكون موجية وىادفة 

 .ومدروسة بعناية ومقننة وقابمة لممتابعة
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المتعمم، والتصرف وفق أسس عممية  (Profile)تفيُّم المعممين لمبدأ الفروق الفردية، وتعدد األبعاد في خريطة  .6
وتربوية، واالستفادة من نتائج البحوث ذات الصمة بتعديل السموك، وعدم النظر الى الصف كوحدة متجانسة في 

 .التدريس والمعاممة
تعريف المعممين باألسس التربوية، وأشكال اإلساءة المحتممة لمطالب، ومخاطرىا ودورىا في خمق اتجاىات سمبية،  .7

وظيور السموكيات غير المرغوبة، وبروز مظاىر اإلحتجاج او الرفض المباشر وغير المباشر بما في ذلك 
 .اإلنعكاسات السمبية المحتممة لعممية التقويم واإلمتحانات

ضرورة استخدام المعممين ألسموب حل المشكبلت، وأىمية جمع المعمومات الدقيقة والصادقة في معالجة المشكبلت  .8
 .التي تحدث بين الطمبة، واالنتباه الى خطورة وقوع الظمم او القرارات المتحيزة أو غير المتوازنة

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

 .القرارات الخاطئة المقصودة وغير المقصودة الناتجة عن االختبلف في دالالت التعريف االجرائي لمزمن
انتباه المعمم إلى خطورة انتقال مشكبلتو الخاصة الى غرفة الصف واشعار الطمبة بصورة مباشرة او غير مباشرة  .10

 .بانعكاساتيا عمى سموكو وردود افعالو ومبلمحو وتضخيم ىذه االنعكاسات والمبالغة فييا
االنتباه الى مخاطر اشعار الطمبة بالتحيز المقصود أو غير المقصود لطالب معين أو لعينة من الطمبة ألي سبب ال  .11

 .يحقق اىدافًا تربوية، أو لسبب غير مقنع قد يؤدي الى بيئة صفية مموثة اجتماعياً 

 .متابعة اإلدارة لضبط استخدام المعممين لؤلجيزة الخموية .12

 :عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل ضمن برنامج تدريبي دوري لجميع المعممين والعاممين والمديرين في مجال .13

o السموك التنظيمي لتعزيز العبلقة السوية واساليب الحوار بين اإلدارة والمعممين، والمعممين والطمبة. 

o اخبلقيات العمل المدرسي واخبلقيات التعميم بشكل عام. 

o أشكال اإلساءة والعنف المدرسي لمطالب داخل غرفة الصف وخارجيا. 

o تحميل المحتوى الدراسي واستخبلص األفكار ومساعدة الطمبة في التغمب عمى ضعف مقروئية الكتاب. 

o استخدام استراتيجيات تعديل السموك. 

o اكساب المعممين ميارات حل الصراعات والخبلفات الطبلبية. 

حفز المعممين واإلدارة عمى استخدام نتائج البحث العممي في العممية التربوية، وعقد ندوات وورش عمل خاصة  .14
 .لمناقشة أوراق بحثية في موضوعات مختارة تيم العممية التربوية

توعية المعممين بدالالت ومعاني الفروق الفردية بين األفراد وفي ذات الفرد، وتعددية األبعاد في خريطة الطالب  .15
 .وخطورة التعامل مع الصف عمى انو وحدة متجانسة

التعريف بدور المعمم في تذليل الصعوبات التي قد يواجييا الطمبة مع محتوى الكتاب المدرسي، وجوانب الضعف  .16
 . المحتممة فيو، ومستوى مقروئيتو

اعادة النظر جذريًا بطرق تدريس المواد ذات الصبغة العممية تخطيطًا وتنفيذًا وتقويما، حتى ال تشكل حمقة ضعيفة في  .17
البرنامج، وضرورة تنويع األنشطة التي تسمح بمشاركة جميع الطمبة انطبلقا من مبدأ أساسي من مبادئ التعمم ىو 

 .الفروق بين األفراد والفروق في ذات الفرد

وخطورة استخدام االمتحانات .توعية المعممين باألخطاء في أساليب التقويم المختمفة، وانعكاساتيا السمبية عمى الطمبة .18
 .والعبلمات كعقاب
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تعريف المعممين بدور الواجبات المنزلية في عممية التقويم، واالنعكاسات السمبية المحتممة في حالة عدم وضوح  .19
 .أىدافيا أو إساءة استخداميا، واالنتباه الى خطورة استخدام الواجبات المنزلية كعقاب

 اإلشواف ٚاٌّؼٍُ األٚي: هاثؼبً 

متابعة تخطيط المعممين وتدريسيم لممواد ذات الصبغة العممية مثل الفن والرياضة، وعدم التعامل معيا أو النظر إلييا  .1
 . من أي جية كانت عمى أنيا مواد من الدرجة الثانية

متابعة الجانب العممي لممواد الدراسية التي تتطمب استخدام المختبرات وخاصة مواد العموم والكمبيوتر، وتقديم  .2
 .المساعدة الممكنة لممعممين التي تمكنيم من إعطاء الجانب العممي والتطبيقي األىمية التي يستحقيا

عطاء البعد  .3  اعتماد أساليب وأدوات صادقة وعادلة لتقييم أداء المعممين الذين يدرِّسون المواد ذات الصبغة العممية، وا 
 .العممي الوزن الذي يستحق

إعادة النظر في أسس تعيين المعمم األول، وتحديد آلية التنسيق بين المشرف والمعمم األول لتكون األدوار متكاممة  .4
 وليست متعارضة، وتحديد الوزن النسبي لدور المعمم األول في تقييم أداء المعمم إلى جانب المشرف والمدير

 .اتخاذ اإلجراءات اإلدارية البلزمة إلصدار كتاب التكميف الرسمي لممشرفين قبل بدء العام الدراسي .5

تحديد األسس والمعايير المناسبة الختيار المشرفين الخارجيين المؤىمين القادرين عمى تقديم خبرات متميزة لممعممين  .6
 . في ضوء أعبائيم في الجامعة،ومقدار المكافأة التي يتقاضونيا

أن يجمع الكادر اإلشرافي في المادة الواحدة بين المؤىبلت األكاديمية التخصصية والمؤىبلت والخبرات التربوية، وأن  .7
 .يتم اعتماد ىذا المعيار عند تشكيل فريق اإلشراف

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

ضرورة اىتمام المشرفين باستخدام األساليب واإلجراءات واألسس والمعايير التي تحقق العدالة ودرجة مقبولة من  .9
 .الصدق والدقة في تقييميم لممعممين

 .  مساعدة المعممين عمى تحميل الحصص النموذجية المتمفزة، و االستفادة منيا في تطوير أساليبيم في التدريس .10

 اٌطٍجخ: فبَِبً 

شعارىم بأىمية دورىم  .1 إشراك الطمبة في عممية التقييم لممعممين واإلدارة، وتطوير نماذج تقييم خاصة ليذا الغرض، وا 
 . في التحسين والتطوير

تفعيل العقوبات المدرسية لتكون رادعة وتضمن عدالة القرارات ونزاىتيا، وتضمن ىيبة المعممين ومكانتيم، وبالتالي  .2
 .ىيبة المدرسة ومكانتيا كمؤسسة لجميع الطمبة، وتضمن حق الطمبة بالتعميم والتعمم في مناخ ىادئ ومناسب

توعية أولياء األمور من العاممين في الجامعة بالخصوصية المتوقعة لدورىم في متابعة أداء وسموك أبنائيم،  .3
وحرصيم عمى مصمحة المدرسة وسمعتيا ومستواىا العممي والتربوي مقابل الخصوصية واإلمتيازات التي يتمتعون 

 .بيا
لزاميم بمتابعة أبنائيم بما يتناسب مع  .4 وضع تعميمات لقبول الطمبة من غير أبناء العاممين وشروط تجديد قبوليم، وا 

حرصيم عمى بقاءىم في المدرسة، وحرصيم عمى تحقيق األىداف التي من اجميا اختاروا الدراسة بالمدرسة 
 .النموذجية
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 .اعتماد أسس لتجديد قبول الطالب واستمراره في المدرسة في ضوء العقوبات التي اتخذت بحقو في سنوات سابقة .5

 اإلهشبك اٌّلهٍٟ: ٍبكٍبً 

 .اعادة النظر بصورة جذرية في العممية األرشادية في المدرسة ودور المرشدين ومياميم الوظيفية .1

ضرورة تزويد المدرسة بعدٍد كاٍف من المرشدين، بحيث تتواءم مع النسب الواردة في ادبيات اإلرشاد المدرسي  .2
(350-1). 

 .ضرورة تخصيص مكان المناسب لمعممية األرشادية، ومراعاة خصوصيتيا .3

 .الحاق المرشدين بدورات تدريبية لمتابعة تطورىم الميني .4

 ا١ٌٚبء األِٛه: ٍبثؼبً 

داخل المدرسة وخارجيا يشارك فييا أولياء األمور،  (ترفييية واجتماعية وثقافية)تنظيم برنامج نشاطات متنوعة  .1
 .ليكون ولي األمر صديقًا لممدرسة

تنظيم جمسات مشتركة بين اولياء األمور والمعممين واإلدارة لمناقشة تقاطع األدوار بين البيت والمدرسة، ومزايا ان  .2
 .تكون ىذه اإلدوار متناغمة ومتكاممة وخطورة ان تكون متعاكسة ومتناقضة

 اعطاء مزيد من االىتمام بمبلحظات اولياء األمور ومحاورتيم في الموضوعات التي يطرحونيا لموصول الى قناعات  .3
مشتركة، وعقد ورش ومحاضرات وندوات تستمد موضوعاتيا من القضايا التي يطرحيا أولياء األمور ودالالت 

 .مبلحظاتيم العامة والخاصة، وربطيا باألسس التربوية ذات الصمة بموضوع المبلحظة

ر بالمفردات المستخدمة في أي حوار يخص المدرسة مع ابنائيم يمكن ان  .4 ضرورة توعية اولياء األمور بأىمية التبصُّ
 .يساىم في تكوين اتجاىات سمبية نحو المدرسة

متابعة وصوليم إلى المدرسة في الوقت المناسب، : توعية أولياء األمور بتحمل مسؤولياتيم تجاه ابنائيم من حيث .5
واىتماميم بتناول وجبة االفطار قبل القدوم الى المدرسة، وتوعية ابنائيم بنوعية المشتريات واألضرار الصحية لبعض 

 . األطعمة

 .عقد ورش عمل ومحاضرات ألولياء األمور إلكسابيم ميارات التعامل مع بعض المشكبلت التكيفية .6

 ِقزجواد اٌؼٍَٛ ٚاٌىّج١ٛرو: صبِٕبً 

ايجاد حل جذري لمشكمة مختبرات العموم في مبنى الذكور في ضوء التصميم الحالي ليذه المختبرات، كأن يتم بناء  .1
طابق جديد او جزء من طابق مخصص ليذا الغرض، او اعادة التصميم في ضوء مخططات ىندسية، وتأمين المواد 

 . واألجيزة البلزمة ليذه المختبرات، والتنسيق بين المدرسة وكمية العموم في الجامعة ليذا الغرض

الى ان يتم تصويب أوضاع مختبرات العموم في مبنى الذكور، من الضروري البحث عن حمول عاجمة لمعالجة حرمان  .2
 .الطمبة من الجانب التطبيقي او العممي في المختبر لحصص العموم

التركيز عمى الجانب التطبيقي لمادة الكمبيوتر، وعدم االكتفاء بالشرح النظري في غرفة الصف لمعظم الحصص،  .3
والتاكيد عمى متابعة الطمبة متابعة  كافية أثناء عمميم في المختبر، والتأكد باستمرار من جاىزية المختبر وصبلحية 

 .األجيزة قبل بدء الحصة

 اٌّىزجخ: ربٍؼبً 
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إعادة النظر في وضع المكتبة بالمدرسة ودورىا كمصدر من مصادر المعمومات في ضوء ما يوفره االنترنت وقواعد  .1
 :البيانات، واتخاذ اإلجراءات التي تكفل زيادة فاعميتيا من خبلل

a.  ربطيا مع مكتبة الجامعة والتعامل معيا عمى أنيا مكتبة فرعية عمى غرار المكتبات الفرعية في بعض 
 الكميات،

b. ،ربطيا باإلنترنت وقواعد البيانات في الجامعة وتجييزىا بعدد مناسب من أجيزة الكمبيوتر  

c.  عدم إغبلق المكتبة لفترات طويمة خبلل اليوم الدراسي الواحد او لعدة ايام، وتنظيم برنامج الحصص بشكل 
 .يمكِّن الطمبة من زيارة المكتبة وتقديم الخدمة المكتبية بشكل أفضل

 . إعادة النظر في برنامج زيارة الطمبة لممكتبة، وعدم اقتصار برنامج الزيارة عمى حصة واحدة في مادة المغة العربية .2

، حتى تكون مييأة الستقبال الطمبة، خاصة وأن ىناك أمين (المبنى الجديد )اإلسراع في تجييز مكتبة الطمبة الذكور .3
 .مكتبة معين عمى كادر المدرسة ليذا الغرض

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ: ػبشواً 

 . تفعيل دور األستوديو في المدرسة واالستفادة منو في تسجيل حصص نموذجية متمفزة .1

 .عقد ورش تدريبية لممعممين عمى تحميل نماذج من الحصص المتمفزة وتقييميا .2

 عقد ورش تدريبية لممعممين عمى إنتاج الوسائل التعميمية،  .3

نتاج الوسائل التعميمية والبرمجيات  .4 إنشاء وحدة باسم وحدة تكنولوجيا التعميم والوسائل التعميمية تضم األستوديو وا 
 .التعميمية وتخزين النماذج المتميزة وفيرستيا

 اٌغوف اٌظف١خ: ؽبكٞ ػشو

 .الصيانة الفورية والمستمرة لمتمديدات الكيربائية في الغرف الصفية والممررات .1

 . إعادة النظر في تصميم المقاعد في غرفة الصف الواحد من حيث الحجم واألبعاد وقوة التحمل .2

، لما لذلك من أىمية في شعور الطالب باالستقبللية (مقعد لكل طالب)تغيير المقاعد الحالية لتكون مقاعد منفصمة  .3
 . وحرية الحركة

 .توفير أقبلم كافية ومناسبة لممعممين خاصة لؤللواح البيضاء .4

 .الصيانة الدورية لممقاعد الصفية في ضوء مستوى جودة المواد المصنوعة منيا وطبيعة تصميميا .5

 األٔشطخ ٚاإلماػخ اٌّله١ٍخ:صبٟٔ ػشو

إعادة النظر في اإلذاعة المدرسية والطابور الصباحي، من حيث األىداف والتنظيم والمادة المسموعة الثقافية  .1
 .وتحسين نوعية األجيزة وضبط الصوت. والترفييية

ضرورة إثراء البيئة المدرسية بالنشاطات غير الصفية المتنوعة الموجية حتى تكون بيئة غنية وىادفة بدءًا باإلذاعة  .2
المدرسية مرورًا بالحصص ذات الصبغة العممية والترفييية كالفن والموسيقى والرياضة، والتركيز عمى العمل التطوعي 

 .وخدمة المجتمع المدرسي

ضرورة االىتمام بمشاركة اكبر عدد ممكن من الطمبة في النشاطات المختمفة والمتعمقة بالمواد ذات الصبغة العممية  .3
كالفن والموسيقى والرياضة والتجارب المخبرية وعدم اقتصار ذلك عمى بعض الطمبة ألسباب شخصية، وأن تكون 
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ىذه المشاركة وفق خطة واضحة تحت إشراف المعمم وأىداف محددة وليس إلشغال الوقت، وتتطمب مثل ىذه المواد 
الذي يركز عمى العمميات في ضوء المدخبلت لتحسين , أساليب خاصة في التقويم قائم عمى التقويم الواقعي

 . ولذلك فإن مثل ىذه المواد في المدرسة بحاجة إلى إعادة نظر بصورة جذرية, المخرجات

 اٌظؾ١خ ٚاٌوػب٠خ ا١ٌّبٖ ٚكٚهاد اٌّشبهة: ػشو صبٌش

عداد برنامج دوري لفحص خزانات الماء وصبلحية مياىيا  .1 فصل المشارب عن دورات المياه، ومتابعة صيانتيا، وا 
 .لمشرب

 .إضافة مراوح شفط في دورات المياه .2

 .الدقة واإلتقان في أعمال الصيانة، حتى ال تزيد من التشويو في التشطيبات .3

زيادة االىتمام بتنظيف دورات المياه ودرجة تعقيميا، في ضوء قربيا من مواقع مشارب المياه، واالستخدام المكثف  .4
 . ليا

إعادة النظر في تنظيم دورات المياه وكفايتيا لؤلعداد الكبيرة من الطمبة، وسيولة استخداميا، ومناسبتيا ألعمار  .5
 . الطمبة، وضمان الخصوصية عند االستخدام

تحسين مستوى الخدمة والرقابة الصحية في المدرسة بتوفير عدد كاف من الممرضين والممرضات، وتفعيل دور  .6
 .المركز الصحي في الجامعة ليذا الغرض

 اٌّمظف: هاثغ ػشو

 . إيجاد حل جذري لمشكمة تزاحم الطمبة في فترة االستراحة عند المقصف .1

تكثيف الرقابة والمتابعة ووضع الضوابط عمى ما يقدمو المقصف من مواد غذائية من حيث قيمتيا الغذائية، وأنواع  .2
 . المواد المعروضة وأسعارىا ونظافتيا، وأخبلقيات تعامل الباعة في المقصف وادارتو مع الطمبة

 

 

 

 ( اٌّزغنه–اٌّؼبوٌ  )فظبئض اٌّلفً اٌّمزوػ 

اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ األٍبً إٌظوٞ اْ ٠َزٕزظ ِورىياد ٘نا اٌّلفً ٚ ٠ّىٓ ٌٍّزجظو ثّب ٚهك ِٓ اعواءاد ٌٍزم٠ُٛ 

 رىْٛ ِٛعٙب ألٞ ِمَٛ  ٠زجٕٝ رطج١مٗ فٟ ثواِظ رم١ّ٠ٛخ شبٍِخ اٚعيئ١خ ػٍٝ َِزٜٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض اٌزٟ ٠زٛلغ اْ

  : ، ٠ّٚىٓ رٍق١ض ٘نٖ اٌقظبئض فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خألغواع اإلػزّبك ٚاٌغٛكح اٌّلهٍخ

 ٗٔ٠غّغ ث١ٓ فظبئض اٌزم٠ُٛ اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ، فٙٛ رم٠ُٛ مارٟ ِلػُ ثقجواد ِٓ (اٞ ٘نا إٌّٛمط اٚ اٌّلفً ) أ 

وٛاكه إٌظبَ اٌزوثٛٞ فٟ اٞ ؽٍمخ ِٓ اٌؾٍمبد اٌٛظ١ف١خ فٟ ٘نا إٌظبَ ، ٌٚنٌه ٠زٛلغ اِزالن إٌظبَ ٌىٛاكه ِئٍ٘خ اوبك١ّ٠ب 

 .  ٚفجواد وبف١خ فٟ رم٠ُٛ اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ

 ٌٌّٕبمط ِٚلافً اٌزم٠ُٛ األفوٜ، فٙٛ ٠ؾلك ِىٛٔبد ِىشٛفخ ٌٍجؤبِظ اٌّمَٛ، ٚال رؾزبط اٌٝ رؼو٠فبد  ّٔٛمط ِؼبو

اعوائ١خ طبهِخ ، وّب أٗ ٠ؤفن ثبالػزجبه رمبؽغ األكٚاه ٚرشبثه اٌَّئ١ٌٚبد فٟ رط٠ٛو ٚرؾ١َٓ وً ِىْٛ ِٓ ِىٛٔبد 

اٌجؤبِظ، فِٙٛلفً ِزؾوه ِٓ اٌزظ١ٕف اٌزم١ٍلٞ ألثؼبك اِٚؾبٚه اٌزم١١ُ اٌزٟ اػزبكد ١٘ئبد اإلػزّبك اْ رطٍك ػ١ٍٙب ِؼب١٠و 

، فٙٛ ِلفً ٠ٕطٍك ِٓ اٌزمبؽغ ث١ٓ ِلافً اٌزظ١ٕف ٌألثؼبك ٚاٌزمبؽغ ث١ٓ اٌّٙبَ  CITAاٌزم١١ُ، وّب هأ٠ٕب مٌه فٟ ١ٍزب
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ٚاٌٛاعجبد ٚاألكٚاه ٌألؽواف اٌّؼ١ٕخ ثزم١١ُ اٌجؤبِظ ِٓ اإلكاهح اٌّجبشوح ٌٍجؤبط، ٚاإلكاهح اٌؼ١ٍب اٚ ِب٠َّٝ ثبٌؾبو١ّخ، 

 .ٚاٌىٛاكه اإلكاه٠خ اٌلاػّخ،ٚاٌّزؤصو٠ٓ ثٕزبئظ اٌزم١١ُ ِٓ ؽٍجخ ِٚؼ١ٍّٓ ِٚوشل١٠ٓ ٚاكاه١٠ٓ ٚا١ٌٚبء اِٛه اٌطٍجخ

  ّٔٛمط ٠َزوعغ  اٍئٍخ اٌزم٠ُٛ ، ٠َٚزوعغ اٌّؼب١٠و،  ماد اٌظٍخ ثىً ِىْٛ ِٓ اٌّىٛٔبد  اٚ ثؤبِظ فوػٟ فٟ اؽبه

إٌظبَ اٚ اٌجؤبِظ اٌؼبَ، فٟٙ اٍئٍخ ِٚؼب١٠و ِقزجئخ فٟ ام٘بْ اٌّزؤصو٠ٓ ، ٚفبطخ رٍه اٌزٟ رزؼٍمك ثبٌمؼب٠ب غ١و اٌّىشٛفخ اٚ 

غ١و اٌٍٍّّٛخ، اِب األٍئٍخ ٚاٌّؼب١٠و اٌّىشٛفخ ٚفبطخ اٌول١ّخ فٟٙ ِٓ ِلفالد إٌظبَ ، ٚالرؾزبط اٌٝ وض١و ػٕبء فٟ اطلاه 

األؽىبَ اٚ رمل٠ُ رف١َواد ِوعؾخ ، فؼلك اٌطٍجخ ٚػلك اٌّؼ١ٍّٓ َِٚبؽخ اٌّلهٍخ  ِٚب٠زؼٍك ثٙب ِٓ ِؼب١٠و ِٚئشواد ػٍٝ 

رؾم١مٙب ، ِقزٍفخ رّبِب ػٓ األٍئٍخ ٚاٌّؼب١٠و ماد اٌظٍخ ثبإلٍبءح وّب ٚٔٛػب فٟ اٌؾوَ اٌّلهٍٟ ٚاٌّئشواد اٌلاٌخ ػ١ٍٙب 

 .ٚاٍب١ٌت اٌؾل ِٕٙب إِٚؼٙب، ٚرؤص١و٘ب اٚ أؼىبٍبرٙب ػٍٝ اٌجواِظ األفوٜ فٟ إٌظبَ

  ّٔٛمط ِزغنِّه فٟ اٌجؤبِظ ، ٠زون ف١ٗ ٌٍّزؤصو٠ٓ اطلاه األؽىبَ ،ٌٍؼٕبطو ماد األ٠ٌٛٚخ ٚاٌَّزقوعخ ِٓ رفى١و اٌّزؤصو

ِٚؼب٠شزٗ،، ٚػٕلِب ٠ظله ؽىّب ٠ىْٛ لل شٙل ٚشب٘ل ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ماد اٌظٍخ ثبٌغيئ١خ اٚ اٌمؼ١خ اٌزٟ اؽَت ٘ب ، ٚلله 

أؼىبٍبرٙب اٌٍَج١خ ٚاإل٠غبث١خ فٟ ػٛء ِب ٠غت اْ ٠ىْٛ اٚ ِب ٠ّىٓ اؽزّبٌٗ اٚ رٛلؼٗ،فٙٛ ّٔٛمط لبئُ ػٍٝ اطلاه األؽىبَ، 

 .ٟٚ٘ فطٛح ِزملِخ فٟ رؼو٠ف ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ 

  ّٔٛمط ٚالؼٟ فٟ ِؼب١٠وٖ، فال ٠جبٌغ فٟ اٌّؼب١٠و ِٚئشواد رؾم١مٙب، ٚال ٠زٛلغ أْ رىْٛ ٘ي٠ٍخ ِٚزٛاػؼخ فٟ ػٛء

 رؼلك فئبد اٌّزبصو٠ٓ، ٚرٕٛع فجوارُٙ، ٚكهعخ اؽالػُٙ ٚأفزبؽُٙ، ٚرفُّٙٙ اٌنٞ ٠ٛفو ِٕظٛها رىب١ٍِب،

  ّٔٛمط ٠َزقوط اٌىض١و ِٓ أٍئٍخ اٌزم٠ُٛ، ٚاٌّؼب١٠و ٚاٌّئشواد، ٚرؼلك فٟ َِز٠ٛبرٙب ٚػزجبرٙبmulti-

threshold ٌِّٟب ٠ؼٕٟ رؾوهٖ ِٓ لٛاٌت عب٘يح، ٠ٕٛة ف١ٙب اٌّمَٛ اٚفو٠ك اٌزم٠ُٛ ثلهعخ ِفوؽخ ػٓ اٌّزبصو٠ٓ ،ٚثبٌزب ،

لٌٛجخ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٌّزّضٍخ فٟ رؼ١ُّ األٍئٍخ ٚاٌّؼب١٠و ٚاٌّئشواد ٚاٌَّز٠ٛبد ٚاألؽىبَ، ٚغ١و٘ب ِٓ اإلعواءاد اٌزٟ 

 رزطٍجٙب ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚفك فطٛارٙب اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ اكٌخ اٌزم٠ُٛ اٌزٟ رظله٘ب ِئٍَبد اٚ ١٘ئبد اإلػزّبك ٚاٌغٛكح

   ٠غّغ ث١ٓ االٍٍٛة اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ فٟ اٌجؾش، ٚفو٠ل فٟ رٛظ١فٗ ٌقظبئض اٌجؾش اٌّي٠ظmixed research ،

فٙٛ ال٠فظً ث١ٓ اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ اال ِب٠فوػٗ ثشىً رٍمبئٟ، فبٌىً اوضو ِٓ ِغّٛع األعياء، فبٌؾل٠ش ػٓ اإلماػخ اٌّله١ٍخ ِٓ 

ٚعٙبد ٔظو ِزؼلكح ِٓ اٌّزؤصو٠ٓ لل ٠ىشف ػٓ لؼب٠ب ِزؼٍمخ ثَٕجخ اٌّشبهوخ ِٓ اٌطٍجخ ، ٚرىبفئ اٌفوص، ٚاٌظٛد ، 

 اٌزٟ رمغ فٟ اؽبهٖ  رؼىٌ اٌزىبًِ فٟ اٌزظ١ُّ  aspectsٚاأل٘لاف، ٚاٌّؼب١ِٓ ، ٚاٌزٛل١ذ ، فؼٕبطو اٌجؤبِظ ٚاألٚعٗ

 .اٌجؾضٟ اٌزم٠ّٟٛ

  ٍِٟٚفٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠ئول ػٍٝ اٌوثؾ ثبٍٍٛة رٛف١مٟ رىب integrative  ث١ٓ اٌّئشواد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌى١ّخ 

ٚإٌٛػ١خ،ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ اٍئٍخ ِٚؼب١٠و، فٙٛ ٠ئول ػٍٝ و١ف١خ رؾم١ك فظبئض اٌجؾش اٌزم٠ّٟٛ اٌّي٠ظ ٚرٛف١و ِئشواد 

 :ػٍٝ ٘نٖ اٌقظبئض

  ٜٛ(اٌش١ٌّٛخ) طلق اٌزم٠ُٛ ِٓ فالي رؼلك اٌّشبهو١ٓ اٌن٠ٓ ٠ٛفوْٚ ِئشواد ػٍٝ طلق اٌّؾز 

ٚرؼلك اٍب١ٌت عّغ  triangulation over stakeholders   اٌزٟ ٠ٛفو٘ب رؼلك اٌّزبصو٠ٓ      credibilityٚاٌّظلال١خ

  triangulation over methods(اإلٍزجبٔخ ٚاٌّالؽظخ ٚاٌّمبثٍخ)اٌّؼٍِٛبد 

  ًكلخ اٌزم٠ُٛ ِٓ فالي اٌزؼلك فٟ اٌّشبهو١ٓ  فٟ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ ٚاػبكح اٌزؾ١ٍ (interim analysis )  َاٌنٞ اٍزقل

أِىٓ مٌه، ٚاٌزؾ٠ٛو ِغ  فٟ رؾ١ًٍ اإل٠غبث١بد ٚاٌٍَج١بد فٟ وً ػٕظو ِٓ ػٕبطو اإلٍزجبٔخ، ٚاإلؽزفبظ ثبٌّفوكاد األط١ٍخ ِب

اإلؽزفبظ ثبٌّؼٕٝ فٟ اٌؾبالد اٚ اٌّٛالف اٌزٟ رؾزًّ اإلٍبءح اٚ اٌزؼو٠ف ثب٠ٌٛٙخ، ٚػجؾ اٌزلفً فٟ اٌّفوكاد ، اٚ اٌزؾ١ي 

ٌٕزبئظ ِؼ١ٕخ ٚمٌه ثبٌزبو١ل ػٍٝ ا١ّ٘خ ػجؾ اٌنار١خ اٌّؾزٍّخ ِٓ فالي اإل٠ؼبى ٌفو٠ك اٌزم٠ُٛ اْ ٠ىْٛ ِزجظوا ٚؽبػو اٌن٘ٓ 

 ( reflexivityاإلٔؼىب١ٍخ )٠ٚم١ُ ِّبهٍبرٗ رؾذ ِؼٍخ اإلٔؼىب١ٍخ اٚ اٌنار١خ إٌّؼجطخ 
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 ، ٠ملَ الزواؽبد ٚرٛط١بد ٚالؼ١خ  أطاللب ِٓ ٔٛػ١خ اٌزف١َواد اإلٍزوعبػ١خ اٌَجج١خ  abductive reasoning 

ٌٍؾبٌخ اٌوإ٘خ فٟ ػٛء اٌَّزٜٛ اٌّزٛلغ ٌٍّؼ١به ،  فٙٛ ال٠ملَ رف١َواد ِىشٛفخ اٚ ِمٌٛجخ اٚ ِجزٛهح اال فٟ ثؼغ  اٌّؼب١٠و 

اٌزٟ ر١ًّ اٌٝ اٌّطٍمخ  اٚ اٌول١ّخ، اِب اٌّؼب١٠و إٌٛػ١خ فٟٙ ِؾىِٛخ ثبٌزؼلك٠خ فٟ األؽىبَ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌؾمبئك إٌَج١خ 

multi-reality ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ، فٙٛ ٠ملَ طٛهح ِؾىِٛخ ثزؼلك اٌؾمبئك، ٚرؼلك اٌَّز٠ٛبد ، multi-threshold فمل،

ث١ّٕب  (below accreditation)٠ٛطف عيء ِٓ إٌظبَ اٚ اٌجؤبِظ اٚػٕظو فٟ اٌجؤبِظ ثبٔٗ الً ِٓ َِزٜٛ ِٓ اإلػزّبك 

، ٌٚنٌه فٙٛ ٠ّىٓ اطؾبة اٌمواه ِٓ كافً accreditation level(اٌؾل األكٔٝ ٌٍغٛكح)رىْٛ ػٕبطو افوٜ ثَّزٜٛ اإلػزّبك 

إٌظبَ ٚفبهعخ ٚاٌّزبصو٠ٓ ثبٌزم٠ُٛ ِٓ اػلاك فطخ اٌزط٠ٛوإٌّبٍجخ ٌوفغ َِزٜٛ ػزجبد رؾمك اٌّؼب١٠و غٍٝ عوػبد ٚٚفك 

فِٙٛلفً ِفزٛػ ِٚوْ، ٠َّؼ ثبٌزؼبًِ ِغ األ٠ٌٛٚبد ٌجؼل  (total quality)اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ٚطٛال اٌغٛكح اٌشبًِ

 .اٚاوضوِٓ إٌظبَ فٟ اٞ ِوؽٍخ ِٓ ِواؽً اٌزم٠ُٛ، ٠ٚؾٛي كْٚ اٌزي١٠ف ٚاإلؽجبؽ ٚاٌزوعغ اٌّؾزًّ ثغال ِٓ اٌزؾَٓ

  ٚاٌقظبئض ٚاٌّيا٠ب اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌّلفً اٌغل٠ل اٌنٞ اؽٍك ػ١ٍٗ اٌّؼبوٌ اٚ اٌّزغنه ال٠ؼٕٟ اٌمجٛي ثّؼب١٠و ا

َِز٠ٛبد ِزٛاػؼخ، فٙٛ ٠زؼّٓ اٌزشغ١غ ػٍٝ اٌزم٠ُٛ اٌنارٟ ، ٚرب١ً٘ وٛاكه اٌزم٠ُٛ ِٓ كافً إٌظبَ، ٚرّى١ٓ اٌّزؤصو٠ٓ 

اٌّشبهو١ٓ فٟ اٌزم٠ُٛ ِٓ صمبفخ اٌغٛك ٚصمبفخ اٌزم٠ُٛ ٚرله٠ت وٛاكهٖ، ػٍٝ اٌىفب٠بد ٚاٌّٙبهاد ٚاٌقظبئض اٌشقظ١خ ٌٍّمَٛ 

 ٚطٛال اٌٝ اٌغٛكح اٌشبٍِخ اٌزٟ رجمٝ َٔج١خ   commitment، ٚاوزَبة ٌغخ اٌزم٠ُٛ ٚاٌغٛكح،ٚطٛال اٌٝ اإلٌزياَ اٌفوكٞ 

فبٌمجٛي ثجؼغ اٌّؼب١٠و ٚاٌَّز٠ٛبد إٌَج١خ .ٚالؽلٚك ٌٙب ِٓ ِٕظٛه اٍبٍٟ ٚشؼبه ِٓ شؼبهاد اٌغٛكح اْ ١ٌٌ ٌٍز١ّي ؽلٚك

فمل ٚك فٟ كػٛرٗ ٌٍؾنه ِٓ . اٌّزٛاػؼخ ال٠ؼٕٟ اٌمجٛي ثبٌٍٛط١خ فٟ ٘نا اإلؽبه ٚثٙنا اٌّؼٕٝ اٌنٞ لل ٠ؾًّ ِؼٕٝ اٌزواعغ 

  ِٓ اْ Papertٚؽنه لجٍٗ ثبث١ود . اٌمجٛي ثبٌٍٛط١خ أٙب رٙلك اٌّغزّغ األِو٠ىٟ ػٍٝ َِزٜٛ األفواك ٚػٍٝ َِزٜٛ األِخ 

اٌّغزّغ األِو٠ىٟ أزظو ؽ٠ٛال ٌز١َٓ اٌّلهٍخ ٚاػطب٘ب فوطخ وبف١خ ٌٚىٕٙب ٌُ رزؾَٓ ٚال٠زٛلغ اْ رزؾَٓ ثبٌَّزٛٞ إٌّبفٌ 

 ، replacing school instead of improving itٌألِخ األِو٠ى١خ، ٌٚنٌه ؽوػ شؼبه اٍجلاي اٌّلهٍخ ثلال ِٓ رؾ١َٕٙب 

ٚاػزجود رواعؼٙب ػٓ اٌّورجخ األٌٚٝ اٌنٞ اػزبكد ػ١ٍٗ فٟ ثؼغ اٌّغبالد ثؤٔٗ فطو ٠ٙلك إٌظبَ اٌزوثٛٞ األِو٠ىٟ اٌنٞ اشبه 

 ، ِئولا أخ ٌٛوبٔذ ٕ٘بن عٙخ فبهع١خ ٟ٘ ٚهاء ٘نا اٌزواعغ ٌىبْ مٌه  Nation at Riskا١ٌٗ اٌزمو٠و اٌش١ٙو اِخ فٟ فطو

 .ِلػبح إلػالْ اٌؾوة ػ١ٍٙب

  ٟفٟ ٘نا اٌجؾش اٌزم٠ّٟٛ اٌنٞ ٠غّغ ث١ٓ اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ ثبٍٍٛة اٌّيط اٌؾم١مtrue or real mixed research 

ٔظو٠خ رزّضً فٟ رمل٠ُ ِلفً عل٠ل فٟ اٌزم٠ُٛ ألغواع رؾف١ي اٌغٛكح ثبٌّٛاطفبد اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ صٕب٠ب : اػبفخ ِٓ ٔٛػ١ٓ 

ٚاػبفخ ػ١ٍّخ رزّضً فٟ رطج١ك ٘نا اٌّلفً فٟ اٌّلهٍخ وٛؽلح . اٌزمو٠و ، ٚاٌنٞ اؽٍك ػ١ٍٗ اٌّلفً اٌّؼبوٌ اٚ اٌّزغنه

 .اٍب١ٍخ فٟ إٌظبَ اٌزوثٛٞ، ٚٚؽلح اإلفز١به اٌزٟ رزٍقض ف١ٙب وً اٌغٙٛك ألغواع اٌزؾ١َٓ ٚاٌزط٠ٛو

  ِلفً ٠َزٛػت اال٠غبث١بد ٠ٚؼوػٙب أٚ ٠جوى٘ب لجً اٌٍَج١بد، فٙٛ ِٕظف ِٚؾفِّي، َِزف١لاً ِٓ اٌزٛافك ٚاٌزؼبهع

 .فٟ اٌزٛطً اٌٝ اٍزٕزبعبد رفؼٟ اٌٝ رٛط١بد ِج١ٕخ ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِٛصٛلخ 

  ِلفً ِزغبٚةResponsive  ِغ اٌّشىالد اٌزٟ ٠ؾٌ ثٙب اٌّزؤصوْٚ، أٚ األوضو اٌؾبؽبً ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ ، ؽ١ش 

٠ٚظلهْٚ  ٠زٛلغ اْ ٠طوؽٛا اٌمؼب٠ب األوضو ؽلح، ٚثبٌزبٌٟ فُٙ ٠ض١وْٚ االٍئٍخ ٚاٌزَبإالد ؽٛي ٘نٖ اٌمؼب٠ب ثظٛهح ػ١ّٕخ

 . ػ١ٍٙب اؽىبِب ِٕظفخ َٔج١ب 

  ِلفً ٠ٛفو اٌفوطخ ٌٍؼٛكح اٌٝ اٌّٛلغSite ِواهاً ِٓ كافً إٌظبَ ٔفَٗ فٟٙ وٛاكه ِٛعٛكح فٟ إٌظبَ اٌن٠ٓ أؽٍك 

ػ١ٍُٙ اٌّزؤصوْٚ ٚرؼوػٛا ٌغوػبد ِٓ صمبفخ اٌغٛكح ، ٠ٚزٛلغ أْ ٠ٍَّٛا ِيا٠ب اٌغٛكح ٚاٌشؼٛه ثّناق ِقزٍف ِمبهٔب ثفزوح 

 extension orاٌىّْٛ اٌزٟ رَجك ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ، ٚأزمبي اصو ٘نٖ اٌضمبفخ ػٍٝ َِزٜٛ االفواك ٚاٌغّبػبد اٌٝ كائوح اٍٚغ 

transferability .  
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  ٓال ٠جؾش ٘نا اٌّلفً ػٓ َِٛغبد ٌٍَّبءٌخ، ٚرؾل٠ل اٌغٙخ اٌَّئٌٚخ ػٓ اٌؼؼف ٌَّبءٌزٙب ثً ٠جؾش ػٓ اٌزؾ١َ

ٚاٌزط٠ٛو ثبٌّشبهوخ، ٚال ٠ٙلف اٌٝ رٛع١ٗ اٌٍَٛ، ثً ٌزؼ١ّك اٌشؼٛه ثؤ١ّ٘خ اٌّشبهوخ فٟ اٌزؾ١َٓ، ٚرؼ١ّك االرغب٘بد ٔؾٛ 

 .اٌزم٠ُٛ اٌنارٟ، ٚاٌّجبكهح فٟ رؾًّ اٌَّئ١ٌٚخ، ٚاوزَبة صمبفخ اٌزم٠ُٛ ٚاٌّشبهوخ اٌفبػٍخ فٟ ٌغبْ اٌزم٠ُٛ
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