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تقومي مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة مبحافظة �لو�دي �جلديد 
من وجهة نظر كو�درها �لإد�رية و�لتعليمية

�مللخ�س

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التو�سل لروؤية مقرتحة ت�سمن التح�سني امل�ستمر ملدار�ص التعليم 

الأ�سا�سي  التعليم  اإ�سالح  ملبادرات  التاريخى  التطور  على  التعرف  خالل  من  املعتمدة  الأ�سا�سي 

يف م�سر، ومربرات التوجه نحو اعتماد هذه املدار�ص، وكذلك الوقوف على الو�سع الراهن لها، 

وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي الذي يوؤ�س�ص على و�سف الظاهرة حمل الدرا�سة، ويف 

الدرا�سة امليدانية مت العتماد على منوذج التحليل الرباعي لـ SOWT لبناء ال�ستبانة وحتديد 

الأوزان  متو�سطات  جمموع  اأن  اأهمها  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  وعباراتها،  اأبعادها 

اأن  كما  القوة،  لعنا�سر  الن�سبية  الأوزان  متو�سطات  جمموع  عن  تزيد  ال�سعف  لعنا�سر  الن�سبية 

الن�سبية  الأوزان  متو�سطات  جمموع  عن  تزيد  للتهديدات  الن�سبية  الأوزان  متو�سطات  جمموع 

مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  الراهن  الو�سع  اأن  اإىل  ي�سري  مبا  املتاحة،  للفر�ص 

الوادي اجلديد يعاين من العديد من امل�سكالت واأوجه الق�سور التي ميكن اأن يوؤثر على اأدائها، 

الأمر الذى يوؤكد على قلة العائد من ح�سول املدار�ص على العتماد، وبالتايل �سرورة اإيجاد روؤية 

�ساملة لتطوير هذا الو�سع.

الكلمات املفتاحية: العتماد، مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة، حمافظة الوادي اجلديد.  

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/4/7م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/11/10م
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Evaluating the Accredited Basic Education Schools
in the New Valley Governorate

Abstract

The current study aimed at reaching a vision to ensure continuous 
improvement of accredited basic education schools in the New Valley 
Governorate. The researcher used the descriptive analytical method which 
is based on the description of the phenomenon under study. In the field 
study, he relied on SWOT Analysis in order to form the questionnaire, 
define its statements, and determine its dimensions. The study reached many 
conclusions most important of which are that the total averages of the relative 
proportions of the elements of weakness were more than the total averages 
of the relative proportions of the elements of strength, and the total averages 
of the relative proportions of the threats were more than the total averages of 
the relative proportions of the available opportunities. This suggests that the 
present status of the accredited basic education schools in the New Valley face 
many problems and shortcomings that can affect their performance. This of 
course affirms that accreditation has only added little benefit for these schools. 
Accordingly, a comprehensive vision of development and improvement is 
badly needed.

Keywords: accreditation, accredited basic education schools, the new valley 
governorate.

Dr. Magdy A. Mohammed
Faculty of Education

Assiut University
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�ملقدمة:
ي�سهد التعليم على امل�ستوى العاملي العديد من املبادرات اجلادة التي ت�سعى اإىل خلق �سورة 

جديدة للموؤ�س�سات التعليمية يف القرن احلادي والع�سرين، حتى ت�سبح اأكرث قدرة على قيادة 

التغيري والتطوير ومواجهة كل جديد وم�ستحدث.

فيه  تتوافر  بتعليم  اإل  تكون  اأن  لها  التعليمية ل ميكن  للموؤ�س�سات  ال�سورة اجلديدة  وهذه 

اأهمية ق�سية  �سروط اجلودة يف كافة مراحله وم�ستوياته،ولهذا تنبهت معظم دول العامل اإىل 

اجلودة يف التعليم، فو�سعتها يف �سدر اأولوياتها منذ ت�سعينيات القرن الع�سرين؛ نظرًا لعتقادها 

بجودة  مرهون  الدولة  يف  والجتماعي  القت�سادي  الأداء  يف  الوا�سح  والتح�سني  التقدم  باأن 

)Barber, 1996( .اخلدمة التعليمية

وتاأتي اجلودة كاجتاه تطويري معا�سر؛ ب�سبب ت�سبع الع�سر باأحدث املخرتعات والتقنيات، 

وتعدد م�سادر املعلومات وو�سائل الإعالم؛ مما ا�ستلزم �سرورة الهتمام بجودة املعلومة واملنتج 

يطلقون  املفكرين  جعل  الذي  احلد  اإىل  اجلودة  بق�سية  الهتمام  تزايد  فقد  ”لذا  والأداة؛ 

والإ�سالح  اجلودة  اإىل  ينظر  العاملي  املجتمع  اأ�سبح  كما  اجلودة“،  ”ع�سر  الع�سر  هذا  على 

باعتبارهما وجهني لعملة واحدة“. )اإبراهيم، 2003(

وعندما حتتل جودة التعليم هذه الأهمية املتزايدة على امل�ستوى العاملي، فاإنه على امل�ستوى 

على  قدراتها  �سعف  امل�ستمر،ومن  احل�ساري  تراجعها  من  للدول  النجاة  طوق  ميثل  العربي 

مواجهة التحديات العاملية والإقليمية واملحلية والداخلية.

وقد اأولت حكومات الدول العربية ق�سية تطوير التعليم اهتمامًا كبريًا باعتبار اأن التعليم 

على وجه التحديد هو احللم الذي تتطلع اإليه كل اأ�سرة عربية بكل حا�سرها واآمالها. )ح�سن، 

.)2008

وم�سر اأدركت كغريها من الدول اأن ولوج القرن الواحد والع�سرين، ي�ستلزم حتقيق معايري 

تقومي مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة مبحافظة �لو�دي �جلديد 
من وجهة نظر كو�درها �لإد�رية و�لتعليمية
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النظام  ليتمكن  التعليمي؛  املجال  مقدمتها  ويف  عامة،  املجالت  �ستى  يف  والتطوير  اجلودة 

التعليمي من التعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الناجمة عن التطورات العلمية والتقنية.

واإذا كان التعليم العام يعد الركيزة الرئي�سة للتنمية القت�سادية والجتماعية، واأهم عوامل 

ا�ستدامتها، فاإن جودة هذا التعليم هي املعيار احلقيقي الذي يجب اأن تكثف الدولة جهودها اإىل 

”فعن طريق اجلودة متكنت اليابان من الهيمنة ب�سكل تام على القوة التناف�سية يف  حتقيقه، 

جميع الأ�سواق ال�سناعية واأ�سبحت رائدة القت�ساد العاملي والتكنولوجية احلديثة“ )عامر، 

.)2005

الرتبوية  باملوؤ�س�سات  والهتمام  القرار،  �سانعة  الطفولة  اعتبار  امل�سلمات  من  اأ�سبح  وملا 

املعنية فيها من املعايري التي يقا�ص بها حت�سر الأمم وال�سعوب، بالتايل توجهت دعوات الإ�سالح 

باعتبار  الأ�سا�سي امل�سرية،  التعليم  التما�ص تطبيق معايري العتماد الرتبوي يف مدار�ص  نحو 

اأن ذلك ميثل مطلبًا ملحًا متليه حاجة اأبنائنا املا�سة اإىل نوعية تعليمية عالية اجلودة. )اأحمد 

وحممود، 2008(

القومية  الهيئة  باإن�ساء  قامت م�سر  الإ�سالح  نحو  التوجه  هذا  لتحقيق  اإجرائية  وكخطوة 

املوؤ�س�سات الرتبوية لتطبيق  ل�سمان اجلودة والعتماد؛ لتحقيق ر�سالة موؤداها دعم وم�ساندة 

معايري اجلودة مبوؤ�س�سات التعليم باأنواعها، والرتقاء مب�ستواها نهو�سا باأداء املتعلم من خالل 

اعتمادها الذي يقوم على الرعاية والدعم والتقومي املو�سوعي، والذي مُيكن تلك املوؤ�س�سات من 

تطبيق معايري اجلودة وتاأكيد ثقة املجتمع. )جمهورية م�سر العربية. الأكادميية املهنية للمعلم، 

.)2011

وتهدف الهيئة القومية ل�سمان اجلودة والعتماد اإىل حتقيق جملة من الأهداف اأهمها ن�سر 

الذاتي،  بالتقومي  للقيام  التعليمية  للموؤ�س�سات  الذاتية  القدرات  ودعم  اجلودة،  بثقافة  الوعى 

وتوكيد الثقة على امل�ستوى املحلي والإقليمي يف جودة خمرجات العملية التعليمية مبا ليتعار�ص 

القيا�سية  للمعايري  طبقا  وبراجمها  التعليمية  للموؤ�س�سات  ال�سامل  والتقومي  الأمة،  هوية  مع 

واملعتمدة لكل مرحلة تعليمية. )جمهورية م�سر العربية، رئا�سة اجلمهورية، 2006(.

ونظرًا لأن العتماد الرتبوي ميثل اأحد اأبرز املوؤ�سرات على حتقيق املدر�سة للمعايري الرتبوية 

العتماد  على  للح�سول  املدار�ص  من  الكثري  ت�سابقت  فقد  لذا  التعليمية،  بيئتها  يف  املطلوبة 

باعتبار اأنها الوحدة الأكرث اأهمية يف النظام التعليمي، ومن املفرت�ص اأن تكون اأكرث حر�سًا من 

غريها على تنفيذ م�سروعات اجلودة، بل ينبغي اأن يكون لها الدور الرائد يف ذلك، لأن منتج 

هذه املدار�ص هي اأغلى ما ميلكه املجتمع امل�سري، )جمال، 2009(.
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وبا�ستقراء اجلهود املتوا�سلة يف جمال التوجه نحو اعتماد املدار�ص املختلفة، يتبني اأن الهيئة 

اعتمدت حتى اأكتوبر 2013 ما يقرب من )2600( مدر�سة، من خالل زيارة )5220( مدر�سة، 

26% من مدار�سها وخا�سة  اأي�سًا اأن حمافظة الوادي اجلديد ح�سلت على اعتماد  كما يتبني 

مدار�ص مرحلة التعليم الأ�سا�سي املوزعة على مراكز املحافظة اخلم�سة )اخلارجة – الداخلة 

http://www.naqaae.eg/media-center/83-naqaae-( . )الفرافرة– باري�ص–بالط –
.)ads

ولعل ظهور هذه الن�سبة يف حمافظة نائية تقع يف اأق�سى اجلنوب الغربي مل�سر وعلى بعد 

األف كيلو مرت من العا�سمة، يجعل من ال�سروري الوقوف على هذه التجربة الرائدة لتقييمها، 

بعد  الدرب  نف�ص  على  �سارت  قد  املدار�ص  هذه  كانت  اإذا  وما  منها،  الرتبوي  العائد  ودرا�سة 

ح�سولها على العتماد اأم حادت عنه .

وفى �سوء ذلك كله ت�سعى الدرا�سة احلالية لتقييم مدار�ص مرحلة التعليم الأ�سا�سي املعتمدة 

للمدار�ص، ل ميثل  املوؤ�س�سي  التقومي  ”غياب  اأن  الوادي اجلديد، وذلك من منطلق  مبحافظة 

اأمام الرتبويني واأولياء الأمور للحكم على م�ستوى �سمان ا�ستمرارية جودة هذه  فقط حاجزا 

املدار�ص بعد ح�سولها على العتماد فح�سب، بل يحرمها اأي�سًا من وجود قاعدة معرفية للتطوير 

امل�ستقبلي لرباجمها .اإذ اإن التقومي هو املقدمة املنطقية لعملية التطوير ،كما اأنه منهج للحكم 

ي�ساعدنا على حتديد جوانب القوة واأوجه ال�سعف واأي عملية جادة لتطوير اجلودة والنوعية يف 

موؤ�س�سات التعليم ينبغي اأن تبداأ بعملية التقومي“. )امللحم، 2007(.

�أوًل: �لتطور �لتاريخى ملبادر�ت �إ�سالح �لتعليم �لأ�سا�سي يف م�سر

الأ�سا�سي  التعليم  لإ�سالح  متوا�سلة  الع�سرين جهودًا  القرن  ثمانينيات  �سهدت م�سر منذ 

وتطويره، ففي عام 1980 اأعدت وزارة الرتبية والتعليم خطة لتطوير وحتديث التعليم يف م�سر، 

وحمتواه.  التعليم  بنية  تطوير  بهدف  ؛  الرئي�سة  الربامج  من  جمموعة  اخلطة  ت�سمنت  وقد 

)جمهورية م�سر العربية، 1980(.

وعلى الرغم من �سمولية هذه اخلطة وتكاملها، اإل اأن نتائجها كانت حمدودة؛ الأمر الذي 

اأدى اإىل طرح ا�سرتاتيجية جديدة لتطوير التعليم؛ بهدف حتقيق دميقراطية التعليم عن طريق 

طريق  عن  التعليم  جودة  وحت�سني  الف�سول،  كثافة  فرتات  من  للحد  التعليمية؛  املباين  توفري 

تطوير املناهج والو�سائل التعليمية، والرتقاء مبهنة التعليم ورفع م�ستواها املهني والجتماعي. 

)�سرور، 1989(

وحتديثه  التعليم  لتطوير  وثيقة  والتعليم  الرتبية  وزارة  طرحت  الت�سعينيات  بداية  ومع 

بعنوان »مبارك والتعليم. نظرة اإىل امل�ستقبل«، وقد جاءت هذه الوثيقة لت�سخي�ص واقع التعليم  



239

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

الأ�سا�سي  يف م�سر والذي نتج عنه عدة حقائق من اأهمها اأن ما يزيد عن 30% من الأطفال 

خارج املدر�سة، ون�سف عدد املدار�ص القائمة ل ي�سلح لال�ستخدام، وانخفا�ص امل�ستوى املهني 

للمعلم مع انخفا�ص راتبه يف نف�ص الوقت، وقيام املناهج الدرا�سية والختبارات على احلفظ 

والتلقني. )جمهورية م�سر العربية، 1992(.

قوامها  للتطوير  روؤية  الوثيقة  القائمة، طرحت  الأو�ساع  واإ�سالح  ال�سعوبات  وللتغلب على 

الروؤية عدة  ت�سمنت  وقد  للمواطنني،  تقدم  ولي�ص جمرد خدمة  قومي  اأمن  ق�سية  التعليم  اأن 

حماور للتطوير من اأهمها زيادة ال�ستيعاب، و�سيانة املدار�ص وترميمها، وحتقيق امل�ساواة بني 

املادية  املعلم  باأحوال  والهتمام  الدرا�سية،  املناهج  وتطوير  املختلفة،  الجتماعية  اجلماعات 

.)UNESCO, 1990( .وغريها

وبنهاية عام 1996 قامت وزارة الرتبية والتعليم مبخاطبة اليون�سكو لتقييم جهود اإ�سالح 

التعليم  منظومة  خمتلف  �سمل  الذي  التقييم  تقرير  اأثمر  وقد  م�سر،  يف  الأ�سا�سي  التعليم 

ن�سبي  ارتفاع  حدوث  حول  معظمها  تدور  نتائج  عدة  عن  والكيفي  الكمي  بجانبيها  الأ�سا�سي 

الإنفاق  يف معدل ال�ستيعاب، وزيادة بناء املدار�ص، وجتديد املدار�ص املتهالكة، وزيادة معدل 

املعلم.  لإعداد  جديدة  برامج  وتقدمي  للمناهج،  جديدة  مو�سوعات  واإ�سافة  التعليم،  على 

.)UNESCO and UNDP, 1996(

ونتيجة ملا جاء بهذا التقرير من اإيجابيات، برز برنامج اإ�سالح وحت�سني التعليم الأ�سا�سي 

 1997 البنك الدوىل والحتاد الأوروبي والذي بداأ تطبيقه يف عام  1996 واملمول من  يف عام 

وانتهى يف عام 2006، وقد �سعى الربنامج لتحقيق جملة من الأهداف اأهمها زيادة ن�سبة قيد 

نوعية  والتعلم، وحت�سني  التدري�ص  نوعية  التعليمي، وتطوير  النظام  الفقد يف  وتقليل  الفتيات، 

من  وغريها  والفيزيقية،  الب�سرية  امل�سادر  ا�ستخدام  كفاءة  وتطوير  املعلمني،  اإعداد  برامج 

.)The World Bank, 1996( .الأهداف

من  وذلك  للتعليم  القومية  املعايري  وثيقة  والتعليم  الرتبية  وزارة  طرحت   2003 عام  ويف 

منظور عاملي مقارن، باعتبارها ركيزة لتوجيه العمل الرتبوي يف كافة جمالته، وقد ا�ستملت 

املدر�سة  هي:  رئي�سة  جمالت  خم�سة  يف  الرتبوي  الأداء  وموؤ�سرات  معايري  على  الوثيقة  هذه 

الفعالة، واملعلم، والإدارة املتميزة، وامل�ساركة املجتمعية، واملنهج ونواجت التعلم )وزارة الرتبية 

والتعليم، 2007(.

وقد توالت بعد ظهور وثيقة املعايري القومية للتعليم، العديد من املبادرات لتطوير التعليم 

الأ�سا�سي والتي منها: )�سليمان وعبد العزيز، 2007(.
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م�سروع املدر�سة اجلديدة والذى مت تنفيذه يف مائة مدر�سة بتمويل من الوكالة الأمريكية   .1

.)USAID( للتنمية الدولية

م�سروع التعلم الن�سط: والذي مت تنفيذه يف 90 مدر�سة بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة   .2

للطفولة.

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  بتمويل  مدر�سة   30 يف  تنفيذه  مت  وقد  التعليم:  تطوير  برنامج   .3

الدولية.

م�سروع املدر�سة الفعالة: وقد مت تنفيذه يف 400 مدر�سة بتمويل من الحتاد الأوروبى والبنك   .4

الدويل.

25% من املدار�ص البتدائية  برنامج جوائز التميز املدر�سي والذي مت تنفيذه يف اأكرث من   .5

بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويف اإطار هذا الربنامج مت و�سع دليل للجودة 

يف املدار�ص امل�سرية ا�ستنادا للمعايري القومية للتعليم.

الرتبية  وزارة  قامت  فقد  الأ�سا�سي  التعليم  لتطوير  امل�سرية  املبادرات  مل�سرية  وا�ستكماًل 

والتعليم بالعديد من التفاقيات املحلية والدولية يف هذا املجال، ومنها:
(http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_

Releases/2841)

املعلومات يف  وتكنولوجيا  والتعليم ووزارة الت�سالت  الرتبية  التعاون بني وزارة  بروتوكول   .1

عام 2002، وذلك ب�ساأن م�سروع املدار�ص الذكية.

التعليم  ”ملينيوم‘‘ لتطوير  م�سروع  بتبني   2002 عام  العلمي يف  البحث  اأكادميية  مبادرة   .2

تكنولوجيا  ا�ستخدام  دمج  بهدف  املتحدة؛  لالأمم  التابع  الألفية  م�سروع  مع  بامل�ساركة 

املعلومات يف العملية التعليمية.

اتفاقية تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم والحتاد الأوروبي لتنفيذ م�سروع بناء �سبكة من   .3

املدار�ص املطورة مبرحلة التعليم الأ�سا�سي خالل الفرتة من يناير 2000 اإىل مايو 2008.

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون  بروتوكول   .4

املناهج  مع  التعامل  يف  التكنولوجيا  توظيف  بهدف  وذلك   ،2003 عام  يف  اوراكل  و�سركة 

الدرا�سية بطريقة الكرتونية .

اتفاقية تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم و�سركة اوراكل ايجيبت يف 2004، لتنفيذ مبادرة   .5

Oracle Internet Academy؛ بهدف اإك�ساب طالب املرحلة الثانوية مهارات التعامل مع 

ت�سميم قواعد البيانات وتطوير تطبيقاتها والربجمة بلغة جافا وغريها.
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توقيع املبادرة امل�سرية لتطوير التعليم EEI Egyptian Education Initiative خالل   .6

املنتدى القت�سادي العاملي والذي عقد مبدينة �سرم ال�سيخ يف �سهر مايو من عام 2006؛ 

بهدف متكني الطالب واملدر�سني واملديرين والإداريني مبدار�ص املرحلة الإعدادية من زيادة 

ا�ستخدامات التطبيقات اخلا�سة بـتكنولوجيا التعليم. 

وقد جاء اإن�ساء الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد لتكون اخلطوة الفارقة نحو 

حت�سني اأداء املوؤ�س�سات التعليمية امل�سرية، حيث �سدر القانون رقم 82 لعام 2006 ب�ساأن اإن�ساء 

؛ لتطبيق معايري  الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد، وذلك لدعم املدار�ص امل�سريةـ 

اجلودة وتطوير نظم �سمان اجلودة الداخلية بها، وحتقيق حت�سني م�ستمر بغر�ص منح �سهادات 

رئا�سة  العربية،  م�سر  )جمهورية  املن�سودة.  امل�ستويات  ت�ستويف  التي  للموؤ�س�سات  العتماد 

اجلمهورية، 2006(

ولأول مرة يف تاريخ م�سر يتم اعتماد كادر خا�ص ي�ستقل بالقائمني على العملية التعليمية 

)مليون و200 األف معلم( عن قانون العاملني املدنيني بالدولة باأعباء مالية تقارب 4 مليارات 

جنيه، وذلك ب�سدور قانون رقم 155 ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام قانون التعليم ال�سادر 

2007(، ولعل  139 ل�صنة 1981. )جمهورية م�سر العربية، رئا�سة اجلمهورية،  بالقانون رقم 

الآونة  الركود يف  اإىل  التي ركنت  التعليمية  ال�سيا�سة  لتوجهات  نتيجة  ياأتي  القانون  ظهور هذا 

الأخرية باملدار�ص، وعالجًا للعديد من ال�سلبيات التي تعاين منها مهنة التعليم بحالتها الراهنة.

وفى �سوء كل هذه املبادرات يت�سح اأن هناك حراكًا جمتمعيًا نحو تطوير التعليم الأ�سا�سي 

الآن  تثمر حتى  والتفاقيات مل  املبادرات  اأن هذه  اإىل  ي�سري  املعا�ص  الواقع  اأن  يف م�سر، غري 

املدار�ص  ال�سكوى عامة من �سعف م�ستوى خريجي  تعليمي عايل اجلودة، فمازالت  عن منتج 

امل�سرية، وغياب الطالب بعد مرور �سهرين من الدرا�سة، وتف�سي ظاهرة الدرو�ص اخل�سو�سية، 

وانت�سار ظاهرة العنف املدر�سي، وا�ستمرار تدين نظرة املجتمع اإىل مهنة التعليم؛ نتيجة ل�سعف 

اإعداد املعلم الذي برز ب�سورة ملحوظة يف ال�سنوات الأخرية، وم�سكالت اأخرى كثرية تنخر يف 

ج�سد كل هذه املبادرات.

ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع اإىل غياب الروؤية ال�سرتاتيجية التي حتدد �سور جناح التعليم 

والتجديد  لالإ�سالح  املجتمعية  احلاجة  و�سوح  عدم  وكذلك  ن�سبيا،  طويلة  فرتة  يف  املدر�سي 

اإىل  وامليل  التعليم،  �سوؤون  على  والقائمني  والأ�سر  املدار�ص  من  الكثري  اأذهان  يف  املدر�سي 

بني  الثقافية  الختالفات  مراعاة  وعدم  العاملية،  التجارب  من  والقتبا�ص  النقل  ا�سرتاتيجية 

الدول.



242

د. جمدي حممد تقومي مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة مبحافظة �لو�دي �جلديد

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

ثانيًا: ن�ساأة مفهوم �لعتماد وتطوره

تواجه املوؤ�س�سات التعليمية العربية يف عامل اليوم �سغوطًا متزايدة مع بدايات الألفية الثالثة 

املطلوب  التوجه  اأ�سحى  ثم  ومن  من اخلريجني،  معينة  موا�سفات  ذات  نوعية  توفري  ل�سمان 

هو اإعطاء املوؤ�س�سة التعليمية العربية الفر�سة لكي تقيم ذاتها، وال�سري بها نحو �سمان اجلودة 

والعتماد.

وحتقيقًا لهذا التوجه فقد احتلت م�ساألة تقييم اجلودة وحت�سينها يف جمال التعليم ،مكانة 

متزايدة على ال�سعيد العربي، وذلك ب�سبب اإدراك العالقة التي تربط بني جودة هذا التعليم 

)اخلواجة،  اآخر.  جانب  من  وامل�ستدامة  ال�ساملة  والتنمية  جانب  من  الب�سرية  املوارد  وتنمية 

.)2007

وعلى �سعيد الهتمام املحلي بق�سية اجلودة يف التعليم، فقد ن�ساأت حركة اجلودة لإ�سالح 

موؤ�س�سات التعليم يف م�سر حتت تاأثري جمموعة من ال�سغوط املحلية والإقليمية والدولية، خا�سة 

ما يتعلق منها ب�سغوط العوملة والتقدم التكنولوجي الهائل والتحديات القت�سادية التي باتت 

تطرق اأبواب كافة املوؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية امل�سرية ويف مقدمتها املوؤ�س�سات التعليمية. 

كما يعد الجتاه نحو جتويد التعليم امل�سري انعكا�سًا ملجموعة كبرية من املتغريات املجتمعية 

التي ا�ستهدفت الإبقاء على عملية التعلم يف ظل جمموعة من املعايري التي ت�سمن تغيري اجلو 

العام ال�سائد يف املوؤ�س�سات التعليمية، ف�ساًل عن �سمان اأن ما يدار يف حقل التعليم يتم�سى مع 

املعايري املحلية والعاملية.

وتعود بداية الهتمام بجودة التعليم يف م�سر اإىل منت�سف العقد الأخري من القرن الع�سرين 

الندوات  من  للعديد  الرئي�ص  العنوان  ومعايريها  باآلياتها  اجلودة  كانت  حيث  الآن،  وحتى 

واملوؤمترات والتي من اأهمها: )موؤمتر اإدارة اجلودة ال�ساملة يف تطوير التعليم اجلامعي، كلية 

التجارة– فرع بنها، جامعة الزقازيق، 11 – 12 مايو 1997(، )ندوة اإدارة اجلودة ال�ساملة يف 

التعليم،مركز تطوير التعليم اجلامعي، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�ص، 12 نوفمرب 2001(، 

)موؤمتر جودة التعليم يف املدر�سة امل�سرية– التحديات واملعايري والفر�ص، كلية الرتبية، جامعة 

طنطا، 28– 29 اإبريل2002(، )موؤمتر اجلودة ال�ساملة يف اإعداد املعلم بالوطن العربي لألفية 

جديدة، كلية الرتبية، جامعة حلوان، 12- 13مار�ص 2003(، )موؤمتر العتماد و�سمان جودة 

املوؤ�س�سات التعليمية،كلية الرتبية – فرع بني �سويف، جامعة القاهرة، 29 – 30 يناير2005(، 

)موؤمتر تكوين املعلم يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة بكليات الرتبية ،كلية الرتبية بقنا، جامعة 

جنوب الوادي 13 – 14 اإبريل 2005(.
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اخلطة  اجلامعي،  قبل  التعليم  جتويد  ا�ستهدفت  التي  النوعية  النقالت  بني  من  اأي�سا 

ال�سرتاتيجية القومية لإ�سالح التعليم قبل اجلامعي يف م�سر 2008/2007 - 2012/2011، 

وجاءت اخلطة يف اأربعة اأبواب تتناول حتليل الو�سع الراهن بق�سد اإحداث نقلة نوعية م�ستقبلية 

يف التعليم قبل اجلامعي، والربامج ذات الأولية لهذه اخلطة والتكاليف التقديرية خلطة تطوير 

التعليم وم�سادر متويلها. )جمهورية م�سر العربية، وزارة الرتبية والتعليم، 2007(

والذي   2006 ل�صنة   82 رقم  القانون  م�سروع  اإعداد  عن  والأن�سطة  اجلهود  تلك  واأ�سفرت 

وقد  م�ستقلة،  كهيئة  التعليم  يف  والعتماد  اجلودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  اإن�ساء  على  ن�ص 

ت�سمن القانون ع�سرين مادة،هذه املواد ت�سمية الهيئة وتبعيتها ومقرها وتعريف امل�سطلحات 

الواردة بها، واأهداف الهيئة واإجراءات حتقيق هذه الأهداف. )جمهورية م�سر العربية، رئا�سة 

اجلمهورية، 2006(

بدايات  اإىل  يرجع  وامللمو�سة  احلقيقية  بال�سورة  م�سر  يف  العتماد  ثقافة  انت�سار  ولعل 

عام 2007 وحتى الآن، حيث �سهدت هذه الفرتة حراكًا كبريًا من خالل جهود واأن�سطة الهيئة 

القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد، خا�سة واأن الهيئة قامت بالفعل باإ�سدار جمموعة من 

الإ�سدارات اخلا�سة بها، والتي تت�سمن جمموعة من املعايري القومية التي تتواكب مع املعايري 

القيا�سية الدولية لإعادة هيكلة املوؤ�س�سات التعليمية وحت�سني جودة عملياتها وخمرجاتها على 

النحو الذي يوؤدي اإىل ك�سب ثقة املجتمع فيها. )جمهورية م�سر العربية، الهيئة القومية ل�سمان 

جودة التعليم والعتماد، 2008(

ومن خالل تتبع الأدبيات املتعلقة بتطور العتماد يالحظ وجود بع�ص ال�سمات واخل�سائ�ص 

التي طراأت على هذه العملية وهي. )جميد والزيادات، 2008( 

كان العتماد يف بداياته عملية اعرتاف ر�سمي باملوؤ�س�سات التعليمية ومل يكن نظاما ل�سبط   .1

اجلودة لربامج هذه املوؤ�س�سات، ونتيجة لذلك فقد تغري دور العتماد من مطالبة املوؤ�س�سات 

التعليمية بالإذعان لقرار ال�سلطة اإىل اأداة للتطوير والتح�سني امل�ستمر لهذه املوؤ�س�سات.

�سهد العتماد انتقال تدريجي من الرتكيز على » التحقق من �سري العملية التعليمية وتوفري   .2

امل�ستلزمات لذلك اإىل الرتكيز على التغيري والتطوير الالزم للربامج واملوؤ�س�سات. 

اأملتها تطورات احلياة لي�ص فقط داخل املوؤ�س�سات الرتبوية ولكن  اأ�سبح العتماد �سرورة   .3

عرب املوؤ�س�سات التعليمية املجتمعية القت�سادية والجتماعية.
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ثالثًا: مربر�ت �لتوجه نحو �عتماد مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي يف م�سر

با�ستقراء واقع التعليم العربي ميكن مالحظة تخلفه عن ركب ح�سارة الألفية الثالثة ويوؤكد 

العربي  الوطـن  يف  الرتبوي  الفكر  تخلف  بينها  من  والتي  والأدلة  ال�سواهد  من  العديد  ذلك 

وال�سعوبـات  امل�ساكــل  من  متناهية  ل  ودوائر  متاهات  يتخبط يف  العربي  التعليم  مازال  حيث 

التي غالبـًا ما حتكم علــى خططه وا�سرتاتيجياته بالتعرث وعلى جهوده، ووعوده بالياأ�ص وعلى 

توجهاته واآفاقه بالنطفاء. 

كما يالحظ اأن التعليم العربي يعاين من عدم وجود فكر تربوي م�ستمد من فل�سفة تربوية 

وا�سحة املعامل توجه العمل التعليمي بكل مكوناته مربجمة يف �سورة اأهداف تربوية و�سيا�سات 

وخطط وبرامج واإجراءات ترتجم العمل الرتبوي يف خمتلف م�ستوياته ومراحله اإىل ممار�سة 

عملية بدًل من بقائه يف مرحلة الت�سورات والأحالم والآمال وعدم ربط غايات واأهداف التعليم 

باحتياجات الربامج التنموية يف اأغلب البالد العربية. 

الراهن باهتمام كبري،  الوقت  الواقع يف م�سر، فقد حظي العتماد يف  اأر�ص  ونزوًل على 

لكونه عملية ي�ستجدى منها اإ�سالح النظام التعليمي، والتحول به من ثقافة احلد الأدنى من 

الإبداع،  ثقافة  اإىل  املا�سي  واجرتار  التكرار  ثقافة  ومن  واجلودة،  الإتقان  ثقافة  اإىل  الأداء 

والتحول من النمطية اإىل ثقافة التنوع واخل�سو�سية، والتحول اجلزئي من التعلم املعتمد على 

الآخر اإىل التعلم املعتمد على الذات، ومن التحول املعتمد على ثقافة الت�سليم بالواقع اإىل ثقافة 

التقومي. )عطوة، 2002(

ومما يجدر الإ�سارة اإليه اأن مفهوم العتماد قد وجد نف�سه على �ساحة الإ�سالحات الهيكلية 

ملوؤ�س�سات التعليم يف م�سر مع بداية الألفية الثالثة، يف اإطار التحديات التي فر�ست نف�سها على 

وما  واخل�سخ�سة،  والعوملة  الت�سالت  وثورة  املعريف  النفجار  مثل  الإ�سالحات،  هذه  �ساحة 

البطالة وزيادة  انت�سار  التحديات من تداعيات حملية جمتمعية يف م�سر مثل  جنم عن هذه 

حدتها، وانت�سار ظاهرة العمالة املوؤقتة، وعمالة ال�سوارع، وحتجيم الوظائف احلكومية.

وقد دفعت هذه التداعيات ب�سرورة اإجناز مفهوم التحول يف اإ�سالح نظام التعليم مبراجعة 

�سكل وم�سمون نظام التعليم الأ�سا�سي و�سرورة مواكبته للمتغريات العاملية، وذلك من خالل 

النبي،  )عبد  املتغرية  املجتمع  واحتياجات  وجودتها  التعليمية  العملية  م�سمون  على  الرتكيز 

املختلفة،  مب�ستوياتها  املوؤ�س�سات  على  يوؤثر  العتماد  مفهوم  اأ�سبح  اأن  بعد  وذلك   .)1996

بحيث يكون نظام العتماد اإطارًا تنظيميًا متكاماًل يجمع بني و�سوح الهدف وو�سائل حتقيقه، 

وم�سوؤوليات العاملني وواجباتهم امل�سروعة. )دربا�ص، 1994(
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واإجماًل ميكن بلورة مربرات الأخذ مبفهوم العتماد يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي على النحو 

التايل: )ح�سني، 2011( 

تهيئة املدر�سة لتوفري متطلبات العتماد الرتبوي.  .1

عملية  تتم  اأن  ي�ستدعي  مما  اأخرى؛  اإىل  مدر�سة  من  والب�سرية  املادية  الإمكانات  تباين   .2

التطوير داخل املدر�سة، وفق الإمكانيات املتاحة وبجهود القائمني بها. 

منها  تتطلب  والتي  الأ�سا�سي،  التعليم  مدار�ص  تواجهها  التي  وامل�سكالت  التحديات  كرثة   .3

القيام بعمليات التطوير الذاتي ملواجهة هذه التحديات وامل�سكالت. 

�سعف الر�سا املجتمعي عن الأداء املدر�سي وانخفا�ص حت�سيل التالميذ.  .4

�سعف ا�ستجابة مدر�سة التعليم الأ�سا�سي ملقت�سيات التطوير التعليمي حولها ب�سبب �سيوع   .5

اأ�سلوب ال�سبط اخلارجي الذي ل يراعي بالقدر الكايف الظروف الذاتية للمدر�سة.

ومن هنا تعززت ثقافة العتماد بني املتخ�س�سني واملخت�سني على حد �سواء، كثقافة جديدة 

قادرة على اأن تغري اأفكار القائمني على العملية التعليمية نحو التح�سني واجلودة، وتقدم حلوًل 

قادرة على جتويد منتج مدار�ص التعليم الأ�سا�سي يف م�سر.

اأن  جند  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  جديد  كتوجه  العتماد  تناولت  التي  الدرا�سات  بتحليل 

هناك الكثري من الدرا�سات التي اهتمت بهذا التوجه، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة )العجميى، 

2003( والتي هدفت اإىل حتديد املعامل الرئي�سة لفل�سفة اجلودة ال�ساملة يف التعليم والتعرف 

على متطلبات تطبيق مدار�ص التعليم الثانوي العام بجمهورية م�سر العربية لأ�سلوب العتماد 

النتائج  من  عدد  عن  الدرا�سة  واأ�سفرت  بها،  ال�ساملة  اجلودة  حتقيق  �سمان  اأ�ساليب  كاأحد 

على  مق�سورة  تعد  فلم  التعليم،  يف  ال�ساملة  اجلودة  ملفاهيم  التحليلية  النظرة  تاأكيد  اأبرزها 

جودة املنتج التعليمي فح�سب واإمنا �سارت ت�سمل كافة عنا�سر النظام التعليمي 

وهدفت درا�سة النبوي )2006( اإىل و�سع ت�سور قابل للتطبيق للتح�سني املدر�سي ال�سامل 

يف مدار�ص التعليم قبل اجلامعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة بحيث ي�ساعد هذه املدار�ص 

لالعتماد  مقرتح  ت�سور  و�سع  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الأكادميي،  العتماد  على  احل�سول  يف 

الأكادميي بدولة الإمارات العربية املتحدة يرتكز على منطلقات اأ�سا�سية من خالل ت�سخي�ص 

واقع التعليم قبل اجلامعي.

يف  الناجحة  العاملية  النماذج  على  التعرف  اإىل  هادفة   )2007( امللحم  درا�سة  وجاءت 

التعليم  الرتبوي ملدار�ص  اإىل وجود برامج لالعتماد  الرتبوي، ودرا�سة مدى احلاجة  العتماد 

العام يف اململكة العربية ال�سعودية، واأثبتت الدرا�سة جناح كثري من مناذج العتماد الأكادميي 

وتطبيقاتها، واأبرزت الدرا�سة حاجة التعليم العام يف اململكة اإىل برامج العتماد وتطبيقاته.
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اأنواع العتماد الرتبوي و�سروطه وقواعده  وهدفت درا�سة جاد )2008( اإىل التعرف على 

ومراحله ومتطلبات تطبيقه بالتعليم العام، لتحقيق اجلودة كاجتاه للتطوير، وتو�سلت الدرا�سة 

اإىل اأن الكثري من العاملني مبوؤ�س�سات التعليم العام لي�ص لديهم الوعي الكاف باأهم متطلبات 

اجلودة والعتماد.

وتعرفت درا�سة عياد )2009( على مفهوم اجلودة واأهميتها وجوانب الوعي بثقافة اجلودة 

واأهميتها لدى معلمي املرحلة البتدائية، واأظهرت الدرا�سة اأن ثقافة اجلودة والعتماد كانت 

لدى معلمي املرحلة البتدائية من عينة الدرا�سة عالية.

مدار�ص  تهيئة  ملتطلبات  مقرتح  ت�سور  و�سع   )2009( وعمارة  ال�سال  درا�سة  وا�ستهدفت 

التعليم الأ�سا�سي مبحافظة البحرية لالعتماد و�سمان اجلودة واأو�سحت كذلك �سعوبات تطبيق 

العتماد و�سمان اجلودة بهذه املدار�ص، وذلك يف �سوء جتارب وخربات بع�ص الدول الرائدة 

تهيئة  توافر متطلبات  لتحديد مدى  ميدانية  درا�سة  الدرا�سة،  وت�سمنت هذه  املجال،  يف هذا 

املدار�ص لالعتماد و�سمان اجلودة مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي مبحافظة البحرية.

امل�ستخدمة يف حتقيق  الأ�ساليب  اأهم  التعرف على  وا�ستهدفت درا�سة م�سطفى )2009( 

اجلودة والعتماد يف املوؤ�س�سات التعليمية يف بع�ص الدول املتقدمة وبع�ص الدول العربية وحتديد 

اأبرز نقاط الختالفات يف برامج حتقيق اجلودة والعتماد الأكادميي امل�سري والعربي والعاملي 

ومدى ال�ستفادة منها. 

العتماد  معايري  تطبيق  اإمكانية  درجة  على  التعرف   )2010( املالكي  درا�سة  وحاولت 

الأكادميي، ودرجة اأهمية تلك املعايري ودرجة اأهمية توفر متطلبات تطبيقها يف مدار�ص التعليم 

الثانوي العام من وجهة نظر القيادات الرتبوية مبحافظة جدة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن درجة 

اإمكانية تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف مدار�ص التعليم الثانوي العام كانت عالية.

اإدارة اجلودة ال�ساملة والعتماد  وا�ستهدفت زايد )2010( من درا�ستها حتديد متطلبات 

الأكادميي يف مدار�ص الرتبية اخلا�سة البتدائية مبحافظة �سوهاج، وتو�سلت الدرا�سة امليدانية 

اإىل اأن معظم متطلبات حتقيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة والعتماد الأكادميي غري حمققة 

يف مدار�ص الرتبية اخلا�سة البتدائية.

وحاول كل من ال�سي�سي، وع�سيبة )2011( الو�سول ملفهوم ثقافة اجلودة ال�ساملة، وحتديد 

هذه  م�ستوى  كان  اإذا  وما  العام،  التعليم  مبدار�ص  م�ستواها  عن  والك�سف  واأبعادها  مكوناتها 

الثقافة باملدار�ص املعتمدة، يختلف عنه باملدار�ص غري املعتمدة، ومبدار�ص الريف عنها مبدار�ص 

احل�سر، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن م�ستوى ثقافة اجلودة ال�ساملة مبدار�ص التعليم العام 

ب�سفة عامة متو�سط �سواء كانت هذه املدار�ص معتمدة اأم غري معتمدة ريفية اأم ح�سرية.
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وتعرف عكا�سة )2012( من خالل درا�سته على اأهم املعوقات التي حتول دون تاأهل مدار�ص 

التعليم العام مبحافظة �سوهاج للح�سول على العتماد الرتبوي، واأهم خطوات تطبيق اجلودة 

يف مدار�ص التعليم العام، وكانت اأهم نتائج الدرا�سة ق�سور فريق اجلودة يف التعبري عن روؤية 

ور�سالة املدر�سة بطرق مبتكرة وق�سور مراجعتها ون�سرها على الإنرتنت، و�سعف القدرة على 

التخطيط وحتديد م�سكالت املدر�سة، و�سعف الهتمام بوحدة التدريب وا�ستثمار خمرجاتها.

 MacBeath, and(ومورتيمور ماكبيث  درا�سة  فهناك  الأجنبية  للدرا�سات  بالن�سبة  اأما 

Mortimore, 2001( والتي هدفت اإىل الو�سول لطريقة �سحيحة للحكم على اأداء املدار�ص 

من خالل قيا�ص فعاليتها بناًء على تقييم الطالب مع الأخذ يف العتبار تاأثري العوامل الأخرى 

يف  املدار�ص  بني  الفروق  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأبرز  ومن  املختلفة.  الطالب  فئات  على  واأثرها 

التح�سيل و التقدم يف املهارات الأ�سا�سية اأكرث و�سوحًا يف املرحلة البتدائية من املرحلة الثانوية 

مما ي�سري اإىل اأهمية هذه املرحلة يف حتديد اأداء الطالب م�ستقباًل.

التطوير  على  ال�سامل  التقومي  اأثر  ملعرفة  درا�سة   )Alghamdi, 2006( الغامدي  واأجرى 

نتائج  اأبرز  ومن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الباحة  مبنطقة  العقيقي  مبحافظة  املدر�سي 

الدرا�سة اأن التقومي على العموم اأدى اإىل توفري تغذية راجعة جيدة للعاملني يف املدار�ص والإدارة 

التعليمية، واأن املعلومات التي وفرها التقومي ال�سامل كمقيا�ص للجودة كانت مفيدة يف بناء خطة 

تطوير املدر�سة. 

 Massachusetts Departement of( للتعليم  ما�سا�سو�ست�ص  اإدارة  درا�سة  وهدفت 

Elementry and Secondary Education, 2008( اإىل التعرف على مدى ترحيب الأفراد 

الدرا�سة  اجلودة،واأ�سفرت  �سمان  بربنامج  والثانوي  البتدائي  للتعليم  ما�سا�سو�ست�ص  باإدارة 

عن حاجة بيئة العمل لدرجة كبرية من التغري الثقايف؛ لتتالءم مع متطلبات اجلودة، واأظهرت 

الدرا�سة وجود ق�سور يف اللوائح وال�سيا�سات املتبعة 

وتعرفت درا�سة فيليل، نينيتا ونيكول )Philip, Nineta & Nikola, 2008( على املعوقات 

والفر�ص املتاحة اأمام اجلودة يف جنوب غرب اأوروبا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من املعوقات 

التي تواجه �سمان اجلودة منها: نق�ص القدرات الإدارية لبع�ص الأفراد، ونق�ص الدافعية لدى 

بع�ص الأفراد جتاه اجلودة، بجانب الفتقار اإىل املناف�سة عند بع�ص الأفراد.

العتماد  نظام  ظل  يف  املدار�ص  م�سوؤوليات   )Stoops, 2008( �ستوب  درا�سة  واأو�سحت 

التقرير  عمل  وكيفية  العتماد،  وجمالت  لالعتماد  املدر�سة  اإعداد  وكيفية  العتماد  واأهداف 

حمورين  خالل  من  اأهدافها  لتحقيق  الدرا�سة  �سعت  وقد  لالعتماد.  قرار  واتخاذ  ال�سنوي 

اأ�سا�سيني هما التعريف باأنواع العتماد واإجراءات العتماد.
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م�سكلة �لدر��سة:
من  التحول  ظرف  عليها  فر�سه  ماأزوم  و�سع  من  اخلروج  الغربية  املدر�سة  ا�ستطاعت 

اأزمة  املدر�سة  هذه  اجتازت  اأن  فبعد  خمتلفة،  اأخرى  مرحلة  حتديات  اإىل  مرحلة  متطلبات 

اإىل ما بعدها، ومن  التحول من احلداثة  اأي�سًا يف مواجهة ظرف  والكفاءة، جنحت  الفاعلية 

ح�سارة ال�سناعة اإىل ح�سارة املعلومات، يف الوقت الذي تواجه فيه املدر�سة العربية اأزمة من 

نوع اآخر وهي الن�سال فقط من اأجل البقاء يف عامل يحكمه منطق ال�سوق واملناف�سة. 

واملدر�سة امل�سرية بو�سفها جزءًا من التعليم يف العامل العربي، لي�ست بعيدة عن ما يواجهه 

يتوقف حلظة  املحلي مل  املجتمع  اأن  يلحظ  بها  التعليمية  لالأو�ساع  املتتبع  اأن  كما  اأزمات،  من 

عن توجيه النقد لها ولرباجمها، ولعل ذلك راجع اإىل عدة اأ�سباب منها وجود نق�ص كبري يف 

الإمكانات املادية يف املوؤ�س�سات التعليمية من حيث جتهيزات هذه املدار�ص والإمكانات املتاحة 

من معامل واأجهزة علمية وو�سائل تعليمية متطورة، ومدار�ص مالئمة من حيث امل�ساحة واحلجم 

والفراغات املتاحة لالأن�سطة واملكتبات وقاعدة بيانات وفنيني على معرفة تامة بتوظيف هذه 

البيانات. )ال�سال وعمارة، 2009(. وما ترتب على ذلك كله من اإخفاق املدر�سة امل�سرية يف 

حتقيق اأهدافها التعليمية والجتماعية، وتدين معايري حت�سيل التالميذ، وانفالت �سلوكياتهم.

ومع ت�ساعد موجات النقد الالذع للمدر�سة امل�سرية، تعالت بع�ص الأ�سوات اإىل �سرورة 

اأهم  اأحد  اجلودة  تعد  حيث  والعتماد،  اجلودة  �سمان  نحو  التعليمية  املوؤ�س�سة  كيان  توجيه 

الو�سائل والأ�ساليب لتح�سني نوعية التعليم والرتقاء مب�ستوى اأدائه، ف�ساًل عن اأن اجلودة مل 

تعد بدياًل تطبقه املدر�سة امل�سرية، بل اأ�سبح �سرورة ملحة يفر�سها واقع هذا القطاع، خا�سة 

»بعد اأن احتل هذا املدخل مكانًا حتت الأ�سواء يف العامل املتقدم« )حممد، 2002م(، باعتباره 

الأ�ساليب، لتطوير وجتويد  اأف�سل  اأنه  الباحثون على  اأجمع  التي  التقنيات الرتبوية  اأحدث  من 

الفاعلة  اجلودة  حتقيق  على  يدل  العتماد  على  املدر�سة  ح�سول  اأن  كما  الأ�سا�سي،  التعليم 

فاعل  ب�سكل  وال�سلوكية  العامة  اأهدافها  حتقيق  يف  املدر�سة  وفعالية  التعليمية  العملية  وكفاءة 

وحتقيق التعلم الإيجابي.

وعلى الرغم من ح�سول عدد من مدار�ص التعليم الأ�سا�سي على العتماد اإل اأن الواقع ي�سري 

وجود  عدم  ب�سبب  املعتمدة؛  الأ�سا�سي  التعليم  مبدار�ص  متعددة  �سلبية  مظاهر  هناك  اأن  اإىل 

�سيا�سة تعليمية عامة وثابتة للدولة، والفتقار لوجود اإطار مرجعي وا�سح وحمدد لتقييم الأداء 

داخل هذه املوؤ�س�سات التعليمية. )عبد احلميد، حممود، 2005(.

كما تعاين بع�ص مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة من قلة وتهالك املباين والتجهيزات بهذه 

بنظام  تعمل  الأ�سا�سي  التعليم  ن�سبة كبرية من مدار�ص  الآن  زالت حتى  ما  اأنه  كما  املدار�ص، 

الفرتتني مما يوؤثر �سلبًا على و�سعية املدر�سة يف مدى ا�ستحقاقها لالعتماد من عدمه )حممد، 
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2002م(، الأمر الذي انعك�ص �سلبًا على نوعية الناجت التعليمي من املهارات واملعارف، واأدى اإىل 

تقدمي وجبات تعليمية قا�سرة ورخي�سة للتالميذ. 

ومما يجدر الإ�سارة اإليه اأي�سًا اأن منط الإدارة والتمويل مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة 

جمرد وحدة تنفيذية طرفية، ل متلك القدرة على تعديل خططها وبراجمها، بل وتعجز عن 

ال�سيا�سات  تنفذ  وباتت  الذاتية،  بقدرتها  املجتمعية  والتحديات  التغريات  وا�ستيعاب  مواجهة 

قائمة  عن  وغاب  الذاتي،  والنقد  املرتدة  التغذية  اإىل  يفتقر  حريف  ب�سكل  املركزية  واخلطط 

وظائفها واأدوارها دورها يف النهو�ص مهنيًا مب�ستوى العاملني بها، ودورها يف البحث عن حلول 

للم�سكالت التعليمية والإدارية التي تعوق اأداءاتهم من خالل بحوث الفعل وم�سروعات التطوير. 

)مدبويل، 2009(

كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن العائد من اجلودة والعتماد مل يكن مكافئًا ملا اأولته الدولة 

لهما من اهتمام، حيث اأ�سارت درا�سة )البحريي، 2009( اأن برنامج اجلودة مل يطور امل�ستوى 

العلمي باأي �سكل، فماهو اإل ا�ستهالك الطاقات يف ملء مناذج وا�ستمارات، واإلقاء حما�سرات 

جدواها يف تطور العملية التعليمية حمدود للغاية اإن مل يكن منعدمًا.

من ناحية اأخرى عمليات تنفيذ مناذج ومعايري اجلودة ما زالت ل تنتج تفوقًا عند الطالب، 

اإىل ذلك ل يوجد دليل  اإ�سافة  التذكر وا�سرتجاع املعلومات  حيث ما زال الرتكيز على قيا�ص 

على قيا�ص املهارات العقلية العليا. )ك�ساب .581-582(. ف�ساًل عن اأن ما يطبق من م�ساريع 

للتطوير وما يروج له من خطط وا�سرتاتيجيات مل تقدم للتعليم امل�سري الكثري.

وي�ساف اإىل ذلك اأي�سًا اأن اجلهود احلثيثة التي تبذل يف جمال اجلودة والعتماد منذ عام 

2000 ظلت حربًا على ورق ومل يحدث �سئ يذكر على اأر�ص الواقع �سوى اختبار الكادر والذي مت 

الغائه نتيجة عدم جدواه. )عزب واإ�سماعيل، 2009(

هذا وينق�ص القيادات الإدارية يف املدار�ص املعتمدة املهارات الالزمة لإدارة التغيري، فاأغلب 

املهام  يف  التغيري  من  نوع  اإحداث  يف  يرغبون  ول  وال�ستني،  اخلم�سني  �سن  بني  القيادات  هذه 

املوكلة اإليهم بحكم منا�سبهم، فثقافة اجلودة التي تنت�سر وت�سود حولهم ل جتد يف واقع الأمر 

�سدى ملمو�ص يف فكر هذه القيادات، بل توقعات من التغيري ي�سوبها احلذر يف حتقيق الأهداف 

التي تن�سدها عمليات التغيري تلك )نا�ص، 2010(

على  مدار�سها  ح�سول  يف  الأول  املركز  احتلت  قد  اجلديد  الوادي  حمافظة  كانت  واإذا 

العتماد، وبالرغم مما �سجلته تقارير اعتماد تلك املدار�ص من العديد من نقاط القوة والقليل 

من نقاط ال�سعف؛ اإل اأن هذه التقارير مل ي�ساحبها زيادة م�سابهة يف التطوير النوعي، حيث 

يطغى على جميع الأن�سطة املرتبطة بالعتماد والتي متت بهذه املدار�ص املعتمدة الطابع الوثائقي 

)ت�ستيف الأوراق(، حتى اأن بع�ص املعلمني كانوا يق�سون 90% من اليوم الدرا�سي يف ا�ستيفاء 
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النماذج وال�ستمارات، كما و�سل الأمر ببع�ص املدار�ص ومن كرثة الأوراق التي تتعدى الآلف، 

مبحافظة  والعتماد  اجلودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  فرع  اإىل  بها  لل�سفر  �سيارة  ا�ستئجار  اإىل 

اأ�سيوط؛ لت�سليم ملف العتماد. 

التعليم الأ�سا�سي املعتمدة  وقد تبني للباحث من خالل زياراته املتكررة لعدد من مدار�ص 

باملحافظة ومن خالل م�ساركته كع�سو يف فريق امل�ساركة املجتمعية باإحدى املدار�ص - اأن عائد 

اجلودة والعتماد مل يتعدى ال�سكل دون امل�سمون، حيث مت الرتكيز على حت�سني بع�ص املمار�سات 

املرتبطة بالقدرة املوؤ�س�سية التي متثلت يف �سيانة دورات املياه وطالء القاعات الدرا�سية وجتميل 

مداخل املدر�سة واإ�سفاء الطابع اجلمايل على اأركانها.

اإىل احلد الذي  التعليمية،  الفاعلية  اأي تطور ملحوظ يف جمال  ويف املقابل مل يكن هناك 

جعل اإحدى املدار�ص املعتمدة - والتي كانت حت�سد با�ستمرار املركز الأول يف مرحلة التعليم 

الأ�سا�سي - حت�سل على مركز متاأخر يف نف�ص العام التي ح�سلت فيه على العتماد.

التعليمية،  الداخلة  باإدارة  الفني  الدعم  فريق  مع  للباحث  مقننة  غري  مقابلة  وباإجراء 

تبني وجود العديد من ال�سلبيات التي يتم ر�سدها مع كل زيارة للمدار�ص املعتمدة، ومن هذه 

ال�سلبيات : التغيري امل�ستمر لقيادات املدار�ص املعتمدة، وانتقال الكوادر املدربة على فكر اجلودة 

من مدر�سة اإىل اأخرى واإحالل غريهم من املعلمني امل�ستجدين ذوي اخلربة القليلة يف جمال 

اجلودة والعتماد، واأ�سبح الفكر املعار�ص للجودة يف املدر�سة هو قائد عملية التطوير بحكم 

الأقدمية، كما اأ�سبح الهدف هو احل�سول على العتماد كرخ�سة ولي�ص على اجلودة وبالتايل 

اأ�سبحت لدينا مدار�ص معتمدة بال جودة.

كما اأظهرت املقابلة اأي�سًا اأنه ل توجد قاعدة بيانات لكل مدر�سة معتمدة، كما اأن الدورات 

التدريبية اخلا�سة باجلودة يقوم بها اأع�ساء اإدارة التدريب بالإدارة التعليمية ولي�ص فريق قيا�ص 

اجلودة الذي لديه اخلربة واملمار�سة اليومية.

هم  املعتمدة  باملدار�ص  التدريب  وحدة  على  القائمني  اأن  املقابلة  خالل  من  اأي�سًا  وتبني 

املعلمون الذين لي�ص لديهم جدول درا�سي، كما اأنهم مل يح�سلوا على دورات تدريبية توؤهلهم 

لإدارة هذه الوحدة، والتي تعد مركز �سقل اجلودة باملدر�سة. 

وتاأ�سي�سًا على ما �سبق ميكن بلورة م�سكلة الدرا�سة يف: اأنه بالرغم من ح�سول مدار�ص التعليم 

املدار�ص  عدد  يف  الأول  للمركز  وح�سدها  العتماد  على  اجلديد  الوادي  مبحافظة  الأ�سا�سي 

واخلارجي،  املدر�سي  املجتمع  تطلعات  يلبي  ل  املعتمدة  املدار�ص  لهذه  الواقع  اأن  اإل  املعتمدة، 

ول تطلعات امل�سوؤولني حيث اإن هذه املدار�ص، تعاين من ق�سور يف تنظيمها الرتبوي والتعليمي 

والإداري واملهني، واأن حماولت التح�سني والتطوير كانت تعتمد يف جمملها على خربات تاأخذ 
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يف جمملها الطابع ال�سخ�سي من جانب، ومن جانب اآخر تاأخذ حماولت التح�سني لعن�سر دون 

عن�سر مما اأحدث انف�سام كان له الأثر ال�سلبي على النظام التعليمي.

اإىل  التوجه  ب�سكل علمي دقيق مت  امل�سكلة، وحتديدها  التعرف على حقيقة هذه  اأجل  ومن 

اإعداد درا�سة علمية يف حماولة لتقييم واقع هذه املدار�ص املعتمدة، وذلك من منطلق اأن حتقيق 

اجلودة يف اأي عمل ل يتاأتى اإل من خالل معرفتنا ملعوقاته التي تواجهه، والعمل على نحو فعال 

للتغلب على هذه املعوقات، لذا يعد هذا البحث حماولة متوا�سعة، لر�سم اأطر، ومعامل مقرتحة 

لو�سع امل�سوؤولني عن التعليم الأ�سا�سي يف اأفق امل�ستقبل املنظور بغية التحول مبدار�سه املعتمدة 

من التنظري اإىل التطبيق.

�أ�سئلة �لدر��سة:
1. ما التطور التاريخي ملبادرات اإ�سالح التعليم الأ�سا�سي يف م�سر؟

2. ما مربرات التوجه نحو اعتماد مدار�ص التعليم الأ�سا�سي يف م�سر؟

3. ما واقع التحليل البيئي ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد؟

4. ما الروؤية املقرتحة ل�سمان التح�سني امل�ستمر ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة ؟

�أهد�ف �لدر��سة:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل التو�سل لروؤية مقرتحة ت�سمن التح�سني امل�ستمر ملدار�ص التعليم 

الأ�سا�سي املعتمدة من خالل التعرف على التطور التاريخي ملبادرات اإ�سالح التعليم الأ�سا�سي 

التحليل  وواقع  م�سر،  يف  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص  اعتماد  نحو  التوجه  ومربرات  م�سر،  يف 

البيئي ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد.

�أهمية �لدر��سة:
1. متثل املدر�سة القاعدة الأ�سا�سية يف بيئة التعلم واأهدافها، وهي املدخل للن�ساطات الإن�سانية 

كلها باأبعادها املختلفة،لذا يجب الهتمام بجودة اأداء هذه املوؤ�س�سة.

2. اأ�سحى العتماد اجتاها عامليا يعول عليه كثريا يف �ستى الأن�سطة والإجراءات ذات العالقة 

باإن�ساء املوؤ�س�سات والربامج التعليمية فقد كان لزاما اأن تت�سدى اجلهود البحثية العلمية 

لهذا املو�سوع.

واجلهود  امل�سرية،  املدار�ص  لتطوير  الراهنة  التطلعات  مع  متزامنة  الدرا�سة  هذه  تاأتي   .3

اإىل معايري  للو�سول  املدار�ص  اإعداد  اأجل  والتعليم من  تبذلها وزارة الرتبية  التي  احلديثة 

اجلودة واحل�سول على العتماد.
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4. ت�سكل الدرا�سة احلالية دلياًل اإر�ساديًا للم�سوؤولني عن التعليم مبحافظة الوادي اجلديد والذي 

ميكن من خالله التعرف على واقع املدار�ص املعتمدة باملحافظة ونقاط القوة وال�سعف فيها، 

وال�سبل الكفيلة ل�سمان ا�ستمرارية تطوير وحت�سني م�ستوى اأداء هذه املدار�ص.

5. تعد هذه الدرا�سة مبثابة تغذية راجعة للهيئة القومية ل�سمان اجلودة والعتماد عن م�ستوى 

التنظيمية  اإجراءاتها  يف  النظر  تعيد  يجعلها  الذي  بالقدر  باعتمادها  تقوم  التي  املدار�ص 

والإدارية والتي من �ساأنها جتويد ممار�ساتها واإجراءاتها التي تقوم بها.

حمدد�ت �لدر��سة:
من  عدد  اأكرب  بها  يوجد  التي  املحافظة  باعتبارها  اجلديد  الوادي  حمافظة  اختيار  مت 

املدار�ص املعتمدة على م�ستوى اجلمهورية، وبناء على ذلك مت اختيار اأفراد عينة الدرا�سة من 

لواقع هذه  وت�سخي�سًا  اإدراكًا  الأفراد  اأكرث  باعتبارهم  املعتمدة  املدار�ص  قيادات ومعلمي هذه 

املدار�ص، وقد مت تطبيق اأداة الدرا�سة خالل �سهر مار�ص 2014.

�لتعريف بامل�سطلحات:
حمافظة �لو�دي �جلديد: تقع حمافظة الوادي اجلديد يف اجلنوب الغربي مل�سر بال�سحراء 

الغربية ويحدها من ال�سرق حمافظات املنيا، اأ�سيوط، �سوهاج، قنا واأ�سوان، ومن الغرب حدود 

م�سر مع ليبياومن ال�سمال حمافظات مطروح والواحات البحرية التابعة مدينة ال�ساد�ص من 

الوادي  حمافظة  العربية،  م�سر  )جمهورية  ال�سودان.  مع  م�سر  حدود  اجلنوب  ومن  اأكتوبر 

اجلديد،2010(

�لعتماد: يعرف العتماد باأنه العملية التي يتم ا�ستخدامها ل�سمان اأن املوؤ�س�سات التعليمية،على 

املدخالت،  جودة  حت�سني  اإىل  تهدف  التي  اجلودة  معايري  ظل  يف  تعمل  م�ستوياتها،  اختالف 

والعمليات، واملخرجات، والإدارة، واخلدمات املقدمة. )البيالوي، �سعيد وطعيمة، 2006(

لها  تخ�سع  تقييم  باأنه: عملية  البحث  الدرا�سة  اإجرائيا يف هذه  العتماد  الباحث  ويعرف 

املدر�سة من قبل اإحدى هيئات العتماد ا�ستنادا اإىل معايري حمددة، ثم تقرر هذه الهيئة اأن 

املدر�سة قد ا�ستوفت احلد الأدنى من املعايري فت�سبح معتمدة لفرتة زمنية حمددة.

مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة: يعرفها الباحث اإجرائيا باأنها املدار�ص التي ح�سلت على 

رخ�سة العتماد من قبل الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد وذلك بعد ا�ستيفائها 

لكافة املعايري واملمار�سات اخلا�سة مبجايل القدرة املوؤ�س�سية والفعالية التعليمية.
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حتليل (SWOT): يعرف حتليل SWOT باأنه اأداة من الأدوات العلمية واأ�سهر مناذج التخطيط 

ال�سرتاتيجي التي ت�ستخدم يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ملختلف املوؤ�س�سات واملنظمات، 

اخلارجية.  للبيئة  والتهديدات  والفر�ص  الداخلية  للبيئة  وال�سعف  القوة  جوانب  على  ويعتمد 

نقاط   ،Strengths القوة  نقاط  من  الأوىل  الأحرف  اإىل  يرمز   SWOT حتليل  ا�سم  وجند 

 .Threats املحتملة  التهديدات   ،Opportunities املتاحة  الفر�ص   ،Weaknesses ال�سعف 

)دغمو�ص، 2004(.

نقاط �لقوة Strengths: يق�سد بها جمموعة العوامل املوجودة داخل املوؤ�س�سة، والتي تتميز بها 

عن غريها، وت�سهم ب�سكل اإيجابي يف اأداء العمل بطريقة ممتازة وتزيد من قدرتها التناف�سية. 

)حممد، اأبوبكر ور�سدي، 2002(

وتعرف اإجرائيًا يف البحث احلايل باأنها املزايا والإمكانات التي تتمتع بها مدار�ص التعليم 

الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد باملقارنة مبا تتمتع به املدار�ص الغري معتمدة. 

واملهارات  الإمكانات  والق�سور يف  ال�سعف  بها جوانب  يق�سد   :Weaknesses �ل�سعف  نقاط 

واملوارد داخل املوؤ�س�سة والتي توؤثر �سلبيًا عن الأداء داخل املوؤ�س�سة ويعوقها عن حتقيق الأهداف 

امل�ستقبلية املرجوة.

تعوق مدار�ص  التي  وامل�سكالت  الإمكانات  باأنها ق�سور  البحث احلايل  اإجرائيًا يف  وتعرف 

تقلل من  اأنها  كما  بفاعلية  املناف�سة  الوادي اجلديد عن  املعتمدة مبحافظة  الأ�سا�سي  التعليم 

ر�ساء املتعاملني معها. )العارف، 2000(

املجتمع  من  تطرح  وخدمات  داعمة  عنا�سر  باأنها  تعرف   :Opportunities �ملتاحة  �لفر�س 

اخلارجي مل�ساعدة املنظمات واملوؤ�س�سات على التطور والتقدم ويجب عليها ا�ستغاللها لتحقيق 

اأهدافها ال�سرتاتيجية. )العارف، 2000(

ملدار�ص  اخلارجية  البيئة  يف  املواتية  التغريات  باأنها  احلايل  البحث  يف  اإجرائيًا  وتعرف 

التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد والتي توؤثر اإيجابيًّا عليها. 

يف  املوجودة  وال�سلبيات  املعوقات  من  جمموعة  باأنها  تعرف   :Threats �ملحتملة  �لتهديد�ت 

اإىل �سعف عملية  وتوؤدي  داخلها  العمل  على  �سلبيًا  وتوؤثر  باملدر�سة  املحيط  املجتمع اخلارجي 

التطوير والتحديث داخل هذه املوؤ�س�سة. )ال�سيد، 2007(

وتعرف اإجرائيًا يف البحث احلايل باأنها التغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية يف غري 

�سالح مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة وتوؤثر عليها �سلبيًّا.
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منهج �لدر��سة:
ي�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي الذي يوؤ�س�ص على و�سف الظاهرة حمل الدرا�سة 

وت�سنيف البيانات وحتليلها وتف�سريها مبا يتفق وطبيعة املجتمع حمل الدرا�سة، ويف الدرا�سة 

امليدانية مت العتماد على منوذج التحليل الرباعي لـ SOWT لبناء ال�ستبانة وحتديد اأبعادها 

وعباراتها وذلك وفقًا 

للخطوات التالية:

وبالروؤية املقرتحة من الدرا�سات  الدرا�سة  املرتبطة مبتغريات  واملعلومات  البيانات  جتميع   §
الهيئة  عن  ال�سادرة  التقارير  من  وكذلك  الدرا�سة  مبو�سوع  املرتبطة  العلمية  والبحوث 

القومية ل�سمان اجلودة والعتماد واخلا�سة مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة 

الوادي اجلديد.

القوة  نقاط  واملتمثلة يف  له  الرئي�سة  املحاور  SOWT حمدد فيه  لتحليل  منوذج  ت�سميم   §
ونقاط ال�سعف والفر�ص املتاحة والتهديدات املحتملة.

التعليمية ل�ستدراج  الداخلة  باإدارة  قيا�ص اجلودة  فريق  مع  ذهني  ع�سف  جل�سات  عقد   §
الأفكار العامة حول حماور الروؤية املقرتحة، وجتميع تلك الأفكار حتت عناوين فرعية ت�سري 

املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل  اإىل  م�سمونها  يف 

مبحافظة الوادي اجلديد.

جمتمع �لدر��سة:
ت�سمن جمتمع الدرا�سة مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد والتي بلغ 

عددها حتى مار�ص 2014 بنحو )85( مدر�سة معتمدة موزعة على النحو التايل: اإدارة اخلارجة 

التعليمية )29( مدر�سة معتمدة – اإدارة الداخلة التعليمية )45( مدر�سة معتمدة - اإدارة باري�ص 

التعليمية )5( مدار�ص معتمدة – اإدارة الفرافرة التعليمية )ل توجد بها مدار�ص معتمدة حتى 

الآن( – اإدارة بالط التعليمية )6( مدار�ص معتمدة . )حمافظة الوادي اجلديد، 2014(.

عينة �لدر��سة
مت اختيار اأفراد العينة من قيادات ومديري ومعلمي واإداريي هذه املدار�ص بالعينة الع�سوائية 

والبالغ عددهم 134 فردًا ممثلني لالإدارات التعليمية الأربعة املوجودة باملحافظة والتي ح�سلت 

بع�سًا من مدار�سها على العتماد، با�ستثناء اإدارة الفرافرة التعليمية والتي مل حت�سل اأي من 

مدار�سها على العتماد حتى مار�ص 2014. ويو�سح اجلدول التايل توزيع اأفراد عينة الدرا�سة 

على النحو التايل:
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�جلدول رقم )1(
توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة

مدير االإدارة
اأخ�شائى معلممدر�شة

اجتماعى
اأخ�شائى 

نف�شى
اأخ�شائى 
حا�شب 

اأخ�شائى 
�شحافة

اأمني 
املجموعمكتبة

5125345640اخلارجة التعليمية

10156457653الداخلة التعليمية

3102112221باري�ص التعليمية

3102111220بالط التعليمية

134اجلمـلة

�أد�ة �لدر��سة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعد الباحث ا�ستبانة مت تطبيقها على العينة املختارة، وذلك من 

منطلق اأن ال�ستبانة هي و�سيلة للح�سول على اإجابات عن عدد من الأ�سئلة املكتوبة يف منوذج 

ُيعد لذلك ويقوم امل�ستجيب مبلئه بنف�سه، والتزم الباحث باختيار العبارات املو�سوعية الب�سيطة 

ال�سليمة لغويًا، كما حر�ص على اأن تكون عدد العبارات يف كل حمور م�ساغة ب�سورة ل توؤدي 

للملل. وتكونت ال�ستبانة يف �سورتها الأولية من اأربعة حماور بحيث متثل هذه املحاور اأ�سلوب 

التحليل الرباعي لـ SOWT: املحور الأول نقاط القوة يف مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة، 

والرابع  الفر�ص،  والثالث ميثل  املعتمدة،  الأ�سا�سي  التعليم  ال�سعف يف مدار�ص  نقاط  والثاين 

ميثل التهديدات. 

باإجراء مقابلة  الباحث  الأ�سا�سي املعتمدة قام  التعليم  اأكرث من واقع مدار�ص   ولالقرتاب 

القوة  نقاط  على  منهم  للتعرف  التعليمية  الداخلة  باإدارة  قيا�ص اجلودة  فريق  مع  مقننة  غري 

من  عدد  زيارة  خالل  من  بامل�ساركة  املالحظة  ا�ستخدام  مت  كما  املدار�ص.  هذه  يف  وال�سعف 

املع�سرة  املجتمعية مبدر�سة  امل�ساركة  اأع�ساء فريق  اأحد  الباحث  ،وباعتبار  املعتمدة  املدار�ص 

البتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية والتي ح�سلت على العتماد يف عام 2013.

تقنني �أد�ة �لدر��سة:
�ختبار �سدق �ل�ستانة:

املحكمني، ومت ذلك من خالل  الأوىل، �سدق  ال�ستبيان بطريقتني:  التحقق من �سدق  مت 

وبع�ص  النف�ص،  وعلم  الرتبية  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من   )11( عدد  على  الأداة  عر�ص 

ومدى  العبارات،  �سالحية  من  للتاأكد  والعتماد؛  اجلودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  مراجعى 

 )%88( بلغت  اتفاق  ن�سبة  على  ال�ستبانة  عبارات  حازت  ولقد  املعتمدة،  للمدار�ص  منا�سبتها 
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تقريبًا من اآراء املحكمني، كما مت تعديل بع�ص العبارات، والثانية: �سدق الت�ساق الداخلي، وقد 

تبني اأن جميع معامالت الرتباط بني اأبعاد ال�ستبانة الأربعة ذات دللة معنوية عند )0.01( 

وهو ما يو�سحه اجلدول التايل:

�جلدول رقم )2(
قيم معامل �لرتباط بني كل حمور من حماور �ل�ستبانة مع �لدرجة �لكلية لها.

م�شتوى الداللةمعامل االرتباطاملحور

0.680الأول: نقاط القوة

0.01

0.739الثانى: نقاط ال�سعف 

0.694الثالث: الفر�ص املتاحة

0.684الرابع : التهديدات املحتملة

�ختبار ثبات �ل�ستبانة:
مت ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ حل�ساب ثبات ال�ستبانة، وقد كانت قيمة األفا لال�ستبانة 

 ،)0.92  ،0.91  ،0.88 الأربعة كانت )0.89،  األفا لالأبعاد  ككل )0.90(، وبح�ساب معامل 

وجميعها معامالت مقبولة وتوؤكد الت�ساق الداخلي لال�ستبانة.

�لأ�ساليب �لإح�سائية:
مت اإجراء املعاجلة الإح�سائية للبيانات با�ستخدام الأ�ساليب التالية:

املتو�سط احل�سابي = جمموع درجات ال�ستجابة / عدد اأفراد العينة  .1

متو�سط الوزن للمفردة= متو�سط مدى التاأثري × متو�سط احتمال ال�ستمرارية   .2

وترتبط باملعادلتني ال�سابقتني بع�ص امل�سطلحات التي يجب التعرف عليها وهي:

مدى التاأثري: ويعرف باأنه درجة التاأثري املحتمل للعوامل البيئية الداخلية واخلارجية ملدار�ص   §
التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد وترتاوح قيمته بني )1، 5( حيث تعرب 

الدرجة 5 عن الأثر الأعلى للمفردة اإىل اأن ن�سل اإىل )1( م�ستوى التاأثري الأ�سعف للمفردة. 

مدى  ومعرفة  عن�سر  كل  ظهور  اإمكانية  اإىل  ت�سري  وهي  ال�ستمرارية  احتمال  درجة   §
اأق�سى احتمال   10 الدرجة  10( حيث متثل  وا�ستمراريته، وترتاوح قيمتها من )1،  بقائه 

لال�ستمرارية، بينما تعرب الدرجة 1 عن اأقل درجة لال�ستمرارية .

الوزن الن�سبي املرجح: ويعرف باأنه القيمة الكمية التي حت�سل عليها املفردة بالن�سبة للمحور   §
الذي تنتمى اإليه ملعرفة اأثرها ووزنها الكمي اإذا ما قورنت بغريها من املفردات.

العتماد على الدرجة 3 لتمثل درجة التاأثري املتو�سط للعبارة، والدرجة 5 لتعرب عن درجة   .3
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ال�ستمرارية املتو�سطة للعبارة، وبالتايل فاإن الدرجة 15 متثل الوزن الن�سبى املرجح لتلك 

 15 ي�ساوي  اأو  من  اأكرب  ن�سبي  وزن  متو�سط  على  حت�سل  التي  العبارات  اأن  اأي  العبارات، 

هي التي متثل اإما نقطة قوة اأو �سعف اأو فر�سة اأو تهديد ومن ثم يجب الرتكيز عليها، اأما 

العبارات التي حت�سل على متو�سط وزن ن�سبي اأقل من 15 فهي تلك العبارات ل متثل نقطة 

قوة اأو �سعف اأو فر�سة اأو تهديد ومن ثم ل يجب الرتكيز عليها .

عر�س �لنتائج:
توجد العديد من الطرق التي ميكن ا�ستخدامها لتحليل وحتديد مدى اأهمية عنا�سر البيئة 

الداخلية واخلارجية للمدار�ص املعتمدة، ولعل من اأهم هذه الطرق هي طريقة النقاط املرجحة 

التي تعتمد على ر�سد عنا�سر البيئة الداخلية واخلارجية يف �سورة جداول مع حتديد اأثر كل 

عبارة واحتمال بقائها وا�ستمرارها واأهميتها الن�سبية، ووفقًا لهذه الطريقة مت ر�سد النتائج يف 

�سورة جداول اإح�سائية على النحو التايل:

نتائج خا�سة مبدى تاأثري عنا�سر �لبيئة �لد�خلية على �ملد�ر�س �ملعتمدة:

تهدف هذه اخلطوة اإىل تف�سري النتائج اخلا�سة مبدى تاأثري عنا�سر البيئة الداخلية واملتمثلة 

يلي  وفيما  الوادي اجلديد،  املعتمدة مبحافظة  املدار�ص  ال�سعف يف  وجوانب  القوة  يف جوانب 

عر�ص وحتليل.

�لنتائج �ملرتبطة بتلك �لعنا�سر

نتائج خا�سة بجو�نب �لقوة يف مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة:

يف  املعتمدة  املدار�ص  على  الإيجابي  تاأثريها  ومدى  مفردة   18 على  القوة  جوانب  ت�سمل 

حمافظة الوادي اجلديد، واحتمال بقائها اأو ا�ستمرارها يف الواقع العملي لدعم هذه املدار�ص، 

ويو�سح اجلدول التايل ا�ستجابات اأفراد العينة حول هذه املفردات:

�جلدول رقم )3(
م�ستوى ��ستجابات �أفر�د �لعينة حول عنا�سر �لقوة يف مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

متو�شط درجة الفقــراتم
التاأثري

متو�شط احتمالية 
اال�شتمرارية

متو�شط 
الوزن الن�شبى

1
التحديث امل�ستمر لروؤية املدر�سة ور�سالتها يف �سوء 

3.43.511.9امل�ستجدات والتحديات املعا�سرة.

2
برامج  لدعم  الذاتي  للتمويل  م�سادر  ا�ستحداث 

3.25.818.6املدر�سة الرتبوية وتنفيذ خطتها ال�سنوية.

4.08.534.0حر�ص املدر�سة على درا�سة اأ�سباب غياب الطالب. 3
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متو�شط درجة الفقــراتما

التاأثري
متو�شط احتمالية 

اال�شتمرارية
متو�شط 

الوزن الن�شبى

2.44.711.3ارتفاع م�ستوى التح�سيل العلمي عند الطالب. 4

3.77.828.9تدين معدلت امل�سكالت ال�سلوكية لدى الطالب. 5

6
امل�ستمر  املهني  والتطوير  للتدريب  برامج  تنفيذ 

3.47.625.8للمعلمني والإداريني 

7
اأع�ساء  جلميع  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود 

2.96.920.0املجتمع املدر�سي.

8
ت�سمن  بطريقة  املجتمع  مع  املدر�سة  توا�سل 

3.16.419.8امل�ساركة يف �سنع القرار املدر�سي. 

9
توظيف نتائج البحوث الإجرائية يف حل م�سكالت 

2.97.421.5املرحلة الدرا�سية 

10
الف�سول  يف  الطالب  اأعداد  كثافة  من  التقليل 

2.34.811.0الدرا�سية.

11
التجديد  عمليات  يف  ي�سهم  للحوافز  نظام  توفر 

1.83.05.4والبتكار. 

12
للمناهج  الداعمة  الال�سفية  الأن�سطة  زيادة 

3.77.226.6الدرا�سية.

13
املعامل  يف  املنا�سبة  الفيزيقية  البيئة  توفر 

3.97.830.4والف�سول الدرا�سية.

14
مرافق  بكافة  وال�سالمة  الأمن  �سروط  توفر 

3.66.724.1املدر�سة.

15
الف�سول  داخل  للتكنولوجيا  اجليد  التوظيف 

1.54.77.1واملعامل الدرا�سية.

16
�سعوبات  ذوي  للطالب  عالجية  برامج  تقدمي 

4.37.833.5التعلم.

17
ب�سكل  ال�سالحيات  وتفوي�ص  للمهام  املدير  توزيع 

3.98.131.6ي�ساعد على تنظيم �سري العمل.

18
الطالب  ل�ستقبال  جمهزة  مدر�سية  عيادة  وجود 

2.35.813.3واإجراء ال�سعافات الأولية.

3.1618.6املتو�سط الإجمايل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن عنا�سر القوة مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة 

الوادي اجلديد ذات تاأثري متو�سط حيث بلغ املتو�سط الإجمايل لدرجة التاأثري )3.1( وذلك 

باعتبار اأن 3 متثل درجة التاأثري املتو�سط للعبارات، كذلك فاإن احتمال ا�ستمرارية هذه العنا�سر 

اإىل الحتمال املتو�سط ل�ستمرارية هذه العنا�سر،  اأي�سًا  كم�سادر قوة بلغ )6( وهو ما ي�سري 

كما يت�سح اأي�سًا اأن 12 عبارة ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة اأكرب من درجة 

تابع �جلدول رقم )3( 
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املدار�ص  اإيجابية وا�سحة على  توؤثر ب�سورة  وبالتايل فهي  الن�سبي املرجح وهي )15(،  الوزن 

املعتمدة، بينما جند اأن هناك 6 عبارات ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة اأقل 

من درجة الوزن الن�سبي املرجح وهي )15(، وبالتايل فهي توؤثر ب�سورة �سلبية على املدار�ص 

املعتمدة .

ثانيًا: نتائج خا�سة بجو�نب �ل�سعف يف مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

يف  املعتمدة  املدار�ص  على  ال�سلبي  تاأثريها  ومدى  مفردة   18 على  ال�سعف  جوانب  ت�سمل 

حمافظة الوادي اجلديد، واحتمال بقائها اأو ا�ستمرارها يف الواقع العملي للمدار�ص املعتمدة، 

ويو�سح اجلدول التايل ا�ستجابات اأفراد العينة حول هذه العنا�سر:

�جلدول رقم )4(
م�ستوى ��ستجابات �أفر�د �لعينة حول عنا�سر �ل�سعف يف مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

متو�شط الفقــراتم
درجة التاأثري

متو�شط احتمالية 
اال�شتمرارية

متو�شط الوزن 
الن�شبي

1
لطبيعة  مالئمة  غري  تدري�ص  لطرق  املعلمني  ا�ستخدام 

املنهج الدرا�سي.
3.47.023.8

2.75.314.3ال�سكلية يف ممار�سة الأن�سطة الطالبية. 2

3.67.326.3الكثافة العالية للطالب داخل الف�سول. 3

3.36.621.8�سعف ال�ستفادة من نتائج التقييم الذاتي للمدر�سة.4

5
على  الوثائقي  والعمل  واملرا�سالت  الأوراق  على  الرتكيز 

ح�ساب العملية التعليمية.
3.97.629.6

6
وجود  حالة  يف  املتخذة  الت�سحيحية  الإجراءات  �سعف 

ق�سور ل يتفق مع معايري العتماد.
3.97.830.4

7
واملعلمني  العقود  معلمي  لدى  الرتبوية  اخلربات  قلة 

اجلدد. 
4.37.934.0

8
تدنى م�ستوى التح�سيل الدرا�سي عند الطالب يف بع�ص 

املواد. 
3.66.924.8

3.77.427.4ارتفاع معدلت العنف لدى الطالب.9

2.34.610.6�سعف التجهيزات واملرافق بالف�سول واملعامل الدرا�سية.10

2.14.18.6ارتفاع معدلت الغياب بني الطالب. 11

12
حمدودية انت�سار ثقافة العتماد بني الأفراد واقت�سارها 

على فكر القليل منهم.
4.08.435.3

13
العاملني  اإحاطة  يف  باملدر�سة  التدريب  وحدة  ق�سور 

مبتطلبات ما بعد العتماد. 
3.97.629.6

4.38.433.6�سعف العالقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي. 14

15
اعتقاد بع�ص العاملني باأن تطبيق معايري العتماد تعطل 

العمل والأداء املدر�سي.
3.76.925.5
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درجة التاأثري
متو�شط احتمالية 

اال�شتمرارية
متو�شط الوزن 

الن�شبي

16
غياب نظام فعال للحوافزواملكافاآت التي حتفز العاملني 

على تطبيق معايري العتماد.
4.28.436.1

4.18.233.6ال�ستخدام ال�سعيف للتكنولوجيا يف العملية التعليمية.17

18
رخ�سة  جتديد  بجدوى  املعلمني  بع�ص  اقتناع  �سعف 

اعتماد املدر�سة.
2.95.616.2

3.6725.6املتو�سط الإجمايل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن عنا�سر ال�سعف مبدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة 

ما  وهو   )3.6( التاأثري  لدرجة  الإجمايل  املتو�سط  بلغ  حيث  كبري  تاأثري  ذات  اجلديد  الوادي 

يزيد عن درجة التاأثري املتو�سط للعبارات وهي 3، كذلك فاإن احتمال ا�ستمرارية هذه العنا�سر 

اأي�سًا اإىل الحتمال القوي ل�ستمرارية هذه العنا�سر،  كم�سادر �سعف بلغ )7( وهو ما ي�سري 

كما يت�سح اأي�سًا اأن 16 عبارة ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة اأكرب من درجة 

الوزن الن�سبي املرجح وهي )15(، وبالتايل فهي توؤثر ب�سورة كبرية و�سلبية على اأداء املدار�ص 

املعتمدة، بينما جند اأن هناك عبارتني فقط ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة 

اأقل من درجة الوزن الن�سبي املرجح وهي )15(، وبالتايل فهي توؤثر ب�سورة �سعيفة على اأداء 

املدار�ص املعتمدة.

الوادي  مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  الداخلية  البيئة  عنا�سر  وبتحليل 

اجلديد، يت�سح اأن قوة الو�سع الداخلي لهذه املدار�ص تعترب متو�سطة حيث بلغ اإجمايل النقاط 

بعد  مبا�سرة  يقع  وهو  الو�سع )3.3(  لهذا  التاأثري  متو�سط درجة  بلغ  كما  اŸرجحة )23.2( 

درجة التاأثري املتو�سط وهي 3.

جمموع  عن  تزيد  ال�سعف  لعنا�سر  الن�سبية  الأوزان  متو�سطات  جمموع  اأي�سًا  يت�سح  كما 

التعليم  ملدار�ص  الراهن  الو�سع  اأن  اإىل  ي�سري  مبا  القوة،  لعنا�سر  الن�سبية  الأوزان  متو�سطات 

الق�سور  واأوجه  امل�سكالت  العديد من  يعانى من  الوادي اجلديد  املعتمدة مبحافظة  الأ�سا�سي 

على  املدار�ص  العائد من ح�سول  قلة  على  يوؤكد  الذي  الأمر  اأدائها،  على  يوؤثر  اأن  التي ميكن 

العتماد، وبالتايل �سرورة اإيجاد روؤية �ساملة لتطوير هذا الو�سع.

ثالثًا: نتائج خا�سة بتقييم عنا�سر �لبيئة �خلارجية ملد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة
اخلارجية  البيئة  عنا�سر  تاأثري  مبدى  اخلا�سة  النتائج  تف�سري  اإىل  اخلطوة  هذه  تهدف 

تابع �جلدول رقم )3( 
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الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص  اأداء  تطوير  يف  ا�ستثمارها  ميكن  التي  املتاحة  الفر�ص  يف  واملتمثلة 
توؤثر  اأن  ميكن  التي  املحتملة  التهديدات  اإىل  بالإ�سافة  اجلديد،  الوادي  مبحافظة  املعتمدة 

بال�سلب على هذا الأداء، وفيما يلى عر�ص وحتليل النتائج املرتبطة بتلك العنا�سر.

نتائج خا�سة بالفر�س �ملتاحة
املعتمدة يف  املدار�ص  الإيجابي على  تاأثريها  ومدى  13 مفردة  على  املتاحة  الفر�ص  ت�سمل 
املدار�ص  لدعم  العملي  الواقع  يف  ا�ستمرارها  اأو  بقائها  واحتمال  اجلديد،  الوادي  حمافظة 
درجة  حيث  من  وترتيبها  املفردات  لتلك  الن�سبي  الوزن  متو�سطات  اإىل  بالإ�سافة  املعتمدة، 

الأهمية. ويو�سح اجلدول التايل ا�ستجابات اأفراد العينة حول هذه الفر�ص:

�جلدول رقم )5(
م�ستوى ��ستجابات �أفر�د �لعينة حول عنا�سر �لفر�س �ملتاحة ملد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

متو�شط درجة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتم
التاأثري

متو�شط احتمالية 
اال�شتمرارية

متو�شط 
الوزن الن�شبى

1
املناهج  حتديث  نحو  والتعليم  الرتبية  وزارة  توجه 

2.65.113.2الدرا�سية ملواجهة التغريات املتالحقة.

2
اإن�ساء  خالل  من  ومكانتهم  املعلمني  مهنية  دعم 

3.57.024.4اأكادميية مهنية للمعلمني وكادر خا�ص بهم. 

3
يف  الالمركزية  مبداأ  لتطبيق  امل�سرية  احلكومة  اجتاه 

2.65.113.2الإدارة.

4
نحو  املدر�سة  خلطوات  والأمناء  الآباء  جمل�سى  دعم 

4.18.233.6جتديد رخ�سة العتماد. 

5
توفر نقاط و�سول ل�سبكة الإنرتنت باملدار�ص بدعم من 

2.24.59.9وزارة الت�سالت. 

6
توفر قاعدة معلومات عن جميع الطلبة مب�ساعدة مركز 

3.67.225.8املعلومات باملحافظة.

7
دعم فني م�ستمر من قبل الهيئة القومية ل�سمان جودة 

1.83.66.4التعليم والعتماد. 

8
اإعداد  يف  اجلديد  بالوادي  الرتبية  لكلية  رائد  دور 

3.77.326.9وتدريب املعلمني. 

2.34.510.3توفر م�سادر الثقافة يف بيئة املجتمع املحيط باملدر�سة. 9

10
تدريب للمعلمني على اأ�ساليب غري تقليدية يف التدري�ص 

2.85.615.5باملركز القومي للتقومي والمتحانات.

11
املحيطة  البيئة  يف  والرتويح  الن�سطة  مرافق  توفر 

3.57.024.5باملدر�سة. 

3.46.722.7اهتمام حملي وجمتمعي متزايد باملدار�ص املعتمدة. 12

13
فريق  قبل  من  العتماد  معايري  لكافة  دورية  مراجعة 

3.46.923.6قيا�ص اجلودة بالإدارة التعليمية.

3.16.118.9املتو�سط الإجمايل
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املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  املتاحة  الفر�ص  جميع  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 

مبحافظة الوادي اجلديد ذات تاأثري متو�سط حيث بلغ املتو�سط الإجمايل لدرجة التاأثري )3.1( 

وهو ما يقع مبا�سرة بعد درجة التاأثري املتو�سط للعبارات وهي 3، كذلك فاإن احتمال ا�ستمرارية 

هذه العنا�سر كفر�ص بلغ )6.1( وهو ما ي�سري اأي�سًا اإىل الحتمال املتو�سط ل�ستمرارية هذه 

العنا�سر كفر�ص ميكن اأن ت�ستغلها املدار�ص املعتمدة يف تطوير اأدائها، كما يت�سح اأي�سًا اأن 8 

عبارات ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة اأكرب من درجة الوزن الن�سبي املرجح 

وهي )15(، وبالتايل فهي توؤثر ب�سورة كبرية اإذا ما مت ا�ستغاللها على اأداء املدار�ص املعتمدة، 

بينما جند اأن هناك 5 عبارات ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية على درجة اأقل من درجة 

الوزن الن�سبي املرجح وهي )15(، وبالتايل فهي توؤثر ب�سورة �سعيفة اإذا ما مت ا�ستغاللها على 

اأداء املدار�ص املعتمدة.

ثالثًا: نتائج خا�سة بالتهديد�ت �ملتاحة ملد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

ت�سمل التهديدات املتاحة على 13 مفردة ومدى تاأثريها ال�سلبي على املدار�ص املعتمدة يف 

حمافظة الوادي اجلديد، واحتمال بقائها اأو ا�ستمرارها يف الواقع العملي للمدار�ص املعتمدة، 

الأهمية.  درجة  حيث  من  وترتيبها  املفردات  لتلك  الن�سبي  الوزن  متو�سطات  اإىل  بالإ�سافة 

ويو�سح اجلدول التايل ا�ستجابات اأفراد العينة حول هذه التهديدات:

�جلدول رقم )6(
 م�ستوى ��ستجابات �أفر�د �لعينة حول عنا�سر �لتهديد ملد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة

الفقـــــــراتم
متو�شط درجة 

التاأثري
متو�شط احتمالية 

اال�شتمرارية
متو�شط 

الوزن الن�شبي

1
الطالب  لقدرات  م�سايرتها  وعدم  الدرا�سية  املناهج  �سعوبة 

العقلية. 
4.18.233.6

2
التمويل  على  واقت�سارها  املالية  املدر�سة  موارد  حمدودية 

احلكومي. 
4.07.931.6

3
كرثة جلان متابعة املدار�ص مبا يوؤدي اإىل ان�سغالها عن العملية 

التعليمية. 
3.87.428.1

4
�سعوبة تنفيذ بع�ص القرارات الوزارية على اأر�ص واقع البيئة 

املدر�سية 
3.66.322.7

3.77.427.4التغيري امل�ستمر للقيادات التعليمية باملدار�ص. 5

6
الرتبية  مديرية  قيادات  بني  والعتماد  اجلودة  ثقافة  غياب 

والتعليم واإداراتها املختلفة . 
3.46.722.8

3.87.729.3املركزية ال�سديدة التي تدار بها منظومة التعليم امل�سري. 7

3.67.225.9غياب الدعم املجتمعي للمدر�سة بعد ح�سولها على العتماد. 8

3.26.520.8زيادة معدل اخللخلة ال�سكانية يف املجتمع املحيط باملدر�سة. 9
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متو�شط درجة 
التاأثري

متو�شط احتمالية 
اال�شتمرارية

متو�شط 
الوزن الن�شبي

10
الت�سال  و�سائل  من  املدار�ص  طلبة  على  ال�سلبي  التاأثري 

والإعالم املختلفة. 
3.77.327.0

11
مادية  حوافز  مبنح  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمام  �سعف 

ومعنوية للمدار�ص املعتمدة.
4.38.637.0

12
نحو  الطالب  دافعية  على  اجلارية  ال�سيا�سية  الأحداث  تاأثري 

التفوق والتميز.
3.57.024.5

13
تباين توجيهات اأع�ساء قيا�ص اجلودة ب�ساأن متطلبات جتديد 

رخ�سة العتماد.
3.67.225.9

3.77.327.01املتو�سط الإجمايل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع التهديدات املتاحة يف البيئة اخلارجية ملدار�ص التعليم 

الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد ذات تاأثري كبري حيث بلغ املتو�سط الإجمايل لدرجة 

فاإن  3، كذلك  للعبارات وهي  املتو�سط  التاأثري  بكثري على درجة  يزيد  ما  وهو  التاأثري )3.1( 

الحتمال  اإىل  اأي�سًا  ي�سري  ما  وهو   )7.3( بلغ  كتهديدات  العنا�سر  هذه  ا�ستمرارية  احتمال 

�سرورة  املعتمدة  املدار�ص  على  يفر�ص  الذي  الأمر  العنا�سر،  هذه  تهديد  ل�ستمرارية  الكبري 

البتعاد عنها، كما يت�سح اأي�سًا اأن جميع العبارات قد ح�سلت يف متو�سطات اأوزانها الن�سبية 

على درجة اأكرب من درجة الوزن الن�سبي املرجح وهي )15(، وبالتايل فهي متثل ب�سورة كبرية 

تهديدًا يجب البتعاد عنها.

الوادي  مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  اخلارجية  البيئة  عنا�سر  وبتحليل 

اجلديد، يت�سح اأن قوة الو�سع اخلارجي لهذه املدار�ص تعترب متو�سطة حيث بلغ اإجمايل النقاط 

اŸرجحة )23( كما بلغ متو�سط درجة التاأثري لهذا الو�سع )3.4( وهو يقع مبا�سرة بعد درجة 

التاأثري املتو�سط وهي 3.

عن  بكثري  تزيد  املتاحة  للتهديدات  الن�سبية  الأوزان  متو�سطات  جمموع  اأي�سًا  يت�سح  كما 

اأن الو�سع الراهن ملدار�ص  جمموع متو�سطات الأوزان الن�سبية للفر�ص املتاحة، مبا ي�سري اإىل 

اأداء  توؤثر على  تهديدات  يعاين من عدة  الوادي اجلديد  املعتمدة مبحافظة  الأ�سا�سي  التعليم 

اأن هناك  مدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد، الأمر الذي يدل على 

مالحظات كثرية �سلبية على اأداء هذه املدار�ص، مما يفر�ص �سرورة ا�ستثمار الفر�ص املتاحة 

يف التغلب على هذه التهديدات.

تابع �جلدول رقم )6( 
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روؤية مقرتحة ل�سمان �لتح�سني �مل�ستمر ملد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعتمدة:

املعتمدة،  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص  واقع  عن  وامليدانية  النظرية  الدرا�سة  ك�سفت  اأن  بعد 

وتبني اأنها مازالت تقليدية يف ممار�ساتها، وتفتقر اإىل العديد من مقومات التطوير، نظرا لعدم 

اختالف ممار�ساتها املهنية عن تلك التي كانت تطبق منذ اأكرث من ن�سف قرن تقريبًا، حيث 

الذي  الأمر  والإ�سالح،  التغيري  التجديد ومقاومة  والتخوف من  والثبات،  يغلب عليها اجلمود 

يتطلب و�سع روؤية مقرتحة تت�سمن اإجراءات فعلية ي�سرت�سد بها م�سوؤولو واأفراد قطاع التعليم 

قبل اجلامعي وخا�سة م�سوؤويل هذا القطاع يف الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد.

م�سمون �لروؤية �ملقرتحة:

تتحدد الروؤية املقرتحة يف قيام الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد بالتح�سري 

والإعداد 

املحافظات  بكافة  تنفيذه  على  والإ�سراف  املعتمدة“  املدار�ص  وتقومي  متابعة  ”برنامج  لـ 

واختيار اأع�ساء فريقه مممن يجتازونه من اأبناء املحافظة، مع اإعطائهم رخ�سة ملتابعة وتقومي 

املدار�ص املعتمدة، على اأن تقوم الهيئة بتجديد هذه الرخ�سة كل خم�ص �سنوات.

املتابعة  على  مق�سورة  املعتمدة“  املدار�ص  وتقومي  متابعة  ”برنامج  فريق  مهمة  وتكون 

الهيئة لتقدير هذه  اإىل  واإر�سالها  ال�سنوية للمدار�ص املعتمدة وكتابة تقارير عن هذه املدار�ص 

التقارير واحلكم عما اإذا كانت مر�سية اأو غري مر�سية. 

�سحب  يتم  متتاليتني  ملرتيني  مر�ٍص  غري  تقرير  على  املعتمدة  املدر�سة  ح�سول  حالة  ويف 

ترخي�ص العتماد منها، ويقوم مدير عام املديرية بنقل مدير املدر�سة ومعاقبته على التق�سري، 

ويف حالة ح�سولها على تقرير مر�ٍص ملرتيني متتاليتني يتم اإثابة كافة العاملني باملدر�سة وتكرمي 

مدير املدر�سة يف احتفالية تعقد كل عامني مبقر وزارة الرتبية والتعليم. 

و�سمانًا للمو�سوعية وعدم التحيز من قبل اأع�ساء فريق املراجعة الدورية للمدار�ص املعتمدة 

الهيئة باختيار رئي�ص فريق املراجعة من  تقوم  املحافظة-  اأبناء  من  الأ�سا�ص  – الذين هم يف 
الإعا�سة  تكلفة  املعتمدة  املدار�ص  لها  التابع  املديرية  تتحمل  اأن  على  اأخرى،  حمافظة  قبل 

والإقامة لهذا املراجع. مع مراعاة قيام رئي�ص الفريق بتقييم اأع�ساء الفريق، ورفع تقرير تقييم 

وفيى  والعتماد،  اجلودة  ل�سمان  القومية  الهيئة  اإىل  املعتمدة،  املدر�سة  تقرير  مع  املراجعني 

”متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة“ على تقييم غري مر�ٍص ملرتني  اأع�ساء فريق  حالة ح�سول 

متتاليتني، يحق للهيئة �سحب ترخي�ص متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة منه ول يحق له التقدم 

للح�سول على الرخ�سة مرة اأخرى.
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تعميم  باإر�سال  والتعليم  الرتبية  مديرية  عام  مدير  قيام  �سرورة  اإىل  الإ�سارة  ويجب  هذا 

اأن  على  مدر�سة،  كل  م�ستوى  على  الداخلية  للمراجعة  فريق  ت�سكيل  ب�سرورة  املدار�ص  لكافة 

يكون رئي�ص الفريق اأحد اأع�ساء قيا�ص اجلودة بالإدارة التابعة لها املدر�سة، وتكون مهمة هذا 

الفريق القيام بفح�ص الوثائق لكافة جمالت املنظومة املدر�سية والتاأكد من ا�ستيفاء معايريها 

وكتابة تقرير ن�سف �سنوي ورفعه ملدير املدر�سة، متهيدًا لرفعه اإىل ال�سيد مدير الإدارة، على 

اأن يت�سمن التقرير ا�ستعداد املدر�سة لزيارة فريق ”برنامج متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة“.

ومما يجدر الإ�سارة اإليه يف هذا ال�سدد اأي�سًا اأن كل هذه الإجراءات ل تتعار�ص مع عمل 

فريق قيا�ص اجلودة بالإدارة التعليمية، الذي يجب اأن يقوم بتقدمي الدعم الفني ح�سب اخلطة 

املو�سوعة للمدار�ص املعتمدة وغري املعتمدة. 

منطلقات �لروؤية �ملقرتحة:
التعليم،  تطوير  يف  الفارقة  اخلطوات  من  املعتمدة  املدار�ص  وتقومي  متابعة  برنامج  يعد   .1

التوقعات  العائد منه كافة  يفوق  الربنامج تطبيقًا �سحيحًا، ف�سوف  ويف حالة تطبيق هذا 

ويلبي كافة الطموحات واأولها طموحات الطالب نف�سه ثم طموحات اأولياء الأمور واخلرباء 

وامل�سوؤولني.

يف  كبري  دور  له  اإداري  كتوجه  املعتمدة  املدار�ص  وتقومي  متابعة  برنامج  بني  التفرقة  يجب   .2

تطوير مدار�ص التعليم الأ�سا�سي وبني واقع هذه املدار�ص امللئ بالتحديات التي تقف حجر 

عرثة يف �سبيل احل�سول على هذا التوجه.

3. ح�سول املدر�سة على العتماد ل يعني نهاية املطاف بل بدايته من خالل البدء يف اتخاذ 

خطوات جادة نحو حتويل كل ما كتب على الورق اإىل واقع له نتائجه امللمو�سة.

4. �سمان ا�ستمرارية تقدم املدار�ص املعتمدة مرهون بتوافر احلما�ص لدى العاملني، واأول هوؤلء 

العاملني. هو مدير املدر�سة باعتباره ربان ال�سفينة وقائدها والداعم الأول لهذا ال�سمان.

الأوىل  الآلية  يعد  العتماد  على  ح�سلت  التي  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  امل�ستمر  التقييم   .5

خللق بيئة حمفزة على تطبيق معايري العتماد ومن ثم توجيه اجلهود لتحقيق التوافق بني 

الإجنازات والتطلعات.

عنا�سر  جميع  العتبار  يف  تاأخذ  متكاملة،  �ساملة  عملية  املعتمدة  املدار�ص  متابعة  برنامج   .6

املدر�سة.
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7. برنامج متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة ينطلق من الواقع، ويتجه نحو امل�ستقبل وميثل حاجة

�سرورية، لالرتقاء مب�ستوى جودة املخرجات النوعية لهذه املدار�ص.

ر�سالة �لروؤية �ملقرتحة
يتطلب برنامج متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة، توفر ر�سالة يتم من خاللها ر�سم ا�سرتاتيجية 

�ساملة للتقومي بحيث تت�سمن كافة عنا�سر املنظومة، واإدخال التجديدات وحتديد الآليات وفق 

مع  املعتمدة،  املدار�ص  وتقومي  متابعة  برنامج  فريق  اأع�ساء  فيها  ي�سرتك  وا�سحة،  ت�سورات 

مندوبني عن املديريات والإدارات التعليمية واملناطق التعليمية، وحتت اإ�سراف بع�ص مراجعي 

الهيئة القومية ل�سمان اجلودة والعتماد، بحيث تلبي هذه الر�سالة حاجات الطالب واملعلمني 

والإداريني وت�سجعهم على الأداء املتميز، وتهئ املناخ املنا�سب للتغيري. مع �سرورة ترجمة هذه 

الر�سالة اإىل خطوات عملية واإجرائية، بحيث ت�سبح اأكرث و�سوحًا وحتديدًا.

متطلبات تنفيذ �لروؤية �ملقرتحة:
1. تغيري ثقافة العاملني باملدار�ص املعتمدة باعتبار اأن ذلك هو الأ�سا�ص لإ�سالح تعليمي.

2. اإميان كل ع�سو بربنامج متابعة وتقومي املدار�ص املعتمدة، وكل فرد باملدر�سة املعتمدة بجدوى 

عملية التقومي واملراجعة الداخلية امل�ستمرة، مع �سرورة التغلب على امل�ساعر ال�سلبية مثل 

والتقومي  الداخلية  املراجعة  عملية  جعل  خالل  من  وذلك  العمل،  يف  والنمطية  الالمبالة 

مهمة اأ�سا�سية لكل الأفراد ول تكون مق�سورة على اأفراد بعينهم، وتكون بدون مقابل بحيث 

يتولد �سعور ذاتي للتطوير داخل كل فرد ول يكون العامل املايل �سببًا يف الرتاخي اأو التخلي 

عن امل�ساركة يف التطوير مع �سرورة مراعاة مكافاأة اجلهود املتميزة والأعمال املبتكرة. 

الداخلية  البيئة  درا�سة  هو  تطويرها  بهدف  املعتمدة  املدار�ص  تقومي  يف  النطالق  نقطة   .3

واخلارجية للمدر�سة وت�سخي�ص دقيق لواقعها املعا�ص وا�ست�سراف م�ستقبلها يف �سوء ثقافة 

موؤ�س�ساتية مرتبطة بثقافة م�سرية اأ�سيلة.

املراجعة  اأو  والتقومي  املتابعة  عملية  تتطلبها  التي  الورقية  والأعمال  الإجراءات  اختزال   .4

الداخلية، وال�ستعا�سة عنها بلجان متابعة ومراقبة يف الفريقني لتقييم التطوير على اأر�ص 

الواقع. 

للمدر�سة، بحيث ميكنهم  الداخلية  التدري�سي لفريق املراجعة  للعبء  5. تقليل احلد الأق�سى 

من  نوع  ذلك  اعتبار  وميكن  التدري�ص،  واأعباء  املراجعة  وم�سوؤوليات  مهام  بني  التن�سيق 

احلافز لأع�ساء هذا الفريق لتحري الدقة واملو�سوعية اأثناء املراجعة. 
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6. ابتعاد فريق املراجعة الداخلية عن ال�سعارات الرنانة والعمل من خالل و�سع خطة حمددة 

لتحقيق اأهداف كمية وكيفية. 

مقرتحات  تنفيذ  يف  بال�سرعة  املعتمدة  املدر�سة  لها  التابع  والتعليم  الرتبية  مديرية  قيام   .7

التح�سني الواردة بتقرير فريق املتابعة والتقومي، بحيث ت�سري عملية التنفيذ موازية وب�سرعة 

منا�سبة مع طموحات التطوير.

اإدارة التدريب على م�ستوى املديرية، وذلك لكل  اإلزامية من قبل  اإعداد �سيا�سات تدريبية   .8

اأع�ساء فريق  بالتدريب  يقوم  اأن  املعتمدة، على  باملدار�ص  الداخلية  املراجعة  اأع�ساء فرق 

املتابعة والتقومي على م�ستوى املديرية، وذلك وفق خطة تدريبية معدة.

9. �سمان الدعم امل�ستمر من وزارة الرتبية والتعليم للمدار�ص، �سواء يف تقدمي العون والإر�ساد 

واملتابعة امل�ستمرة وت�سجيع وتقدير اجلهود املتميزة.

للمدر�سة  ي�سمح  ل  بحيث  تطويرها،  اأو  اجلودة  ملوا�سفات  املطابقة  غري  املدار�ص  اإحالل   .10

املدر�سي من حيث  الأداء  ل�سمان اجلودة يف  الأدنى  توافر احلد  اإل يف �سوء  بال�ستمرار، 

البنية التحتية والإمكانات املادية الأ�سا�سية. 

11. ت�سجيع اإقامة عالقات �سراكة فعالة بني املجتمع املدر�سي واخلارجي، مبا ي�سمح مب�ساركة 

املجتمع املحلي متمثال يف اأولياء الأمور، ورجال الأعمال، واجلامعات، وغريها من اجلهات 

املعنية التي تقدم امل�ساعدات املادية واملعنوية والفنية، وغريها من اجلهود الداعمة لقدرة 

املدار�ص املعتمدة على التح�سني.

املتابعة  اإىل رخ�سة  بالنظر  املعتمدة  املدار�ص  وتقومي  متابعة  فريق  اأع�ساء  قيام  12. �سرورة 

والتقومي كحافز يقود اإىل العطاء واللتزام والبعد عن التلويح بها كاإجراء ميكن من خالله 

الإثابة اأو العقاب.

خطة تنفيذ �لروؤية �ملقرتحة:
نظًرا لأن التقومي هو عملية علمية، ول يعتمد على الع�سوائية، لذا فاإن جناح تنفيذ برنامج 

املعامل،تنطلق من  وا�سحة  بوجود خطة متكاملة  املعتمدة، مرهون  للمدار�ص  والتقومي  املتابعة 

الواقع وتتجه نحو امل�ستقبل، م�ستهدفة التطوير والتح�سني ومعاجلة امل�سكالت الآنية واملتوقعة، 

واإدخال التجديدات ال�سرورية ملواجهة التحديات امل�ستقبلية،ويجب اأن تت�سمن اخلطة ما يلي: 

1. تطبيق املتابعة والتقومي على الوزارة واملديريات والإدارات بالتوازي مع املدار�ص.

وال�سعف  القوة  جوانب  ،وحتديد  املعتمدة  للمدر�سة  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل   .2

والفر�ص والتحديات.
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3. حتديد املجالت التي حتتاج اإىل تقومي، وترتيبها ح�سب اأهميتها.

4. و�سع اأهداف التقومي لكل جمال، على اأن تت�سمن اأهداف ا�سرتاتيجية م�ستقبلية واأهداف 

اآنية اإجرائية.

5. حتديد الآليات والو�سائل املنا�سبة لتحقيق هذه الأهداف.

6. و�سع معايري لالأداء يف كل جمال، بحيث ي�سرتك جميع فريق املتابعة يف بنائها.

7. توفري الإمكانات الالزمة لتنفيذ برنامج التقومي يف املجالت املختلفة بكل مدر�سة معتمدة .

8. و�سع خطة زمنية لتنفيذ برنامج املتابعة والتقومي ،مع الأخذ يف العتبار اأن الربنامج م�ستمر.

توزيع امل�سوؤوليات املطلوب اإجنازها على فريق الربنامج، مع تعزيز العمل اجلماعي.  .9

ولأع�ساء  املتابعة  فريق  لأع�ساء  ومعنوية  مادية  للمحا�سبية، مت�سمنا حوافز  نظام  و�سع   .10

فريق املراجعة الداخلية.

با�ستمرار بحيث يحقق  والتقومي  املتابعة  برنامح  توجه م�سار  التي  الراجعة  التغذية  توفر   .11

اأهدافه املرجوة.

�سالحية �لروؤية �ملقرتحة ملا و�سعت له:
 )5( عدد  على  عر�سها  مت  له،  و�سعت  ما  لتحقيق  املقرتحة  الروؤية  �سالحية  من  للتاأكد 

من املراجعني اخلارجيني بالهيئة القومية ل�سمان اجلودة والعتماد وعلى ) 3( من العاملني 

باإدارة امل�سروعات بوزارة التعليم العايل، وعلى )9( من اخلرباء يف جمال اجلودة من بع�ص 

ا�ساتذة جامعات اأ�سيوط، والقاهرة، وحلوان، وعلى )15( من مديري ومعلمي املدار�ص املعتمدة 

املقرتحة،  الروؤية  79% منهم على  اإىل موافقة  الباحث  تو�سل  وقد  الوادي اجلديد،  مبحافظة 

الن�سبة  وتعد هذه   ،%9 يوافق عليها  12% ومل  بن�سبة  اإىل حد ما  الروؤية مبوافقة  بينما حظيت 

مر�سية ل�سالحيتها وقابليتها للتنفيذ بعد موافقة اجلهات املعنية.

خال�سة نتائج �لدر��سة:
وما مت حتليله  ال�سابقة،  والدرا�سات  الأدبيات  امل�ستقراأة من  واملعلومات  البيانات  يف �سوء 

وتف�سريه يف الأطر النظرية وامليدانية ،اأ�سفرت الدرا�سة احلالية عن النتائج التالية:

والدول  املتقدمة  الدول  التعليم واعتماده مطلبا عاما، ت�سرتك فيه  1. بات حتقيق اجلودة يف 

غري املتقدمة.

اأن هناك رغبة جادة من  التعليم الأ�سا�سي، كما  2. ت�سهد م�سر حراكًا جمتمعيًا نحو تطوير 
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قبل امل�سوؤولني عن التعليم نحو التطوير والإ�سالح غري اأن الواقع املعا�ص ي�سري اإىل اأن هذه 

املبادرات والتفاقيات مل تثمر حتى الآن عن منتج تعليمي عايل اجلودة.

3. يعد اإن�ساء الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد اخلطوة الفارقة نحو حت�سني اأداء 

املوؤ�س�سات التعليمية امل�سرية.

العتماد  على  اجلديد  الوادي  مبحافظة  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص  ح�سول  من  بالرغم   .4

يلبي  ل  املدار�ص  لهذه  الواقع  اأن  اإل  املعتمدة،  املدار�ص  عدد  يف  الأول  للمركز  وح�سدها 

�سرورة  فر�ص  الذي  الأمر  امل�سوؤولني،  تطلعات  ول  واخلارجي،  املدر�سي  املجتمع  تطلعات 

تقييم هذا الواقع يف حماولة لتطويره.

اجلديد  الوادي  مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  الداخلى  الو�سع  قوة  تعد   .5

التاأثري  درجة  متو�سط  بلغ  كما  املرجحة )23.2(  النقاط  اإجمايل  بلغ  )متو�سطة(، حيث 

لهذا الو�سع )3.3( وهو يقع مبا�سرة بعد درجة التاأثري املتو�سط وهي 3.

اجلديد  الوادي  مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي  التعليم  ملدار�ص  اخلارجي  الو�سع  قوة  تعد   .6

)متو�سطة(، حيث بلغ اإجمايل النقاط املرجحة )23( كما بلغ متو�سط درجة التاأثري لهذا 

الو�سع )3.4( وهو يقع مبا�سرة بعد درجة التاأثري املتو�سط وهي 3.

7. ات�سح من حتليل البيئة الداخلية ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد 

اأن جمموع متو�سطات الأوزان الن�سبية لعنا�سر ال�سعف تزيد عن جمموع متو�سطات الأوزان 

الن�سبية لعنا�سر القوة، مبا ي�سري اإىل اأن الو�سع الراهن ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة 

مبحافظة الوادي اجلديد يعاين من العديد من امل�سكالت واأوجه الق�سور التي ميكن اأن يوؤثر 

على اأدائها، الأمر الذي يوؤكد على قلة العائد من ح�سول املدار�ص على العتماد، وبالتايل 

�سرورة اإيجاد روؤية لتطوير هذا الو�سع.

8. ات�سح من حتليل البيئة اخلارجية ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد 

اأن جمموع متو�سطات الأوزان الن�سبية للتهديدات املتاحة تزيد بكثري عن جمموع متو�سطات 

الأوزان الن�سبية للفر�ص املتاحة، مبا ي�سري اإىل اأن الو�سع الراهن ملدار�ص التعليم الأ�سا�سي 

املعتمدة مبحافظة الوادي اجلديد يعاين من عدة تهديدات توؤثر على اأداء مدار�ص التعليم 

مالحظات  هناك  اأن  على  يدل  الذي  الأمر  اجلديد،  الوادي  مبحافظة  املعتمدة  الأ�سا�سي 

كثرية �سلبية على اأداء هذه املدار�ص، مما يفر�ص �سرورة ا�ستثمار الفر�ص املتاحة يف التغلب 

على هذه التهديدات.
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تو�سيات �لدر��سة:
1. تدعيم القرار ال�سيا�سي للروؤية املقرتحة التي خرجت بها الدرا�سة احلالية واإقرارها. 

2. نزول م�سوؤويل الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد اإىل امليدان والذهاب للمدار�ص 

يف اأماكنها وال�ستماع مل�سكالتها.

على  للح�سول  املدار�ص  من  غريها  لتحفيز  وذلك  اإعالميًا،  املعتمدة  باملدار�ص  الهتمام   .3

العتماد.

4. و�سع برامج تدريبية خا�سة مبديري املدار�ص لتنمية مهاراتهم وقدراتهم يف جمال اجلودة 

والعتماد.

لذلك  الدافع  مدربني،لديهم  اأ�سخا�ص  توافر  و�سرورة  العتماد،  ثقافة  لتقبل  املناخ  تهيئة   .5

خا�سة املعلمني.

6. �سرورة عمل دليل مف�سل باخلطوات والإجراءات الالزمة ملا يقرتح القيام به بعد ح�سول 

املدر�سة على العتماد وبالتدريج ويف �سورة عملية.

اأن يتنقل الطالب يف منهج التعليم الأ�سا�سي من جمرد و�سيلة ا�ستقبال اإىل عن�سر  7. ينبغي 

فعال يف ت�سكيل املنهج وحماورة املادة العلمية، واإبداء وجهة النظر، وت�سكيل �سخ�سية علمية 

م�ستقلة.

التخطيط  الذاتي،  التقومي  مثال  جزئية،  بكل  خا�سة  مف�سلة  تدريبية  دورات  تقدمي   .8

ال�سرتاتيجي، وهكذا.

9. م�ساركة الطالب يف تنفيذ كل ما ي�سمن ا�ستمرارية تطوير الأداء باملدر�سة لن الطالب هو 

حمور العملية التعليمية وهو امل�ستهدف الأول من عملية التطوير.

اإىل املحافظة  الأداء باملدار�ص املعتمدة بحيث ل يركن املديرون  امل�ستمر جلودة  التطوير   .10

اأفراد املدر�سة  على الو�سع الراهن للمدر�سة بعد العتماد، بل يجب عليهم ت�سجيع جميع 

لال�سرتاك يف التح�سني امل�ستمر لالأداء.
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