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ملخص: 

الأزهرية  للتق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد  اإعداد ت�س�ر مقرتح  الدرا�سة احلالية  ا�ستهدفت 
مب�رص، وذلك يف �س�ء اأهم الجتاهات احلديثة له، ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج 
ال��سفي من خالل تق�سيمها اإىل اأربعة حماور، تناول الأول منها فل�سفة التق�مي امل�ؤ�س�سي 
بالتعليم قبل اجلامعي مع الربط بينه وبني بع�ض امل�سطلحات الإدارية الأخرى املتعلقة به؛ 
وا�ستعر�ض املح�ر الثاين اأهم الجتاهات احلديثة يف جمال التق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل 
اجلامعي مع عقد روؤية حتليلية مب�سطة ملزايا كل من�ذج من مناذج تلك الجتاهات وعي�به؛ 
وتناول املح�ر الثالث واقع التق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية مب�رص حيث بينت نتائج 
الدرا�سة اعتماد التق�مي بتلك املعاهد على الطرق التقليدية فكًرا ومنهًجا؛ ويف املح�ر الرابع 
التميز من خالل  اإدارة  ال�سبعة لنماذج  ُبني الت�س�ر املقرتح معتمًدا على ت�ظيف املعايري 
الت�س�ر واأهدافه واإجراءات تطبيقه، وحتديد الأدوار املن�طة  اأهم منطلقات هذا  ا�ستعرا�ض 

بجهات تطبيقه، والربط بينه وبني العديد من مناذج التق�مي امل�ؤ�س�سي الأخرى. 
الكلمات املفتاحية: الجتاهات احلديثة، التق�مي امل�ؤ�س�سي، املعاهد الأزهرية. 
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A Suggested Perception for institutional Evaluation 
in Al- Azhar Institutes in Egypt in the Light of Modern Trends

Abstract: 

This current study aimed to prepare a proposal perception of institutional 
evaluation in Al Azhar institutes in Egypt in the light of its modern trends. To 
achieve the objectives of this study, a descriptive approach is used through 
dividing it into four views and methodological types. The first is the philosophy 
of institutional evaluation of pre- university education with a linking between 
institutions and some other administrative terms. The second is the review 
of modern trends in institutional evaluation of pre- university education 
with a simple analytical view of the advantages and disadvantages of each 
model. The third is to analyze institutional evaluation of reality at Al- Azhar 
institutes in Egypt, and the results of analysis showed the adoption of these 
institutes of traditional methods in thinking and in their approaches. The 
fourth is building the proposed perception depending on employing standards 
for excellence management models through a review of the most important 
perspectives, goals, ways and procedures for the application of this concept 
and determining the roles of its application views and links among these 
various institutional evaluation models. 

Key words: Modern Trends, Institutional evaluation, Azhar Institutes. 
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مقدمة: 
مل يعد مفه�م املدر�سة قا�رًصا على املبنى الذي ياأوي املنت�سبني اإليه من املتعلمني 
واملعلمني وكذلك الإداريني من مديرين ووكالء وفنيني، وما حت�يه مناهجها من م�سامني 
واإمنا تغري مفه�مها بتغري مفه�م  اأحادية اجلانب،  اأ�ساليب تق�مي  تعليمية وتعلمية، ومن 
تق�ميها، فج�دة املدر�سة نف�سها تعني ج�دة خمرجاتها التي تتمثل يف نظم تق�مي حديثة 

و�ساملة ت�اكب م�ستجدات الع�رص.
يف  تعليمية  كم�ؤ�س�سات  املدار�ض  فاعلية  قيا�ض  ميكن  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  خالل  ومن 
�س�ء وظائفها واأغرا�سها، وما يعرت�سها من م�سكالت، وما حتقق لها من اإجنازات، من خالل 
قيا�ض القدرة الأدائية، ور�سد وجهة نظر اأفراد وعنا�رص البيئة القريبة املتعاملة، واملتفاعلة 
مع تلك امل�ؤ�س�سة؛ كما اأن لنتائج التق�مي امل�ؤ�س�سي دوًرا مهًما يف م�ساعدة امل�سئ�لني على 
اأنها  اإىل  التنفيذ، بالإ�سافة  التعليمية وا�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  حت�سني فاعلية وكفاءتها 
وفق  املتحقق  الأداء  مب�ست�ى  امل�ستفيدين،  وتطلعات  املجتمع،  لتعريف  متميزة  اأداة  متثل 

روؤية علمية تت�سف باحلياد وامل��س�عية.
وعلى الرغم مما �سبق، وتبنى العديد من م�ؤ�س�سات التعليم قبل اجلامعي يف كثري من 
الدول مناذج متعددة من التق�مي امل�ؤ�س�سي مثل: تطبيق العتماد الأكادميي اأو نظام الأيزو 
من  العديد  اإىل وج�د  ت�سري  الرتب�ية  الأدبيات  فاإن  ال�سامل...اإلخ،  التق�مي  نظام  اأو  "ISO"؛ 
املع�قات التي �سابت تطبيق هذه النماذج، ففي درا�سة م�سطفى )2012( التي تناولت حتديد 
اأهم مع�قات تاأهل مدار�ض التعليم العام مبحافظة �س�هاج للح�س�ل على العتماد الرتب�ي، 
التعبري عن روؤية املدر�سة  الداخلي باملدار�ض يف  اإىل ق�س�ر فريق اجل�دة  النتائج  اأ�سارت 
اإىل  بالإ�سافة  الإنرتنت،  �سبكة  على  ون�رصها  مراجعتها  وق�س�ر  مبتكرة  بطرق  ور�سالتها 
�سعف القدرة على التخطيط وحتديد م�سكالت املدر�سة والهتمام ب�حدة التدريب واجل�دة 
التعليمية،  العملية  اأطراف  باآراء  الهتمام  �سعف  بجانب  وتفعيلها،  خمرجاتها  وا�ستثمار 
ا �سعف ال�رصاكة بني املدر�سة وبني جمل�ض الأمناء واأولياء الأم�ر واملجتمع املحلى،  واأي�سً

وق�س�ر ا�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة و�سعف ال�سلة بني املناهج وواقع احلياة.
كما بينت نتائج درا�سة عي�سان والعامري )2012( اأن من اأهم التحديات التي ت�اجه 
العتماد املدر�سي كاأحد اأ�ساليب التق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي؛ �سعف مالءمة 
بع�ض اأ�ساليب التق�مي واأدوات قيا�ض الأداء امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات املدر�سية مع املعايري 
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القادرة على تطبيق  الكفاءات  ت�افر  قلة  اإىل  بالإ�سافة  العتماد،  امل�ستخدمة يف  العاملية 
والت��سيف  العمل  م�س�ؤوليات  و�س�ح  و�سعف  ذاتًيا؛  املدر�سة  وتق�مي  العتماد  اإجراءات 
ال�ظيفي جلميع العاملني بامل�ؤ�س�سة املدر�سية؛ مما يع�ق تفعيل امل�ساءلة التعليمية املت�قعة 
 Blok,( من العتماد املدر�سي، ولعل هذا يتفق مع ما اأ�سارت اإليه نتائج درا�سة بل�ك واأخرون
et.al, 2008( من اأن التق�مي الذاتي لأداء املدار�ض ل ي�فر اإجابات كثرية ح�ل ما ينبغي 
حتقيقه يف بداية تق�مي الأداء، كما اأن تق�مي الأداء املدر�سي ميثل �سع�بة بالغة للعديد من 

املدار�ض.
ويف ال�سياق نف�سه؛ اأ�سارت نتائج درا�سة كل من ال�سال وعمارة )2009( اإىل عدم وعي 
اأثناء تطبيق من�ذج العتماد مبدار�ض التعليم الأ�سا�سي؛ للمق�س�د  كثري من امل�سئ�لني يف 
اإىل  التعليم  خرباء  ي�سعى  ترب�ية  �سياغات  جمرد  عنهما  يقال  ما  واأن  والر�سالة،  بالروؤية 
اإبرازها، بجانب وج�د نق�ض كبري يف الإمكانات املادية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية من حيث 
التعليمية من معامل  العملية  املدار�ض والإمكانات املتاحة لتح�سني ج�دة  جتهيزات هذه 
واحلجم  امل�ساحة  حيث  من  مالئمة  ومدار�ض  متط�رة،  تعليمية  وو�سائل  علمية  واأجهزة 
والفراغات املتاحة لالأن�سطة واملكتبات وقاعدة بيانات وفنيني على معرفة تامة بت�ظيف 

هذه البيانات.
الـ  نظام  تطبيق  عند  اأنه   ،  )Goldberg & Cole,2002,13( وك�ل  ج�لدبريج  ويرى 
"ISO" باملـدار�ض وجد العديد من الأ�سباب التي قاومت- على حد تعبريهما- تطبيق ذلك 
النظام، من اأهمها اأن املعلمني مل ي�سعروا مبالءمة هذا النظام للتعليم داخل الف�س�ل الدرا�سية 
واملدار�ض التي ح�سلت على �سهادة املطابقة للـ"ISO"، كما اأنه مل تبني تلك املدار�ض قدرة 

طالبها على مناف�سة املدار�ض الأخرى التي مل حت�سل على ال�سهادة نف�سها.
ويعتقد نيف� )Nevo, 2001( اأن العالقة بني التق�مي الداخلي واخلارجي للم�ؤ�س�سات 
لفرتات  النقا�ض  من  كثرًيا  اأثار  قد  التعليم؛  يف  اجل�دة  �سمان  لتحقيق  كاأ�سل�ب  التعليمية 
ط�يلة، فالعديد من الدول تبنت التق�مي اخلارجي- هيئة التفتي�ض- كاأ�سل�ب ملراجعة الأداء 
املدر�سي، اإل اأن الطريقة التي ينفذ بها دائمًا ما تتعر�ض لنتقادات �سديدة، وه� ما ي�ؤكد 
على �رصورة اإعادة العالقة بني التق�مي الداخلي واخلارجي والت�فيق بني امل�ساءلة وحت�سني 

املدار�ض.

مشكلة الدراسة: 
العزيز،  )عبد  البع�ض  نظر  وجهة  من  املدار�ض؛  لتق�مي  ال�ا�سحة  الروؤية  غياب  اإن 
2007( ، ل متثل حاجًزا اأمام الرتب�يني واأولياء الأم�ر للحكم على م�ست�ى ج�دة املدار�ض 
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للتط�ير  معرفية  قاعدة  وج�د  من  ا  اأي�سً املدار�ض  يحرم  بل  فح�سب،  القائم  ب��سعها 
التق�مي  اأن مناذج  ال�احد وعبد بحر، 2011(  اأخرون )عبد  امل�ستقبلي لرباجمها، كما يرى 
املطبقة بالعديد من املدار�ض؛ ل تغطي كل اجل�انب املراد تق�ميها، بجانب وج�د اأثر وا�سح 
للمتغريات ال�سخ�سية على فاعلية عملية تق�مي الأداء بامل�ؤ�س�سات، بالإ�سافة اإىل اأن الفريق 

امل�سئ�ل عن تلك العملية؛ ينفذ عملية التق�مي ب�سكل ع�س�ائي.
اأ�ساليب ونظم تق�مي الأداء املتبعة حاليًا باملدار�ض يف بع�ض البلدان  وبالتطرق اإىل 
العربية، ي�سري عبد الكبري واآخرون )2011، 10( اإىل اأنها ما زالت ل حتقق الأهداف املطل�بة 
منها يف تط�ير الأداء املدر�سي ب�سفة عامة لك�نها متعددة الأ�ساليب، وتختلف باختالف 
اجل�دة  مفه�م  تبني  من  الرغم  فعلى  التعليمية،  بالعملية  املناطة  وال�اجبات  املهام 
ي�سري  كما  املفه�م-  هذا  تطبيق  فاأن  املدار�ض،  بتلك  امل�ستمر  للتح�سني  و�س�ًل  وت�كيدها 
املراجعة امل�جهة  اأن يك�ن فعاًل يف �س�ء عمليات  ال�سعب  - من   )Ewell,1994( اإي�يل 
خارجيًا، وبالذات التي ت�جه من احلك�مة واملرتبطة بامليزانية- كما ه� احلال عندنا يف 

م�رص.
وتاأكيداً على ما �سبق؛ ن�رصت الهيئة الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم والعتماد مب�رص 
يف تقريرها ال�سن�ي لعام )2010م( ، اأن 60% من املدار�ض احلك�مية امل�رصية التي تقدمت 
التي  اجل�دة  واأن جلان  العتماد،  �سهادة  ف�سلت يف احل�س�ل على  للهيئة،  اعتماد  بطلبات 
عدم  اأن  على  اأجمعت  الفح�ض،  بطلبات  املتقدمة  املدار�ض  جلميع  ميدانية  بزيارات  قامت 
دون  يح�ل  ما  اأكرث  ه�  التعليمية"  العملية  "خمرجات  ملفه�م  املدر�سة  اإدارة  ا�ستيعاب 

ح�س�ل املدار�ض على اجل�دة.
وبالتطرق اإىل التقومي املوؤ�ش�شي باملعاهد االأزهرية مب�رش؛ جند اأنه قائم على 
العام  التعليم  املتبع يف مدار�ض  التقليدي  التق�مي  اأ�سل�ب  الأول:  اأ�شا�شني،  اجتاهني  اأحد 
اأداء املعلمني وحت�سيل الطالب وما ُقطع من املنهاج الدرا�سي، والثاين:  من كتابة تقارير 

احل�س�ل على العتماد من الهيئة الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم والعتماد.
التعليمية مب�رص بكل ما  الأزهرية جزء ل يتجزاأ من املنظ�مة  اأن املعاهد  وباعتبار 
ت�ستمل عليه من م�سكالت ومع�قات بخالف طبيعتها الدينية التي متيزها عن غريها من 
بتلك املعاهد  التق�مي ومناذجه  اأ�ساليب  اأن تطبيق  التعليم قبل اجلامعي، يتبني  م�ؤ�س�سات 
اإىل  الإ�سارة  له، مع  اأهدافه امل��س�عة  التي حتد من حتقيق  بالعديد من املع�قات  ي�اجه 
اأن تلك املع�قات ل ترجع يف الأ�سا�ض اإىل ق�س�ر يف تلك النماذج اأو الأ�ساليب، ولكن ترجع 
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اإىل ق�س�ر يف تطبيقها اأو عدم وعي القائمني عليها باإجراءات واأن�سطة واآليات واأهداف تلك 
النماذج.

وعلى �سعيٍد اأخر، اأ�سبح جلًيا عدم كفاية طرق التق�مي اجلزئية والأحكام النطباعية 
التح�سني  اإىل  ت�ؤدي  التعليمية  العمليات  على  تاأثري  ذات  وترب�ية  اإدارية  قرارات  لإ�سدار 
والتط�ير، وبالتايل تتمح�ر م�سكلة الدرا�سة يف اأن هناك حاجة �سديدة لتحديد بع�ض املعايري 
املرجعية التي يجب اأن تتنا�سب مع طبيعة املعاهد الأزهرية واأن�ساقها، مما ي�ستدعى تط�ير 

منظ�مة التق�مي امل�ؤ�س�سي بها.
وعليه، حتاول الدرا�سة الإجابة على الت�ساوؤل الرئي�ض الآتي: 

كيف ميكن تطوير اأداء املعاهد االأزهرية مب�رش من خالل تطبيق فل�شفة 
التقومي املوؤ�ش�شي؟ 

ويتفرع من هذا الت�شاوؤل االأ�شئلة البحثية االآتية: 
ما فل�سفة التق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي؟  ●
ما اأهم الجتاهات احلديثة للتق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي؟  ●
ما واقع التق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية مب�رص؟  ●
الجتاهات  ● �س�ء  يف  الأزهرية  باملعاهد  امل�ؤ�س�سي  للتق�مي  املقرتح  الت�س�ر  ما 

احلديثة؟ 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�شة اإىل ما ياأتي: 
املفاهيم  ♦ باأهم  وعالقته  اجلامعي  قبل  بالتعليم  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  فل�سفة  تناول 

وامل�سطلحات املرتبطة باأهدافه.
قبل  ♦ بالتعليم  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  جمال  يف  احلديثة  الجتاهات  اأهم  ا�ستعرا�ض 

اجلامعي.
تق�سي واقع التق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية مب�رص. ♦
�سبق  ♦ ما  �س�ء  يف  الأزهرية  باملعاهد  امل�ؤ�س�سي  للتق�مي  مقرتح  ت�س�ر  و�سع 

ا�ستعرا�سه من اجتاهات حديثة.
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أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية هذه الدرا�شة من حيث كونها: 
القرار بالتعليم قبل اجلامعي بالأزهر؛ من  ♦ حماولة مل�ساعدة امل�سئ�لني ومتخذي 

اأن  اأهم املعايري العاملية احلديثة التي ت�ساعدهم يف التاأكد من  ت�سخي�ض واقعهم ومعرفة 
العملية التعليمية ت�سري وفق امل�ا�سفات املطل�بة، واأنها ت�جه ب�س�رة �سحيحة.

 �ست�ساهم من خالل تقدمي ت�س�رها املقرتح؛ يف تر�سيد اتخاذ القرارات من خالل  ♦
اجلديدة  والربامج  املبادرات  جناح  وتق�مي  امل�ارد،  وت�زيع  الربامج  فاعلية  اإىل  التعرف 

امل�جهة خلدمة اأغرا�ض تعليمية حمددة باملعاهد الأزهرية.
�ستق�م بتفعيل نظام امل�ساءلة )املحا�سبية( Accountability باملعاهد الأزهرية؛  ♦

والذي يحدد ب�سكل رئي�ض اجلهة امل�سئ�لة عن تطبيق �سيا�سات اأو برامج اأو ممار�سات ترب�ية 
بتلك املعاهد؛ ومدى جناحها يف القيام مب�س�ؤولياتها.

املعاهد  ♦ تق�مي  تتناول  التي  الباحث-  علم  حدود  –يف  الأوىل  الدرا�سة  تعد  اأنها 
الأزهرية يف �س�ء الجتاهات احلديثة للتق�مي امل�ؤ�س�سي.

منهج الدراسة: 

اأهداف  التي حتقق  اأن�سب املناهج  ال��سفي باعتباره  الدرا�سة املنهج  �س�ف ت�ستخدم 
الدرا�سة احلالية )الأغا والأ�ستاذ، 2009، 65( ، وذلك من خالل تق�شيم الدرا�شة اإىل اأربعة 

حماور هي: 
املحور االأول: ويتم فيه تناول فل�سفة التق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي مع  ●

عر�ض لأهم امل�سطلحات واملفاهيم املرتبطة به.
التق�مي  ● جمال  يف  احلديثة  الجتاهات  لأهم  عر�ض  فيه  ويتم  الثاين:  املحور 

امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي، مع تقدمي روؤية حتليلية من قبل الدرا�سة ملا �سبق عر�سه 
من اجتاهات.

املحور الثالث: ويتم فيه تناول واقع التق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية مب�رص. ●
املحور الرابع: الت�س�ر املقرتح للتق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية مب�رص. ●
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احملور األول - فلسفة التقويم املؤسسي مبؤسسات التعليم قبل اجلامعي: 
يتمح�ر ج�هر عملية التق�مي عم�ًما يف امل�ساعدة على ت�سخي�ض نقاط الق�ة وم�اطن 
ال�سعف يف الربامج التعليمية واملمار�سات الرتب�ية واتخاذ قرارات اأف�سل ب�ساأن مقرتحات 
العالج والتط�ير، وعليه ميكن الق�ل باأن التق�مي كما اأ�سار اإليه ل�ي�ض )Lewis, 2007( باأنه 

"عملية جتميع وحتليل منظم للبيانات واملعل�مات ال�رصورية ل�سنع القرارات".
وبناًء عليه؛ ميكن النظر اإىل اأي برنامج للتق�مي على اأنه مبثابة دورة ثالثية الأبعاد، 
بعدها الأول "كمي" وه� ما يعرف "بالقيا�ض" Measurement، وبعدها الثاين "ن�عي"، 
وه� ما يعرف "بالتقييم" Assessment، اأما البعد الثالث فه� "كيفي" وه� املتعلق ب�سنع 
واتخاذ القرار، وه� ما يعرف "بالتق�مي" Evaluation؛ فالقيا�ض يهدف اإىل التحديد الكمي 
يعنى  التق�مي  بينما  التق�مي،  م��س�ع  الظ�اهر  اأو  ال�سفات  اأو  الأ�سياء  يف  امل�ج�د  للخلل 
اخللل  ذلك  لعالج  املنا�سب  القرار  وباإ�سدار  اأ�سبابه،  وو�سف  وم�طنه  اخللل  ن�ع  بتحديد 
وتعديل الع�جاج اأو ت�سحيحه يف ال�سيء اأو ال�سفة اأو الظاهرة، ويف �س�ء ما تك�سف عنه 

عمليتا القيا�ض والتق�مي تكتمل دورة التق�مي.
اأو   Internal evaluation داخلي  تق�مي  اإىل  تنفيذه  جهة  حيث  من  التق�مي  وينق�سم 
التق�مي  الداخلي  التق�مي  ي�سبق  ما  وعادة   ،External evaluation خارجي  وتق�مي  ذاتي، 
الكبري  امل�ست�ى  م�ست�يني؛  اإىل  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  التق�مي  وينق�سم  ويتكامالن،  اخلارجي، 
ويتم على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة من حيث بنيتها التنظيمية واأدائها ال�ظيفي، وكل الع�امل التي 
ت�ؤثر يف جناح امل�ؤ�س�سة ككل، وامل�ست�ى ال�سغري الذي يركز على فح�ض الأق�سام الأكادميية 
كما  ال�حدات،  هذه  اأداء  جناح  لتحقيق  املعدة  التف�سيلية  واخلطط  الت�سغيلية،  وال�حدات 
 Fitzpatrick &( ينق�سم التق�مي من حيث تركيزه اإىل التق�مي امل�ؤ�س�سي، والتــق�مي الفـردي

. )Worthen, and Sanders , 2004

الدرا�سة، جند  هذه  امل�ستهدف من  باعتباره  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  مفه�م  اإىل  وبالتطرق 
اأنه يتعلق بالأهداف العري�سة وال�سيا�سات بامل�ؤ�س�سة، فيعرفه عالم )132، 2003( باأنه: 
"جمم�عة الإجراءات التي يق�م بها فريق من املعنيني بهدف حتديد نقاط الق�ة والنقاط 
التي حتتاج اإىل تط�ير يف اأداء امل�ؤ�س�سة يف �س�ء معايري حمددة بغر�ض حت�سني الأداء"، كما 
ا�ستخدام جمم�عة  تق�م على  اإدارية م�ستمرة  "عملية  باأنه  ا  اأي�سً يعرفه عب�د )2004، 4( 
من املعايري لقيا�ض الأداء يف خمتلف اأجزاء املنظمة"، كما تناولته الهيئة الق�مية ل�سمان 
حمددة؛  معايري  اإىل  ت�ستند  "عملية  ك�نه:  حيث  من   )4  ،2011( والعتماد  التعليم  ج�دة 
لتحديد ج�انب الق�ة، وج�انب ال�سعف يف اأداء امل�ؤ�س�سة؛ من اأجل تعزيز نقاط الق�ة، وعالج 
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نقاط ال�سعف، ويرتبط هذا بروؤية امل�ؤ�س�سة ور�سالتها، وي�ؤدي اإىل حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي"، 
وظائفها  امل�ؤ�س�سة يف �س�ء  فاعلية  لقيا�ض  " اأداة  باأنه:  اإجرائًيا  احلالية  الدرا�سة  وتعرفه 
واأغرا�سها، وحتديد ما يعرت�سها من م�سكالت، وما حتقق لها من اإجنازات من خالل قيا�ض 
قدرتها الأدائية، ور�سد وجهة نظر اأفرادها، وعنا�رص البيئة القريبة املتعاملة واملتفاعلة 

مع امل�ؤ�س�سة ا�ستناداً اإىل معايري حمددة".
وي�سم التق�مي امل�ؤ�س�سي عادة عدداً من املعايري منها ما ه� متعلق مبهمة امل�ؤ�س�سة، 
والت�سال(  التعليمية،  والإدارة  القيادة  )من  والتخطيط  والتنظيم  وتطلعاتها،  واأهدافها 
املهنية،  واخلدمة  واملجتمع  والبحث،  الأكادميية،  الربامج  وي�سمل  امل�ؤ�س�سي،  والنطاق   ،
وامل�ارد  الطالبية،  واخلدمات  الب�رصية،  امل�ارد  )من  واخلدمات:  امل�ؤ�س�ساتية  وامل�ارد 
Lemai�(  للتعليمية، وامل�ارد املالية( ، والتط�ير امل�ؤ�س�سي، واآليات للتق�مي الذاتي الفعال

. )tre, et.al, 2007,24

كما يق�م التق�مي امل�ؤ�س�سي بقيا�ض مدى التنا�سق بني النتائج والأهداف امل��س�عة 
واخلطط  للم�رصوعات  العامة  والأهداف  اخلا�سة،  الأهداف  وبني  وحتليلها،  ومقارنتها 

والربامج امل�ؤ�س�سية، فهو ي�شتهدف خا�شة حتديد االأمور االآتية: 
فح�ض الأهداف امل��س�عة ونتائجها املحددة، واأي�سا تاأثرياتها املت�قعة.. 1
حتديد قدرة امل�ؤ�س�سة ب�سيغتها، ومك�ناتها القائمة: )القيادات والعنا�رص الب�رصية، . 2

الهياكل والبنى التنظيمية، الل�ائح وال�سيا�سات، اخلطط والربامج ونظم الت�سال واملعل�مات، 
اأ�ساليب دعم القرار، نظم ومتابعة تق�مي الأداء( على التكيف مع امل�ستجدات البيئية، والتقنية 

املتغرية، واملتغريات اخلارجية الأخرى.
حتديد املجالت التي حتتاج اإىل حت�سني، وتعديل، ودعم.. 3
الأمناط املختلفة- ال�سيناري�هات- من اأجل الإ�سباع الأف�سل حلاجات امل�ستفيدين، . 4

واملتعاملني مع امل�ؤ�س�سة.
وُتعد املعل�مات املت�سمنة يف تقارير التق�مي امل�ؤ�س�سي بالإ�سافة لك�نها معل�مات 
تق�مي لأداء امل�ؤ�س�سة ور�سًدا حلالتها، فهي متثل فيما بعد خربة قيمة ُت�ظف، وي�ستعان بها 
اإيجاز  وميكن  امل�ارد،  وتخ�سي�ض  الأول�يات،  وت��سيح  للم�ستقبل،  التخطيط  عمليات  يف 

اأهمية التقومي املوؤ�ش�شي من حتقيقه للفوائد االآتية )اأحمد، 2007، 35( : 
ي�ساعد يف التحديد الدقيق لالأهداف التي ميكن حتقيقها وقيا�سها.. 1
ميكن من اتخاذ الإجراءات ال�قائية والت�سحيحية والتحفيزية يف اأوقاتها املنا�سبة.. 2
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يفعل دور الإدارة يف حتقيق ر�ساء امل�ستفيد من اخلدمة وجتاوز ت�قعاته والرتقاء . 3
بج�دة اخلدمات املقدمة.

ال�سرتاتيجي . 4 التخطيط  ومعيار  القيادة  )معيار  مثل:  ممكنة  قيا�ض  وحدات  يحدد 
ومعايرهما الفرعية( .

وعلى منحى اأخر؛ ي�شري ليمرت واآخرون )Lemaitre, et.al, 2007( اإىل اأن التقومي 
املوؤ�ش�شي يت�شمن ثالث مراحل هي: 

الدرا�سة  ● تقرير  اإعداد  عملية  وي�سم  الذاتي،  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  االأوىل[:  ]املرحلة 
والعمليات،  واملخرجات  املدخالت  واقع  درا�سة  خالل  من  التعليمية  للم�ؤ�س�سة  الذاتية 
للم�ؤ�س�سة  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املرحلة  والن�عية، وتهدف هذه  الكمية  امل�ؤ�رصات  با�ستخدام 

لقيا�ض فعاليتها وكفاءتها وحتديد نقاط الق�ة لديها والنقاط التي حتتاج اإىل تط�ير.
]املرحلة الثانية[: التق�مي اخلارجي، ويتم عادة من قبل فريق التق�مي اخلارجي  ●

املر�سل من جهة العتماد؛ وذلك بعد درا�سة تقرير امل�ؤ�س�سة الذاتي، حيث يق�م فريق التق�مي 
باإجراء زيارة ميدانية للم�ؤ�س�سة تت�سمن اإجراء مقابالت مع الطالب واملعلمني وغريهم من 

املعنيني اإ�سافة اإىل الطالع على مرافق امل�ؤ�س�سة املختلفة.
]املرحلة الثالثة[: عملية اتخاذ القرار النهائي يف تقرير ي�سف نتائج التق�مي من  ●

حيث نقاط الق�ة والنقاط التي حتتاج اإىل تط�ير مع و�سع الت��سيات.
العام  الأداء  ]الأول[: تق�مي  االأداء؛  تقومي  املوؤ�ش�شي بنوعني من  التقومي  ويرتبط 
للدولة اأو قطاع من القطاعات الأخرى، ويتم ذلك من خالل تق�مي خطط التنمية الجتماعية 
والقت�سادية للدولة ملعرفة ما لها وما عليها، وال�ق�ف على نقاط الق�ة وال�سعف بهدف 
حتليلها لل��س�ل اإىل اقرتاحات ميكن ال�ستفادة منها عند و�سع اخلطط امل�ستقبلية، ومثال 
الذي يت�سمن  الفردي؛  الأداء  ]الثاين[: تق�مي  والن�ع  اأي دولة،  التعليم يف  على ذلك قطاع 
حتليل ال�ظائف التي يق�م بها العامل�ن يف اأية دائرة من دوائر ت�سكيل امل�ؤ�س�سة، كما ه� 

احلال يف تق�مي اأداء املعلمني واملديرين باملدار�ض.
وي�سكل م�ست�ى تق�مي الأداء امل�ؤ�س�سي "حلقة ال��سل" التي تربط اأدنى م�ست�ي وه� 
الفرد واأعالها وه� القطاع التعليمي اأو الدولة، فنجاح اأي م�ؤ�س�سة يعتمد ب�س�رة اأ�سا�سية على 
مدى ت�افر اأفراد اأكفاء قادرين على اإجناز وظائفهم بدرجة عالية، وباملنطق نف�سه يعتمد 
جناح امل�ؤ�س�سات ب�س�رة رئي�سة على ت�افر ا�سرتاتيجية حمددة املعامل، تتم �سياغتها على 

م�ست�ى احلك�مة، وعلى دعم ال�زارة املعنية- وزارة الرتبية والتعليم- لتحقيق الأهداف.
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الأداء  مفه�م  ومنها  وامل�سلحات  املفاهيم  من  بالعديد  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  ويرتبط 
"املنظ�مة املتكاملة لنتاج  ، الذي يعرف باأنه:   )Institutional Performance( امل�ؤ�س�سي 
اأعمال امل�ؤ�س�سة يف �س�ء تفاعلها مع عنا�رص بيئتها الداخلية واخلارجية" )الدوري، 2005، 
67( ، وتعرفه الدرا�سة احلالية اإجرائًيا باأنه: " حم�سلة لكل من الأداء الفردي واأداء ال�حدات 
والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  البيئة  تاأثريات  اإىل  بالإ�سافة  بامل�ؤ�س�سة؛  التنظيمية 

عليهما وال�ستخدام الأمثل للم�ارد املتاحة بهدف ال��س�ل اإىل ر�سى امل�ستفيد".
الأداء  تق�مي  مب�سطلح  اأي�سًا  اجلامعي  قبل  بالتعليم  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  يرتبط  كما 
املدر�سي الذي يعرفه الزاملي واآخرون )2012، 282( باأنه: " عملية اإ�سدار اأحكام وا�سحة 
لأداء  العلمي  الت�سخي�ض  مت�سمنه  ُجمعت  التي  املعل�مات  على  بناًء  املدر�سي  الأداء  ح�ل 
املدر�سة با�ستخدام اأدوات علمية مقننة جتمع ب�ا�سطتها الأدلة للحكم على جمالت: التعلم، 
والتعليم، والإدارة املدر�سية وفق املعايري وامل�ؤ�رصات امل��س�عة لكل جمال لتحديد نقاط 

الق�ة واأول�يات التط�ير".
وتعرفه الدرا�سة احلالية اإجرائًيا باأنه: " عملية يتم مب�جبها اإ�سدار حكم على املدر�سة 
من حيث مدى فاعليتها- كم�ؤ�س�سة ترب�ية- يف اأداء ر�سالتها وحتقيق الأهداف املر�س�مة 
لها، وما حتدثه من اآثار من خالل ما ت�ؤديه من وظائف، وما تق�م به من اأن�سطة، وما يتم 

فيها من ممار�سات، وما ُيناط بها من اأدوار".
وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن مفه�م تق�مي الأداء املدر�سي يركز على اإ�سدار الأحكام فقط 
ح�ل مدى فاعلية املدر�سة فيما يتعلق بالقيام ب�ظائفها املن�طة بها، اإىل جانب الرتكيز 
على ر�سد ج�دة العمليات التعليمية التي تتم داخل املدر�سة، بينما بجانب اهتمام التق�مي 
امل�ؤ�س�سي بر�سد العمليات التعليمية املرتبطة باجل�دة داخل املدر�سة وتط�يرها وحت�سينها؛ 
ا ي�سمل ال�سيا�سات التعليمية والت�رصيعات والأنظمة وعملية اتخاذ القرار املتعلقة  فاإنه اأي�سً

باملدر�سة.

احملور الثاني - أهم االجتاهات احلديثة يف التقويم املؤسسي بالتعليم قبل 
اجلامعي: 

ي�سكل التق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل اجلامعي اأحد اأهم املنطلقات لتط�ير املنظ�مة 
التعليمي،  النظام  يف  اأهمية  الأكرث  ال�حدة  هي  فاملدر�سة  العام،  التعليم  يف  التعليمية 
وامل�سئ�لة م�س�ؤولية مبا�رصة عن ن�عية خمرجاته، وهناك العديد من الطرق والنماذج التي 
ميكن من خاللها تق�مي اأداء امل�ؤ�س�سات، وذلك على ال�سعيد العاملي، وهذه الطرق واإن كانت 
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تتفق يف هدفها وه� تق�مي اأداء امل�ؤ�س�سة يف اجل�انب املختلفة، وعدم القت�سار على تق�مي 
اأداء الأفراد العاملني بها فقط �س�اء كان�ا روؤ�ساء اأم مروؤو�سني، اإل اأنها تختلف يف و�سائل 
التق�مي  من  املحدد  والغر�ض  امل�ؤ�س�سات  لختالف  تبًعا  معايرها  اختيار  وطرق  تطبيقها 
امل�ؤ�س�سي، مع مالحظة اأن هذا الختالف ل يعني ف�ساًل تاًما بني هذه الطرق ل�ج�د ن�ع 

من التداخل والت�سابه بينها.
املوؤ�ش�شي  التقومي  يف  احلديثة  االجتاهات  من  اأنواع  ثالثة  الدرا�شة  وتتناول 

للموؤ�ش�شات التعليمية ب�شفة عامة والتعليم قبل اجلامعي ب�شفة خا�شة: 
الأكادميي، وامل�ا�سفات  ● اإدارة اجل�دة وي�سمل العتماد  تطبيقات  االأول:  االجتاه 

.six sigma ومن�ذج �ستة �سيجما ،ISO 9001� 2000 املعيارية العاملية اأيزو
●  ،Baldrige االجتاه الثاين: مناذج اإدارة التميز وي�سمل النم�ذج الأمريكي بالدريج

.EFQM والنم�ذج الأوربي لإدارة التميز
● .B.S.C االجتاه الثالث: من�ذج قيا�ض الأداء املت�ازن وي�سمل بطاقة الأداء املت�ازن

)االجتاه األول( تطبيقات إدارة اجلودة: 

 :Academic Accreditation االعتماد االأكادميي
و�سمان  العتماد  اأن  ومناذجه  الرتب�ي  التق�مي  مداخل  ملتطلبات  املتابع  ي�ستنتج 
اجل�دة بامل�ؤ�س�سات التعليمية يعدُّ اأحد اأهم املداخل القائمة على اخلربة، فه� طريقة ط�رت 
لت�كيد اجل�دة ب��ساطة اجلامعات واملدار�ض والكليات الأمريكية ملعرفة امل�ؤ�س�سات الرتب�ية 
ذات امل�ست�ى اجليد، لذا فاإن معايري العتماد �سممت لتك�ن اأ�سا�ًسا للج�دة، وللم�ساعدة يف 
م�ست�ى  حتقيق  ك�نه  من  اأكرث  التميز  نح�  لل�سعي  م�ؤ�رص  ه�  فالعتماد  املدر�سة،  حت�سني 

معني.
معايري  بتحقيق  والإداريني  واملعلمني  امل�س�ؤولني  بالتزام  العتماد  عملية  وتبداأ 
 self� العتماد، فاملدر�سة التي ت�سعى لالعتماد املبدئي يجب اأن تق�م بعمل درا�سة ذاتية
study، واأن تتم زيارتها من قبل جمم�عة من الزمالء املق�مني، وهذه العملية ت�ساعد يف 
حتديد نقاط ال�سعف والق�ة يف املدر�سة، وتزود املدر�سة باملعل�مات الالزمة لعمل خطة 
الطلبات للجهة امل�س�ؤولة  ا�سرتاتيجية لتح�سني املدر�سة، ثم تطبق معايري العتماد وتقدم 

 )Coffey and Millsaps , 2004(

للتط�ير،  مركز  اأنها  على  للمدر�سة  النظر  من  املدر�سي  والعتماد  اجل�دة  وتنطلق 
من  الت�قعات  وحتديد  واملهمة،  الهدف  ت��سيح  اأهمها  من  عدة،  خط�ات  ذلك  ويت�سمن 
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الآخرين، وحتمل م�س�ؤولية العمل، واأن يطلب من الأفراد التعلم من اأجل حتقيق الت�قعات.
»باملراجعة«  يخت�ض  الأول  اجلانب  جانبني،  بني  الدمج  على  اجل�دة  ت�كيد  اإطار  ويق�م 
والتي متثل عملية التعلم من خالل التخطيط والتنفيذ واملراجعة.وتتلخ�ض خط�اتها بتحديد 
خالل  من  والتعلم  املعايري  �س�ء  يف  واملراجعة  العمل،  وتنفيذ  املعايري،  وحتديد  املهمة 
املراجعة.اأما اجلانب الثاين فيخت�ض »بامل�ساءلة« التي تت�سمن املجال اأمام الأفراد ملعرفة 
ما يت�قع منهم وع�اقب اأعمالهم على اأنف�سهم وعلى الآخرين )Temponi, 2005( ، وتتك�ن 

منهجية العتماد واجل�دة من خم�ض خط�ات رئي�سة ي��سحها ال�سكل الآتي: 
الشكل )1( 

يوضح منهجية وخطوات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي*.

*المصدر بتصرف من الباحث

ولتو�شيح ال�شكل ال�شابق كما اأ�شار اإليه بع�شهم )Elgart, 2002( فيما يتعلق بـ: 
و�سع الأ�س�ض واملعايري وتعديلها وتط�يرها: حيث تقرتح هيئة العتماد املدر�سي . 1

ح�سب  واملعايري  الأ�س�ض  وتعمم  والن�عية،  اجل�دة  و�سمان  لالعتماد  واملعايري  الأ�س�ض 
ال�رصورة، وبال�ستفادة من خمرجات عملية التق�مي الدورية للمدار�ض.

الذاتي على . 2 التق�مي  اإجراء  Self� evaluation: حيث تقع م�س�ؤولية  الذاتي  التق�مي 
اأهم العنا�رص يف عملية التق�مي اخلارجي، وجتري  املدر�سة نف�سها، ويكّ�ن التق�مي الذاتي 
تقدمها  التي  الربامج  ملراجعة  جمدية  ك��سيلة  وعلمًيا  م��س�عًيا  ذاتًيا،  تق�مًيا  املدر�سة 
دورًيا، وعالقة تلك الربامج مع ر�سالة املدر�سة و�سيا�ستها، ثم تعني املدر�سة »جلنة م�جهة« 
لهذا الغر�ض، وت�ؤخذ مدخالت العنا�رص كافة يف املدر�سة من اإدارة واأع�ساء هيئة التدري�ض 

وطلبة.
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اخلارجي . 3 التق�مي  م�س�ؤولية  تقع   :External evaluation اخلارجي  التق�مي  اإجراء 
مهنية متخ�س�سة،  قبل جلنة  اخلارجي من  التق�مي  وُيجرى  واجل�دة،  العتماد  هيئة  على 
والتي تعني لهذا الغر�ض، وت�سمى "جلنة التق�مي اخلارجي"، وُت�سعر املدر�سة املعنية بالإطار 

الزمني للتق�مي املزمع عقده، وم�اءمته مع اجلدول الزمني للمدر�سة املعنية.
املدر�سة . 4 اإدارة  مع  التقرير  م�سّ�دة  الهيئة  تناق�ض  النتائج:  وتعميم  القرار  اتخاذ 

املعنية، وتتناول الت��سيات معها، ثم تعّمم- وزارة الرتبية والتعليم- التقرير النهائي بعد 
اإقراره، وترفق مع التقرير الإجراءات التي تن�ي اتخاذها اعتماداً على ت��سيات الهيئة، ثم 
تعلم اجلهة امل�س�ؤولة اإدارة املدر�سة املعنية بالقرارات التي تن�ي اتخاذها يف �س�ء عملية 
التق�مي: اإما بامل�افقة على العتماد دون حتفظ، اأو امل�افقة ب�رصط التعديل، اأو عدم امل�افقة، 
ويف حالة امل�افقة امل�رصوطة اأو عدم امل�افقة، حُتّدد فرتة زمنية لتنفيذ الت��سيات ال�اردة 

يف التقرير.
اإعادة التق�مي: ُيعاد تق�مي املدر�سة دورًيا، مرة كل عدة �سن�ات؛ وتّتبع الإجراءات . 5

املعايري  تعديل  اإمكانية  الهيئة  وتدر�ض  الدوري،  التق�مي  اإعادة  عملية  يف  اأعاله  املبينة 
لالعتماد و�سمان اجل�دة بناًء على نتائج عملية التق�مي واملدخالت ذات العالقة.

ن�سًجا  النماذج  اأكرث  من  له  التابعة  والنماذج  العتماد  الأمريكي يف  النم�ذج  ويعد 
لعتماده على التنظيم الذاتي، ولتناوله جميع ج�انب امل�ؤ�س�سة، كما ُيعد من اأو�سح الأنظمة 
واأكرثها تف�سياًل ومراعاة جل�انب التغيري الأ�سا�سية، حيث يت�سف اإطار اجل�دة والعتماد 
يف اأمريكا باأن اهتمامه داخلي وي�ؤكد على التق�مي الذاتي والتنظيم الذاتي والتنظيم الداخلي، 

. )Eaton ,2003( واأنه بعيد عن تاأثري احلك�مة
من�ذج  وه�  واأ�سهرها،  املدر�سي  العتماد  مناذج  اأهم  اأحد  احلالية  الدرا�سة  وتتناول 
 Commission on International and Trans� هيئة العتماد الدويل وعرب الأقاليم- �سيتا«
regional Accreditation� CITA«- منــ�ذج �سيتا CITA- ، وهي هيئة اعتماد ر�سمــية يف 
اأن�سئت يف عام 1994، حيث ت�فر هيئة العتماد  اأنحاء العامل  ال�ليــات املتحدة وجميع 
اأنظمة اعتماد ت�سجع املدار�ض على الرتقاء مبعايري ج�دة التعليم وامل�ساهمة يف  »�سيتا« 
حت�سني اأو�ساع البلدان التي تنتمي اإليها مبا يعزز جناح الطالب و�سمان م�ستقبلهم، وهي 
اإجراءات االعتماد  للمدار�ض خارج ال�ليات املتحدة الأمريكية )CITA, 2006( ، وتتمثل 

للمدار�س يف مراحل عدة ميكن اإيجازها فيما يلي: 
تق�م املدر�سة بالتقدم  ♦  : الذاتية(  )التقدمي لالعتماد والدرا�شة  االأوىل  املرحلة 

للمدر�سة  عام  تق�مي  واإجراء  للمدر�سة  اأولية  بزيارة  الهيئة  من  فريق  يق�م  ثم  للرت�سيح، 
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والعملية التعليمية ومراجعة اإجنازات املدر�سة واإعداد تقرير عنها ثم رفعه للمركز الرئي�سي 
على  واحل�س�ل  املدر�سة  تر�سيح  على  الهيئة  من  امل�افقة  �سدور  ذلك  يلي  �سيتا،  لهيئة 
النماذج املطل�بة باإعداد الدرا�سة الذاتية التي متتد ل�سه�ر عدة، وتقدم الهيئة امل�ساعدة يف 
اإجراء الدرا�سة الذاتية، وخالل هذه املرحلة يق�م كل املعلمني بتق�مي ج�انب الق�ة وال�سعف 
واملجالت التي حتتاج لتح�سني وتط�ير، وال�سكل الآتي ي��سح اأهم خط�ات الدرا�سة الذاتية 

لهذا النم�ذج.
الشكل )2( 

.  CITA يوضح خطوات الدراسة الذاتية طبقا لنموذج 

* المصدر: بتصرف من الباحث.

من  ♦ املعتاد  يف  الزائرة  اللجنة  تتك�ن  امليدانية(:  )الزيارة  الثانية  املرحلة 
عدد يرتاوح بني )3: 9( اأفراد اأحدهم ه� رئي�سها، واللجنة الزائرة تتك�ن من ناظر مدر�سة 
اإداري غري ناظر املدر�سة وممثل  واإداري ومدر�ض ف�سل وم�س�ؤول مدر�سي  وم�س�ؤول حملي 
التعليمية  اآخرين ممن قد يك�ن�ن ممثلني لالإدارة  اأع�ساء  اإىل  اأو جامعة، بالإ�سافة  ملعهد 
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اإىل اللجنة بناًء على طلب مدير  اإ�سافة تلميذ  للمنطقة التي تقع فيها املدر�سة، كما ميكن 
املدر�سة، ويلتحق اأع�ساء جلنة الزيارة ب�ر�ض عمل خا�سة تنظمها املنظمة يف فرتة مبكرة.

املدر�سة  يف  اأيام  ثالثة  اللجنة  اأع�ساء  ق�ساء  الذاتية  الدرا�سة  تقرير  حتليل  ويلي 
للح�س�ل على روؤية من اخلارج ح�ل ج�دة الربامج والعمليات التعليمية املقدمة للتالميذ، 
ويزورون  املدر�سة،  تعمل  كيف  ويالحظ�ن  التالميذ  اأداء  بيانات  اللجنة  اأع�ساء  ويراجع 
اللجنة  الإداريني فرادى واملدر�سني والتالميذ وغريهم، ثم تق�م  الف�س�ل ويتحاورون مع 

الزائرة باإعداد تقريرها ح�ل نتائج اأعمالها.
املرحلة الثالثة )التقومي واالعتماد(: بعد مناق�سة تقرير جلنة الزيارة مع جلنة  ♦

املدر�سة،  اإىل  ر�سمًيا  التقرير  يقدم  جميعهم،  املدر�سة  اأع�ساء  ومب�ساركة  املدر�سة  اإدارة 
ا ب�رصوط وفرتة العتماد بناًء على فل�سفة املدر�سة، وحمكات  اأي�سً وت��سي اللجنة الزائرة 
املنظمة والدرا�سة الذاتية والنتائج التي ت��سلت اإليها من زيارتها، ثم تق�م جلنة العتماد 
العتبارات  ودرا�سة  يديها،  املت�افرة بني  ال�ثائق  لدرا�سة  مرات عدة  بالجتماع  ذلك  بعد 
وق�اعدها  املنظمة  حمكات  �س�ء  يف  وفئته  العتماد  حتديد  عند  ت�ؤخذ  التي  املختلفة 
واملعايري التي تلتزم بها، والدرجة التي التزمت بها املدر�سة بالتقارير ال�سابقة، بالإ�سافة 

اإىل مدى انخراط اأفراد املجتمع املحلي يف اإجراءات التق�مي املختلفة.
وعادة ما تتكرر دورة العتماد والزيارة كل خم�ض �سن�ات، كما تتعر�ض بع�ض املدار�ض 
لإعادة التق�مي واإعادة دورة الزيارة واإجراءاتها بعد فرتات ق�سرية قد تك�ن عامني اأو ثالثة، 
اإجراءات  من  اتخذته  ما  معينة ح�ل  بعد فرتات  تقارير  تقدمي  املدار�ض  بع�ض  ويطلب من 
لعالج اأوجه الق�س�ر والنق�ض التي �سبق اأن اأ�سري لها يف تقرير اللجنة، وذلك ك�رصط ل�ستمرار 
بالت�سال  العتماد  تق�م جلنة  املدار�ض  التح�سني يف  ت�سجيع عمليات  اعتمادها، وبهدف 

امل�ستمر باملدار�ض خالل الفرتة اخلا�سة باعتمادها، كما تق�م بزيارات ق�سرية لها.
 :ISO 2000 9001- 2( املوا�شفات املعيارية العاملية اأيزو(

 ISO 9002 ر نظام الأيزو 9000 ليت�افق مع امليدان الرتب�ي فظهر ما ي�سمى لقد ُط�ًّ
والذي ت�سمن ت�سعة ع�رص بنًدا متثل جمم�عة متكاملة من املتطلبات ال�اجب ت�افرها يف 
حيث  عالية؛  تعليمية  خدمة  اإىل  لل��س�ل  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  يف  املطبقة  اجل�دة  نظام 
اأثبت مدى فاعليته وم�ساهمته يف رفع كفاءة اخلدمة التعليمية من خالل تخفي�ض الهدر يف 
اإمكانات امل�ؤ�س�سة من امل�ارد ووقت العاملني، ومتكني امل�ؤ�س�سة من حتليل امل�سكالت التي 
الت�سحيحية  الإجراءات  خالل  من  اأخرى  مرة  حدوثها  ملنع  فعالة  حل�ل  وو�سع  ت�اجهها 
 ISO 9001/ وال�قاية، وعّدلت امل�ا�سفات اعتباًرا من عام 2000 بهدف التب�سيط، و�سدر
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2000 الذي حل حمل الأنظمة الثالثة، ثم اإ�سدار 2003 للمنظمات القت�سادية اأو التعليمية 
 ، )اأحمد، 2006، 522(  املعايري املطروحة  اعرتاف يف حتقيق  للح�س�ل على  ال�سحية  اأو 

واأخرًيا �سدر الإ�سدار )ISO9001: 2008( والذي ه� قيد التنفيذ باملدار�ض.
يتم  النهاية  ويف  عدة،  مبراحل  املدار�ض  يف   ISO  9001 اجل�دة  نظام  تطبيق  ومير 
احل�س�ل على �سهادة املطابقة للم�ا�سفات الدولية ملدة ثالث �سن�ات، يتم خاللها املراجعة 
الدورية على املدار�ض، للتاأكد من ا�ستمرار تطبيق املتطلبات – بحد اأدنى مرة واحدة �سن�ًيا- 

تتمثل هذه املراحل فيما ياأتي: 
مرحلة التقومي االأويل: حيث تق�م اجلهة املانحة يف هذه املرحلة بالتعرف اإىل  ♦

بها  التي يطبق  والطريقة  والب�رصية  املادية  الإمكانات  القائم باملدر�سة من حيث  ال��سع 
النظام التعليمي ونتائج التح�سيل العلمي للطالب؛ ومدى العالقة بني املدر�سة واملجتمع، 
وتق�مي عنا�رص العملية التعليمية ومقارنتها مبتطلبات امل�ا�سفات العاملية الأيزو 9001.

النظام من خالل  ♦ ر  يف هذه املرحلة ًيط�َّ مرحلة تطوير وتوثيق نظام اجلودة: 
تنفيذ خطة تط�يرية �ساملة ل�ستيفاء متطلبات امل�ا�سفة )اأيزو 9001( ، من خالل اإن�ساء 
دليل اجل�دة واإجراءاتها وتعليمات العمل وخططه من اأجل �سمان احل�س�ل على نظام اجل�دة 

املطل�ب، وذلك بالتعاون مع م�سئ�يل املدر�سة ومن ثم اعتماده من الإدارة التعليمية.
على  ♦ اجل�دة  نظام  تطبيق  املرحلة  هذه  يف  يتم  اجلودة:  نظام  تطبيق  مرحلة 

باإدارة  باملدر�سة  املك�ن  العمل  فريق  ويق�م  وفنية،  اإدارية  ووحدات  اأق�سام  من  املدر�سة 
التعليم باملتابعة، والتاأكد من تنفيذ اإجراءات وتعليمات نظام اجل�دة وتطبيقها.

مرحلة اإعداد برامج ومواد التدريب: تق�م الدارة يف هذه املرحلة باإعداد م�اد  ♦
هذه  ت�زيع  مع  النظام  تطبيق  فرتة  خالل  الإدارية  امل�ست�يات  ملختلف  والتعليم  التدريب 

امل�اد على جميع العاملني يف املدر�سة لالطالع عليها متهيًدا للتدريب عليها.
مرحلة التدريب: وًتدَّرب يف هذه املرحلة جمم�عة من م�سئ�يل املدر�سة على نظام  ♦

اجل�دة ISO 9001 وتطبيقاته ويق�م ه�ؤلء بتنفيذ التدريب لحًقا لبقية العاملني، ويركز 
التدريب على الطريقة املثلى لإجراء املراجعة الداخلية.

املطبق  ♦ املدر�سة  يف  العمل  فريق  طريق  عن  وتتم  الداخلية:  املراجعة  مرحلة 
بها نظام اجل�دة، وتهدف اإىل التاأكد من قيام جميع اأق�سام املدر�سة من تطبيق الإجراءات 
والتعليمات اخلا�سة بالنظام، واكت�ساف حالت عدم املطابقة وتعديلها يف �س�ء متطلبات 
وتفعيله  النظام  تطبيق  للتحقق من  الإدارة  مراجعة  تليها   ISO 9001 العاملية  امل�ا�سفة 

ميدانيًا.
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مرحلة املراجعة اخلارجية: تق�م اجلهة املانحة لل�سهادة باملراجعة اخلارجية  ♦
واتخاذ  املطابقة  عدم  حالت  واكت�ساف  امل�ا�سفة،  ملتطلبات  اجل�دة  نظام  ا�ستيفاء  من 

الإجراءات الت�سحيحية وال�قائية ملعاجلتها.
لل�سهادة  ♦ املانحة  اجلهة  من  اخلارجية  املراجعة  اإمتام  بعد  الرتخي�س:  مرحلة 

ُتتخذ القرار ب�ساأن منح املدر�سة �سهادة اجل�دة العاملية ISO 9001 حال املطابقة التامة 
للم�ا�سفات.

)3( منوذج 6 �شجما )six sigma )6σ اأو االنحراف ال�شدا�شي: 
يرجع م�سطلح �سيجما اإىل مفه�م النحراف املعياري الإح�سائي؛ وه� امتداد منهجي 
لإدارة اجل�دة ال�ساملة؛ واأول من ا�ستخدم هذا امل�سطلح وطبقه �رصكة م�ت�رول الأمريكية 
والإدارة  الزب�ن  ر�سا  عدم  خالل  من  ال�رصكة  مبايعات  لرتاجع  كنتيجة  1987م  عام  يف 
. )Larson , 2003: 9( التقليدية والعاملني غري املهتمني والبريوقراطية الغالبة على الأداء

ويدل مبداأ �ستة �سيجما six sigma على اأن امل�ؤ�س�سة تقدم خدمات اأو �سلًعا خالية من 
العي�ب تقريًبا، لأن ن�سبة العي�ب يف �سيجما �ستة 3.4عيب لكل ملي�ن فر�سة، اأي اأن ن�سبة 
�ستة  �سيجما  فكرة  اأن  احلالية  الدرا�سة  وتلخ�ض   ،%99.99966 العمليات  وفاعلية  كفاءة 
تكمن يف اأنه اإذا كانت امل�ؤ�س�سة قادرة على قيا�ض عدد العي�ب امل�ج�دة يف عملية ما فاإنها 

ت�ستطيع بطريقة علمية اأن تزيل تلك العي�ب وتقرتب من نقطة اخلل� من العي�ب.
ويرتكز مفهوم �شتة �شيجما باملدار�س على مبادئ عدة اأ�شا�شية اأوردتها اأدبيات 
 )Mehrotra,2012, Gardner,2012 )ال�شامان، 2005؛ قرين، 2007،  الرتبوي  البحث 

فيما ياأتي: 
االأول )الرتكيز على العمالء Customers are Important( : وهم الطلبة ب�سكل  ♦

اأ�سا�سي، ثم العامل�ن يف هذا القطاع، واأخرًيا اأولياء الأم�ر واملجتمع ب�سكل عام، حيث ي�سعى 
 )Stakeholder التعليم قبل اجلامعي اإىل حتقيق حاجات ه�ؤلء العمالء )اأ�سحاب امل�سالح

وتلبية ت�قعاتهم باإنتاج اأفراد متعلمني.
منهجية  ♦ تتعهد  حيث   : التكلفة(  وخف�س  واجلودة  ال�رشعة  )ارتباط  الثاين 

املدر�سة  اإنتاجية  تعرف  حيث  ا،  متناق�سً يبدو  الذي  الثالثي  هذا  حتقيق  من  �سيجما   6
بح�ساب التكلفة لكل �ساعة تعليمية لكل طالب، املرتبطة بن�سبة امل�ظفني اإىل املعلمني اأو 
الطلبة، وحت�سني العملية التعليمية نف�سها، وخف�ض ال�قت الالزم لتحقيق اأهداف املقررات 

التدري�سية.
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: يعد قطاع العمليات من القطاعات التعليمية التي  ♦ الثالث )حت�شني العمليات( 
غالًبا ل يحظى بالتغيري املطل�ب، لذا تدع� منهجية 6 �سيجما املنظمات اإىل تق�مي كل من 
العمليات واملخرجات لتحديد الأخطاء يف العمليات التي ت�ؤدي اإىل ن�اق�ض يف املخرجات 
التي  التعلم  عمليات  يف  احلرجة  النقاط  لتحديد  كاأداة   learning map تعلم  خريطة  وفق 
ت�ؤدي اإىل خمرجات تعلم حمددة، وعليه فاإن التح�سني امل�ستمر للعمليات بتق�مي املخرجات 

�سي�ؤدي اإىل زيادة ج�دة التعليم باملدار�ض.
الرابع )ا�شتخدام البيانات ل�شناعة القرارات( : حيث ت�ستخدم تقانة �ستة �سيجما  ♦

البيانات كق�ة حمركة للعمل، من خالل ت�ظيف احلقائق والبيانات لدعم الآراء، ول تقبل 
."Management by facts "الفرتا�سات مما اأدى اإىل ظه�ر ما ي�سمى الإدارة باحلقائق

اخلام�س )العمل اجلماعي للح�شول على اأعظم الفوائد( : حيث تركز منهجية  ♦
العاملني،  ال�اجبات وامل�س�ؤوليات جلميع  والت�سارك يف  العمل اجلماعي  �سيجما على  �ستة 
م�ست�يات  باأعلى  واللتزام  اجلماعي،  التعلم  ثقافة  وانت�سار  املعل�مات  حركة  وان�سيابية 

اجل�دة، مما �سيجعل املدار�ض اأكرث فاعلية.
 Define التعريف  هي:  مت�سل�سلة  خط�ات  بخم�ض  باملدار�ض  �ستة  �سجما  تطبيق  ومير 
ويطلق   Control واملراقبة   Improve والتح�سني   Analyze والتحليل   Measure والقيا�ض 
عليها م�سطلح DMAIC كناية عن احلروف الأويل للخط�ات ال�سابقة، وال�سكل التايل ي��سح 

مراحل التطبيق.
الشكل )3( 

.  DMAIC بناء على نموذج ديمياك six sigma يبين مراحل تطبيق ستة سيجما

. )Mehrotra, 2012; Gardner,2012( :المصدر 
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لتطبيق منهج  التايل  املثال  احلالية  الدرا�شة  ال�شابقة تعطي  املراحل  ول�رشح 
منوذج  با�شتخدام  باملدار�س  الطالب  حت�شيل  تقومي  تطوير  مل�رشوع  �شيجما  �شتة 

)DMAIC( كما ياأتي: 

التعريف Define: ويت�سمن حتديد ن�اجت تعلم الطالب، وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات  ♦
للم�رصوع امل�ستهدف، وو�سف املعرفة احلالية ح�ل عمليات تعلم الطالب واأدائهم، ور�سم 

خريطة عمليات التعلم، وحتديد نقاط التعلم احلرجة.
القيا�س Measure: وي�سمل تط�ير قيا�سات نقاط التعلم احلرجة يف عملية التعليم،  ♦

وحتديد امل�ست�يات الدنيا املقب�لة لالأداء، وتطبيق قيا�سات التق�مي يف عملية التعليم، وجمع 
البيانات من عمليات التق�مي.

التحليل Analyze: وي�سمل حتليل البيانات املتعلقة مبجم�عة الت�قعات للحدود  ♦
الدنيا املقب�لة من الأداء، وا�ستنتاج النمطية يف البيانات، ومناق�سة ن�احي الهدر يف اأن�سطة 

عملية التعليم.
التح�شني Improve: وي�سمل اإجراء ع�سف ذهني لفر�ض التح�سني والتخل�ض من  ♦

ن�احي الهدر يف اأن�سطة عملية التعلم، ومناق�سة نتائج هذا الع�سف الذهني، واختيار اأف�سل 
احلل�ل والتح�سينات لتط�ير عملية التعليم وتطبيقها.

التعليم،  ♦ عملية  يف  املطل�بة  للتغريات  قيا�سات  و�سع  وي�سمل   :Control ال�شبط 
وت�ثيق التح�سينات اجلديدة والإجراءات املرتبطة بها.

ولقد بداأ الهتمام يتزايد م�ؤخًرا بتطبيق six sigma يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وب�سفة 
خا�سة التعليم باملدار�ض لك�ن هذا النم�ذج الأكرث تط�ًرا على اإحداث التح�سينات يف اأداء 
املدار�ض وتق�ميها؛ حيث يُعّد املدر�سني هم امل�ستخدم�ن واأولياء اأم�ر الطالب هم العمالء، 
ولقد بداأ تطبيقها يف بع�ض املدار�ض باأمريكا، وتبني اأنه ميكن تطبيقها يف ج�انب العملية 
التعليمية كافة، وحتديدها ب�سكل دقيق وحتليلها و�سبطها )Ruff,2010( ، كما بينت درا�سة 
الديحاين )2010( اأنه ميكن تطبيق مبادئ �سيجما �ستة يف الإدارة املدر�سية مبدار�ض دولة 
الك�يت وفق من�ذج دميياك DMAIC، واأن اأهم املع�قات التي ل تي�رص ا�ستخدام �سيجما �ستة 
املدير  �سالحيات  وحمدودية  ال�زارة  قيادة  قبل  من  للتعليم  التقليدي  الفهم  املدار�ض  يف 
الإح�ساء؛  مبحافظة  البنني  مبدار�ض  الرتب�ي  الإ�رصاف  تق�مي  جمال  ويف  اأعبائه،  وكرثة 
اأ�سارت درا�سة احل�سن )2011( اإىل اأن تطبيق �ستة �سيجما �ساعد على حت�سني م�سكالت الأداء 

وتق�ميها وتقليلها يف اإدارة الإ�رصاف الرتب�ي وانعكا�سه على امل�ستفيد.
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 :Excellence Management االجتاه الثاني - مناذج إدارة التمييز

ظهر على قمة التط�رات التي بعثتها ث�رة املعرفة مفه�م جامع يبل�ر الغاية الأ�سا�سية 
لالإدارة يف املنظمات املعا�رصة من ناحية، ويبني ال�سمة الرئي�سية التي يجب اأن تت�سف بها 
اإىل  امل�سطلح  هذا  ي�سري  حيث   ،Excellence"التمييز " مفه�م  ه�  ذلك  اأخرى،  ناحية  من 
اإىل حتقيق  ال�سعي  الإدارة احلقيقية هي  اأن غاية  الإدارة احلديثة.الأول:  ني يف  بعدين مهمَّ
التميز مبعنى اإجناز نتائج غري م�سب�قة تتف�ق بها على كل من يناف�سها، بل تتف�ق بها على 
اأعمال  : اأن كل ما ي�سدر عن الإدارة من  Learning، و )البعد الثاين(  نف�سها مبنطق التعلم 
وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات يجب اأن يت�سم بالتمييز اأي اجل�دة الفائقة الكاملة 
التي ل ترتك جماًل للخطاأ اأو النحراف، ويهيئ الفر�ض احلقيقية كي يتحقق تنفيذ الأعمال 

ال�سحيحة تنفيًذا �سحيًحا وتاًما من اأول مرة.
مناذج  الإدارية  ال�ساحة  على  ظهرت  اإليهما،  امل�سار  ببعديه  التمييز  ملعنى  وتكري�ًسا 
اأهم عنا�رص التمييز، وياأتي يف مقدمة تلك النماذج: النم�ذج الأمريكي  اأن حت�رص  حتاول 
بالدريج )Baldrige( ، الذي يح�رص عنا�رص التميز يف الأداء على م�ست�ي املنظمة، ويبني 
مق�مات و�رصوط اكت�سابها، والنم�ذج الأوربي لإدارة التميز )EFQM( الذي ط�ره ويق�م 
مب�سط  عر�ض  ياأتي  وفيما  اجل�دة؛  لإدارة  الأوربي  الحتاد  تقنياته  ون�رص  حتديثه  على 

للنم�ذجني ال�سابق ذكرهما.
- منوذج مالكوم بالدريج للتميز  اأوالاً

Malcolm Baldrige National Quality Award )MBNQA( :

اأن�سئ هذا النم�ذج عام 1987 يف اأمريكا، وكان الهدف الأ�سا�ض منه تعزيز التناف�سية 
وزيًرا  يعمل  كان  الذي  بالدريج  مالك�م  اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  �سمي  وقد  املنظمات،  بني 
للتجارة يف عهد الرئي�ض الأمريكي ريغان يف ذلك ال�قت؛ وقد تط�ر هذا النم�ذج من و�سيلة 
لل��س�ل  منهجيًا  اإطاراً  ت�فر  �ساملة  طريقة  اإىل  بامل�ؤ�س�سات؛  اجل�دة  تطبيق  مدى  لتق�مي 

. )Badri , et al.,2006, 2( لالأداء العاملي، وو�سيلة للتط�ير امل�ستمر بامل�ؤ�س�سات
ولقد تناولت العديد من الدرا�سات الرتب�ية مدى ا�ستخدام من�ذج )بالدريج( باملدار�ض، 
ففي درا�سة ي�نغ )Young,2003( التي ا�ستهدفت معرفة اآراء القيادات التعليمية باملدار�ض 
اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  التعليمية،  تاأثري تطبيق من�ذج بالدريج على امل�ؤ�س�سات  ب�ساأن 
مدى التاأثري الإيجابي على اأداء امل�ؤ�س�سات التعليمية كنتيجة لتطبيق هذا النم�ذج، بينما 
اإىل  اأدى  اأن ا�ستخدام معيار )بالدريج(  اإىل   )Marian,2001( اأ�سارت نتائج درا�سة ماريان 
ا بني  حت�سني ج�دة التعليم الأ�سا�سي يف ولية تك�سا�ض الأمريكية، كما فرقت الدرا�سة اأي�سً
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املدار�ض يف احل�رص والريف فيما يتعلق باملمار�سات الإدارية لأ�سل�ب اجل�دة يف ظل معيار 
)بالدريج( .

املتميز  لالأداء  الرتب�ية  )بالدريج(  ملعايري  العام  الإطار  ي�سمل  اأخر  �سعيد  وعلى 
جمالٍت �سبعة يبينها ال�سكل الآتي.

الشكل )4( 
. يوضح معايير نموذج مالكوم بالدريج للتميز والعاقة بينهم 

. )Baldrige In Education, 2001( المصدر: بتصرف من الباحث باالعتماد على 

الفعال يف منوذج  التقومي  ا�شرتاتيجية  �شمات  اأهم  من  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
)بالدريج( ما ياأتي: 

م وبني ر�سالة امل�ؤ�س�سة واأهدافها.. 1 وج�د ارتباط وا�سح بني ما يق�َّ
قدرات . 2 وبناء  الطالب  اأداء  حت�سني  على  التق�مي  ل�سرتاتيجية  ق�ي  تركيز  وج�د 

العاملني يف املدر�سة وفاعلية اأداء برامج امل�ؤ�س�سة.
التق�مي امل�ستمر للتعلم والتغذية الراجعة الفعالة.. 3
اعتماد التق�مي على املنهج والأهداف التعليمية ومعايري الأداء.. 4
وج�د اإر�سادات وا�سحة ح�ل الكيفية التي ت�ستخدم فيها نتائج التق�مي.. 5
التق�مي امل�ستمر لنظام التق�مي نف�سه لتح�سني ارتباطه بتحقيق الطالب للم�ست�يات . 6

املاأم�لة.
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ثانًيا - النموذج األوروبي للجودة:

 )EFQM( The European Foundation for quality Management Award:

بداأ هذا النم�ذج عام 1991م مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات باأوروبا يف امل�ساركة يف التط�ير 
على  والتاأثري  املعرفة  واإدارة  امل�ظفني  ور�سا  العميل  ر�سا  يف  التميز  اإىل  يق�د  الذي 
 )Excellence Model( امل�ؤ�س�سي  للتميز  كنم�ذج  عاملًيا  معروفا  اأ�سبح  والذي  املجتمع، 
، ويقدم التق�مي الذاتي املعتمد على من�ذج اجل�دة الأوربي EFQM ما ل يقدمه غريه من 
اأ�ساليب اجل�دة؛ فه� يقدم اأ�سل�ًبا للقيا�ض مبنيًا على املبادئ الإدارية للتميز؛ فمنه تت�سح 
نقاط الق�ة وفر�ض التح�سني؛ وي�ؤكد هذا النم�ذج على اختالف امل�ؤ�س�سات فيما حتتاجه، 
فلكل م�ؤ�س�سة فر�ض التح�سني خا�سة بها، فقد جتد فر�سًا تتفق عليها عدد من امل�ؤ�س�سات، 

ولكن �سفة الختالف هي ال�سفة ال�سائدة يف فر�ض التح�سني للم�ؤ�س�سة.
اأن  يف  باملدار�ض  التعليمية  للم�ؤ�س�سات  بالن�سبة  الأوربي  النم�ذج  فل�سفة  وتتبل�ر 
املنافع لأ�سحاب امل�سلحة  العمالء، وحتقيق  الأداء ل يتحقق من خالل خدمة  التميز يف 
من العاملني وغريهم واملجتمع باأ�رصه فح�سب، واإمنا من خالل القيادة التي تق�م ب�سياغة 
ال�سيا�سات وت�جيهها وال�سرتاتيجيات وامل�ارد الب�رصية وت�ستثمر العالقات وتدير العمليات 
املختلفة بامل�ؤ�س�سة التعليمية، وال�سكل الآتي ي��سح معايري النم�ذج الأوربي للتميز والنقاط 

املحددة لكل معيار.
الشكل )5( 

يوضح عناصر النموذج األوروبي للتميز EFQM مع النقاط المحددة لكل معيار 
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على  بناًء  واإجرائها  امل�ؤ�س�سات  تق�مي  معايري  بتطبيق  التميز  برامج  تقرتن  حيث 
التزام هذه امل�ؤ�س�سات بتطبيق معايري  م من خاللها مدى  متطلبات وم�ؤ�رصات حمددة يق�َّ
التميز وحتقيق النتائج واإعطاء عالمة حمددة لكل معيار تقي�ض هذا املدى وفق منطق واآلية 
للكلمات  كاخت�سار  الإجنليزية  اللغة  يف  الكلمة  هذه  وجاءت   )RADAR( الرادار  ت�سمى 
 Approach واملنهجيات   Results النتائج  وهي  وعنا�رصه  القيا�ض  اأوجه  على  تدل  التي 
 ،Assessment & Review وحت�سينها  وتق�ميها  ومراجعتها   Deployment وتطبيقها 
ذ من قبل خرباء متيز م�ستقلني حت�سل امل�ؤ�س�سة على  وبناًء على عملية التق�مي هذه والتي ُتنفًّ
عالمة اإجمالية �سمن املدى العاملي )0- 1000( لتعرب عن م�ست�ى التميز الذي و�سلت اإليه 
التي حت�سل عليها امل�ؤ�س�سة نتيجة لتطبيقها  وتك�ن هذه العالمة حا�سل جمع العالمات 

معايري التميز املختلفة.
وتتبني العديد من الدول العربية والأجنبية تطبيق هذا النم�ذج منها: اململكة العربية 
ال�سع�دية، واإيران، والأردن، وقطر، والإمارات، واأ�سبانيا، وبلغاريا، وبريطانيا، والدامنارك، 

واإيطاليا، وفرن�سا...وغريها.
 :Balanced Scorecard )B.S.C( االجتاه الثالث- بطاقة االأداء املتوازن

يعد كل من روبرت كابالن وديفيد ن�رت�ن )Kaplan & Norton,2001( اأول من اأ�سارا 
اإىل ا�ستخدام بطاقة قيا�ض الأداء املت�ازن لقيا�ض دوافع الأداء، وذلك من خالل تط�يرها عن 
وتنظيم  ال�سرتاتيجية،  بت�سكيل خريطة  قاما  كما  ال�سرتاتيجية،  الإدارة  مع  طريق دجمها 
ق�ى امل�ؤ�س�سة مع ال�سرتاتيجية على امل�ست�ى الفردي عن طريق عمل ما ي�سمى ببطاقات 

الأداء الفردي.
امل�سلحة  ذات  الأطراف  من  قطاعات  بثالثة  املت�ازن  الأداء  قيا�ض  بطاقة  وتهتم 
بامل�ؤ�س�سة- املدر�سة- ؛ وهم: امل�ساهم�ن )املجتمع( والعمالء )الطلبة( والعامل�ن، ويجب 
اأن تتالءم املقايي�ض التي تختار يف كل جانب من هذه اجل�انب مع ا�سرتاتيجية املدر�سة، 
املخرجات  وبني  الط�يل  والأجل  الق�سري  الأجل  يف  الأهداف  بني  الت�ازن  يتحقق  بحيث 
املرغ�ب فيها وحمركات الأداء لهذه املخرجات من خالل الأبعاد الأربعة للبطاقة، وال�سكل 

)6( ي��سح من�ذج بطاقة قيا�ض الأداء املت�ازن.
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الشكل )6( 
يوضح نموذج بطاقة األداء المتوازن للمدارس.

 المصدر: بتصرف من الباحث.

حيث يتبني من ال�شكل ال�شابق اأن اأبعاد بطاقة االأداء املتوازن تتكون من: 
- البعد املايل: فعلى الرغم من انتقاد معظم الكتاب والباحثني للمقايي�ض  ● اأوالَ 

املالية ودعمهم للمقايي�ض غري املالية، فاإنهم ل ينكرون دور املقايي�ض املالية يف تق�مي 
الأداء، ويعدُّ الُبعد املايل الُبعد الأول والأهم يف بطاقة قيا�ض الأداء املت�ازن لقيا�ض الأداء 

ال�سرتاتيجي.
اإدارة املدر�سة  ● اأن  الُبعد من  اأهمية هذا  وتنبع   : )الطالب(  العمالء  بعد  ثانياًا - 

ت�سعى يف ال��س�ل اإىل حتقيق اأعلى درجة لإر�ساء الطلبة، اإذ اإن درجة الر�سا ت�ؤثر يف ن�سبة 
احل�س�ل على طلبة جدد واإمكانية املحافظة على الطلبة احلاليني، وت�ستطيع املدر�سة من 

خالل هذا الُبعد اأن حت�سل على الإجابة عن الكيفية التي ينظر بها الطلبة اإليها.
والإجراءات  ● الع�امل  على  البعد  هذا  ويركز  الداخلية:  العمليات  ُبعد   - ثالثاًا 

حتقيق  اإىل  ت�ؤدي  وبالتايل  التميز،  من  املدر�سة  مُتكن  التي  املهمة  الداخلية  الت�سغيلية 
متميزة  مالية  نتائج  حتقيق  اإىل  ا  واأي�سً وفاعلية،  بكفاءة  منها  املت�قعة  الطلبة  رغبات 
مر�سية للعاملني يف املدر�سة، وكذلك يركز على حتديد احللقات التي �س�ف حت�سن الأهداف 
وامل�ساعدة على معاجلة النحرافات وتط�ير الأداء والعمليات الداخلية �سعًيا لإر�ساء الطلبة.
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التط�ير  ● نح�  الأفراد  ت�جيه  اإىل  البعد  هذا  يهدف  والنمو:  التعلم  ُبعد   - رابُعا 
العاملني  قدرات  تط�ير  على  الرتكيز  خالل  من  للبقاء،  ال�رصورْين  امل�ستمرْين  والتح�سني 
املدر�سة  بناء  على  تعمل  والتي  لها،  التحتية  البنية  ك�نهم  املدر�سة  داخل  واملدر�سني 
والتي  ون�عيتها،  التنظيمية  والإجراءات  الأنظمة  طبيعة  وكذلك  ط�يل،  لأجل  وتط�يرها 

ت��سل يف النهاية اإىل حتقيق الأهداف اخلا�سة بر�سا الطلبة.
وجدير بالذكر، اأن ا�ستخدام بطاقات الأداء املت�ازن يف القطاع التعليمي ما زال يف 
م�ؤ�رصاته املبدئية، حيث اأ�سارت نتائج درا�سة ت�هيدا )Tohidi, 2010( اأن ا�ستخدام بطاقة 
الأداء املت�ازن ب�سكل خا�ض يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلك�مية اأدى اإىل تعظيم العائد من 
تقدمي اخلدمات التعليمية من خالل زيادة اأعداد امل�ستفيدين واملتلقني باخلدمة مما انعك�ض 
على من� اإيرادات هذه اخلدمة نتيجة حت�سني الأداء الناجت من التط�ير امل�ستمر يف تقدميها 
بناًء على تق�مي الأداء عرب منظ�ر العمالء( الطلبة( ، كما بينت درا�سة حممد )2012( فاعلية 
ا�ستخدام بطاقة قيا�ض الأداء املت�ازن كاأداة لتق�مي اأداء اجلامعة الإ�سالمية بغزة، وذلك من 
وجهة نظر العاملني بها، كما اأو�سى كل من عبد اللطيف وتركمان )2006، 149( ب�رصورة 
ال�سعي ل�ستخدام بطاقة قيا�ض الأداء املت�ازن يف منظمات الأعمال، واملنظمات اخلدمية 
كاملدار�ض والدوائر احلك�مية، لال�ستفادة من مزاياها، مع الأخذ بعني العتبار طبيعة كل 
منها وظروفه، و�رصورة ت�فري نظام معل�مات فعال يعتمد على احلا�س�ب لزيادة فاعلية 

هذه التقنية.
رؤية حتليلية ملا سبق عرضه من اجتاهات احلديثة:

مل�ؤ�س�سات  امل�ؤ�س�سي  للتق�مي  احلديثة  الجتاهات  لأهم  ال�سابق  العر�ض  خالل  من 
التعليم قبل اجلامعي، يتبني اأنه ل ي�جد اجتاه عام تتبناه امل�ؤ�س�سات التعليمية كلها ب�سفة 
م�ستمرة، وت�سري الدرا�سة احلالية اإىل اأنه مع تعدد املعايري واملحكات ل�سمان اجل�دة، فان 
ذلك قد ي�ؤدي اإىل ترك الباب مفت�حًا لتحديد اأو تعريف تلك املحكات اأو املعايري ح�سب روؤية 
اأو هيئة تعتمد تلك املعاير، فاملقارنة بني املدار�ض وفق معايري مطلقة قد ل  كل مدر�سة 
يك�ن منطقيًا، �س�اء بني الدول املتقدمة والنامية اأو حتى بني الدول من الفئة نف�سها، اأو بني 

املدار�ض داخل الدولة نف�سها.
ومن خالل حتليل الجتاهات ال�سابقة جند اأن منهج )بالدريج( –على �سبيل املثال- 
اإل  ال�سامل،  اجل�دة  اإىل  املدر�سة  و�س�ل  وكيفية  والتعليمية  الإدارية  ات  املهمًّ على  يركز 
املت�ازن  الأداء  املدار�ض؛ بينما يف من�ذج بطاقات  لتلك  الأداء املايل  اأنه ل يغطي تق�مي 
تغطى الأن�سطة باملدار�ض كافة؛ بجانب ت�سهيل بناء الأطر ال�سرتاتيجية، اإل اأنها تفتقر اإىل 

التفا�سيل اخلا�سة با�سرتاتيجيات الت�ا�سل الداخلي.
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الجتاهات  اأحدث  كاأحد  الكادميي  العتماد  تبني  من  وبالرغم  اآخر  �سعيد  وعلى 
املعا�رصة يف التق�مي امل�ؤ�س�سي للمدار�ض بالعديد من الدول- ومنها م�رص- ؛ فاإن الدرا�سة 
داخل  التفا�سيل  اأدق  يتناول  ول  يركز على عنا�رص عامة،  العتماد  اأن  اإىل  ت�سري  احلالية 
واجل�دة  النجاح  ملتطلبات  الأدنى  احلد  ت�افر  بدرجة  يهتم  اأنه  كما  املدر�سي،  النظام 
التي  الذاتية  الدرا�سة  نتائج  على  حكمه  يف  كبري  ب�سكل  اعتماده  بجانب  الأداء،  و�سالمة 
تتم داخل املدر�سة، واأخرياً فالعتماد الأكادميي يفرت�ض ت�افر قدر كبري من ال�ستقاللية 
الإدارية واملالية والرتب�ية للنظام املدر�سي، مما ي�اجه �سع�بات كثرية عند تطبيقه على 
–وخا�سة يف الدول العربية- الذي ت�سيق فيه م�ساحة احلرية  النظام املدر�سي احلك�مي 

وال�ستقاللية يف اتخاذ كثري من القرارات الإدارية واملالية والرتب�ية.
وفيما يتعلق مبنهجية )�ستة �سيجما( ، فنجد اأنها تركز على م�سكلة حمددة وبخا�سة 
اأنها ل تعمل  اأي  العمليات  التي ت�سبب ق�س�ًرا تعليمًيا، وتعمل على تقليل الختالفات يف 
علي حت�سني كامل للم�ؤ�س�سة يف ال�قت نف�سه؛ وغالًبا ما ُت�ستخدم )�ستة �سيجما( ل�ستكمال 
اإدارة اجل�دة اأو حت�سني اأداء امل�ؤ�س�سة التعليمية، بينما يف اأ�سل�ب ISO 9001 يتم الرتكيز 
على املبادئ الت�جيهية حلل امل�سكالت و�سنع القرار بامل�ؤ�س�سة التعليمية، اإل اأنه ل ي�سري 

اإىل ن�عية ال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم لتطبيق ما �سبق.
EFQM، ومن�ذج  النم�ذج الأوروبي للج�دة  التميز-  اأخرى فاإن مناذج  ومن ناحية 
على  اعتماًدا  املعايري  من  جمم�عة  ت�افر  مدى  تق�مي  على  تعتمد   -Baldrige بالدريج 
تق�مي كمي اأو ن�عي لنتائج الأعمال ومقارنتها بنتائج مرجعية؛ ت�سمل العمالء واأ�سحاب 
ز فيها على امل�ستقبل، اأما منهجية ISO 9001، فاإن التق�مي فيها يك�ن على  امل�سلحة، ويركًّ
م�ست�ى تق�مي مدى ت�افر املتطلبات الالزمة واملبادئ الأ�سا�سية لتح�سني الأداء من خالل 
ISO تغطي جزءاً �سغرياً من  ت�فري قاعدة م�سرتكة لنظام التاأهيل- مبعنى مب�سط معايري 

متطلبات معايري التميز- .
وعلى �سعيد اآخر جند اأن مبادئ اإدارة التميز بنماذجها املتعددة ت�سيف اإىل املناهج 
لأن  وذلك  ال�ساأن،  اأ�سحاب  الأطراف  ت�سمل  مبادئ  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  مناذج  من  الأخرى 
معايري التق�مي املبنية على التميز تق�م الأ�ساليب الإدارية امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سة، واأي�سًا 
تق�م النتائج املحققة لالأطراف اأ�سحاب ال�ساأن، ولذلك تعّد مبادئها اأف�سل املبادئ تعبرًيا 
التي  الإدارية  الأ�ساليب  تختار  اأن  من  امل�ؤ�س�سات  متكن  فهي  ال�ساملة،  اجل�دة  فل�سفة  عن 

�ستطبقها، ول جتربها على ن�ع معني من الأ�ساليب.
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احملور الثالث - واقع التقويم املؤسسي باملعاهد األزهرية مبصر:

اإنه  حيث  اخلا�ض،  الطابع  ذات  التعليمية  املنظ�مات  اإحدى  الأزهري  التعليم  يعد 
يقدم تعليًما يعمل على تدعيم التن�سئة اخللقية والدينية لطالبه، بجانب تزويدهم بالثقافة 
الإ�سالمية والعربية، وتعد املعاهد الأزهرية امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تق�م مقام املدار�ض 
الثقافة  من  الكايف  بالقدر  طالبها  تزويد  اإىل  تهدف  والتي  العام،  التعليم  يف  باأن�اعها 
التعليم  مدار�ض  يف  نظراوؤهم  بها  يتزود  التي  املعارف  جانبها  واإىل  والعربية،  الإ�سالمية 
العام، وتنق�سم املعاهد الأزهرية اإىل ثالثة اأن�اع: معاهد اأزهرية عادية ومعاهد من�ذجية 

ومعاهد خا�سة )عبد املجيد، 2007، 4( .
وفيما يتعلق بالتق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية، فه� ي�سري على الجتاه التقليدي 
العادي من خالل الت�جيه والإ�رصاف على م�ست�ى الإدارة العامة للت�جيه الفني بالإدارة 
فقط  يقت�رص  والذي  الأزهرية،  باملناطق  الفني  الت�جيه  اأق�سام  م�ست�ى  وعلى  املركزية، 
على قيا�ض اأداء املعلم، وذلك عن طريق تق�مي اأداء التالميذ، وكتابة تقرير بذلك ورفعه اإىل 
الإدارة العامة للمعاهد، كما اأن عملية الت�جيه من قبل الإدارة باملعاهد اأو قطاع املعاهد 
الأزهرية تعد عملية ذاتية تقليدية ل تق�م على كفايات ترب�ية حمددة، واإمنا تعتمد على 
التفتي�ض والنقد ومتابعة دفاتر الإعداد وكرا�سات التالميذ وما قطع من املنهاج، والن�ساطات 
املتمح�رة ح�ل الكتاب املدر�سي، واللتزام مبا به من ن�س��ٍض وتطبيقات، وح�ل اللتزام 
باجلدول الزمني املحدد لتنفيذ املنهاج )عبد املجيد، 2007، ح�سني، 1991( ، وغريها من 
طرائق  يف  والبتكار  وتعديله،  املنهاج  نقد  مثل  حي�ية،  اأم�ر  عن  غالًبا  البعيدة  اجل�انب 
التدري�ض، واإعادة ت�سكيل وتركيب بيئة التعلم داخل الف�سل واملدر�سة، وحتقيق التنا�سق بني 
التح�ل  ي�ؤت  ومل  باملعاهد،  التعليمية  املنظ�مة  عنا�رص  بقية  وبني  املادة  معلمي  جه�د 
جزئًيا يف بع�ض النظم التعليمية باملعاهد الأزهرية من مفه�م الإ�رصاف الزائر اإىل الإ�رصاف 

املقيم يف جمال النم� املهني للمعلمني داخل معاهدهم.
وعلى �سعيد اأخر ي�رصف قطاع املعاهد الأزهرية- من خالل الإدارات املختلفة- علي 
يف  املركزية  على  تعتمد  التي  والإدارية  املالية  بال�سئ�ن  يتعلق  فيما  الأزهرية  املعاهد 
اتخاذ القرار مبا ل يراعى ال�اقع الفعلي للمعاهد، كما اأن عملية التق�مي امل�ؤ�س�سي للمعاهد 
اأ�سل�ب الإدارة باملعاهد  الأزهرية ل تتبع نظامًا لالإ�رصاف مبفه�مه احلديث، وبالنظر اإىل 
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اأ�ساليب  من  ن�ع  الأوت�قراطي-  الأ�سل�ب  اإىل  مييل�ن  املعاهد  �سي�خ  اأن  جند  الأزهرية 
القيادة ال�ستبدادية- يف الإدارة نتيجة املركزية ال�سديدة، وي�سري بع�سهم )خليفة، 1990، 
اإدارة معاهدهم،  اأ�ساليب الإدارة احلديثة يف  170، هيبة، 1999، 159( اإيل افتقادهم اإىل 
اإىل  اأدى  الإدارة داخلها مما  الكبري على وكالئهم يف �سري عملية  اإىل اعتمادهم  بالإ�سافة 
�سعف امل�ساركة يف جمال اإدارة املعاهد الأزهرية، وقلة معرفة اأولياء الأم�ر مبا يدور داخل 

املعاهد الأزهرية.
National Au� والعتماد التعليم  ج�دة  ل�سمان  الق�مية  الهيئة  اإن�ساء  بداية   ممع 

thority for Quality Assurance and Accreditation of Education يف عام 2006م؛ 

واملجتمع،  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  يف  اجل�دة  ثقافة  ن�رص  عن  امل�سئ�لة  اجلهة  واعتبارها 
وعن تنمية املعايري الق�مية التي تت�اكب مع املعايري القيا�سية الدولية، كما ورد يف دليل 
العتماد ال�سادر عن الهيئة الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم والعتماد )2009، 2( ؛ مت اأن�ساء 
قطاع خا�ض بالهيئة الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم والعتماد؛ يخت�ض بالتعليم الأزهري 
يراأ�سه اأحد نائبي رئي�ض الهيئة، كما تعتمد الهيئة املعاهد الأزهرية وفقًا ملعايري العتماد 
املعدة  للمعايري  طبقًا  وذلك  الأزهرية،  غري  اجلامعي  قبل  التعليم  م�ؤ�س�سات  على  ال�سارية 
من قبل الهيئة- وثيقة معايري �سمان اجل�دة والعتماد مل�ؤ�س�سات التعليم قبل اجلامعي، 
ودليل التق�مي الذاتي مل�ؤ�س�سات التعليم قبل اجلامعي )الهيئة الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم 

والعتماد، 2013( .
ومل�اكبة ما �سبق قامت املعاهد الأزهرية ممثلة ب�سيخ الأزهر وطبًقا للقرار رقم )359( 
مهمته  الأزهرية،  املعاهد  بقطاع  والتدريب  اجل�دة  ل�سمان  مركٍز  باإن�ساء  2010م؛  ل�سنة 
و�سع خطة ا�سرتاتيجية ل�سمان ج�دة التعليم باملعاهد الأزهرية وخطٍط للتح�سني والتنمية 
ت�سمن  كما  ال�رصيف،  الأزهر  خ�س��سية  مع  يتعار�ض  ل  مبا  للعاملني  امل�ستدامة  املهنية 
القرار يف مادته ال�سابعة باأن ت�جد بكل معهد اأزهري وحدة ل�سمان اجل�دة والتدريب تتبع 
املكتب الفرعي ل�سمان اجل�دة والتدريب باملنطقة، واجلدول الآتي يقارن بني عدد مدار�ض 
التعليم العام واملعاهد الأزهرية احلك�مية التي اُعتمدت من قبل الهيئة الفرتة الزمنية من 

عام 2008 اإىل 2012م.
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الجدول )1( 
يوضح عدد المدارس والمعاهد األزهرية الحكومية التي ُاعتمدت من الهيئة مقارنة بإجمالي المدارس 

. والمعاهد لكل مرحلة في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012م 

 المصدر: اعتمد الباحث على الكتاب اإلحصائي السنوي لهيئة ضمان الجودة لعام 2010/ 2011م.

املعتمدة  املدار�ض  بني  كبرية  فج�ة  هناك  اأن  يتبني  ال�سابق  للجدول  وبالتحليل 
املعتمدة من  املدار�ض  ن�سبة  بلغت  املعتمدة، حيث  الأزهرية  املعاهد  العام وبني  بالتعليم 
التعليم العام 11.5% من اإجمايل املدار�ض بالتعليم قبل اجلامعي العام، بينما بلغت ن�سبة 
املعاهد الأزهرية التي اعتمدت 0.2% من اإجمايل عدد املعاهد الأزهرية، وه� ما دفع الهيئة 
الق�مية ل�سمان ج�دة التعليم والعتماد ملطالبة احلك�مة بال�سغط على املدار�ض واملعاهد 
الأزهرية للتقدم للهيئة للح�س�ل على العتماد، حيث اأ�سارت اإىل اأن اأغلب املعاهد الأزهرية 
ومدار�ض التعليم الفني مل تتقدم للح�س�ل على اجل�دة، مقرتحه �رصورة اأن تقدم احلك�مة 

ح�افز مالية للمدار�ض واملعاهد التي حت�سل على العتماد )جريدة ال�رصوق، 2012م( .
ومن خالل خربة الباحث باعتماد العديد من املعاهد الأزهرية- يف حدود علم الباحث 
تاأهل  معوقات  اأهم  من  اأن  وجد  الأزهرية-  باملعاهد  العتماد  تناولت  درا�سة  ت�جد  ل 

املعاهد االأزهرية للح�شول على االعتماد من الهيئة القومية ل�شمان اجلودة: 
ق�س�ر مراجعة روؤية املعاهد الأزهرية ور�سالتها ون�رصها على �سبكة الإنرتنت.. 1
به . 2 ات املن�ط  القيام باملهمًّ الأزهرية يف  الداخلي باملعاهد  ق�س�ر فريق اجل�دة 

لالعتماد.
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القيام . 3 اأثناء  يف  الأزهرية  املعاهد  م�سكالت  وحتديد  التخطيط  على  القدرة  عدم 
بالتق�مي الذاتي.

�سعف الهتمام ب�حدة التدريب و�سمان اجل�دة وا�ستثمار خمرجاتها وتفعيلها.. 4
املعاهد . 5 والأخ�سائيني  والفنيني  والإداريني  املعلمني  الكاف من  العدد  ت�افر  قلة 

الأزهرية.
ق�س�ر جتهيزات بع�ض املعامل باملعاهد الأزهرية للتاأهل للح�س�ل على العتماد.. 6
�سعف ال�رصاكة بني املعاهد الأزهرية وبني جمل�ض الأمناء واأولياء الأم�ر واملجتمع . 7

املحلى.
ارتفاع كثافة الف�س�ل وق�س�ر ا�ستخدام التكن�ل�جيا احلديثة و�سعف ال�سلة بني . 8

املناهج وواقع احلياة.

احملور الرابع - تصور مقرتح للتقويم املؤسسي باملعاهد األزهرية يف ضوء أهم 
االجتاهات احلديثة:

والدرا�سات  الأدبيات  يف  احلديثة  الت�جهات  اأهم  اأحد  امل�ؤ�س�سي  الأداء  تط�ير  ميثل 
الريادة حملًيا  لتحقيق  الرتب�ية ممار�سًة وتطبيقًا؛  امل�ؤ�س�سات  وتناف�سًا بني  فكراً،  العلمية 
وعاملًيا، ول يتحقق هذا التط�ير اإل من خالل نظام متكامل للتق�مي يك�ن فيه نقطة البداية 
والنهاية، ودوريًا وم�ستمراً بينهما لتج�يد الأداء؛ وحتديد اأول�يات التط�ير من خالل اآليات 

واأدوات علمية دقيقة.
للتق�مي  املقرتح  ت�س�رها  يف  تتبنى  احلالية  الدرا�سة  فاإن  تقدم،  ما  على  وبناًء 
امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية؛ مناذج التق�مي امل�ؤ�س�سي التي تعتمد على مناذج التميز؛ وذلك 
من منطلق ارتباط اإدارة اجل�دة ال�ساملة باإدارة التميز من خالل ك�ن الأوىل هي اأحد معايري 

تق�مي التميز كما اأكد ذلك ال�سلمي )2002، 9( .

منطلقات التصور املقرتح: 

اتها،  يعد التق�مي امل�ؤ�س�سي للمعاهد الأزهرية ه� اأحد �سمانات جناحها يف القيام مبهمًّ
ومن خالله ميكن حتديد الحتياجات الفعلية التي ت�ساعد يف و�سع اخلطط وال�سيا�سات التي 
والعاملني،  واملعلمني  للطالب  احلقيقية  الجتاهات  على  وال�ق�ف  الق�س�ر،  اأوجه  تعالج 
الالزمة  الدقيقة  البيانات  وتقدمي  ومهارات،  اإمكانيات  من  املعاهد  تلك  ما متلكه  وحتديد 
للم�ساعدة على اتخاذ القرارات الر�سيدة، يف �شوء ما �شبق تاأتي اأهمية و�شع هذا الت�شور 
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من منطلقات عدة اأهمها: 
يعد التق�مي امل�ؤ�س�سي منهًجا لتحديد كيف ميكن للمعاهد الأزهرية حتقيق اأهدافها، . 1

الت�جه نح�  التعليمية، مع  امل�ؤ�س�سة  تلك  داخل  امل�ست�يات كافة  ي�سمل  اأن  اأنه يجب  ومن 
النهاية  يف  املح�سلة  لتك�ن  الأزهري،  اجلامعي  قبل  التعليم  لأهداف  امل�ستمر  التح�سني 
تك�ين مقايي�ض لالأداء ومنها امل�ؤ�رصات الكمية التي ت��سح الكيفية التي حتقق بها املعاهد 

الأزهرية اأهدافها.
اأغلب امل�سكالت التي يعاين منها التق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية- كما �سبقت . 2

الإ�سارة اإليها- ، تتمثل يف م�سكالت تنظيمية تنبع من الإدارة واملجتمع املدر�سي، واأي�سًا 
م�سكالت متعلقة بثقافة نظام التق�مي وفل�سفته بتلك املعاهد، مما ي�ستدعي نظاًما للتق�مي 

يتنا�سب مع تلك امل�سكالت.
لكي ت�ستطيع املعاهد الأزهرية اأن تناف�ض، بكفاءة نظرائها من امل�ؤ�س�سات التعليمية، . 3

الداخليني واخلارجيني على  ل�سمان ر�سا عمالئها  تتميز بخدماتها  اأن  اإىل  فاإنها حتتاج 
حد �س�اء، فالثقافة الداخلية التي تقدر عمالء امل�ؤ�س�سة ميكن اأن ت�ساعد يف حت�سني دافعية 
العاملني، واإيجاد ال�لء لديهم، وال��س�ل لالأداء املرتفع وحتقيق الإبداع؛ وامليزة التناف�سية 

امل�ؤ�س�سية.
ال�سائدة . 4 والثقافة  املحيطة  البيئة  حيث  من  الأزهرية  املعاهد  خ�س��سية  اإن 

املحددات  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  البد  املت�افرة،  والإمكانات  وامل�ارد  واملعطيات 
التالية عند تقوميها: 

)العامة-  - الأزهرية  املعاهد  خ�سائ�ض  مع  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  من�ذج  تنا�سب 
النم�ذجية- اخلا�سة( املتباينة من حيث الن�ع وعدد الطلبة ونظام الدرا�سة وغريها.

تعريف املعايري اخلا�سة بالتق�مي مبا يتنا�سب مع طبيعة بيئة التعليم قبل اجلامعي  -
الأزهري والتي تندرج حتت ت�سنيف املنظمات اخلدمية.

حتديد مقايي�ض نتائج الأعمال املنا�سبة لطبيعة تلك املعاهد. -
الهتمام بالإمكانات املت�افرة يف بيئة العمل احلالية لتلك املعاهد. -

أهداف التصور املقرتح للتقويم املؤسسي للمعاهد األزهرية: 

 من خالل العر�س ال�شابق ملنطلقات الت�شور املقرتح، ميكن حتديد اأهدافه فيما 
ياأتي: 
حتقيق متطلبات اجلهات ذات العالقة باملعاهد الأزهرية واحتياجاتها.. 1
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حت�سني م�ست�ى اأداء املعاهد الأزهرية اعتماًدا على املعل�مات الناجتة من التق�مي . 2
التي  وامل�سكالت  ال�سعف  وم�اطن  وتدعيمها،  الق�ة  م�اطن  عن  والك�سف  لها،  امل�ؤ�س�سي 

تع�قها عن حتقيق اجل�دة والتعامل معها بكفاءة.
يف . 3 وامل�ارد  الطاقات  تخ�سي�ض  اأول�يات  و�سع  يف  الأزهرية  املعاهد  م�ساعدة 

املجالت التي حتتاج اإليها، مبا ي�ؤدي اإىل تكامل الأداء.
وبرامج . 4 �سيا�سات  عن  امل�سئ�لني  بتحديد  وامل�سئ�لية  املحا�سبة  مبداأ  تفعيل 

النتائج  وحتقيق  مب�سئ�لياتهم  القيام  يف  جناحهم  ومدى  الأزهرية،  املعاهد  وممار�سات 
املحددة م�سبًقا.

سبل التصور املقرتح وإجراءاته: 
يف �س�ء ا�ستعر�ض اأدبيات البحث الرتب�ي املرتبطة بالتق�مي امل�ؤ�س�سي بالتعليم قبل 
اجلامعي؛ ت��سلت الدرا�سة احلالية اإىل اقرتاح من�ذج للتق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد الأزهرية 
يعتمد على مناذج اإدارة التميز، ويتمثل يف �سبعة معايري- مت ا�ستنباطها من مناذج التميز- 
ي��سحها ال�سكل )7( ، حيث يظهر من خالله املتغري امل�ستقل ممثاًل يف عنا�رص املمكنات- 
والع�امل امل�ساعدة- لإدارة التميز )القيادة بالإبداع، ال�سيا�سات/ ال�سرتاتيجيات، امل�ارد 
اأما   ، العمليات(  اإدارة  البح�ث،  واإجراء  الطالب  على  الرتكيز  وامل�ارد،  العالقات  الب�رصية، 
الأداء من خالل  �ستعك�ض  التي  الأعمال  نتائج  فيتمثل يف  النم�ذج  التابع يف هذا  املتغري 
املحاور: )نتائج تعلم الطالب، ر�سا الطالب، ر�سا العاملني، التاأثري على املجتمع، فاعلية 
اأثره على  �سيُدر�ض  الذي  الأداء  الذاتي كمتغري م�ستقل ملتابعة  التق�مي  ، كما يظهر  املعهد( 

املتغري التابع الذي ه� نتاج ملا �سبق.
الشكل )7( 

. يوضح معيار النموذج المقترح للتقويم المؤسسي بالمعاهد األزهرية 

 المصدر: بتصرف من الباحث.
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ويتبني من ال�شكل ال�شابق بالن�شبة للمعايري املقرتحة ما ياأتي: 
اأوالاً- القيادة باالإبداع: تُعّد القيادة هي القدرة على التاأثري وحتفيز الأفراد للقيام  ♦

باأمر ما، لتك�ن �سبًبا يف حتقيق اأهداف امل�ؤ�س�سات باأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وبناًء 
التي تتمثل يف قطاع املعاهد  الأزهري  التعليم قبل اجلامعي  عليه يجب على قيادة بيئة 
الأزهرية وجمل�ض اإدارة املعهد ب�رصورة تبني روؤية م�ستقبلية، وحتفيز بيئة العمل التط�يرية 
وت�سجيع املعاهد والك�ادر الب�رصية للم�ساركة والتط�ير والتعلم والإبداع والبتكار، واأن تت�سم 
تلك القيادة بال�سفافية وامل�سداقية عن طريق القدوة احل�سنة، بجانب اللتزام بامل�س�ؤولية 

املجتمعية.
ثانيااً- ال�شيا�شات/ اال�شرتاتيجيات: يهتم هذا املعيار بت��سيح الأ�سل�ب اأو الآلية  ♦

اأهدافه ور�سالته وروؤيته امل�ستقبلية، من خالل حت�يل هذا  التي يتبعها املعهد يف حتقيق 
الأ�سل�ب اأو الآلية اإىل خطط واإجراءات عمل واقعية متكنه من اإحراز التميز، ففي التعليم قبل 
اجلامعي بالأزهر ل بد من التاأقلم امل�ستقبلي مع التط�رات ودجمها يف العملية التعليمية 
والإدارية، واملحافظة على البقاء �سمن تغريات ال�س�ق واحتياجاته وا�ستخدام التكن�ل�جيا 

يف العملية التعليمية مثل التعليم الإلكرتوين وتط�ير اخلطط الدرا�سية وغريها.
اأي  ♦ يف  قيمة  الأعلى  الأ�سل  هم  العامل�ن  يعّد  الب�رشية:  املوارد  اإدارة  ثالثااً- 

م�ؤ�س�سة تعليمية، ومن ثم فاإن ا�ستثمار اجله�د املرتبطة باإدارة امل�ارد الب�رصية يعترب من 
العنا�رص الفاعلة يف حتقيق التميز، الذي من خالله يتم اإيجاد بيئة عمل تط�يرية ومناخ 
اإبداعي وج� اإداري ميكن العاملني من تركيز اهتمامهم لتحقيق اأهداف امل�ؤ�س�سة التعليمية 

لل��س�ل اإىل نتائج داعمة لتحقيق التميز.
اإىل  ♦ الزهرية  املعاهد  تعليمية مثل  م�ؤ�س�سة  اأي  حتتاج  العمليات:  اإدارة  رابعااً- 

نظام فعال جلميع عملياتها الأ�سا�سية، ي��سح الرتابط بينها مع بذل املحاولت امل�ستمرة 
قبل  التعليم  ففي  كافة؛  لالأطراف  امل�ستقبلية  الحتياجات  يلبي  الذي  والتح�سني  للتط�ير 
اجلامعي الأزهري يجب الهتمام بفح�ض طرق ت�سميم اخلطط وتط�يرها ح�سب احتياجات 
الزبائن والطلبة، وامل�ظفني، واأولياء الأم�ر، واأرباب العمل، واملجتمع- ؛ وحتديد الأول�يات 
يف تلبية الحتياجات، كما ل بد من مراقبة الطريقة املتبعة يف مراقبة و�سمان اجل�دة، 

والتاأكد من فاعلية التعلم والتعليم.
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خام�شااً- العالقات واملوارد: يجب اأن حتر�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية على انتهاج  ♦
الأداء؛  التميز يف  لإحراز  امل�ساند  والدعم  العالقات  بناء  تدعم  التي  ال�سل�كيات  العديد من 
من حيث تط�ير العالقات الداخلية واخلارجية، ففي التعليم قبل اجلامعي بالأزهر لبد من 
الهتمام بال�ستماع للطلبة وامل�ستفيدين من: )اأولياء اأم�ر، وم�ظفني، وجمتمع( واحلر�ض 

على ر�سا هذه الفئات وتط�ير ال�رصاكة فيما بينهم.
وعلى منحى اأخر، من ال�رصوري اأن متتلك املعاهد الأزهرية امل�ارد الالزمة لال�ستمرار 
واأن تك�ن قادرة على احلفاظ عليها وا�ستغاللها بال�جه الأكمل ومبا ل يتنافى مع امل�ساعي 
وم�اد خمتلفة،  )مالية، مباين وجتهيزات  تك�ن:  قد  امل�ارد  التميز؛ وهذه  لإحراز  املبذولة 

تكن�ل�جيا معل�مات واملعرفة( .
�شاد�شااً- الرتكيز على الطلبة واإجراء البحوث: ت�سعى اأي م�ؤ�س�سة تعليمية اإىل  ♦

التميز من خالل الرتكيز على تلبية ت�قعات زبائنها، وذلك من خالل خمرجاتها املتميزة، 
اأ�سا�سي ومدى  التعليم قبل اجلامعي بالأزهر حتدد املخرجات بالطلبة كمخرج  ففي بيئة 
عند  اخلريج  الأزهري  فالطالب  العلمية،  الأ�ساليب  با�ستخدام  البح�ث  اإجراء  يف  مهاراتهم 
بالأزهر  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  �س�رة  من  جزًءا  �سيعك�ض  بعد  فيما  العمل  �س�ق  يف  انخراطه 
من خالل اإمكاناته املهنية والأخالقية، كما اأنه �سيتناف�ض مع خريجي امل�ؤ�س�سات الأخرى 
لتحقيق النجاح ال�ظيفي، ومن خالل اإجرائه البح�ث العلمية �سيعك�ض مدى التقدم العلمي 
م�ؤ�س�سية  م�سرتكة  روؤية  حتقيق  يف  الأزهرية  املعاهد  م�ساهمة  ومدى  الهادف  والتط�ر 

للمجتمع ككل.
�شابعااً- نتائج االأعمال: اإن اهتمام امل�ؤ�س�سات التعليمية بنتائج الأعمال يعك�ض  ♦

اأهدافها نح� التميز، لذا كان من  اأهمية هذا املعيار يف حتديد قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق 
ال�رصوري اأن يتم اعتماد هذا املعيار كاأحد حماور اإدارة التميز بالتق�مي امل�ؤ�س�سي باملعاهد 
الأزهرية، ك�نه ميثل امتالك املعهد لنظام قادر على القيا�ض والتق�مي الدقيق املبني على 
والأن�سطة  العمليات  اأداء  يف  ال�سببية  الختالفات  لتحديد  املالئمة  الإح�سائية  الأ�ساليب 

وتنفيذها، والعمل على الق�ساء على هذه الختالفات ب�سكل جذري.
ولت��سيح امل�ؤ�رصات الفرعية اخلا�سة باملعايري الأ�سا�سية ال�سابقة، والتي يف �س�ئها 

�ستتم عملية التق�مي امل�ؤ�س�سي للمعاهد الأزهرية، و�سعت يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )2( 
يوضح المعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية لنموذج التقويم المؤسسي للمعاهد األزهرية.

املوؤ�رشات الفرعيةاملعايري الرئي�شةم

القيادة بالإبداع.1

تعمل القيادة باملعهد على ت��سيح روؤية املعهد امل�ستقبلية.. 1
يت�افر يف املعهد معايري وا�سحة لختيار القيادات تعتمد على )الكفاءة، القدمية، امل�ؤهل، . 2

اخلربة....الخ( .
حتفز القيادة باملعهد التفكري البتكاري اخلالق يف اأداء الأعمال.. 3
ت�سهل القيادة باملعهد اآلية الت�سالت بني جميع م�ست�يات املعهد ب�سكل منظم.. 4
 ت�سجع القيادة باملعهد با�ستمرار التح�ل اإىل العمل اجلماعي التعاوين امل�ستمر.. 5
 تهتم القيادة باملعهد باكت�ساب ولء امل�ظفني وحتفيزهم.. 6
تتبنى القيادة باملعهد برامج حتفيز امل�س�ؤولية جتاه املجتمع مثل )ال�سحة، ال�سالمة، حماية . 7

البيئة....الخ( .

ال�سيا�سات/ 2
وال�سرتاتيجيات.

تت�افر يف املعهد وحدة خا�سة ل�س�ؤون التخطيط والتط�ير.. 1
ميتلك املعهد خطة ا�سرتاتيجية معتمدة اأو �سيا�سات م�ثقة.. 2
تعتمد �سيا�سات/ ا�سرتاتيجيات املعهد على الحتياجات امل�ستقبلية للم�ستفيدين( الطلبة، . 3

املجتمع، امل�ظفني( .
تتكيف ال�سيا�سات/ ال�سرتاتيجيات مع متغريات البيئة املحيطة )الداخلية واخلارجية( .. 4
 يحر�ض املعهد على ن�رص ال�سيا�سات/ ال�سرتاتيجيات وتطبيقها ب�سكل دائم.. 5
يتم عمل مراجعة دورية لل�سيا�سات/ ال�سرتاتيجيات تهدف اإىل التح�سني.. 6

اإدارة امل�ارد 3
الب�رصية.

تتنا�سب اأعداد امل�ظفني احلاليني باملعهد مع حجم الأعمال املطل�بة.. 1
يتنا�سب م�ؤهل امل�ظف مع طبيعة عمله.. 2
يلتزم قطاع املعاهد الأزهرية بتعيني امل�ظفني اجلدد باملعاهد ح�سب معايري حمددة تتنا�سب . 3

وطبيعة الأعمال املطل�بة.
يهتم قطاع املعاهد الأزهرية با�ستقطاب الكفاءات العلمية.. 4
ي�فر املعهد للم�ظفني برامج تدريبية مربجمة ح�سب احلاجة التط�يرية لها.. 5
ي�فر املعهد للم�ظفني كافة ال��سائل التي متكنهم من اأداء اأعمالهم ب�س�رة مميزة.. 6
ي�جد ت��سيف لل�ظائف مبا يتفق مع ال�سيا�سات والإجراءات التي يق�م بها املعهد وتعدُّ اأ�سا�ض . 7

للتق�مي.
ي�ستخدم املعهد معايري حمددة لتق�مي اأداء العاملني به.. 8
يهتم املعهد بت�فري الإجراءات كافة للحفاظ على �سالمة اأمنهم وراحتهم امل�ظفني مثل . 9

)التاأمني ال�سحي، بيئة عمل �سحية ومريحة....الخ( .
يعمل املعهد على مكافاأة امل�ظفني مقابل تقدمي خدمات اإ�سافية للمعهد.. 10

اإدارة العمليات.4
ي�جد ت�سميم م�ثق للعمليات الأ�سا�سية باملعهد الأزهري.. 1
يت�افر اأدلة اإر�سادية )برو�س�ر( لتعريف امل�ستفيدين باملعل�مات املطل�بة للعمليات الأ�سا�سية . 2

يف املعاهد الأزهرية.
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املوؤ�رشات الفرعيةاملعايري الرئي�شةم

اإدارة العمليات.4

يهتم املعهد باإجناز الأعمال وفقا لنظام اجل�دة ال�ساملة ولي�ض احلد الأدنى لل��س�ل للنتائج.. 3
ي�جد حتديد وا�سح لل�سالحيات وامل�س�ؤوليات يف اجناز العمليات.. 4
يتم اإجراء حت�سني م�ستمر للعمليات للتخل�ض من الإجراءات الروتينية لت�فري ال�قت واجلهد.. 5
يتم تق�مي العمليات وتط�يرها ح�سب درا�سة م�ستمرة للبيئة املحيطة.. 6
ي�جد اهتمام بقيا�ض الأداء الفعلي للعمليات املختلفة با�ستخدام املقايي�ض العلمية.. 7

العالقات 5
وامل�ارد.

يت�ا�سل املعهد ب�سكل اإيجابي مع امل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى.. 1
يهتم املعهد باإيجاد قن�ات ت�ا�سل دائم مع الطلبة.. 2
ي�جد ات�سالت وعالقات م�ستمرة بني املعهد، والأطراف املجتمعية كافة.. 3
يحر�ض املعهد على بناء العالقات ال�دية مع العاملني وتعزيزها.. 4
تكفي امل�ارد املالية املتاحة �سن�ًيا املعهد الأزهري لتغطية نفقاته.. 5
ميتلك املعهد و�سائل الت�سال احلديثة )الإمييل، ال�سبكة الداخلية( بني مبانيه كافة.. 6
يهتم املعهد بدمج التكن�ل�جيا يف العملية التعليمية يف )املختربات، ال��سائل الإي�ساحية، . 7

الأجهزة املتقدمة....الخ( .
ي�سعى املعهد للح�س�ل على م�سادر معل�مات علمية حديثة( : مراجع، وكتب، وا�سرتاك . 8

الكرتوين...الخ( .
يت�افر يف املعهد ق�اعد بيانات �ساملة.. 9

يت�افر يف املعهد نظام حلفظ وتداول وا�ستدعاء ال�ثائق.. 10
ميكن ا�ستخدام ال�سفحة الإلكرتونية للمعهد لتقدمي خدمات للم�ستفيدين.. 11

6
الرتكيز على 

الطالب واإجراء 
البح�ث.

تعتمد �سيا�سة القب�ل باملعهد على اختيار الن�عية املتميزة، ولي�ض على اأ�سا�ض العدد اأو ال�سن . 1
فقط.

يتيح املعهد الفر�سة اأمام الطالب جميعهم للم�ساركة الإيجابية يف امل�اقف التعليمية واتخاذ . 2
القرارات.

ي�فر املعهد البيئة امل�سجعة لإجراء البح�ث من )التم�يل، واملختربات، الخ( .. 3
يعزز املعهد البحث العلمي من خالل امل�ساركة الفاعلة يف امل�ؤمترات العلمية والندوات وور�ض . 4

العمل.

نتائج الأعمال.7

نتائج تعلم الطالب.. 1
ر�سا الطالب. 2
ر�سا العاملني. 3
التاأثري على املجتمع. 4
فاعلية املعهد.. 5

التق�مي  اأ�سل�ب  على  الأزهرية  للمعاهد  امل�ؤ�س�سي  للتق�مي  املقرتح  الت�س�ر  ويعتمد 
الذاتي ملتابعة العنا�رص املقرتحة للتق�مي، وبخا�سة اأنه ي�سكل اأر�سية مهمة لالنطالق يف 
تطبيق الأ�ساليب والنماذج لالجتاهات احلديثة يف تق�مي امل�ؤ�س�سات التعليمية للتعليم قبل 

اجلامعي.
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فلسفة التقويم الذاتي للتصور املقرتح: 
يقدم التق�مي الذاتي املعتمد على من�ذج التميز املقرتح ما ل يقدمه غريه من اأ�ساليب 
ِحَدٍة  على  معهد  كل  اإدارة  ب��ساطة  ا�ستخدامه  اإمكانية  ي�فر  فه�  للج�دة،  الذاتي  التق�مي 
لإجراء تق�مي ذاتي با�ستخدام املعايري واآليات التق�مي التي يت�سمنها النم�ذج املقرتح دون 
حاجة ل�ستقدام جهات خارجية للتق�مي، ويف هذه احلالة ي�سمح النم�ذج املقرتح باملرونة 
يف ت�زيع الن�سب لكل معيار ح�سب ما يراه كل معهد منا�سب له، فلكل معهد فر�ض التح�سني 
ال�سفة  هي  الختالف  �سفة  ولكن  املعاهد،  من  عدد  عليها  يتفق  فر�سًا  جتد  قد  خا�سته، 

ال�سائدة يف فر�ض التح�سني لتلك املعاهد.
واملهتمني  واملعلمني  املعهد  �سيخ  من  الت�س�ر  يف  الذاتي  التق�مي  فريق  ويتك�ن 
باملعاهد الأزهرية، بحيث يك�ن لديهم الإمكانات العلمية والفنية مبعايري الت�س�ر املقرتح 
لتق�مي املعاهد الأزهرية؛ ومن ثم التعرف اإىل ج�انب الق�ة وال�سعف وج�دة الأداء ون�عية 
املخرجات بتلك املعاهد؛ وتتحدد اأهم وظائف التقومي الذاتي للت�شور املقرتح اإىل ثالث 

وظائف اأ�شا�شية هي: 
ال�ظيفة التك�ينية اأو البنائية: وهي تهدف اإىل حت�سني اأداء الأفراد واأداء املنظ�مة . 1

التعليمية باملعاهد الأزهرية ككل.
ال�ظيفة اخلتامية: وهدفها حتديد امل�سئ�ليات واملحا�سبية على الأداء.. 2
ال�ظيفة الإدارية وهدفها ممار�سة �سلطة الروؤ�ساء على املروؤو�سني بتلك املعاهد.. 3

من  جمم�عة  اإىل  املقرتح  بالت�س�ر  اخلا�ض  الذاتي  التق�مي  عملية  اإجراء  ويحتاج 
الإجراءات التي ميكن ت��سيحها من خالل ال�سكل التايل.

الشكل )8( 
 . مراحل التقويم الذاتي للمعاهد األزهرية في التصور المقترح)2( 

 )EFQM, 2006, P9( ،المصدر: بتصرف من الباحث باالعتماد على 
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الت�شور  يف  االأزهرية  للمعاهد  الذاتي  التقومي  اأن  ال�شابق  ال�شكل  يظهر  حيث 
املقرتح يحتاج اإىل: 

اإجراء  ♦ من  والأهداف  الأ�سباب  وت��سيح  به،  اللتزام  وتط�ير  التق�مي  ثقافة  ن�رص 
التق�مي.
التجهيز للتق�مي الذاتي من خالل اإعداد اخلطط املتعلقة به والأم�ر ال�اجب الرتكيز  ♦

عليها وم�ست�ى التق�مي.
ت�سكيل فريق العمل وم�ست�ى الإدراك وال�عي املطل�ب منهم وتدريبهم. ♦
امل�ؤ�س�سة  ♦ والرتكيز على حتقيق خطط  الفرق  والت�ا�سل بني  الت�سال  اإيجاد طرق 

ال�سرتاتيجية.
جمع املعل�مات وحتليلها وت�سجيل النتائج. ♦
 �سياغة خطط التح�سني، وو�سع الت��سيات.· ♦
لأنه  ♦ اخلط�ات  اأهم  من  هذه  وتعّد  الالزمة،  امل�ارد  وحتديد  اخلطط  تنفيذ  مرحلة 

بدونها يعّد التق�مي جمرد عمل ورقي ل عالقة له بالتح�سني امل�ستمر.
مراجعة م�ستمرة ودمج عملية التق�مي الذاتي �سمن عمليات امل�ؤ�س�سة الدورية. ♦

وعلى منحى اأخر، تتحدد طرق التقومي الذاتي املقرتح للمعاهد االأزهرية فيما 
ياأتي: 
الطريقة املمنهجة: ويتم التق�مي من خالل تعبئة مناذج معدة م�سبًقا لكل معيار . 1

والق�ة  ال�سعف  ونقاط  املعيار  لذلك  املعهد  تطبيق  طريقة  ت��سح  املقرتحة  املعايري  من 
واقرتاحات التح�سني.

طريقة ور�س العمل: حيث تق�م الإدارة العليا بكل معهد اأزهري بجمع معل�مات . 2
اإقرار اخلطط  اللتزام بتطبيق املعايري ويتم  العمل ت��سح مدى  وعر�سها من خالل ور�ض 

للتح�سني.
اال�شتبانات: ويتم التق�مي يف تلك الطريقة من خالل جمم�عة من الأ�سئلة امل�سممة . 3

لتق�مي الأداء ح�سب املعايري.
طريقة الربجمة: وت�ستخدم يف تلك الطريقة برامج حا�س�بية خا�سة يتم الإجابة . 4

عن اأ�سئلة متداخلة وخمتارة ثم يق�م الربنامج احلا�س�بي بتق�مي النتائج من خالل رج�عه 
اإىل قاعدة بيانات مرتبطة بنتائج معاهد اأزهرية اأخرى لذلك الن�ع من التق�مي.
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األدوار املنوطة بقطاع املعاهد األزهرية ممثلة يف شعبة التقويم املؤسسي: 
نظًرا لأن قطاع املعاهد الأزهرية هي اجلهة املن�ط بها الإ�رصاف العام على املعاهد 
اإن�ساء  احلالية  الدرا�سة  تقرتح  لذا  والتعليمية؛  والإدارية  املالية  املجالت:  يف  الأزهرية 
�سعبة للتق�مي امل�ؤ�س�سي للمعاهد بقطاع املعاهد الأزهرية واملناطق الأزهرية مبحافظات 
ميكن  االأزهرية  للمعاهد  املوؤ�ش�شي  للتقومي  املقرتح  الت�شور  �شوء  ويف  اجلمه�رية، 

اإجمال اأهم االأدوار التي يجب اأن ت�شطلع بها هذه ال�شعبة فيما ياأتي: 
اإعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية واأدوات التق�مي للت�س�ر املقرتح، وكذلك حتديد . 1

امل�ست�ى املعياري من النقاط لكل بعد من الأبعاد ال�سبعة ح�سب طبيعة كل منطقة اأزهرية.
تكليف فرق التق�مي باملعاهد وتاأهيلها قبل ممار�سة عملية التق�مي.. 2
متابعة التق�مي الذاتي لأداء املعاهد الأزهرية.. 3
درا�سة تقارير التق�مي الذاتي لفاعلية الأداء باملعاهد الأزهرية وحتليلها.. 4
اإ�سدار التقرير العام مل�ست�ى الأداء لكل معهد من املعاهد الأزهرية.. 5
ت�سميم برنامج قاعدة بيانات اإلكرتوين لنتائج التق�مي الذاتي للمعاهد الأزهرية.. 6
اعتماد اخلطط التط�رية اخلا�سة مبعاجلة الفج�ات التي اأ�سار اإليها التق�مي الذاتي . 7

للمعاهد الأزهرية.
األدوار املنوطة باإلشراف الرتبوي يف ضوء التصور املقرتح: 

يف �شوء الت�شور املقرتح للتقومي املوؤ�ش�شي للمعاهد االأزهرية يناط باالإ�رشاف 
الرتبوي )ممثالاً يف اإدارة التوجيه الفني بالتعليم قبل اجلامعي باالأزهر، واملوجهني 

الفنني، و�شيوخ املعاهد( باالأدوار االأتية: 
ن�رص ثقافة نظام التق�مي امل�ؤ�س�سي املقرتح باملعاهد الأزهرية.. 1
تكليف فرق التق�مي وتاأهيلها قبل ممار�سة عملية التق�مي.. 2
تنفيذ عملية التق�مي الذاتي ب�سفة دورية.. 3
اإعداد تقرير نتائج التق�مي الذاتي ح�سب من�ذج التق�مي املقرتح.. 4
بناء . 5 امل�ساهمة يف  معهد من خالل  كل  م�ست�ى  على  للطالب  التعلم  ن�اجت  تق�مي 

اختبارات حت�سيلية.
درا�سة تقارير التق�مي الذاتي لفاعلية اأداء املعهد وحتليلها.. 6
اإعداد خطط التط�ير والتح�سني يف �س�ء نتائج التق�مي.. 7
اعتماد اخلطط التط�يرية اخلا�سة باملعاهد الأزهرية، ودعمها ومتابعة تنفيذها.. 8
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منهجية تطبيق التقويم املؤسسي املقرتح باملعاهد األزهرية: 
الدرا�شة  االأزهرية تقرتح  لتطبيق الت�شور املقرتح للتقومي املوؤ�ش�شي باملعاهد 

تطبيق املنهجية االآتية: 
الأزهرية . 1 واملعاهد  الرتب�ي  الإ�رصاف  خالل  من  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  �سعبة  تق�م 

عام  كل  واحدة  مرة  للمعاهد  املقرتح-  امل�ؤ�س�سي  التق�مي  وفق  الذاتي-  التق�مي  باإجراء 
درا�سي يف الأ�سب�ع الثامن من الف�سل الدرا�سي الثاين.

التط�ير . 2 وخطط  الذاتي،  التق�مي  تقرير  الأزهرية  واملعاهد  الرتب�ي  الإ�رصاف  يعد 
والتح�سني ح�سب نتائج التق�مي.

تق�م �سعبة التق�مي امل�ؤ�س�سي مبراجعة تقارير التق�مي الذاتي والتاأكد من فاعلية . 3
اإجراءات التطبيق، ومدى منا�سبة خطط التح�سني امل��س�عة.

مبجالت . 4 تهتم  حت�سني  خطط  �س�ء  يف  ذلك  تتطلب  التي  للمعاهد  الدعم  ت�فري 
التط�ير باملعاهد.

ُيرفع للقطاع . 5 الأزهرية  العام لأداء املعاهد  اإعداد تقرير عام �سن�ي عن امل�ست�ى 
وم�سيخة الأزهر وفق من�ذج التق�مي امل�ؤ�س�سي املقرتح.

بع�ض  لعالج  التالية  الإدارية  الأ�ساليب  بع�ض  ا�ستخدام  احلالية  الدرا�سة  وتقرتح 
التق�مي  معايري  اأحد  يف  الذاتي  التق�مي  اأثناء  يف  تظهر  قد  التي  الق�س�ر-  اأو  الفج�ات– 

امل�ؤ�س�سي املقرتح باملعاهد الأزهرية والذي ي��سحه ال�سكل الآتي: 
الشكل )9( 

مقترح الستخدام بعض األساليب اإلدارية لعاج بعض المعايير الرئيسة 
بالتصور المقترح للتقويم المؤسسي بالمعاهد األزهرية  
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