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تعريف استراتيجية ضمان الجودة

مان هي السياسات واإلجراءات العملية التي تسعى الدولة من خاللها إلى ض
م جمع األدلة واستخدامها بشكل ممنهج من أجل مراقبة جودة نظام التعلي

.المدرسي إلى جانب تقويمها واالرتقاء بها

األدلة الكمية والنوعية•

ثمإنشاءها وتحليلها في كل من أنواع األدلة والعمليات المستخدمة •
االستفادة منها



التقويم الذاتي
للمدرسة 

تقويم مدى 
تقّدم الطالب 
في المراحل 

المبكرة

التقويم الخارجي

المؤهالت 
واالختبارات  
الوطنية في 
ةالمرحلة الثانوي

ن تقويم المعلمي
وقادة المدارس 
وقياس أدائهم

إشراك أصحاب 
المصلحة

لتعليم أفض

ودةالعناصر الرئيسية الستراتيجية ضمان الج

النهج يشّكل عنصرًا أساسيًا في وضع استراتيجية فّعالةاّتساق



المنافسة في"االرتقاء بمستوى الجودة من خالل تطبيق مبادئ •
على النظام المدرسي" السوق

أو

ن الجودة االستثمار بشكل استراتيجي في بناء القدرات الجماعية لتحسي•
على المستوى المدرسي والمحلي

تشّعب التوجهات في استراتيجيات ضمان الجودة 
"نظريات التغيير"الوطنية يعكس تباين 



"المنافسة في السوق"مواصفات نهج 

قدمي استخدام المقارنة العامة لألداء لتعزيز اختيار أولياء األمور بين م
.الخدمة واعتبار ضغط المستهلك حافزًا رئيسياً 

لينالعديد من مقّدمي التعليم المستق:"السوقحرية "تشجيع •
في اإلدارة" الدوائر الوسطى"تقليص دور •
إزالة القيود التنظيمية على قوة العمل التعليمية•
" اءاتاإلحص"وتحليالت " الحساسيةعالية "وضع االختبارات الوطنية •

لالستخدام العام
ارات على اتخاذ الخي" المستهلكين"التأكيد القوي على تشجيع •

وممارسة الضغط على إثر ذلك



"سوقالمنافسة في ال"التأثيرات السلبية المرتبطة بنهج 

الجودة والمخرجاتتباين •

المحلي المستوى عدم اّتساق المحتوى المقدم على •

تزايد عدم المساواة -خسارة الفئات الضعيفة من الطالب•

زيادة التركيز على ما ُيقاس وما ُينشر–اختزال المنهج •

هم التأثير السلبي على الروح المعنوية للمعلمين ومكانتهم ومهنيت•

ّوالت تهميش التعليم وتسطيحه، مما يحول دون حدوث تح"نزعة تميل إلى
اكتساب عميقة في جودة التدريس والتعّلم؛ الذي بدوره يمكن أن يقود  إلى

هارجريفز)"مهارات تفكير رفيعة المستوى إلى جانب ترسيخ الفضائل والقيم
(2010، عام سالبرجفي 



"بناء القدرات الجماعية"مواصفات استراتيجية 

من التركيز بداًل " منفعة عامة مشتركة"التركيز على التعليم باعتباره •
منفعة فردية بالمقام األول / عليه باعتباره فائدة 

جميع التركيز على تحقيق المواءمة بين أغراض وأهداف التعليم على•
أصحاب المصلحة" إشراك"مع أهمية –المستويات في النظام 

مين للمعل" رأس المال المهني"االلتزام باالستثمار طويل األجل في •
وقادة المدارس

تشجيع التعاون والتواصل بين المدارس بداًل من المنافسة•

ينفي المدارس والمعلمين كمحترفلغرس الثقة تعزيز االستعداد •



االرتقاء 
بالجودة 

والمخرجات

توفير الخدمات
وتطويرها بشكل 
استباقي يناسب 
السياق المحلي

األثرتقييم
على مستويات

متعددة

معرفة
"ما ُيجدي نفعاً "

انتشار المعرفة
بشكل فّعال

بين الممارسين

األبحاث وجمع 
المعلومات الخارجية

يعمل على إدخال تحسينات مستمّرة" نظام تعليمي"



اعيةموافقة االتحاد األوروبي على استراتيجية بناء القدرات الجم

راتيجيات تقدم بيانات المجلس األوروبي األخيرة التزامًا جماعيًا باست
ثقافة تعزيز الجودة والثقةضمان الجودة التي ترتكز على 

:هذه الثقافة التي

تهتّم باالرتقاء بالجودة بداًل من مراقبة الجودة•

تعمل على تعزيز االبتكار•

الناتجة عن شفافية مناسبة في حين تتجنب الضغوط السلبيةتقدم •
أساليب المحاسبية المرتبطة باالختبارات عالية الحساسية



التقويم 
المدرسي الذاتي

تقويم مدى 
تقّدم الطالب
في المراحل 

المبكرة

التقويم الخارجي

المؤهالت 
واالختبارات  
الوطنية في 
ةالمرحلة الثانوي

ن تقويم المعلمي
وقادة المدارس 
وقياس أدائهم

إشراك أصحاب 
المصلحة

تعلم أفضل

الثقة الصحة

الشفافية الموثوقّية

ية المبادئ التوجيه
ي للنهج المّتبع ف
أوروبا لضمان 

الجودة

العناصر الرئيسية 
الستراتيجية ضمان 

الجودة

لشباب توفير تجربة تعليمية أفضل ل
وضع استراتيجيات : في أوربا

متماسكة لضمان الجودة للتعليم
(  2018)المدرسي

https://publications.europa.eu
/s/hG2X



ة بناء التقويم الذاتي للمدارس في سياق استراتيجي
القدرات الجماعية

التركيز على التقويم الذاتي من أجل التحسين بداًل من المساءلة•

يتعين على جميع المدارس إجراء تقويم ذاتي ووضع خطط لالرتقاء •
بمستوى المدارس، مع تقديم توجيه يتسم بالبساطة والمرونة

وضع األطر المشتركة لمؤشرات الجودة بمشاركة قوية من الممارسين•

ها ُيمكن للمدارس االستعانة باألدوات والموارد والمهارات التي تحتاج•
بغرض التقويم الذاتي وتنفيذ مشاريع التحسين بفعالية

مل مع المدارس التي تععبر شبكات –التعاوني االستقصاء المهني تعزيز •
بعضها البعض على التحسين واالرتقاء بالمستوى



اء القدرات في إطار استراتيجية بن( التفتيش)التقويم الخارجي 
الجماعية

ة االّتجاه نحو أخذ عينات من المدارس من خالل برامج المراجعة المتناسب•
رارالقائمة على المخاطر بداًل من دورات المراقبة الثابتة عالية التك

ى بداًل ضمان أن تركز المراجعات على التطوير وأن تهتم باالرتقاء بالمستو•
تهدد " الحساسيةعالية "من النظر إليها على أنها ممارسات مساءلة 

"تدقيق"وليست " تدريب"فهي -األشخاص 

ر ضمان أن تعمل المراجعات الخارجية على استكمال وتعزيز عملية تطوي•
التقويم الذاتي بصورة فّعالة

ة استخدام مراجعات المواضيع بصورة استراتيجية على نطاق المنظوم•
للتعامل مع أولويات السياسات الحالية

اجعات التي تظهر في المر" أفضل الممارسات"بذل الجهد في سبيل اتباع •
ونشرها على نطاق واسع عبر النظام إلى جانب الجوانب المعرفية 

المستقاة من األبحاث والمصادر الدولية 



االستعانة بالمعلومات الواردة في امتحانات واختبارات أو
تقويمات المرحلة الثانوية في مراحل مبكرة

وقوف على االستخدام االستراتيجي لتحليل البيانات على مستوى النظام لل•
واإلجراءات/ مواطن القوة والضعف وتوجيه السياسات 

ائج لنت" قياس األداء"التأكيد على ضمان حصول المدارس على تحليالت •
امتحاناتها في ظل صيغ تدعم التقويم الذاتي

دام تقديم أوجه الدعم لضمان أن المدارس تمتلك المهارات الالزمة الستخ•
البيانات بشكل فّعال

ة التي ال الوطنية والمقارنات البسيط" التصنيفات"عدم التشجيع على إجراء •
ُتراعي السياق االجتماعي للمدارس

احل جمع البيانات الختامية بصورة محدودة على مستوى الدولة في المر•
ذر من بداًل من أنظمة االختبار الوطنية الموسعة ــ مع توّخي الحاألولية 

"الحساسيةعالية "مخاطر إيجاد بيئة 



إشراك أصحاب المصلحة وتقويم الممارسين

وغيرهم  االهتمام بتشجيع المدارس على إشراك أولياء األمور والطالب •
الذاتي باعتبارهم شركاء فاعلين في أنشطة التقويممن أصحاب المصلحة 

"ى السوقضغطًا عل"والتحسين بداًل من اعتبارهم مستهلكين ُيمارسون 

طوير والتي تهدف إلى تالمراجعة التي يقوم بها المعّلمونتعزيز إجراءات •
علم األسلوب وترسيخ ثقافة التطوير المهني المستمر طيلة حياة الم

المهنية

ء ومراجعة اإلجراءات التي تعمل على بناالقيادة االستثمار في تطوير •
"قادة التعلم"قدرات مديري المدارس على نطاق المنظومة باعتبارهم 



ة استراتيجيات شاملهناك بعض التحديات الشائعة عند وضع 
لضمان الجودة

والشفافيةالثقةتحقيق التوازن بين •

لكل مدرسة على حدة وللنظام" الذكية"كيفية ضمان المساءلة العامة •
…المدرسي

"  الخطورةعالية "سلبية مع تجّنب إرساء ثقافة مساءلة …•

الصدق والثباتالتوازن بين تحقيق •

المدرسة بما يحقق العدالةتقويمات صادقة وقوية ألداء كيفية إعداد •
".والعشرينالواحد القرن خالل "بصورة كاملة في تطوير المتعلم 

ولة وتجّنب اإلفراط في االعتماد على ما يمكن قياسه أو اختباره بسه… •
بطرق موحدة




