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، فهو أداة فعالة عتماد كجسر لذلك التكامل املنشود، من خالل طرح االايلرتبوي بني التعليم العام والعتتناول الورقة مفهوم التكامل ال مستخلص:ال

، أحد أبرز وسائل التقومي والقياس ، والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير والتحسني املستمر، ألنهرة لضمان جودة العملية التعليميةومؤث
 . من التعامل مع طبيعة العصر حتقيق مستوى عال   كذلك يساهم يف  ، واقيقه، أو من مستويات حتل ضرورة للتأكد من حتقيق األهدافويشك

ت الدولية هدفت الدراسة بناء تصور مقرتح لالعتماد األكادميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي، ومت ذلك من خالل استعراض أهم املمارسا
 متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعيةوينطلق من أن لة بالنموذج األمريكي . اليت تستخدم االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي واملتمث

، يساهم يف رفع رسي )العام( واألكادميي )العايل(بناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املد. فف مجيع اجلهات املرتبطة واملعنيةهد وهو. الشاملة
 ، وحتقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية .ميليجودة خمرجات النظام التع

املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم ، األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية اهليئة، هيئة تقومي التعليم العام ،  وزارة التعليم، اجملتمع : )مكونات التصور
 وخرجت الورقة مبجموعة من التوصيات . .(اجلامعات ، املدارس ،  العايل
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 مقدمة

، هو القادر على التوظيف النظام التعليمي املتكامل
، رية واملادية لتحقيق رؤيته بتميزاته البشوإمكاناألمثل لطاقاته 

القيادية، والفنية، مليات من خالل التحسني املستمر للع
إلنسانية ، بأقل جهد وتكلفة ووقت، مع ، واواإلشرافية

ضا املستفيد ، من أجل حتقيق ر التطوير الدائم ملخرجاته
، فعليه واجملتمع وتوقعاهتما. وال يقف هذا النظام عند ذلك

تبين جمموعة من املفاهيم اليت تساهم يف ضمان استدامة متيزه 
، من ام اجلودة والعمل مبفهوم ضماهناظوتكامله . تطبيق ن

األنظمة التعليمية خالل االعتماد هو السبيل لتواكب 
ت والتحديات احلالية ، و لتواجه املشكالمتطلبات العصر

لضمان جودة العملية فهو أداة فعالة ومؤثرة  واملستقبلية،
، والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير التعليمية

، ه أحد أبرز الوسائل لتقومي وقياستمر، لكونوالتحسني املس
ل ضرورة للتأكد من حتقيق األهداف، أو من ويشك

 .مستويات حتقيقها
فاملفتاح لتحسني تعلم الطالب، هو ضمان حدوث تعليم 

، و يف أكثر األوقات أكثر الفصول الدراسية، يف أكثر جودة
 .(DuFur,and Mattos,2013: 34) . 

، ة الشاملة يف املؤسسات التعليميةواملقصود بضمان اجلود
ومة متكاملة شاملة  تقومي جودة املؤسسات التعليمية كمنظ

وهي عملية مراقبة مستمرة  وجماالهتا. بعادهاأكل مكوناهتا و 
، ومستوى اجلودة وخمرجات املؤسسة ،ملدخالت، وعمليات

يقه ، مقارنة باملستويات الذي حققته ، أو تعمل على حتق
 .( 21: 2009)العبيدي ، أو الدولية  ،عربيةالوطنية، أو ال

( هو Accreditation in Educationواالعتماد يف التعليم )
، من خالل كونه من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة واحد

، ويكون نتيجة اقبة اجلودة وضماهنا يف التعليمعملية ملر 
للتفتيش، أو للتقييم ، أو كليهما معاً، و يتم من خالله 

، أو أن براجمها تليب املعايري على أن املؤسسة التعليمية التعرف
 . (Bernhard,2011: 51) الدنيا املقبولة .

وهو عملية تقييم ختضع هلا املؤسسة أو أحد براجمها 
، ويقوم بعملية التقييم إحدى هيئات طوعية منها مببادرة

تلك املؤسسة أو االعتماد استنادًا ملعايري حمددة ، مث تقرر أن 
بعد احلد األدىن من املعايري فيصبح  ستوىفالك الربنامج قد ذ

 . (202 : 2011زمنية حمددة )خليل ، دةمعتمداً ملذلك 
عتماد يف ة ألطر ضمان اجلودة و االالعناصر الرئيسأما 

كن مجعها يف األبعاد اخلمسة ،  ميالتعليم مبختلف مناذجها
ج ، بيئة ية: التحصيل العلمي للطالب والتقدم ، املنهتاآل

وهي  .(Cuttance,2005) ، املشاركة اجملتمعية، اإلدارةالتعلم
 .التعليمي بشقيه العام والعايل عناصر ميكن تطبيقها يف النظام

تشهد اململكة العربية السعودية جهودًا حثيثة يف التطوير 
رغم أن تطبيق اجلودة ، وعي للتعليم بشقيه العام والعايلالن
، تيشهد العديد من الصعوبا ،لتعليمييف النظام ااالعتماد و 

 ،(1428)احلسني ،  اخلارجيةو متمثلة يف املعوقات الداخلية 
)العضاضي،  (،1428، )الديب ،(1428، قرانو  )العارفه،
ديد من اجلهات وهناك الع (.1436،  ، )الريس(2012

عليم، هيئة تقومي التعليم : وزارة التاليت تشارك يف ذلك، وهي
، املركز الوطين األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية ، اهليئةالعام

 للقياس والتقومي يف التعليم العايل.

 مشكلةال

مشرف بوصفه لسابقة وجد الباحث من خالل خرباته ا
باملنطقة الشرقية،  لتعليملتطوير يف اإلدارة العامة ختطيط و 

يف مطالب  ا، وباحثً ومنسقًا جلائزة الرتبية والتعليم باملنطقة
عضو هيئة بوصفه معوقات تطبيق اجلودة واالعتماد ، وحالياً و 

، أن هناك ة السنة التحضريية جبامعة الدمامتدريس يف عماد
، وكذلك بني اجلهات املعنية تعليم العام والعايلفجوة بني ال

، ململكة العربية السعودية وتقوميهيف إدارة النظام التعليمي يف ا
جتويد النظام  إىل هدفيجلميع ، رغم أن ايف الرؤية اوتباينً 

إقامة و . ستوى الكفاءة والفاعلية ملخرجاتهالتعليمي ورفع م
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يؤكد على  لتكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايلمؤمتر ل
 . ذلك

 التعليم مستوى خمرجات هناك معاناة حقيقية من اخنفاض

، و ضعف تقومي عملية التعليم اململكة العربية السعودية يف
، لم، وعدم وجود نظام حماسبة )وزارة الرتبية والتعليمتعوال

1433 : 78).  
، ئدة، واالستفادة من التجارب الراومن خالل البحوث

، العام والعايل عليمتميكن التغلب على هذه الفجوة بني ال
 .ليت حتد من حتقيق التكامل بينهماا العقباتوجتاوز 

لتعليم العام رتبوي بني اتتناول الورقة مفهوم التكامل ال
، طرح االعتماد كجسر لذلك التكامل ، من خاللوالعايل

 هوميمن خالل ربط اجلهات املعنية بإدارة النظام التعليمي وتق
، وفقًا لتصور مشرتك يساهم يف حتقيق هذا واعتماده

، ميكن التغلب على يتعن السؤال اآل جابةيف اإلو التكامل. 
 :مشكلة الدراسة

عتماد األكاديمي كجسر للتكامل ما التصور المقترح لال
 بين التعليم العام والجامعي

 األهداف
استعراض أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد  .1

 بشقيه األكادميي واملدرسي .
بناء تصور مقرتح يوظف االعتماد األكادميي كجسر  .2

 للتكامل بني التعليم العام واجلامعي.

 األهمية 
ة بإدارة اعد اجلهات املعنيتقدم الورقة تصور مقرتح يس -

، حنو واعتماده، يف توحيد جهودهم هالنظام التعليمي وتقومي
حتقيق رؤية مشرتكة قائمة على جتويد النظام التعليمي ورفع  

 كفاءته .
 الكمية الكفاءة لرفع تساهم الورقة يف اجلهود احلثيثة -

يف  بفاعلية اإلسهام خالل ، منللنظام التعليمي الداخلية

 اهلدر نسب من إىل التخفيف سعياً  ،التعليمية لعمليةا تطوير

 .العامل يف تعليمي أي نظام منه يسلم ال الذي املايل
تؤكد الورقة أن مفتاح التطوير يف النظم التعليمية يكمن  -
 . العائد من االستثمار يف الطالب، ألهنم ثروته احلقيقيةيف
بتميز  الية واملستقبليةحيقق النظام التعليمي أهدافها احل -

، وبذلك يؤدي دوره بصورة فاعلة وذات كفاءة عالية خمرجاته
 عدا، وهذا ما يسالشاملة تساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية

 .االعتماد يف حتقيقه  على
 األسئلة 

عتماد بشقيه ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق اال .1
 .األكادميي واملدرسي

، كجسر للتكامل يتصور املقرتح لالعتماد األكادميما ال .2
 بني التعليم العام واجلامعي.

 منهج البحث

لوصفي، ملالءمته استخدم الباحث يف هذه الورقة املنهج ا
مراجعة األدبيات النظرية  ، من خالللطبيعة موضوعها

 .ها؛ بغرض حتقيق أهداف الورقةوحتليل

 حدود الدراسة

سة على بناء تصور مقرتح لالعتماد ار هذه الد اقتصرت
دميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي بني األكا

اده يف اجلهات املعنية يف إدارة النظام التعليمي وتقوميه واعتم
، من خالل عرض أهم املمارسات اململكة العربية السعودية
عتماد بشقيه األكادميي واملدرسي. الدولية اليت تطبق اال

عام اجلامعي ن ال، خالل الفصل الثاين موطبقت هذه الدراسة
 .هـ1437ـــ  1436
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 المصطلحات

 (:Accreditation in Education) االعتماد في التعليم
، من خالل من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة هو واحد

 التعليم، ويكون نتيجة عملية ملراقبة اجلودة وضماهنا يف كونه
، أو كليهما معاً، و يتم من خالله للتفتيش، أو للتقييم

، أو أن براجمها تليب املعايري أن املؤسسة التعليمية ىالتعرف عل
 . (Bernhard,2011:51) الدنيا املقبولة .

، من قبل هيئة حملية العتماداحلصول على شهادة ا وهو
 .أو دولية، وذلك لتحقيق معايري هذه اهليئة قليميةإأو 

 :التكامل
املوحدة بني اجلهات املعنية يف إدارة النظام  اجلهودهو 

، يف اململكة العربية السعوديةتعليمي وتقوميه واعتماده ال
يق الكفاءة والفاعلية يف اهلادفة لتجويد النظام التعليمي وحتق

 .خمرجاته

 الدراسات السابقة

تعدد الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد  مع 
، وبعض على مستوى مؤسسات التعليم العايل األكادميي

 فإن  ، ق االعتماد املدرسي تناولت تطبيالدراسات اليت
 : بعض الدراسات اليت تربط بينهماالباحث مل جيد إال

االعتماد : "(، بعنوان1428، عبدالوهاب )دراسة النجار .1
األكادميي ملؤسسات إعداد املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة 

 يف مؤسسات التعليم العام " .
إىل التعرف على أمهية عمليات االعتماد  الدراسةهدفت 

األكادميي ملؤسسات إعداد املعلم، ومسامهتها يف حتقيق 
، ج هذه املؤسساتاجلودة يف التعليم العام من خالل خري

. عمله يف مدارس التعليم العاميف جمال و  ،هو املعلمو 
أوضحت نتائجها أنه حىت تكون املؤسسة التعليمية جديرة و 

للتقدم للحصول على االعتماد األكادميي يشرتط فيها أن 
 ، و اليت تشمل : ملقومات األساسية لذلكلديها ا وجدت

 وجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمة. -
 أن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها. -
موارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف امتالك مصادر و  -

 التعليمية.
وجود نظام لتوثيق أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف  -

 عليمية.الت
 دالئل على أن املؤسسة حتقق أهدافها. -
استمرارها يف  ضمانات تؤكد مقدرهتا على إمكان وجود -

 حتقيق رسالتها وأهدافها. 
(، بعنوان: مستقبل 2012) Eaton, Judith Sدراسة  .2

هر : هل ميكن للنموذج اجلماعي أن يزداالعتماد األكادميي
 تأثري التحول للملكية العامةو يف سياق التأكيد احلكومي، 

 ؟ وكذلك تأثري التقنية ؟ وكيف
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستقبل االعتماد األكادميي 

، يف ظل التأكيد  يف الواليات املتحدة األمريكيةليم العايلللتع
تأثري كذلك تأثري التحول للملكية العامة و و احلكومي عليه 

 :نتائج من أمههاإىل . و توصلت الدراسة التقنية
يشهد االعتماد األكادميي تغيريًا كبريًا يف الواليات املتحدة 

حلكم على ا السلطة التنظيمية احلكومية، و ذلك حنو مثل
لالعتماد ، ومتفوقًا على النموذج اجلماعي توسع اجلودة

. فالنمو اهلائل يف اإلنفاق العام واخلاص املتعلق مبراجعة اجلودة
، ل العامليعلى التعليم العايل ، وااللتزام مبفهوم حرية التواص

، العامة حداث قدر أكرب من احملاسبيةوالدعوات املستمرة إل
لسياسات العامة ، وتأثري العامة يف ا منو التحول للملكيةو 

 ، مجيعها ساهم يف هذا التغيري .التقنية
وهذا التحول قد  وخاصة خالل السنوات الست املاضية،

، لكل من االعتماد والتعليم العايلحتدى القيم األساسية 
ناجحة حىت  د  ويهدد حاليًا املمارسات األكادميية اليت تع

ة من قبل األكادمييني وحق : احلكم على اجلودمثل، اآلن
ويف الوضع املثايل ميكن  .سسة يف تقرير مصريها ومستقبلهااملؤ 

أن يصل االعتماد األكادميي إىل النقطة اليت تكون فيها 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Eaton,+Judith+S/$N?accountid=142908
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ة للتأكيد على قيمة اخلصائص الرئيساحلكومة على استعداد 
 :عليم العايل واالعتماد األكادميي، وهيللت

، واحلرية األكادميية، ة األقرانع، مراجؤسسيةاالستقاللية امل
 فوق كل شيء القيادة املؤسسية األكادميية.و 

يادة ويف حال توسع التغريات بصورة شاملة ، فإن ز 
، ولكن من الضروري على السلطة احلكومية أمر مستبعد

األوساط األكادميية العمل الحتواء التوسع واحلفاظ على 
من اإلجراءات اليت ل عدد القيم األكادميية األساسية من خال

  :تشمل
التأكيد جمدداً على دور  ،زيادة الدعوة لالعتماد األكادميي

اللتزام بتعزيز احملاسبية ا املؤسسات يف توفري القيادة األكادميية،
 ، وإعادة النظر يف هنج العمل مع احلكومة االحتادية.العامة

ضمان ان: "، بعنو Bernhard,Andrea (2012)دراسة  .3
دراسة حالة وحتليل  لتعليم العايل دولياً جلودة يف اا

 " مقارن
هدفت الدراسة إىل التعرف على التطورات اإلضافية ذات 

، وكيف ميكن إدارة نظام ضمان بنظام التعليم العايل الصلة
، ومشلت الدراسة دول بنجاح يف التعليم العايل دولياً  اجلودة

 املتحدةالواليات )ية: ت( اآلOECDمنظمة التعاون والتنمية )
. اسرتاليا، فلندا، أملانيا( ،األمريكية، اململكة املتحدة ، كندا

 :نتائج من أمهها إىل وتوصلت الدراسة
التعليم العايل أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجيع أنظمة  -

حتظى حبوافز كبرية اليت مت مالحظتها، هي حتت التحول و 
من أجل أن حتسن وبصورة كبرية من وضع سري نظام 

 ن اجلودة.ضما
بطبيعة احلال ليس هناك حل واحد على النحو الذي من  -

جلميع الدول شأنه أن يكون هو الوسيلة األكثر مناسبة 
  .اليت مشلتها الدراسة

ومع ذلك يظهر النهج الوطين جلميع الدول اليت مشلتها  -
الدراسة أهنا حتاول اتباع اخلصوصيات الوطنية والتطورات 

 .هنفسالدولية يف الوقت 

وهتدف مجيع الدول اليت مشلتها الدراسة لزيادة التعاون  -
، وهبذه قطاب املزيد من الطلبة من اخلارجالدويل الست

، وكذلك مت التأكيد طريقة يتم توليد املزيد من الدخلال
نها وعلى تقدمي التعليم العايل على النهج الوطين لكل م

 البحث العلمي .و 
فضل استعدادها ينبغي أن تكون نظم ضمان اجلودة يف أ -

، والذي أصبحت يف منطقة التعليم العايل الدوليةوذلك 
، وتوليد متزايدة حنو التنافسية يف السوق موجهة وبصورة

طالب الدوليني )الرسوم مصادر دخل خمتلفة من خالل: ال
على الدوليني أو عقود األحباث مع الشركاء ، الدراسية(

 .سبيل املثال
يتأثر متويل التعليم  إذالية السيما يف أوقات األزمة امل -

يؤمن جودته بصورة مرتفعة  ، والتعليم العايل عليه أنالعايل
كون قادرة على املنافسة ت، لوكذلك موارده املالية ،وعالية

يل وعلى حنو متزايد مع غريه من مقدمي التعليم العا
 املنطقة العاملية . هومتنوع يف هذ

ية مع هذه املؤسسات اليت تتفاعل بصورة أكثر فاعل -
الدخل( واملنافسة الضغوط املتعلقة باخنفاض املوارد املالية )

، بني املؤسسات، وكذلك للحصول على أفضل الطالب
على  اجودة األداء قادرً لضمان  امن املتوقع أهنا متلك نظامً 

 مواجهة التحديات يف العقود املقبلة.
تقدم هذه الدراسة مزيدًا من الوضوح إلظهار كيف يتأثر  -

 عاجاًل  لتعليم العايل بضمان اجلودة وكذلك تقدم نداءً ا
ملؤسسات التعليم العايل اليت ليست على الطريق حنو 

 ضمان جودهتا.
ات إلنشاء نظام ضمان وخرجت الدراسة بأربع توصي -

أخذت يف ، استمدت من نتائج البحث و جودة األداء
ت ل، : الَتكَ يةتاآل ةربعة املفاهيم النظرية الرئيساالعتبار األ

 .والتدويل ،اخلصخصة ،التنوع

 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –رتبية وعلم النفس جملة رسالة ال

 

48 

 التعليق على الدراسات السابقة

اليت املقومات األساسية  (1428 ،النجار)دراسة تناولت 
عمليات االعتماد األكادميي ملؤسسات  جيب أن تتوفر لتنفيذ

العام من إعداد املعلم، ومسامهتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم 
يف جمال عمله املعلم، و خالل خريج هذه املؤسسات، و هو 

رتبوي م مع فكرة التكامل ال. هذا يتواءيف مدارس التعليم العام
 ، والذي ننشده . بني التعليم العام والعايل

التعرف على ( Eaton,2012يف املقابل تناولت دراسة )
مستقبل االعتماد األكادميي للتعليم العايل يف الواليات 

وتأثري ، احلكومي عليه التأكيد، يف ظل املتحدة األمريكية
ل من االعتماد والتعليم القيم األساسية لك يحتدذلك يف 

الحتواء التوسع واإلجراءات اليت جيب أن تتبع ، العايل
وتوضح  .القيم األكادميية األساسيةهذه واحلفاظ على 

راسة أمهية التوافق بني توحيد رؤية اجلهات املعنية يف إدارة الد
واحلفاظ  ،اده يف اململكة العربية السعوديةالتعليم وتقوميه واعتم

وجه املنشود حنو ، وكذلك التعلى استقاللية اجلامعات
فقد  (Bernhard,2012أما دراسة ) .استقالل املدارس

الدول اليت  يف مجيع أنظمة التعليم العايلأن إىل توصلت 
حتت التحول وحتظى  كانتمت مالحظتها ،  و مشلتها الدراسة 

من أجل أن حتسن وبصورة كبرية وضع سري  ،حبوافز كبرية 
حتاول اتباع اخلصوصيات  هاعومجي ، نظام ضمان اجلودة

وهنا حنن لن  .هنفسالوطنية والتطورات الدولية يف الوقت 
ي، تشمل مخنتلف عنهم يف تفعيل رؤية تكاملية للنظام التعلي

اده يف إدارة التعليم وتقوميه واعتمب مجيع اجلهات املعنية
، اخلصوصيات الوطنية، وتراعي العربية السعودية اململكة

 . نفسه الوقتبوالتطورات الدولية 

 النتائج

ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد بشقيه  .1
 األكادميي واملدرسي .

 :هذا السؤال إلجابة عنا
، وخمرجاهتا جلامعات هي خمرجات التعليم العاممدخالت ا

فبعدما استعرض التعليمي،  حملصلة النهائية للنظامهي ا
 :يفات الدولية للجامعات يف العامل، وهيالباحث أهم التصن

 .(THES( .)THES,2015تصنيف ) -
 م.2014- 2015( ARWUتصنيف ) -
(ARWU,2015.) 
 - 2014( QSتصنيف كواكواريلي ساميوندز الربيطانية ) -

 ( .QS,2015. )م2015
 - 2014س العاملي للجامعات تصنيف الويبومرتك -

 ( .Webometrics,2015. )م2015
، تسيطر على وجد أن مؤسسات النموذج األمريكي

، وتتمحور فيه أهم التصنيفاتاملراتب األوىل يف مجيع هذه 
األكادميي املمارسات الدولية اليت تستخدم االعتماد بشقيه 

، على النحـو وسيتم استعـــراض هذا النمـــوذج، واملدرسي
 :اآليت

 :متحدة األمريكية في االعتمادت النموذج الواليا
 :تمهيد

لألنظمة غري املركزية  منوذجاً نظام التعليم األمريكي  د  يع
اليت يرتك للواليات واملقاطعات واملدارس مساحة واسعة 

ولية التعليم يف ؤ مس للتطوير والعمل التعليمي. وبالرغم من أن
ة ، إذ احلكومة لكل والية أو لإلدارات احملليةأمريكا مرتوك

ا جيب أن يتعلم التلميذ األمريكية )الفيدرالية( ال حتدد ماذ
أي مادة يف  ة، وماذا جيب أن يكون مستواه يف أياألمريكي

، إال أن قسم الرتبية )وزارة مستوى من املستويات التعليمية
 الرتبية( يف احلكومة الفيدرالية يضع اخلطوط العريضة للتعليم

، (National Standards)مثل املعايري الوطنية لكل مادة 
، . )احمليسن (National Goals) واخلطط الوطنية البعيدة

2002: 6  . ) 
م عن الدول األعلى 2014تقرير بريسون لعام  وحبسب

، فقد حلت لمي واملهارات املعرفيةيف العامل يف التحصيل الع



 االعتماد األكادميي جسر التكامل بني التعليم العام واجلامعي )تصور مقرتح( :ناصر بن سعود  الريِّس
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 ، وقد كانت( عاملياً 14األمريكية املرتبة ) الواليات املتحدة
  PEARSON. )م2012( يف عام 17تبة )حتتل املر 

REPORT,2014.P20. ) 
وحيدد الرئيس األمريكي باراك أوباما أمهية التعليم من 

واحد : "إذا كنا نريد أن تقود أمريكا القرن اليتاآلخالل 
من إعطاء اجلميع ، فليس هناك ما هو أكثر أمهية والعشرين

ما قبل  ، من اليوم الذي تبدأ فيه مرحلةأفضل تعليم ممكن
. وأوباما الذي تبدأ فيه حياهتم املهنية " املدرسة ، إىل اليوم

ة مية متقدمة حول أربعة أهداف رئيسلديه إصالحات تعلي
 هي:

و تقييمات أفضل، من شأهنا أن تساهم يف  عاليةمعايري  .1
يف مكان  مواًء يف الكلية أإعداد الطالب للنجاح س

 .العمل
املعلمني تقدمي وير، و جهود طموحة لتوظيف، وإعداد، وتط .2

 إذ، وخاصة يف الفصول الدراسية ومديري املدارس الفعالة
 تشتد احلاجة إليهم .

عدة مساات ذكي لقياس منو الطالب و جناحه، و نظام بيان .3
 .املعلمني يف حتسني التعليم

اهتمام جديد وجهد وطين يتوجه حنو املدارس اليت حتقق  .4
 . (The White House,2013) امتدنيً  أداءً 

 نشأة االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية وتطوره :
االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل أكثر 
من مئة عام نتيجة االهتمام اجلماهريي جبودة التعليم مبا خيدم 

 .(eaton,2012A: 1املصلحة العامة . )
، نشأت أجل ضمان مستوى أساسي من اجلودة ومن

ريكية بواسطة ماد يف الواليات املتحدة األمممارسة االعت
، ومن خالل تقييم األقران من إجراءات غري حكومية

تعليمية املؤسسات والربامج التعليمية. واعتمدت اجلمعيات ال
( املعايري اليت الوطين ماًء من النطاق اإلقليمي أسو اخلاصة )

، وكذلك طورت س صفات الربنامج التعليمي السليمتعك
لتقييم املؤسسات أو الربامج لتحديد ما إذا كانت إجراءات 

أو مل تكن تعمل يف املستويات األساسية للجودة .                                                
 ( U.S. Department of Education, 2014). 

االعتماد هو وسيلة طوعية لضمان اجلودة وضعت منذ 
واملدارس الثانوية  عاتسنة من قبل اجلام 100أكثر من 

من  ، وهتدف يف املقام األول للتمييز بني املدارساألمريكية
خالل تقيدها مبجموعة من املعايري التعليمية. ويتم استخدام 

، ومت إثبات اليوم على مجيع مستويات التعليم عملية االعتماد
قدرة االعتماد يف قياد فعالية أداء الطالب والتحسني املستمر 

 (School Accreditation ,2012:4). تعليم يف جمال ال
الواليات املتحدة  يفويعد االعتماد املدرسي       

تستند إليها اإلجراءات  اليتاألمريكية من أهم العوامل 
احلكم على أن املؤسسات التعليمية قد  يفوالقرارات الرمسية 
، ولذلك دىن من متطلبات اجلودة التعليميةاستوفت احلد األ

لواليات املتحدة األمريكية بإنشاء اآلليات املناسبة اهتمت ا
تتابع جودة أداء هذه املؤسسات وإجراءات اعتمادها  اليت

توجيهات ومرشد للمدارس األخرى  نزلةوجتعل نتائج املتابعة مب
 ( .85 : 2010ناس ،تسعى إىل االعتماد املدرسي ) اليت

ة يف وحتسني اجلوداالعتماد هو الوسيلة األساسية لضمان 
. وجند أن مجعية نيو إجنالند للمدارس والكليات التعليم العايل

م(، قد اعتمدت معايري 1885واليت أنشئت يف عام )
، م(1929لعضوية فيها وذلك يف عام )للحصول على ا

م( . وكذلك جند 1954وبدأت يف تقدمي االعتماد يف عام )
م( 1847أن اجلمعية الطبية األمريكية اليت أنشئت يف عام )
م(. 1905قد بدأت تصنيف الكليات الطبية يف عام ) 

(eaton,2012B: 8). 
م ( تعاونت مؤسسات التعليم العايل يف 1871ويف عام )

سة الواليات املتحدة األمريكية مع املدارس الثانوية هبدف درا
قامت جمموعة من أعضاء  إذ، بعض القضايا اليت هتم الطرفني

 University of Michiganهيئة التدريس جبامعة متشيغان 
بزيارة املدارس الثانوية بالوالية للتأكد من أهنا حتظى بقدر من 
الكفاءة والفاعلية اليت تسمح بقبول خرجييها يف اجلامعات 
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للراغبني يف االلتحاق  بداًل من اختبارات القبول اليت تعد
م( تطور التعاون بني مؤسسات 1887. ويف عام )باجلامعات
يل مع املدارس الثانوية حينما اشرتكت أكثر من التعليم العا

والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي واعتماد املدارس الثانوية . 
 ( .98 : 2007، حامد)

لتعليمية الثانوية يف إقليم ولون عن املؤسسات اؤ مث قام املس
يف ( وأقاليم أخرى بالشروع New Englandجنالند )إنيو 

، وذلك هبدف التغلب على ادتنظيم هيئات إقليمية لالعتم
، وظهرت أول مؤسسة يف جمال بولمشكالت املعايري و الق

جنالند إم( عرفت باسم مجعية نيو 1885) عاماالعتماد 
. وبذلك (NEASCللكليات واملؤسسات التعليمة الثانوية )

عاون تطوعي مشرتك بني انبثقت فكرة االعتماد من ت
حتسن الوضع ، هبدف اجلامعات واملؤسسات التعليمية

الرتبوي ومناقشة بعض القضايا املهمة ، وكان نتيجة هذا 
قليمية لالعتماد إالتعاون تطوره إىل إنشاء مجعيات 

 :2011ي تشرتك فيها أكثر من والية . )خليل ، األكادمي
189) . 

م م( تطور التعاون بني مؤسسات التعلي1887ففي عام )
املدارس الثانوية  مريكية معالعايل يف الواليات املتحدة األ

حينما اشرتكت أكثر من والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي 
 .(99: 2007واعتماد املدارس الثانوية . )حامد ، 

( أن من أهم األحداث م2003)  Chengويذكر تشنج 
اليت شهدها تاريخ إصالح التعليم يف النصف الثاين من القرن 

، هور حركة املعايريدة األمريكية ظالعشرين يف الواليات املتح
، واملادة رسة شاملة املعلما إلصالح واقع املدواليت كانت دافعً 

، واإلدارة املدرسية. وميكن الرجوع إىل بدايات الدراسية
س يف الواليات املتحدة األمريكية، االعتماد الرتبوي للمدار 

، وقد نشأ استجابة لالهتمامات ألكثر من مائة وثالثني عاًما
ماية الصحة العامة واألمان وخلدمة الصاحل اليت هدفت حل

. ومنذ النصف الثاين من القرن 1867العام منذ عام 
العشرين حظيت حركة االعتماد باالهتمام وبدأت اجلهود 

العملية وظهرت مؤسسات وهيئات االعتماد على امتداد 
الواليات املتحدة. ويعتمد نظام االعتماد يف الواليات املتحدة 

ى هيئات غري حكومية، تقوم بالتقييم. وقد األمريكية عل
انتشرت هذه اهليئات تدرجيًيا على املستوى احمللي والوطين، 
بغرض وضع مستويات جودة للربامج، ووضع إجراءات 
لتقييمها، والتأكد من حتقيقها للمستويات املقبولة. ويعتمد 
مدير مكتب الرتبية الفيدرايل ــ بنص القانون ــ اهليئات اليت 

نح االعتماد للمدارس يف ضوء معايري حمددة. ويعد احلصول مت
على شهادة االعتماد من اهليئات املتخصصة مسوًغا ومؤهالً 

لى دعم مايل من احلكومة حلصول املؤسسة التعليمية ع
 .هادة هيئات االعتماد غري الرمسية، و ال يعتد بشاملركزية

 .(148 :1432اخلليج، لدولمكتب الرتبية العريب )
االعتماد هو اخرتاع أمريكي ىل أن مفهوم إتشري الدالئل و 
، مراجعة مجاعية يضطلع هبا متطوعون، وألنه عملية حبت

فالواليات املتحدة األمريكية تعتمد على نظام تطوعي غري 
ن يرفضون فكرة النظام و فاألمريكي حكومي لضمان اجلودة ،

العيش يف  التعليمي الفدرايل وحيرتمون االختيار ويدركون أمهية
 (.156 :1428، البهواشىجمتمع دميقراطي  )

وتسعى املدارس واجلامعات يف الواليات املتحدة طوعاً 
. ومينح العتماد من اهليئات غري احلكوميةللحصول على ا

االعتماد املؤسسي عن طريق اجلمعيات الست اإلقليمية 
 .(83 : 2009)عبد املعطي ،  اتوالوطنية للمدارس والكلي

( أنه عندما جاء 2006ر البيالوي وآخرون )و يذك
اجلمهوريون مت تشجيع الواليات مؤخرًا على إصدار معايري 
لكل والية، لتحقيق خطوات حنو الالمركزية. ونظرًا لعدم 

ليم وجود هيئة حكومية مركزية مسؤولة عن مؤسسات التع
، ومع التفاوت يف جودة برامج على امتداد الواليات املتحدة

، تولدت احلاجة ألخرىيف بعض الواليات دون االتعليم 
الرتبوية عرب  إلجياد نظام العتماد جودة التعليم واملؤسسات

، وبذلك نشأ نظام االعتماد الرتبوي. ويف الواليات املختلفة
ا ينادي أصدر الرئيس جورج بوش االبن قانونً  2002عام 
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مؤكًدا على الفرص  Behind Left Child Noبتعليم اجلميع 
ملتساوية جلميع األطفال من الفقراء واملهمشني وذوي ا

االحتياجات اخلاصة، ويؤكد من جانب آخر على عمليات 
املساءلة والتقومي ملستوى حتصيل التالميذ يف ضوء املستويات 

) مكتب الرتبية العريب . وطنية وأساليب التقومي واملساءلةال
 ( .149:  1432لدول اخلليج،

متد للمعلم من خالل ااالعتماد يري و د أن مفهوم املعاوجن
 إذ، ريكية معنية بتطوير مهنة التعليمثالث هيئات أموجود 

، وميكن املهنة، ملراحل تدرّج املعّلم يف وضعت معايري حمددة
 : حتديدها يف اآليت

، وقد قام بإعداد معايريها اجمللس مرحلة اإلعداد للمهنة .1
 The Nationalالوطين العتماد برامج إعداد املعّلم 

Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE).  
، وقد أعدت معايريها من قبل مرحلة االلتحاق باملهنة .2

جمّمع تقييم ودعم املعّلمني اجلدد عرب الواليات 
 Interstate New Teacher Assessmentاألمريكية 

Support Consortium Standards(INTASC.)  
، وقد قام بإعداد معايريها اف املهينمرحلة االحرت  .3

 National Board اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين

for Professional Teaching Standards (NBPTS).  .
 .(1433،عبد احلافظ)

( NCATEالوطين العتماد برامج إعداد املعّلم ) واجمللس
ية هو آلية مهنية تساعد يف إنشاء برامج إعداد للمعّلم عال

عمليات االعتماد املهين  وذلك من خالل .اجلودة
، فهو يعمل إلحداث للمدارس، والكليات، وإدارات التعليم

للغد، ، و ، لليومريس، وإعداد املعلمفرق يف جودة التد
 : وبالنسبة للقرن املقبل. وحيدد اجمللس دوره من خالل

ألول  ليقرؤوااألطفال ليميزوا التحصيل العلمي، و  تعليم 
ليفهموا كيف ميكن لشجرة أن تنمو، هو من أهم و ، مرة

األمة يعتمد يف جزء كبري  فمستقبل الوظائف يف أمريكا،
 . (NCATE,2014)عليه، وعلى الكيفية اليت يتم فيها ذلك.

 (NBPTS) أما اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين
، فهو منظمة مستقلة الوطيناجمللس  باسماختصارًا  املعروفةو 

م لتعزيز 1987عام يف  الوطين. وتشكل اجمللس رحبية غري
املعايري املهنية التعلم من خالل تطوير جودة التعليم و 
، و خلق نظام طوعي للمصادقة على للتدريس البارع

دمج املعلمني لمني الذين يستوفون هذه املعايري، و املع
. صالح التعليمياملعتمدين من اجمللس يف جهود اإل

(NBPTS,2013).  
معايري صادقة ورفيعة ملا  إلرساء (NBPTS)ويهدف 

أن يكونوا قادرين على  جيب أن يعرفه املعلمون وما جيب
. ويف العام نفسه تأسست هيئة تقومي ومساندة القيام به

املعلم اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية إلعادة هيكلة 
ليه ع ، واإلشرافنح الرتخيص األويل لهعملية تقومي املعلم مل

 .(11: 2004، )قسطنطينوخالل السنة األوىل من تعيينه
 فيأهداف هيئات ضمان الجودة واالعتماد التربوي 

 :الواليات المتحدة األمريكية
امتالك  يفالرغبة اجلاحمة لدى اجملتمع األمريكي  وحبكم

أكرب قدر من املعرفة، فإنه يدرك أن أفضل الطرق للحصول 
املدرسة ، وأن جودة ض باملدرسةهذه املعرفة هو النهو  على

 يفتنمية املوارد البشرية  يفة األساس نزلوالعاملني هبا، يعد مب
ذلك  يف ي، مبا يضمن الوصول بالفرد البشر اجملتمع األمريكي

اجملتمع إىل أعلى درجة من الكفاءة، فإن هيئات ضمان 
تعد ضامنة لبقاء  األمريكياجملتمع  يفاجلودة واالعتماد 

التعليمية على درجة عالية من الكفاءة واجلودة، املؤسسات 
املقام األول بقاء املدارس مبرحلة التعليم قبل  يفوتستهدف 

اجلامعي على درجة عالية من العطاء، مبا يضمن زيادة الثقة 
الوصول  يفبني املعلم واملتعلم والرغبة اجلاحمة بني الطرفني 

ن هيئات ضمان إ من مث، ميكننا القولو  على املعرفة املنشودة.
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اجملتمع األمريكي تستهدف ما  يفاجلودة واالعتماد الرتبوي 
  :أيتي

العاملني  مجيعنشر ثقافة اجلودة واالعتماد بني  .1
 واملستهدفني وعامة أفراد اجملتمع األمريكي.

ضمان اإلبقاء على مستوى معني من اجلودة للمؤسسات  .2
 التعليمية.

رسة على أهنا عملية النظر إىل عملية تقييم األداء باملد .3
 طبيعية، وليست عملية مراقبة ألداء اآلخرين.

زيادة التقارب بني هيئات االعتماد والقائمني على  .4
 العملية التعليمية.

النظر إىل احلكم على أداء اآلخرين على أساس توجيه  .5
 أدائهم حنو األداء املنشود، وليس إبرازاً لنقاط الضعف.

 (.109:  2010ناس ،) 
 :د في الواليات المتحدة األمريكيةف االعتمابعض وظائ

التحقق من أن املؤسسة أو الربنامج يليب املعايري املعمول  .1
 هبا.

 مساعدة الطالب اجلدد يف حتديد املؤسسات املقبولة. .2
تسهيل عملية انتقال الطلبة بني املؤسسات التعليمية  .3

 املعتمدة .
ر األموال املساعدة يف حتديد املؤسسات والربامج الستثما .4

 العامة واخلاصة.
محاية املؤسسة التعليمية من الضغوط الداخلية واخلارجية  .5

 الضارة .
، لتحسني الذايت يف الربامج األضعفوضع أهداف ل .6

 .تقاء مبعايري املؤسسات التعليميةوحتفيز االر 
فني يف التقييم اإلشراك الشامل هليئة التدريس واملوظ .7

 .والتخطيط للمؤسسة
، و للرخص لحصول على الشهادات املهنيةيري لوضع معا .8

 .املرتبطة هبذا النوع من الربامج املهنية ، و للدورات التطويرية

من عدة اعتبارات تستخدم   ااالعتماد يصبح واحدً  .9
 . ة للحصول على املساعدة االحتاديةكأساس لتحديد أهلي

.(U.S. Department of Education, 2014) 
الواليات المتحدة  يربوي فمميزات هيئات االعتماد الت

 :األمريكية
الواليات املتحدة  يفوتتميز هيئات االعتماد الرتبوي 

 :هياألمريكية مبجموعة من املميزات 
املؤسسة أو  يفالتأكيد على حتقق املعايري املطلوبة  .1

 .الربنامج املطلوب
، وتيسري لى التعرف على املؤسسات والربامجاملساعدة ع .2

 . جمال التعليم يفواحلكومية االستثمارات اخلاصة 
ضغوط ضارة داخلية كانت أو  أيمحاية املؤسسة من  .3

 خارجية. 
 معاجلة نقاط الضعف باملؤسسات والربامج القائمة .4

 هبا.  الذايتتفعيل التقومي  ، والتأكيد على إمكانباملدرسة
مدرسني  أالعاملني مبؤسسات التعليم سواء  مجيعإشراك  .5

 م املؤسسة. تقيي يفإداريني  مأكانوا 
 إنشاء معايري لالعتماد املهين ورفع مستوى املقررات.  .6
حالة  يفتيسري تقدمي املساعدات الفيدرالية للمؤسسة  .7

اعتمادها. ويتضح من هذه األهداف أن جودة املؤسسة 
، وأن االعتماد وسيلة س للحصول على االعتمادهي األسا

تسعى  إذ، ول على األموال املستحقة للمدرسةللحص
طات الوالية والسلطات الفيدرالية إىل نشر ثقافة اجلودة سل

ياء األمور وسلطات العاملني واملستخدمني وأول مجيعبني 
إىل كسب ثقة عامة أفراد اجملتمع  ي، مبا يؤدياجملتمع احملل

ات جيعل هيئ ا يتعلق جبودة العملية التعليمية، ومبافيم
: 2010)ناس،أهنا سلطات حاكمة. كاالعتماد تلك  

108). 
 مستويات االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :

يف الواليات املتحدة األمريكية ثالثة مستويات لالعتماد، 
 :هي
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 .accreditation  National( االعتماد القومي  1
  accreditation( االعتماد على مستوى املنطقة 2

Regional. 
.  accreditation  State( االعتماد على مستوى الوالية3

 .(24 :1432مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)
الواليات المتحدة  فيروابط اعتماد المدارس والكليات 

 األمريكية :
رابطة نيو إجنالند للمدارس والكليات وتأسست عام  .1

 . (NEASC)م 1885
رابطة واليات الوسط للكليات واملدارس وتأسست عام  .2

 .  (MSA)م 1887
ط للكليات واملدارس وتأسست عام رابطة الشمال الوس .3

 .  (NCA) م1895
رابطة الشمال الغريب للمدارس والكليات واملدارس  .4

 .  (NAS)م 1917وتأسست عام 
الرابطة اجلنوبية للمدارس والكليات وتأسست عام  .5

 . (SACS)م 1962
الرابطة الغربية للمدارس والكليات وتأسست عام  .6

دول )مكتب الرتبية العريب ل. (WASC)م1962
 .(25:  1432اخلليج،

 يتضح أن روابط االعتماد تشمل املدارس والكليات . 
وهذا يدل على تعدد النماذج األمريكية كمحصلة 
للظروف التارخيية اليت نشأت فيها منظمات االعتماد اخلاصة 
، وغري الرحبية ، يف مناطق خمتلفة. ويرتتب على ذلك تويل  

، يف الوقت الذي ميتد منظمة منها منطقة جغرافية معينة كل
فيه نشاط بعض هذه املنظمات إىل اعتماد املؤسسات 
التعليمية على امتداد مراحل التعليم وحىت املرحلة اجلامعية 

 (.1431،ية يف االعتماد املدرسيجتارب ومناذج عامل)
 أنواع االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :

 :  Institutional Accreditation مؤسسي اعتماد .1
 نفسها . وتقوم به جمالس إقليمية تابعة ملؤسسات التعليم

  Program Accreditation  تخصصياعتماد   .2
 :للبرامج الدراسية

متخصصة مثل جملس اعتماد اهلندسة  تقوم به جلان
القرن  يعمل منذ الثالثينات من يوالذ (ABET) والتكنولوجيا

جانب االعتماد ، وإىل الطيب، وهيئة اعتماد التعليم ياملاض
 املهينالواليات املتحدة االعتماد  يفأيضًا  ، هنالكاألكادميي

 Accreditation of Professional مثل اعتماد املهن الرتبوية

Education Units هنالك االعتماد  املؤسسي، فبعد االعتماد
حتصل على  اليت العايلن مؤسسة التعليم إ أي، املهين

ألقسامها  املهين ا االعتماديضً ، تطلب أاملؤسسياالعتماد 
 جملس اعتماد إعداد املهيناملهنية، ومن بني هيئات االعتماد 

 National Council for Accreditation of املعلمني

Teacher Education (NCATE)  وضعت هذه  ولقد
، وكل مؤسسة تطلب معايري إلعداد الكوادر الرتبوية املؤسسة

يها أن تؤمن تطبيق هذه املعايري. عل املهين الرتبوياالعتماد 
االعتماد  إىل معايري (NCATE)م( أضافت 1996ومنذ )

شهادات عن املؤسسة من قبل أناس هلم عالقة هبا مثل 
عمل أو سابقني أو أرباب عمل ي خرجيني ومعلمني حاليني

 ( .133: 1428، محدأ. )لديهم خرجيون من هذه املؤسسة
والتكنولوجيا وجملس اعتماد التخصصات اهلندسة 

(ABETوالذي يعمل منُذ الثالثين ) ات من القرن املاضي فقد
م( فهو منظمة غري رحبية وغري 1932تأسس يف عام )

حكومية تقوم باعتماد برامج الكليات واجلامعات يف 
، ، واهلندسةصات العلوم التطبيقية، واحلوسبةختص

 ( برامج3300والتكنولوجيا اهلندسية. واعتمدت أكثر من )
. وتقدم ( بلد24، يف )( كلية وجامعة680يف أكثر من )

(ABET االعتماد الرباجمي املتخصص و الذي ) يقيم دراسة
. بداًل من تقييم املؤسسة ككل، الربنامج بصورة فردية

(ABET,2014.) 
( CHEAويقدم جملس اعتماد مؤسسات التعليم العايل )

ًء ا( مؤسسة تعليمية سو 8300قاعدة بيانات ألكثر من )
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، وكذلك أكثر اليت ال متنحها ماليت متنح الدرجات العلمية أ
( برنامج، مت اعتمادهم من قبل منظمات 23600من )

االعتماد يف الواليات املتحدة واليت مت االعرتاف هبا من قبل 
(CHEA) أو من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف الواليات ،

لس اعتماد ( أو من كليهما. وجمUSDEاملتحدة األمريكية )
( هو عبارة عن مجعية CHEAمؤسسات التعليم العايل )

مكونة من جمموعة من اجلامعات و الكليات اليت متنح 
، ( كلية وجامعة3000الدرجات العلمية ويبلغ عددها )

مة متخصصة يف االعتماد املؤسسي ويعرتف بستني منظ
 Council for Higher Education)الرباجمي و 

Accreditation,2014). 
واالعتماد يعد الوسيلة األساسية اليت تستخدمها 

، لضمان اجلودة وحتسينها مؤسسات التعليم العايل األمريكية
وكذلك جند أن احلكومة الفدرالية اعتمدت على االعتماد 
خالل السنوات اخلمسني املاضية لتحقيق اجلودة األكادميية 
يف برامج ومؤسسات التعليم العايل )البهواشى، 

1428:180.) 
 االعتماد وسياسات التعليم في الواليات األمريكية :

تتنوع السياسة املرتبطة باالعتماد يف الواليات املتحدة 
، وهي قد تكون مرتبطة األمريكية تبعًا ألنظمة كل والية

ري الوالية كنموذج باعتماد حكومي مبين على األداء وفقاً ملعاي
ال يف والية إنديانا أو املساءلة كما هو احل وحيد لالعتماد

(State of Indiana) س من ، وقد تكون عملية اختيارية للمدار
ة كما هو احلال يف والية يوتا خالل هيئات االعتماد الرئيس

(State of Utah) ًبني النظامني كما هو  ا، أو قد يكون مزجي
احلال يف معظم الواليات األخرى ، واالعتماد اإلقليمي غالباً 

ست ل عليه من خالل هيئات االعتماد الما يتم احلصو 
 (. 62 :1428امللحم ، ). الرئيسة السابقة الذكر

وجند مثاًل أن القوانني اخلاصة بإنشاء هيئات ضمان 
 State ofاجلودة واالعتماد الرتبوي بوالية كولورادو األمريكية 

Colorado))  أيتهتدف إىل ما ي : 

ؤسسات فضل مبدفع املدارس احلكومية حنو حتقيق أداء أ -
 Stateمساعدة جملس التعليم بالوالية  . التعليم احلكومية

Board of Education ولية الدستورية ؤ على القيام باملس
احلكومية العامة بوالية  باإلشراف العام على املدارس 

 . كولورادو
ا تشجيع التميز والتفوق من خالل تقييم أداء التالميذ طبقً  -

 ملعايري تقومي األداء.
يمية على حتسني ساعدة مجيع التالميذ واملؤسسات التعلم -

جناز من خالل مدارس تكتسب صفة مستوى األداء واإل
 الشرعية األهلية. 

الفرص التعليمية املتاحة  يفالتأكيد على مبدأ املساواة  -
 لكل التالميذ.

دعم اجلهود احمللية الداعية إىل إعادة هيكلة التعليم العام  -
 بالوالية. 

مهية املقاييس عالية املستوى للوقوف على مدى إبراز أ -
 اإلجناز باملدرسة.

 يراكة بني املدرسة واجملتمع احمللاحلفاظ على عالقة الش -
جمال التعليم  يفتدامة وتطويرها، لتحقيق تنمية مس

 .(107 : 2010،ناس)  احلكومي
ميكن تصنيف م( أنه 2001) Haakstadهاكستاد  ويبني 

أربعة تصنيفات تبًعا للجهات اليت تطبيقات االعتماد إىل 
 تقوم هبا وهدفها ووظائفها وحدودها: 

: عادة الوزارة كيد اجلودةاجلهات القومية املسؤولة عن تو  .1
أو اجلهة اليت لديها الصالحية ولديها تفويض رمسي يف 

ويف معظم الدول  عرتاف باملؤسسة بناء على معايري.اال
ف الواليات األوروبية تكون على مستوى قومي ، خبال

تضع جهات االعتماد منظمات  إذاملتحدة األمريكية 
 متخصصة لديها الصالحيات.

: قد تقوم ة أو روابط مؤسساتروابط متخصص .2
. ويف أوروبا ئف توكيد اجلودة على مستوى قوميبوظا

الذي يتأصل يف املؤسسات هناك ميل حنو توكيد اجلودة 
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مية ، من خالل نظم تعمل بواسطة وكاالت قو نفسها
 موضوعة من قبل املسؤولني باحلكومة .

 مؤسسات فردية . .3
: هلا سلطة أكادميية، تعتمد منظمات خاصة .4

 حتددهاس مستويات حمددة على أسااملؤسسات والربامج 
 .(149: 1432، )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

 معايير االعتماد التربوي في الواليات المتحدة :
د يف الواليات املتحدة هي األساس لعملية االعتما

األمريكية. وترتبط جماالت االعتماد بشكل وثيق بالبحث يف 
تتناول اجملاالت العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب، و 

 ية :تالسبعة اآل
  الرؤية والرسالة.  .1
 .اإلدارة والقيادة  .2
 .التعليم والتعلم  .3
 توثيق واستخدام النتائج.   .4
 .لدعماملوارد ونظم ا  .5
 . صل وعمل عالقات مع أصحاب املصاحلالتوا  .6
 .(111 :2010االلتزام بالتحسني املستمر.)ناس ،  .7

، كجسر تصور المقترح لالعتماد األكاديميالما  .2
 ؟للتكامل بين التعليم العام والجامعي

 :الهذا السؤ  إلجابة عنا
كامل بين التعليم العام االعتماد األكاديمي جسر الت

 ()تصور مقترح والجامعي

 :التصور منطلقات
 متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية -

 .حفظ األبناء ثروة األمة احلقيقيةالشاملة، و 
ف مجيع اجلهات املرتبطة جودة النظام التعليمي هد -

 .واملعنية
رسي بناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املد -

رفع جودة ، يساهم يف ايل()العام( واألكادميي )الع

، وحتقيق أهدافه بكفاءة خمرجات النظام التعليمي
 وفاعلية .

 مكونات التصور وأدواره :
جات وهو املعين مبدخالت وخمر  :المجتمع الخارجي .1

 :النظام التعليمي، ويساهم يف
(: من خالل التأكد من Accountabilityاحملاسبية ) -

حتقيق و  ،وفاعلية حتقيق النظام التعليمي أهدافه بكفاءة
، ومشاركة داءاألولية نتائج ؤ مستوى عال  من حتمل مس

) أصحاب املصلحة من  مجيع املعنيني من املستفيدين
النظام يف تقومي أداء  ،(stakeholdersجتويد التعليم 

 .التعليمي
: التعليم حيقق رؤية اجملتمع وتطلعاته ، ونظامه املشاركة -

يتأثر ويؤثر فيه، وتفعيل  ،م اجملتمعمفتوح يتفاعل مع نظا
ن املستفيدين ميع املعنيني مجل احلقيقية املشاركة

، (stakeholdersأصحاب املصلحة من جتويد التعليم )
 بأفراده، كافة اجملتمع قطاعات من حمددة مهام وفق

 يساهم يف حتقيق أهداف النظام التعليمي، ومؤسساته
  بكفاءة وفاعلية.

التعليمي بشقيه العام  امتدير النظ :وزارة التعليم .2
 .والعايل

يف ، و يف التعليمالعربية السعودية تتوىل تنفيذ سياسة اململكة 
مت دمج وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية ، هـ1436عام 

، ورؤية والتعليم يف وزارة واحدة حتت مسمى وزارة التعليم
 .(تعليم متميز لبناء جمتمع معريف منافس عاملياً الوزارة هي )

توفري فرصة التعليم للجميع يف بيئة تعليمية : )سالتهاور 
مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة 
خمرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع اإلبداع 
واالبتكار، وتنمية الشراكة اجملتمعية، واالرتقاء مبهارات 

 .(1437، وزارة التعليم، )( وقدرات منسويب التعليم
فجوة بني التعليم وهذا الدمج سيساهم مبشيئة اهلل يف ردم ال

 .السابقة، من خالل جتاوز العقبات اإلدارية العام واجلامعي
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عنية بتطبيق االعتماد وهي امل :هيئة تقويم التعليم العام .3
 املدرسي.

( وتاريخ 340صدر قرار جملس الوزراء القرار املوقر رقم )
( بتاريخ 120املوقر رقم )والقرار ، هـ 23/10/1433
هـ. بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقومي التعليم 1434\4\22
مستقلة  اعتبارية، تكون هيئة حكومية ذات شخصية  العام

، وتكون اهليئة اجلهة التنظيمية القائمة على  دارياً إماليًا و 
عمليات تقومي التعليم العام احلكومي واألهلي يف اململكة، 

ن اهليئة ترتبط برئيس جملس الوزراء إىل أن وبناًء على ذلك فإ
. ويقوم واختصاصهميارس اجمللس األعلى للتعليم مهامه 

، ويتشّكل  عليها جملس اإلدارة برئاسة معايل حمافظ اهليئة
من مجيع اجلهات ذات الشأن يف العملية  أعضاء اجمللس

التعليمية إضافة إىل املختصني واملمثلني للقطاع التعليمي 
كما تعمل اهليئة من خالل جملس إدارهتا بالشراكة   اخلاص.

والتفاعل اإلجيايب املؤسسي مع اجلهات احلكومية واخلاصة 
ذات العالقة بإصدار اللوائح واألنظمة والرتاخيص ووضع 
املعايري الالزمة لعمليات التقومي يف مجيع مراحلها املختلفة 

التعليم  )هيئة تقومي يف إطار نظامها واألنظمة ذات العالقة
 (.1437،العام

 األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة .4
NCAAA : عنية بتطبيق االعتماد األكادمييوهي امل. 

أنشئت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي مبوجب 
وتاريخ  6024/ب/7املوافقة السامية الكرمية رقم 

هـ، حبيث تتمتع بالشخصية املعنوية 9/2/1424
ستقالل اإلداري واملايل، وتكون السلطة املسؤولة عن واال

شؤون ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف مؤسسات 
التعليم فوق الثانوي عدا التعليم العسكري، بغرض االرتقاء 

وضمان ، جبودة التعليم فوق الثانوي احلكومي واألهلي
 وتوفري معايري مقننة لألداء األكادميي،، الوضوح والشفافية

لت جهة ، مث ُعدوذلك حتت إشراف جملس التعليم العايل

/ ب/ 7اإلشراف مبوجب التوجيه السامي الكرمي رقم 
، لتصبح اهليئة حتت  هـ25/11/1424وتاريخ  55759

 للتقومي الوطنية اهليئة) إشراف اجمللس األعلى للتعليم
 ( .1437، األكادميي واالعتماد

 اهليئة، و مي التعليم العامهيئة تقو ويقوم التصور على مشاركة   

، يف بناء معايري مشرتكة األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية
 ، واألكادميي. املدارس، بشقية العتمادومتكاملة ل

 :قياس والتقويم في التعليم العاليالمركز الوطني لل .5
يف وذات كفاءة عالية إسهاًما  ةفاعل ةراجع ةيقدم تغذي

لحكم على خمرجات التعليم ، لحتقيق العدالة واجلودة
 العام والعايل .

 هـ صدر 1421يف التاسع عشر من مجادى األوىل من العام 
فقة على قرار جملس باملوا 471/8األمر السامي ذو الرقم 

  :، املؤيد بقرار جملس الوزراء، واملتضمنوزارة التعليم
أن يكون من ضمن متطلبات القبول باجلامعات  .  أ

ا يستخدم إىل رً نتيجتها معياجراء اختبارات تكون إ
جانب معيار الثانوية العامة، وميكن أن جُيرى هذا 

 ا لآليت:االختبار وفقً 
 اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراهتم واجتاهاهتم. -
ن تكون أارات لقياس التحصيل العلمي، على اختب -

هذه االختبارات موحدة للتخصصات اليت تدخل 
 حتت نوعية واحدة.

كرار اختبار القبول أكثر من مرة يف العام أن يسمح بت .  ب
 الواحد.

إنشاء مركز مستقل إداريًّا وماليًّا حتت مسمى "املركز  .  ت
 الوطين للقياس والتقومي يف وزارة التعليم ".

حيص ل مقابل مايل؛ يتناسب مع تكاليف عقد  أن .  ث
ت تشغيل املركز وتطويره هذه االختبارات؛ لتغطية نفقا

 مة لذلك.البحوث الالز وَعَمِل 
 : أما أهداف املركز فهي 
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 يالمجتمع الخارج

هيئة تقويم التعليم 
 العام

 األكاديمي عتمادواال للتقويم الوطنية الهيئة وزارة التعليم

 االعتماد الجامعات المدارس

 المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي

 االعتماد األكاديمي االعتماد المدرسي

 التغذية الراجعة التغذية الراجعة

 المحاسبية المشاركة

مواكبة متطلبات أصحاب املصلحة واملستفيدين من  -
 .املنتجات واخلدمات

 .التحول حنو الريادة العاملية -
 .دعم البحوث والدراسات -
 .رفع مستوى رضا املستفيدين وأصحاب املصلحة -
 .تطوير القدرات املؤسسية -
 .حتقيق املسؤولية اجملتمعية -
املركز الوطين للقياس والتقومي مة املالية )حتقيق االستدا -

 .(1437، يف التعليم العايل
ركز يف تقدمي تغذية راجعة ويقوم التصور على مشاركة امل

عتماد بشقيه املدرسي اال مسامهةتبني مدى ، فاعلة
، وحتقيق رفع جودة خمرجات النظام التعليمييف  ،واألكادميي

 أهدافه بكفاءة وفاعلية .

التعليمي، وحدة األساسية يف النظام ال :المدارس .6
 ، واملعنية باالعتماد املدرسي.واملسؤولة عن خمرجاته

، واملعنية أعلى مؤسسات التعليم العايل :الجامعات .7
 .باالعتماد األكادميي

 :التوصيات
لتقومي ، اهليئة الوطنية لوزارة التعليم: )تشكيل جلنة تضم .1

م العام، املركز الوطين ، هيئة تقومي التعليواالعتماد األكادميي
، تقوم على تفعيل التكامل ياس والتقومي يف التعليم العايل(للق

 يف تطبيق االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي .
 .تبين اللجنة للتصور املقرتح .2
عدم االستعجال يف حتقق النتائج عند تطبيق االعتماد   .3

 ، فتنفيذ نظامكامل بني التعليم العام واجلامعيكجسر للت
االعتماد حيتاج للمرور مبراحل زمنية، ليحقق األهداف املرجوة 

 من تطبيقه 
 االعتماد األكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي

 التصور المقترح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يوضح التصور المقترح1الشكل )
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Abstract: The paper addresses the concept of educational integration between the public and higher 

education, by proposing accreditation as bridge to this desired integration, it is effective and efficient 

tool for ensuring the educational process quality, and the emphasis on continuity in the development 

and continuous improvement processes, because it is one of the most prominent means of assessment 

and evaluation. 

The paper aimed to build a suggested academic accreditation as a bridge for integration between 

public education and the higher education; this was done through a review of the most important 

international practices that used to rely both academic and school accreditation, represented by the 

American model. Which based on the excellence of the educational system contributes to the overall 

community development. It is the goal of all stakeholders. Develop and implementation of 

accreditation standards for both school and academic (higher) will contributes to raising the quality of 

the outputs of the education system, and achieve its objectives efficiently and effectively. 

proposal components: (Society, The Ministry of Education, Public Education Evaluation 

Commission, The National Commission for Academic Accreditation and Assessment, The National 

Center for Assessment in Higher Education, schools, universities). 
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