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 قدمة:امل .1

على األنظمة التربوية بأن تتجه إلى استحداث نظم تقويمية ذات   تفرض التحوالت العاملية الحديثة في االتجاهات االجتماعية واالقتصادية واملعرفية

املؤسسات   أداء  التعلمية داخلها، كما تهتم  معنى واضح ومحدد، تركز على تقويم  التعليمية  التحتية والعمليات  البنى  التعليمية بصفة عامة وتهتم بتجويد 

تبني أساليب ورؤى حديثة لتقويم جودة األداء املدرس ي، ويأتي االعتماد كأحد أهم األنظمة التقويمية الحديثة السائدة  ، وال يتحقق ذلك إال ببجودة النتائج

العاملية   الساحة   على 
 
التربوية بصفة عامة  ،  حاليا التعليمية والبرامج  املؤسسات  الخبراء في تقويم  املرتكزة على رأي  العاملية  التقويم  أبرز نماذج  ويعد كذلك 

 2009)الزاملي؛ وكاظم؛ والصارمي،  
 
في ضوء املعايير املحددة سلفا، وفي الوقت ذاته يحقق    (. حيث يعمل االعتماد على ضمان جودة التعليم املنشودة عامليا

 (.  2010فاعلية تحقيق أهداف التقويم، وكفاءة املخرجات والنتائج بأقل كلفة )الجنهي،  

بأنه "العملية التي يتم بها تقويم أداء املؤسسات التعليمية في كافة جوانبها للتحقق مما إذا كانت تتفق مع   -كما يسميه البعض   -عّرف االعتماد املؤسس ي  يُ و 

سة (، وبالتالي فإن منح االعتماد يتم بناء  على تقويم جميع جوانب املؤس 60، ص 2019معايير معينة تضعها عادة مؤسسة خارجية تسمى هيئة االعتماد" )مجيد، 

انب األداء في املؤسسات  التعليمية ومرافقها ومستوى كفاءة أداء العاملين بها وجودة نتائجها، حيث تركز هيئات االعتماد على التقويم الشامل املتكامل لجميع جو 

 التعليمية بما فيها املخرجات التعليمية واإلنجازات املرتبطة بأهداف املؤسسة ومستوى تحققها.

فإن حركة االعتماد قد ارتبطت بظهور حركتين رئيسيتين هما ضمان الجودة واملعايير التربوية، حيث تعتبر املعايير من   (2011وبحسب مجيد )
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 لخص:امل

؛ حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي،  ُعمانهدفت الدراسة الحالية إلى بناء معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة 

( من  العينة   490وتكونت 
 
فردا اإلداريين    (  واملشرفين  الحكومية،  املدارس  ببعض  واملعلمين  اإلداريين  خمس من  في  املدرس ي  األداء  تقويم  ومشرفي 

الوزارة.   املشرفين بديوان عام  إلى  بقائمة مكونة من )محافظات تعليمية، باإلضافة  الدراسة  املدرس ي، 10وقد خلصت  للتقويم واالعتماد  ( معايير 

االستراتي )التخطيط  وإجراءات وهي:  املدرس ي  واملبنى  املجتمعية،  واملشاركة  التربوي،  واملناخ  املدرسية  والبيئة  واملالية،  البشرية  املوارد  وإدارة  جي، 

والخدمات  واملختبرات،  التعلم  ومصادر  الطلبة،  ونتائج  التحصيل  تقويم  وأساليب  املتبعة،  التدريس  وطرق  الدراس ي  واملنهج  والسالمة،   األمن 

أن يستدل من  الطالبية واأل التي يمكن  املؤشرات اإلجرائية  املدرسية(، كما يندرج تحت كل معيار مجموعة من  التحسين  املدرسية، وخطة  نشطة 

 78خاللها على مستوى تحقق املعيار والتي بلغت )
 
   ( مؤشرا

 
. وقد تمتعت قائمة املعايير بمؤشرات صدق وثبات مرتفعة تعزز من استخدامها إجرائيا

 يم واالعتماد املدرس ي. ألغراض التقو 

 ُعمان.سلطنة   ؛املدارس الحكومية ؛املعايير؛  االعتماد املدرس ي الكلمات املفتاحية:
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على تعمل  أنها  كما  جودتها،  وضمان  أدائها  تحسين  على  وتعمل  والتعليمية  التربوية  واملؤسسات  البرامج  جودة  لتقويم  الهامة  العلمية  تحديد   األسس 

 مستوى اإلنجاز  
 
(  2009للزاملي وآخرون )  املتوقع من خالل وضع مجموعة من املؤشرات التي تصف مستوى األداء بطريقة إجرائية قابلة للقياس، ووفقا

أن   يجب  املدرس ي  األداء  لتحسين  إجرائية  بغرض وضع خطة  تتم  التي  التقويم  وتتحدد  فإن عملية  تتضح  أن  ينبغي  رئيسية،  ثالثة عناصر  ترتكز على 

س  معاملها 
 
وهي:  لفا واملعيار  Descriptionالوصف  ،   ،Standard  والحكم  ،Judgment  البيانات بجمع  يهتم  الذي  الوصف  عنصر  أهمية  فبقدر   ،

 
 
لتلك ، فبدون املعايير ال يكون واملعلومات املتعلقة باملدرسة؛ فإن العملية يجب أن تنتهي بإصدار األحكام القيمية حول أدائها وفق معايير محددة مسبقا

(  2012راها حافظ )األحكام أية قيمة تقويمية فاعلة، لذلك تأتي أهمية وجود املعايير قبل إصدار األحكام أو النتائج النهائية لعملية التقويم، فهي كما ي

 تعتبر بمثابة املحك الذي يميز بين الواقع واملطلوب في العملية التعليمية. 

التربوية  املعايير  أهمية  أنها  وترجع  ملهامها وأهدافها،   إلى  التعليمية  املؤسسات  إنجاز  املستخدمة للحكم على مستوى  األدوات  أكثر  أصبحت واحدة من 

سات التعليمية تتسم  فعندما يتعلق األمر بتقويم أداء املؤسسات والنظم التعليمية تصبح املعايير ذات داللة مناسبة للحكم على األداء بدقة، وذلك ألن املؤس 

( أن تطبيق معايير االعتماد والجوة في 2015وفي هذا الشأن ذكر آل رفعة )  (، 2008)مجاهد،    ها صعوبة قياس أدائها بشكل مباشر ودقيق بخصائص من أبرز 

فيرناندو   ذكر  كما  التعليم،  وتطور  التعلم  نواتج  تحسين  إلى  أدى  قد  املتقدمة  الدول  إلى    ( Fernando et al., 2018)وآخرون  مدارس  املدرس  كلما سعت  أنه 

وهنا تتضح أهمية وجود معايير لالعتماد للوقوف على جودة أداء املؤسسات   الجودة زاد اهتمام العاملين فيها بتطبيق املعايير وإدراكهم لها.   على شهادات الحصول 

هها الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها لذلك، وبالتالي يمكنها  التعليمية، للتأكد من أن العملية التعليمية تسير وفق املواصفات املطلوبة، وأنه يتم توجي 

 أن تحقق أقص ى مستويات الكفاءة والجودة املنشودة.  

ث القدرة  ففي الواليات املتحدة األمريكية تم تبني نظم االعتماد منذ أكثر من مائة عام، فقد نشأ االعتماد ليميز بين املؤسسات التعليمية من حي

 New England Association of Schools and Collegesفيما تقدمه من خدمات تعليمية، حيث تعد رابطة نيوإنجلند للمدارس والكليات  والكفاءة  

(NEASC)    العامة، وقد تطورت لتقوم هذه م  1885التي تأسست عام املدارس والكليات والجامعات  باعتماد  اإلقليمي والتي تقوم  أقدم وكاالت االعتماد 

 .(Fryer, 2007)مؤسسة تعليمية من القطاعين العام والخاص  2000الجمعية باعتماد أكثر من 

التربوية   املعايير  مكتب  يتولى  إنجلترا  عام    Office for Standards In Education (OFSTED)وفي  تأسس  االعتماد   مسؤوليةم  1992الذي 

املعلنة    األكاديمي املعايير  املدرسة في شتى جوانبها ومكوناتها في ضوء  أداء  التفتيش والذي يعمل على تقويم   ,Bernasconi)للمدارس من خالل برنامج 

2006) . 

املدرس ي، ففي عام   التجارب في مجال االعتماد  أوائل  العربية من  تم إقرار إنشاء  م  2006أما على مستوى الوطن العربي فتعتبر تجربة جمهورية مصر 

التعليم واالعتماد، وفي عام   إقرار قانون الهيئة وتوصيفها، باعتبارها هيئة عامة تتمتع باالستق2007الهيئة القومية لضمان جودة  اللية، كما تم إصدار  م تم 

 الالئحة التنفيذية التي تحدد أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي، وصالحيات مجلس إدارتها، و 
 
تم تحديد قواعد وإجراءات الحصول على شهادة االعتماد، من   أيضا

 (. 2011ليم واالعتماد،  بينها إجراءات املراجعة الخارجية وآلية تقويم املؤسسة التعليمية )الهيئة القومية لضمان جودة التع 

 حرصت الحكومة    ُعمانوفي سلطنة  
 
على مواكبة التوجهات العاملية الحديثة في كافة املجاالت، ويأتي االهتمام بالنهوض بالتعليم في مقدمة   دائما

 
 
جهودا السلطنة  بذلت  حيث  واالهتمامات،  املجاالت  االعتماد    تلك  مجلس  إنشاء  الجهود  تلك  بين  ومن  التعليم،  تطوير  في  والذي األكاديميمتعددة   ،

( بناء  على توصيات املؤتمر الدولي الذي نظمته وزارة التعليم العالي مع منظمة اليونسكو في 74/2001السلطاني رقم )  م باملرسوم 2001تأسس في يونيو  

( والذي يقض ي بتحويل مجلس االعتماد 2010/  45م صدر املرسوم السلطاني رقم )2010م حول جامعة القرن الواحد والعشرين. وفي عام  2001مارس  

تتبع   الإلى هيئة مستقلة  الهيئة  الوزراء مباشرة تحت مسمى  ال  األكاديميية لالعتماد  ُعمانمجلس  (؛ كما صدر  2019،  األكاديميية لالعتماد  ُعمان)الهيئة 

الهيئة ال9/2021مؤخرا املرسوم السلطاني رقم ) إلى  وضمان جودة التعليم؛ حيث أن من أبرز    األكاديميية لالعتماد  ُعمان( الذي قض ى بتعديل مسماها 

 
 
 (. 2021للمعايير واإلجراءات التي تضعها الهيئة )وزارة الشؤون القانونية،  االختصاصات التي تم إضافتها تقويم املدارس الحكومية والخاصة وفقا

أداء مؤسسات التعليم العالي، أما بالنسبة ملؤسسات التعليم وهنا تجدر اإلشارة إلى أن برامج االعتماد التي كانت تقوم بها الهيئة انحصرت فقط في تقويم 

أية مؤسسة حكومية أو خاصة كانت معنية بنظام االعتماد املدرس ي سواء  على مستوى التعليم الحكومي أو الخاص، -قبل هذا املرسوم -قبل الجامعي فال توجد 

والتع  التربية  بها وزارة  التي قامت  الحثيثة  الجهود   ولكن هناك بعض 
 
للمدارس، والتي سيأتي ذكرها الحقا الشامل  األداء  بش يء من   ليم والتي تركزت على تقويم 

 التفصيل في مشكلة الدراسة.  

  األكاديمي إن جهود السلطنة في االعتماد املدرس ي أو  
 
في اقتصارها على مؤسسات التعليم العالي دون املدارس، مما يبرر القيام بهذه الدراسة   تتضح جليا

الذي  األمر  به،  املتعلقة  واملؤشرات  املعايير  وتحديد  املدرس ي  االعتماد  بنظام  األخذ  إلى     والدعوة 
 
   يعد مدخال

 
التعليمية   أساسيا املؤسسات  في  الجودة  لتحقيق 

ت  املدرسية، وذلك إلحداث  تبني  وخاصة  يتم ذلك من خالل  أن  التربوية والتعليمية واإلدارية، على  املستجدات  بما يتالءم مع  املدرس ي  العمل  طوير نوعي لدورة 

 األمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة املجتمع في،  self-study  معايير واضحة ومقننة لتقويم فعالية وكفاءة تلك املؤسسات ودفعها للقيام بدراسات ذاتية وتقويمية 

 نظام التعليم ومؤسساته كافة.
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة  .1.1

والعربية   األجنبية  الدراسات  من  العديد  ؛  2010واملالكي،   ،Alwahaibi, 2009 ،  Provezis, 2010؛  Fryer, 2007, Burris, 2008 )تؤكد 

رفعة،  2012والسيابي،   وآل  والربادي،  2015،  يعّد  (  2020،  االعتماد   بأن 
 
   نموذجا

 
   تقويميا

 
من    مناسبا ويمكنها  ألهدافها،  املدرسة  تحقيق  من  للتأكد 

اإل  مستوى  رفع  نحو  كما  السعي  الطلبة.  لدى  املدارس نجاز  أداء  لتحسين  املعايير  على  املرتكزة  الخارجي  التقويم  مداخل  أحد  املدرس ي  االعتماد  يعد 

حيث من  ومستوى   ؛وتجويده  املدرسية،  واملرافق  واملبنى  املتميزة،  التربوية  واإلدارة  الجيدة،  املدرسية  والبيئة  املستخدمة،  التدريس  وطرق  املنهج، 

و  املجتمعية،  واملشاركة  الطالبية،   الخدمات 
 
التعلم   أيضا املدرسة ؛  نواتج  أداء  في  جذري  تحول  حدوث  إلى  املعايير  لهذه  املالئم  التطبيق  يؤدى  بحيث 

املتسارعل والتكنولوجي  املعرفي  واالنفجار  العاملية  ركب  ساونديرسيواكب  اعتبر  وقد   ،(Saunders, 2010)    الذي األساس  حجر  منه ياالعتماد  نطلق 

قننة والتي يتم  املالتقويم الذاتي للمدرسة، فهو يحقق أهدافه املزدوجة من خالل عمليتي التقويم الذاتي والتقويم الخارجي املبني على املعايير املحددة و 

 في ضوئها الحكم على جودة أداء املؤسسة التعليمية و 
 
 ا.ضمان جودة مخرجاته أيضا

 
 
 توجه   ُعمان لتوجهات العاملية في هذا الشأن فقد أظهرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة  مع ا   وتوافقا

 
 قوي   ا

 
يرمي إلى العمل الجاد لالرتقاء بكفاءة أداء    ا

الحكومية والخاصة على حد سواء  الوزارة  املدارس  املدرس ي وتطويره،  إلى ، يتضح ذلك من خالل سعي  األداء   تبني نظام تقويمي شامل يتمثل في مشروع تقويم 

صول باملدرسة إلى أقص ى ما يمكن من مستوى الكفاءة والفاعلية، كون  م، بهدف تحسين جودة املخرجات والو 2003/ 2002الذي بدأ تطبيقه في العام الدراس ي و 

املدرسة، كما هدف   التقويم عملية تشخيصية تهدف إلى تحديد نقاط القوة وأولويات التطوير في العملية التعليمية من خالل تطبيق نظام التقويم الذاتي ألداء 

 (. 2004على فترات متباعدة يقوم به فريق مختص من خارج املدرسة )وزارة التربية والتعليم،  هذا املشروع إلى تكوين معايير وطنية للتقويم الخارجي  

م استحدثت الوزارة نظام تطوير األداء املدرس ي كأهم توصية أفرزتها نتائج مشروع تقويم األداء املدرس ي، وذلك في القرار الوزاري 2006وفي عام  

إعداد صيغة  19/2006رقم ) املدرسية(، حيث تم  التعليم والتعلم واإلدارة  املدرس ي شملت ثالثة مجاالت هي:  األداء  لتقويم  ، مضمنة تقويمية متكاملة 

؛ والسيابي، 2011؛ والسيابية،  2010ية،  ُعمانإال أن بعض الدراسات املحلية )الن  (،2009)وزارة التربية والتعليم،    عدد من املعايير واملؤشرات لكل مجال 

إل (  2012 واملستويات أشارت  السلوكية  بالقيم  املرتبطة  املعايير  وغياب  والتعلم،  التعليم  بمجالي  يتعلق  ما  خاصة  املعايير  بعض  وتداخل  قصور  ى 

الخارجي التقويم  عملية  وضعف  باملدرسة،  العاملين  مهام  مع  اآلخر  بعضها  توافق  عدم  إلى  باإلضافة  املعايير  التحصيلية،  الفتقار  إضافة  لعنصري ، 

 ثبات وبالتالي ضعف املوثوقية في نتائج التقييم. الصدق وال

اليعربي )كما أشارت   )2012دراسات كل من  التقويم ومؤشراته مما يتسبب في ضعف فاعلية تقويم  2014( واملنوري  إلى عدم وضوح معايير   )

( والراسبية 2017إبراهيم واملرزوقي )دراسات كل من  ية، كما اتفقت في ذلك  ُعماناألداء وقصور انعكاساته على عمليات التطوير والتحسين باملدارس ال

حيث  2020) من  ومعايير  (  أهداف  التقويم غموض  إجراءات  وضعف  املدرس ي،  العمل  جوانب  لكافة  تغطيتها  وعدم  شموليتها  وضعف  الحالي  النظام 

 يات التقويم املختلفة.وقصور أدواته، وبالتالي محدودية البيانات واملعلومات الناتجة عن عمل

فقد   الوزارية  للدراسات  الرسمي  املستوى  السلطان  وعلى  وجامعة  والتعليم  التربية  وزارة  من  مكون  بها فريق  قام  التي  التقويمية  الدراسة  أشارت 

إضافة عناصر أكبر وأشمل للنظام مثل مشاركة املجتمع املحلي في تحسين وتطوير أداء  قابوس، والتي أجريت لتقويم نظام تطوير األداء املدرس ي إلى أهمية  

األنشطة  نوعية  وتحسين  و   املدارس،  الدراسية،  للمناهج  املصاحبة   املدرسية 
 
وعناصر    أيضا والفنيين  املعلمين  أداء  لتقويم  الحديثة  األساليب  استخدام 

إلى ضرورة وضع معايير   املدرسية، باإلضافة  الدراسية   واضحة اإلدارة  باختبارات عاملية مقننة لالرتقاء بمستوياتهم  الطلبة مشمولة  كما    ، لتقويم تحصيل 

وفي ذات  (.2012ة إلى أهمية إنشاء هيئة عليا متفرغة أو مكتب خارجي يعنى بالتقويم الخارجي لألداء املدرس ي)الزاملي؛ والسليمانية؛ والعاني،  أشارت الدراس

 وزارة  ال أشارت الدراسة املشتركة التي قامت بها  النطاق  
 
رس ي بحيث تركز على  ( إلى ضرورة دعم وتحديث برامج تقويم األداء املد2012مع البنك الدولي )  أيضا

 
 
 وفق معايير عاملية.   جودة األداء واملخرجات معا

املؤتمرات   العرب  فقد  وعلى صعيد  والتعليم  التربية  لوزراء  السابع  املؤتمر  لالعتماد 2010أوص ى  تأسيس هيئة  بأهمية  بمسقط  الذي عقد  م 

ابلية للتطبيق وضمان الجودة في التعليم الثانوي، تتبنى اعتماد معايير لتطوير األداء املؤسس ي للمؤسسات التعليمية، على أن تكون هذه املعايير ذات ق

التربية والتعليم،   األداء )وزارة  لتقويم  العاملية  املعايير  األول لالعتماد  (.  2010وتتفق مع  املؤتمر  للمدارس والذي عقد في   األكاديميكما جاءت توصيات 

 مسقط  
 
العتماد املدرس ي، مع ضرورة االستفادة من الخبرات  لتقويم وا م، مؤكدة على أهمية توفير معايير محلية خاصة بالسلطنة ل2012بريل  إ في    أيضا

املجال،   هذا  في  إلالدولية  مإضافة  أو  وحدة  أو  هيئة  تحسين  نشاء  في  ألهميته  النظام  بهذا  األخذ  على  يعمل  بالسلطنة،  املدرس ي  لالعتماد  وطني  كتب 

 (.2012وتطوير أداء املدارس بشكل عام )وزارة التربية والتعليم، 

 
 
  2015ي لتقييم املدارس في عام  ُعمانملسيرة التطوير التي تحرص عليها وزارة التربية والتعليم جاء إنشاء املركز ال  واستجابة لتلك التوصيات واستكماال

العام لنظام تطوير األداء املدرس ي والعمل على تطوير معايير لتقوي  م األداء املدرس ي في  بمباركة من مجلس التعليم بالسلطنة، والذي يهدف إلى مراجعة اإلطار 

املديرية العامة لتقييم املدارس في ضوء املرسوم  2017الخبرات الدولية تحقيقا لجودة األداء املنشود )مجلس التعليم،    ضوء  (، ثم تم تعديل مسمى املركز إلى 

(، تال ذلك املرسوم  2020، نونية الشؤون القا  ة وزار ( الذي صدر إلعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم في السلطنة وتحديد اختصاصاتها )2020/ 79السلطاني رقم )
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( رقم  ال 2021/ 9السلطاني  الهيئة  إلى  واختصاصاتها وموظفيها  املديرية  تبعية هذه  بنقل  الذي قض ى  لالعتماد  ُعمان (  )  األكاديمي ية  التعليم  وزارة وضمان جودة 

القانونية  باألداء  2021،  الشؤون  واالرتقاء  التعليمي  النظام  تجويد مخرجات  بهدف  واملصداقية (  بالشفافية  تتصف  شاملة  تقويم  في ضوء عمليات  املدرس ي 

 العالية تقوم بها جهة مستقلة ومحايدة عن الوزارة.

الصدد    وفي هذا 
ُ
مع    جريتأ املسعدة مقابالت  والتعليم ولين  ؤ عدد من  التربية  بوزارة  فبراير    واملختصين  أن    ؛م2020خالل شهر  اتضح  حيث 

 
 
ب  ؛روعينعلى مش  الوزارة تعمل حاليا الحكوميةاألول يختص  للمدارس  املدرس ي  األداء  املدارس  تحديث معايير تقويم  يتعلق بتصنيف  الخاصة ، والثاني 

 ي؛ حيث لم تنته فرق العمل باملشروعين من وضع كافة األطر الفنية واإلدارية الالزمة للتنفيذ امليداني. وفق معايير محددة لكل مستوى تصنيف

وتحسين عملياته وتجويد األداء املدرس ي ا ألهمية موضوع االعتماد املدرس ي وما يرمي إليه من أهداف استراتيجية لتقويم ونظر  وفي ضوء ما سبق 

تتصف بقدر عال من    ُعمانالحكومية بسلطنة  مدارس  للاملدرس ي  واالعتماد  تقويم المخرجاته، فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في بناء قائمة ملعايير  

 مشكلة الدراسة تثير األسئلة التالية:وبالتالي فإن ، املستقبلية األداء تقويم مما يسمح باستخدامها في عمليات والثبات  الصدق

 ؟ ُعمانما قائمة املعايير املقترحة للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة  •

 ؟ ُعمانللمدارس الحكومية بسلطنة االعتماد املدرس ي التقويم و  عاييرما مؤشرات صدق قائمة م •

 ؟ ُعمانللمدارس الحكومية بسلطنة االعتماد املدرس ي التقويم و  عاييرمؤشرات ثبات قائمة مما  •

 أهداف الدراسة:  .1.2

 إلى: الراهنة تهدف الدراسة 

بامل • قائمة  و تحديد  بالؤشرات  املعايير  و خاصة  املدرس ي  التقويم  الحكوميةاالعتماد  التعليمي  ،ُعمانبسلطنة    للمدارس  النظام  طبيعة  مع  تتالءم 

يمكن أن تكون مرشد وموجه للقائمين على تحسين وتطوير األداء املدرس ي، كون االعتماد املدرس ي يعتبر أحد األنظمة الحديثة السائدة  بالسلطنة، 

 
 
 صادقة على كفاءة أدائها من خالل تطبيقها للمعايير املوضوعة.  في تقويم أداء املؤسسات التعليمية وامل عامليا

 . ُعمانالتحقق من صدق قائمة معايير االعتماد املدرس ي املقترحة لتقويم أداء املدارس الحكومية بسلطنة  •

 التأكد من ثبات قائمة معايير االعتماد املدرس ي املقترحة لتقويم أداء املدارس الحكومية بالسلطنة. •

 أهمية الدراسة: . 3.1
 تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:

من   لية موضوعية لالعتماد املدرس ي تعتمد على تطبيق األساليب العلمية لبناء املعايير املستخدمة في القياس والتقويم متقدم معايير ومؤشرات ع •

 . حيث تمتعها بالخصائص السيكومترية الجيدة 

عملية تقويم مستمرة لجودة    نظام االعتماد املدرس ي كونه وسيلة فعالة لتحقيق الجودة التعليمية وضمان تطبيقها، بوصفهتسلط الضوء على   •

أدائها وضمان جودة   تأكيد جودة  املدارس على  تشجيع  وبالتالي  للمدرسة،  الشامل  التعليمي  أساسية  األداء  في ضوء معايير  وتطويرها  مخرجاتها 

 ومؤشرات واضحة متفق عليها.  

سلطنة   • في  والتعليم  التربية  وزارة  في  املسئولين  الدراسة  هذه  تمد  والكمية  باملعايير    ُعمانقد  النوعية  في  واملؤشرات  توافرها  املدارس  الواجب 

املدرس ي    ةبالسلطن  الحكومية  لتطبيق مشروع االعتماد 
 
   الذي يجري اإلعداد له حاليا

 
الصادر حديثا السلطاني  املرسوم  )  في ضوء    (،9/2021رقم 

 من الدراسات الرائدة في مجال بناء املعايير التربوية في السلطنة والخاصة باالعتماد املدرس ي.  -ينعلى حد علم الباحث-حيث تعد هذه الدراسة 

 الدراسة:مصطلحات   .4.1
 تتضمن الدراسة الحالية عدة مصطلحات، يمكن تعريفها كما يلي:

بأنه " العملية التي يتم بواسطتها تقويم املؤسسة التعليمية للتأكد   د االعتما   ( Fryer, 2007)   عرفت فراير   : School Accreditationاالعتماد املدرس ي   •

على أنه "عملية تقويمية ( فقد عرفوا االعتماد املدرس ي 2009أما درندري والنافع ) . ( P10) من استيفائها للمعايير واملتطلبات املحددة من قبل جهة رسمية" 

إليها، وذلك من خالل تحقيق الحد األدنى من معايير الجودة، إن لم يكن التحقيق الكامل لها"   للتأكد من قدرة املدرسة على تحقيق األهداف التي تسعى 

وفق    (. 8)ص  تتم  متخصصة،  خارجية  جهة  بها  تقوم  التقويمية  اإلجراءات  من  "مجموعة  أنه  على  املدرس ي  االعتماد  الحالية  الدراسة  وتعرف 

 ا التحقق من كفاءة املدرسة وجودة مخرجاتها".  مجموعة من املعايير املحددة واملعلنة، يتم من خالله

بأنها "عبارة عن شروط ثابتة توضع للتميز النوعي املطلوب من جميع املدارس والتي تحددها    ( Burris, 2008)عرفها بوريس    : Standardsاملعايير   •

( على أنها "القواعد واألسس التي نحتكم إليها وتكون بمثابة اإلطار املرجعي الذي يتم في ضوئه  2010ية )ُعمانالن  هاعرفت  كما،  (P 8)  جهة االعتماد"

األفراد   سلوك  تعريف  .  (12)ص  والجماعات"قياس  يمكن  الدراسة  هذه  املدرس ي  عاييرمولغرض     االعتماد 
 
عن   إجرائيا تعبر  "قواعد  أنها:  على 
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، وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها كل معيار املدرسة للحصول على االعتماد املدرس يالذي يجب أن تحققه مكونات وعناصر    طلوباملستوى امل

 
 
 ".على مؤشرات التحقق التابعة لكل معيار نة الدراسةالستجابات أفراد عي وفقا

 :حدود الدراسة  .5.1

املوضوعية: • الدراسة    الحدود  هذه  املدرس ي  مفهومتتناول     االعتماد 
 
عامليا املتبعة  التقويمية  األنظمة  أحدث  التعليم   باعتباره  جودة  لضمان 

و املدرس ي الالزم توفرها  كذلك  ،  التربوية واملؤشرات  ا املعايير  املدرس ي للحصول على  األداء  سلطنة  ب  الحكوميةدارس  املالعتماد في  لعمليات تقويم 

 .ُعمان

 ،  باملحافظات وديوان عام الوزارة   تقويم األداء املدرس ي  وأخصائيشملت الدراسة عينة من املشرفين اإلداريين    الحدود البشرية: •
 
ملسؤوليتهم   نظرا

العين تشمل  باملدارس، كذلك  املدرس ي  لألداء  لذاتي  التقويم  تطبيق عمليات  متابعة  يقع على عاتقهم  كما  الخارجي  التقويم  تنفيذ عمليات  ة عن 

والقيام   املعاييرتطبيق  عن متابعة    املسؤولةبارهم الفئة  تمديري املدارس ومساعديهم، واملعلمين األوائل، في مدارس الذكور واإلناث، باعبعضا من  

 .التقويم الذاتي باملدرسة اتعمليب

اقتصرت الدراسة على خمس محافظات تعليمية )مسقط، والداخلية، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة، وظفار(، حيث تم مراعاة أن   الحدود املكانية: •

، ألن  الحكومي فقط تغطي الدراسة مختلف البيئات التي تمثل جغرافية السلطنة، كما اقتصر التطبيق على مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي  

القاعدة العريضة من حيث عدد الصفوف مقارنة بالحلقات األخرى للتعليم في السلطنة، حيث تضم الصفوف من الخامس األساس ي تمثل  هذه الحلقة  

ع الصفين الحادي الحلقة األولى مع الحلقة الثانية أو الحلقة الثانية مإما  ، إضافة إلى أن بعض املدارس باملحافظات املذكورة تضم وحتى العاشر األساس ي 

 
 
 لكثافة الصفوف وسعة املبنى املدرس ي.  عشر والثاني عشر وفقا

 النظري والدراسات السابقة:  اإلطار  .2

ق وما  واألصعدة،  املستويات  كافة  في  التعليمية  بالعملية  املهتمين  بال  تشغل  التي  القضايا  أهم  من  التعليم  في  الجودة  تحقيق  قضية  د تعتبر 

على املؤسسات التعليمية، وتفعيل برامج التنمية وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، وتفعيل برامج الشراكة تتطلبه من إدخال بعض التجديدات التربوية 

 الحقيقية بين املدرسة واملؤسسات املجتمعية األخرى، وبالتالي الحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة واملهارة. 

املنظومة التعليمية في ضوء معايير الجودة قد تزايد في العقد األخير من القرن العشرين عندما بدأت  االهتمام بتقويم ( إلى أن 2007وقد أشار عالم )

 
 
إيمانا وذلك  التربوية،  واملؤشرات  املعايير  مشروع  إلى  الدول  تدعو  بامل  اليونسكو  "التربية    سؤولية منها  مؤتمر  أكد  التعليم، فقد  قضية جودة  تجاه  الكبرى 

بتنظيم من اليونسكو على أهمية الدراسات التقويمية ملراقبة التغيرات في جودة املدارس، وبناء املعايير واملؤشرات   م 1990تايلند عام للجميع" والذي عقد في  

بضرورة تركيز  قد أوص ى   2008( إلى أن تقرير اليونسكو الصادر في عام  2013كما أشارت الرميح ) . التربوية لضبط أداء املدارس على مدى فترات زمنية معينة

 
 
 للتدني الواضح في األداء التعليمي على املستوى العربي كافة.  الدول العربية على تقويم األداء املدرس ي في ضوء معايير محددة لتعزيز جودة التعليم نظرا

أو املدرس ي، وترجمة لذلك فقد استخدمت الكثير من دول العالم أساليب متعددة لضمان الجودة وتقويمها، من بين تلك األسالي  ب االعتماد التربوي 

من جودة مخرجاتها؛  وهو يمثل أحد األساليب املعروفة إلجراء عملية تقويم شاملة ألي مؤسسة تربوية، وهو في جوهره عملية تقويم ألداء املؤسسة التعليمية تض 

أنشئت هيئات سمي بعضها بهيئة االعتماد   املعايير التي تقود Evaluationويم  ، والبعض اآلخر سمي هيئة التق Accreditationوقد  ، والتي عملت على تحديد 

)مجيد،  التعليمية  املؤسسات  في  والقرارات  2011العمل  اإلجراءات  إليها  تستند  التي  العوامل  أهم  التربوي من  االعتماد  يعد  االمريكية  املتحدة  الواليات  (. ففي 

، بحيث تتم إجراءات االعتماد من خالل ( Fryer, 2007) د األدنى من متطلبات الجودة التعليمية  الرسمية في الحكم على أن املؤسسة التعليمية قد استوفت الح

 
 
لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل    شراكة فاعلة بين املؤسسة التعليمية وجهة االعتماد، لذلك اعتبرته أهم املداخل لتحقيق الجودة في التعليم، وهو يعد حافزا

 (.2008)مجيد والزيادات،  

أن االعتماد التربوي هو عملية مستمرة من الوفاء باملعايير والتحسين املستمر وضمان الجودة، والتي يتم إثباتها من خالل   ( Burris, 2008) بوريس    ويرى 

( أن االعتماد يشير إلى عملية مستمرة من التقويم واملراجعة التي 2008ليمية. كما أورد حسين )عمليات املراجعة والتقويم الداخلي والخارجي ألداء املؤسسة التع 

وقد اتفقت كل من روز  تمكن املؤسسة التعليمية من العمل وفق مجموعة من املعايير املحددة، والتي تهدف إلى االرتقاء بجودة األداء التعليمي في تلك املؤسسة، 

 ((Ross, 2008 ( 2010واملالكي 
 
  ( مع من سبقهما في أن االعتماد يمثل شكال

 
باالعتراف بأن املؤسسة التعليمية تعمل وفق   من أشكال التقويم الذي يصدر حكما

 ( Alwahaibi, 2009) أما الوهيبي  ،  املعايير املحددة للممارسات املهنية من قبل جهة خارجية رسمية، وهو يعمل على بناء ثقة املجتمع في املؤسسة التعليمية

 النتيجة النهائية لعملية التقويم التي ُتظهر قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل تحقيقها ملعايير الجودة.فيرى أن االعتماد التربوي هو 
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 نشأة املعايير وعالقتها بالتقويم واالعتماد:  .1.2

حقبة التسعينات من القرن العشرين، وقد مثلت أهم حدث في جهود إصالح التعليم  ( إلى أن حركة املعايير ظهرت في 2008تشير مجيد والزيادات )

 
 
، حيث اعتبرها البيالوي  Standard-Based Evaluationلذلك حركة التقويم القائم على املعايير    في الواليات املتحدة األمريكية في تلك الفترة، وظهرت تبعا

في  2006) اجتماعي جديد  أنها بمثابة عقد   ) 
 
اجتماعيا املرغوبة  التوقعات  التعليم ويؤكد على  ويحدد متطلبات  الواقع، ويصف  ينبع من  من أجل    املجتمع، 

 التطوير والتحسين.  

 
 
الثالث فكرا الحركات  التربوي، حيث شكلت  الشاملة واالعتماد  الجودة  املعايير بحركتين كبيرتين هما  ارتبطت حركة    توقد 

 
   ربويا

 
تلك    مترابطا في 

 الفترة  
 
املؤسسة أيضا بأن  التي تؤكد  الشهادة  َل االعتماد 

ّ
بينما مث باملخرجات،  التعليم والنهوض  الحقيقي لتحقيق جودة  املدخل  املعايير هي    ، وأصبحت 

 ( 2008)مجاهد،  .التعليمية قد حققت املعايير املعلنة

الركيزة الرئيسية في عملية تقويم األداء املدرس ي للحصول على االعتماد، وهي تمثل أحد العناصر الرئيسية الثالثة في عملية    Standardsلذا تعتبر املعايير  

تي ينبغي  رسات التربوية ال التقويم بصفة عامة )الوصف، واملعايير، وإصدار الحكم(، حيث ال يمكن أن تتم عملية التقويم إال بالرجوع إلى املعايير التي تحدد املما 

إلى أن املعايير يجب أن تمثل أفضل املمارسات املهنية الجيدة التي تحقق مستوى   ( Ross, 2008) وتشير روز    ، ( Hannigan, 2008) توافرها في العمل املدرس ي  

الطلبة، ويتفق معها هيرمان   العملية    ( Herman, 2009) اإلنجاز املرغوب من  املمارسات  أن يقوم على استقاء أفضل  في أن بناء وتطوير املعايير التربوية يجب 

جال القياس والتقويم وضع املعايير بحيث تتناسب مع قدرات وإمكانات من سيتم تقويمهم في ضوئها، والحرص على  املطلوبة، ولذلك ينبغي على املختصين في م 

 قدرتها في قياس مدى االتفاق بين األداء واألهداف املرسومة عند استخدامها كمحكات للتقويم.

ا 2006ويرى النبوي ) ن جميع 
ّ
املعايير هو وجود إطار موحد يمك املتعلقة بأداء الطلبة، مع الوعي ( أن الهدف من  ملدارس من تحقيق نفس التوقعات 

 2011باالختالفات التي قد توجد بين املدارس ومراعاة ذلك البعد عند التقويم النهائي في عمليات االعتماد، بينما يرى قاسم ومحمود وحسن )
 
 ( أنها تمثل إطارا

 
 
التق   مرجعيا ومقاييس  املؤشرات  بناء  أساسها  في مدخالت يتم على  نوعية  نقلة  إحداث  يمكن  املدارس، فمن خاللها  أداء  وتقويم  لقياس  األدوات  وبناء  دير، 

الجودة والكفاءة،  املنظومة املدرسية، للحصول على مخرجات تعليمية عالية  أهمية املعايير تنبثق من دورها املؤثر ( أ 2011ويرى مجاهد وعناني )  وعمليات  ن 

 .داء املؤسسات التعليمية، فهي تمد املختصين في الشأن التربوي بمعلومات وبيانات دقيقة ومتسقة عن أداء املؤسسات والفَعال في عمليات تقويم أ 

(( بأنها ضرورية لتحقيق التميز وعدالة الفرص التعليمية وتقنين املمارسات 2007)املشار إليه في أوش ي )  Ravitch  فهي كما ذكر املؤرخ التربوي رافيتش 

( عدد من الخصائص التي ينبغي توفرها في املعايير، أهمها: أن تكون صادقة، وثابتة، 2007(، ومخلوف )2003وقد أورد كل من عباس )  الصحيحة للعمل املدرس ي. 

،  املرسومة  األداء املتوقع واألهداف   ومرنة، وواقعية، وقابلة للقياس، وشاملة لكافة جوانب العملية التعليمية والتربوية والسلوكية، كما يراعى فيها التناسب بين 

 .وأن تعكس تقدم املجتمع وحاجاته

 املؤشرات وعالقتها باملعايير:.  2.2

   Indicatorsتمثل املؤشرات  
 
األكثر تحديدا ن من الحكم على مقدار ما    املستوى 

ّ
للمعايير، حيث تصاغ في عبارات إجرائية واضحة قابلة للقياس، تمك

( على أنها "عبارات تصف األداء أو السلوك املتوقع من األفراد أو املؤسسات للوفاء بمتطلبات تحقيق املعيار"  2005يتحقق من املعايير، وقد عّرفها عبد الرسول )

 AdvancED, 2010األمريكية )  AdvancED(. بينما عرفت منظمة  956)ص 
 
، بما يعطي  ( املؤشر بأنه وصف إجرائي للعمليات واملمارسات النموذجية لألداء معا

لتنظيمي للمدرسة، في صورة شاملة لكل معيار، ويركز على العناصر داخل املدرسة والطرق املستخدمة لتحقيق األداء واإلنجاز املرتفع للطالب، وفعالية األداء ا 

( املؤشرات بأنها "مجموعة من املمارسات العملية التي تستخدم لقياس مستويات األداء الفعلي أو لغرض رصد نتائج تحقق  Burris, 2008حين عّرف بوريس )

 (.8املعيار" )ص 

التقويم  2011(، وعودة )2007ويرى كل من عالم ) األداء ترتبط بشكل عام بعملية  أن مؤشرات  إطار متكامل من (  إال بوجود  تتم  أن  التي ال يمكن 

في أن املؤشرات تستخدم كإطار ودليل لعمليات التقويم الذاتي والخارجي لألداء املدرس ي، كما يشير هانيجن   ( Woodhead, 2002)املعايير، ويتفق معهم وودهد  

(Hannigan, 2008 )  ملدرسة لتحقيق املعايير، حيث تشكل سلسلة من البيانات التي تصف املهام التي إلى أن املؤشرات تعمل بمثابة مرشد وموجه للعاملين في ا

 يتوجب القيام بها، وبالتالي فهي تمثل مجموعة اإلجراءات التي يتم تحقيق املعيار بواسطتها.

يير، لذا يجب أن  فاملعايير هي بمثابة التوقعات املرجوة من العمليات التعليمية التعلمية في املدارس، بينما املؤشرات توفر وسائل متعددة لتطبيق املعا 

الغرض   املوضوعة لهذا  ن من تقويم أداء املدارس في ضوء مقاييس التقدير 
ّ
تعتبر مقاييس التقدير    . حيث ( MSA, 2020)تكون املؤشرات عملية وإجرائية تمك

Rubrics  
 
، 4من أربعة مستويات في أنظمة االعتماد، وهي: متميز، كفء، مقبول، متدِن، وتأخذ الدرجات ) قواعد لقياس األداء بالنسبة لكل مؤشر، وتتكون غالبا

أن يستدل على تحقق املعايير واملؤش 2011( على الترتيب )أحمد،  1،  2،  3 األدلة والشواهد  (، ويمكن ألخصائي التقويم  التي تقدمها    Evidencesرات من خالل 

 املدرسة أثناء عملية التقويم الخارجي ضمن عمليات االعتماد.
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 الدراسات السابقة:   .3.2

 
 
البحث بعضا الجزء من  الصلة    يستعرض هذا  السابقة ذات  الدراسات  املدرس ي من  التقويم واالعتماد  التعرض بمعايير  أهمية  الباحثون  ؛ حيث ركز 

 وهي معروضة بحسب التسلسل الزمني من األقدم لألحدث. ،  ة وكذلك األجنبي   ة والعربيية  ُعمان التي نفذت في البيئة ال للدراسات 

قام الباحث بمراجعة وتحليل ؛ حيث هدفت إلى معرفة واقع اعتماد املدارس الدولية وكيفية توظيف معايير االعتماد  دراسة  (Fertig, 2007)فيرتج أجرى  •

بأوروبا 88تقارير ) املستقلة  الدول  رابطة  قبل  اعتمادها من  تم  وقد  ( مدرسة  بوضع  ،  تقاريرهم  في  يطالبون  باملدارس  العاملين  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

إضافة معايير خاصة بالقيم األخالقية، ومعايير أخرى تسعى نحو تحقيق أهداف و  يير التعلم والسلوك الطالبي والخدمات الطالبية، عا مل  مؤشرات واضحة 

إيجاد معايير تركز على املدخالت والعمليات املدرسية بنفس    فيتركزت املطالبات   ، كما ودعم معايير تعزيز عالقة املدرسة باملجتمع املحلي ،  التعلم الحقيقي 

 تركيزها على جودة املخرجات والنتائج الطالبية، مع التركيز 
 
 على معايير وخصائص املدرسة الفعالة.   أيضا

خدام ملف التوثيق للمدرسة، فقد هدفت إلى فحص األسلوب النوعي في تقويم املدارس ضمن عمليات االعتماد باست   ( Fisch, 2010أما دراسة فيتش )  •

ث، باإلضافة  حيث طبقت الدراسة على ثالث مدارس )دراسة حالة( في مدينة جنيزفيل في والية جورجيا االمريكية، قام الباحث بتحليل وثائق املدارس الثال 

الطلب  أعمال  بعض  وتحليل  أمورهم،  وأولياء  والطالب  باملدارس  العاملين  من  عدد  إجراء مقابالت مع  استخدام  إلى  أهمية  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  ة. 

املجتمعية   األسلوب النوعي إلى جانب األسلوب الكمي في عمليات التقويم للحصول على االعتماد، كما أكدت الدراسة على أهمية تفعيل معايير املشاركة

ملهنية للعاملين لدورهم اإليجابي في عمليات التحسين املستمر لضمان كسب ثقة املجتمع في أداء املدرسة وجودة املخرجات، واالهتمام بمعايير التنمية ا 

 لألداء املدرس ي.

ومدى تغطيتها لكافة عناصر  ُعمان بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة واقع تطبيق معايير تقييم األداء املدرس ي في مدارس سلطنة  ( 2010ية ) ُعمان قامت الن و  •

  من املعلمين وإدارات املدارس  ( فرد 500عينة قوامها )، عبر  املعايير تقييم األداء املدرس يتناولت في أحد محاورها  العمل املدرس ي. طبقت الدراسة استبانة  

إلى  من الجنسين.   الدراسة  التي واجهت  ، وبالرغم من ذلك  درجة تطبيق معايير تقييم األداء املدرس ي  ارتفاع وقد توصلت  الصعوبات  أن هناك بعض  إال 

ل أهمها في ضعف تركيز املعايير على النواحي الفنية ألداء املعلمين داخل املدرسة، املتطبيق 
ّ
غياب املعايير املرتبطة و عايير من وجهة نظر أفراد العينة، تمث

ألداء الحالية مع مهام  بمشاركة املجتمع املحلي، واملعايير املتعلقة بالقيم السلوكية واملواقف التعليمية املختلفة، باإلضافة إلى ضعف توافق معايير تقييم ا 

 العاملين باملدرسة.  

والتركيز على مراجعة    ( Saunders, 2010بينما هدفت دراسة ساونديرس )  • الطلبة كأحد مؤشرات معايير االعتماد،  نتائج تعلم  أهمية تحديد  بيان  إلى 

الباحثة بتح  املكتسبة، قامت  التقويم الذاتي للتأكد من مستويات انجازهم للمعارف واملعلومات والخبرات  أعمال الطلبة في عمليات  ليل بيانات وتدقيق 

(، ثم اختيرت أربع مدارس كدراسة حالة إلجراء املقابالت مع منتسبيها. وقد MSAابطة الواليات الوسطى لالعتماد )( مدرسة تم اعتمادها من قبل ر 97)

في االعتماد،  كشفت الدراسة عن أهمية مراجعة وتطوير معايير أساليب تقويم الطلبة ونتائج التعلم، وطرق التدريس املستخدمة، كونها تمثل أهم املعايير 

إلى   امل باإلضافة  بالنمو  واالهتمام  التعليمية،  البيئة  والتأكيد على معيار  االعتماد،  تتبع  التي  املستمر  التحسين  تقويم  نهي إعادة صياغة معايير عمليات 

 للمعلمين باعتبارهم املسئول املباشر عن تحقيق نتائج جيدة لتعلم الطلبة.

في مدارس التعليم الثانوي العام للبنات بمحافظة جدة، من    األكاديمي فقد هدفت إلى وضع تصور باملعايير املقترحة لالعتماد    ( 2010أما دراسة املالكي )  •

 180خالل عينة مكونة من )
 
، شملت مديرات املدارس ومساعداتهن واملشرفات التربويات؛ حيث صممت الباحثة استبانة لهذا الغرض، وتم التحقق ( فردا

الدراسة.  أهداف  لصالح  األداة  استخدام  وتعزز من  املعامالت مرتفعة  وكانت  ألفا كرونباخ  ومعامل  الظاهري  الصدق  بواسطة  وثباتها  وقد    من صدقها 

باقتراح عدة  الدراسة  التعلم    خرجت  وبيئة  التربوية،  والقيادة  وتنميتها،  والبشرية  املالية  واملوارد  ورسالتها،  املدرسة  رؤية  تمثل:  االعتماد،  ملعايير  مجاالت 

 والتعليم واملناخ التربوي، والتقويم وتوكيد الجودة واملساءلة، واملشاركة املجتمعية.  

•  ( السيابي  ت   ( 2012كما أجرى  إلى وضع  لالعتماد  دراسة مماثلة هدفت  بسلطنة    األكاديمي صور مقترح  األساس ي  التعليم  بعض   ُعمان ملدارس  في ضوء 

 35الخبرات املعاصرة، استخدم الباحث أسلوب دلفاي من خالل عينة من الخبراء بلغت )
 
، وقد صمم الباحث استبانة تطرقت في أحد محاورها إلى ( خبيرا

 13مجاالت االعتماد. وقد توصل الباحث إلى اقتراح )
 
ملعايير االعتماد دون التطرق إلى صياغة املعايير أو تحديد مؤشراتها، شملت هذه املجاالت:   ( مجاال

التعليم والتعلم،  املوارد البشرية ورعايتها، وعمليات  الطالب    الرؤية والرسالة والقيم واألهداف، والقيادة التربوية الفاعلة للمدرسة، وتنمية  وتقويم تعلم 

ال  واملنهج  أدائهم،  املدرسية، وتحسين  والتجهيزات  واملرافق  الطالب،  اإلرشادية وشؤون  والخدمات  ورعايتهم،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وتعليم  دراس ي، 

 وخدمات الصحة والسالمة العامة، واإلدارة املالية والتمويل، والتخطيط للجودة والتطوير املستمر، والعالقة مع األسرة واملجتمع.

، عبر توزيع استبانة مكونة من  ُعمان دراسة هدفت إلى تقويم نظام تطوير األداء املدرس ي في مدارس سلطنة    ( 2012والعاني )   أجرى الزاملي؛ والسليمانية؛ و  •

 667)بلغت  عينة  على  ثمانية مجاالت  
 
العينة )،  ( فردا  102كما تضمنت 

 
أقسام تقويم األداء املدرس ي املختصين ب خضعوا للمقابلة، شملت  آخرين    ( فردا

األمور في )وعدد من   املدارس واملعلمين والطالب وأولياء  إلى وجود  و ( محافظات تعليمية )جنوب الباطنة، والداخلية، وظفار(.  3مديري  توصلت الدراسة 
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امل   ، قصور في تغطية املعايير الحالية لكافة عناصر األداء املدرس ي  أكبر وأشمل للنظام مثل مشاركة  جتمع  لذلك أوصت الدراسة بأهمية إضافة عناصر 

للتقو  الحديثة  األساليب  واستخدام  الدراسية،  للمناهج  املصاحبة  املدرسية  األنشطة  نوعية  وتحسين  املدارس،  أداء  وتطوير  تحسين  في  في املحلي  يم 

 املدارس.

فقد أجرت دراسة تحليلية مقارنة هدفت إلى تحديد التباين في املستويات التعليمية بين طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة    (Mattei, 2012)أما ماتي   •

 
 
نة من  للمعايير التعليمية القائمة على تقييم أداء الطالب؛ حيث قامت الباحثة بتحليل نتائج الطلبة في عي  والثانوية في كل من انجلترا واسكتلندا وويلز وفقا

في اختبارات اللغة والرياضيات والعلوم. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أهمها أن تطوير   م 2009-1988مدارس الدول الثالث في الفترة ما بين  

قللت الفجوة بين مدارس االغنياء   املعايير التعليمية أثر في نتائج الطالب على نحو أفضل خاصة في انجلترا وويلز، كما أن توحيد املعايير وإعالنها للجميع 

 والفقراء.   
 
يل توصلت الدراسة إلى أهمية تعزيز معايير الخدمات االجتماعية املقدمة للطلبة، وتعزيز املساواة في الفرص التعليمية، ودعم معايير التمو   أيضا

عنى بالتنمية الشخصية للطالب.
ُ
 واإلنفاق التعليمي، وتحديد معايير وأهداف ت

بهدف الكشف عن درجة توفر معايير االعتماد والجودة في املدارس الخاصة بمحافظة غزة، عبر تطبيق استبانة تكونت من    ( 2017دراسة عايش )   وجاءت  •

(12 
 
  ( معيارا

 
 87من معايير أنموذج سيتا لالعتماد على عينة بلغت ) مقتبسا

 
صدق قائمة   من إدارات املدارس التي شملتها العينة؛ حيث تم التحقق من  ( فردا

 املعايير التي غطتها االستبانة من خالل صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي، وكانت معامالت االرتباط في كال االسلوبين مرتفعة ودال 
 
، كما تم ة احصائيا

قبولة تعزز من صحة املعايير املستخدمة التأكد من ثبات األداة بواسطة معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وكانت معامالت الثبات عالية وم 

 
 
 الهتمام املدارس الخاصة وحرصها على تطبيق معايير الجودة.  في التقويم واالعتماد. وقد كشفت نتائج الدراسة عن توافر املعايير بدرجة مرتفعة، نظرا

 302في دراسته التي طبقها على )  ( 2018وفي ذات البيئة وجد املقيد )  •
 
دارس قطاع غزة بفلسطين والتي دخلت برنامج االعتماد؛ أن معلمة من م  ( معلما

 
 
   هناك حرصا كبيرا

 
لقناعة العينة بأهميتها في تجويد أداء املدرسة وإدارة املوارد، واهتماما منهم برفع نواتج تعلم   على تطبيق معايير االعتماد املدرس ي، نظرا

 
 
  الطلبة وتحقيق التميز في املخرجات، ورغم ذلك إال أن النتائج وجدت تفاوتا

 
الش يء في درجة تطبيق بعض املعايير، ويعزى السبب إلى اختالف درجة   بعضا

املعلمين على  وقدرة  بنمو   وضوحها  الخاصة  املعايير  والتركيز على  املستجدات،  وتطويرها حسب  املعايير  تقييم  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  تطبيقها. 

 شخصية الطالب في كافة جوانبها.

باملحاف   ( 2018وكشفت دراسة أبو رحمة )  • الحكومية  املدارس  في  املدرس ي بدرجة كبيرة  إمكانية تطبيق معايير نموذج سيتا لالعتماد  الجنوبية عن  ظات 

موذج املقترح، وللتحقق من صدق  ( معايير للن 7( من مديري ومديرات تلك املدارس؛ حيث طبق الباحث استبانة شملت )249بفلسطين، عبر عينة بلغت )

ونباخ للتأكد من ثبات  داة فقد تم احتساب صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي، أما الثبات فقد تم استخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كر األ 

ر معايير املعايير، فكانت مؤشرات الصدق والثبات عالية وتسمح باستخدام القائمة ألغراض التقويم واالعتماد. وقد أوصت عينة الدراسة بضرورة تطوي 

 وطنية خاصة تراعي الخصوصية الفلسطينية وتلبي تطلعاتها التعليمية.

متوافقة مع سابقتها؛ حيث هدفت إلى إمكانية تطبيق معايير االعتماد املدرس ي لدولة قطر في املدارس   ( 2020) وعلى نفس املسار جاءت نتائج دراسة عودة   •

 11، من خالل طرح استبانة تضمنت )ُعمان الثانوية الحكومية بالعاصمة األردنية 
 
 188لتقويم األداء املدرس ي على عينة قوامها )  ( معيارا

 
   ( مديرا

 
في  ومساعدا

وكانت النتيجة تشير إلى موافقة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على املعايير املطروحة. الجدير بالذكر أن الباحث تحقق من الخصائص املدارس الحكومية،  

الداخلي، كما تم است  االتساق  املحتوى وصدق  املأخوذة من النموذج القطري لالعتماد من خالل صدق  خراج  السيكومترية )الصدق والثبات( للمعايير 

عايير  لفا كرونباخ للمعايير واستخدام طريقة إعادة االختبار للتحقق من ثبات األداة، وكانت املؤشرات جيدة مقبولة تشير بصالحية استخدام املمعامل أ 

 لتقويم األداء املدرس ي للحصول على االعتماد.

املدارس األهلية باليمن جاءت بدرجة متوسطة إلى عالية، ويعود السبب  جة توفر معايير االعتماد املدرس ي في  ر إلى أن د   ( 2020وتوصلت دراسة الربادي )  •

 560إلى فهم عينة الدراسة البالغة )
 
للمعايير التي حددتها وزارة التعليم اليمينة، والتي تضمنت ستة مجاالت غطتها املعايير التي بحثتها الدراسة وهي:  ( فردا

بشرية، وعملية التعليم والتعلم، والبيئة املدرسية، واملشاركة املجتمعية، وإدارة الجودة والتحسين املستمر. وقد القيادة واإلدارة املدرسية، وتنمية املوارد ال 

واملراف  بالتجهيزات  الخاصة  املعايير  لتطوير  إضافة  املتفوقين،  برعاية  الخاصة  وتلك  املعلمين  تحفيز  تعزيز معايير  بضرورة  الدراسة  املدرسية أوصت  ق 

 علومات.وتكنولوجيا امل

 التعقيب على الدراسات السابقة:

(،  2010ية )ُعمان الن   سة كدرا   ُعمان ألداء املدرس ي بسلطنة  تطرقت إلى تقويم نظام تقويم وتطوير ا   املحلية   في ضوء ما تم عرضه يالحظ أن بعض الدراسات 

أوصت بمراجعة املعايير لتغطي كافة    وبالتالي نظام التقويم الحالي،  معايير  إلى وجود قصور في    نتائجهما   ؛ حيث أشارت ( 2012الزاملي والسليمانية والعاني )دراسة  و 

العتماد  لتقويم وا ير ل جوانب العمل املدرس ي، والعمل على استحداث أساليب حديثة لتقويم املدارس، وهذا ما تهدف إليه الدراسة الحالية حول بحثها في بناء معاي 

(  Fertig, 2007فيرتج )كدراسات كل من   بيئات أجنبية  في طبقت التي  وفي ذات املنحى جاءت الدراسات املدرس ي، وهو األسلوب البديل للتقويم الشامل لألداء املدرس ي. 
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  األداء كافة جوانب  واالعتماد  ايير التقويم  متفقة حول أهمية أن تغطي مع جاءت  (  Mattei, 2012ماتي )و ( Saunders, 2010ساونديرس )و ( Fisch, 2010فيتش )و 

عليمية، إضافة ألهمية إدراج  أهم مخرج في العملية الت   م والتركيز على نتائج الطلبة باعتباره   ، املدرس ي وعدم إغفال الجوانب السلوكية والشخصية املرتبطة بالطالب 

 . والتحسين املدرس ي ضمن قائمة معايير االعتماد التطوير  معايير  بالتنمية املهنية للمعلمين و   معايير تتعلق 

متفقة في بعض أهدافها مع أهداف الدراسة الحالية في اقتراح معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي،  جاءت أما الدراسات التي طبقت في بيئات عربية فقد 

)ة  كدراس السعودية   ( 2010املالكي  الثانوية  املدارس  في  طبقت  )دراسة  و ،  التي  )بفلسطين  (  2018املقيد  اليمن   ( 2020والربادي  أخرى  ،  في  لدراسات  إضافة 

أنها  ( التي نفذت في 2018( وأبو رحمة )2017كدراسة عايش )على تطبيق معايير جاهزة مقتبسة من معايير نموذج سيتا    ت استند   اشتركت في ذات الهدف إال 

اعتمدت على تطبيق معايير  و ة الفلسطينية،  البيئ  لم يجد الباحثين سوى   ُعمان في سلطنة  بينما  ،  باألردن   ( 2020النموذج القطري كما في دراسة عودة )أخرى 

مستخدما  عايير فقط كأحد محاور أداة الدراسة امل ( وهي الوحيدة التي تناولت اقتراح معايير االعتماد املدرس ي؛ حيث أورد الباحث مجاالت 2012دراسة السيابي )

املعايير   إلى صياغة  يتطرق  ولم  تحديدها،  في  دلفاي  الحالية  أسلوب  الدراسة  إجراء  يبرر  ما  وهذا  مؤشراتها،  تحديد  ع التي  أو  تركيزها  في  املعايير  تتميز  بناء  لى 

امل  إيجادها للخصائص السيكومترية لهذه  عايير )الصدق  وصياغتها بطريقة محددة، ووضع مؤشرات إجرائية لكل معيار قابلة للقياس والتقويم، كما تميزت في 

 تطبيقها امليداني ألداة الدراسة.بعدة طرق إحصائية مختلفة من خالل  والثبات(  

 الطريقة واإلجراءات: .3

 مجتمع الدراسة وعينتها:  .1.3

 
 
 2127تألف مجتمع الدراسة من )إلحصائيات وزارة التربية والتعليم  طبقا

 
مديري ومديرات من املشرفين اإلداريين ومشرفي تقويم األداء املدرس ي، و  ( فردا

الثانية   الحلقة  ل ومساعديهم مدارس  إضافة  األوائل  لمعلمين  ،  الباطنة في مدارس كل من  واملعلمات  التالية: مسقط، وشمال  والداخلية، وشمال  ،  املحافظات 

اإلداري الشرقية، ومحافظة ظفار،   املشرفين  إلى  الوزارة. وقد  باإلضافة  التابعين لديوان عام  اختيار عينة عشوائية  ين  أفرادها )طبقية  تم   490بلغ عدد 
 
،  ( فردا

 توزيع أفراد عينة الدراسة.( يوضح  1وجدول )  %( من مجتمع الدراسة. 23لت نسبة )شك 

 1جدول )
 
 للفئات املستهدفة  (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 املجموع  املحافظات  النوع  وظيفة ال 

 النسبة العدد  الوزارة ظفار  مال الشرقية ش  الداخلية  شمال الباطنة  مسقط 

 %9 43 11 7 4 8 11 2 ذكور  مشرفون  

 %5 25 4 5 2 6 2 6 إناث 

 %17 83 _  15 13 19 20 16 ذكور  إداريون 

 %20 97 _  16 12 20 23 26 إناث 

 %24 119 _  11 21 28 41 18 ذكور  أوائل   معلمون 

 %25 123 _  19 22 25 31 26 إناث 

 490 15 73 74 106 128 94 العدد  املجموع 

 % 100 % 3 % 15 % 15 % 22 % 26 % 19 النسبة

 أداة الدراسة:  .2.3

 :للخطوات اآلتية اؤها وفقا  الدراسة في تصميم استبانة تضمنت قائمة بمعايير التقويم واالعتماد املدرس ي؛ حيث تم بنتمثلت أداة  

 وتقويم األداء املدرس ي بشكل عام. املدرس ي األدبيات التربوية املرتبطة بمعايير االعتماد  وتحليل مسح •

واستخالص أهم املكونات املشتركة فيما  املدرس ي، باإلضافة إلى معايير بعض الدول العربية والخليجية، النماذج العاملية لالعتماد بعض العمل على تحليل  •

–نموذج هيئة االعتماد الدولي وعبر األقاليم  وهي على سبيل املثال ال الحصر:  بينها والتي يمكن االستفادة منها في بناء معايير االعتماد الخاصة بالسلطنة.  

و Commission on International and Trans-regional Accreditation-CITA(2006 )  سيتا  العتماد ،  األمريكية  الوسطى  الواليات  رابطة  نموذج 

األمريكية لالعتماد املدرس ي    AdvansED، ونموذج منظمة  Middle States Association Of Colleges And Schools –MSA  (2020 )الكليات واملدارس  

، ( 2011معايير االعتماد املدرس ي الوطني لدولة قطر )، و ( 2011معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية )(، و 2010)

 .السابقة جنبية األ عربية و الدراسات  ال رحة في بعض املعايير املقت ، إضافة ل ( 2011دولة االمارات العربية املتحدة )لمعايير االعتماد املدرس ي  و 

 (.2009) مشروع تطوير األداء املدرس يدليل مراجعة معايير السلطنة التي تختص باألداء املدرس ي، كالتي تضمنها  •

 .ُعمان سلطنةالحكومية بدارس املمع البيئة التعليمية واملدرسية في  تتالءماشتقاق املعايير التي تمثل أفضل املمارسات التربوية التي  •
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 وصف األداة:  .3.3

األولية من ) في صورتها  األداة   127( معايير و)10تكونت 
 
إجرائيا ، لتقدير  Likert، يجاب عنها باستخدام تدرج خماس ي حسب مقياس ليكرت  ( مؤشرا 

؛  ( 2)؛ غير موافق ( 3)  حايد م؛ ( 4)  ؛ موافق ( 5)على مؤشرات التحقق لكل معيار من املعايير الواجب توافرها لالعتماد املدرس ي، وهي: موافق بشدة   درجة املوافقة 

 الخاصة باملستجيبين. علومات  بعض امل (. كما اشتملت االستبانة على  1)  وغير موافق بشدة 

 إجراءات الدراسة:   .4.3

 الدراسة بخطوات رئيسية وهي على النحو اآلتي:مرت إجراءات  

 
 
  األولية لألداة تم اتخاذ اإلجراءات اآلتية: الخصائص السيكومترية : للتحقق منأوال

املعايير واملؤشرات( من خالل عرضها على مجموعة مكونة من ) .1 الظاهري لألداة )قائمة  الصدق  التحقق من  أساتذة كلية  22تم   من 
 
التربية  ( عضوا

ي صورتها  بجامعة السلطان قابوس، وبعض املختصين بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، للحكم على الصدق الظاهري لألداة؛ حيث كانت ف

 ، و ( فقرة، حيث طلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في أبعاد األداة وفقراتها ومدى وضوحها127( أبعاد و)10األولية مكونة من )
 
ارتباط الفقرات    أيضا

 بالبعد الذي تنتمي إليه، ودقة الصياغة اللغوية، و 
 
في تعليمات اإلجابة وبدائلها. وقد تراوحت نسب اتفاق املحكمين حول أبعاد األداة وفقراتها بين    أيضا

إلغاء )100-% 84) النهائ  ( فقرات، وأصبحت8( فقرة، وتعديل صياغة )44%(، حيث تم  أداة  10)ية مكونة من  األداة في صورتها  أبعاد  ( معايير تمثل 

 83الدراسة، و)
 
 ات. فقر تمثل ال  ( مؤشرا

 78تم التطبيق على عينة استطالعية عشوائية مكونة من ) .2
 
، كما تم إعادة التطبيق على بعض أفراد العينة االستطالعية والذين بلغ عددهم ( فردا

(36)  
 
 بعد اسبوعين من التطبيق األول، الستكمال إجراءات حساب الثبات. فردا

 
 
 : التطبيق الفعلي لألداة على العينة الكلية للدراسة:ثانيا

الفعلية للدراسة والتي   على العينة األداة  تم تطبيق بعد التأكد من صدق األداة وثباتها وصالحيتها للتطبيق واستبعاد العينة االستطالعية من العينة الكلية،  .1

ا.490ت في عددها النهائي )بلغ   ( فرد 

الخصائص  .2 للتحقق من  التوكيدي  العاملي  التحليل  بإجراء  تسمح  والتي  االستجابات  للحصول على عدد كاف من  الشهر  قرابة  التطبيق  استمرت مدة 

 السيكومترية لقائمة املعايير املقترحة.

 :اإلحصائيةاملعالجة   .5.3

تم توظيف  إلدخال البيانات وتحليلها، كما   SPSS اإلحصائية برنامج الرزمة  من خالل توظيف    طبيعة الدراسة وأسئلتها تمت معالجة البيانات بناء  على  

  :التالية   اإلحصائية األساليب 

 وارتباطها بالدرجة الكلية، و معامل ارتباط بيرسون لحساب االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد املنتمية إليه،   •
 
االرتباط بين األبعاد املكونة    أيضا

 لألداة، و 
 
  .للفقرات تساق الداخليوذلك للتأكد من صدق اال ارتباطها بالدرجة الكلية، أيضا

 .للتحقق من الصدق العاملي لألداة  AMOS 7.0 التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج أموس •

 .لكل من أبعاد أداة الدراسة وكذلك لألداة ككل معامالت الثبات لحساب Cronbach's Alpha ألفا كرونباختم استخدام معامل  •

 . Test-Retest االختبارمعامل ارتباط بيرسون للتأكد من ثبات األداة بطريقة إعادة  •

 ومناقشتها نتائج الدراسة .4

 ". ؟ُعمانما قائمة املعايير املقترحة للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة والذي ينص على "نتائج السؤال األول:    .1.4

عايير التي وردت في في ضوء ما تم مراجعته في األدب النظري ونماذج التقويم واالعتماد املدرس ي املختلفة سواء  العاملية أو العربية والخليجية، إضافة للم 

الدراسات    بعض 
 
القائمة   السابقة، ووفقا الظاهري، خرجت  الصدق  للتحقق من  الدراسة وبعد تحكيمها  أداة  بند  املعايير والتي وردت في  بناء قائمة  إلجراءات 

 ( حسب األبعاد وعدد املؤشرات.2باملعايير اآلتية واملوضحة بجدول )

 ألبعادها وعدد مؤشراتهاقائمة معايير التقويم واالعتماد املدرس ي املقترحة وفقا : (2جدول )

 عدد املؤشرات  صيغة املعايير   األبعاد )املعايير( م 

 التخطيط االستراتيجي  1

 )الرؤية والرسالة والخطة( 

 8 وأهدافها.  للمدرسة رؤية ورسالة واضحة تتجسد معانيها في خطة املدرسة  

 إدارة املوارد  2

 )البشرية واملادية( 

م  إدارة  على  املدرسة  تطوير تحرص  على  وتعمل  بفاعلية،  وحسن  واردها  وتحسينها  ها 

 تنظيمها، بما يحقق أهداف الخطة وبرامجها.

12 

توفر املدرسة بيئة جاذبة ومناسبة للعمل والتعلم، وتسعى لخلق عالقات إيجابية، وتنمية   البيئة املدرسية واملناخ التربوي  3

 وعاداته. السلوكيات الحسنة بما يتفق مع قيم املجتمع  

7 
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وتوطيد العالقات املجتمعية مع أفراد    املسؤولة تسعى املدرسة إلى ترسيخ مبادئ املواطنة   املشاركة املجتمعية  4

 املختلفة.  املجتمع املحلي ومؤسساته  

5 

تعمل املدرسة على استثمار املبنى املدرس ي بصورة مناسبة، كما تحقق مستويات عالية من   املبنى املدرس ي وإجراءات األمن والسالمة  5

 األمن والسالمة داخل مرافقها.  اشتراطات 

8 

الدراس ي   املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة  6 املنهج  تخدم  فاعلة  تدريس  وطرق  استراتيجيات  توظيف  على  املدرسة  تؤكد 

 . التعليمية املرسومة وتحقق األهداف  

10 

تحرص املدرسة على توظيف أساليب التقويم املعتمدة من الوزارة بطريقة فعالة لتحقيق   أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة  7

 نتائج متميزة في تحصيل الطلبة

8 

بما يخدم العملية   وتوظيفها  مرافقها تهتم املدرسة بإثراء مصادر التعلم واملختبرات وتنظيم  مصادر التعلم واملختبرات  8

 . التعليمية 

7 

تقدم املدرسة خدمات وأنشطة متنوعة تساعد على تحقيق النمو في الجوانب املختلفة   الخدمات الطالبية واألنشطة املدرسية  9

 .لدى الطالب 

10 

ثقافة الجودة بين العاملين من  تسعى املدرسة من خالل فريق التطوير والتحسين إلى نشر  خطة التحسين املدرسية  10

أجل التحسين املستمر لكافة مجاالت العمل املدرس ي بما يحقق مستويات عالية لألداء  

 الفعلي.

8 

 مؤشر  83  ( أبعاد  10) 

 ”. ؟ُعمانبسلطنة  الحكوميةللمدارس االعتماد املدرس ي التقويم و  عايير مؤشرات صدق قائمة مما "والذي ينص على نتائج السؤال الثاني:   .2.4

فردات، ولإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام الصدق البنائي من خالل توظيف أسلوب التحليل العاملي التوكيدي، وصدق االتساق الداخلي لبناء امل 

 على النحو اآلتي:  وذلك 

التحليل   :Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي   • إجراء  املدرس ي تم  لقائمة معايير االعتماد  العاملية  البنية  للتحقق من 

( مؤشر كما هو موضح في جدول 83( أبعاد و)10، حيث تم تصميم النموذج بحيث يتكون من )AMOSالعاملي التوكيدي باستخدام برنامج أموس 

 ( في إجابة السؤال األول، كذلك تم تصميم هذا النموذج بحيث تحتفظ هذه األبعاد باالرتباطات فيما بينها.  2)

( فقرات من أبعاد النموذج بسبب انخفاض قيم تشبعها  5وقد أظهر نموذج التحليل العاملي التوكيدي تطابقه مع بيانات الدراسة الحالية وذلك بعد حذف )

 إ إضافة إلى أنها كانت غير دالة (، 0.4بشكل ملحوظ عن )
 
حيث تم حذف فقرة من كل من املعيار الثاني    (؛ Z   <1.96( و )α     ≤0.01عند مستوى الداللة ) حصائيا

حذف فقرتين من  كما تم  )إدارة املوارد( واملعيار السادس )املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة(، واملعيار التاسع )الخدمات الطالبية واألنشطة املدرسية(،  

 ( فقرة. 78بعد الحذف )  املعيار السابع )أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة(، وبالتالي أصبح العدد النهائي للفقرات 

املؤشرات   استخدام عدد من  تم  الحالية  الدراسة  لبيانات  التوكيدي  العاملي  التحليل  نموذج  تطابق  و اإلحصائيةوللحكم على مدى   .( (  3جدول 

 يوضح هذه املؤشرات، وأسباب اختيارها والحدود الدنيا للقيم املقبولة.

 املدرس ي  التقويم واالعتماد مؤشرات حسن املطابقة لقائمة معايير : (3جدول )

ــةقيمال اختياره سبب  املؤشر  م  ــ ــ ــ  التحليل الحالي  *املقبولة   ـ

 Relative df/2)χ   )-Chi النسبى ي اختبار مربع كا 1

Squared 

 على حجم العينة 
 
 2.3 3  - 1بين  أقل اعتمادا

 Rootالجذر التربيعى ملتوسط مربعات خطأ التقارب  2

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 على حجم العينة وأقل  

 
أقل اعتمادا

 بتعقد النموذج 
 
 تأثرا

 0.05 0.06قل من أ

الجذر التربيعى ملتوسطات مربعات البواقي املعيارية   3

Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR) 

 0.04 0.08أقل من  ال يتأثر بتعقد النموذج 

 مؤشر املطابقة املقارن  4
Comparative Fit Index (CFI) 

 0.87 0.9أكبر من  ال يتأثر بحجم العينة 

 Non-normed Fit      املعياري مؤشر املطابقة غير  5

Index(NNFI) 
 0.86 0.9أكبر من  ال يتأثر بتعقد النموذج 

    *(Thompson, 2004; Sun, 2005) 

النسبي 3يالحظ من جدول )  مقبولة، حيث بلغت قيمة مربع كاي 
 
الفقرات قد حققت قيما الحالي بعد حذف  أن مؤشرات حسن املطابقة للتحليل   )

املؤشرين  2,3) قيمة   0,04( و)RMSEA  ،SRMR  (0,05(، كما بلغت 
 
قيم مقبولة إحصائيا التوالي، وهي  املؤشرين )( على  اقتربت قيم  بينما   ،CFI( ،)NNFI  من )

الحالي ) املؤشرين للتحليل   ( على التوالي  0,86(، )0,87القيمة املقبولة فكانت قيم 
 
انخفضت قيمة مؤشر  أيضا  Akaike's"معيار املعلومات ألكايك    AIC، كما 

Information Criterion( حيث يدل االنخفاض الكبير في قيمة هذا املؤشر على جودة  455.37( بعد أن كانت قبل حذفها )320.27" بعد حذف الفقرات إلى ،)

 مجملها على مطابقة نموذج التحليل العاملي التوكيدي لبيانات الدراسة الحالية.(، وبالتالي تؤكد قيم هذه املؤشرات في Bozdogan, 2000النموذج )



 املحروقية وآخرون                                                                                 ....              بناء معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة ُعمان 

 204-186، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 197 

 

، وال توجد قيمة محددة وفي التحليل العاملي التوكيدي يمكن الحكم على مدى تشبع الفقرة على البعد املنوط بها قياسه من خالل قيم بيتا املعيارية 

  Critical Ratio(، وذلك ألن التحليل العاملي التوكيدي يستخدم قيم القيمة الحرجة  Byrne, 2010الفقرة على البعد )يمكن عندها قبول أو رفض مستوى تشبع  

والقيمة   (.  Z 1.96) ، وتكون هذه القيمة دالة عندما تبلغ مستوى Zللحكم على مستوى داللة قيم بيتا املعيارية، حيث أن القيمة الحرجة تتوزع توزيع إحصائية  

( يوضح قيم بيتا غير 4وجدول )  . (Kline, 2010)ة هي حاصل قسمة قيمة بيتا الغير معيارية للفقرة على الخطأ املعياري لتقدير قيمة بيتا غير املعياري  الحرج 

 املعيارية والخطأ املعياري والقيمة الحرجة وقيم بيتا املعيارية للفقرات على أبعاد أداة الدراسة.

 املعيارية والخطأ املعياري والقيمة الحرجة وقيم بيتا املعيارية للفقرات على أبعاد أداة الدراسة قيم بيتا غير  (:4جدول )

 الفقرات  املؤشرات 

    8 7 6 5 4 3 2 1 (1البعد )

* 0.85 1.05 1.12 1.21 1.11 1.07 1.00 0.85    

S.E. 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07    

C.R. 15.13** 14.84** 16.26** 16.31** 16.32** 15.5**  12.14**    

z 0.72 0.7 0.77 0.77 0.78 0.73 0.71 0,50    

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 (2البعد )

 1.00 1.04 0.98 1.03 0.92 1.01 0.94 0.96 0.11 0.76 0.9 
S.E.  0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.07 

C.R.  14.61** 14.19** 14.96** 13.26** 13.6** 14.09** 14.19** 13.84** 7.6** 13.1** 

z 0.67 0.73 0.70 0.75 0.65 0.67 0.70 0.70 0.68 0.53 0.64 

     26 25 24 23 22 21 20 ( 3البعد )

 0.98 1.12 1.05 1.33 1.22 1.10 1.00     

S.E. 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07      

C.R. 13.89** 15.31** 15.32** 15.95** 15.28** 15.69**      

z 0.68 0.75 0.75 0.79 0.75 0.77 0.68     

       31 30 29 28 27 ( 4البعد )

 1.00 0.95 0.87 0.83 0.81       

S.E.  0.06 0.06 0.06 0.06       

C.R.  15.82** 15.21** 14.77** 13.93**       

z 0.71 0.76 0.73 0.71 0.67       

    39 38 37 36 35 34 33 32 ( 5البعد )

 0.99 1.04 1.05 1.05 0.89 1.10 1.14 1.00    

S.E. 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08     

C.R. 14.73** 15.71** 14.68** 15.32** 14.71** 15.68** 15.01**     

z 0.69 0.74 0.69 0.72 0.69 0.73 0.70 0.72    

   48 47 46 45 44 43 42 41 40 ( 6البعد )

* 0.59 1.01 1.17 1.10 0.97 1.07 1.19 1.25 1.00   

S.E. 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09    

C.R. 14.75** 14.71** 16.36** 16.19** 14.85** 15.31** 15.59** 14.53**    

z 0.49 0.71 0.79 0.78 0.71 0.74 0.75 0.70 0.70   

      54 53 52 51 50 49 (7البعد )

 0.93 1.13 1.21 1.15 1.00 0.92      

S.E. 0.06 0.07 0.07 0.07  0.06      

C.R. 15.44** 15.10** 17.42** 16.48**  15.3**      

z 0.72 0.74 0.80 0.76 0.74 0.47      

     61 60 59 58 57 56 55 ( 8البعد )

 1.00 1.00 1.00 1.10 1.04 1.08 0.98     

S.E.  0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06     

C.R.  17.06** 16.99** 14.37** 16.36** 17.48** 16.65**     

z 0.75 0.76 0.76 0.65 0.73 0.78 0.75     

   70 69 68 67 66 65 64 63 62 ( 9البعد )

 1.00 0.98 0.97 0.90 1.03 1.02 1.06 1.05 1.06   

S.E.  0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06   

C.R.  16.94** 17.74** 15.82** 17.64** 18.42** 18.09** 18.26** 18.93**   

z 0.76 0.73 0.76 0.69 0.76 0.78 0.77 0.78 0.80   

    78 77 76 75 74 73 72 71 (10البعد )

 0.84 0.93 0.93 0.95 0.97 0.97 1.01 1.00    

S.E. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06     

C.R. 15.79** 17.18** 17.88** 18.04** 17.55** 17.17** 17.34**     

z 0.72 0.78 0.81 0.82 0.80 0.78 0.79 0.72    

*                بيتا غير املعيارية :S.E              الخطأ املعياري :.C.R                القيمة الحرجة :.zبيتا املعيارية : 
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تشبع  ، حيث تراوحت قيم  )α   ≤0.01الداللة )( وهي دالة عند مستوى  Z    >1,96( أن القيمة الحرجة للفقرات كانت أكبر من )4من نتائج جدول )  يتبين 

( في البعد السابع على 54(، بينما حصلت الفقرة )0,82( التابعة للبعد العاشر على أعلى قيمة للتشبع وهي )74(، فقد حصلت الفقرة )0,82 -0,47الفقرات بين )

 (.0,47أقل قيمة للتشبع وهي )

لحساب معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد   Pearson's Correlationتم استخدام معامل ارتباط بيرسون  :صدق االتساق الداخلي •

و  لألداة،  الكلية  بالدرجة  الفقرات  ارتباط  إليه، وكذلك   املنتمية 
 
ارتباطها   معامالت  إيجادتم    أيضا ومعامالت  لألداة،  املكونة  األبعاد  بين  االرتباط 

( يوضح معامالت ارتباط الفقرات باألبعاد املنتمية إليها  5لألداة، وذلك للتأكد من صدق االتساق الداخلي لبناء املفردات. وجدول )  بالدرجة الكلية

 وكذلك ارتباطها بالدرجة الكلية.

 ( 490معامالت ارتباط الفقرات باألبعاد املنتمية إليها وكذلك ارتباطها بالدرجة الكلية )ن=(: 5جدول )

 الفقرات  األبعاد 

    8 7 6 5 4 3 2 1 األول 

0.75** 0.75** 0.80** 0.80** 0.79** 0.76** 0.78** 0.68**    

    **0.56 **0.64 **0.67 **0.67 **0.66 **0.65 **0.61 **0.60 *د. ك 

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 الثاني
0.70** 0.75** 0.73** 0.76** 0.68** 0.72** 0.73** 0.71** 0.73** 0.67** 0.72** 

 **0.59 **0.56 **0.65 **0.65 **0.63 **0.61 **0.62 **0.67 **0.65 **0.64 **0.61 د. ك 

     26 25 24 23 22 21 20 الثالث

0.72** 0.80** 0.79** 0.82** 0.79** 0.81** 0.73**     

     **0.63 **0.71 **0.70 **0.74 **0.70 **0.69 **0.64 د. ك 

       31 30 29 28 27 الرابع

0.79** 0.83** 0.79** 0.76** 0.73**       

       **0.63 **0.65 **0.66 **0.68 **0.65 د. ك 

    39 38 37 36 35 34 33 32 الخامس

0.73** 0.77** 0.75** 0.77** 0.73** 0.78** 0.75** 0.73**    

    **0.69 **0.65 **0.67 **0.61 **0.61 **0.61 **0.65 **0.62 د. ك 

   48 47 46 45 44 43 42 41 40 السادس

0.59** 0.74** 0.81** 0.79** 0.75** 0.77** 0.77** 0.75** 0.73**   

   **0.68 **0.62 **0.66 **0.65 **0.60 **0.66 **0.70 **0.69 **0.59 د. ك 

      54 53 52 51 50 49 السابع 

0.74** 0.79** 0.82** 0.81** 0.79** 0.72**      

      **0.64 **0.62 **0.63 **0.70 **0.60 **0.64 د. ك 

     61 60 59 58 57 56 55 الثامن

0.77** 0.77** 0.79** 0.76** 0.80** 0.81** 0.78**     

     **0.67 **0.68 **0.63 **0.55 **0.68 **0.70 **0.66 د. ك 

   70 69 68 67 66 65 64 63 62 التاسع 

0.78** 0.76** 0.78** 0.74** 0.80** 0.82** 0.80** 0.80** 0.82**   

   **0.74 **0.71 **0.72 **0.71 **0.70 **0.64 **0.72 **0.69 **0.73 د. ك 

    78 77 76 75 74 73 72 71 العاشر 

0.77** 0.82** 0.83** 0.83** 0.82** 0.81** 0.82** 0.78**    

    **0.66 **0.73 **0.72 **0.73 **0.74 **0.73 **0.71 **0.67 د. ك 

 (                                     ن: عدد أفراد العينة    0,01*د. ك: الدرجة الكلية                                             ** مستوى الداللة ) 

)5جدول )يتضح من   الداللة  ودالة عند مستوى  االرتباط موجبة  أن جميع معامالت   )α   ≤0.01 البعد مع  للفقرات  ارتباط  أعلى معامل  بلغ  (؛ حيث 

(  0.59ارتباط )( التي تنتمي للبعد العاشر، بينما بلغ أقل معامل  74،  73( املنتمية للبعد الرابع، والفقرتان )28(، وهو معامل ارتباط الفقرة )0.83املنتمية إليه )

,  70،  23( وهو معامل ارتباط الفقرات )0,74( والتي تنتمي للبعد السادس. كما يالحظ أن أعلى معامل ارتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة بلغ )40للفقرة )

 أ ( والتي تنتمي للبعد الثامن.  58( وهو معامل ارتباط الفقرة )0,55(، في حين بلغ أقل معامل ارتباط )74
 
يتضح أن ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه    يضا

اء قائمة معايير  أعلى من ارتباطها بالدرجة الكلية لألداة، مما يدل على تجانس واتساق فقرات كل بعد فيما تقيسه، وهذا التجانس يعتبر مؤشرا على صدق بن 

 االعتماد املدرس ي ومؤشراته.

 
 
الدراسة، وجدول   أيضا الكلية ألداة  والدرجة  األبعاد  وبين  لألداة،  املكونة  العشرة  )املعايير(  األبعاد  بين  بيرسون  ارتباط  إيجاد معامالت  (  6)  تم 

 يوضح ذلك. 
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 ( 490معامالت ارتباط بيرسون بين األبعاد العشرة املكونة لألداة، وبين األبعاد والدرجة الكلية )ن= : (6)جدول 

 العاشر  التاسع  الثامن  السابع السادس  الخامس  الرابع الثالث الثاني األول  األبعاد 

          1 األول 

         1 **0.77 الثاني

        1 **0.81 **0.73 الثالث

       1 **0.78 **0.72 **0.70 الرابع

      1 **0.69 **0.76 **0.73 **0.64 الخامس

     1 **0.71 **0.70 **0.71 **0.66 **0.66 السادس

    1 **0.76 **0.63 **0.66 **0.65 **0.65 **0.63 السابع 

   1 **0.64 **0.74 **0.70 **0.63 **0.66 **0.63 **0.61 الثامن

  1 **0.79 **0.72 **0.75 **0.71 **0.73 **0.75 **0.72 **0.68 التاسع 

 1 **0.78 **0.72 **0.75 **0.74 **0.70 **0.70 **0.73 **0.68 **0.68 العاشر 

 **0.88 **0.90 **0.83 **0.82 **0.87 **0.85 **0.84 **0.88 **0.87 **0.83 *د. ك 

 (      α  ≤0.01*د. ك: الدرجة الكلية لألداة                                            ** مستوى الداللة )        

ارتباط األبعاد ببعضها البعض موجبة ودالة عند مستوى الداللة )( يتبين أن  6من جدول ) ارتباط α   ≤0.01جميع معامالت  (؛ حيث بلغ أعلى معامل 

ا  ( وهو معامل ارتباط البعد األول مع البعد الثامن، كم0,61( وهو معامل ارتباط البعد الثاني مع البعد الثالث، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بين األبعاد )0,81)

(، وهي معامالت ارتباط البعد السابع مع الدرجة الكلية والبعد التاسع مع الدرجة  0,90  –  0,82تراوحت معامالت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية لألداة بين )

 الكلية على الترتيب. ويتضح من هذه النتيجة أن قائمة املعايير العشرة لالعتماد املدرس ي ترتبط فيما بينها  
 
   ارتباطا

 
مما يدل على أنها تقيس مستوى جودة األداء   داال

 املدرس ي.

( في استخدامها لطريقة صدق االتساق الداخلي 2020( وعودة )2018( وأبو رحمة )2017وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من عايش )

بينما   بينها،  فيما  الصدق  مؤشرات  كأسلوب    تميزت وتقارب  التوكيدي  العاملي  للتحليل  توظيفها  في  مجتمعة  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة 

املقترحة، األمر الذي   التحقق من الصدق البنائي لقائمة املعايير   بين  إحصائي متقدم في 
 
   أن نتائج مؤشرات الصدق قدمت دليال

 
على صدق قائمة   قويا

وبالتالي صالح وعناصره،  كافة مجاالته  في  املدرس ي  العمل  تقيس حزمة  كونها  في  ارتباطها  وقوة  أهميتها  يدل على  استخدامها املعايير ومؤشراتها، مما  ية 

 .ُعمانم واالعتماد في املدارس الحكومية بسلطنة والثقة الكبيرة في استخدامها كمعايير للتقويلتقويم األداء املدرس ي 

 ”. ؟ُعمانبسلطنة  للمدارس الحكوميةاالعتماد املدرس ي التقويم و  عايير مؤشرات ثبات قائمة مما "والذي ينص على  نتائج السؤال الثالث:  .3.4

ألفا كرونباخ، وطريقة إعادة التطبيق االعتماد املدرس ي تم استخدام  التقويم و ولغرض التحقق من ثبات قائمة معايير   طريقتين، وهما: معامل 

"Test-Retest( بلغت  والتي  لألداة  االستطالعية  العينة  بيانات  باستخدام  الثبات  تم حساب معامالت   78"، حيث 
 
فردا )و .  (  يوضح معامالت  7جدول   )

 الثبات بكلتا الطريقتين.

 ولألداة ككل معامالت الثبات ألبعاد األداة : (7جدول )

ـــد  م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  (36إعادة التطبيق )ن*=   (78ألفا كرونباخ)ن*= البعــ

 0.50 0.88 التخطيط االستراتيجي )الرؤية والرسالة والخطة(  1

 0.47 0.93 إدارة املوارد )البشرية واملادية(  2

 0.44 0.91 البيئة املدرسية واملناخ التربوي  3

 0.59 0.85 املشاركة املجتمعية  4

 0.62 0.87 املبنى املدرس ي وإجراءات األمن والسالمة  5

 0.59 0.90 املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة  6

 0.67 0.81 أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة  7

 0.40 0.92 مصادر التعلم واملختبرات  8

 0.55 0.92 املدرسية الخدمات الطالبية واألنشطة  9

 0.58 0.93 خطة التحسين املدرسية  10

 0.63 0.98 القيمة الكلية لثبات األداة  11

   *ن: عدد أفراد العينة  

وهي (  0,98(، كما بلغ معامل ثبات األداة ككل )0,93  –0,81( يتضح أن معامالت الثبات ألبعاد األداة بطريقة ألفا كرونباخ تراوحت بين )7ن جدول )م 

(، كما بلغ معامل االرتباط لألداة ككل بين التطبيقين  0,67 -0,40معامالت مرتفعة ومقبولة، كما تراوحت معامالت االرتباط لألبعاد بطريقة إعادة التطبيق بين )

اتساق داخلي عال 0,63) ثبات مرتفعة ومقبولة تدل على  األداة قد حققت مؤشرات  أن  يتبين  كافة  القيم  األداة مما يجعلها صالحة    (، وفي ضوء تلك  ألبعاد 

 للتطبيق ألغراض هذه الدراسة.  
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راسة ومقارنة ببعض الدراسات السابقة التي استخدمت معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة، فإن مؤشرات الثبات لقائمة املعايير في الد

(، إال أن بعضها اختلف مع الدراسة الحالية 2018( وأبو رحمة )2017عايش )( و 2010الحالية تتفق وتقترب من نتائج مؤشرات دراسات كل من املالكي )

اتفقت دراسة عودة ) بينما  الثبات،  للتحقق من  آخر  النصفية كأسلوب  التجزئة  التطبيق إضافة  2020في استخدام طريقة  إعادة  ( في توظيف أسلوب 

التط بين  االرتباط  قيم معامالت  ألفا كرونباخ؛ حيث تقاربت  إلى  ملعامل  الذي يشير  األمر  الدراستين،  التي طرحتها  بيقين لكال  العشرة  املعايير  أن قائمة 

 
 
 .ُعمانفي عمليات تقويم األداء واالعتماد املدرس ي بسلطنة  الدراسة الحالية قد تمتعت بدالالت ثبات جيدة تعزز من استخدامها مستقبال

؛ حيث اتفقت الدراسة الحالية مع يتضح أن القائمة املقترحة قد تضمنت بعض املعايير املتفق عليها في بعض الدراسات السابقة  وبشكل عام

في التأكيد على أن يتضمن املعيار األول رؤية املدرسة ورسالتها مع اختالف الدراسة الحالية في    (2020( وعودة )2018( وأبو رحمة )2010دراسة املالكي )

املعيار،  إ  املدرسية ضمن صيغة  الخطة  للمعلمين مع دراسات كل من ضافة  املهنية  التنمية  املوارد والتأكيد على  إدارة  الحالية في  الدراسة  اتفقت  كما 

(Fisch, 2010و )(Saunders, 2010) ( 2010واملالكي ،)( 2010أما معيار البيئة املدرسية فقد اتفقت عليه دراسات كل من املالكي )( مع  2020والربادي )

القائمة أهمية وجوده ضمن  الحالية حول  الدراسة   .  ما طرحته 
 
الدراسة  أيضا املجتمعية  في طرح    الراهنة  اتفقت  املشاركة  دراسات كل من   معمعيار 

(Fertig, 2007والن )ُعمان(  )2010ية  وآخرون  والزاملي   )2012)  ،( السيابي  دراسة  مع  اتفقت  حين  معيار  2012في  في  األمن (  وإجراءات  املدرس ي  املبنى 

املعيار وتحديد مؤشراته. كما    والسالمة الحالية في صياغة  الدراسة  تميز  الدراسة  مع   اتفقت 
 
)  أيضا ( حول طرح معياري Saunders, 2010مع دراسة 

ضمن قائمة   هذين املعيارين  تطويرأهمية  ( على  2012الزاملي وآخرون )شددت دراسة    ؛ حيثتقويم التحصيل ونتائج الطلبة  طرق التدريس وأساليب

املدرس ي بسلطنة   األداء  يتعلق    ،ُعمانمعايير تقويم  الطالبية  وفيما  الخدمات  الشخصية للطالب فقد جاءت دراسات كل من بمعيار  بالتنمية  والعناية 

(Mattei, 2012( واملقيد  الحالية حول هذا  2018(  الدراسة  ملا طرحته   ( مؤيدة 
 
وأخيرا ملعيار ج  املعيار،  في طرحها  الحالية متوافقة  الدراسة  نتائج  اءت 

 اختالف صيغة املعيار بين الدراستين. لى( ع2020خطة التحسين املدرسية مع دراسة الربادي )

 التوصيات:   . 4.4

 بما يلي: الباحثين وص يما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمن خالل 

في   • للمختصين  اليمكن  لالعتماد  ُعمانالهيئة  واالعتماد،    األكاديميية  التقويم  عمليات  في  توظيفها  في  املعايير  هذه  من  االستفادة  الجودة  وضمان 

 
 
   خصوصا

 
   نحو تفعيل نظام التقويم واالعتماد املدرس ي  وأن الهيئة تسعى قدما

 
للتعديالت الهيكلية األخيرة التي أقرها املرسوم السلطاني األخير    وفقا

 . في مهام واختصاصات الهيئة

 لكافة شرائح املجتمع املدرس ي بمن فيهم الطلبة وأولياء األمور.  توظيفهاالعمل على نشر املعايير وآليات  •

 ن باملجتمع املدرس ي لشرح املعايير وآلية تطبيقها في العمل املدرس ي. لكافة شرائح العامليلفرق التقويمين الذاتي والخارجي و عقد دورات تدريبية  •

 استخدام املعايير املقترحة في عمليات التقويم الذاتي باملدارس كخطوة أولى قبل تطبيق نظام االعتماد. •
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Abstract: The current study aimed at form standards for evaluation and school accreditation for public schools 
in the Sultanate of Oman, as the study followed the descriptive approach. The sample consisted of (490) 
administrators and teachers in government schools, administrative supervisors, and supervisors of school 
performance evaluation in five educational governorates, in addition to supervisors at the Ministry’s general 
office. The study concluded with a list of (10) standards for evaluation and school accreditation, which are: 
(strategic planning, management of human and financial resources, school environment and educational 
climate, community participation, the school building, safety and security procedures, the curriculum and 
teaching methods used, and methods for assessing achievement and student results, learning resources and 
laboratories, student services and school activities and school improvement plan).In addition, under each 
criterion, a set of procedural indicators can be inferred through which the level of achievement of the standard 
can be inferred, which amounted to (78) procedural indicators. The list of standards has high validity and 
reliability indicators that enhance its use for evaluation and accreditation purposes. 

Keywords: School accreditation; Standards; Public schools; Sultanate of Oman. 
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