قرر مجلس تدبيرالمؤسسة التعليمية (ابتدائية /ثانوية) التي عينت بها إنجاز
تقويم لها .في نظرك ،من هم المتدخلون في هذه العملية؟ وماهي أدوار كل واحد
منهم؟
دوره في التقويم

المتدخل

-

-

-

-

العمل في مجموعات من  5أفراد
المدة  40 :دقيقة
التقاسم  30 :دقيقة

توليف  :المتدخلون في التقويم المؤسساتي
من أجل تطوير ثقافة تنظيمية ،يجب إشراك جميع موظفي المؤسسة فضال عن
المتعاونين الخارجيين.
ولتحقيق هذه الغاية ،يعتبر تحديد أدوار مختلف الشركاء مهما:
إدارة المؤسسة
تتحمل اإلدارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والمراقبة واإلشراف على عملية التقويم.
وتجرى عملية التقويم هذه في جو تعاوني ،من خالل السعي إلى دعم جميع الموظفين
لهذه العملية ومشاركتهم فيها .وتقوم إدارة المؤسسة بإبالغ مجلس التدبير بالتقدم
المحرز في عملية التقويم المؤسساتي.

توليف  :المتدخلون في التقويم المؤسساتي
العاملون بالمؤسسة :األطر التربوية وباقي األطر اإلدارية بالمؤسسة
الهدف الرئيسي لمختلف العاملين هو النجاح التربوي لمتعلمي المؤسسة .وتحقيقا
لهذه الغاية ،يتوافق هؤالء العاملون واإلدارة على تحديد مجاالت التقويم وكذا
المؤشرات التي سيتم االشتغال عليها ،وينخرطون في عملية تقويم مستمرة.
المتعلمون
عند االقتضاء ،يشارك المتعلمون في جمع المعلومات المرتبطة ببعض عناصر التقويم
المؤسساتي ،ويطلب منهم لعب دور نشيط.
كما يمكنهم المساهمة في تحديد مجاالت التقويم واقتراح التدابير التصحيحية للصعوبات
المرصودة.
 متعاونون خارجيون.

بعد تعيينك مديرا لمؤسسة تعليمية وسعيا لتطوير أدائها فكرت في إرساء تقويم
مؤسساتي بها ،ماهي المراحل التي ستتبعها في نظرك؟
العمل في مجموعات من  5أفراد
المدة  35 :دقيقة
التقاسم  30 :دقيقة

مراحل عملية التقويم المؤسساتي
المراحل الرئيسية الثالث لعملية التقويم المؤسساتي:
المرحلة :1
•

تشخيص حالة المؤسسة
وصف الوضع  -جمع ومعالجة وتحليل المعطيات.

•

اختيار مجاالت التقويم
تحديد األولويات

•

اختيار المؤشرات  -األهداف
الوضع المطلوب  -النتائج المرجوة

•

تحديد األولويات :خطة العمل
اختيار  -وسائل  -أدوات.

مراحل عملية التقويم المؤسساتي
المرحلة ( :2المراجعة الدورية)
•

تقدير سير اإلجراء

•

التحقق من مالئمة المؤشرات المختارة.

المرحلة :3

• التذكير باألولويات والوسائل المحددة.
•

تقييم اإلنجازات والنتائج وفقا للمؤشرات.

•

اتخاد القرار.

•

التوقعات واألولويات الجديدة.

اختيارمجاالت تنفيذ التقويم المؤسساتي (المجاالت ذات
األولوية)
 يكون التقويم المؤسساتي شامال لجميع المجاالت ،لكن نظرا إلكراهات إجرائية يمكناالقتصار على المجاالت ذات األولوية.
 قد تقرر مؤسسة تقويم جميع مجاالت عملها على مدى ثالث سنوات أو أكثر. في الحالة المثلى ،يتم على مستوى كل مجال من مجاالت المؤسسة:• تقويم أنشطة المجال بشكل دوري؛
• التركيز في التقويم على مكون من مكونات المجال ،بشكل تناوبي؛
 يعتبر مشروع المؤسسة من أهم األدوات الممكن اعتمادها للقيام بعملية التقويمالمؤسساتي نظرا الرتباطه بمختلف المجاالت.
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قارن بين المقاولة و المؤسسة التربوية محددا الفروق بينها
اعتمادا على المعايير التالية:
 األهداف؛ المدخالت؛ العمليات؛ المخرجات.العمل في مجموعات من  5أفراد
المدة  30 :دقيقة
التقاسم  30 :دقيقة

«يقصد بالجودة في التربية تمكين المتعلم من تحقيق
كامل إمكاناته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية
والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية واإلبداعية».
(الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح )2030/2015
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مقارنة بني املؤسسة الرتبوية واملقاوةل
تنتج املقاوةل أش ياء مادية بيامن املؤسسة الرتبوية تنتج انساان مؤهال ،ذلكل مفن

الطبيعي أن خيتلف تطبيق مهنجية اجلودة يف املؤسسة الرتبوية عنه يف املقاوةل،
لكن ما الفرق بني املؤسسة الرتبوية و املقاوةل؟ ميكن حتديد الفروق املمكنة بني
املؤسسة الرتبوية واملقاوةل اذا قاران بيهنام اعامتدا عىل أربعة معايري يه الهداف
واملدخالت والعمليات واخملرجات:

مقارنة بني املؤسسة الرتبوية واملقاوةل
املقاوةل

الهداف

املؤسسة الرتبوية

 الرحب املادي الرصف عىل  تكوين انسان مؤهل
لالخنراط الفاعل والجيايب
املدى القريب اذلي ميكن
يف اجملمتع وقادر عىل رفع
التوصل اليه ابلرفع من
حتدايت املس تقبل.
النتاجية مع تقليص اللكفة.
 يسهل قياس حتقق هذا  هو هدف عالوة عىل أنه ل
يتحقق ال يف املدى البعيد
الهدف ما دام الرحب املادي
فانه تشرتك يف اجنازه عدة
عبارة عن أرقام تكفي
أطراف مما يطرح صعوبة
معليات حسابية بس يطة
التحقيق وصعوبة القياس.
لالحاطة هبا.

املقاوةل

املدخالت

املؤسسة الرتبوية

صعوبة التعامل مع املدخالت لها وهجان:
• من هجة ليس من السهل التحديد ادلقيق
ملواصفات املتعلمني الواردين عىل سكل معني
من التعلمي نظرا لصعوبة حتديد مواصفات
حتدد مواصفاهتا مس بقا
اخلرجيني اليت تبقى مرتبطة ابلتوقعات
وتس تطيع أن تتحمك يف
املس تقبلية اذ أن الرتبية يه صناعة املس تقبل
جودهتا اما بتشديد املراقبة
ابمتياز ونظرا كذكل لصعوبة قياس هذه
علهيا يف بداية دورة النتاج
املواصفات سواء عند خروج املتعمل من
أو ابلتعاون مع املزودين
السكل السابق أو عند دخوهل للسكل املواي.
للعمل سوية عىل حتسني
• من هجة أخرى حىت ولو تغلبنا عىل عقبة
جودهتا.
حتديد املواصفات فان التحمك يف املدخالت لن
يكون ابلمر السهل ابلنظر اىل عدم تطابق
مس توايت املتعلمني ول خصائصهم.

مقارنة بني املؤسسة الرتبوية واملقاوةل
املقاوةل

املؤسسة الرتبوية

املنتج –املتعمل -انسان تدب فيه
احلياة وليس من السهل التنبؤ بردود
تتحمك فهيا جيدا نظرا لهنا
أفعاهل اليت تظل حمكومة ابحلاةل
يس
هل
صامء
مادة
مع
تتعامل
التفاعلية اليت ختلقها العملية التعلميية
العمليات
التنبؤ ابس تجاابهتا اذا مت
التعلمية بينه وبني املدرس وابلتاي
(العمليات الالزمة لتوفري
حتديد خصائصها وهو أمر
مفواصفات العمليات املنجزة تتغري
املنتج يف صيغته الهنائية
أصبح من البدهييات كام أن
بتغري خصائص املتعلمني وتغري
املرضية حلاجات الزبناء)
املقاوةل أصبحت تتحمك يف
نوعية اس تجاابهتم وهو ما جيعل
تقنيات النتاج وأدواته.
مسأةل التحمك يف هذه العمليات
معقدة بعض اليشء.

مقارنة بني املؤسسة الرتبوية واملقاوةل
املقاوةل

اخملرجات

املؤسسة الرتبوية

يصعب عىل املؤسسة الرتبوية
التعامل مع اخملرجات نظرا لتعدد
الزابئن "الطلبة – أولياء المور –
واحضة ابلنس بة للمقاوةل لن
ادارة املدرسة – سوق العمل –
وحاجاته
معروف
بون
ز
ال
اجملمتع  -النسانية "وتعدد احلاجات
حمددة ومن خالل حمكه عىل
واختالفها من زبون اىل أخر حد
املنتج تس تطيع أن تعرف
التعارض يف بعض الحيان وهو ما
مقدار اجلودة اذلي حققته.
جيعل معلية احلمك عىل جودة
اخملرجات غري مأمونة اذا مل يمت
التوفيق بني خمتلف وهجات النظر.

