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  :تمهيد
إن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة شاملة للتحسين المتواصل ومراقبة مستوى المخرجات 

ولذا فقد ارتبطت ). 123, م1995,فريمان(الجودةوالتأكد من استيفائها لمواصفات ومعايير 
وشكلت الحركات الثالث ,حركة المعايير بحركتين كبيرتين هما إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي 

ًفكرا تربويا مترابطا حتى أضحت المعايير المدخل الحقيقي إلى تحقيق جودة التعليم في  ً ً
 .)Marzino&Kendall,1996,2(المؤسسات التربوية 

ًم تدنيا مستمرا لألداء التعليمي في الدول 2008 أظهر تقرير اليونسكو للتعليم للجميع عام وقد ً
العربية و أوصت منظمة اليونسكو بدعم الدول العربية في مجال تقييم جودة التعليم كأولوية 

وفي هذا السياق أكد إعالن الدوحة للجودة التعليمية الذي نظمته ). unsco,2008(قصوى
على ضرورة بناء نظام داخلي شامل للجودة )الكسو( نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالم

في المدارس العربية بحيث يعمل بشكل متقن ومنظم ومستمر لتحسين األداء المدرسي وتطويره 
 وتوج هذا التوجه .)(Alecso,2010ووضع معايير وطنية لجودة التعليم في كافة مجاالته

عام )  (ARAIEQ األلكسو للرفع من جودة التعليم في العالم العربيبإطالق مبادرة
2012Alecso,2012)( . ومن هنا جاءت مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز

اقليمي للجودة والتميز في التعليم العام بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
وتم اعتماد المركز في , طبيق الجودة الشاملة في التعليملدعم عمليات ت) اليونسكو(والثقافة

  ).2, 2014,وزارة التربية والتعليم(م 2014عام 
  

   إن أهم المبادئ األساسية لتطوير المؤسسات التربوية استخدام المقاييس والمعايير 
 (2010,7,المعتمدة علميا التي يمكن من خاللها ضبط العمليات اإلدارية والفنية في المدارس

( Wilson , ولذا فقد تم تطوير أمثلة من النماذج و المعايير المعدة للتطبيق في المؤسسات
التربوية مثل معايير كروسبي للتعليم والتي تم وضعها وفقا لمبادئ إدارة الجودة و آيزو 

9000 ISO و معيار بالدريج Baldrige Criteria ؛ 3 ,2010,خضر( وغيرها
  ). 62, 2001,السنبل

  
النسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فقد أكدت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وب

على تأمين بيئات ذات جودة عالية تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي 
 International Convention on the Rights of Persons with)واالجتماعي

Disabilites,2007,25)  
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 النوعية رامج الطالب ذوي اإلعاقة لضمان معايير الجودة في مراكز و ب  وهذا يتطلب تطبيق
ألن هذه المعايير تحدد مستوى جودة األداء في المؤسسة أو البرنامج , المتميزة لهذه الخدمات

  ). 113هـ،1429,العباد(عند العمل لتحسين نظم التعليم ومخرجاته
  . شخاص ذوي االعاقة العالمية والعربيةوتعرض هذه الورقة أهم معايير الجودة التربوية لأل

  
 :مفهوم المعايير و المؤشرات

 American National Standards(حسب تعريف المعهد األمريكي للمعايير 
Institute ( يمكن تحديد معنى المعيار بأنه بيان المستوى المتوقع الذي وضعته الهيئة

القدر المطلوب من الجودة المسؤولة بشأن هدف معين يراد الوصول إليه، ويحقق 
)Quality( أو التميز)Excellence) (2011 ،ANSI.(    

ّ    كما عرف المعيار بأنه المستوى النموذجي المطلوب لألداء، وهو بمنزلة عقد اجتماعي 
, م2007الفتالوي، (ًلتأكيد التوقعات المتفق عليها اجتماعيا حول متطلبات عمل المؤسسة 

23 .(  
 تفصيل أكثر للمعيار؛ إذ ترى أن المعيار عبارة عن توصيف Hammondند   وقد قدمت هامو

لما يجب أن يعرفه الطالب، ويستطيعون القيام به، وهذا ما يعرف بمعايير 
يجب على الطالب أن يكونوا قادرين , على سبيل المثال, )Concept Standards(المحتوى

كل صحيح، بينما تعبر معايير على الكتابة والتحدث، وذلك باستخدام قواعد اللغة بش
عن الخصائص المميزة للعمل على سبيل المثال، حل ) Performance Standards(األداء

 Proficiency(المشكالت في الرياضيات أو الكتابة المقنعة في اآلداب، أما معايير الجدارة
Standards ( المقارنات فتوضح األداء المتميز للطالب، وهي عادة يتم االعتماد عليها في

وهذه األنواع الثالثة للمعايير التربوية عبارة عن جمل تقريرية عامة مكتوبة تحدد . الدولية
التوقعات لما يجب أن يكون عليه األداء، وتشير إلى أهداف صارمة للتعليم و التعلم 

)4،2001،Hammond.(  
الذي : ر بأنهفقد عرف قاموس أكسفورد المؤش,     وحيث أن المعيار يتضمن عدة مؤشرات

ولعل من ).Oxford study Dictionary,1996,866(يؤشر أو يلفت النظر إلى شيء ما
أفضل تعريفات المؤشر تعريف المركز الفيدرالي لجودة التعليم العالي بالواليات المتحدة المؤشر 

، (2011ما يمكن استخدامه للتمييز بين الجيد وغير الجيد في العملية التعليمية : بأنه
FCQE.(  
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ويعتمد عليها بوصفها , ً وتعرف مؤشرات الجودة بأنها البيانات التي يمكن قياسها إيجابيا
وتؤخذ المؤشرات من البيانات المنشورة، واإلنجازات الموثقة؛ لذلك فإن األمر , ًمقياسا للجودة

 Glossary of Key Terms in،2010. (يتطلب وضع عدد من المؤشرات لتقويم اإلنجاز
Evaluation( 

  
  : تطبيق معاييرالجودة الشاملة في التعليم

 استخدم مفهوم الجودة الشاملة في مجال التعليم العام في الواليات المتحدة ألول مرة في 
 الذي شغل منصب وزير التجارة في الحكومة Malcolm Baldirgمؤلفات مالكوم بالدريج

ثم بعد ذلك , ة الشاملة في التعليمحينما دعا إلى تطبيق مفهوم الجود, م1981األمريكية عام 
ًأصبح تطبيق الجودة في التعليم مطلبا رسميا عام في » مالكوم«م حينما أعلن عن جائزة 1993ً

ًالجودة وأنها لم تعد مقتصرة على قطاع الصناعة، وانما تشمل أيضا قطاع التعليم وفي . ٕ
طبقت معايير الجودة الشاملة المملكة المتحدة، انتقل هذا المفهوم إلى مجال التعليم، حينما 

في مؤسسات التعليم مع بداية التسعينيات، وأعلنت لجنة نواب رؤساء الجامعات ومديري 
لدراسة الجودة ) Academic Quality Audit Unit(المدارس إنشاء وحدة فحص أكاديمي

لك الوقت  في قطاع التعليم، ومنذ ذISOفي التعليم، وفي الوقت نفسه بدأ تطبيق معايير اإليزو
ًأصبح التعليم في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا واليابان مجاال لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 

، وقد أصبح )Oakes,1999, 12-11(وفق معايير الجودة المعتمدة من المنظمات التربوية 
العلماء ًاالهتمام بجودة التربية حادا بشكل مفاجئ في نهايات القرن العشرين حتى أن بعض 

 Lynch" (تحسين جودة المدرسة " قد جعلوا عنوان األيدلوجية الجديدة للتربية في العالم هو 
& Wiggins, 1988,199  .(  

  
ويشير مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم إلى مجموعة من المعايير واإلجراءات التي 

خالل تطوير المخرجات التي تهدف إلى التحسين المستمر في مخرجات النظام التعليمي، من 
ًيتلقاها المجتمع بجميع مؤسساته لكونه مستفيدا نهائيا من تلك المخرجات  القرني، (ً

  )5هـ،1432
  

  :أهمية تطبيق معايير الجودة في التعليم
ًتعد المعايير منطلقا أساسيا إلصالح التعليم ً )Education Reform ( ًبوصفه  سبيال لتحقيق

) Standard-Based Reform( إلى اإلصالح القائم على المعايير الجودة النوعية وينظر
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في المؤسسات التربوية على أنه المدخل الحقيقي لضمان تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في 
  ).9, م2008اللجنة القومية لضمان الجودة و االعتماد، (المدرسة

لجودة من خالل أربع  أن المعايير ذات أهمية في تطبيق اFeigenbaum    ويرى فيجنوم
  : خطوات، هي

  .  وضع معايير للجودة-1
  .  تقويم مدى مطابقة المنتج أو الخدمة لهذه المعايير-2
  .  اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند مخالفة المعايير-3
  ).Feigenbaum,1991،1( التخطيط إلدخال تحسينات على المعايير -4

  :ة تتضح في اآلتيّ وفي هذا السياق، إن أهمية معايير الجود
,  تركز المعايير لجهود اإلصالح والتطوير نحو أهداف واضحة ومحددة، ويمكن    قياسها-

ًويعد التركيز واحدا من أعظم فوائد المعايير ّ.  
  . تساهم المعايير في تفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة للمنظمات التربوية-

  .ي أولويات العملية التربويةتعمل المعايير على ترشيد اإلنفاق بالتركيز ف
 تشمل المعايير جميع الطالب على اختالف مستوياتهم االجتماعية أو قدراتهم العلمية؛ مما -

  .يعزز قيم العدالة والمساواة في الميدان التربوي
 تمكن المعايير المعلمين من تقويم أدائهم من خالل قياس مدى تقدمهم نحو المستويات -

  . رالمحددة في المعايي
 تعزز المعايير التنافس البناء بين المدارس، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى -

  .العالمي
  . تدعم المعايير اإلدارة التشاركية والعمل التعاوني داخل المدارس-
 تمكن المعايير القادة التربويين وأفراد المجتمع المحلي من معرفة مستوى المدارس، ومدى -

  .قيق األهداف المحددةتقدمها في تح
  . تساهم المعايير في تقويم جميع جوانب العملية التربوية-
 تساعد المعايير على تقويم المدخالت والعمليات والمخرجات؛ وهذا يختلف عن التقويم -

 The American National Standards،)2011التقليدي الذي يركز في المخرجات فقط
Institute (ANSI),Hammond,2004,6                 (  

  :  كما تم تحديد أهمية المعايير بأنها
  . أداة تشخيصية و مساعدة للحكم على الجودة-
  .  أداة للتحسين الذاتي- 
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  . أداة للتقويم المفتوح والتعاوني للخدمات والعمليات؛ بهدف التعلم من الممارسات الجيدة-
مشابهة؛ من أجل التطوير والمنافسة  أداة للقياس المستمر والمقارنة مع المنظمات ال-

  ).VLASCEANU،2007،)35المستمرة 
أن المعايير هي  «- رئيس المعهد األمريكي للمعايير والتكنولوجيا - Bhatiaويؤكد باهتيا

  ).Bhatia,1،2011(»عامل مهم في من يفوز، ومن يخسر في السباق العالمي نحو التميز
  

  :في التعليممعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
أهم العقبات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة ) Ropert,1996(    عدد روبرت 
  :في التعليم باآلتي

  . عدم التزام اإلدارة العليا بالمنظمات التربوية مبادئ إدارة الجودة الشاملة-1
  . صعوبة تغيير الثقافة التنظيمية-2
  .له في المنظمة التربوية ضعف التخطيط اإلستراتيجي أو إهما-3
  . نقص تدريب الموظفين -4
  . الهيكل التنظيمي الهرمي وعدم قبول الالمركزية في المنظمة التربوية-5 
 ضعف البيانات و قواعد المعلومات التي يتخذ القرارات بناء عليها في المنظمات -6 
  .التربوية
  .ة التربوية وتوقعاتهم إهمال متطلبات العمالء الداخليين والخارجيين للمنظم-7
وعدم تمكينهم من سلطة ,  عدم كفاية تمكين المعلمين، واالفتقار إلى العمل الجماعي-8 

   ).Ropert,55،1996-53(اتخاذ القرارات 
  

عدد من التحديات التي تواجه تطبيق ) اليونسكو(وحددت منظمة التربية و الثقافة و العلوم 
لعام الشامل والذي يدرس فيه الطالب ذوي اإلعاقة مع طالب إدارة الجودة الشاملة في التعليم ا

  :تعليم العام كالتالي
 تسرب المعلمين المدربين .  
 الفصول المكتظة.  
 عدم توافر الكتب المدرسية لذوي اإلعاقة بما في ذلك طريقة برايل .  
 استخدام العقاب الجسدي أو النفسي ضد الطالب.  
 ي و إعادة الصف الدراسي المتكررالتركيز الرئيسي على التحصيل الدراس .  
 التصورات السلبية عن الفروق  الفردية واعتبارها عقبات أمام المعلم. 
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  ندرة المعدات المتخصصة المناسبة لذوي اإلعاقة مثل سماعات األذن أو الكراسي 
 .unsico,2010)(المتحركة

   
  : خصائص المعايير

م، 2009؛ أحمد، 235م، 2002علي، (ه ومنها ما ذكر, هناك خصائص للمعايير في التعليم
  :، وهي)33 – 32

بحيث تتناول جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية والسلوكية وتتفق :  الشمولية-1
  .مع تطبيق نظم الجودة الشاملة 

وعدم التحيز في االهتمام بعناصر المنظومة التعليمية بحيث يوزع :  الموضوعية-2
  .ورة متكافئة ًاالهتمام عليها جميعا بص

بين محتوى المعايير وتنوع الظروف البيئية والجغرافية :  المرونة والمواءمة-3
  .واالقتصادية 

بحيث تشمل احتياجات المجتمع وطموحاته، وتعكس التقدم في :  توسع نطاق المعايير-4
  .مستوى الخدمات التعليمية ومخرجاتها 

ال التطويرات الالزمة لمواجهة التغييرات ٕوادخ:  المراجعة المستمرة للمعاييرالموضوعة-5
  .المتنامية في مجال المعرفة والتقنية 

بحيث يمكن من خاللها التعرف على مدى جودة المخرجات :  التقنين والقابلية للقياس-6
  .من العملية التعليمية

تعكس آراء المشاركين والمستفيدين من الخدمة :  التعبير عن وجهات نظر متعددة-7
مية من جهة، وتعتمد على هؤالء المشاركين والمستفيدينأنفسهم في عملية التقويم لهذه التعلي

  .المعايير من جهة أخرى 
وعكسها النصوص :  اتفاق المعاييرمع القيم واألخالقياتالسائدةفي المجتمع منجهة-8

  .القانونية السائدة في التشريع المحلي من جهة أخرى 
بر عن اآلليات الممكنة لتحسين األداء المؤسسي بحيث تع:  إجرائية المعايير-9

  .واألكاديمي 
  . بحيث تنسجم المعايير مع الخطط اإلستراتيجية للتعليم في الدولة:  وطنية المعايير-10
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  :أبعاد معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم
شرين في ً   وفقا لما جاء في اإلعالن العالمي حول التعليم في القرن الحادي والع

أن معايير الجودة في التعليم مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن تشمل جميع مكونات ): 11(المادة
  ):UNSCO,1998(العمل التربوي، ومن ذلك 

  . البرامج التعليمية-1
  . المناهج الدراسية-2
  . البحوث العلمية -3
  . الطالب -4
  . المباني والمرافق واألدوات -5
  .مجتمع المحلي  توفير الخدمات لل-6
  . التعليم الذاتي الداخلي -7
  . المناخ التربوي-8
  . التنوع وتجنب التنميط-9

  
  معايير الجودة التربوية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

فقد ,  المدارس العادية ومبادرة التعليم الشاملوفي ضوء تطور فلسفة دمج ذوي اإلعاقة في
قبة جودة الخدمات في التربية الخاصة و اعتمادها تأسست عدة هيئات محلية و عالمية لمرا

ّومنها مجلس اعتماد خدمات التعليم الخاص في الواليات المتحدةووضعت معايير للحكم على 
 CECجودة الخدمات المقدمة للطالب ذوي االعاقة منها معايير مجلس األطفال غير العاديين 

Standards) 2009, Counsel of Exceptional Children ( التربوية والمعايير
 )(DISAPILITY STANDARDS FOR EDUCATION ,2005(لإلعاقة في استراليا

 clusive quality إلنهاء العزل -وضعت منظمة اليونسكو معايير جودة التعليم الشامل كما
education - to end exclusions(unsco, 2010 ).  

  :وفيما يلي أهم هذه المعايير
 clusive quality education-  إلنهاء العزل -يم الشامل معايير جودة التعل

to end exclusion:   
, معايير لجودة التعليم الشامل  تسعة)اليونسكو(وضعت منظمة  التربية والثقافة والعلوم  
  :وعدد من المؤشرات تتبع لكل معيار كما يلي

  Teachersالمعلمون  - 1
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 توافر أعداد كافية من المعلمين  
 لمين مدربين تدريبا جيدا ولديهم دافعية للعملأن يكون المع .  
  أن يكون لدى المعلمين المؤهالت والخبرات الكافية.  
  Curriculum المناهج الدراسية 2-

  مرنة لتلبية احتياجات المتعلمين  
 واسعة و متنوعة لتعزيز المعارف و المهارات.  
    Early childhood care رعاية الطفولة المبكرة 3-

  األطفال الصغار بالخبرات المعرفية و المهارات السلوكية واالجتماعيةأن يزود .  
 أن يسهل لألطفال االنتقال إلى المدرسة االبتدائية. 
 أن يتمكن األطفال من  الحصول على الخدمات األساسية الصحية األولية .  
  من االلتحاق في ) وال سيما ذوي اإلعاقة(تمكن األطفال من الفئات المحرومة

  .ليم االبتدائي التع
  Languageاللغة 4-

  تدريس اللغة األم  
 تعليم لغة اإلشارة  للطالب الصم . 
 تعليم طريقة برايل للمكفوفين.  
  Inclusive learning environment بيئة تعليمية شاملة 5-

 أن تكون البيئة التعليمية  آمنة يسهل التنقل بها .  
  ترحب المدارس بجميع المتعلمين.  
 مدارس خالية من المضايقات وسوء المعاملة أن تكون ال.  
  سهولة  الوصول الفصول الدراسية والمناهج.  
  المرافق الصحية الكافية.  
    Healthy schools   مدارس صحية و تقدم تغذية جيدة للطالب6-
 أن تكون الوجبات المدرسية صحية .  
 أن تكون المياه نظيفة .  
 أن توجد برامج للصحة المدرسية .  
 مبادئ التعليم الصحيتطبيق  .  

  Learning material المواد التعليمية 7-
 أن يكون محتوى الكتب غير متحيز .  
 نماذج الدور اإليجابي للفئات المهمشة .  
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  مثل لغة برايل  ( أن تكون  المواد التعليمية متاحة في مجموعة متنوعة من النماذج
  ). للمكفوفين أو غيرها من اللغات

  لمصادر التعلم في المناطق الريفية التوزيع المجاني  
  Assessment of students تقييم الطالب 8-

 أن تكون طرق التقييم مناسبة للطالب على اختالف قدراتهم و إمكاناتهم .  
 والتقييم الذاتي, التقييم الرسمي( أن يشمل التقييم أنواع مختلفة من األساليب مثل ,

  )وتقييم الزمالء
  learning styles أنماط التعلم 9-
.  أن يتم استخدام أنماط متعددة للتعليم والتعلم لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب-

)unsco,2010.(  
  

 AND ARDS STDISAPILITYSالمعايير التربوية لإلعاقة بأستراليا
FOR EDUCATION:   

 بموجب قانون الكومنولث لمكافحة التمييز ضد ,)م2005(وضع هذه الـمعايير عامتم
و , ويسعى هذا القانون إلى القضاء على التمييز ضد األشخاص الـمعوقين , )م1992(معوقين ال

من هذا القانون يحظر على السلطة التعليمية التمييز ضد أي شخص على ) 22(بموجب الـمادة 
  .أو إعاقة أي من الـمقربين من هذا الشخص ,أساس اإلعاقة الشخصية 
 :والهدف من هذه الـمعايير

قضاء ــ بقدر اإلمكان ــ على التمييز ضد األشخاص على أساس اإلعاقة في مجال التعليم ال) أ
.                                                                                                       والتدريب 

ون ــ قدر اإلمكان ــ  في مجال التعليم والتدريب كفالة حقوق  الـمعوقين في الـمساواة أمام القان) ب
 . مثل بقية  أفراد الـمجتمع 

  .تشجيع االعتراف والقبول داخل الـمجتمع للحقوق األساسية للمعوقين ) ج
 :     وتغطي الـمعايير الـمجاالت اآلتية

    Standards for enrolment معايير االلتحاق - 1
 الحق في االنخراط في أي مؤسسة تعليمية مساواة بالطالب    هو إعطاء الطالب ذوي اإلعاقة

غير الـمعوقين، مع إجراء التعديالت المعقولة والالزمة  والتي تؤكد أنهم قادرون على االلتحاق 
 .مثل الطالب الـمحتملين غير الـمعوقين
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  Standards for participation معايير الـمشاركة  - 2
اء الطالب الـمعوقين الحق في استخدام الخدمات   ويهدف هذا الـمعيار إلى إعط

والتسهيالت التي تقدمها المؤسسة التعليمية مساواة بالطالب غير الـمعوقين ، بما في ذلك الحق 
ـــ عند االقتضاء ـــ لضمان أن تكون هذه الفئة قادرة على الـمشاركة في في إجراء تعديالت معقولة 

 .الـمعوقينالتعليم والتدريب مثل الطالب غير 
 Standards for curriculum: معايير تطوير الـمناهج الدراسية ، واالعتماد والتسليم-3

accreditation and delivery, development  
ويهدف هذا الـمعيار إلى إعطاء الطالب الـمعوقين الحق في الـمشاركة في الدورات التعليمية 

وفهمهم ، بما في ذلك البرامج , ومعرفتهم , اتهم وكذلك البرامج التي تهدف إلى تطوير مهار, 
 .التكميلية ذات الصلة مساواة بالطالب غير الـمعوقين

  Standards for student support services  معايير خدمات دعم الطالب  -4
    ويهدف هذا الـمعيار إلى إعطاء الطالب ذوي اإلعاقة كافة الحقوق فيما يتعلق بخدمات 

 . التي تقدمها السلطات والـمؤسسات التعليمية  مساواة بالطالب غير الـمعوقيندعم الطالب
الـمعايير أيضا إلعطاء الطالب ذوي اإلعاقة الحق في ما يتعلق بالخدمات   كما تهدف هذه 

الـمتخصصة الالزمة لهم للمشاركة في األنشطة التعليمية  كالخبرة الـمتخصصة ، وتدعيم عمليات 
ة و تدعيم للعناية الشخصية والطبية ، والتي بدونها لن يستطع الطالب الـمعوقون التعليم الشخصي

  .الحصول على التعليم والتدريب الالزم
  معايير القضاء على الـمضايقة واإليذاء-5

Standards for harassment and victimisation 
ب ذوي اإلعاقة أو الذين وضع إستراتيجيات وبرامج لدعم حق الطال   ويهدف هذا الـمعيار إلى 

أو اإليذاء , أو التحرش , لديهم شركاء معوقون في التعليم أو التدريب في بيئة خالية من التمييز
 .بسبب اإلعاقة

ولكل معيار رئيس من هذه المعايير  عدد من مؤشرات األداء التي يتم تطبيقها على الـمؤسسات 
 .                          التعليمية الخاضعة لسلطة الكومنولث في أستراليا

) 14-18, disability Standards for Education, 2005(  
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  ةكندامعايير التربية الخاصة بوالية البرتا في دول
Standards for Special Education IN Alberta:   

للصفوف  ) م2004(تم وضع معايير التربية الخاصة بوالية البرتا في دولة كندا عام 
؛ وذلك بهدف إيجاد برنامج تعليمي ذي جودة عالية يلبي احتياجات جميع ) 12إلى1(من

  . الـمتعلمين
  :الـمساءلة كما يلي, الـمالئمة, التقييم, الوصول: وتتوزع الـمعايير في أربعة مجاالت  وهي 

  Access:   الوصول-1
يجب على مجلس الـمدرسة  أن يمنح الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الحق  في الوصول  

  :ويتضمن, وتكييفها بما يتناسب مع احتياجاتهم, لمدرسة التعليم العام
   Informed Consent الـموافقة الـمستنيرة1 -1
 على  مجلس الـمدرسة  الحصول على موافقة خطية من الوالدين إلجراء التقييمات   يجب

 .الـمتخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة
   Identification تحديد االحتياجات1-2

   يجب على  مجلس الـمدرسة  تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة للطلبة في  واحد أو أكثر 
   :من الـمجاالت التالية 

  physicalالجسدية • 
  behavioral , social/adaptiveالتكيفية  / السلوكية ، واالجتماعية • 
  communicational التواصلية  • 
  cognitive/intellectualالفكرية / الـمعرفية • 
  academicاألكاديمية • 
  Assessmentالتقييم -2

ت ؛ لتقييم  خدمات التربية  يجب على مجلس الـمدرسة  استخدام عدد من اإلستراتيجيا
واستخدام هذه البيانات  لتطوير وتنفيذ الخدمات الـمقدمة للطالب ذوي االحتياجات , الخاصة

  :الخاصة ويتضمن هذا التقييم 
  Specialized Assessment التقييم الـمتخصص2-1
على مجلس الـمدرسة  استخدام إجراءات مكتوبة إلحالة الطالب ذوي اإلعاقة  إلى   . أ

  .تقييم الـمتخصصال
  : أن تكون  اإلحالة مبنية على مجموعة متنوعة من الـمؤشرات مثل   . ب

screening procedures •    إجراءات الفرز                                         
 teacher assessment and observation •  تقييم الـمدرسين والـمراقبة  
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parent information • لدين معلومات الوا                                             
 previous assessments •  التقييمات السابقة 

  . الحصول على موافقة خطية من اآلباء للموافقة على إحالة الطالب للتقييم الـمتخصص. ج 
  
  Right of Access to Recordsالحق في الحصول على الوثائق 2-2

تزويد الوالدين بالـمعلومات الـمتعلقة بالطالب من ذوي يجب على  مجلس الـمدرسة 
  .والتقارير على مدار العام,االحتياجات الخاصة

  Coordinated Services تنسيق الخدمات 2-3
   يجب على  مجلس الـمدرسة العمل مع جميع أعضاء الـمجتمع  لتلبية االحتياجات التعليمية 

, أسرهم ، وكليات الـمجتمع ، والـمنظمات والجمعياتًالخاصة للطالب  بدءا بالطالب أنفسهم و
والخدمات الصحية وغيرها من المؤسسات المختصة , والهيئات التعليمية واإلقليمية األخرى

  .باألطفال 
  Appropriatenessالمالئمة -3

ويتم ,    يجب على  مجلس الـمدرسة  التأكد من أن الخدمات مصممة لتلبية احتياجات الطالب 
  :ِها من قبل موظفين مؤهلين ذوي دراية ومهارة ويتضمنتوفير

  :Professional Standardsالـمعايير الـمهنية 3-1
 يجب على  مجلس الـمدرسة ضمان ممارسات الـمعلم تمشيا مع معايير جودة التدريس 

وكذلك توفر الصفات  الالزمة ؛ , وضمان معرفة الـمعلمين بها كتطبيق الـمعارف والـمهارات 
وتوفير االحتياجات الالزمة للتعليم الخاص ورصد قدرة , ستيعاب الفروق الفردية بين الطالب ال

  .وفعالية ممارساتها, الـمعلمين 
-Parent Involvement in Decisionمشاركة  الوالدين في صنع القرار3-2

making  
التي تؤثر يجب على  مجلس الـمدرسة منح  اآلباء الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات 

  .على تعليم أبنائهم الطالب
   Placement وضع الطالب3-3

يجب على  مجلس الـمدرسة ضمان تعليم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في 
وعند عدم اإلمكانية  يقدم خيار , ويجب أن تكون أول الخيارات , الـمدارس الـمحلية الشاملة  

، وذلك بالتشاور مع اآلباء واألمهات والعاملين في الـمدرسة آخر من قبل مجالس إدارة الـمدارس 
  . ،بما يفيد الطالب ما أمكن ذلك
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 Individualized Programالبرنامج الفردي وتنفيذه وتقييمه تخطيط  4- 3
Planning, Implementation and Evaluation  

  : يجب على  مجلس الـمدرسة
يع الطالب من ذوي اإلعاقة على أن يتم تنفيذها تصميم  الخطة التربوية الفردية  لجم.  ا

  . وتقييمها  وفق ضوابط محددة
والخدمات الخاصة بالطالب ذوي , تحديد مسئولين عن تقديم و تنفيذ البرامج الـمدرسية . ب

  . اإلعاقة والتعليم 
  Accountability الـمساءلة -4

سلطات الـمحلية بشأن يجب على  مجلس الـمدرسة اإلجابة عن أي تساؤالت من قبل ال
  :ويتضمن, وعن الطالب ذوي اإلعاقة في الـمدرسة, برنامج التربية الخاصة 

  Reporting  التقارير 4-1
  School Board Policy and Proceduresٕ سياسة واجراءات مجلس الـمدرسة-

  :   يجب على  مجلس الـمدرسة 
 الوثيقة والتشريعات والسياسات بما يتفق مع معايير هذه(ضمان  وجود سياسات مكتوبة . أ
  .و أن تكون ـمتاحة للجمهور)  الـمحلية
ضمان وجود وصف لدور الـمجالس والـموظفين الذين يقدمون الخدمات للطالب ذوي . ب

  . االحتياجات التعليمية الخاصة وأن تكون متاحة للجمهور
   Program Monitoring and Evaluationرصد البرامج وتقييمها4-2

  :  على  مجلس الـمدرسة يجب
استخدام التخطيط والتقييم لتحسين نوعية التعليم والخدمات الـمقدمة للطالب ذوي اإلعاقة . أ

  . في برنامج التربية الخاصة في الـمدرسة
رصد وتقييم فعالية برنامج  التربية الخاصة والخدمات  الـمقدمة لذوي اإلعاقة في . ب
  . الـمدرسة
  .قات واإلنجازات الـمتعلقة  ببرنامج التربية الخاصة  في الخطة السنويةتقديم تقرير النف. ج
 Participation in Provincial الـمشاركة في تقييمات الـمقاطعة4-3

Assessments  
  :  يجب على  مجلس الـمدرسة

  التأكد من أن األحكام الخاصة  باالختبارات، بما في ذلك  اختبارات الـمدارس و 
  . ـمحلية ، متاحة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة طوال السنة االختبارات ال

  Special Education Appeals حقوق التربية الخاصة4-4
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يجب على  مجلس الـمدرسة تحديد إجراءات مكتوبة ونزيهة ومعلنة للنظر في الطعون من 
ًر تأثيرا كبيرا على تعليم الطالب الوالدين أو الطالب  ذوي اإلعاقة  فيما يتعلق بالقرارات التي تؤث

وأن تبذل الـمدرسة جهودا لحل الـمشكالت بالتعاون مع , ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 
  . اآلباء واألمهات

Standards for Special Education in Alberta2004.18.24)( 
  

   :CEC (Counsel of Exceptional Children(مجلس األطفال غير العاديين 
يعتبر مجلس األطفال غير العاديين  أكبر منظمة مهنية  لذوي اإلعاقة والـموهوبين في 

  :الواليات الـمتحدة األمريكية تهدف إلى
  .تحسين فرص  النجاح لألفراد ذوي اإلعاقة والـموهوبين .1
  .دعم ونشر األنظمة الحكومية؛ لضمان حقوق األفراد ذوي اإلعاقة والـموهوبين .2
  .الـمهنية  لبرامج  األفراد ذوي اإلعاقة والـموهبينتحديد الـمعايير  .3
  .توفير التطوير الـمهني للعاملين مع األفراد ذوي اإلعاقة والـموهوبين .4

  :ً   كما تسعى سياسة المجلس لتأمين حقوق األفراد التعليمية وفقا للقيم التالية
  . حق جميع األفراد غير العاديين في التعليم .1
  . ديين لديهم القدرة على التعلم وتحقيق الذاتجميع األفراد غير العا .2
 . حق األفراد غير العاديين في الـمشاركة الفعالة في الفرص التعليمية عالية الجودة .3
 .   وضع برامج وقائية وتقديم خدمات لألطفال الـمعرضين لخطر اإلعاقة .4
 .  حق األفراد غير العاديين  في التعليم مدى الحياة  .5

  :عايير لضمان جودة برامج األفراد غير العاديين كما يليوقد تم وضع عشرة م
  :Foundations تحديد األسس -1
  . تحديد أهداف برامج األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة1 - 1
 تحديد الـمصطلحات التعليمية األساسية الـمتعلقة  باألفراد ذوي االحتياجات التعليمية 1- 2

  . ، واألنشطة التعليمية الـمناسبة لهمالخاصة والبرامج ، واألدوار
   التنمية وخصائص الـمتعلمين- 2

Development and Characteristics of Learners  
  .تحديد الشروط االستثنائية التي يمكن أن تؤثر على حياة األفراد غير العاديين2- 1
 Individual Learning Differences الفروق الفردية في التعلم  -3
من حيث تحديد االحتياجات التعليمية الفردية , ق ومسؤوليات األسر واألطفال حقو3- 1

 .لألفراد غير العاديين
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 . تحديد مؤشرات سوء الـمعاملة واإلهمال لألفراد غير العاديين3- 2
 . مراعاة التنوع لألسر واألفراد3- 3
 Instructional Strategies: إستراتيجيات التدريس -4
  .جيات التعليمية والعالجية والـمواد األساسية لألفراد غير العاديين تحديد اإلستراتي4- 1
  . تحديد األجهزة التقنية األساسية المناسبة الستخدام األفراد غير العاديين4- 2
  بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية-5

Learning Environments/Social Interactions 
 .لم  لتلبية مطالب األفراد غير العاديين تحديد احتياجات  مختلف بيئات التع5- 1
 تحديد القواعد والضمانات اإلجرائية الـمتعلقة بإدارة سلوكيات األفراد ذوي االحتياجات 5- 2

  .التعليمية غير العادية
  :Language اللغة  -6
  . تحديد خصائص االتصال الـمناسبة مع الجهات الـمعنية باألفراد غير العاديين6- 1

Instructional Planning7 -  معيار التخطيط التعليمي   
وتسهيل الحصول على ,  تحديد خطط مكتوبة ومتابعة تنفيذها لألفراد غير العاديين7- 1

 .إيضاحات عن هذه الخطط عند الحاجة
 إعداد وتنظيم مواد لدعم التعليم والتعلم وفقا للخطط التعليمية لألفراد ذوي االحتياجات 7- 2

  .ةالتعليمية غير العادي
 Assessment  التقييم  -8

  . تحديد األساس الـمنطقي لتقييم لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية غير العادية8- 1
 توثيق مدى تحقق األهداف وفقا للخطط التعليمية لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية 8- 2

  .غير العادية
  Professional and EthicalPractice الـممارسات الـمهنية واألخالقية -9

 تحديد الـممارسات األخالقية حول سرية الـمعلومات واالتصاالت الـمتعلقة باألفراد ذوي 9 - 1
  .االحتياجات التعليمية غير العادية

واالختالفات التي تؤثر على القدرة على التعامل ,  تحديد الخبرات الشخصية والثقافية9- 2
  .عاديةمع  األفراد ذوي االحتياجات التعليمية غير ال

   Collaboration  التعاون  -10
  .تحديد االهتمامات الـمشتركة ألسر األفراد ذوي االحتياجات التعليمية غير العادية10- 1
 تحديد دور الـمستفيدين في التخطيط للبرامج الفردية لألفراد ذوي االحتياجات 10- 2

  (CEC,2011). .التعليمية غير العادية
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  :مكتب التربية والتعليم لدول الخليج العربي/ االعتماد الـمدرسي النموذج التنظيمي للجودة و

   قام مكتب التربية والتعليم لدول الخليج العربي بإصدار النموذج التنظيمي للجودة واالعتماد 
ويعتبر أحد البرامج التي ينفذها الـمكتب من أجل تطوير التعليم بالدول ,) م2011(الـمدرسي عام

منها معيار , ويحوي النموذج أربعة عشر معيارا, عاون لدول الخليج العربيةاألعضاء بمجلس الت
  . ولكل معيار عدد من الـمؤشرات , لذوي االحتياجات الخاصة 
  : والـمعايير الرئيسة هي

  . واألهداف, والقيم , الرسالة  .1
  . القيادة التربوية الفعالة للمدرسة .2
  . الـموارد البشرية .3
 .م عمليات التعليم و التعل .4
 .  تقويم تعلم الطالب وتحسين أدائهم .5
  . الـمنهج .6
  . تعليم ذوي االحتياجات الخاصة .7
 . الخدمات اإلرشادية وشؤون الطالب .8
  . الـمرافق والتجهيزات الـمدرسية .9

 .المكتبات ومصادر التعليم .10    
 .خدمات الصحة والسالمة . 11
  . التعامل مع الطالب والمجتمع المحلي . 12
  . المالية والتمويل اإلدارة . 13
  . التخطيط للجودة والتحسين المستمر . 14

  
  :وفيما يلي مؤشرات معيار  تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 

والتحويل , توفر الـمدرسة خدمات في مجال التربية الخاصة تشمل الكشف والـمتابعة - 1
  .لـمنطقة والبلدللطالب من ذوي االحتياجات الخاصة بما يتماشى مع النظم السائدة في ا

 تتخذ الـمدرسة إجراءات فعالة لتحديد وتوفير االحتياجات الخاصة للطالب الذين لديهم - 2
  .إعاقات أو صعوبات في التعلم

 تتخذ الـمدرسة إجراءات فعالة لتحديد االحتياجات الخاصة وتوفيرها للطالب الـمتفوقين - 3
  .والـموهوبين
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أو صعوبات في التعلم مناهج وبرامج , م إعاقات توفر الـمدرسة للطالب الذين لديه- 4
  .خاصة مناسبة

  .أو إثراء داخل الخطة الدراسية,  توفر الـمدرسة برامج رعاية- 5
 تدرس الـمدرسة مدى فعالية البرامج الـمقدمة لرعاية الطالب الذين لديهم إعاقات أو - 6

  .تفوقين والـموهوبينصعوبات في التعلم، وكذلك البرامج الـمقدمة لرعاية الطالب الـم
ٍ توفر الـمدرسة عددا كاف من الـمختصين الـمتدربين في مجال التربية الخاصة- 7 ً.  
مكتب التربية لدول الخليج ( تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة- 8
  .)2011,العربي

  
  :مركز الـملك فهد للجودة

في محافظة اإلحساء في الـمملكة العربية ) هـ1420(   تأسس مركز الـملك فهد للجودة عام 
ويهدف إلى نشر وتطبيق نظام الجودة الشاملة؛ لرفع مستوى الخدمات التربوية , السعودية

والتعليمية بما يحقق تطلعات الـمستفيدين في ضوء سياسة وأهداف التربية والتعليم في الـمملكة 
  .ممارسات في جودة التعليم الـمدرسيوقد وضع الـمركز معايير ألفضل الـ, العربية السعودية

  :مجاالت العمليات اإلدارية للمدرسة
  .التخطيط )1
  .صنع القرار )2
 .تقويم األداء )3
 .التقييم الـمتبادل )4
 .التحفيز )5
 .التشجيع )6
 .استخدام التقنيات الحديثة في العمليات اإلدارية للمدرسة )7
 .التنمية الـمهنية )8
 .الـمقصف الـمدرسي )9
 .الـمجتمع الـمحلي )10
 . اإلمكانات الـمتاحةاستثمار )11
 .مشاركة الطالب في العملية التعليمية )12
 .تنوع طرائق التعليم )13
 .بيئة التعلم والتعليم )14
 .مشاركة أولياء األمور في العلمية التربوية والتعليمية )15
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 .القيم )16
 .رعاية ذوي االحتياجات الخاصة )17
 .استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التعلم والتعليم )18
 .والـمواهبتنمية الـمهارات  )19
 .تقدير ذات الطالب )20
 .تحسين التحصيل الدراسي )21
 .األنشطة غير الصفية )22
 .رعاية الموهوبين والمتفوقين )23

  :وفيما يلي تفصيل  لمعايير رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
تعمل الـمدرسة على إجراء تعديالت في الـمبنى لتناسب ذوي الحاجات الخاصة  )1

  ). دورات الـمياهمداخل، مواقف خارجية، تعديالت في(
  .لدى الـمدرسة مؤشرات للكشف الـمبكر عن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة )2
تعمل الـمدرسة على تدريب بعض الـمعلمين والطالب وأولياء األمور للتعامل مع ذوي  )3

 .االحتياجات الخاصة
 :لدى الـمدرسة برنامج تهيئة لدمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يتضمن )4
 .علمين عن دورهم في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةتثقيف الـم -
  .تثقيف الطالب العاديين للتعامل بإيجابية مع أقرانهم ذوي االحتياجات الخاصة -

رحالت، مسابقات (تشارك الـمدرسة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة باألنشطة  )5
 ).ثقافية، إذاعة مدرسية

  ).قبل، أثناء، بعد(اجات الخاصة توثق الـمدرسة تجربتها في دمج ذوي االحتي )6
تستطلع الـمدرسة آراء الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم حول البرامج التي 

  ).47-46م، 2011,مركز الـملك فهد للجودة. (تقدمها لهم
  

 :معايير الـمجلس األعلى لشؤون األشخاص الـمعوقين في األردن
, الـمعوقين معايير االعتماد الخاص لبرامج التوحدأطلق الـمجلس األعلى لشؤون األشخاص 

ُومراكز التشخيص ودليل الـمؤسسات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة , واإلعاقة العقلية
وتهدف هذه  الـمعايير إلى تحسين برامج التربية الخاصة التي تقدم لألشخاص ) م2009(عام

الخدمات التشخيصية تمهيدا لوضع الخطط وتطوير , ورفع كفاءة العاملين معهم , ذوي اإلعاقة
ولتحقيق اندماج , التربوية والتعليمية التي تساهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية

 .األشخاص ذوي اإلعاقة التعليمية واالجتماعية في الـمجتمع
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 :وتتضمن  معايير برامج التربية الخاصة ثمانية أبعاد هي
  .  الرؤية والفكر والرسالة- 1 

 .اإلدارة والعاملين- 2 
 .البيئة التعليمية- 3 
 .التقييم- 4 
 .الخدمات والبرامج- 5 
 . مشاركة ودعم وتمكين األسرة- 6 
 . والدمج والخدمات االنتقالية- 7

  )2009,الـمجلس األعلى لشؤون األشخاص الـمعوقين( . التقييم الذاتي- 8 
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