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تلٌخص الورقة العلمٌة :
تستهدف هذه الورقة تحدٌداً  :عرض وتحلٌل واقع التعلٌم األساسً والثانوي فً لٌبٌا ،وتحدٌد أهم مرتكزات التحسٌن
والتطوٌر ،ومن ثم دور المركز الوطنً لضمان الجودة فً عملٌة التحسٌن والتطوٌر وفقا ً لمعاٌٌر جودة واعتماد
مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي .وسوف تكون المنهجٌة المتبعة فً الورقة – وفقا ً لرؤٌة الباحث – عرض وتحلٌل
واقع التعلٌم األساسً والثانوي وتحدٌد أهم مرتكزات التحسٌن والتطوٌر ومقاربتها مع معاٌٌر ضمان الجودة واعتماد
مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي الصادرة عن المركز الوطنً لضمان الجودة ،مع تناول تلك المعاٌٌر المقاربة
لمرتكزات التحسٌن والتطوٌر بحكم ارتباطها بأداء وفعالٌة العملٌة التعلٌمٌة ،وذلك من خالل طرح عدة تساؤالت لعل
أهمها  :هل توجد إستراتٌجٌات وأهداف وغاٌات وخطط فً المؤسسات التعلٌمٌة فً لٌبٌا؟ هل توجد رؤٌة ورسالة
واضحة المعالم عن ماهٌة التعلٌم األساسً والثانوي المطلوب أو المرغوب بحٌث ٌواكب وٌتواءم مع عصر المعرفة
وعصر نانو تكنولوجٌا ؟ ماذا خططنا لهذه المرحلة وبالتحدٌد هل تغٌرت مدارسنا من حٌث المكونات واألهداف
والغاٌات ؟ وماذا نرٌد ؟ ولماذا ؟ وكٌف؟ وماذا عن المعلم وهو محرك العملٌة التعلٌمٌة فهل التغٌٌر والتحوالت
طالت أٌضا المعلم ؟ هل القٌادات التعلٌمٌة الحالٌة قادرة على استٌعاب هذه التحوالت أم هً استمرار لقٌادات سابقة ؟
وأخٌراً المناهج التعلٌمٌة والتً أصابها الجمود وأحٌانا ً أخرى نقفز بها فوق مستوي مكونات وتجهٌزات المؤسسات
التعلٌمٌة وبل وفوق مستوى بعض المعلمٌن.
وسىف ذسُز انىرقح يُهجُاً ،وفق انًحاور انرانُح:
 - 1مدخل.
 - 2أهمٌة الموضوع .
 - 3أهم التساؤالت.
 - 4واقع النظام التعلٌمً .
 - 5أهم مرتكزات التطوٌر والتحسٌن.
 - 6المركز الوطنً لضمان الجودة وتطوٌر وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة.
 - 7خاتمة وتوصٌات
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المدخل العام -:
ٌشهد العالم تحوالت نحو التوجه إلى مجتمع المعرفة وتشمل هذه التحوالت معظم مناحً الحٌاة ومن الناحٌة التنموٌة
االجتماعٌة أصبح مجتمع المعرفة ٌنتجها وٌنشرها وٌستثمرها كمجتمع الحدٌث الذي ٌكتب له النمو والتطور والتقدم ومن
الناحٌة االقتصادٌة أصبح النمو ٌعتمد على عامل المعرفة ومنها العلوم والتقنٌة ورأس المال الفكري أكثر من اعتماده
على رأس المال المادي أو العمالة ،أما من الناحٌة الثقافٌة فإن العولمة تهدد الثقافات التً ال تحمٌها موارد بشرٌة معرفٌة
مبتكرة ونشطة وواعٌة ،وتعد الموارد البشرٌة العنصر األساسً فً هذا التحول الكبٌر خاصة منها الموارد الموهوبة
والمبدعة والمبتكرة لذلك فقد زادت الدول كافة من اهتمامها برعاٌة المتفوقٌن والموهوبٌن ألنهم هم قادة التحول فً
األنشطة التنموٌة كافة (اإلسرزاذُجُح انؼزتُح نهًىهثح واإلتداع فٍ انرؼهُى انؼاو.)81 -9002 -
بالتالً فإن الثروة الحقٌقة للمجتمع ال ترتهن على ما ٌخزنه من موارد طبٌعٌة و مادٌة وحسب و إنما تشمل موارده
البشرٌة أٌضا ،و أن العنصر البشري هو أساس النهضة و التطور المادي للمجتمع .لذلك فإن سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة
و االجتماعٌة الناجحة هً التً تقوم على حسن استغالل و استثمار العنصر البشري فً المجتمع .و ترجع الكثٌر من
المدارس االقتصادٌة و االتجاهات السوسٌولوجٌة ظاهرة تخلف المجتمعات إلى عدم االهتمام بالفرد و تنمٌة قدراته
واستثمارها فً حل مشاكل و معوقات المجتمع.
من هنا ٌنبع االهتمام بالتعلٌم فً كونه مصدراً لتنمٌة الموارد البشرٌة ومكونا ً فعاالً لرأس المال االجتماعً والفكري
والثقافً لإلنسان  .ولقد اعتبر المفكر مالك بن نبً العنصر المؤسس للحضارة كما قد ٌكون سببا فً انهٌار الحضارة
وانحطاطها "ال ٌقاس غنى مجتمع بكمٌة ما ٌملك من أشٌاء بل بقٌمة ما ٌملك من أفكار" (للمزٌد انظر  :مالك بن نبً -
)2006
و إذا كانت التنمٌة البشرٌة حسب ما ٌعرفها المجلس االقتصادي االجتماعً لألمم المتحدة هً عملٌة تنمٌة مهارات
ومعارف و قدرات أفراد الجنس البشري ،فإن الحضن الطبٌعً المالئم لتحقٌق هذه الخصائص هو النظام التربوي
والتعلٌمً .فكلما ارتفعت نوعٌة التعلٌم و حقق نجاعة فً إكساب أفراده هذه الخصائص و السمات كلما ارتفع مستوى
التنمٌة البشرٌة ،و دفع الحركٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة إلى األمام(www.startimes.com/f.aspxt.(.

وبنا ًء على ذلك فلقد وضعت العدٌد من الدول اإلستراتٌجٌات والخطط للرقً بمستوى التعلٌم كما وضعت إجراءات
وعملٌات من أجل الرقً بمستوى أداء المؤسسات التعلٌمٌة من خالل تبنً نظام للجودة وضمانها ،فالمؤسسات التعلٌمٌة
هً التً تساهم فً إحداث التحسٌن والتطوٌر والنمو داخل المجتمع ،فالمدرسة لٌست مؤسسة تعلٌمٌة فحسب ،بل هً فً
األساس مؤسسة ثقافٌة اجتماعٌة تنمً كل الجوانب الشخصٌة للتلمٌذ وبالتالً تسهم فً بناء المجتمع فً كل المجاالت.
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أهم تساؤالت الورقة-:
ٌتبادر إلى ذهنً عدة تساؤالت ٌمكن تحدٌدها فً اآلتً -:
 هل توجد إستراتٌجٌات وأهداف وغاٌات وخطط فً المؤسسات التعلٌمٌة فً لٌبٌا؟
 هل توجد رؤٌة ورسالة واضحة المعالم عن ماهٌة التعلٌم األساسً والثانوي المطلوب أو المرغوب بحٌث
ٌواكب وٌتواءم مع عصر المعرفة وعصر نانو تكنولوجٌا ؟
 ماذا خططنا لهذه المرحلة وبالتحدٌد هل تغٌرت مدارسنا من حٌث المكونات واألهداف والغاٌات ؟ وماذا نرٌد ؟
ولماذا ؟ وكٌف؟
 وماذا عن المعلم وهو محرك العملٌة التعلٌمٌة فهل التغٌٌر والتحوالت طالت أٌضا المعلم ؟
 هل القٌادات التعلٌمٌة الحالٌة قادرة على استٌعاب هذه التحوالت أم هً استمرار لقٌادات سابقة ؟
 هل مكونات المؤسسات التعلٌمٌة التً تم إنشاؤها منذ السبعٌنٌات من القرن الماضً ٌمكن لها استٌعاب هذه
المرحلة مرحلة العولمة؟
وأخٌراً المناهج التعلٌمٌة والتً أصابها الجمود وأحٌانا ً أخرى نقفز بها فوق مستوي مكونات وتجهٌزات المؤسسات
التعلٌمٌة وبل وفوق مستوى بعض المعلمٌن

وهنا اقصد من حٌث مكونات المدارس والتجهٌزات
 إذن كٌف ٌمكن للمؤسسات التعلٌمٌة فً التعلٌم األساسً والثانوي من درء هذه المشاكل لتصبح مؤسسات
لتكوٌن كوادر تالءم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجٌا المعلومات ،وتمتلك مهارات وظٌفٌة وفنٌة
وإنتاجٌة وإشرافٌه واحترافٌة؟
 وبمعنى آخر كٌف ٌمكن االرتقاء بمستوى أداء هذه المؤسسات لتصبح هذه المؤسسات المحلٌة بمستوى
المؤسسات العالمٌة؟
وللجواب عن هذا السؤال ٌحتاج من القائمٌن على التعلٌم أوالً إحداث تغٌٌر فً أدوات التفكٌر والمفاهٌم  ،وثانٌا ً
تغٌٌر فً أدوات التقٌٌم لكً توفر إجابات غٌر تلك اإلجابات المتهالكة واألسئلة هً :


ما هً رؤٌة ورسالة التعلٌم ؟



ماهً أهداف التعلٌم؟
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ما هً الخطة االستشرافٌة للتعلٌم ؟



ما الذي ٌجب أن تكون علٌه؟



كٌف ٌمكن تحقٌق ذلك؟



ما هً الوسائل المستخدمة؟

وحتى نتمكن من الوصول إلى إجابات واضحة لهذه التساؤالت وتعبر عن الواقع سنقوم بتحلٌل واقع تعلٌمنا  ،وهنا وقبل
التطرق إلى تلك اإلجابات ٌنبغً على المهتمٌن والباحثٌن فً علم االجتماع أن ٌطرحوا تساؤالت أمام كل مشكالت التعلٌم
لٌنشأ علم اجتماع خاص بالتعلٌم :
الواقع التعلٌمً فً لٌبٌا-:
إن واقع التعلٌم فً لٌبٌا خالل األربعٌن سنة الماضٌة ومن خالل وضعه فً مختبر التارٌخ لغرض فحص قدرته
من جهة والفعالٌة التعلٌمٌة من جهة أخرى سوف ٌالحظ وبشكل ال ٌحتاج إلى شك إلى غٌاب رؤٌة ورسالة
واضحة المعالم  ،فالتعلٌم فً هذه المرحلة ال ٌزال غٌر واضح الرؤٌا واألهداف ،وغٌر مخطط له  ،حٌث تقتصر
هذه األهداف والغاٌات وحتى الخطط على برامج سنوٌة أقرب ما تكون إلى جداول زمنٌة تحدد مواعٌد بداٌة
ونهاٌة العام الدراسً دون أن تعبر فً محتوها كونها تنفٌذاً لخطة مبتكرة أو أهداف سنوٌة ٌجري تنفٌذها ،ولكً
نفهم هذه الضرورات البد من العودة خطوات إلى الوراء ،لقد جاء قانون رقم ( )11لسنة 2010م ،لٌحدد أهداف
التعلٌم بشكل عام دون تحدٌد لماهٌة التعلٌم المقصود أو أي مرحلة من مراحل التعلٌم وهذه األهداف هً :
 )1إعداد مواطنٌن متعلمٌن قادرٌن على التعامل مع معطٌات العصر وتحدٌات المستقبل مخلصٌن للوطن
والقضاٌا القومٌة واإلنسانٌة مؤمنٌن بالقٌم اإلسالمٌة.
 )2تزوٌد البالد بالكفاٌات العلمٌة والمهنٌة المتخصصة وإعدادها للمساهمة فً النهوض بالمجتمع وخدمة
توجهاته.
 )3تطوٌر العلوم والرقً باآلداب والفنون وتهٌئة المناخ العلمً واإلبداع بتشجٌع مبادرات الطالب والباحثٌن
وحثهم على التفكٌر واالبتكار وصوال إلى مجتمع المعرفة والتقدم.
 )4االهتمام باللغة العربٌة وتعمٌق اإلٌمان بقدرتها على استٌعاب العلوم والمعارف واالعتزاز بها باعتبارها
رمزا أساسٌا ً للهوٌة .
 )5االهتمام بالبحث العلمً وتشجٌعه لسد الفجوة المعرفٌة ونشر الوعً بأهمٌة العلم والتقنٌة وتقدٌم الخبرة
واالستشارات العلمٌة للمؤسسات والهٌئات الوطنٌة والدولٌة.
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 )6نشر الوعً بالقضاٌا األساسٌة كاالستخدام األمثل للموارد وتمجٌد العمل والحفاظ على البٌئة وحماٌتها
وغٌر ذلك من القضاٌا.
 )7توثٌق الصالت والروابط العلمٌة والثقافٌة مع المؤسسات والهٌئات العلمٌة الثقافٌة فً البلدان األخرى
واالنفتاح علٌها لتأكٌد قٌم المجتمع اللٌبً واالستفادة من التطورات العلمٌة العالمٌة.
إذن األهداف المطروحة فً هذا القانون هً أهداف عامة ،ربما تنطبق على التعلٌم العالً أكثر منها التعلٌم
األساسً والثانوي  ،بالتالً ٌتطلب األمر إعادة تعرٌف األهداف من جدٌد بحٌث تتواءم وتتواكب والمرحلة الحالٌة
وحتى ال نظلم القائمٌن على النظام التعلٌمً وبالتحدٌد المعلمٌن البد وأن نذكر هنا بأن النظام التعلٌمً فً لٌبٌا كان
كبش فداء من قبل النظام السابق ففً بعض المراحل فرض على النظام التعلٌم الجمود وفى مراحل أخرى طلب
منه التغٌٌر ولكن بسرعة من خالل تبنً سٌاسة القفز فوق المراحل ،كما تم استخدام المؤسسات التعلٌمٌة فً فرض
إٌدٌولوجٌا النظام من خالل إدخال مفاهٌم النظام السٌاسً فً العملٌة التعلٌمٌة ولقد شاهدنا كٌف تم إلغاء نظام
الثانوٌة العامة بشقٌها العلمً واألدبً ،وكٌف تم استحداث نظام التعلٌم المنزلً واستحداث الثانوٌات التخصصٌة،
إلى آخر قفزات النظام السابق والتً لألسف تجد دائما من ٌبحث لها عن آلٌات تنفٌذ خصوصا ً من قبل القائمٌن
على التعلٌم نفسه ،وبالتالً تحولت مخرجات التعلٌم إلى مجرد بٌانات إحصائٌة ٌتم التباهً بها مع نهاٌة كل عام
دراسً دون مراعاة لما ٌجب أن ٌكون علٌه التعلٌم من حٌث الرؤٌة واألهداف أو ثم خطط ،أما فٌما ٌتعلق بنظام
التعلٌم فً لٌبٌا ال ٌزال وفقا ً لألسلوب التقلٌدي الذي ٌقوم على الحصص النظرٌة وٌعتمد على التلقٌن واجترار
المعلومات ،وحسب رأي أحد خبراء التعلٌم بأنه نظام (صب وكب) ،والذي ٌعتمد على إعطاء المعلومات ومن ثم
المطالبة باسترجاعها ،أي رد البضاعة دون االهتمام بالعمل الجماعً والتفكٌر اإلبداعً وتطبٌق المعارف ،حٌث
ٌتم شحن ذهن التلمٌذ بالمعلومات الجاهزة و ٌطلب منه استرجاعها ٌوم االمتحان بطرٌقة آلٌة .وهذا األسلوب فً
التدرٌس ٌمارس بشكل كبٌر فً جل مراحل التعلٌم  ،فالتلمٌذ ال ٌعرف إال الورقة و القلم لٌسجل ما خزنه فً
ذاكرته و على هذا األساس فإن معٌار النجاح فً النظام التقوٌمً هو التلمٌذ األكثر حفظا و األقدر على استرجاع
ما تعلمه ،و ال ٌهمه الطالب إال الحصول على المعدل الذي ٌؤهله للقبول إلى المستوى األعلى  ،دون مراعاته لنوع
التكوٌن و درجة التحكم فً المعارف فهما و تطبٌقا من خالل الممارسة و التجرٌب و تنمٌة المهارات السلوكٌة و
إستراتٌجٌات التفكٌر فً حل المشاكل ،و هذه جملة الشروط التً تساعد الطالب على مواجهة عقبات عالم الشغل و
تحدٌات الحٌاة بشكل عام).
وٌأتً هذا الواقع التعلٌمً انعكاسا ً لطبٌعة النظام السٌاسً السابق حٌث الرأي الواحد والفكر الواحد وغٌاب الدٌمقراطٌة
وحرٌات التعبٌر  ،فالحوار اإلٌجابً و فتح فرص إلبداء الرأي و إتاحة الخٌارات المتعددة للتلمٌذ أمر ال أثر له فً
المنظومة التعلٌمٌة والتربوٌة .
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إن جوهر التعلٌم الصحٌح ٌكمن فً التعبٌر عن القدرات والطاقات اإلبداعٌة الموجودة عند التالمٌذ وهذا ما عبر عنه
باولو فرٌري وهو أحد أبرز المفكرٌن المعاصرٌن الذٌن كرسوا حٌاتهم من أجل االرتقاء بمستوى التعلٌم ومزجه مع
الواقع السٌاسً واالجتماعً والثقافً بقوله( :إن نظام التعلٌم الصحٌح هو الذي ٌسلك طرٌق الثورة على القهر من أجل
الوصول إلى الحرٌة و تمكٌن المقهور (المتعلم) من التعبٌر عن قدراته و طاقاته اإلبداعٌة التً وهبها هللا له) ،كما ٌؤكد
بان (هذا الطرٌق ٌقوم أساسا ً على الحوار المتبادل و الفضاء الواسع من النقاش الثري).
.))http://www.almarefh.org/news.php

وٌطرح فرٌري هذا المنهج فً مقابل ما ٌسمٌه بالتعلٌم البنكً  Bankinpg Educationالذي ٌكون فٌه التلمٌذ أداة فً
ٌد المعلم ٌودع فٌه المعلومات الجاهزة و ٌبرمجه بطرٌقة آلٌة على الجواب
الجاهز( .)http://www.almarefh.org/news.phبهذه الصٌغة ٌتم قتل الوعً النقدي فً التالمٌذ و تحكم السٌطرة على
عقولهم فً المدارس و الجامعات ٌكون النظام التربوي بذلك قد أنتج صٌغا ً و قوالب مكررة من البشر تفتقر إلى اإلبداع
والحس النقدي الرصٌن و القدرة على التنقل بٌن أنماط التفكٌر المختلفة لٌكون لدٌنا فً النهاٌة منتوج تربوي ٌساهم فً
تكرٌس الوضع القائم بدالً من الشعور بالحاجة إلى تغٌٌره
وبشكل عام ٌمكن القول بأن مشكالت الواقع التعلٌمً الحالً هً مشكالت موروثة من العهد السابق ،وٌمكن تحدٌد أهم
مالمح النظام التعلٌمً فً لٌبٌا النقاط التالٌة :
 .1غٌاب رؤٌة ورسالة لنظام التعلٌم األساسً والثانوي.
 .2عدم وجود أهداف واضحة ومحددة ومعلنة.
 .3غٌاب التنسٌق بٌن التخطٌط للتعلٌم وما تتطلبه خطط التنمٌة الشاملة.
 .4إدخال مفاهٌم النظام السابق فً كل مناحً العملٌة التعلٌمٌة.
 .5سوء إدارة التعلٌم فً بعض المؤسسات التعلٌمٌة.
 .6التغٌٌر فً المقررات الدراسٌة بٌن الحٌن واآلخر .
 .7انتشار مظاهر الغش المختلفة.
 .1التفاوت الحاد فً الخدمات التعلٌمٌة بٌن المناطق.
 .9عدم قدرة المدارس على استٌعاب األعداد المتزاٌدة من الطالب .
.10

انتشار المدارس األجنبٌة دون وضع ضوابط قانونٌة لعملها.

.11

السماح لمدارس الجالٌات بقبول الطلبة اللٌبٌٌن مما ٌهدد الهوٌة الوطنٌة واالنسالخ عن قٌم الوطن والدٌن .

.12

تسرب عدد من الطلبة فً الدارسة خاصة بعد إتمام المرحلة االبتدائٌة.

.13

أسالٌب التدرٌس ال تزال معتمدة على التلقٌن والحفظ والضغط وخنق المواهب.
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أهم مرتكزات تحسٌن وتطوٌر التعلٌم-:
ٌمكن تحدٌد أهم مرتكزات عملٌة تطوٌر وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة فً منظومة التعلٌم األساسً والثانوي فً اآلتً:
أوال  :وجود رؤٌة ورسالة واضحة المعالم مرتبطة بإستراتٌجٌة الدولة:
ال بد من وجود فلسفة هادفة للتحسٌن والتطوٌر لمنظومة التعلٌم ،ومن خالل هذه الفلسفة ٌتم استنباط رؤٌة ورسالة
واضحة للتعلٌم فً المرحلة القادمة لتعبر من خاللها الوزارة عن نظرتها للمستقبل ،بمعنى كٌف ترى الوزارة
نفسها فً المستقبل؟ وربما هذا المرتكز مرتبط بسٌاسات الدولة فً المرحلة المقبلة ولكن البد من وجود تصور
لماهٌة التعلٌم  ،فنظام التعلٌم كان وال ٌزال ٌتحرك من خالل تعلٌمات المسؤولٌن فً القطاع وأحٌانا أخرى برؤٌة
شخصٌة ال تلتزم بأي إستراتٌجٌة ،وبل الحظنا بأن نظام التعلٌم فً لٌبٌا ٌتم تغٌٌر معالمه ومالمحه متى أراد
المسؤول ذلك  ،فال توجد إستراتٌجٌات ٌتم من خاللها بناء تلك المنظومة التعلٌمٌة أو تحسٌنها ومن ثم تطوٌرها بل
تعامل النظام السابق مع هذه المنظومة من خالل سٌاسة الهدم والبناء .فالرؤٌة هً بٌان تعبر فٌه الوزارة عن
نظرتها للمستقبل ،كٌف ترى نفسها فً المستقبل؟
ثانٌاً :القٌادات التعلٌمٌة :
تمثل القٌادة التعلٌمٌة أهمٌة كبرى فً نجاح اإلدارة التعلٌمٌة  ،بٌد أن القٌادة نفسها عملٌة نسبٌة ذلك أن الفرد قد
ٌكون قائداً فً موقف وتابعا ً فً موقف آخر  ،لذلك ٌرتبط مفهوم القٌادة بمفهوم المسؤولٌة ارتباطا ً وثٌقا ً وترتبط
القٌادة أٌضا ً بنمط الشخصٌة  ،وتعتبر القٌادة بمختلف مستوٌاتها هً الجهة المخططة والمشرفة والمنفذة لجمٌع
العملٌات واألنشطة التعلٌمٌة والتربوٌة والهدف منها تنظٌم وتنسٌق الجهود والفعالٌات وصوالً إلى تحقٌق األهداف
والغاٌات )http://amanahsa.com/vb/showthread.php( .
وتعتبر القٌادات التعلٌمٌة سواء كانوا من المسؤولٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم أم مدٌري المدارس هم من ٌتولى
متابعة تنفٌذ برامج تطوٌر وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة ،بالتالً فإن عملٌة اختٌار القٌادات التعلٌمٌة تؤثر فً عملٌة
التطوٌر والتحسٌن كونها من أهم مرتكزات التطوٌر والتحسٌن حٌث ٌشترط فً هذه القٌادات وجود الوازع
واالنتماء والحس الوطنً ،وتتخلً عن األثرة والرغبة فً تحقٌق مكاسب شخصٌة ،وبشكل عام ٌمكن تحدد أهم
صفات القٌادات فً اآلتً (مجلة تعلم لمرحلة جدٌدة : )19 -2010 -
 القدرة على تحمل المخاطر.


إجادة االستماع.



إجادة التعلم.



أن ٌتسم بالتفكٌر التأملً.



أن ٌكون ذا رؤٌة ثاقبة.
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 تفوٌض المهام.
 االلتزام بمتابعة ما ٌحدث فً العملٌة التعلٌمٌة.
ولقد الحظنا أن عدداً من القٌادات التعلٌمٌة فً ظل النظام السابق كٌف كانت تساٌر السلطة وتبرر مقاصده وتطبق
قراراته وتنفذ أوامره فً سبٌل بقائها  ،بالتالً فً المرحلة القادمة البد من اختٌار القٌادات بعناٌة فهً من ٌقود
عربة التحسٌن والتطوٌر للعملٌة التعلٌمٌة ،إضافة إلى ضرورة تبنً سٌاسة التنمٌة المهنٌة لتلك القٌادات .
ثالثا ً :المعلم:
ٌقوم المعلم بدور بالغ األهمٌة والخطورة فً عملٌتً التعلم والتعلٌم ،وٌتعدى دوره إلى العملٌة التربوٌة كلها،
وبالتالً إلى عملٌات التنشئة االجتماعٌة ،ومن هنا تأتً أهمٌة المعلم فً المجتمع ،وتبرز العناٌة به وتقدٌره كإنسان
وكمواطن وكمهنً ،بالدرجة األولى () http://www.minshawi.com/other/tartury

والسؤال الذي ٌتبادر إلى الذهن ،هل ٌحظى المعلم بالتقدٌر واالحترام والرعاٌة واإلعداد بالمقدار الذي ٌفرضه
دوره فً عملٌات التعلم والتعلٌم والتربٌة والتنشئة االجتماعٌة ؟ وبالتالً ٌؤدي ذلك إلى إحداث تحسٌن وتطوٌر
العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة ؟
هل ٌتمتع المعلم بمزاٌا مادٌة أو معنوٌة نظٌر عمله فً تحسٌن وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة ؟
أضحت مهنة التدرٌس مهنة من ال مهنة له ،فعدد كبٌر من منتسبً هذه المهنة هم دخالء علٌها ،وغٌر مؤهلٌن
للقٌام بمهامها ،واألسباب هنا عدٌدة ربما ٌعود بعضها إلى عدم وجود مواطن شغل بدٌلة لهذه المهنة ،وربما
النظام السابق دفع بإعداد كبٌرة من خرٌجً مؤسسات التعلٌم العالً إلى هذه المهنة دون أن ٌمتلكوا إسرار المهنة،
ففً إحدى مدارس طرابلس والتً قٌل لً أنها متمٌزة من حٌث الممارسات المهنٌة قضٌت ٌوما كامالً فً متابعة
سٌر العملٌة التعلٌمٌة خصوصا ً لمدٌرة هذه المؤسسة التعلٌمٌة وبالرغم من وجود بعض الممارسات التسلطٌة على
الطلبة والمعلمٌن ولكن الذي شد انتباهً هو مقولة هذه المعلمة لً بأن " مهنة التدرٌس هً قضٌة تعٌش لها ولٌس
مهنة تسترزق منها" ،كما أن الباحث من خالل معاٌشته للعمل التربوي خصوصا ً خالل فترة إعداد دلٌل ضمان
جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي الحظ قصوراً فً الممارسات التربوٌة فً المٌدان التربوي
والتعلٌمً بشكل عام فً ممارسة أدوارهم اإلدارٌة والفنٌة ،وضعف بعض المعلمٌن فً قدرتهم على تفعٌل
اإلستراتٌجٌات الحدٌثة وتقنٌاتها فً التعلٌم مما نتج عنها مخرجات تعلٌمٌة متواضعة ال تمكن بعض التالمٌذ من
تحقٌق أهداف المرحلة .
وٌرى الباحث ضرورة ازدٌاد االهتمام بمهنة المعلم  ،وذلك من خالل إٌجاد برامج تقوم على إعداد المعلم تخصصٌا ً
ومهنٌا ً وثقافٌا ً وتدرٌبٌا ً وتزوده بالمعارف التربوٌة والتعلٌمٌة ،وإكسابه المهارات المهنٌة من أجل تفعٌل قدراته
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ومواهبه ،حتى ٌقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه () http://www.minshawi.com/other/tartury3.htm
إضافة إلى زٌادة الحوافز المالٌة والمعنوٌة وهنا ٌتذكر الباحث عندما قام بزٌارة استطالعٌة لعدد من مدارس التعلٌم
األساسً والثانوي الحظ وجود عدد من سٌارات األجرة فً جل المدارس التً زارها وعندما استفسر عن الموضوع
قٌل له بأن هذه السٌارات تعود للمعلمٌن ،فالحاجة المادٌة هً التً دفعت بهم إلى البحث عن مصدر رزق آخر! .
ثالثا المناهج التعلٌمٌة :
إن الحدٌث عن المناهج التعلٌمٌة قد ٌطول فهً أٌضا طالها التغٌٌر والتبدٌل وهنا ال نستثنً مرحلة من مراحل
التعلٌم األساسً أو الثانوي ،وقبل الحدٌث على المناهج البد لنا من التطرق إلى ما المقصود بالمناهج التعلٌمٌة
حٌث ٌخطئ كثٌر عندما ٌظنون أن (المناهج) تعنً ما ٌدرسه التالمٌذ على مقاعد الدراسة من مواد دراسٌة
مشمولة بكتب مدرسٌة توزع على الطالب فً بداٌة السنة الدراسٌة .إن مفهوم ( المناهج) أوسع بكثٌر من
ذلك حتى أن علماء هذا العلم لم ٌتفقوا على تعرٌف معٌن لها .لكن مع ذلك فهم ٌتفقون على أن المناهج أوسع من
أن تحصر فً نطاق ضٌق من التعلٌم  ،بل على العكس من ذلك فإن المناهج تشمل كل شًء ٌتصل بالعملٌة
التعلٌمٌة  ،سواء كان ذلك االتصال اتصاالً مباشراً أم غٌر مباشر .فالمناهج التعلٌمٌة عبارة عن مجموعة من
العملٌات الدراسٌة المخطط لها ،وتتألف من أهداف ومضامٌن وطرق ووسائل وأسالٌب تقوٌم .واألهداف جزء ال
ٌتجزأ من المناهج  ،بل هً الغاٌة التً تسعى المناهج إلى تحقٌقها  ،واألهداف بذلك هً النتائج التً ٌرجى تحققها
من العملٌة التعلٌمٌة ،وبشكل عام فإن المناهج هً كل الخبرات التً ٌتلقاها التالمٌذ تحت رعاٌة المدرسة
 .) ) http://www.manahij.net/curriculumفالنظام السابق دأب وبشكل دائم نحو تغٌٌر المناهج الدراسٌة،
وغالبا ً ما ٌرتكز هذا التغٌٌر على محتوٌات المقررات الدراسٌة ،وهو مما جعل مسألة تحدٌث المناهج تنصب إلى
كونها مجرد تغٌٌر المقررات أو الكتب الدراسٌة ،وهذا ما حصل عندما تبنت اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم (سابقا)
النظام التعلٌمً السنغافوري حٌث انحصر تبنً هذا النظام فً استبدال المناهج القدٌمة بمناهج جدٌدة ،فً حٌن أن
نظام التعلٌم السنغافوري نظام شامل ٌهدف إلى تنمٌة روح االستقالل لدى المتعلم ،واحترام ما لدٌه من معرفة،
كما تقوم هذه مناهج على أساس المنهج الحواري الذي ٌشجع الفضول لدى التالمٌذ فً المعرفة ،والتساؤل
الفضولً الرحب  ،والتفاعل الحقٌقً بٌن المعلم والمتعلم ،إضافة إلى ممارسة التفكٌر النقدي فً فهم الواقع
المعاش واالستقاللٌة فً اتخاذ القرار .كما أن أهم ممٌزات نظام التعلٌم السنغافوري هو تسهٌل عملٌة انتقال التلمٌذ
من تخصص إلى آخر خاصة فً المرحلة الثانوٌة إذا ما حصل التلمٌذ على الدرجة المناسبة فً االختبارات
المعٌارٌة التً تؤهله للقٌام بهذه الخطوة بما فً ذلك اجتٌاز المقررات المحددة وتساعد هذه المرونة المتعلم فً
مراجعة اختٌاره السابق واستبداله بمسار جدٌد إذا ما دعت الحاجة لذلك كما ٌمنع النظام تسرب التالمٌذ من التعلٌم
فً حال مواجهة أي إشكاالت دراسٌة (مجلة تعلم لمرحلة جدٌدة  .)19 -2010 -إن تغٌٌر المقررات الدراسٌة
الدراسً الشك ٌمثل عنصراً رئٌسا ً فً تطوٌر المنهج ،لكن اإلصرار علٌه أدى إلى تحوٌل المعلمٌن إلى مجرد
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ملقنٌن وذلك لعدم تغٌٌر أهداف تلك المقررات والمناهج بالتالً أحال قضٌة التعلم لدى التلمٌذ إلى مجرد إنهاء
سطور المقرر المدرسً ،ولكن التحدٌث الصحٌح ٌتمثل فً استبدال المقرر الدراسً للمرحلة الدراسٌة باألهداف
التعلٌمٌة العامة والخاصة المراد تحقٌقها لكل مرحلة دراسٌة( ،نهًشَد اَظز  -ػثد هللا تٍ حًد تٍ سؼُد انًؼشزٌ-
 ، )9002بمعنى أن ٌكون لكل مرحلة دراسٌة أهداف ٌجب تحقٌقها لكل مادة أو حزمة مواد .فمثال :بدالً من أن
ٌكون منهج الصف الرابع االبتدائً فً القراءة هو إنهاء الكتاب المدرسً لٌكن الهدف هو إتقان القراءة والكتابة
وهذا ٌحتاج إلى ضرورة أن ٌتعلم المعلم طرق تدرٌس وكٌفٌة تصمٌم المنهج الدراسً و كٌفٌة توفٌر ونقل
المعلومة ..الخ من المهارات التعلٌمٌة والتربوٌة ،وهذا ٌتماشى ما تسعى إلٌه معظم دول العالم المتقدمة خصوصا
عندما تتم عملٌات التدقٌق الخارجً التً تقوم بها هٌئات ومراكز ضمان الجودة للمؤسسات التعلٌمٌة.
رابعاً :مكونات المؤسسات التعلٌمٌة:
إذا كانت المدرسة هً المكان الحقٌقً الذي تتشكل فٌه مخرجات التربٌة والتعلٌم فالسؤال المطروح ما هً
التجهٌزات والمكونات التً ٌنبغً أن تكون موجودة فً المدرسة ؟ على اعتبار أن رحلة الجودة أو التحسٌن
والتطوٌر مكانها المدرسة ؟ بل إن األهم من ذلك ما المعوقات التً ٌمكن أن تواجه المدرسـة فً بداٌة رحلتها نحو
ذلك التحسٌن والتطوٌر ؟ (السٌد سالمة الخمٌسً .)10 -1421-
فً حقٌقة األمر اعتقد إن جل المدارس تعانً من نقص فً المكونات والتجهٌزات باستثناء مجموعة المدارس
التً أطلق علٌهم النظام السابق مدارس التعلٌم التشاركً حٌث حاولت أمانة التعلٌم (سابقا) إنجاح هذا المفهوم
وبكل الطرق كونه ولٌد لفكرة النظام السٌاسً  ،حٌث تم تجهٌز عدد من حوالً ( )400مدرسة ببعض
التجهٌزات والمكونات والتً كانت فً بعض األحٌان غٌر متوقعة أو أنها غٌر مطلوبة مثل وجود أحواض سباحة
 ،فً حٌن تفتقد بعض المدارس فً بعض المناطق والمدن إلى وجود سبورات -كراسً -وأحٌانا أخرى عدم وجود
معلمٌن لبعض المقررات أو عدم وجود حجرات صحٌة مناسبة لتكون غرف لفصول دراسٌة ،ففً دراسة ماجستٌر
بجامعة طرابلس للطالب عادل جمعة عامر توصلت الدراسة إلى بعض المشكالت التً تواجه تجهٌز الثانوٌات
التخصصٌة بالمعامل المدرسٌة فً لٌبٌا وهً ( :للمزٌد أنظر  ،عادل جمعة عامر: )2009 -
 .1عدم توفر األثاث المعملً المناسب للمدارس التً تم تورٌدها .
 .2عدم وجود فنٌٌن مشرفٌن على المعامل المدرسٌة التً تم تسلٌمها للمناطق .
 .3عدم مالءمة المبانً المدرسٌة التً ركبت المعامل بها .
 .4عدم وجود لجان فنٌة متخصصة فً الشعبٌات لمتابعة المعامل المدرسٌة .
 .5عدم متابعة مصلحة الوسائل التعلٌمٌة للمعامل المدرسٌة التً تم توزٌعها وتركٌبها على المناطق.
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وبشكل عام تعانً جل مؤسسات التعلٌم االبتدائً والثانوي من نقص فً التجهٌزات والمكونات التً
تساهم فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة .
المركز الوطنً لضمان الجودة والتحسٌن والتطوٌر فً العملٌة التعلٌمٌة-:
إن الجودة وضمانها لٌست هدفا ً فً حد ذاته إنما هً وسٌلة تستطٌع المؤسسة التعلٌمٌة من خاللها الوصول
بمخرجاتها نحو التمٌز واإلبداع واالبتكار ،بالتالً ٌمثل التعلٌم الجٌد المبنً على معاٌٌر الجودة وضمانها المرتبطة
بالقدرة المؤسسٌة والفعالٌة التعلٌمٌة معبراً إلى مجتمع المعرفة والرقً االجتماعً والثقاافً واالقتصاادي كماا ٌادفع
بالتنمٌة البشرٌة نحو تحقٌق أهدافها  ،لذا فإن التركٌز على تطبٌق هذه المعاٌٌر ٌمثل الضمانة الحقٌقة والرهان على
المستقبل الواعد للحاق بركب مجتمع المعرفة .
ففااً هااذا السااٌاق فقااد تاام إنشاااء المركااز الااوطنً لضاامان الجااودة بنااا ًء علااى قاارار رقاام  164لساانة 2006
الصادر عان اللجناة الشاعبٌة العاماة (ساابقاً) ،وٌتمتاع المركاز بالشخصاٌة االعتبارٌاة والذماة المالٌاة المساتقلة وهاـو
الجهة المخولة قانونا بتطوٌر ومتابعة شاؤون ضامان الجاودة واالعتاـماد فاً مؤسساات التعلاٌم فاً لٌبٌاا بقارار رقام
 340لساانة 2001م ،الصااادر عاان اللجنااة الشااعبٌة العامة(سااابقاً) ،كمااا صاادر قاارار اللجنااة الشااعبٌة العامااة للتعلااٌم
والبحث العلمً( سابقا) رقم ( )134لسنة 2009م ،بشاأن اساتحداث إدارة ضامان جاودة واعتمااد مؤسساات التعلاٌم
األساسً والمتوسط بمركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة حٌث حددت أهدافها فً اآلتً-:
 .1إنشاء نظام وطنً لضمان جودة واعتماد فً مؤسسات التعلٌم األساسً والمتوسط فً لٌبٌا .
 .2نشر الوعً بثقافة الجودة فً مؤسسات التعلٌم األساسً والمتوسط والمجتمع بأسره.
 .3تأكٌد جودة خرٌجً المراحل التعلٌمٌة األساسً والمتوسط لٌكونوا قادرٌن على اإلبداع والتمٌز
 .4إعداد المعاٌٌر المرجعٌة لمؤسسات التعلٌم األساسً والمتوسط.
 .5بناء القدرة المؤسسٌة والفعالٌة التعلٌمٌة والتربوٌة لمؤسسات التعلٌم األساساً والمتوساط لضامان التحساٌن
المستمر للعملٌة التعلٌمٌة.
فً حٌن جاء قانون ()11لسانة 2010م ،لٌؤكاد فاً الماادة ( )1باأن المركاز ٌهادف إلاى بنااء وتطاوٌر نظاام وطناً
شااامل للتقااوٌم وضاامان الجااودة واعتماااد جمٌااع المؤسسااات التعلٌمٌااة والتدرٌبٌااة ماان أجاال تطااوٌر العملٌااة التعلٌمٌااة
والتدرٌبٌة للوصول إلى أعلى مستوٌات الجودة والكفاٌة والتمٌز استرشادا بالمعاٌٌر الدولٌة.
وٌعتمد المركز الوطنً لضمان الجودة علاى عادد مان المعااٌٌر تام التوصال إلٌهاا مان خاالل الرجاوع إلاى المعااٌٌر
العالمٌة الخاصة باالعتماد وضمان الجودة للتعلٌم األساسً والثانوي ،وانتقاء المعاٌٌر التً تبادو مالئماة ومنساجمة
مع التعلٌم فً لٌبٌا ،حٌث تم التوصل إلى هذه المعاٌٌر من خالل االستناد إلى الوثائق التالٌة :
 )1قانون رقم ( )11لسنة  2010بشان التعلٌم.
 )2دلٌل ضمان جودة لمؤسسات التعلٌم العالً.
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 )3المعاهدات الدولٌة بشأن التعلٌم.
 )4أدبٌات ذات العالقة.
 )5الممارسات التعلٌمٌة الناجحة فً بعض المؤسسات التعلٌمٌة الوطنٌة.
 )6التجارب اإلقلٌمٌة.
فً حٌن تم إنجاز دلٌل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي وفق منهجٌة علمٌة ارتكزت على
مجموعة من األسالٌب التالٌة :
 )1تشكٌل فرٌق عمل ٌضم مجموعة من الخبراء
 )2تجمٌع األدبٌات ذات العالقة .
 )3عقد لقاءات متعددة ومكثفة مع مختلف القٌادات التعلٌمٌة والمهتمة بالعملٌة التعلٌمٌة
 )4جمع المعلومات والبٌانات بعد التأكد من صحتها وتحلٌلهاا واساتنتاج أهام التحادٌات والممارساات الناجحاة فاً
العملٌة التعلٌمٌة.
 )5تطوٌع بعض المعاٌٌر الدولٌة بما ٌتواءم وواقع المؤسسات التعلٌمٌة فى لٌبٌا .
كما تضمن دلٌل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي الفصول التالٌة :
الفصل األول :مصطلحات ومفاهٌم.
الفصل الثانً :معاٌٌر اعتماد المؤسسات التعلٌمٌة
الفصل الثالـث :إجراءات الترخٌص واالعتماد

.

الفصل الرابـع :مكتب ضمان الجودة واالعتماد.
الفصل الخامس :الدلٌل اإلرشادي إلجراءات الدراسة الذاتٌة والتدقٌق الداخلً والخارجً وإعداد التقارٌر.
وبشكل عام وبحسب الدلٌل تم تقسٌم االعتماد إلى نوعٌن :
 .1االعتماد المؤسسً ( القدرة المؤسسٌة )
 .2االعتماد التعلٌمً ( الفاعلٌة التعلٌمٌة )
االعتماد المؤسسً (القدرة المؤسسٌة) -:
ٌقصد بها تحقٌق الجودة الشااملة للمؤسساة التعلٌمٌاة مان خاالل مجموعاة مان المعااٌٌر القواعاد والشاروط المحاددة
لبنٌتها التنظٌمٌة وإمكاناتها البشرٌة والمادٌة .وٌتم من خالله إجراء تدقٌق وتقوٌم شامل للمؤسسة التعلٌمٌاة بغارض
التحقق من استٌفائها وتحقٌقها لمتطلبات محاور االعتماد المحدده وحصولها على االعتماد خالل فترة زمنٌة محددة
من بادء مزاولاة نشااطها التعلٌماً ،بشارط حصاول المؤسساة قبال ذلاك علاى تارخٌص مزاولاة أنشاطتها مان الجهاة
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المختصصة .وتستند عملٌة االعتماد المؤسسً على سلسلة من المعاٌٌر التً وضعت من قبال المركاز والتاً ٌجاب
توافرها فً مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي وهً:

المحور األول  :الرؤٌة والرسالة واألهداف
المحور الثانً  :اإلدارة المدرسٌة والحوكمة
المحور الثالث  :الموارد البشرٌة والمالٌة والمادٌة
المحور الرابع  :المرافق
المحور الخامس  :خدمات الدعم التعلٌمٌة
المحور السادس :المشاركة المجتمعٌة
المحور السابع  :ضمان الجودة والتحسٌن المستمر
فً حٌن كانت تتمثل آلٌات عمل المركز فً اعتماد مؤسسات التعلٌم باآلتً:
االعتماد التعلٌمً (الفاعلٌة التعلٌمٌة) -:
وٌقصد بها تحقٌق مخرجات عالٌة الجودة  ،فً ضوء رؤٌة المؤسسة التعلٌمٌة ورسالتها من خالل توفر فرص
التعلٌم والتعلم المتمٌز للجمٌع .وٌختص هذا النوع من االعتماد بإجراء تدقٌق وتقوٌم شامل للمراحال التعلٌمٌاة التاً
تقدمها المؤسسة بشكل منفرد بغرض التحقق من استٌفائها وتحقٌقها للمعاٌٌر الموضاوعة وحصاولها علاى االعتمااد
بشكل دوري .فً حٌن تستند عملٌة االعتماد على سلسلة مان المعااٌٌر التاً وضاعت مان قبال المركاز والتاً ٌجاب
توافرها فً المراحل التعلٌمٌة وهً-:
المحور األول :المتعلم.
المحور الثانً :المعلم.
المحور الثالث :المنهج الدراسً.
المحور الرابع :البٌئة السلٌمة

الداعمة.

كما كان مـن المفترض أن ٌكون هناك مكاتب للجودة على مستوى المناطق وعلاى مساتوى الخادمات التعلٌمٌاة
وعلى مستوى المدارس ،فالمدارس مثالً :هً التً تقوم بعملٌة الدارسة الذاتٌة الذاتً إلعطاء صورة عن المؤسسة
والمراحل التعلٌمٌة التً تقادمها ،فاى حاٌن تقاوم مكاتاب الجاودة علاى مساتوى الخادمات التعلٌمٌاة والمنااطق بعملٌاة
التدقٌق الداخلً للتأكد من استٌفاء المدرسة للمعاٌٌر المطلوبة  ،ومن ثم ٌأتً التقٌٌم الخارجً من قبل المركز وذلك
للحصول على االعتماد سواء أكان مؤسسٌا ً أم تعلٌمٌا ً وصوالً لإلبداع والتمٌز ،ولكن بعض المناطق لام تاتمكن مان
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تأسااٌس مكاتااب الجااودة بهااا كااذلك بالخاادمات التعلٌمٌااة والماادارس  ،وماان هنااا قااام المركااز بطاارح ػدددج يثددا راخ
ويقرزحاخ ػًهُح ذًثهد فٍ اِذٍ:
 ذقدَى يقرزح نىسارج انرزتُح وانرؼهُى تشأٌ أهًُح ترفؼُم يكاذة انجى ج فٍ انًُاطق وانخدياخ انرؼهًُُح ويٍ
ثى انًدارص .
 ػقد ػدج ورش ػًم حىل أهًُح انجى ج وضًاَها ذحد شؼار "ذؼهى يٍ أجم نُثُا"
 ذىسَغ اسرًارج اندارسح انذاذُح ػهً ػد يٍ انًدارص.
 انقُاو تردقُق ذجزَثٍ ػهً ػد يٍ انًدارص انحكىيُح وانخاصح.
إن المتتبع لواقع المؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي ٌالحظ أنها أصبحت تواجه تحدٌات متنوعة  ،وتغٌرات
وتطورات تقنٌة متوالٌة  ،وٌلحظ سرعة فً ال ّتغٌر واالنفتاح الثقافً .وال ٌمكن مواجهة تلك المتغٌرات ومجابهة
التحدٌات المختلفة إال من خالل برامج تعلٌمٌة متمٌزة تطبق الجودة ومعاٌٌرها وأدواتها فً الحقل التعلٌمً
والتربوي.
إذن الجودة وضمانها فً التعلٌم األساسً والثانوي تعتبر من أهم الوسائل واألسالٌب الناجحة فً تحسٌن و تطوٌر
بنٌة النظام التعلٌمً بمكوناته المادٌة والبشرٌة  ،بل وأصبحت ضرورة ملحة  ،وخٌاراً إستراتٌجٌا ً تملٌه طبٌعة
الحراك التعلٌمً والتربوي فً الوقت الحاضر.
وأخٌرا ٌمكن طرح عدد من المبادرات بشأن الجودة وضمانها فً التعلٌم األساسً والثانوي أهمها :
 .1قٌام وزارة التربٌة والتعلٌم بتحدٌد رؤٌتها ورسالتها وأهدافها من العملٌة التعلٌمٌة.
 .2اإلسراع فاً تأساٌس وتفعٌال مكاتاب الجاودة وتقٌاٌم األداء علاى مساتوى المنااطق التعلٌمٌاة وعلاى مساتوى
الخدمات التعلٌمٌة وعلى مستوى المدارس.
 .3االهتمام بكلٌات التربٌة باعتبارها المؤسسة المناط بها تخرٌج المعلمٌن فمن خالل هذه الكلٌات وهً الحلقة
المفصلٌة والمحورٌة ٌتحدد مستوى المعلمٌن وبالتالً ٌتحدد مستوى التنمٌة البشرٌة فى الوطن ،وهنا
نقترح على كلٌات التربٌة تكوٌن لجان مشتركة بٌن كلٌات التربٌة وبعض الشركاء والمستفٌدٌن وذلك
للتعرف على االحتٌاجات والذي ٌساعد كلٌات التربٌة على تطوٌر برامجها.
 .4نشر وإشاعة ثقافة الجودة فً التعلٌم لدى كل المعنٌٌن بالعمل التربوي بشكل مباشر أو غٌر مباشر وفق
خطة مدروسة طوٌلة المدى غاٌتها االرتقاء بمستوى الوعً بثقافة الجودة وتقبلها.
 .5العمل الجاد على تهٌئة المناخ المدرسً فً المؤسسات التعلٌمٌة فً لٌبٌا حتى تكون مهٌأة لتطبٌق معاٌٌر
الجودة ومتفاعلة مع إجراءاتها تدرٌجٌاً.
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 .6عقد دورات تخصصٌة للقٌادات التعلٌمٌة (مدٌرو تعلٌم على مستوى المناطق والخدمات التعلٌمٌة  ،مدٌرو
الجودة  ،مدٌرو مدارس ،مشرفون تربوٌون ....إلخ) ،وتوعٌتهم بأهمٌة الجودة وضمانها.
 .7اعتماد إستراتٌجٌة طوٌلة المدى للتنمٌة المهنٌة المستدامة للعاملٌن فً المدارس الستٌعاب كل جدٌد فً
مجالً الجودة وتحلٌل النظم.
 .8اعتماد المحاسبٌة كمبدأ إداري أساسً فً العمل التربوي لتوفٌر قدر مناسب من االلتزام اإلداري
والتربوي المطلوب لالرتفاع بمستوى الجودة.

أهم المراجع :
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 .1السٌد سالمة الخمٌسً ،معاٌٌر جودة المدرسة الفعالة فً ضوء منحى النظم ،ورقة علمٌة قدمت فً الملتقً
السنوي الرابع عشر للجمعٌة السعودٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة -السعودٌة-القصٌم 1421،ه
 .2عادل جمعة عامر( - )2009حول بعض المشكالت التً تواجه تجهٌز الثانوٌات التخصصٌة بالمعامل
المدرسٌة فً لٌبٌا -جامعة طرابلس  -رسالة ماجستٌر (غُز يُشىرج) جامعة طرابلس  -لٌبٌا
 .:ػثد هللا تٍ حًد تٍ سؼُد انًؼشزٌ ( : )9002ذقىَى األ اءاخ انردرَسُح نًؼهًٍ انؼهىو فٍ ضىء ذًُُح
يهاراخ انرفكُز اإلتداػٍ ندي طالب انحهقح انثاَُح يٍ انرؼهُى األساسٍ تسهطُح ػًاٌ  .رسانح ياجسرُز
(غُز يُشىرج)  ،يؼهد انثحىز واندراساخ انؼزتُح  ،جايؼح انقاهزج.
; .يانك تٍ َثٍ -شزط انُهضح  -ار انفكز  -يشق سىرَا ط .9006 - 6
 .1محمد صبري الحوت ،إصالح التعلٌم بٌن الواقع الداخل وضغوط الخارج  ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،
القاهرة 2001،م .
 .6دلٌل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم األساسً والثانوي  ،المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد
مؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة  -طرابلس 2012م .
 .7مجلة تعلم مرحلة جدٌدة  ،العدد الحادي عشر  ، 2010 -قطر
 .1اإلستراتٌجٌة العربٌة للموهبة واإلبداع فً التعلٌم العام ،المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم،مؤسسة
الملك عبد العزٌز ورجاله للموهبة واإلبداع  -الرٌاض 2009 ،م.
http://www.minshawi.com/other/tartury3.htm .9
.10

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id

.11

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id

.12

http://www.manahij.net/curriculum

.01

http://amanahsa.com/vb/showthread.php

.01

(www.startimes.com/f.aspxt
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