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المرجعية الوطنية للجودة
في منظومة التربية والتكوين
مشروع في طور التدقيق
أضحى تحقٌق الجودة ،فً مجال التربٌة والتكوٌن ،من أهم الرهانات التً تعلق علٌها األمم طموحاتها،
لتحقٌق التنمٌة الشاملة وذلك باعتبار التربٌة والتكوٌن ،رافعة أساسٌة للتنمٌة ،وأحد شروط وضمانات
التنمٌة المستدامة .وقد اهتم المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن ،بالجودة كدعامة أساسٌة من دعائم
اإللصاح ،من خال إفراد أحد مجاالته ،للحدٌث عن "الرفع من جودة التربٌة والتكوٌن" ،وٌشتمل هذا
المجال على ست دعامات ،مما ٌمثل ثلث دعامات المٌثاق ،و ٌركز على "دور المحتوى والمناهج
والمكونات البٌداغوجٌة والدٌداكتٌكٌة لسٌرورات التربٌة والتكوٌن فً تحقٌق (هذه) الجودة" .ورغم أن
المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن ،أشار إلى دور باقً دعاماته فً بلوغ جودة المنظومة التربوٌة ،فإنه لم
ٌقترح منهجٌة مضبوطة وواضحة المعالم لتحقٌق هذه الجودة ،وترك األمر للقطاعات المعنٌة للقٌام بذلك،
لكنه نص لصراحة فً مادته  13على "التزام الدولة بالعمل على وضع معاٌٌر وأنماط للجودة ،فً جمٌع
مستوٌات التربٌة والتكوٌن وبتشجٌع كل الفعالٌات المساهمة فً الرفع من جودة ونجاعة منظومة التربٌة
والتكوٌن".
من هذا المنطلق ،تتوخى هذه المرجعٌة ،إعطاء االنطاقة للصٌرورة عمل غاٌتها إرساء ثقافة الجودة
عبر تطبٌق منهجٌة الجودة وتدبٌرها بمؤسسات التربٌة والتكوٌن  ،وترتكز هذه المرجعٌة على لصٌاغة
تعرٌف للجودة وتدبٌرها ،باستحضار التعرٌفات التً حددتها منظمات دولٌة  ،كالٌونٌسٌف والٌونسكو،
واعتماد المعاٌٌر الدولٌة لتدبٌر الجودة مثل (اإلٌزو) ،1والتً تفٌد أن الجودة الشاملة" 2طريقة في تدبير
المؤسسة محورها الجودة ،وأساسها مشاركة جميع األطراف وهدفها النجاح على المدى البعيد من
خالل إرضاء جميع األطراف المعنية وتحقيق المنفعة لجميع أعضاء المؤسسة والمجتمع " .بٌنما ٌعنً
تدبٌر الجودة" 3مجموع األنشطة المنسقة التي تمكن من توجيه وضبط الجودة داخل المؤسسة".
أٍب رْظٍ ٌٞب ٝظطير ػي ٔٞة"خ٘ائض اىد٘دح" ،فٍ ٜدبه رذثٞش اىد٘دح  ،فٖٞذف إى ٚرنشٝظ ٕزٓ
اىََبسعخ ،ىٞظ فقظ فٍ ٜدبه اىَقبٗالد ٗىنِ أٝضب فٍ ٜدبه اىزشثٞخ ٗاىزن٘ ،ِٝإر رؼذ مو خبئضح ٍِ ٕزٓ
اىد٘ائض َّ٘ ،رخب قبئَب ثزارٔ ،ىٔ ثْٞزٔ اىخبطخ اىز ٜرغزَذ ٍجبدئٖب ٍِ اىَؤعغ ِٞاألٗائو ىٖزا اىَفًٖ٘ ،ثذءا
ثبىٞبثبُ ،اىز ٜأزذثذ أٗه خبئضح  ٜٕٗ ،خبئضح دَْٞٝؾٍٗ ،4شٗسا ثبى٘الٝبد اىَزسذح ػجش خبئضح ثبىذساٝح،5
ٗط٘ال إى ٚأٗسٗثب ٍِ ،خاله خبئضح اىَؤعغخ األٗسٗثٞخ ىزذثٞش اىد٘دحٗ .6قذ اّخشطذ اىؼذٝذ ٍِ
اىَؤعغبد اىسنٍ٘ٞخ ثَب فٖٞب قطبػ ٜاىزشثٞخ ٗاىظسخ ف ٜاعزؼَبه ٕزٓ اىَْبرجٍَ ،ب أربذ ىٖب امزشبف
إَٔٞخ اىزسغ ِٞاىَغزَش ىألداء ٗاى٘ق٘ف ػيٍ ٚخبطش اىالخ٘دح
وإذا كان تعرٌف الجودة و تدبٌرها،المشتق من مجال المقاولة ،قد استمد قوته من تطبٌقاته الناجحة داخل
هذا المجال ،فإن نقله إلى مجال التربٌة والتكوٌن وتطبٌقه فٌهٌ ،ستوجب تحلٌل المفهوم فً ضوء
خلصولصٌات هذا األخٌر ،من أجل حلصر محددات الجودة فً مجال التربٌة والتكوٌن والعوامل المؤثرة
فٌها ،وذلك لضبط معاٌٌر تتوافق وتتاءم مع تلك الخلصولصٌات .و فً هذا اللصدد ،كان البد من اعتماد
تعرٌف ٌمنح للمفهوم معنى موحداً وقابلٌة للقٌاس ،من خال معاٌٌر محددة ودقٌقة تغطً مختلف مناحً
المجال وتأخذ بعٌن االعتبار كل خلصولصٌاته ،لذا فإن ٍشخؼٞخ اىد٘دح ،اىَ٘خٖخ ىَؤعغبد اىزشثٞخ
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ٗاىزن٘ ، ِٝرغزْذ ػيٍ ٚفًٖ٘ اىزق٘ ٌٝاىزار ،ٜثبػزجبسٓ ٍِ إٌٔ اى٘عبئو اىز ٜرَنِ اىَؤعغخ ٍِ قٞبط
إّدبصارٖب ٗإدخبه اىزؼذٝالد اىالصٍخ ػيٖٞب ٍِ أخو رسغْٖٞب زٞث ٖٝذف إى:ٚ
 رَنٍ ِٞؤعغبد اىزشثٞخ ٗاىزن٘ ٍِ ِٝاىقٞبً ثزشخٞض دقٞق ىْقظ اىق٘ح ٍٗنبٍِ اىضؼف ىذٖٝب؛
 رَنٕ ِٞزٓ اىَؤعغبد ٍِ رسغ ِٞػَيٞبرٖب ٍْٗدضارٖب؛
ّ شش اىََبسعبد اىدٞذح فٍ ٜدبه اىزشثٞخ ٗاىزن٘.ِٝ
ٗرزنُ٘ ٕزٓ اىَشخؼٞخ ٍِ رغؼخ ٍسبٗس ٜٕ ٗ ،اىز ٜرشنو اىَسذداد األعبعٞخ ىيد٘دح ،داخو ٍؤعغبد
اىزشثٞخ ٗاىزن٘ٗ .ِٝقذ رٌ اخزٞبس اىَؼبٞٝش اىز ٜرزضَْٖب  ،ثشنو ٝغَر ثَغبػذح ٍؤعغبد اىزشثٞخ ٗاىزنِ٘ٝ
ػي ٚاعزؼَبه ٍقبسثخ ٍْذٍدخ ىزذثٞش اىد٘دح ٍِ خاله :
 رسغ ِٞإسضبء زبخبد األطشاف اىَؼْٞخ؛
 رسغ ِٞفؼبىٞخ ّٗدبػخ طٞشٗساد 7اىَؤعغخ؛
 رسغ ِٞاىنفبٝبد اىفشدٝخ ٗاىدَبػٞخ.
ٗرؼزجش ٍشخؼٞخ اىد٘دح ٕزٓ ،إطبسا ٍزنبٍال ٗػَيٞب ىيؼَو ،ف ٜإطبس رسغّ ِٞدبػخ ٍؤعغبد اىزشثٞخ
ٗاىزن٘ ِٝثٖذف اإلسضبء اىَزضاٝذ ٗاىَز٘اطو ىَزطيجبد ٗزبخبد األطشاف اىَؼْٞخ ٝ،ؼزَذ ػي ٚسمٞضرِٞ
أعبعٞزَٕ ِٞب :
 اىزظ٘س اىزٝ ٛق٘د اىَؤعغخ ٗٝشعٌ ىٖب طشٝق اىَغزقجو ؛ األداح اىز ٜرْدض اىَخططبد ٗردغذ اىزظ٘ساد ػي ٚأسع اى٘اقغ.ٝقً٘ اىزظ٘س اىزٝ ٛق٘د اىَؤعغخ ٍِ ،خٖخ ،ػي ٚاىشؤٝخ اىز ٜرسذد اى٘خٖخ اىَغزقجيٞخ ىيَؤعغخ ف ٜإطبس
اىَسبفظخ ػي ٚاىق ٌٞاىَدزَؼٞخ ٗأخز اىق ٌٞاإلّغبّٞخ ثؼ ِٞاالػزجبس ،مَب ٝؼزَذ ٍِ خٖخ أخش ،ٙػيٚ
اإلعزشارٞدٞخ اىز ٜرذػٌ ٕزٓ اىشؤٝخ ،ثزشخَزٖب إى ٚإٔذاف ػي ٚاىَذ ٙاىجؼٞذٗ ،اخزٞبس األّشطخ ٗاىَ٘اسد
اىضشٗسٝخ ىجي٘ؽ ٕزٓ األٕذاف ٗرىل ٍِ خاله اػزَبد قٞبدح فبػيخ ٗقبدسح ػي ٚاىزؼجئخ.
أٍب األداح ،فززنُ٘ ٍِ ػَيٞبد اىزْفٞز ٍغْذح ثبىَ٘اسد زز ٚرؤدٗ ٛظبئفٖب ٗرثَش اىَؤعغخ اىْزبئح
ٗاإلّدبصاد اىزْٝ ٜجغ ٜأُ ريج ٜضشٗسح ،اّزظبساد األطشاف اىَؼْٞخ.
ٗرشنو اىَ٘اسد اىجششٝخ  ،قطت اىشز ٚاىزْٝ ٛجغ ٜرذثٞشٓ ف ٜإطبس اىزظ٘س اىز ٛرزجْبٓ اىَؤعغخ .مَب
رؼزجش فّ ٜفظ اٍ ،ُٟسشمب ىزيل ألداح ٍٗغزٝب ىٖزا اىزظ٘س ،ثطبقخ اىؼَو ٗاألفنبس اىَزدذدح ،مَب ْٝزح ػِ
ٕزا اىزفبػو اىذْٝبٍ ٜث ِٞاىزظ٘س ٗاألداح ػْظشا اىزَْٞظ ٗاىزدذٝذ اىيزاُ ٝؼزجشاُ ٍْجؼب ىَشبسٝغ اىزسغِٞ
ٗخطظ اىَغزقجو.
ٗقذ ثْٞذ ٍشخؼٞخ اىد٘دح ثَؤعغبد اىزشثٞخ ٗاىزن٘ ِٝاػزَبدا ػي ٚاىَجبدئ ٗاىَ٘خٖبد اىزبىٞخ:
 ر٘فش اىَؤعغخ ػي ٚقٞبدح اعزششافٞخ قبدسح ػي ٚاٍزالك سؤٝخ عذٝذح ػي ٚاىَذ ٙاىجؼٞذ،
 خؼو األطشاف اىَؼْٞخٗ 8فٍ ٜقذٍزٖب اىَزؼيٌ ػي ٚسأط إزَبٍبد اىَؤعغخ،
 زشص اىَؤعغخ ٗأفشادٕب ػي ٚاىزؼيٌ اىَغزَش،
 اىزق٘ ٌٝاىزار ٜاىٖبدف إى ٚاىزسغ ِٞاىَغزَش،
Process 7
)parties intéressées( Stakeholders 8
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اػزَبد اىزذثٞش اىَشرنض ػي ٚاى٘قبئغ ٗاىٖبدف إى ٚاىزدذٝذ،
رفؼٞو اىَغؤٗىٞخ االخزَبػٞخ ٗاألخالقٞخ ىيَؤعغخ،
اعزٖذاف اىفبػيٞخ ٗاىْدبػخ ف ٜخَٞغ اىؼَيٞبد اىَْدضح،
إششاك خَٞغ األطشاف اىَؼْٞخ ف ٜرذثٞش اىَؤعغخ،
اػزَبد خطخ فؼبىخ ىيز٘اطو ٍغ خَٞغ األطشاف،
اػزَبد اىشَ٘ىٞخ فٍ ٜقبسثخ رذثٞش شؤُٗ اىَؤعغخ.

إُ اىَؼبٞٝش اىَؼزَذح ٕ ٜػجبسح ػِ ٍزطيجبد ٍ٘خٖخ ّس٘ اىْزبئح اىَْزظشح ىنْٖب ال رفشع أعي٘ثب ٍؼْٞب
ىجي٘ؽ ريل اىْزبئح ٗرىل ألُ اىَشخؼٞخ:
 رشمض ػي ٚاىْزبئح ٗىٞظ ػي ٚاىَغبطش ٗاألدٗاد ٗاىجْٞبد اىزْظَٞٞخ ،قظذ رشدٞغ اىَؤعغبد ػيٚ
إثذاع ٍقبسثبد خذٝذح قبدسح ػي ٚاىزنٞف ٍغ اىششٗط اىَطي٘ثخ؛
 رغَر ثجْبء األدٗاد ٗاىزقْٞبد ٗاىجْٞبد اىَالئَخ زغت خظ٘طٞخ مو ٍؤعغخ؛
 رشمض ػي ٚاىزذثٞش ٗاىؼَو أىزشبسمٗ ٜرشدغ ٗرَْ ٜاىزفبٌٕ ٗاىزشبسك ٗاىز٘اطو ٍغ دػٌ االخزالف
ف ٜاىَقبسثبد ٗإثذاع ٍقبسثبد خذٝذح.
تشكل هذه الوثٌقة إذن ،مرجعٌة لجودة مؤسسات التربٌة والتكوٌن ،التً ٌقلصد بها كل الملصالح اإلدارٌة
المركزٌة والجهوٌة واإلقلٌمٌة ،ومراكز تكوٌن األطر التعلٌمٌة ،والثانوٌات اإلعدادٌة والتأهٌلٌة ،ومدارس
التعلٌم األولً واالبتدائً ورٌاض األطفال ،سواء كانت عمومٌة أو خلصولصٌة حٌث تطبق جمٌع
مقتضٌات الجودة المتضمنة لهذه الوثٌقة على كل أو جزء من هذه المؤسسات .وفً حالة ما إذا كان أحد
مقتضٌات هذه المرجعٌة أو أكثر ،ال ٌهم المؤسسة المعنٌة  ،فمن الممكن عدم اعتباره شرٌطة تبرٌر ذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المرجعٌة تبقى لصالحة ومائمة لجمٌع مؤسسات التربٌة والتكوٌن إذ تحدد
المقتضٌات الواجب احترامها لتلبٌة حاجات األطراف المعنٌة .لكن ٌبقى من األهمٌة بمكان التنبٌه ،إلى
أن مقتضٌات المرجعٌة تتكامل مع المقتضٌات التعاقدٌة القانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل و ال
تعوضها.
إن إعمال المفاهٌم المرتبطة بمنهجٌة الجودة وبتدبٌرها فً مؤسسات التربٌة والتكوٌن ٌتطلب من هذه
األخٌرة اعتماد مجموعة من المقتضٌات فً مجال تدبٌر الشؤون التربوٌة واإلدارٌة .وتغطً هذه
المقتضٌات مجاالت تحدٌد االلتزامات ،ووضع التلصورات والخطط ،وبرامج اإلنجاز ،وتنفٌذ البرامج،
وتدبٌر الموارد البشرٌة والمادٌة ،واستثمار نتائج التقوٌم فً تحسٌن الجودة .ولن ٌتأتى القٌام بهذا التدبٌر
وفق ما تقتضٌه اإلستراتٌجٌة المسطرة دون احترام تنظٌمات إجرائٌة تخضع هً نفسها لمساطر تأخذ
بعٌن االعتبار مختلف أبعاد مفهوم الجودة.
وقد تم تبوٌب هذه المرجعٌة فً تسع محاور تغطً مجتمعة مفهوم تدبٌر الجودة ،وتساعد المؤسسة التً
تعتمدها على تحقٌق الجودة الشاملة.
المحاور التسعة:
 -1بناء االلتزامات على رؤٌة وقٌم
ٌهتم هذا المحور بالمقتضٌات الواجب احترامها من طرف االدارة المسؤولة عن المؤسسة  ،للبرهنة على
قدرتها فً بناء التزاماتها انطاقا ً من رؤٌة واضحة وقٌم محددة ،وتقاسمها هذه الرؤٌة والقٌم  ،مع جمٌع
األطراف المعنٌة .وٌتأتى احترام مضمون هذا المحور من خال الوفاء بالمعاٌٌر التالٌة:
 رسذٝذ خَٞغ اإلطشاف اىَؼْٞخ ( ،اى٘صاسح اى٘طٞخٍ ،فزشٍ ،ِٞزؼيٍَ،ِٞذسع ،ِٞأثبء ،األمبدَٞٝخ
اىدبٍؼخ)....
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رسذٝذ خَٞغ حاجات األطراف المعنٌة ،الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتلصادٌة والتربوٌة ،...المعلنة أو
الضمنٌة؛
استحضار جمٌع حاجات" األطراف المعنٌة"وأخذها بعٌن االعتبار ،فً بلورة رؤٌة المؤسسة،
وفً تحدٌد القٌم الواجب دعمها؛،
المحافظة على الهوٌة الوطنٌة ،مع استحضار الحاجة إلى االندماج فً المجتمع العالمً عند
لصٌاغة قٌم المؤسسة؛
إشراك األطراف المعنٌة فً بلورة رؤٌة و قٌم المؤسسة (تحدٌد من هذه اإلطراف وكٌف تم
ذلك)؛
اندراج رؤٌة المؤسسة ضمن الرؤٌة المجتمعٌة؛
استحضار إمكانات ومؤهات المؤسسة فً تحدٌد الرؤٌة؛
استثمار المعلومات حول مؤسسات مماثلة فً الداخل كما فً الخارج ،فً تحدٌد الرؤٌة؛
التزام "رواد أو مسؤولً التدبٌر"، 9اتجاه األطراف المعنٌة ،من أجل ترجمة رؤٌة وقٌمالمؤسسة ،على أرض الواقع ،التزاما موثقا ؛
اعتماد مؤشرات تمكن مسؤولً التدبٌر ،من قٌاس مدى الوفاء بالتزاماتها اتجاه اإلطرافالمعنٌة ؛ اعتبار حاجات األطراف المعنٌة فً بلورة رؤٌة المؤسسة ،وفً تحدٌد القٌم الواجب
دعمها؛

 -2القٌادة والتخطٌط االستراتٌجً
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف إدارة المؤسسة ،إلبراز قدرتها على االنخراط
فً عملٌات أجرأة رؤٌة وقٌم المؤسسة وإعطاء المثل لباقً األطراف المعنٌة ،فً هذا الشأن .من خال
إرساء نسق للحكامة قادر على خلق المناخ المناسب ألجرأة رؤٌة المؤسسة ودعم القٌم من طرف جمٌع
أعضائها .وٌضم هذا المحور اإلجراءات الواجب اتخاذها من طرف اإلدارة لٌتسنى لها وضع التخطٌط
االستراتٌجً المناسب .وٌتطلب احترام مضمون هذا المحور الوفاء بالمعاٌٌر التالٌة:
 ترجمة رؤٌة وقٌم المؤسسة إلى أهداف واضحة؛
 جمع وتوفٌر المعلومات الكافٌة ،لضمان اتخاذ القرار(لوضع مخطط استراتٌجً) ،بناء على
معطٌات ملموسة؛
 إشراك األطراف المعنٌة فً لصٌاغة األهداف؛ (تحدٌد من هً هذه األطراف وكٌف تم ذلك )
 وضع خطة للتوالصل من أجل إخبار جمٌع األطراف المعنٌة باألهداف المسطرة؛
 التحقق من إنجازٌة األهداف المتفق علٌها؛
 التحقق من أجرأة األهداف دون نقص أو تشوٌه فً جمٌع المستوٌات؛
 إعداد المخطط اإلستراتٌجً بناء على النتائج المنتظرة عن كل هدف ؛
 تحدٌد االعملٌات الكفٌلة بتحقٌق كل نتٌجة،
 تحدٌد الموارد الضرورٌة إلنجاز كل عملٌة؛و المدة الزمنٌة المخلصلصة لها ؛
 التحقق من االنخراط الفعلً " لإلدارة المسؤولة عن التدبٌر"( أو مسؤولً التدبٌر)فً إعداد
وتنفٌذ المخطط االستراتٌجً؛
 تحدٌد االختلصالصات والمسؤولٌات ،بالنسبة لجمٌع عملٌات ومستوٌات إعداد وتنفٌذ المخطط
االستراتٌجً؛
 اعتماد مؤشرات واضحة ت َم ّكن من قٌاس فعالٌة المخطط اإلستراتٌجً ،ومدى استٌعابه من لدن
جمٌع األطراف المعنٌة ،ومدى توظٌفه فً جمٌع المراحل وفً جمٌع العملٌات؛
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اعتماد نتائج القٌاس فً تلصحٌح الهفوات المسجلة وضمان تحسٌن مستمر للصٌرورات المؤسسة
بما فٌها أداء "إدارة التدبٌر"؛
اعتماد نتائج القٌاس لتقٌٌم اإلنجازات و مراجعة المخطط اإلستراتٌجً ؛
و إعادة ترتٌب األولوٌات؛
تشجٌع العمل الجماعً وانفتاح الملصالح على بعضها؛
االعتراف باألعمال الجٌدة والتحفٌز علٌها؛
تحدٌد عملٌات القٌاس والتتبع المواكبة لتنفٌذ المخطط اإلستراتٌجً؛
استعمال مؤشرات لقٌاس و تقٌٌم مدى نجاح المؤسسة ،وإنجازاتها مقارنة مع مؤسسات مماثلة،
وقٌاس التطور المرتبط باألهداف على المدى القرٌب والبعٌد مع استحضار األهداف المرتبطة
بنجاح المتعلمٌن؛
تقلٌص مخاطر ووقع أنشطة المؤسسة على البٌئة المحٌطة؛
إنجاز التعامات وفق التشرٌع وأخاقٌات المهنة؛
اعتماد العمل الجماعً والمشترك مع األطراف المعنٌة ،فً جمٌع مراحل وعملٌاتـ إرساء
المخطط اإلستراتٌجً ،وكذا مع الشركاء االجتماعٌٌن واالقتلصادٌٌن والثقافٌٌن؛.

 -3تدبٌر الموارد البشرٌة
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة ،من أجل تخطٌط أنشطة مواردها
البشرٌة وتوظٌفها وإشراكها واالعتراف بها ،الشًء الذي ٌستوجب تحقٌق المعاٌٌر التالٌة:
 تحدٌد موالصفات الموارد البشرٌة بعاقة مع المخطط اإلستراتٌجً؛
 تحدٌد حاجٌات التكوٌن لاستجابة لمتطلبات أجرأة المخطط اإلستراتٌجً ومخططات التحسٌن؛
 إعداد برامج تكوٌن تستجٌب للحاجٌات ؛
 تقوٌم فعالٌة هذه التكوٌنات ،باعتماد عملٌات القٌاس المناسبة؛
 تقٌٌم مدى رضا الموارد البشرٌة مقارنة مع حاجاتها للتكوٌن؛
 استعمال نظم التشجٌع للحث على تطوٌر الكفاٌات واالعتراف لها بذلك؛(تحدٌد نوعٌة هذه النظم
وطرق التشجٌع المعتمدة )
 االعتراف بالجهد الجماعً والفردي ؛
 اعتماد معٌارالمردودٌة فً عملٌات انتقاء وإدماج وتوزٌع الموارد البشرٌة؛
 التزام العاملٌن بالمؤسسة بمخططها اإلستراتٌجً وبمخططات تنفٌذه؛
 إشراك العاملٌن بالمؤسسة فً اتخاذ القرارات؛
 ضمان الشروط اللصحٌة والوقائٌة للموارد البشرٌة؛
 تقٌٌم فعالٌة العاملٌن بتنسٌق مع الملصالح ذات االختلصاص ،واعتماد نتائج التقوٌم فً إعادة انتشار
الموارد البشرٌة؛
 اتخاذ اإلجراءات المائمة لتسهٌل عملٌة تعوٌض المدرسٌن؛(تحدٌد طبٌعة هذه اإلجراءات)؛
 اعتماد مساطر عمل محددة ومضبوطة فً تنظٌم مختلف االجتماعات ( تحدٌد نوعٌة هذه المساطر)،
 -4تخلصٌص وتوزٌع الموارد
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة  ،من أجل تخلصٌص مواردها
وتوزٌعها وفقا ً لمتطلبات خطتها اإلستراتٌجٌة وخطط إنجازها ،الشًء الذي ٌستوجب تحقٌق المعاٌٌر
التالٌة:
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التخطٌط لتوفٌر الموارد الضرورٌة فً الوقت المناسب لتنفٌذ كل عملٌة أو نشاط مبرمج؛
استعمال البنٌات التحتٌة المائمة إلنجاز العملٌات و األنشطة؛
تنظٌم وتوزٌع وتهٌئ الفضاءات المائمة؛
أخذ بعٌن االعتبار،الجوانب البٌئٌة المرتبطة بالبنٌات التحتٌة ؛
إشراك األطراف المعنٌة فً تحدٌد الحاجٌات القتناء مختلف الموارد ؛
توفر المؤسسة على جرد للممونٌن والئحة بالممونٌن المعتمدٌن؛
التعاون مع الممونٌن لضبط مختلف الموارد التً تحتاجها المؤسسة ( من حٌث النوعٌة مثا)؛
ولتحسٌن خدماتهم( كتزوٌد المؤسسة بالموارد فً الوقت المحدد  ،االلتزام باالتفاق) ..؛
االلتزام بالمساطر واإلجراءات المعتمدة  ،لتقوٌم وانتقاء الممونٌن فً مجال الموارد المادٌة؛
مراقبة مدى تطابق المعطٌات المتضمنة لوثائق الشراء قبل بعثها للممونٌن؛
التحقق وفقا ً للمساطر المعمول بها ،من موالصفات ولصاحٌة األدوات واألجهزة المقتناة ؛ و
اعتماد تقنٌات معدة لذلك،
ضمان توزٌع عادل للموارد وفق الحاجٌات المحددة (أقسام ،ملصالح ،شعب أو مواد دراسٌة ،
تامٌذ .)..

 -5التنمٌط والتجدٌد
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة بهدف ترلصٌد تجربتها
من خال تنمٌط الحلول الناجعة وإبراز قٌمة القدرة اإلبداعٌة لدى جمٌع األطراف المعنٌة،
الشًء الذي ٌتحقق من خال المعاٌٌر التالٌة:
 توفر المؤسسة على منهجٌة مضبوطة وواضحة تمكنها من ترلصٌد وتنمٌط االنجازات والحلول
الناجعة؛
 توفرا لمؤسسة على مساطر وإجراءات لوضع أ ومراجعة أو سحب المعاٌٌر المعتمدة فً عملٌة
التنمٌط؛
 اعتماد المعاٌٌر الدولٌة لتقٌٌم اإلنجازات الفعلٌة للمؤسسة؛
 تطبٌق المعاٌٌر الجاري بها العمل فً المجال التربوي؛
 إشراك جمٌع األطراف المعنٌة فً هذه العملٌة( التنمٌط)؛
 تشجٌع التجدٌد -على جمٌع المستوٌات  -من أجل تطوٌر المعاٌٌر المعتمدة،
 ومواجهة الحاجات ا لمتزاٌدة والمتغٌرة ،
 مواكبة التطورات التً ٌعرفها العالم؛
 المراجعة المستمرة للمعاٌٌر،
 توفر المؤسسة على بنٌة للبحث والتطوٌر لدعم التجدٌد؛
 توظٌف التقنٌات التوقعٌة وطرائق للبحث لوضع مخططات مناسبة للمستقبل؛
 إدراج نسبة التجدٌد كمؤشر فً تقوٌم الموارد البشرٌة.

 -6تطوٌر فعالٌة األداء
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة  ،من أجل تحدٌد العملٌات التً
تخطط وتنفذ من خالها اللصٌرورات التً تعتمدها مما ٌستوجب تحقٌق المعاٌٌر التالٌة - :تحدٌد
اللصٌرورات األساسٌة لمختلف العملٌات والمراحل ،والنتائج المنتظرة منها بالنسبة للمؤسسة ولألطراف
المعنٌة؛
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 تحدٌد متطلبات كل عملٌة وأثرها على تحقق النتائج المنتظرة؛
 األخذ بعٌن االعتبار التفاعل والتكامل بٌن العملٌات؛
 إعداد جمٌع األطراف المعنٌة لتنفٌذ هذه العملٌات؛
تحدٌد مسؤولٌة القٌادة عن كل عملٌة ؛
 تتبع ومراقبة تنفٌذ العملٌات وتقوٌمها باعتماد أدوات ومؤشرات مضبوطة ؛
 ضمان التحسٌن المستمر للعملٌات واللصٌرورات وتحٌٌنها؛
 ضمان تطوٌر وتحسٌن الخدمات التربوٌة (المناهج  ،البرامج  ،الطرائق)..؛ واستجابتها للحاجات
و انسجامها مع التوجهات التربوٌة ؛
 إدماج هذه التحسٌنات فً النظام الشامل لتدبٌر المؤسسة؛
 ضمان فعالٌة األدوات الدٌداكتٌكٌة الموظفة من طرف المدرسٌن؛
 تشجٌع استعمال تكنولوجٌا اإلعام والتوالصل وتطوٌر طرائق التدرٌس باعتماد المعلومٌات ؛
 ضمان التناسق بٌن مختلف األنشطة التعلٌمٌة؛
 ضمان استفادة المتعلمٌن من التقوٌم التكوٌنً المندمج فً العملٌة التعلٌمٌة؛
 ضمان تمرس المتعلمٌن على التقوٌم الذاتً،
 ضمان التناسق فً اإلجراءات المرتبطة بالتقوٌم اإلجمالً؛
 تنظٌم أنشطة موازٌة خالصة بالمتعلمٌن؛
 مشاركة المتعلمٌن فً مبارٌات  ،دولٌة أو وطنٌة أو جهوٌة أو محلٌة( ،فً المجال الدراسً أو
الرٌاضً أو الثقافً)....
 التعاون والتنسٌق المستمر مع أطر التوجٌه التربوي؛
 تدبٌر عملٌات المساعدة والدعم؛( التدبٌر الزمنً  ،التدبٌر المادي واللوجٌستٌكً ؛
 إعداد وتنظٌم العملٌات واألنشطة التحضٌرٌة للدخول المدرسً؛

 -7إرضاء األطراف المعنٌة فً حدود انتظاراتها
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة لضمان إرضاء األطراف المعنٌة
فً حدود انتظاراتها ،وذلك عن طرٌق تحقٌق المعاٌٌر التالٌة:
 تحدٌد جمٌع األطراف المعنٌة (متعلمٌن ومدرسٌن وآباء وسوق الشغل ومجتمع)...؛
 جمع وتحلٌل وتقٌٌم المعطٌات والمعلومات الضرورٌة لتحدٌد حاجات األطراف المعنٌة الحالٌة
والمستقبلٌة؛
 أخذ حاجات جمٌع األطراف المعنٌة بعٌن االعتبار؛
 تحدٌد موالصفات المتعلمٌن عند مداخل أساك التربٌة والتكوٌن ؛ا
 تحدٌد حاجات المتعلمٌن الحالٌة و المستقبلٌة ؛
 توزٌع المتعلمٌن على المجموعات أو الفلصول الدراسٌة وفق معاٌٌر محددة؛
 تلصنٌف المجموعات حسب حاجات المتعلمٌن أو بناء على معاٌٌر أخرى(التمٌز ،حاجات
خالصة )..؛
 ضمان االنسجام بٌن زمن التعلم والمتطلبات التربوٌة؛
 اختٌار الكتب المدرسٌة وفق معاٌٌر محددة ؛
 إشراك األطراف المعنٌة ( مفتشٌن ،مدرسٌن  ،اباء  )... ،فً اختٌار الكتب المدرسٌة؛
 برمجة و دعم األنشطة الخالصة بتربٌة المتعلمٌن على القٌم (نسبة هذه األنشطة فً األسبوع
مثا)؛
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تعزٌز ودعم التعاون المستمر بٌن المتعلمٌن (من نفس القسم أو من أقسام مختلفة)؛
اعتماد تدابٌر خالصة الستقبال المتعلمٌن فً وضعٌة لصعبة؛
االهتمام بالنوادي األدبٌة والعلمٌة والتكنولوجٌة؛
استجابة التوجٌه لحاجٌات و انتظارات األطراف المعنٌة و (المتعلمٌن ،اآلباء)...،
اعتماد آلٌات فعالة لإلنلصات والتوالصل المستمر مع جمٌع األطراف المعنٌة؛
ضمان سرعة ونجاعة انتشار وتبادل المعلومات بٌن المؤسسة واألطراف المعنٌة ؛
اعتماد معاٌٌر و آلٌات مضبوطة لتقٌٌم مدى رضا األطراف المعنٌة وتحقٌق انتظاراتها ؛
تحسٌن لصورة المؤسسة بناء على مدى رضا األطراف المعنٌة؛
وضع اللصٌرورات المناسبة لمعالجة سرٌعة للمطالب والتظلمات؛
اعتماد نتائج معالجة وتحلٌل المطالب والتظلمات للتحسٌن الجزئً او الشامل للمؤسسة؛(تحسٌن
اللصٌرورات  ،الموارد  ،البنٌات )...؛
إشراك ممثلً المتعلمٌن واآلباء فً مختلف مجالس المؤسسة؛
ضمان آلٌات فعالة وناجعة للتوا لصل المستمر مع أباء وأولٌاء المتعلمٌن؛
فتح أبواب المؤسسة فً وجه الزوار ؛ ( مقنن ،غٌر مقنن ،جمٌع األوقات  ،أوقات محددة )
التعاون مع مؤسسات أخرى؛(تحدٌد طبٌعة التعاون ومجاالته )؛
تطبٌق التنظٌمات والتشرٌعات المعتمدة فً العاقات مع المفتشٌن واألكادٌمٌات والنٌابات
والملصالح اإلدارٌة األخرى بقطاع التربٌة؛
طبٌعة العاقات مع مراكز التكوٌن ؛
طبٌعة العاقات مع الجمعٌات ذات االهتمامات التربوٌة؛
طبٌعة العاقات مع المجالس البلدٌة والجهوٌة ،ومع العالم السوسٌو اقتلصادي

 -8النتائج واإلنجازات
ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة حتى تتمكن تقوٌم إنجازاتها ،وتحدٌد
التحسٌنات المتحققة ،الشًء الذي ٌستوجب تحقٌق المعاٌٌر التالٌة:
















رق ٌٞٞوقٌاس نتائج المتعلمٌن من خال مؤشرات محددة ؛
قٌاس درجة نمو التفكٌر المنطقً لدى التامٌذ؛
قٌاس درجة التمكن من التعبٌرٌن الشفهً والكتابً لدى التامٌذ؛
قٌاس درجة تطور قدرات التامٌذ على إنجاز العمل الشخلصً؛
قٌاس نسبة النجاح فً االمتحانات؛
تحدٌد نسبة المتعلمٌن الذٌن ٌتابعون دراستهم فً السلك الموالً؛
تحدٌد نسبة تقلٌص التكرار واالنقطاع عن الدراسة؛
تحدٌد نسبة االنحراف عن مؤشر النجاح؛( االنحراف بالمعنى اإلحلصائً)؛
قٌاس مدى تحسن النتائج مقارنة مع النتائج السابقة؛
مقارنة النتائج بنتائج مؤسسات مماثلة؛
تقٌٌم النتائج قٌاسا إلى معاٌٌر دولٌة ؛
تحدٌد نسبة ارتفاع أعداد المتعلمٌن الذٌن ٌلجون المستوٌات العلٌا؛
تقٌٌم و قٌاس مدى رضا األطراف المعنٌة؛
تقٌٌم نتائج إشراك األطراف المعنٌة وأثر ذلك على المؤسسة ونتائجها؛
تقٌٌم نتائج تدبٌر المٌزانٌة والتحكم فً الموارد المالٌة و ضبط التكالٌف ؛
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تقٌٌم نتائج اإلنجازات وقٌاس مدى فعالٌة اللصٌرورات المعتمدة على مستوى جمٌع العملٌات
المرتبطة بالتخطٌط والتدبٌر والتنمٌط والتجدٌد.،..ومدى فعالٌة أسلوب العمل الجماعً و
المرن..؛
قٌاس تطور الكفاٌات المهنٌة للموظفٌن ؛ وفق معاٌٌر محددة؛'( معاٌٌر تقوٌم األداء المهنً مثا)
تقٌٌم نتائج قٌاس تطور الكفاٌات المهنٌة للموظفٌن واستثمارها فً تحسٌن األداء المهنً ؛
تقٌٌم نتائج قٌاس مدى رضا الموظفٌن؛
تقٌٌم نتائج قٌاس إنجاز و أجرأة مختلف العملٌات ،بالنظر إلى إمكانات المؤسسة وقدرتها
،على وتلبٌة حاجات األطراف المعنٌة و تحسٌن خدماتها ،على جمٌع المستوٌات التربوٌة
واللوجٌستٌٌة؛
تقٌٌم نتائج قٌاس فعالٌة عملٌات الدعم ،
تقٌٌم إنجازات وخدمات الممونٌن والشركاء على جمٌع المستوٌات ؛
تقٌٌم نتائج قٌاس نجاعة وفعالٌة إستراتٌجٌة المؤسسة وخطط تنفٌذها؛
تقٌٌم نتائج قٌاس شفافٌة التدبٌر المالً الداخلً والخارجً من طرف المدققٌن الداخلٌٌن
والخارجٌٌن؛
تقٌٌم مدى استجابة المؤسسة للتولصٌات المقترحة من طرف المدققٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ؛
تقٌٌم نتائج قٌاس مدى االلتزام بأخاقٌات المهنة و مدى ثقة األطراف المعنٌة فً إدارة
المؤسسة؛
تقٌٌم نتائج قٌاس مدى تطبٌق المساطر والقوانٌن؛
تقٌٌم نتائج قٌاس حس المواطنة والمسؤولٌة االجتماعٌة لدى المؤسسة؛
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ٌحدد هذا المحور المقتضٌات الواجب احترامها من طرف المؤسسة لٌتسنى لها بلورة مشارٌعها التحسٌنٌة
والتحضٌر للمستقبل ،وذلك عبر تحقٌق المعاٌٌر التالٌة:
 تهٌئ مخططات عمل لحل المشكات التً تواجه المؤسسة بمختلف المستوٌات،
 اعتماد منهجٌة واضحة و فعالة لمعالجة هذه المشكات ؛
 تنظٌم الموارد البشرٌة لمعالجة هذه المشكات؛
 تقوٌم الحلول المعتمدة فً ضوء التغٌٌرات المحدثة؛
 توثٌق جمٌع الحلول والتغٌٌرات الحالصلة؛
 اعتماد نتائج حل المشكات فً مشارٌع التحسٌن؛
 تحدٌد معاٌٌر مضبوطة النتقاء مشارٌع التحسٌن؛
 إشراك األطراف المعنٌة فً حل المشكات وفً أنشطة التحسٌن ؛
 إعداد المشارٌع المستقبلٌة فً ضوء المعطٌات السابقة؛
 ضمان االنسجام بٌن الرؤٌة والخطة اإلستراتٌجٌة والمخططات المستقبلٌة؛
 ضمان قابلٌة المخططات المستقبلٌة لإلـنجاز.
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