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یة الفروق لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة اختبار معنواستھدف البحث  :الملخص
ان الجودة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة، واختبار معنویة الفروق لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضم

راحل التعلیم االساسي، ولتحقیق تلك األھداف اجري ھذا البحث بمركز فاقوس بمحافظة الشرقیة، واتبعت الدراسة واالعتماد لكل مرحلة من م
مدرسة، حیث تمثل مدیر من كل مدرسة من تلك المدارس وتم جمع العینة عن طریق  ٩٧المنھج الوصفي، وقد تكونت عینة الدراسة من 

حتى أول شھر فبرایر  ٢٠٢١أداة للدراسة وتم جمع البیانات في الفترة من بدایة شھر دیسمبر عام الحصر الشامل واتخذ الباحث من االستبیان ك
، وأسلوب التحلیل االرتباطي  Pearsonوتم تحلیل بیانات البحث بواسطة التكرار والنسب المئویة، كما استخدم معامل ارتباط بیرسون، ٢٠٢٢

، ومن اھم Kruskal-Wallis، واختبار كروسكال والیز Mann-Whitneyر مان ویتني واختبا stepwiseواالنحداري المتعدد التدریجي 
تبین وجود فروق معنویة بین كل مرحلة من مراحل التعلیم األساسي لمعاییر الجودة الصادرة من : النتائج التي توصلت الیھا الدراسة اآلتى

معاییر الجودة في أھداف التعلیم، وكانت : جمیع المجاالت عدا المجال الثانيالھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد، وتبین وجود فروق في 
: معاییر الجودة في المناھج الدراسیة، المجال الخامس: جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة، المجال الثالث: المجال االول(الفروق في كل من 

معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا، : قویم واالمتحانات، المجال التاسعمعاییر جودة الت: معاییر جودة أداء المعلم، المجال السابع
معاییر : معاییر جودة الكتاب المدرسي، المجال السادس: المجال الرابع(لصالح المرحلة االبتدائیة، وكانت الفروق في كل من ) جمیع المعاییر

لصالح مرحلة ریاض األطفال وكانت الفروق جمیعھا عند مستوى داللة ) ییر جودة الطالبمعا: جودة طرائق وأسالیب التدریس، المجال الثامن
: معاییر الجودة في المناھج الدراسیة، المعیار الرابع: المعیار الثالث(في كل من  ٠.٠١، وتبین أیضا وجود فروق عند مستوى داللة ٠.٠١

وكانت ) معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: دة أداء المعلم، المعیار السادسمعاییر جو: معاییر جودة الكتاب المدرسي، المعیار الخامس
معاییر جودة الطالب، المعیار : المعیار الثامن(في كل من  ٠.٠٥لصالح المعتمدة أي المطبقة لمعاییر الجودة كما وجد فروق عند مستوى داللة 

  .وكانت لصالح المعتمدة أي المطبقة لمعاییر الجودة) ، جمیع المعاییرمعاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: التاسع

  معاییر، الجودة الشاملة، مدارس، التعلیم ما قبل الجامعي :الكلمات اإلفتتاحیة
 

  المقدمة والمشكلة البحثیة

تعد إدارة الجودة الشاملة واحدة من الفلسفات الناشئة في 
ت تحسینات واسعة النطاق اإلدارة حیث انھا في الوقت الحاضر تلق

فقد بدأت العدید من المدارس استكشاف إمكانیة . في مجال التعلیم
تطبیق فلسفة إدارة الجودة الشاملة على التعلیم، وھذا یتطلب عدد 

مواقف (التغییرات في أي مؤسسة تعلیمیة خاصة في كل من 
وأنشطة القیادة والمعلمین، ومراقبة العملیة التعلیمیة، وتقییم 

) لنتیجة، وتحسین ثقافة االتصال وغیرھا من التغیراتا
(Avila,2018,p.879) . ویعد التعلیم محرًكا قویًا للنمو وھو أحد

أكثر األدوات تأثیًرا للحد من الفقر وتحسین الصحة والمساواة بین 
فجودة التعلیم تؤدي إلى ثروة وأمن . الجنسین والسالم واالستقرار

ھوم الجودة التعلیمیة بشكل مستمر بسبب وبالتالي تطور مف. دائمین
 ,Kaiseroglou and Sfakianaki)تزاید متطلبات العمالء 

2020, p.122)  

ولقد أصبح من المعرفة والفھم المشتركین أن كال من 
البلدان النامیة والمتقدمة تعترف بجودة التعلیم كأداة رئیسیة لتعزیز 

. تصادي وازدھارھاتنمیة رأس المال البشري الالزم لنموھا االق
على ھذا النحو، تم ممارسة الضغط على اإلدارة العلیا في 
المؤسسات التعلیمیة لتحسین جودة التعلیم من أجل إرضاء جمیع 
أصحاب المصلحة المعنیین وفي نفس الوقت تظل قادرة على 

من أجل تحسین جودة التعلیم وإرضاء أصحاب المصلحة . المنافسة
، لذلك ال شك في أن (Kigozi et al., 2019, p.341)المتنوعین 

الجودة تلعب دوًرا مھًما في التعلیم، فإن جودة التعلیم ھي العامل 
الرئیسي والمھم، وھذا ألن جودة المنتجات والخدمات یتم تحدیدھا 
من خالل اإلجراء واتخاذ القرار وأفكار المدیرین والمھندسین 

 ,.Najafabadi et al)والعاملین والمعلمین في جودة العمل 
2008, p.15) . فإدارة الجودة الشاملة ھي فلسفة إداریة على

مستوى المؤسسة تھدف إلى التحسین المستمر لجودة العملیات 
 التعلیمیة من خالل التركیز على احتیاجات المتعلمین وتوقعاتھم

توجد نتائج مختلطة حول . لتعزیز رضا العمالء وأداء المؤسسة
 Sadikoglu)ت إدارة الجودة الشاملة واألداء العالقة بین ممارسا

and Olcay, 2014, p.1) 

ھناك أسباب عدیدة العتماد الجودة في التعلیم ما قبل 
الجامعي، ولعل أبرز األسباب تنوع أھداف ھذه المؤسسات، 
والتوسع في الطلب على التعلیم ما قبل الجامعي، وظھور أنماط 

توسع في التعلیم ما قبل جدیدة من المؤسسات باإلضافة إلى ال
كل ھذه التغییرات تشجع . الجامعي وظھور معینات تعلیمیة جدیدة

المسؤولین عن المؤسسات على االھتمام بالجودة في التعلیم ما قبل 
وبالتالي، أصبح البحث عن الجودة ضرورة ویحتاج إلى . الجامعي

 Al)وضع معاییر الستخدامھا في تحدید مستویات الجودة 
Mdawy and Al Mdawy, 2018, p.2). 

غالبًا ما یصعب قیاس خدمات التعلیم؛ نظًرا ألن النتیجة 
تنعكس في التحول المعرفي والسلوكي للطالب، تختلف سمات 

المدراء والمعلمین (الجودة وفقًا ألصحاب المصلحة المختلفین 
والعدید من ) والتالمیذ وأولیاء األمور وأعضاء المجتمع المحلي

 Bouranta et) تتمتع باستقاللیة إداریة أو استقاللیة  المدارس ال
al., 2020, p.1) فمسؤولو المدرسة ھم المسؤولون األعلى رتبة

في المدرسة مسؤولون عن التشغیل العام للمدرسة ، وفي القرن 
الحادي والعشرین ، یرتدي مدیر المدرسة عدة قبعات فقط للتأكد من 

سة ، مما یعني أن تنعكس الفعالیة أن العملیة في المدرسة تسیر بسال
التي یتعامل بھا مع المھام الموكلة إلیھ ، حیث إن االھتمام المتزاید 
بتحسین كفاءة ومالءمة ھذه األنشطة ینعكس في تكییف آلیة إدارة 
الجودة الشاملة ، من خالل اإلجراءات المؤسسیة نحو تطویر ثقافة 

ویة أو عملیات التحدیث الجودة ، ھذه التضمین فلسفة التحسین المئ
المؤسسي ، والبحث عن العوامل الحاسمة وتوضیح المھمة 

 ,Avila)واألھداف التي ستؤدي في النھایة إلى تحسین الجودة 
2018, p.879).  

 یعد قطاع التعلیم من القطاعات التي تولیھا الحكومة
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المصریة أھمیة كبیرة، حیث تقوم وزارة التربیة والتعلیم بمحاوالت 
دة لتطویر التعلیم وتحسینھ وتخطیطھ لمواكبة متطلبات عدی

تتمثل طریقة مواجھة التحدیات في رفع جودة . واحتیاجات التنمیة
). ١٢٠٢، ص٢٠٢١ سالمة واخرون،(التعلیم وتحسین نتائجھ 

فالتعلیم ھو أھم مصدر لالستثمار في رأس المال البشري، وكذلك 
سین نوعیة الحیاة والقضاء الطریق إلى التنمیة والتقدم والعبور لتح

وضعت رؤیة مصر للتنمیة المستدامة . على الفقر وبناء اإلنسانیة
ضمن أھدافھا االستراتیجیة العمل على تطویر التعلیم في  ٢٠٣٠

. إطار نظام مؤسسي یتسم بالكفاءة والعدالة واالستدامة والمرونة
طن على أن التعلیم حق لكل موا" ١٩المادة "كما نص الدستور في 

  ).٤، ص٢٠٢١ المصري،(

  :مشكلة البحث
في عصر المنافسة الشدیدة ھذا، یعد التعلیم الجید مصدر 

. الضغط والطلب على التعلیم الجید آخذ في االزدیاد. قلق كبیر
جمیع األطراف المعنیة بالتعلیم تفكر بنشاط في تطبیق إدارة الجودة 

ھو أحد اللبنات الشاملة في التعلیم ألنھ یعتقد أن التعلیم الجید 
فیما یتعلق بإمكانیة تطبیق إدارة . األساسیة للتنمیة االقتصادیة

الجودة الشاملة في التعلیم، ھناك نقاش جاد منذ أن تم تطویر ھذا 
من الضروري حل ھذه . المفھوم في البدایة لمنظمات التصنیع

أثناء إجراء تحقیق أولي، تم الكشف أیًضا عن وجود . المشكلة
من . سمة في تنفیذ إدارة الجودة الشاملة في التعلیمتحدیات حا

الضروري أیًضا استكشاف طبیعة تلك التحدیات حتى تتمكن 
المؤسسات األكادیمیة من اتخاذ اإلجراء المناسب بشكل استباقي 

-Sohel-Uz)أثناء متابعة إدارة الجودة الشاملة في التعلیم 
Zaman, 2016, p.217) .دة مشاكل، یواجھ التعلیم في مصر ع

من أھمھا كثرة الطالب في الفصول الدراسیة، مع قلة عدد 
المدارس، وتعدد الفترات الدراسیة، واالعتماد على طرق التدریس 

االرتباط بین برامج . التقلیدیة، وغیاب التطویر المھني، وقلة التعلیم
التدریب واحتیاجات التطویر، وارتفاع نسبة العاملین في الجھاز 

ارنة بالمعلمین، وضعف قدرة إدارة المدرسة على اإلداري مق
أثر المدرسة على جودة العملیة التعلیمیة، . إحداث اإلصالح

باإلضافة إلى الزیادة الكبیرة في معدالت النجاح والمجامیع العالیة 
التي ال تعكس المستوى الحقیقي للطالب، والتي ال تتناسب أیًضا مع 

التمویل الحكومي لتلبیة سوق العمل، باإلضافة إلى نقص في 
احتیاجات عملیة اإلصالح التربوي، ومیزانیة التعلیم موجھة في 
. الغالب لألجور وما یخصص منھا للمباني التعلیمیة لم یرد ذكره

یعود تدھور األوضاع التعلیمیة في مصر إلى عدة أسباب، من 
عدم وجود سیاسات تعلیمیة واضحة یتفق علیھا المجتمع في : أھمھا

ة مؤسساتھ، واالعتماد على تقدیر الوزراء المسؤولین، حیث كاف
یترك بصمتھ على سیاسات الوزارة ثم یأتي وزیر . یقوم الوزیر

آخر بانتھاك السیاسة، ویؤسس نظام جدید، وتستثنى مؤسسات 
السیاسات . المجتمع المدني من المشاركة في تطویر القانون

حول فشل السیاسة . ثر كبیرالتربویة ومتابعة التنفیذ والتقییم لھا أ
وبناء ). ١٢٠٢، ص٢٠٢١ سالمة واخرون،(التعلیمیة في مصر 

على مشكلة الدراسة فان للدراسة تساؤالت في محاولة من ھذه 
ما ھو مستوى : الدراسة لالجابة عن ھذه التساؤالت اھمھا مایلي

تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 
واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة  الجودة

وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة؟ ما ھي العالقة بین عالقة 
المتغیرات المستقلة المدروسة بدرجة تطبیق معاییر ومؤشرات 
الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل 

یر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر من المدارس المطبقة لمعای
لجودة الشاملة؟ ھل یوجد أثر للمتغیرات المستقلة المدروسة ذات 
االرتباط في تفسیر التباین الكلي في درجة تطبیق تطبیق معاییر 
ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة 

دة الشاملة وغیر واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجو

المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة؟ ھل یوجد فروق معنویة لمعاییر 
الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل 
من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر 
لجودة الشاملة؟ ھل یوجد فروق معنویة لمعاییر الجودة الصادرة 
من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل مرحلة من مراحل 

  .التعلیم االساسي؟

  :أھداف البحث

  :وفقا للمشكلة البحثیة فان البحث یھدف الى ما یلي
التعرف على مستوى تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة  - ١

من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس 
قة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة المطب

  .الشاملة
تحدید العالقة بین المتغیرات المستقلة المدروسة بدرجة تطبیق  - ٢

معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 
الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة 

  .اییر لجودة الشاملةوغیر المطبقة لمع
تحدید أثر المتغیرات المستقلة المدروسة ذات االرتباط في  - ٣

تفسیر التباین الكلي في درجة تطبیق تطبیق معاییر ومؤشرات 
الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل 
من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر 

  . جودة الشاملةل
اختبار معنویة الفروق لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة  - ٤

القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر 
  .الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة

اختبار معنویة الفروق لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة  - ٥
الجودة واالعتماد لكل مرحلة من مراحل التعلیم القومیة لضمان 

   .االساسي

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري: اوال

تعد الجودة أداة فعالة لتطبیق التحسین المستمر على جمیع 
جوانب النظام في أي مؤسسة، والنظام التعلیمي مثل أي نظام إنتاج 

ي الظروف االقتصادیة آخر یعمل وفق استراتیجیة معینة تراع
واالجتماعیة، والبناء الثقافي السائد والتطور التكنولوجي والعالمي، 
لذلك فھي معنیة بأن تكون مخرجاتھا متوافقة مع المعاییر الدولیة 
من خالل السعي المستمر الستخدام المعاییر للقیاس والرقابة 

وتوضیحا لذلك فقد تكون اإلطار ) ٤١١، ص٢٠١٨ دوش،(
  :للبحث من عدة محاور على النحو التاليالنظري 

تعریف الجودة وادارة الجودة الشاملة ومعاییر ادارة الجودة 
 :الشاملة

یُنظر إلى الجودة على أنھا مفھوم نسبي یلبي أولویات 
ھؤالء المستفیدون ھم . مجموعات المصالح المختلفة للمستفیدین

أولیاء األمور الطالب والمعلمون والموظفون الفنیون واإلداریون و
في الصناعة التحویلیة، . والموظفون ووكاالت التمویل والمجتمع

مسبقًا ویحتاج المستخدم إلى ) الخدمات/المنتج(یتم تحدید المدخالت 
ومع ذلك، في التعلیم، كل عنصر . الخدمات/التأكد من جودة المنتج

ھو كائن بشري وال یمكن  - المدخالت والعملیة والمخرجات  - 
فالجودة نفسھا . التعامل معھ بمثل ھذا النھج التبسیطي بالتالي

ألنھ یحتوي على دالالت ) في التعلیم(مصطلح غامض إلى حد ما 
تنتھي معظم النقاشات حول الجودة . لكل من المعاییر والتمیز

ھناك أیًضا فكرة عن الجودة ". التمیز"و " الجودة"بمرادف بین 
 ,Haseena and Mohammed)كتوافق مع المواصفات القیاسیة 

2015, p.100).  وعلى الرغم من أن مصطلح الجودة یستخدم
على نطاق واسع من قبل الممارسین واألكادیمیین، إال أنھ ال یوجد 
تعریف متفق علیھ بشكل عام، نظًرا ألن التعریفات المختلفة للجودة 

ولكن (Elshaer, 2012, p.4) مناسبة في ظل ظروف مختلفة 
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احثین فقد عرفھا كال من الصرایرة والعساف عرفھا بعض الب
فلسفة إداریة تسعى للتكامل في " الجودة على انھا) ١٠ص، ٢٠٠٨(

خصائص المنتج وتحدث تغییرات إیجابیـة داخل المؤسسة لتشمل 
مجموعة القیم والمعتقدات التنظیمیة والمفاھیم اإلداریة والفكر 

اءات ونظم التقییم والسلوك والنمط القیـادي وأنظمة العمل واإلجر
والمتابعة للوصول إلى مستوى الجودة التي تلـبي احتیاجـات 

، "المجتمـع ومتطلباتھ وتكون عملیة التحسین والتطویر مستمرین
الحالة التي تفي "الجودة بانھا  Elshaer (2012, p.8)ویعرف 

فیھا مجموعة من الخصائص المتأصلة باستمرار بالمتطلبات 
" لعمالء المؤسسة وأصحاب المصلحة اآلخرین المتغیرة باستمرار

نوعین من التعاریف التي توضح  Eldin (2011, p.1)كما بین 
  :تعریف الجودة

تعني میزات المنتجات التي تلبي احتیاجات العمالء وبالتالي  .١
وبھذا المعنى، فإن معنى الجودة موجھ نحو . توفر رضا العمیل

و توفیر قدر أكبر من الغرض من ھذه الجودة العالیة ھ. الدخل
ومع ذلك، فإن توفیر . رضا العمالء، ویأمل المرء، زیادة الدخل

أو أفضل یتطلب عادةً استثماًرا وبالتالي /میزات جودة أكثر و
عادةً ما تكون الجودة العالیة . یتضمن عادةً زیادات في التكالیف

  ".تكلف أكثر"بھذا المعنى 

اء التي تتطلب إعادة التحرر من العیوب او التحرر من األخط .٢
أو التي تؤدي إلى فشل ) إعادة العمل(العمل مرة أخرى 

. میداني، وعدم رضا العمالء، ومطالبات العمالء، وما إلى ذلك
وبھذا المعنى، فإن معنى الجودة موجھ نحو التكالیف، والجودة 

  ".تكلف أقل"األعلى عادة 

، فقد تم ومع ذلك. وإدارة الجودة الشاملة لیست مفھوما جدیدا
تطبیقھ على نطاق واسع بعد الحرب العالمیة الثانیة في الیابان وبعد 
ذلك في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا، وخاصة في مجال 

ولكن یبدو أنھ تم استخدامھ مؤخًرا في أوروبا . األعمال والصناعة
برز التعامل مع . والوالیات المتحدة لتحسین نظام التعلیم أیًضا

ة في مجال التعلیم إلى الواجھة بسبب التغیرات االقتصادیة الجود
ونتیجة لذلك، تم إیالء المزید والمزید من . والسیاسیة في السبعینیات

االھتمام لالستخدام الفعال للموارد، والتشغیل الناجح للنظام 
المؤسسي، ومسألة جودة التعلیم وكفاءتھ، وإنشاء فرص متكافئة 

، وتعددت مفھومات ادارة الجودة (Salih, 2008, p.4)لكل طالب 
بانھ فن تنظیم  .Farooq et al )٢٠٠٧(الشاملة ومنھا ما عرفھ 

فھو . إنھ إثراء للطریقة التقلیدیة إلدارة األعمال. الكل لتحقیق التمیز
ھذه لیست فلسفة فحسب، بل . یساعد على البقاء في العداء العالمي

واللوائح للتحسینات  ھي أیًضا مجموعة من الخطوط اإلرشادیة
كما یعرف . أو المنتجات المعروضة للعمالء/ المستمرة للخدمات و

Rudragoudar (2014)  بانھا عملیة تكامل جمیع األنشطة
والوظائف والعملیات داخل المنظمة من أجل تحقیق التحسین 
المستمر في التكلفة والجودة والوظیفة وتسلیم السلع والخدمات 

إدارة الجودة الشاملة، وھي فلسفة إداریة تم . إلرضاء العمالء
تطویرھا لألغراض الصناعیة، تجذب اآلن اھتماًما متزایًدا في 

في سیاق التعلیم، قد یؤدي ذلك إلى التحسین المستمر . مجال التعلیم
لجودة التدریس من أجل تشجیع الطالب على أن یصبحوا مفكرین 

تركز ھذه الورقة . تغیرنقدیین ومبدعین في عالم تكنولوجي سریع ال
-Sohel-Uzعرفھا وی .على تأثیر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم

Zaman (2016, p. 207)  بانھ فلسفة إدارة فعالة للتحسین
نظًرا ألن ھذا المفھوم . المستمر ورضا العمالء والتمیز التنظیمي

تم تطویره في البدایة في قطاع التصنیع، فھناك قدر كبیر من الشك 
فیما إذا كانت ھذه الفلسفة قابلة للتطبیق في التعلیم، ویعتبرھا 

Billah and Karim (2021, p.87)  بانھا فن تنظیم الكل لتحقیق
إنھ یسھل . إنھ إثراء للطریقة التقلیدیة لتنظیم الصناعة. التمیز

ھذه لیست فلسفة . الوجود المستمر في العداء في جمیع أنحاء العالم
ا مجموعة من اإلرشادات واللوائح للتحسینات فحسب، بل ھي أیضً 

  .أو للعمالء/ المستمرة للخدمات و

وتعددت مفھومات معاییر الجودة الشاملة فقد عرفھا فیصل 
على انھا تمثیل للمواصفات الالزمة للمنتج الجید ) ١ص ،٢٠١٩(

الذي یمكن قبولھ وھي ضمان لجودة مستواه وزیادة فعالیتھ وقدرتھ 
في االسواق العالمیة، فضال عن كونھا عامة تصف على المنافسة 

ما یجب ان یصل الیھ المتعلم من معارف ومھارات وقیم نتیجة 
بانھ ) ٣٢٣ص، ٢٠١٤(لدراسة محتوى معین كما عرفھ ابو الریش 

مستوى المتطلبات والشروط الواجب توافرھا في مؤسسات او 
ھزة من قبل اج، برامج من اجل اعتمادھا واصدار شھادات لھا

وتشمل ھذه الشروط توقعات عن ، ضمان الجودة او الجھة المعتمدة
  .تحقیق الفعالیة والجدوى المالیة والنتائج واالستدامة

  :تاریخ إدارة الجودة الشاملة

تطورت ادارة الجودة الشاملة بدایة من العشرینات الى ھذه 
 ,Anetoh et al., 2013) االیام وفیما یلي اختصارا لھذا التطور
p.57; Westcott, 2013, p.322):  

sتمت زراعة بعض البذور األولى إلدارة الجودة مع  :١٩٢٠
انتشار مبادئ اإلدارة العلمیة في الصناعة األمریكیة، فصلت 
الشركات بشكل واضح بین عملیتي التخطیط وتنفیذ الخطة ، 
وظھرت معارضة نقابیة حیث ُحرم العمال من التعبیر عن رأیھم 

في   Hawthorneھم ووظائفھ، أظھرت تجاربفي ظروف عمل
أواخر عشرینیات القرن الماضي كیف یمكن أن تتأثر إنتاجیة 

  .العمال بالمشاركة

sطور :١٩٣٠ Walter Shewhart التحلیل اإلحصائي  أسالیب
 W. Edwards Demingقام : ومراقبة الجودة، الخمسینیات

للمھندسین بتعلیم أسالیب التحلیل اإلحصائي ومراقبة الجودة 
یمكن اعتبار ھذا أصل إدارة الجودة . والمدیرین التنفیذیین الیابانیین

بتدریس مفاھیم ضبط الجودة  Joseph M. Juranالشاملة، قام
 Armand V. Feigenbaumواالختراق اإلداري، تم نشر كتاب 

Total Quality Control وھو رائد للفھم الحالي إلدارة الجودة ،
لعدم وجود عیوب  Philip B. Crosbyیج الشاملة، مھد ترو

  .الطریق لتحسین الجودة في العدید من الشركات

sمراقبة "أطلق الیابانیون على نھجھم في الجودة الشاملة  :١٩٦٠
في ھذا الوقت تقریبًا ظھر مصطلح ". الجودة على مستوى الشركة

للفلسفة في  Kaoru Ishikawaأنظمة إدارة الجودة، ساھم تولیف 
  .الیابان كشركة رائدة في الجودةصعود 

إدارة الجودة الشاملة ھو اسم لفلسفة نھج شامل ومنھجي  :الیوم
 ISOإلدارة الجودة التنظیمیة، تحدد معاییر الجودة مثل سلسلة 

وجائزة  Demingوبرامج جوائز الجودة مثل جائزة  9000
Malcolm Baldrige  الوطنیة للجودة المبادئ والعملیات التي

إدارة الجودة الشاملة، لقد فقدت إدارة الجودة الشاملة تشكل 
كمصطلح لوصف سیاسة وإجراءات الجودة الخاصة بالمنظمة، 

یرجى . استحسانًا حیث تم تطویر المعاییر الدولیة إلدارة الجودة
االطالع على سلسلة الصفحات الخاصة بنا حول أنظمة إدارة 

 .الجودة لمزید من المعلومات

إدارة الجودة الشاملة في المدرسة ما قبل  تطبیقات مبادئ
  :الجامعي

عندما یتم تطبیق إدارة الجودة الشاملة بنجاح، یكون ذلك 
على النحو  Winn and Green (1998, p.28)نتیجة لما ذكره 

دراسة متأنیة لكل نقطة وتحدید واضح لكیفیة تطبیق كل : (التالي
یقین من تطبیقات منھا على الموقف المطروح، ولن یتشابھ أي تطب

إدارة الجودة الشاملة، ویعتمد الشكل الذي یتخذه تنفیذ معین على 
العدید من العوامل مثل حجم المؤسسة، سواء كانت المؤسسة 
خاصة أو عامة، ونقاط القوة لدى األشخاص المعنیین، نضج 
الطالب والمشاركة من االدارة، ستساعد الدراسة المتأنیة لجمیع 

تعلیمي في تحدید الشكل الذي سیبدو علیھ تطبیق جوانب النظام ال
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إدارة الجودة الشاملة في النھایة، یمكن تطبیق مبادئ إدارة الجودة 
الشاملة على العملیات التعلیمیة في المدارس الثانویة والمدارس 
اإلعدادیة واالبتدائیة باإلضافة إلى مواقف التدریب، ستكون 

ة الجودة الشاملة نتیجة للوزن االختالفات األساسیة في تنفیذ إدار
ویذكر ). النسبي المخصص لكل عمیل في مستویات التعلیم المختلفة

Ejionueme and Oyoyo (2015, p.104)  انھ یمكن أن یشمل
تطبیق العمل الجماعي برنامًجا تدریبیًا ُمصمًما یھیئ الفرد للعمل 

فریق مثل بفعالیة في بیئة الفریق، ویوظف بكفاءة تقنیات إنتاجیة ال
تحدید أھداف الفریق وحل مشاكل الفریق، وتطویر المھارات 
 الشخصیة وتقنیات إدارة الصراع الالزمة للفرق للعمل بشكل جید

بصرف النظر عن الحاجة إلى االتصال الفعال والتنسیق في ھیكل و
اإلدارة والعملیة، فإن الوظائف األساسیة للتعلیم، تعتمد تقریبًا على 

المعلمین والطالب والتنسیق بین الھیاكل والمستویات التواصل بین 
في أي مؤسسة یوجد فیھا اتصال فعال، سیكون . المؤسسیة المختلفة

ھناك تفاھم بین الموظفین، وانسجام في عملیة العمل، وعالقة جیدة 
العالقة . بین األفراد، وتحقیق سھل لألھداف والغایات المشتركة

دیرین والمعلمین والطالب الشخصیة بین الموظفین، أي الم
ومدیري المدارس والمعلمین والطالب من أجل الحفاظ على 

یُتوقع من . التحسین المستمر في السعي للحصول على تعلیم جید
مدیري المدارس تطبیق التواصل الفعال إلى حد كبیر جًدا من أجل 

  .تحقیق األھداف التعلیمیة الثانویة

  :ة في التعلیم ما قبل الجامعيأھداف تطبیق إدارة الجودة الشامل

من اھم اھداف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم ما قبل الجامعي 
(Chauhan and Sharma, 2015, p.83):  

تؤكد إدارة الجودة الشاملة على الجھد الجماعي لجمیع اإلدارات  .١
الوظیفیة واألفراد لتحسین جودة السلع والخدمات من أجل تحقیق 

  .أعلى رضا العمالء

الھدف من إدارة الجودة الشاملة ھو البحث عن أقصى قدر من  .٢
الرضا للمستھلك من خالل توفیر السلع والخدمات األفضل من 

  )أي عدم وجود عیوب(حیث الجودة 

تھدف إدارة الجودة الشاملة إلى تثقیف وتدریب المدیرین  .٣
والموظفین حیث یعتبرون جزًءا ال یتجزأ من عملیة إدارة الجودة 

  .لةالشام

ال تركز إدارة الجودة الشاملة على الجودة فحسب، بل تركز  .٤
أیًضا على اإلنتاجیة ألنھا تھدف إلى إنتاج خاٍل من العیوب مما 
ال یجعل الموظفین مسؤولین عن تحسین الجودة فحسب، بل 

  .یؤدي أیًضا إلى زیادة اإلنتاجیة

تھدف إدارة الجودة الشاملة إلى تعزیز التواصل في المنظمة  .٥
یث یتم تشجیع كل موظف على التعبیر عن اقتراحھ لتحسین ح

كما یدعو إلى مكافأة . الجودة وخفض التكلفة والقضاء على الھدر
  .أولئك الذین لدیھم مشاركة نشطة

  معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة على التعلیم ما قبل الجامعي

 .Al Tasheh (2013, pمن اھم المعوقات التي ذكرھا 
عدم وجود عینة متكاملة إلدارة الجودة الشاملة : (یلي ما (215

بمؤسسات التعلیم العالي، نقص الدعم وااللتزام من كبار القادة في 
مؤسسات التعلیم العالي في إدارة الجودة الشاملة، نقص المھنیین 
المؤھلین تأھیال عالیا في مجال الجودة في التعلیم العالي، عدم 

اتي، عدم معرفة طرق التحسین المستمر، معرفة آلیات التقییم الذ
العدید من األعباء الناشئة عن تطبیق إدارة الجودة الشاملة، صعوبة 
التقییم الذاتي، عدم الوضوح في مفھوم الجودة الشاملة في التعلیم، 
فھم غامض لفلسفة الجودة الشاملة، التأكید على الشكل أكثر من 

مة التغییر، ضعف التنسیق الجوھر، مقاومة التقییم المؤسسي، مقاو
بین الموظفین واإلدارات، عدم االھتمام بالتدریب، توقع نتائج 

  .فوریة، ضعف في نظام المعلومات

تجارب ونماذج لمدارس عالمیة وفي مصر في تطبیق إدارة 
  :الجودة الشاملة

  :اھم التجارب والنماذج المطبقة في إدارة الجودة الشاملة ما یليمن 

یعد من أنظمة اإلدارة ): SQMS( لندي في الجودةالنموذج االسكت
: العالمیة الجودة والتمیز في العدید من البلدان المختلفة، مثل

یتم استخدامھ كأداة علمیة . إنجلترا، وبولندا، وأیرلندا، وغیرھا
لمساعدة المؤسسات التعلیمیة المختلفة على تقییم نفسھا؛ وذلك وفق 

المختلفة، والتي صممت مجموعة من المؤشرات والمعاییر 
خصیًصا للمؤسسات التعلیمیة، وتتناول جمیع جوانب المؤسسة 
وعملیاتھا المختلفة؛ مما یساعد على تطویر أداء ھذه المؤسسات، 
وزیادة كفاءتھا وفعالیتھا ومن اھم المعاییر التي بني علیھا ھذا 

 اإلدارة اإلستراتیجیة، إدارة الجودة، التسویق، ورعایة: (النموذج
العمالء، تنمیة الموارد البشریة، تكافؤ الفرص، الصحة والسالمة، 
االتصال واإلدارة، خدمات اإلرشاد، تصمیم البرنامج وتنفیذه، 

  .)٤٥٨ص ،٢٠١٧عطیة ،() التقییم ومنح الشھادات

ھو نھج حدیث لقیاس ): EFQM(النموذج األوربي للتمیز 
ي، ویتم تطبیقھ من بناًء على مبدأ التحسین المستمر لألداء التنظیم

خالل التقییم الذاتي المنتظم والتنفیذ الالحق ألنشطة التحسین 
(Chetverikov, 2017, p.11) أداة إداریة معقدة، تستخدم ،

تعتمد . للتقییم الكلي وتحسین أداء نطاق واسع من أنشطة الشركة
: األداة على مبدأ خمس افتراضات لألداء وھم على النحو التالي

والموظفین واالستراتیجیة والشراكات والمصادر القیادة (
  .(Leon, 2017, p. 335)) والعملیات

) نموذج مالكولم بالدرج(النموذج األمریكي لتمیز األداء 
(MBNQA) : تم قبولMBNQA  على نطاق واسع كمعیار

للتمیز في الخدمة، یتم قیاسھ على أساس القیادة، والتخطیط 
عمالء والسوق، والتحلیل االستراتیجي، والتركیز على ال

المعلوماتي، والموارد البشریة، وإدارة العملیات مثل تلك الموجودة 
 D’Souza and)في مؤسسات التعلیم والرعایة الصحیة 

Sequeira, 2011, p.73)  ولم یتم بناءMBNQA  فقط لتحسین
األداء التنظیمي لتحقیق األھداف وزیادة اإلنتاج والقدرة التنافسیة؛ 

ركیز جدید على إدارة االبتكار، وإدارة المخاطر الذكیة، ھناك ت
وإعطاء األولویة لتطویر استراتیجیة دقیقة، والمشاركة في أنشطة 
وسائل التواصل االجتماعي، وضمان نظام عمل عملي، مما یساعد 

 ,Purba, 2021)على بناء الكفاءة التنظیمیة واالستدامة التنظیمیة 
p.1).  

طریقة إدارة ): Deming(جودة النموذج الیاباني لل
Deming  بیانًا إلزامیًا، نُشرت مًعا ألول مرة  ١٤ھي مجموعة من

نقطة في طریقة  ١٤وكان تطویر ) ١٩٨١/١٩٨٢( Demingفي 
عملیة تدریجیة امتدت ألربعة عقود، تم خاللھا  Demingإدارة 

االستشاریة مع  Demingتشكیل التعمیمات المستمدة من خبرة 
 Anderson)نقطة  ١٤ي الیابان والوالیات المتحدة في الشركات ف

et al.,1994, p.474) خلق : (وھذه المعاییر على النحو التالي
ثبات في الھدف نحو تحسین المنتج والخدمة، تبني الفلسفة الجدیدة 
نحن في عصر إقتصادي جدید، الكف عن االعتماد على التفتیش 

عمال على أساس السعر، لتحقیق الجودة، إنھاء ممارسة منح األ
تحسین نظام اإلنتاج والخدمة باستمرار وإلى األبد لتحسین الجودة 
واإلنتاجیة وبالتالي خفض التكالیف باستمرار، معھد التدریب على 
الوظیفة، معھد القیادة، یجب أن یكون الھدف من اإلشراف ھو 
مساعدة األشخاص واآلالت واألدوات على القیام بعمل أفضل، 

لخوف، كسر الحواجز بین اإلدارات، إلغاء الشعارات طرد ا
للقوى العاملة التي تطالب بصفر عیوب  والنصائح واألھداف

ومستویات إنتاجیة جدیدة، إلغاء معاییر العمل التي تنص على 
ُمدرج من الجودة وأسلوب اإلدارة المطلوب، . الحصص العددیة

رنامج قوي إزالة الحواجز التي تسلب الناس فخر صنعة، وضع ب
للتعلیم وتحسین الذات، وضع الجمیع في الشركة للعمل على تحقیق 
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 ,Vitalo and Enterprises)التحول ھو عمل الجمیع . التحول
2013, p. 474).  

یتم تعریف  ):STQM(النموذج السنغافوري للجودة الشاملة 
STQM  على أنھا فلسفة إدارة الجودة التي تنظر إلى الجودة من
وھي تحدد الجودة على أنھا مدفوعة . عام للشركةاألداء ال

باالحتیاجات الخاصة بالعمیل والبیئة وتتطلع إلى تحدید العوامل 
الحاسمة التي ستحدد قدرة الشركة على البقاء والتنافسیة في 

یتم تقدیم تباین بین ضمان الجودة الشاملة وإدارة . المستقبل القریب
املة االستراتیجیة باستخدام عشرة الجودة الشاملة وإدارة الجودة الش

  .(Madu and Kuei, 1993, p.121)مبادئ للجودة 

تعتمد اإلدارة  ):NZTQ(النموذج النیوزیلندي في الجودة 
النیوزلندیة على عملیة إصالح وتحدید اإلدارة، والتي یقودھا أساسا 
مستشارون من الخارج، بشكل كاف یطور التقالید، ویقلل من 

وقد عكست معظم اإلصالحات التي . القدرات المحلیة القیود، وینمي
تم تنفیذھا من خالل النموذج النیوزیلندي القائم على العملیات 

باشیوة (الموسعة للخصخصة و التعاقد للشراء من الخارج 
  )١٢٢، ص٢٠٠٩والبرواري، 

تمتلك جمیع : (AUQA)النموذج االسترالي لجودة الجامعة 
سترالیة آلیات لضمان الحفاظ على جودة مؤسسات التعلیم العالي األ

. الدورات والخدمات على نفس المستوى العالي مع المعاییر الدولیة
تم إنشاء الجامعات األسترالیة كھیئات مستقلة بموجب التشریع الذي 
یفوض إدارتھا إلى مجلس مسؤول أمام الحكومات الفیدرالیة أو 

سجیل مقدمي التعلیم حكومات الوالیات أو اإلقلیم، ویجب أن یتم ت
من غیر الجامعات وتعترف بدوراتھم الدراسیة من قبل الھیئة 

اعتماد التعلیم العالي في الوالیة أو المنطقة . الحكومیة ذات الصلة
  ).١٢٢، ص٢٠٠٩باشیوة والبرواري، (التي تعمل فیھا 

إن األبحاث  ):TQM(نموذج الجودة الشاملة في جنوب افریقیا 
یتم إجراؤھا في جنوب إفریقیا ومعاییر الجودة  التكنولوجیة التي

طورت جنوب إفریقیا تقنیات رائدة، . المطبقة مشھورة عالمیًا
خاصة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات، ویتمیز نموذج الجودة في 
جنوب إفریقیا بحقیقة أن الھدف من الجودة ھو إعطاء الناس أدواًرا 

ي أشار إلى أن اإلنفاق على جدیر بالذكر أن التقریر الدول. جدیدة
٪ من الناتج المحلي ٦٩.٠البحث العلمي من قبل جنوب إفریقیا بلغ 

  ).١٢٢، ص٢٠٠٩باشیوة والبرواري، (اإلجمالي 

 :نموذج مقترح إلدارة جودة تعلیمیة شاملة ألحمد إسماعیل حجي
یمكن تعریف النموذج المقترح بأنھ نموذج یدیر العملیة التعلیمیة 

خالتھا وعملیاتھا، بناًء على حقیقة أن التعلیم نظام بأكملھا بمد
تبني فلسفة تعلیم تحقق : (متكامل، ویستند ھذا النموذج على ما یلي

الجودة الشاملة، وضع أھداف عملیة محددة لتحقیق الجودة الشاملة، 
وضع سیاسات تعلیمیة وطنیة واضحة لتحقیق األھداف وتنفیذھا، 

في ذلك وظائف المعلم واإلدارة وصف الوظائف التعلیمیة، بما 
التربویة والمدرسیة، تحدید شروط شغل الوظائف التعلیمیة في 
ضوء الوصف والتعیین السابق في ضوءھا، قدم مدخالت جیدة، 
تطویر وتحسین األداء التعلیمي، ربط المدرسة بمحیطھا، خلق مناخ 
تنظیمي یشجع الجودة الشاملة، توفیر الفرص للموظفین للمشاركة 
في التخطیط والعمل التنفیذي، مشاركة الوالدین في التوجیھ 
والمتابعة والمراقبة، إنشاء نظام لتوجیھ الموظفین ورفع مستویات 

) األداء، إنشاء نظام مراقبة األداء لتحدید مدى تحقیق الجودة الشاملة
  ).٩٠، ص٢٠١٢ قادة،(

 :نموذج مقترح لتطبیق الجودة الشاملة في المدرسة المصریة
عتمد نموذج تحقیق جودة المنتج التعلیمي في المدرسة المصریة ی

أوالً تأتي ثقافة الجودة الشاملة ثم القیادة : على سبعة عناصر رئیسیة
التي تتم من خالل أربعة عناصر ھي الھدف واالستراتیجیة 

 قادة،(والعملیات والمخرجات، وكلھا مرتبط بالتغذیة الراجعة 
  ).٩٣، ص٢٠١٢

یھدف ھذا  :بد الستار لتحقیق الجودة التعلیمیةنموذج محسن ع
النموذج إلى زیادة القدرة التنافسیة للمدرسة، وزیادة إنتاجیة 
مدخالت المدرسة من الموارد البشریة والمادیة، وجودة العملیات 
اإلداریة بالمدرسة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ وتقییم التحسین 

كفاءة الطالب وأنظمة المستمر وتقییم األداء العام للمعلمین و
  ).١٠٠، ص٢٠١٢ قادة،(المدرسة 

  الدراسات السابقة: ثانیا

من الدراسات السابقة التي تم اإلطالع علیھا في ھذا المجال تبین ما 
  : یلي

إلى النتائج اآلتیة عدم ) ٢٠١١(وتوصلت دراسة أبوعبده 
في  ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

یق معاییر إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة درجـة تطب
نابلس من وجھة نظر المدیرین والمدیرات فیھا، تعزى لمتغیر 
المؤھل العلمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 

في درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة  ٠.٠٥مستوى الداللة 
یرین والمدیرات في مدارس محافظة نابلس من وجھـة نظـر المـد

وتوصلت دراسة أبوحجر، . فیھا، تعزى لمتغیر السلطة المشرفة
لعدة نتائج من أھمھا أن مدیري ) ٢٠١٥(أشرف شوقى صدیق 

المدارس یمارسون أدوارھم في نشر ثقافة الجودة بدرجة متوسطة 
سواء في المرحلة االبتدائیة أو المرحلة اإلعدادیة، وجود فروق دالة 

بین مستوى أداء مدیري المدارس ألدوارھم  ٠.٠٥عند مستوى 
وال . باختالف المرحلة التي یعملون بھا لصالح المرحلة االبتدائیة

توجد داللة إحصائیة للفروق بین تصورات مدیري المدارس 
. للمعوقات ألدوارھم باختالف نوع المدرسة من حیث االعتماد

 تطبیق إدارة الجودة) ٢٠١٧(وتوصلت دراسة صادق وحمید 
الشاملة یقمل من البیروقراطیة اإلداریة إلى حد كبیر، والتخصص 
من الكثیر من اإلجراءات المتكررة والمتعارضة أحیانا، مع االلتزام 

إن ) ٢٠١٨(كما بین مسلم . في الوقت نفسو بالتعمیمات الرسمیة
درجة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسیة 

العقبة في األردن من وجھة نظر المعلمین كانت الحكومیة في مدینة 
متوسطة ، وإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

بین متوسطات استجابة المعلمین لدرجة تطبیق مبادئ إدارة  ٠.٠٥
الجودة الشاملة في المدارس األساسیة الحكومیة في مدینة العقبة في 

) ٢٠١٩(راسة احمد األردن تعزى لمتغیرات الدراسة ووجدت د
مجموعة من المعوقات التي تحول دون تنفیذ جودة البیئة التعلیمیة 

عدم كفایة الموارد المالیة المتاحة : في ریاض األطفال، من أھمھا
لشراء المعینات واأللعاب، وعدم كفایة األلعاب التعلیمیة، وعدم 

لیم كفایة الوسائل التعلیمیة، ونقص الحواسیب، والتركیز على التع
وتوصلت دراسة . على حساب المھارات وقلة الرحالت الترفیھیة

الي وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لكل ) ٢٠٢١(سالمة واخرون 
من متغیر عدد الدورات التدریبیة، متغیر درجة المعاناة من 

، ٠.٠٥المشكالت على متغیر معاییر الجودة عند مستوي معنویة 
تفسر نحو ) خصیة، والمنظمیةالش(كما ان المتغیرات المستقلة 

  .من التباین المفسر في متغیر معاییر الجودة% ٤٤.٩

  الفروض البحثیة للدراسة

توجد عالقة بین عالقة المتغیرات المستقلة  :الفرض البحثي االول
المدروسة بدرجة تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من 

المدارس المطبقة الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من 
  .لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة

توجد عالقة بین المتغیرات المستقلة  :الفرض البحثي الثاني
المدروسة ذات االرتباط في تفسیر التباین الكلي في درجة تطبیق 
تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 

واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة الجودة 
  .وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة

توجد فروق معنویة بین المدارس المطبقة  :الفرض البحثي الثالث
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لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة 
  .الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد

توجد فروق معنویة بین كل مرحلة من  :الفرض البحثي الرابع
مراحل التعلیم األساسي لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة القومیة 

  .لضمان الجودة واالعتماد

  

  منھجیة البحث وأدواتھا

  :منھج الدراسة

  .اتبع الباحث في بحثھ المنھج الوصفي التحلیلي

  المجال الجغرافي للدراسة

ر محافظة الشرقیة لعدة اعتبارات أھمھا النھا تعتبر تم اختیا
محافظة الشرقیة من أكبر محافظات الجمھوریة في عدد السكان 
حیث تحتل المركز الثالث من بین محافظات الجمھوریة، تحتل 
محافظة الشرقیة المركز الحادي عشر بین محافظات الجمھوریة 

، ٢٠١٠میة البشریة، مصر تقریر التن(وفقاً لدلیل التمنیة البشریة 
تقع محافظة . ومن ثم فھي أقرب لتمثیل الریف المصري) ٢٦٦ص

الشرقیة ضمن محافظات اإلقلیم التخطیطي الثالث الذي یضم 
اإلسماعیلیة، السویس، بورسعید، جنوب سیناء، وشمال : محافظات

سیناء، یحدھا من الشمال بحیرة المنزلة ومن الجنوب محافظة 
ق محافظة اإلسماعیلیة ومن الغرب محافظة القلیوبیة ومن الشر

 ٢مدینة، و ١٧مركزا، و ١٣وتنقسم المحافظة إداریا إلى . الغربیة

عزبة وكفر  ٣٩٩١قریة، و ٤٩٨وحدة محلیة قرویة، و ٩٦حي، و
وقد تم اختیار ) ٢٠٢١ مركز المعلومات ودعم القرار،(ونجع 

جراء مركز فاقوس عن طریق عینة عمدیة أحد مراكز المحافظة ال
ومن أكبر مراكز المحافظة فى عدد السكان ومن المراكز . الدراسة

  .المتقدمة تنمویا

  المجال البشري

ولقد تم اختیار جمیع المدارس المدرجة في الھیئة القومیة 
مدرسة وكان توصیفھا  ٩٧لضمان الجودة واالعتماد وكان قوامھم 

 ٣مثل في وقد تم اختیار التعلیم األساسي والم ١كما في الجدول 
وقد تم تصنیف ) ابتدائي، اعدادي، ریاض أطفال(مراحل تعلیمیة 

معتمد، غیر معتمد، انتھاء صالحیة (المدارس وفقا لدرجة االعتماد 
ولكن ) االعتماد، مھلة الستیفاء جوانب القصور، جاري الفحص

قسمت الدراسة تلك التصنیفات الى تصنیفین األول ھو المعتمد 
وكان عددھم ) مھلة الستیفاء جوانب القصورمعتمد، (ویتكون من 

غیر معتمد، انتھاء (مدرسة والثاني غیر معتمد ویتكون من  ٣٧
وذلك حسب درجة االعتماد في ) صالحیة االعتماد، جاري الفحص

وقت اجراء الدراسة ولذلك فقد اعتمدت الدراسة على الحصر 
الدراسة الشامل ولقد تم جمع البیانات المیدانیة الالزمة إلجراء 

بواسطة أسلوب االستبیان بالمقابلة الشخصیة لمدیري مدارس 
التعلیم االساسي المدروسة وذلك في الفترة من بدایة شھر دیسمبر 

 .٢٠٢٢حتى أول شھر فبرایر  ٢٠٢١عام 

 التوزیع العددي والنسبي للمدارس بمركز فاقوس ):١( جدول

 % العدد الفئات خصائص المدرسة

 ٣٢.٠ ٣١ ائيابتد  نوع المدرسة
 ٢٢.٧ ٢٢ اعدادي

 ٤٥.٤ ٤٤ ریاض اطفال
 ٣٢.٠ ٣١ معتمد

 ١٦.٥ ١٦ غیر معتمد  الجودة
 ٢٣.٧ ٢٣ انتھاء صالحیة االعتماد

 ٦.٢ ٦ مھلة الستیفاء جوانب القصور
 ٢١.٦ ٢١ جاري الفحص

 ١٠٠ ٩٧    االجمالي

 العتمادالموقع االلكتروني للھیئة القومیة لضمان الجودة وا :المصدر

 
  :االسالیب االحصائیة المستخدمة

: من اھم االسالیب االحصائیة المستخدمة في ھذا البحث ما یلي
التكرارات والنسب المئویة، المتوسط المرجح، معامالت ارتباط (

بیرسون، استخدام نموذج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد التدریجي 
  ).بار مان ویتنيالصاعد، استخدام اختبار كروسكال والیز، اخت

  :قیاس الخصائص الشخصیة للمبحوثین

قیاس المتغیرات والخصائص االجتماعیة واالقتصادیة   - أ 
  لمدیرى المدارس المبحوثة

ویقصد بھ عدد سنوات عمر المبحوث ألقرب سنة  :السن .١
میالدیة وقت إجراء البحث، وتم قیاس ھذا المتغیر كمتغیر كمي 

ل ھذا المتغیر إلى متغیر باستخدام األرقام المطلقة، ثم تحوی
    .رتبي بھدف التوصیف

ویقصد بھ تحدید جنس المبحوث ما إذا كان ذكر أو  :النوع .٢
  .أنثى

ویقصد بھ درجة المؤھل التعلیمى الذي  :المؤھل الدراسي .٣
: حصل علیة المبحوث وعطیة االستجابات االوزان التالیة

 دكتوراه، ٣= ماجستیر ، ٢= بكالوریوس ، ١=دبلوم معلمین 
 =٤ .  

ویقصد بھا المدة التى عمل بھا المدیر  :مدة العمل في المدرسة .٤

بالمدرسة سواءكان مدیرا اوغیر ذالك وتم قیاس ھذا المتغیر 
كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة، ثم تحویل ھذا المتغیر 

  .إلى متغیر رتبي بھدف التوصیف

یین ویقصد بھا المدة من أول یوم تم تع :مدة العمل كمدیر .٥
المبحوث كمدیر فى نفس المدرسة او مدارس اخرى، وتم قیاس 
ھذا المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة، ثم تحویل 

  .ھذا المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف التوصیف

أعزب، : وفیھا سوئل المبحوث ما إذا كان :الحالة الزواجیة .٦
  .متزوج، مطلق، أرمل

ذي نشأ فیھا المبحوث في فترة ویقصد بھا المكان ال :النشاة .٧
  .الطفولة، ماذا كان ریفیة اوحضریة

ویقصد بھا المكان الحالي الذي یقیم فیھ  :محل االقامة الحالي .٨
  .المبحوث، مااذ كان ریفیة اوحضریة

وتم قیاس  :الدخل الشھري للمبحوث من العمل في المدرسة .٩
لي ھذا المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة إلجما

الدخل الشھري الذي یتحصل علیھ المبحوث من المدرسة، ثم 
  .تحویل ھذا المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف التوصیف

وتم قیاس ھذا  :الدخل الشھري للمبحوث من مصادر مختلفة .١٠
المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة إلجمالي الدخل 
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غیر الشھري الذي یتحصل علیھ المبحوث من مصادر اخرى 
العمل بالمدرسة، ثم تحویل ھذا المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف 

  .التوصیف
یقصد بھ إجمالي  :جملة الدخل الشھري لألسرة بالجنیھ .١١

الدخل النقدي الذي تتحصل علیھ أسرة المبحوث شھریا، وتم 
قیاس ھذا المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة، ثم 

  .رتبي بھدف التوصیف تحویل ھذا المتغیر إلى متغیر
  :البیانات الخاصة بمدارس التعلیم ما قبل الجامعي لمدروسة  - ب 
ویقصد بھ عمر المدرسة من تاریخ نشاتھا، وتم  :عمر المدرسة .١

قیاس ھذا المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة، ثم 
  .تحویل ھذا المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف التوصیف

ویقصد بھ : في دائرة عمل المدرسة عدد السكان الذین یقعون .٢
عدد السكان السكان الذین یقعون في حیز المساحة الخاص 
بالمدرسة، وتم قیاس ھذا المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام 
المطلقة، ثم تحویل ھذا المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف 

  .التوصیف
عبر عنھا بعدد  :جملة عدد الطالب بالمدرسة خالل ھذا العام .٣

الطالب الذین یلتحقون بالمدرسة خالل العام، وتم قیاس ھذا 
المتغیر كمتغیر كمي باستخدام األرقام المطلقة، ثم تحویل ھذا 

 .المتغیر إلى متغیر رتبي بھدف التوصیف

  :قیاس معاییر ادارة الجودة الشاملة  - ج 
تضمنت الدراسة التركیز على معاییر الجودة الشاملة 

ة لضمان الجودة واالعتماد وھي تسع الصادرة من الھیئة القومی
مجاالت وتم قیاسا من خالل النسب المئویة لدرجة التطبیق للبنود 
التي تقیس معاییر الجودة الشاملة، وتم استخدام الترمیز الرقمي 

غیر ، ٢= محاید، ٣= مطبق: لالستجابات على ھذه البنود كما یلي
  :، وفیما یلي تفصیل لكل مجال منھم١= مطبق

وتكون ھذا  جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: ل االولالمجا
توضع الخطط والسیاسات : (بند على النحو التالي) ٢٠(المجال من 

الخاصة بحملة التوعیة المستھدفة العتماد وضمان جودة التعلیم، 
یوجد استعداد والتزام من قبل اإلدارات التعلیمیة والمدرسیة بتطبیق 

ة التعلیم بتحدید األھداف ووضع اإلجراءات نظام الجودة، تقوم إدار
الفعلیة الكفیلة بتحقیقھا في نظام التعلیم، تستثمر كل اإلمكانیات 
المتاحة لتسھیل تحقیق األھداف وتمویلھا في العملیة التعلیمیة، 
یتشارك جمیع أعضاء المجتمع المدرسي لقیادة المدرسة، توزع 

ة بین كافة أعضاء المسؤولیات والصالحیات والعالقات المھنی
المجتمع المدرسي، یعین العاملون من ذوي القدرات والكفایة 
الفاعلة في العمل المدرسي، یوجد تخطیط للتأھیل والتطویر المھني 
المستمر لجمیع العاملین في نظام التعلیم من موجھین ومدیرین 
ومعلمین، یتم تعلیم وتدریب وتوجیھ العاملین في المؤسسة على 

حسین والتطویر للعملیة التعلیمیة وفق نظام إدارة الجودة أسلوب الت
الشاملة، یوجد توجھ نحو الالمركزیة في إدارة المدارس في 
المحافظة، یعتمد التصنیف المھني للعاملین في التعلیم وفقا لمعاییر 
موضوعیة تنطلق من مؤھالتھم العلمیة والتربویة وإبداعاتھم 

ر التعلیم، تحدد المھام والنشاطات وخبراتھم المھنیة في مجال تطوی
واإلجراءات اإلداریة لإلدارات التعلیمیة والمدرسیة في الھیكل 
التنظیمي الوظیفي، توجد لجنة أو أكثر على صعید مكاتب التربیة 
یسند إلیھا مھمة إدارة نظام الجودة ومتابعتھ واإلشراف على تطبیقھ 

س لتقویة الروابط في مختلف المدارس،  تحدد لجان عمل في المدار
االجتماعیة واالتصالیة بین العاملین من جھة وبین أولیاء األمور 
وأفراد المجتمع ومؤسساتھ وتنظیماتھ من جھة أخرى، یوضع نظام 
وسیاسات للمكافآت واالعتراف بالتمایز على مستوى المجتمع 
المحلي والوطني بین مؤسسات التعلیم األساسي، تضبط سجالت 

انات الرسمیة الخاصة بالتنسیق والتنظیم الداخلي لكل للوثائق والبی
مدرسة العتمادھا كمرجع أساسي في التزود بالمعلومات وإصدار 
أحكام في إدارة الجودة،  تستخدم نظم المعلومات الحدیثة في عملیة 

التوثیق ومعالجة البیانات وتخزینھا وتبویبھا، تتم مراجعة األنظمة 
مستمر لمراعاة تحدیثھا أو تعدیلھا واللوائح والتعلیمات بشكل 

لمواكبة التغیرات الخاصة بعملیة التربیة والتعلیم، تجھز األدلة في 
األسالیب واألنشطة واإلجراءات والتعلیمات التي یتم العمل من 
خاللھا لتحقیق جودة التعلیم األساسي، تضبط نوعیة التعلیم في 

  ).خرجاتھاالمراحل الدراسیة بما ییسر عملیة رفع كفاءة م

وتكون ھذا المجال  معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني
تشتق أھداف التعلیم األساسي من : (بنود على النحو التالي) ٨(من 

ثقافة المجتمع وفلسفتھ، تراعي األھداف حاجات وإمكانیات 
وظروف المجتمع، تراعي األھداف حاجات وخصائص المرحلة 

یم األساسي، تراعي األھداف طبیعة المعارف العمریة لطلبة التعل
المتنوعة في التعلیم األساسي، تصاغ األھداف بشكل محدد یسھل 
تطبیقھا وقیاسھا، تكون األھداف مرنة قابلة إلدخال التعدیالت على 
نظام التعلیم األساسي،  تكون األھداف متوائمة مع المتغیرات 

عرفیا وثقافیا ووجدانیا البیئیة، تؤكد األھداف على تكوین الطالب م
  ).ومھاریا في مجال التخصص الدراسي

وتكون ھذا  معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث
یتم تخطیط المناھج : (بند على النحو التالي) ١٤(المجال من 

المالئمة للطلبة في ضوء احتیاجات سوق العمل والمجتمع، تتضمن 
نظري والعملي للدراسة، تصمم المناھج المناھج التعلیمیة الجانب ال

على أساس المرونة والتجدید والتكامل في الخبرات استجابة 
للتغیرات العالمیة السریعة، یوجد توصیف للمقررات الدراسیة 
شامال لجمیع متطلبات التعلیم، تدمج التكنولوجیا في المناھج 

یمي الستخدامھا من قبل العاملین والمستفیدین من النظام التعل
األساسي، تتنوع مصادر الحصول على المعرفة للمقررات 
الدراسیة، تتوفر األدلة العلمیة والعملیة الواضحة لتنفیذ المنھاج، 
تنمي المناھج االبتكار واإلبداع، تساعد المناھج الطلبة على فھم 
أفضل لثقافتھم مع مراعاة إعدادھم لالنفتاح على المجتمع العالمي، 

تدریبات واألنشـطة اإلثرائیـة المصاحبة للمقرر تھتم المناھج بال
الدراسي التي یضعھا المعلم ویمكن اعتمادھا وتصمیمھا بعد االتفاق 
علـى جودتھا، تخطط المناھج للتواصل مع المدرسة الثانویة 
للحصول على الدعم من ذوي الخبرة لتذلیل المصاعب التي تواجھ 

المناھج جمیع اإلمكانیات  دراسة المناھج التعلیمیة األساسیة، توفر
من معامل ومختبرات ووسائل وورش لتسھیل الدراسة العملیة 
للمناھج، توضع آلیات لالطالع على رأي أفراد المجتمع ومؤسساتھ 
بالمناھج المدروسة، تستمر عملیة تطویر المناھج كل فترة زمنیة 

  ).لمواكبة التغیرات العلمیة والتكنولوجیة

وتكون ھذا المجال  معاییر جودة الكتاب المدرسي: لمجال الرابعا
یسایر المضمون العلمي للكتاب : (بنود على النحو التالي) ٧(من 

متغیرات العصر في العلم والتكنولوجیا، تتجنب الكتب التكرار في 
المقررات الدراسیة، تتوفر مراجع ومصادر متعددة للمقرر 

لكتب المدرسیة بدرجة عالیة من الدراسي الواحد، یتم إخراج ا
الجودة وفق العدید من المتطلبات، یتضمن الكتاب التدریبات 
والوسائل التعلیمیة المختلفة واألنشطة الصفیة والالصفیة المقترحة 
ببدائل متنوعة، تتكفل مؤسسات وشركات محلیة بطبع الكتب 
وإخراجھا بمواصفات عالیة الجودة، تتكفل لجان محلیة من ذوي 

لكفاءة والخبرة بتألیف الكتب وفق التخصص مع مراعاة إمكانیة ا
  ).تبادل الخبرات مع البلدان الشقیقة والصدیقة في ذلك

وتكون ھذا المجال من  معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس
یتوفر العدد الكافي من المعلمین : (بند على النحو التالي) ١١(

تع المعلمون بمؤھل علمي لمختلف التخصصات التعلیمیة، یتم
جامعي ومؤھل تربوي، یتصف المعلم بالكفایة في التدریس، 
یتصف المعلم بمعرفة رصینة في مجال تخصصھ األكادیمي، یتم 
تقویم المعلم بطریقة دوریة ومنتظمة لتحسین مستوى التدریس، 
توضع اللوائح التنظیمیة لترقیة المعلمین على أساس اإلنجاز 

ة والعطاء في المھنة، یتم ضبط سجالت لجودة واإلبداع والخبر
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تقییماتھ، وسائل تطویره، مؤھالتھ، أنشطتھ، ودرجة : المعلم تشمل
التزامھ، تعقد دورات تدریبیة مستمرة لتأھیل المعلمین للوقوف على 
التطور العلمي واالطالع على أحدث األسالیب التدریسیة، تتوفر 

لتمكین المعلم من االطالع  وسائل االتصال المتنوعة داخل المدارس
على المعلومات المستجدة والتجارب الناجحة، تجري تغییرات 
تنظیمیة ومنھجیة في برامج إعداد المعلم وفق الكفایات المتوقعة 
للتدریس، تعقد الدورات التأھیلیة لمشرفي المعلمین وعموم 

  ).االختصاصیین في مجال التعلیم لتحدیث معلوماتھم ومھاراتھم

وتكون  معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: ل السادسالمجا
یتم التنویع في : (بنود على النحو التالي) ١٠(ھذا المجال من 

الطرائق واألسالیب التدریسیة المستخدمة، تراعى الفروق الفردیة 
بین الطلبة من خالل التطبیق الفاعل لمختلف األسالیب واإلجراءات 

المعرفة، تحقیق : وازن لغایات التعلیمالتعلیمي، تركز على تحقیق مت
الذات، مشاركة اآلخرین، تشجع الطالب على التعلم الذاتي 
واالعتماد على النفس في الوصول إلى المعرفة، تشجع الطالب على 
البحث واالطالع وارتیاد المكتبة، تعمل على تحقیق أھداف جوانب 

نیة المعرفیة والوجدا(التعلم المختلفة في شخصیة الطالب 
، توظف أسس التعلیم عن بعد من خالل تشجیع الطلبة )والمھاریة

على استخدام الشبكات كاالنترنت والبرید االلكتروني للحصول 
على مواد تعلیمیة متنوعة، تشجع الطالب على التفكیر اإلبداعي 
والتخطیط وحل المشكالت، تشجع نظم العمل بالمشاركة الجماعیة 

دام تقنیات التعلیم والتعلم من معامل داخل الصف، تركز على استخ
  ).ومختبرات وورش وخرائط وصور وملخص سبوري وغیرھا

وتكون ھذا  معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع
یحقق التقویم األھداف : (بنود على النحو التالي) ٨(المجال من 

داء التعلیمیة لكل منھج دراسي، توضع معاییر وطنیة لقیاس نتائج أ
خدمات العملیة التعلیمیة وربطھا بالمعاییر الدولیة، توضع معاییر 
قیاس وتقویم تتماشى مع المعاییر الدولیة لمخرجات التعلیم، یتم 
توضیح المعاییر الدولیة للتقویم لجمیع العاملین من إدارة ومعلمین 
وطلبة وأولیاء أمور، تستخدم أسالیب متنوعة في تقویم الطلبة من 

ت عملیة ودراسات میدانیة واختبارات تحصیلیة شفویة اختبارا
وتحریریة وكتابة بحوث وغیرھا، یتم تقییم الطلبة وفق أسس 
منھجیة وموضوعیة بعیدا عن المحاباة والمجامالت، یمنح الطلبة 
فرصة اختبار وتقویم أعمالھم وفق األسس الموضوعیة، یتم التقویم 

  ).دراسيبشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام ال

) ١٠(وتكون ھذا المجال من  معاییر جودة الطالب: المجال الثامن
یمتلك الطالب معارف ومھارات عملیة : (بنود على النحو التالي

لمواصلة التعلیم الثانوي، یعرف الطالب كیفیة التوصل إلى 
المعلومات ذاتیا عن طریق االستعانة بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة 

ا، لدى الطالب القدرة على اتخاذ القرار والتعبیر كاالنترنت وغیرھ

عن آرائھ تعبیرا واضحا ومنطقیا، یلتزم الطالب باألنظمة واللوائح 
والقواعد المعمول بھا داخل المدرسة، یلتزم الطالب باألنظمة 
واللوائح والقواعد المعمول بھا داخل المجتمع، یمتلك الطالب 

ربیة، یمتلك الطالب لغة أجنبیة الكفاءة العلمیة للتعبیر بلغتھ الع
واحدة على األقل لإلیفاء بأغراض معینة، یمتلك الطالب مھارات 
اجتماعیة جیدة في التعامل مع اآلخرین على نطاق التعامل األسري 
والمجتمعي، یتمسك الطالب بنظام قیمي ینسجم مع رؤى المجتمع 

لمجتمع العربي اإلسالمي، یستطیع الطلبة االشتراك في تنظیمات ا
  ).كمواطنین فاعلین

 معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع
توضع : (بند على النحو التالي) ١٥(وتكون ھذا المجال من 

مشروعات وسیاسات واستراتیجیات لضمان تقویم جودة المدرسة، 
ج تستمر عملیة المراقبة واالختبار خالل العام الدراسي لتوثیق نتائ

العملیة التعلیمیة، یوضع نظام رقابي للتعرف على العناصر المؤثرة 
في جودة التعلیم ومخرجاتھ، یتم دراسة وتحلیل الواقع الفعلي 
لمدخالت وعملیات النظام لتحدید جوانب القوة والضعف، یتم تحدید 

 المدخالت والعملیات الضعیفة التي تحتاج إلى متابعة وتقویم،
متابعة الطالب الذین یتكرر رسوبھم، یتم یوضع نظام متكامل ل

إیجاد طرق وآلیات عمل جدیدة للعمل لتحسین التعلیم وتطویره 
بشكل مستمر، تتاح الفرصة لكل أعضاء المجتمع المدرسي إلبداء 
الرأي في أسالیب مواجھة القصور وكیفیة تصحیح األخطاء، تشجع 

لمستقبلیة الدراسات واألبحاث التي ترتبط بالمشكالت وبالخطط ا
للتعلیم األساسي، یأخذ بمبدأ التغذیة الراجعة لجمیع عناصر العملیة 
التعلیمیة للتعرف إلى فاعلیتھا، تعتمد إجراءات للتأكد من فاعلیة 
أداء العاملین والطلبة ومقارنتھا بالمعاییر واألھداف الموضوعة، 
یوضع نظام لدعم ومساندة الطلبة علمیا من خالل دورات التقویة 

تقدیمھا في أوقات الضرورة، یتم توفیر حاجات المدارس من ل
الموارد البشریة واألدوات والتسھیالت والمرافق بشكل مستمر، تتم 
صیانة جمیع التجھیزات والمستلزمات الدراسیة من معامل 
ومختبرات وورش، یتم تطویر األبنیة المدرسیة وفق األسس 

  ).ت الطلبةالسلیمة للتصمیم المالئم لخصائص واحتیاجا

  :صدق وثبات المقیاس
یبین معامل االرتباط لكل فقرة من أداة ) ٢(والجدول رقم 

وتم التأكد من مدى ثبات األداة . الدراسة مع الدرجة الكلیة لمحورھا
المستخدمة لقیاس المتغیرات التي تتضمنھا الدقة، وذلك بحساب 

، حیث تكون النتیجة مقبولة (Chroanbach's Alpha)قیمة 
، وكلما كانت القیمة )٠.٧٠(حصائیًا إذا كانت قیمتھا أكبر من إ

٪، فھذا یشیر إلى درجات أعلى من ١٠٠واحد، أي ) ١(أقرب إلى 
  .الثبات ألداة الدراسة

  

  لمجاالت الدراسة صدق وثبات المقیاس ):٢(جدول 

 المجال
 الثبات الصدق

 عدد البنود Cronbach's Alpha معامل االرتباط

  ٢٠ ٠.٦١٣ **٠.٨٠٣ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: الولالمجال ا

 ٨ ٠.٣٨٣ **٠.٥٠٩ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني

 ١٤ ٠.٨٦٣ **٠.٩٥٩ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث

 ٧ ٠.٥٨٨ **٠.٨٦٥ معاییر جودة الكتاب المدرسي: المجال الرابع

 ١١ ٠.٨٤٣ **٠.٩٢٤ معاییر جودة أداء المعلم: امسالمجال الخ

 ١٠ ٠.٨٢٥ **٠.٨٦٤ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

 ٨ ٠.٧٧١ **٠.٨٨١ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع

 ١٠ ٠.٨٠٥ **٠.٩٢٩ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن

 ١٥ ٠.٨٦٨ **٠.٩٦٠ مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا معاییر جودة: المجال التاسع

 ١٠٣ ٠.٩٦٦ جمیع المعاییر
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أن معامالت تمایز العوامل ) ٢(یتضح من الجدول رقم 
) ٠.٩٦٠ -  ٠.٥٠٩(والدرجة الكلیة للمقیاس والتي تراوحت بین 

، وبالتالي یعتبر ھذا البعد (α≤0.05)وھي دالة عند مستوى الداللة 
وبالنظر إلى البیانات الوارد في . تم تحدیده لقیاسھ صحیًحا لما

، لذلك یمكن )٪٩٦.٦(الجدول وجد أن نتیجة كرونباخ للعینة كانت 
وصف أداة الدراسة بأنھا ثابتھ، وأن البیانات التي تم الحصول علیھا 
من خاللھا مناسبة لقیاس المتغیرات، وھي تخضع لدرجة عالیة من 

 .الموثوقیة
  

  :دراسةتوصیف عینة ال

لتوصیف عینة الدراسة تم حساب التكرارات والنسب المئویة 
الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لمدیرى المدارس المبحوثة 
والبیانات الخاصة بمدارس التعلیم ما قبل الجامعي لمدروسة 

  .یوضح ذلك) ٢(والجدول رقم 

التالي بالنسبة للسن یتضح ان اغلب ) ٢(یوضح الجدول 
المراحل الثالث من التعلیم األساسي وكذلك اإلجمالي  المدیرین في

سنة اما بالنسبة للنوع یتضح ) ٥٩- ٥٤.٤(یقعون في الفئة المرتفعة 
ان اغلب المدیرین في المراحل الثالث من التعلیم األساسي وكذلك 
اإلجمالي ذكور، وفیما یخص المؤھل الدراسي كان الغالبیة العظمى 

جة البكالوریوس، كما تبین ان مدة من المدیرین حاصلین على در
عمل المدیرین في المدرسة في الوقت الحالي منخفضة حیث 

سنة، وتبین ان جمیع المدیرون متزوجون ) ١٣.٣- ١(وصلت 
وأیضا كان جمیعھم مكان نشأتھم في الریف كم ان الغالبیة العظمة 
منھم اقامتھم أیضا في الریف وكان الدخل الشھري للمدیرین من 

جنیھ، وان جملة ) ٣١٦٦.٧- ٢٥٨٣.٤(بالمدرسة متوسطة العمل 
- ٢٠٠٠(الدخل الشھري للمدیرین من المصادر المختلفة منخفضة 

للعاملین في االبتدائي اما بالنسبة لریاض األطفال ) ٢٥٨٣.٣
وتبین ان . جنیھ) ٣١٦٦.٧- ٢٥٨٣.٤(واالعدادیة فقد كانت متوسط 

وان عدد السكان سنة ) ٢١.٣- ٢(اغلب المدارس اعمارھا منخفضة 
) ١٤٠٠٠- ١٠٠٠(الذین یقعون في دائرة عمل المدرسة منخفضة 

فرد وان اغلب جملة عدد الطالب بالمدرسة خالل ھذا العام 
یوضح تفصیال ) ٣(رقم طالب والجدول ) ٦٥١- ١١٠(منخفضة 

  .للتكرارات والنسب لكل متغیر وفقا للمقارنة

  
  النتائج والمناقشة

ات الجودة الصادرة من الھیئة مستوى تطبیق معاییر ومؤشر -١
القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة 

  لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة

لتحقیق الھدف االول تم توصیف عینة الدراسة ویوضح 
توصیفا لعینة الدراسة في ضوء متغیراتھا ) ٤(الجدول رقم 
) ٥(ة عددا ونسبة كل متغیر ویوضح الجدول رقم المستقلة والتابع

توصیفا الجمالي عینة الدراسة في ضوء متغیراتھا المستقلة 
والتابعة عددا ونسبة كل متغیر، وذلك وفقا للمتوسط الحسابي لكل 

  .منھم

 في المرحلة االبتدائیة: السابق یتضح ما یلي) ٤(من الجدول 
وسط حسابي من نصیب فیما یخص المدارس المعتمدة كان اعلى مت

معاییر جودة الكتاب المدرسي اما فیما یخص كال : المجال الرابع
معاییر : من غیر المعتمد واالجمالي كان من نصیب المجال الثاني

الجودة في أھداف التعلیم وان اقل متوسط حسابي فیما یخص 
: المدارس المعتمدة واالجمالي كان من نصیب المجال السادس

رائق وأسالیب التدریس وفیما یخص المدارس غیر معاییر جودة ط
معاییر جودة أداء المعلم، : المعتمدة كان من نصیب المجال الخامس

فیما یخص المدارس المعتمدة واالجمالي كان  في المرحلة االعدادیة
معاییر جودة : اعلى متوسط حسابي من نصیب المجال الرابع

كان من نصیب  الكتاب المدرسي اما فیما یخص غیر المعتمد

معاییر جودة التقویم واالمتحانات وان اقل متوسط : المجال السابع
حسابي فیما یخص المدارس المعتمدة كان من نصیب المجال 

معاییر جودة الطالب وفیما یخص المدارس غیر المعتمدة : الثامن
وفیما . معاییر جودة أداء المعلم: كان من نصیب المجال الخامس

معاییر جودة : ن من نصیب المجال السادسیخص االجمالي كا
فیما یخص  في مرحلة ریاض االطفالطرائق وأسالیب التدریس، 

المدارس المعتمدة كان اعلى متوسط حسابي من نصیب المجال 
معاییر جودة أداء المعلم اما فیما یخص غیر المعتمد كان : الخامس

میة اما جودة السیاسة اإلداریة والتنظی: من نصیب المجال االول
معاییر جودة : فیما یخص االجمالي كان من نصیب المجال الخامس

أداء المعلم وان اقل متوسط حسابي فیما یخص المدارس المعتمدة 
معاییر جودة مراقبة العملیة : كان من نصیب المجال التاسع

التعلیمیة ومتابعتھا وفیما یخص المدارس غیر المعتمدة كان من 
وفیما یخص . عاییر جودة الكتاب المدرسيم: نصیب المجال الرابع

معاییر جودة طرائق : االجمالي كان من نصیب المجال السادس
  .وأسالیب التدریس

السابق یتضح ان اعلى معیار من حیث ) ٥(وفقا للجدول 
المتوسط الحسابي لمعاییر الجودة في جمیع مدارس فاقوس 

كان من  المدرجة في الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد
معاییر الجودة في أھداف التعلیم واقلھن : نصیب المعیار الثاني

معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة : نصیب المعیار التاسع
  .ومتابعتھا

عالقة بعض المتغیرات المستقلة المدروسة وبین تطبیق  -٢
معاییر الجودة الشاملة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 

  الجودة واالعتماد
لتحقیق الھدف الثاني، والخاص بالتعرف على عالقة بعض 
المتغیرات المستقلة المدروسة وبین تطبیق معاییر الجودة الشاملة 
الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد تم استخدام 

وجود ) ٦(معامل ارتباط بیرسون، وتوضح نتائج الجدول رقم 
الدخل (بین  ٠.٠٥مستوى عالقة ارتباطیة معنویة سالبة عند 

الشھري للمبحوث من العمل بالمدرسة، وجملة الدخل الشھري 
جودة : وبین المعیار االول) للمبحوث من المصادر المختلفة

السیاسة اإلداریة والتنظیمیة وتبین إیجابیة العالقة بین متوسط كثافة 
جودة السیاسة اإلداریة : الفصل فى المدرسة وبین المعیار االول

لتنظیمیة وتبین وجود عالقة ارتباطیة معنویة سالبة عند مستوى وا
الدخل الشھري للمبحوث من العمل بالمدرسة، وجملة (بین  ٠.٠٥

وبین المعیار ) الدخل الشھري للمبحوث من المصادر المختلفة
معاییر الجودة في أھداف التعلیم وتبین وجود عالقة سالبة : الثاني

معاییر الجودة : سة وبین المعیار الثانيبین مدة العمل كمدیر للمدر
، كما تبین وجود ٠.٠١في أھداف التعلیموذلك عند مستوى داللة 

عالقة إیجابیة بین متوسط كثافة الفصل فى المدرسة وبین المعیار 
معاییر جودة التقویم واالمتحانات وذلك عند مستوى داللة : السابع
٠.٠٥.  

ت االرتباط في تفسیر أثر المتغیرات المستقلة المدروسة ذا -٣
التباین الكلي في درجة تطبیق تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة 
الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من 
المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر 

  .لجودة الشاملة
من معنویة لتحقیق الھدف الثالث من الدراسة الراھنة تم التحقق 

أثر المتغیرات المستقلة المدروسة ذات االرتباط في تفسیر التباین 
الكلي في درجة تطبیق تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة 
من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس 
المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة 

أن ھناك أثر لمتغیر واحد ) ٧(نتائج الجدول رقم  الشاملة، وتوضح
فقط وھو جملة الدخل الشھري للمبحوث من المصادر المختلفة على 

   .جملة المعاییر
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  لمدروسةالتوزیع العددي والنسبي الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لمدیرى المدارس المبحوثة والبیانات الخاصة بمدارس التعلیم ما قبل الجامعي ): ٣(جدول 

 الفئات الخصائص

 ابتدائي
 االجمالي

 اعدادي
 االجمالي

 ریاض اطفال
 اجمالي العینة االجمالي

 غیر معتمد معتمد غیر معتمد معتمد غیر معتمد معتمد

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 السن
 ١٢.٤ ١٢ ٦.٨ ٣ ٤.٥ ١ ٩.١ ٢ ١٣.٦ ٣ ٥.٣ ١ ٦٦.٧ ٢ ١٩.٤ ٦ ٢١.١ ٤ ١٦.٧ ٢ )٤٩.٧- ٤٥(منخفضة 
 ٢٥.٨ ٢٥ ٢٥ ١١ ٢٧.٣ ٦ ٢٢.٧ ٥ ١٣.٦ ٣ ١٥.٨ ٣ ٠.٠ ٠.٠ ٣٥.٥ ١١ ٣١.٦ ٦ ٤١.٧ ٥ )٥٤.٣-٤٩.٨(متوسطة 
 ٦١.٩ ٦٠ ٦٨.٢ ٣٠ ٦٨.٢ ١٥ ٦٨.٢ ١٥ ٧٢.٧ ١٦ ٧٨.٩ ١٥ ٣٣.٣ ١ ٤٥.٢ ١٤ ٤٧.٤ ٩ ٤١.٧ ٥ )٥٩-٥٤.٤(مرتفعة 

 عالنو
 ٨٦.٦ ٨٤ ٩٠.٩ ٤٠ ٩٥.٥ ٢١ ٨٦.٤ ١٩ ٨١.٨ ١٨ ٨٤.٢ ١٦ ٦٦.٧ ٢ ٨٣.٩ ٢٦ ٨٤.٢ ١٦ ٨٣.٣ ١٠ ذكر
 ١٣.٤ ١٣ ٩.١ ٤ ٤.٥ ١ ١٣.٦ ٣ ١٨.٢ ٤ ١٥.٨ ٣ ٣٣.٣ ١ ١٦.١ ٥ ١٥.٨ ٣ ١٦.٧ ٢ أنثى

 المؤھل الدراسي
 ١٩.٦ ١٩ ١٥.٩ ٧ ٩.١ ٢ ٢٢.٧ ٥ ١٣.٦ ٣ ١٥.٨ ٣ ٠.٠ ٠.٠ ٢٩ ٩ ٣١.٦ ٦ ٢٥ ٣ دبلوم معلمین
 ٨٠.٤ ٧٨ ٨٤.١ ٣٧ ٩٠.٩ ٢٠ ٧٧.٣ ١٧ ٨٦.٤ ١٩ ٨٤.٢ ١٦ ١٠٠ ٣ ٧١ ٢٢ ٦٨.٤ ١٣ ٧٥ ٩ بكالوریوس

 مدة العمل فى المدرسة
 ٦٠.٨ ٥٩ ٦٥.٩ ٢٩ ٦٨.٢ ١٥ ٦٣.٦ ١٤ ٥٩.١ ١٣ ٦٨.٤ ١٣ ٠.٠ ٠.٠ ٥٤.٨ ١٧ ٥٢.٦ ١٠ ٥٨.٣ ٧ )١٣.٣-١(منخفضة 

 ١٥.٥ ١٥ ٩.١ ٤ ١٣.٦ ٣ ٤.٥ ١ ٣١.٨ ٧ ٢١.١ ٤ ١٠٠ ٣ ١٢.٩ ٤ ١٥.٨ ٣ ٨.٣ ١ )٢٥.٧-١٣.٤(متوسطة 
 ٢٣.٧ ٢٣ ٢٥ ١١ ١٨.٢ ٤ ٣١.٨ ٧ ٩.١ ٢ ١٠.٥ ٢ ٠.٠ ٠.٠ ٣٢.٣ ١٠ ٣١.٦ ٦ ٣٣.٣ ٤ )٣٨-٢٥.٨(مرتفعة 

 مدة العمل كمدیر للمدرسة
 ٨٠.٤ ٧٨ ٧٩.٥ ٣٥ ٨٦.٤ ١٩ ٧٢.٧ ١٦ ٧٧.٣ ١٧ ٨٩.٥ ١٧ ٠.٠ ٠.٠ ٨٣.٩ ٢٦ ٨٩.٥ ١٧ ٧٥ ٩ )٤.٧-١(منخفضة 
 ٨.٢ ٨ ١٣.٦ ٦ ٩.١ ٢ ١٨.٢ ٤ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٥ ٢ ٠.٠ ٠.٠ ١٦.٧ ٢ )٨.٣- ٤.٨(متوسطة 
 ١١.٣ ١١ ٦.٨ ٣ ٤.٥ ١ ٩.١ ٢ ٢٢.٧ ٥ ١٠.٥ ٢ ١٠٠ ٣ ٩.٧ ٣ ١٠.٥ ٢ ٨.٣ ١ )١٢-٨.٤(مرتفعة 

 الحالة الزواجیة
 ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ أعزب
 ١٠٠ ٩٧ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ٣ ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ١٢ متزوج
 ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ مطلق

 النشــأة
 ٨٨.٧ ٨٦ ٨٦.٤ ٣٨ ٨٦.٤ ١٩ ٨٦.٤ ١٩ ٩٠.٩ ٢٠ ٨٩.٥ ١٧ ١٠٠ ٣ ٩٠.٣ ٢٨ ٨٩.٥ ١٧ ٩١.٧ ١١ ریفیة

 ١١.٣ ١١ ١٣.٦ ٦ ١٣.٦ ٣ ١٣.٦ ٣ ٩.١ ٢ ١٠.٥ ٢ ٠.٠ ٠.٠ ٩.٧ ٣ ١٠.٥ ٢ ٨.٣ ١ حضریة

 محل اإلقامة الحالي
 ٩٢.٨ ٩٠ ٨٨.٦ ٣٩ ٩٠.٩ ٢٠ ٨٦.٤ ١٩ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ٣ ٩٣.٥ ٢٩ ٩٤.٧ ١٨ ٩١.٧ ١١ الریف
 ٧.٢ ٧ ١١.٤ ٥ ٩.١ ٢ ١٣.٦ ٣ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٥ ٢ ٥.٣ ١ ٨.٣ ١ الحضر

 الدخل الشھري للمبحوث من العمل بالمدرسة
 ٣٣ ٣٢ ٣١.٨ ١٤ ٣٦.٤ ٨ ٢٧.٣ ٦ ٢٧.٣ ٦ ٢١.١ ٤ ٦٦.٧ ٢ ٣٨.٧ ١٢ ٣٦.٨ ٧ ٤١.٧ ٥ )٢٥٨٣.٣- ٢٠٠٠(منخفض 
 ٤٥.٤ ٤٤ ٤٥.٥ ٢٠ ٤٥.٥ ١٠ ٤٥.٥ ١٠ ٥٤.٥ ١٢ ٥٧.٩ ١١ ٣٣.٣ ١ ٣٨.٧ ١٢ ٤٢.١ ٨ ٣٣.٣ ٤ )٣١٦٦.٧- ٢٥٨٣.٤(متوسط 
 ٢١.٦ ٢١ ٢٢.٧ ١٠ ١٨.٢ ٤ ٢٧.٣ ٦ ١٨.٢ ٤ ٢١.١ ٤ ٠.٠ ٠.٠ ٢٢.٦ ٧ ٢١.١ ٤ ٢٥ ٣ )٣٧٥٠-٣١٦٦.٨(مرتفع 

جملة الدخل الشھري للمبحوث من المصادر 
 المختلفة

 ٣٨.١ ٣٧ ٣٨.٦ ١٧ ٤٠.٩ ٩ ٣٦.٤ ٨ ٢٧.٣ ٦ ٢١.١ ٤ ٦٦.٧ ٢ ٤٥.٢ ١٤ ٤٢.١ ٨ ٥٠ ٦ )٢٥٨٣.٣- ٢٠٠٠(منخفض 
 ٤٥.٤ ٤٤ ٤٥.٥ ٢٠ ٤٥.٥ ١٠ ٤٥.٥ ١٠ ٥٤.٥ ١٢ ٥٧.٩ ١١ ٣٣.٣ ١ ٣٨.٧ ١٢ ٤٢.١ ٨ ٣٣.٣ ٤ )٣١٦٦.٧- ٢٥٨٣.٤(متوسط 
 ١٦.٥ ١٦ ١٥.٩ ٧ ١٣.٦ ٣ ١٨.٢ ٤ ١٨.٢ ٤ ٢١.١ ٤ ٠.٠ ٠.٠ ١٦.١ ٥ ١٥.٨ ٣ ١٦.٧ ٢ )٣٧٥٠-٣١٦٦.٨(مرتفع 

 جملة الدخل الشھري األسري
  ٩٦.٩ ٩٤ ٩٧.٧ ٤٣ ١٠٠ ٢٢ ٩٥.٥ ٢١ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ٣ ٩٣.٥ ٢٩ ٩٤.٧ ١٨ ٩١.٧ ١١ )٤٨٦٦.٧- ٢٣٠٠(منخفض 
 ١.٠ ١ ٢.٣ ١ ٠.٠ ٠.٠ ٤.٥ ١ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ )٧٤٣٣.٣- ٤٨٦٦.٨(متوسط 
 ٢.١ ٢ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٥ ٢ ٥.٣ ١ ٨.٣ ١ )١٠٠٠٠- ٧٤٣٣.٤(مرتفع 

 عمر المدرسة
 ٦٣.٩ ٦٢ ٦٨.٢ ٣٠ ٦٨.٢ ١٥ ٦٨.٢ ١٥ ٦٣.٦ ١٤ ٦٨.٤ ١٣ ٣٣.٣ ١ ٥٨.١ ١٨ ٥٢.٦ ١٠ ٦٦.٧ ٨ )٢١.٣- ٢(منخفض 

 ٢٣.٧ ٢٣ ٢٠.٥ ٩ ٢٢.٧ ٥ ١٨.٢ ٤ ٢٢.٧ ٥ ٢٦.٣ ٥ ٠.٠ ٠.٠ ٢٩ ٩ ٣١.٦ ٦ ٢٥ ٣ )٤٠.٧-٢١.٤(متوسط 
 ١٢.٤ ١٢ ١١.٤ ٥ ٩.١ ٢ ١٣.٦ ٣ ١٣.٦ ٣ ٥.٣ ١ ٦٦.٧ ٢ ١٢.٩ ٤ ١٥.٨ ٣ ٨.٣ ١ )٦٠-٤٠.٨(مرتفع 

 ن في دائرة عمل المدرسةعدد السكان الذین یقعو
 ٧٧.٣ ٧٥ ٧٩.٥ ٣٥ ٧٧.٣ ١٧ ٨١.٨ ١٨ ٦٣.٦ ١٤ ٦٨.٤ ١٣ ٣٣.٣ ١ ٨٣.٩ ٢٦ ٨٤.٢ ١٦ ٨٣.٣ ١٠ )١٤٠٠٠- ١٠٠٠(منخفض 
 ٢٠.٦ ٢٠ ١٥.٩ ٧ ١٨.٢ ٤ ١٣.٦ ٣ ٣٦.٤ ٨ ٣١.٦ ٦ ٦٦.٧ ٢ ١٦.١ ٥ ١٥.٨ ٣ ١٦.٧ ٢ )٢٧٠٠٠- ١٤٠٠١(متوسط 
 ٢.١ ٢ ٤.٥ ٢ ٤.٥ ١ ٤.٥ ١ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ )٤٠٠٠٠-٢٧٠٠١(مرتفع 

 جملة عدد الطالب بالمدرسة خالل ھذا العام
 ٦٩.١ ٦٧ ٧٠.٥ ٣١ ٧٧.٣ ١٧ ٦٣.٦ ١٤ ٧٧.٣ ١٧ ٧٣.٧ ١٤ ١٠٠ ٣ ٦١.٣ ١٩ ٦٣.٢ ١٢ ٥٨.٣ ٧ )٦٥١-١١٠(منخفض 
 ٢٣.٧ ٢٣ ٢٢.٧ ١٠ ٢٢.٧ ٥ ٢٢.٧ ٥ ٢٢.٧ ٥ ٢٦.٣ ٥ ٠.٠ ٠.٠ ٢٥.٨ ٨ ٢٦.٣ ٥ ٢٥ ٣ )١١٩٣- ٦٥٢(متوسط 
 ٧.٢ ٧ ٦.٨ ٣ ٠.٠ ٠.٠ ١٣.٦ ٣ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ١٢.٩ ٤ ١٠.٥ ٢ ١٦.٧ ٢ )١٧٣٥- ١١٩٤(مرتفع 
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  المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة ملة وغیرمستوى تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشا): ٤(جدول 

 المعیار

 ابتدائي

 االجمالي غیر معتمد معتمد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب

 ٢ ٠.١٨ ٢.٥٦ ٢ ٠.١٩ ٢.٥٤ ٦ ٠.١٥ ٢.٦٠ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المجال االول
 ١ ٠.٢١ ٢.٦٢ ١ ٠.١٩ ٢.٦١ ٥ ٠.٢٤ ٢.٦٥ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني
 ٥ ٠.٣٦ ٢.٥٠ ٦ ٠.٣٩ ٢.٣٩ ٣ ٠.٢٢ ٢.٦٨ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث
 ٣ ٠.٣٠ ٢.٥٣ ٣ ٠.٣٠ ٢.٤٣ ١ ٠.٢٢ ٢.٧٠ معاییر جودة الكتاب المدرسي: المجال الرابع

 ٧ ٠.٤٦ ٢.٤٨ ٩ ٠.٥١ ٢.٣٣ ٢ ٠.٢٢ ٢.٧٠ معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس
 ٩ ٠.٣٧ ٢.٤٣ ٨ ٠.٣٦ ٢.٣٧ ٩ ٠.٣٨ ٢.٥٢ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

 ٦ ٠.٣٩ ٢.٤٩ ٤ ٠.٤٧ ٢.٤٣ ٧ ٠.١٧ ٢.٥٩ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع
 ٨ ٠.٣٧ ٢.٤٦ ٧ ٠.٤٤ ٢.٣٩ ٨ ٠.١٩ ٢.٥٨ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن
 ٤ ٠.٣١ ٢.٥١ ٥ ٠.٣٤ ٢.٤٢ ٤ ٠.٢٢ ٢.٦٥ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع
 -  ٠.٢٧ ٢.٥١ -  ٠.٣١ ٢.٤٤ -  ٠.١٣ ٢.٦٣ جمیع المعاییر

 اعدادي

 ٦ ٠.٥٤ ٢ ٥ ٠.٦١ ١.٩٣ ٧ ٠.٢١ ٢.٥٧ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المجال االول
 ٨ ٠.٥٨ ١.٩٩ ٣ ٠.٤٢ ٢.٠٩ ٤ ٠.٣١ ٢.٥٨ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني
 ٥ ٠.٦٣ ٢.٠٤ ٧ ٠.٤٤ ١.٩١ ٨ ٠.٢٧ ٢.٥٢ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث
 ١ ٠.٣٣ ٢.٤٧ ٢ ٠.٢٦ ٢.٣١ ١ ٠.١٤ ٢.٧١ ر جودة الكتاب المدرسيمعایی: المجال الرابع

 ٤ ٠.٥٣ ٢.٠٧ ٩ ٠.٥٢ ١.٨٩ ٦ ٠.٢١ ٢.٥٨ معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس
 ٩ ٠.٤٥ ١.٩٨ ٨ ٠.٥٨ ١.٩٠ ٣ ٠.٢٥ ٢.٦٧ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

 ٢ ٠.٢٧ ٢.٣٤ ١ ٠.٣٤ ٢.٤٥ ٢ ٠.٠٧ ٢.٧١ واالمتحاناتمعاییر جودة التقویم : المجال السابع
 ٣ ٠.٤٥ ٢.١٨ ٤ ٠.٥١ ١.٩٩ ٩ ٠.٣٥ ٢.٤٠ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن
 ٧ ٠.٥٦ ٢ ٦ ٠.٥٢ ١.٩١ ٥ ٠.٣٢ ٢.٥٨ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع
 -  ٠.٤٢ ٢.١٢ -  ٠.٤١ ٢.٠٥ -  ٠.١٨ ٢.٥٨ جمیع المعاییر

 ریاض اطفال

 ٣ ٠.١٨ ٢.٥٥ ١ ٠.٢٢ ٢.٥٩ ٢ ٠.٢٨ ٢.٥٧ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المجال االول
 ٢ ٠.٢٥ ٢.٥٧ ٤ ٠.٢٧ ٢.٥٣ ٧ ٠.٢٤ ٢.٥١ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني
 ٧ ٠.٢٤ ٢.٥١ ٥ ٠.٢٢ ٢.٥٣ ٤ ٠.٢٥ ٢.٥٥ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث
 ٤ ٠.٢٥ ٢.٥٣ ٩ ٠.٢٢ ٢.٤٦ ٦ ٠.٢٠ ٢.٥٢ معاییر جودة الكتاب المدرسي: المجال الرابع

 ١ ٠.٢٥ ٢.٥٧ ٢ ٠.١٦ ٢.٥٧ ١ ٠.٢٧ ٢.٦٠ معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس
 ٩ ٠.٢٨ ٢.٤٦ ٧ ٠.٢٣ ٢.٤٧ ٥ ٠.٢٨ ٢.٥٤ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

 ٥ ٠.٢٥ ٢.٥٣ ٨ ٠.٢٤ ٢.٤٦ ٣ ٠.٢٩ ٢.٥٥ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع
 ٨ ٠.٢٣ ٢.٤٩ ٣ ٠.٢٦ ٢.٥٤ ٨ ٠.٢٣ ٢.٥١ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن
 ٦ ٠.٢٦ ٢.٥٢ ٦ ٠.٢٤ ٢.٥٣ ٩ ٠.٢٧ ٢.٣٩ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع
 -  ٠.١٩ ٢.٥٢ -  ٠.١٨ ٢.٥٢ -  ٠.٢٠ ٢.٥٣ جمیع المعاییر
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  مستوى تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لجمیع المدارس  ):٥(جدول 

 المعیار
  االجمالي

  الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي

  ٧ ٠.٤٣ ٢.٣٨ داریة والتنظیمیةجودة السیاسة اإل: المجال االول

  ١ ٠.٢٦ ٢.٥٦ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني

  ٨ ٠.٤٥ ٢.٣٨ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث

  ٣ ٠.٣٥ ٢.٤٧ معاییر جودة الكتاب المدرسي: المجال الرابع

  ٢ ٠.٢٢ ٢.٥٠ معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس

  ٤ ٠.٤٠ ٢.٤٢ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

  ٥ ٠.٤٤ ٢.٣٨ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع

  ٦ ٠.٤١ ٢.٣٨ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن

  ٩ ٠.٤٣ ٢.٣٧ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع

  -  ٠.٣٢ ٢.٤٣ جمیع المعاییر

  
اختبار معنویة الفروق بین كل مرحلة من مراحل التعلیم  -٤

األساسي لمعاییر الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 
  الجودة واالعتماد

الفروق المعنویة ) ٨(لتحقیق الھدف الخامس تبین من الجدول 
جودة الصادرة بین كل مرحلة من مراحل التعلیم األساسي لمعاییر ال

من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد وقد استخدمت الدراسة 
الختبار معنویة  Kruskal-Wallisاختبار كروسكال والیز 

الدراسة، حیث اوضحت النتائج الفروق المعنویة واتجاھھا ومتوسط 
ما توصلت الیھا ) ٨(الرتبة وبین كل متغیر ویوضح الجدول 

  .نالدراسة في ھذا الشا

وجود فروق في جمیع المجاالت عدا ) ٨(یتضح من الجدول 
معاییر الجودة في أھداف التعلیم وكانت الفروق في : المجال الثاني

جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة، المجال : المجال االول(كل من 
: معاییر الجودة في المناھج الدراسیة، المجال الخامس: الثالث

معاییر جودة التقویم : لم، المجال السابعمعاییر جودة أداء المع
معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة : واالمتحانات، المجال التاسع
لصالح المرحلة االبتدائیة، وكانت ) ومتابعتھا، جمیع المعاییر

معاییر جودة الكتاب المدرسي، : المجال الرابع(الفروق في كل من 
أسالیب التدریس، المجال معاییر جودة طرائق و: المجال السادس

لصالح مرحلة ریاض األطفال وكانت ) معاییر جودة الطالب: الثامن
  .٠.٠١الفروق جمیعھا عند مستوى داللة 

اختبار معنویة الفروق بین المدارس المطبقة لمعاییر الجودة  -٥
الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر لجودة الشاملة الصادرة من الھیئة 

 واالعتمادالقومیة لضمان الجودة 

الفروق المعنویة ) ٩(لتحقیق الھدف الرابع تبین من الجدول 
بین المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر 
لجودة الشاملة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد 

 Mann-Whitney Uوقد استخدمت الدراسة اختبار مان ویتني 
یة الدراسة، حیث اوضحت النتائج الفروق المعنویة الختبار معنو

ما ) ٩(واتجاھھا ومتوسط الرتبة وبین كل متغیر ویوضح الجدول 
  .توصلت الیھا الدراسة في ھذا الشان

 ٠.٠١وجود فروق عند مستوى داللة ) ٩(یتضح من الجدول 

معاییر الجودة في المناھج الدراسیة، : المعیار الثالث(في كل من 
: معاییر جودة الكتاب المدرسي، المعیار الخامس: الرابعالمعیار 

معاییر جودة طرائق : معاییر جودة أداء المعلم، المعیار السادس
وكانت لصالح المعتمدة أي المطبقة لمعاییر ) وأسالیب التدریس

في كل من  ٠.٠٥الجودة كما وجد فروق عند مستوى داللة 
معاییر جودة : لمعیار التاسعمعاییر جودة الطالب، ا: المعیار الثامن(

وكانت لصالح ) مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا، جمیع المعاییر
  .المعتمدة أي المطبقة لمعاییر الجودة

  
  :التوصیات

ضرورة قیام االعالم والمؤسسات التعلیمیة بتسلیط الضوء  .١
على تلك المشروعات قبل واثناء وبعد انشاء المشروع 

تلك المشروعات واھمیتھا لتصبح  وتوضیح تفاصیل اقامة
  .الشفافیة جزء ال یتجزء من اقامة اي مشروع تنموي

على اإلدارات التعلیمیة ومنھا إدارة فاقوس التعلیمیة التركیز  .٢
على جودة أداء المعلم، وجودة طرائق وأسالیب التدریس 
وجودة التقویم واالمتحانات وجودة مراقبة العملیة التعلیمیة 

  ك بالمرحلة االعدادیةومتابعتھا وذل

على وزارة التربیة والتعلیم التعلیمیة االھتمام بجودة المناھج  .٣
الدراسیة بالمرحلة اإلعدادیة من التعلیم األساسي وجودة 

  .السیاسة اإلداریة والتنظیمیة

على المدارس التعلیمیة ومنھا التابعة إلدارة فاقوس التعلیمیة  .٤
  .حلة اإلعدادیةالتركیز على جودة الطالب وذلك بالمر

على اإلدارات التعلیمیة ومنھا إدارة فاقوس التعلیمیة التركیز  .٥
على جودة أداء المعلم وجودة طرائق وأسالیب التدریس في 

  .المدارس غیر المعتمدة

على وزارة التربیة والتعلیم التعلیمیة االھتمام بجودة الكتاب  .٦
  .المدرسي وجودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا

على المدارس التعلیمیة ومنھا التابعة إلدارة فاقوس التعلیمیة  .٧
 .التركیز على جودة الطالب بالمدارس غیر المعتمدة
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  ة واالعتمادبین المتغیرات المستقلة المدروسة وبین تطبیق معاییر الجودة الشاملة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجود) بیرسون(معامالت االرتباط البسیط ): ٦(جدول 

 السن المتغیرات المستقلة

مدة 
العمل 
فى 

 المدرسة

مدة العمل 
كمدیر 
 للمدرسة

الدخل 
الشھري 

للمبحوث من 
العمل 

 بالمدرسة

جملة الدخل 
الشھري للمبحوث 

من المصادر 
 المختلفة

جملة الدخل 
الشھري 
 األسري

عمر 
 المدرسة

عدد السكان 
الذین یقعون في 

دائرة عمل 
 المدرسة

جملة عدد 
الطالب 

بالمدرسة خالل 
 ھذا العام

مساحة 
 المبني

مساحة 
حوش 
 المدرسة

متوسط 
كثافة 

الفصل فى 
 المدرسة

 ٠.١٢ ٠.٠٠ ٠.٠٧ ٠.١٣ ٠.١٧ ٠.٠٨ ٠.٠٩ ٠.٠٨- ٠.٠٤- ٠.١١- ٠.٠٩ ٠.٠٨- اجمالي المعاییر

 *٠.٢١ ٠.٠١ ٠.٠٢ ٠.١٦ ٠.١١ ٠.٠٤ ٠.١٠ *٠.٢٣- *٠.٢٢- ٠.١٤- ٠.٠٤ ٠.٠٩- جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المعیار االول

 ٠.٠٣- ٠.١٤- ٠.٠٩- ٠.٠٣- ٠.١٤ ٠.٠٦ ٠.٠٤- *٠.٢١- *٠.٢٥- **٠.٢٨- ٠.٠٧- ٠.١٤- معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المعیار الثاني

 ٠.٠٩ ٠.٠٢- ٠.٠٦ ٠.١١ ٠.١٤ ٠.٠٥ ٠.١٢ ٠.٠٧- ٠.٠١- ٠.٠٩- ٠.١٠ ٠.٠٦- معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المعیار الثالث

 ٠.٠٥- ٠.٠٨- ٠.٠٢- ٠.٠٣- ٠.١٣ ٠.٠٤ ٠.١١ ٠.٠٩- ٠.٠٦- ٠.١٣- ٠.٠١- ٠.١٢- معاییر جودة الكتاب المدرسي: المعیار الرابع

 ٠.٠٩ ٠.٠٠ ٠.٠٨ ٠.١١ ٠.١٤ ٠.١٢ ٠.١٣ ٠.٠٤ ٠.٠٩ ٠.٠٥- ٠.٠٨ ٠.٠٥- معاییر جودة أداء المعلم: المعیار الخامس

 ٠.١٢ ٠.٠٧ ٠.١١ ٠.١٦ ٠.١٨ ٠.١١ ٠.٠٩ ٠.٠٧ ٠.١١ ٠.٠٧- ٠.١١ ٠.٠٥- دة طرائق وأسالیب التدریسمعاییر جو: المعیار السادس

 *٠.٢١ ٠.٠٦ ٠.٠٩ ٠.١٦ ٠.١٤ ٠.٠٥ ٠.٠٨ ٠.٠٩- ٠.٠٦- ٠.٠٤- ٠.١٤ ٠.٠٣- معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المعیار السابع

 ٠.١٣ ٠.٠٥ ٠.١٢ ٠.١٦ ٠.١٥ ٠.٠٩ ٠.٠٢ ٠.٠٧- ٠.٠٢- ٠.٠٨- ٠.١٢ ٠.٠٨- معاییر جودة الطالب: المعیار الثامن

 ٠.١٠ ٠.٠٢- ٠.٠٥ ٠.١٢ ٠.١٧ ٠.٠٦ ٠.٠٥ ٠.٠٨- ٠.٠٤- ٠.١٢- ٠.٠٨ ٠.٠٩- معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المعیار التاسع

 ٩٧=ن   ٠.٠٥مستوى معنویة *   ٠.٠١مستوى معنویة **
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لمستقلة المدروسة ذات االرتباط في تفسیر التباین الكلي في درجة تطبیق تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة نتائج أثر المتغیرات ا): ٧(جدول 
الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لكل من المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة لمعاییر 

 لجودة الشاملة

 مستوى الداللة )ت(قیمة  یتاقیمة ب معدل الخطأ جملة المعاییر

 ٠.٠٢١ ٢.٣٤٣-  ٠.٢٣٤-  ٠.٠٠٠ جملة الدخل الشھري للمبحوث من المصادر المختلفة

R ٠.٢٣٤ 

 )R² ( ٠.٠٥٥ 

 )R2Adj( ٠.٠٤٥ 

 ٥.٤٩٠ )ف(قیمة 

 ١/٩٦ درجات الحریة

 ٠.٠٢١ مستوى الداللة

 رفض الفرضیة

   ٩٧ =ن   ٠.٠٥مستوى معنویة *   ٠.٠١مستوى معنویة **
  

الختبار معنویة الفروق بین كل مرحلة من مراحل التعلیم األساسي لمعاییر  Kruskal-Wallis" كروسكال والیز"ناتج اختبار ): ٨(جدول 
  الجودة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد

 المعیار
 Kruskal-Wallis ریاض اطفال اعدادي ابتدائي

H متوسط الرتب رتبمتوسط ال متوسط الرتب 

 ١٣.٩١** ٥٣.١٣ ٢٩.٦٤ ٥٦.٨٩ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المجال االول

 ٢.٨١ ٤٨.٨٥ ٤١.٥٧ ٥٤.٤٨ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المجال الثاني

 ١٢.٩٦** ٥٠.٧٦ ٣١.٣ ٥٩.٠٦ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: المجال الثالث

 ١٣.٤٤** ٥٥.٤٥ ٣٠.٢٣ ٥٣.١٦ یر جودة الكتاب المدرسيمعای: المجال الرابع

 ١٤.٤٧** ٥٢.٥٩ ٢٩.٤٨ ٥٧.٧٦ معاییر جودة أداء المعلم: المجال الخامس

 ١٣.٨٥** ٥٦.١٨ ٢٩.٧٣ ٥٢.٤٨ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المجال السادس

 ١٠.٠٧** ٥٠.١٧ ٣٣.٧٣ ٥٨.١٨ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المجال السابع

 ٢٢.٥٠** ٥٦.٥٨ ٢٤.٢ ٥٥.٨٤ معاییر جودة الطالب: المجال الثامن

 ١٣.٧٥** ٥٣.٣٤ ٢٩.٦٨ ٥٦.٥٥ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: المجال التاسع

 ١٧.٤٨** ٥٣.٦١ ٢٧.٢٣ ٥٧.٩ جمیع المعاییر

 ٢=درجات الحریة ٤٤=ن ٢٢=ن ٣١=ن العدد

  ٩٧=ن   ٠.٠٥مستوى معنویة *   ٠.٠١مستوى معنویة **
  

لمعنویة الفروق بین بین المدارس المطبقة لمعاییر الجودة الشاملة وغیر المطبقة  Mann-Whitney Uنتائج اختبار مان ویتني ): ٩(جدول 
  لمعاییر لجودة الشاملة الصادرة من الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد

 المعیار
-Mann غیر معتمد معتمد

Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z  متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ١.٣٢-  ٢٧٦٢.٥ ٩٣٢.٥ ٢٧٦٢.٥ ٤٦.٠٤ ١٩٩٠.٥ ٥٣.٨ جودة السیاسة اإلداریة والتنظیمیة: المعیار االول
 ٠.٥٨-  ٢٨٦٣ ١٠٣٣ ٢٨٦٣ ٤٧.٧٢ ١٨٩٠ ٥١.٠٨ معاییر الجودة في أھداف التعلیم: المعیار الثاني

 ٣.١١-  ٢٥٢٣ **٦٩٣ ٢٥٢٣ ٤٢.٠٥ ٢٢٣٠ ٦٠.٢٧ معاییر الجودة في المناھج الدراسیة: یار الثالثالمع
 ٤.١-  ٢٤٠٢ ٥٧٢** ٢٤٠٢ ٤٠.٠٣ ٢٣٥١ ٦٣.٥٤ معاییر جودة الكتاب المدرسي: المعیار الرابع

 ٣.٤٣-  ٢٤٨٠.٥ ٦٥٠.٥** ٢٤٨٠.٥ ٤١.٣٤ ٢٢٧٢.٥ ٦١.٤٢ معاییر جودة أداء المعلم: المعیار الخامس
 ٣.٦٨-  ٢٤٤٨ ٦١٨** ٢٤٤٨ ٤٠.٨ ٢٣٠٥ ٦٢.٣ معاییر جودة طرائق وأسالیب التدریس: المعیار السادس
 ٠.٧٣-  ٢٨٤٣ ١٠١٣ ٢٨٤٣ ٤٧.٣٨ ١٩١٠ ٥١.٦٢ معاییر جودة التقویم واالمتحانات: المعیار السابع
 ١.٩٤-  ٢٦٨١ *٨٥١ ٢٦٨١ ٤٤.٦٨ ٢٠٧٢ ٥٦ معاییر جودة الطالب: المعیار الثامن

 ٢.٧١-  ٢٥٧٧ ٧٤٧* ٢٥٧٧ ٤٢.٩٥ ٢١٧٦ ٥٨.٨١ معاییر جودة مراقبة العملیة التعلیمیة ومتابعتھا: تاسعالمعیار ال
 ٢.٧٧-  ٢٥٦٧.٥ ٧٣٧.٥* ٢٥٦٧.٥ ٤٢.٧٩ ٢١٨٥.٥ ٥٩.٠٧ جمیع المعاییر

 ٩٧= ن ٦٠= ن ٣٧= ن العدد

          ٩٧=ن   ٠.٠٥مستوى معنویة *   ٠.٠١مستوى معنویة **
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  المراجع

واقع نظام ادارة الجودة ). "٢٠١٤(وان حامد ابو الریش، صف
، "الشاملة لكلیات التربیة بجامعة المملكة العربیة السعودیة

  .مجلة العلوم التربویة، العدد االول، السعودیة
دور مدیري مدارس ). ٢٠١٥(أبوحجر، أشرف شوقى صدیق 

 - التعلیم األساسي في نشر ثقافة الجودة الشاملة بمدارسھم 
یة في محافظة المنوفیة، قسم األصول دراسة میدان

  .التربویة، كلیة التربیة، جامعة السدات
درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة ). ٢٠١١(أبوعبده، فاطمة عیسى 

الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجھة نظر 
المدیرین فیھا، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، 

  .جامعة النجاح الوطنیة
معوقات تطبیق جودة البیئة ). ٢٠١٩(ز أیوب علي احمد، ناف

دراسة حالة  :التربویة في ریاض األطفال الفلسطینیة
ریاض األطفال في محافظة سلفیت، مجلة كلیة فلسطین 

  .٦٨- ٣٩، ص ٧التقنیة لألبحاث والدراسات، المجلد
نماذج اإلدارة ). ٢٠٠٩(باشیوة، لحسن عبد هللا، ونزار البرواري 

معاصرة بین متطلبات الجودة الشاملة التعلیمیة ال
، المجلة العربیة "دراسة مقارنة"والتحوالت العالمیة 

  .٣لضمان جودة التعلیم الجامعي، العدد
معاییر الجودة التربویة بین حتمیة التبني ). ٢٠١٨(دوش، أمینة 

ومعوقات التطبیق في المدرسة الجزائریة، مجلة آفاق 
  .١٨، العدد ٨٨علمیة، المجلد 

المة، فؤاد عبد اللطیف، یسري عبد المولي رمیح، خالد توفیق س
الفیل، أحمد اسماعیل، مھا صالح ابراھیم أبو الخیر 

العوامل المحددة لمعاییر جودة منظمات التعلیم ). ٢٠٢١(
االساسي بمركز دسوق محافظة كفر الشیخ، مجلة 

، ٢، العدد ٤٢اإلسكندریة للتبادل العلمى، مجلد
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آلیات تطبیق إدارة الجودة ). ٢٠١٧(دق، صفیح، قرومي حمید صا
عرض وتقییم  :الشاملة في مؤسسات التعمیم العالي
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معاییر الجودة واالعتماد في التعلیم، ورقة ). ٢٠١٩(فیصل، ندى 

نحو االعتمادیة في (عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي 
الذي یقیمھ قسم العلوم التربویة والنفسیة ) كلیات التربیة
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مؤسسات التعلیم الجزائریة دراسة تطبیقیة على 
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  .الوزراء
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Abstract: The research aimed to test the significance of the differences for the quality standards issued by 
(National Authority for Quality Assurance & Accreditation) for each of the schools that applied the 
standards of total quality and did not apply the standards of total quality, and to test the significance of the 
differences for the quality standards issued by (National Authority for Quality Assurance & Accreditation) 
for each stage of basic education, and to achieve those goals was conducted this research is in an area in the 
Faqous regon in Sharkia Governorate, and the study followed the descriptive approach. The study sample 
consisted of 97 schools, and that was a principal from each of those schools. The sample was collected by 
comprehensive inventory. The researcher took the questionnaire as a tool for the study, and data was 
collected in the period from the beginning of December in 2021 until the first of February 2022, and the 
research data were analyzed by frequency and percentages, Pearson correlation coefficient, Stepwise 
correlation analysis method, Mann-Whitney test, and Kruskal-Wallis test. There are significant differences 
between each stage of basic education in terms of quality standards issued by (National Authority for 
Education Quality Assurance & Accreditation). It was found that there were differences in all fields except 
for the second field: quality standards in education objectives. The differences were in (the first field: the 
quality of administrative and organizational policy, the third field: quality standards in school curricula, the 
fifth field: quality standards for teacher performance, the field Seventh: Standards for the quality of 
assessment and examinations, Ninth Domain: Quality standards for monitoring and following up the 
educational process, all standards) in favor of the primary stage, and the differences were in (the fourth field: 
Textbook quality standards, Sixth field: quality standards for teaching methods and methods, the eighth field: 
Student quality standards) in favor of the kindergarten stage, and all the differences were at the 0.01 
significance level, and it was also found that there were differences at the 0.01 significance level in each of 
(the third standard: quality standards in school curricula, the fourth standard: quality standards for textbooks, 
the fifth standard: quality standards the performance of the teacher, the sixth criterion: quality standards for 
teaching methods and methods) and it was in favor of the approved, i.e. those applied to the quality 
standards. There were also differences at the significance level of 0.05 in each of (the eighth criterion: 
student quality standards). The ninth standard: Quality standards for monitoring and following up the 
educational process, all standards) were in favor of the approved, i.e. those applying to quality standards. 

Keywords: Standards, total quality, schools, pre-university education 
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