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متطمبات اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى محافظة الفيوم عمى ضوء معايير 
 الهيئة القومية لضمان جودة التعميم

 إعداد 
 شيماء شعبان عبد اهلل عمي

 إشراف
 د/ منى عبد الغني عبد الستار           محمود عبدالعال      أ.م.د / ىناء احمد 

 مدرس االدارة التعميمية والتربية المقارنة    ة والتربية المقارنو المساعد    أستاذ االدارة التعميمي
 كمية التربية جامعة بني سويف       ني سويف           كمية التربية جامعة ب     

 
 المقدمة

م( لمتعميم بکافة 4102دستور جميورية مصر العربية الجديد )في ظل األىمية التي يولييا     
مؤسساتو والتي تنص عمى أن لکل مواطن الحق في تعميم عالي الجودة )دستور جميورية 

(، وحرصت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بالتعاون مع منظمة 5،4105مصرالعربية،
عمى إعداد وثيقة معايير ضمان جودة التعميم واالعتماد  UNICEFاألمم المتحدة لمطفولة "اليونيسف"

بمؤسسات )مدارس( التعميم المجتمعي، وذلک تطبيًقا لمبادئ العدالة والموضوعية بين أبناء المجتمع 
المصري، ودعًما لمصمحة المتعممين في جميع المستويات، وضماًنا لوجود فرص حياتيو تربوية فاعمة 

 (.4104أجل مستقبل ُمشرق) ناجي، في إعداد أجيال جديدة من
 -البحث: مشکمة 

تعد مدارس التعميم المجتمعي مؤسسات ُأقيمت لتحقيق مبدأ تکافؤ الفرص التعميمية، حيث       
تيدف تمك المدارس إلى توفير التعميم في المناطق األقل حظًا والمحرومة من الخدمات التعميمية في 

لتحاق بالمؤسسات التعميمية، أو الذين إلتحقوا وتسربوا منيا في مصر ، والذين لم تتاح ليم فرصة اإل
 ( سنة اعتمادًا عمى مشارکة المجتمع.02-4الشريحة العمرية من )

ورغم وجود مميزات لتمك المدارس في محاربة الفقر مثل مجانية التعميم ، توفير وجبات غذائية ،     
لدارسات وممارسة استراتيجيات التعمم النشط وقرب المبنى من سکن ا –إضافة إلى تعميم البنات 

الممتعة  إال أن ىناك العديد من المشکالت التي تحول دون تحقيق تمك المدارس ألىدافيا،)الييئة 
 (01،4104القومية لضمان جودة التعميم،

وقد ظيرت مشکالت عديدة تواجو مدارس الفصل الواحد منيا، القصور في أداء المعمم وانخفاض  
ى التحصيمي لمدارسات، وعدم مالئمة المبنى المدرسي وقمة الکوادر اإلدارية،  وارتفاع نسبة المستو 

األمية بين آباء وآميات المتعممات بالمدارس، وانخفاض دخل األسرة، وزيادة حجميا، وعدم وجود 
يدفعين  تغذية أو حوافز لممتعممات ، وقمة اىتمام المعممات بالمتعممات ومعاممتين معاممة سيئة مما

 (4113،000إلى کثرة التغيب عن المدرسة أو ترکيا نيائيًا. ) فاطمة عبد الغنى ،
ومن خالل ما سبق عرضو، استشعرت الباحثة بوجود قصور في تطوير مدارس التعميم      

م( مع مسئولي الجودة 00/0/4106بتاريخ )  المجتمعي، ولقد قامت الباحثة بإجراء مقابمة شخصية
بين من المقابمة التأکيد عمى وجود وثيقة لممعايير بالتعميم المجتمعي ولکنيا غير مطبقة، باإلدارة وت

وکذلك تقابمت مع بعض مسئولي التعميم المجتمعي تبين عدم إلماميم بمفاىيم الجودة ، إضافة إلى 
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م يتم ذلك لم تتقدم أي مدرسة إلى االعتماد ولم يتم تدريب الموجيين عمى تمك المعايير ، وکذلك ل
تدريب الميسرات عمى تطبيق أعمال الجودة ، ومن ثم ال يوجد استعداد أو تأىيل لتمك المدارس فى 

 الوقت الحالى .
 أسئمة البحث :

 يحاول البحث الحالى اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالى :
القومية  ما متطمبات اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى محافظة الفيوم عمى ضوء معايير الهيئة

 لضمان جودة التعميم  ؟
 وقد تفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

 ما اإلطار المفاىيمي لمتعميم المجتمعي ؟ .0
ما متطمبات تطبيق معايير اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى محافظة الفيوم عمى ضوء معايير  .4

 الييئة القومية لضمان جودة التعميم  ؟
المقترحة لتطبيق معايير اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى محافظة الفيوم عمى  ما التوصيات .1

 ضوء معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم ؟
 -البحث: أهداف

 التعرف عمى مفيوم وأىمية وأىداف مدارس التعميم المجتمعي. .0
 .محافظة الفيومالتعرف عمى متطمبات تطبيق معايير اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى  .4
وضع تصور مقترح لتطبيق معايير اعتماد مدارس التعميم المجتمعي فى محافظة الفيوم عمى ضوء  .1

  معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم
                                                                     -البحث: أهمية .2

م لمتعميم بکافة مؤسساتو، وحرص 4102مصر العربية الجديد تمبية لما يوليو دستور جميورية   -
الييئة القومية لضمان جودة التعميم واإلعتماد بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لمطفولة 

   "اليونيسف"عمى إعداد وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات )مدارس التعميم المجتمعي(.
 -البحث: منهج
الحتتتالي المتتتنيف الوصتتتفي لمناستتتبتو لطبيعتتتة البحتتتث، فيتتتو ال يتوقتتتف عنتتتد وصتتتف استتتخدم البحتتتث      

نما يتعدى إلى التحميل والتفسير.  الظاىرة أو المشکمة وا 
 -: البحث أدوات

قامتتت الباحثتتة بتصتتميم استتتبانة ُطبقتتت عمتتى عينتتة متتن الميستترات بمتتدارس التعمتتيم المجتمعتتي، وبعتتض 
 تمفة بمحافظة الفيوم.موجيي المدارس باإلدارات التعميمية المخ

 -البحث: حدود
إشتتتممت عمتتى بعتتض ميستترات التعمتتيم المجتمعتتي، وکتتذلک بعتتض متتوجيين متتدارس  -الحددد البشددري  

 التعميم المجتمعي باإلدارات التعميمية بمحافظة الفيوم.
 إقتصرت البحث عمى بعض مدارس التعميم المجتمعي بمحافظة الفيوم. -الحد المکاني 

 : الدراسات السابقة
تفعيتتل دور التعمتتيم المجتمعتتي فتتي تنميتتة التتوعي بعنددوان  6116هددانم لالددد محمددد محمددد سددميم   -1

 البيئي.
 ىتتدفت الدراستتتة إلتتتى :  توعيتتة الدارستتتات والمعممتتتات بأىميتتة المحافظتتتة عمتتتى البيئتتة والحتتتد متتتن التمتتتوث
بجميع صوره و التعرف عمى أىم صيغ التعميم المجتمعي وفمسفتو وأىدافو ، ومفيوم ومبتررات وأىتداف 
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وأبعاد التربية البيئية والوعي البيئي.واستتخدمت  الدراستة المتنيف الوصتفي كمتا استتخدمت دراستة الحالتة 
تزويتد الدارستات  كأحد أساليب المنيف الوصفي بيدف التعمق في دراسة الظاىرة وتوصمت الدراسة الي

 بمعمومات ومعارف عن :
التمتتتوث البيئتتتي أستتتبابو وأنواعتتتو وستتتبل مواجيتتتتو. واجثتتتار الستتتمبية الناتجتتتة عتتتن اإلفتتتراط فتتتي إستتتتتخدام 

تصتحي  بعتض الستموكيات والعتادات  -التكنولوجيا الحديثة .وتنمية اإلتجاه اإليجابي نحو البيئة مثتل : 
 )تيالك المتتوارد ورمتتي القمامتة فتتي التتترع والمجتتاري المائيتتة .إستت الخاطئتة تجتتاه البيئتتة مثتتل اإلستراف فتتي

 (4104سميم، ىانم)
بعنوان "دور منظمتات المجتمتع المتدني فتي دعتم متدارس ( 6117)  جيهان إبراهيم عميدراسة  -16

 التعميم المجتمع.
ىدفت الدراستة  إلتى التعترف عمتى دور منظمتات المجتمتع المتدني فتي دعتم متدارس التعمتيم المجتمعتي، 

واستخدمت الدراسة المنيف الوصفي وطبقت استتبانة، بيتدف الوقتوف  وتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية؛ 
 عمى: دور منظمات المجتمع المدني في مدارس التعميم المجتمعي )مدارس الفصل الواحد(.

وقتتتد أشتتتارت نتتتتائف البحتتتث إلتتتى: وجتتتود اختالفتتتات بتتتين رأي ميستتترات الفصتتتل الواحتتتد، ورأي منظمتتتات  
 د. .وترجع ىذه االختالفات إلى األسباب التالية:المجتمع المدني في مدارس الفصل الواح

 ( اقتع ىتذه المتدارس كمتا يرونتو يوميتاً الميسرات أكثر معايشة لمعمميتة التعميميتة؛ فيتم يرصتدون و  -0
 )4107حسن، مصطفى حسين)

التعترف عمتي اإلطتار الفكتري لمتعمتيم : بعندوان  6119 دراسدة مطدطفي حسدين محمدود حسدن -11
 المجتمعي

ىتتدفت الدراستتة إلتتى التعتترف عمتتي اإلطتتار الفكتتري لمتعمتتيم المجتمعتتي، وأىتتم المعوقتتات التتتي يمكتتن أن  
تواجييتتا متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي بمحافظتتة ستتوىاج، ووضتتع تصتتور مقتتترح لتطتتوير متتدارس التعمتتيم 
ة المجتمعتي. واعتمتتد الباحتتث عمتي المتتنيف الوصتتفي ، وعمتي أداة االستتتبانة، وتوصتتمت الدراستة إلتتى عتتد

 توصيات من أىميا: 
مراعاة الفروق الفرديتة بتين الدارستين، وتعزيتز ثقتة الدارستين بأنفستيم وتزويتدىم بالميتارات الحياتيتة ،  -

حستتن، (وصتترف حتتوافز ماديتتا ومعنويتتا لتشتتجيعيم عمتتي الدراستتة ،وتتتوفير عتتدد مناستتب متتن المتتوجيين. 
 ) 4107,مصطفى

 ثانيا: الدراسات األجنبية
   Aruhu  &Giles 2016 دراسة  -0

School Planning Incommunity High Scooles in the Soliman Island Exploring 
Factors that in fluenince Principals 
ىتتدفت الدراستتة  إلتتى الكشتتف عتتن التخطتتيط المدرستتي فتتي المتتدارس المجتمعيتتة: ، واستتتخدمت الدراستتة 

المتتتدارس والتتتدعم وضتتترورة تقتتتديم بتتترامف  المنيجيتتتة الثانويتتتة فتتتي جتتتزر ستتتميمان متتتن وجيتتتة نظتتتر متتتدراء
التطتتتوير المينتتتي النوعيتتتة المقابمتتتو، وأشتتتارت النتتتتائف التتتى ضتتترورة تقتتتديم بتتترامف التطتتتوير الينتتتي والتتتدعم 

 (Aruhu, G. (2016) 107-121 )المستمر لمدراء المدارس الثانوية المجتمعية
األساستتي ىتتتل دور منظمتتات المجتمتتع المتتدني فتتي تتتوفير التعمتتيم  Ross (2017)دراسددة  -4

مكمتل أم بديل " ىتدفت الدراسة إلى التعرف عمى منظمات المجتمتع المتدنتتي فتتي تتتوفير فترص تعميميتة 
لألطفتتتتال فتتتتي ستتتتن اإللتتتتزام وتوصتتتمت الدراستتتة إلتتتى أن المنظمتتتات غيتتتر الحكوميتتتتة استتتتطاعت أن تتتتوفر 

تعانيتتتو الحكومتتتات الوطنيتتتة متتتن فتترص تعمتتيم لمفئتتات الميمشتتتة ولألطفتتتال فتتتي ستتتن اإللتتزام نتيجتتتة لمتتتا 

https://0710g6gl6-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%8A
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مشتكالت سياسية واقتصادية وأن متا يقتدم ىتو تتعتمتيتم متتوازي ومستتقل عتن التعمتيم الحكتومي وأنتو ينبغتي 
   (Rose  2017 ) أن يحدث تكامل ودمف بينيم

" دور المتدارس الريفيتة والتعمتيم المجتمعتي فتي  Patterson, London (2014)دراسددة  -1
 المحافظة عمى البيئة وخدمة المجتمع اليندى

ىتدفت الدراسة  إلى التعرف عمى دور المدارس الريفيتة والتعمتيم المجتمعتي فتي الحفتاظ عمتى البيئتة  
قيتتق وخدمتتة المجتمتتع المحمتتي . وتوصتتمت الدراستتتة إلتتتى وجتتتود دور كبيتتر لمتعمتتيم المجتمعتتي فتتي تح

العدالتتة التربويتتة واإلجتماعيتتتة فتتتي المتتن  اطمتتق الريفيتتتة بتتتوفير فتترص تعميميتتة متكافئتتتة وأنتتتو تعتمتيتتتم 
 )بيئتتتى يمكتتتن متتن خاللتتو المحافظتتة عمتتى البيئتتة ومواردىتتتا متتتن ختتتالل تعمتتيم جميتتتع أفتتتراد المجتمتتع

London, Paterson2014)  
 البحث: محاور
 لمبحث: النظري اإلطار : األول المحور

   المجتمعي: التعميم مدارس حول المفاهيمي اإلطار         -
   Community -المجتمعي: التعميم     -1

ىتتو جممتتة البتترامف التعميميتتة التتتي تعتتدىا وتتتديرىا التتوزارة أساًستتا، وجيتتات ومؤسستتات أختترى لخدمتتة      
نة التذين لتم يمتحقتوا ست02-4المجتمع المحمي، حيث تعمتل عمتى تتوفير تعمتيم مناستب لألطفتال متن ستن

بتتتالتعميم األساستتتي أو متتتن تستتتربوا منتتتو، واالحتفتتتاظ بيتتتم فتتتي مدارستتتيم حتتتتى إکمتتتال المرحمتتتة التعميميتتتة 
خاصتتتة فتتتي المنتتتاطق الريفيتتتة والحضتتترية الفقيتتترة والعشتتتوائية والنائيتتتة والمحرومتتتة متتتن الخدمتتتة التعميميتتتة 

متتتدارس المجتمتتتع، والمتتتدارس ونمتتتوذج ىتتتذا النتتتوع متتتن المتتتدارس فتتتي مصتتتر: متتتدارس الفصتتتل الواحتتتد، و 
الصديقة لمفتيات، ومدارس األطفتال ذوي االحتياجتات الخاصتة، ومتدارس أطفتال الشتوارع )األطفتال بتال 

 مأوى/األطفال ذوي الظروف الصعبة(
 (.6،4115)وزارة التربية والتعميم،

 -: المجتمعي التعميم مدارس فمسفة      -6
 التعميمية إلى المناطق المحرومة )البعيدة والفقيرة(.العمل عمى توصيل الخدمات      -0
دارة المدرسة من خالل تقديم المکان   -4 المشارکة المجتمعية الفعالة لممجتمع المحمي في إنشاء وا 

 المناسب لإلنشاء وتيسير إحتياجاتيا.
مك المدارس المرونة الکبيرة فى الوقت والمنيف وطرق التدريس واإلسراع التعميمي، ومالئمة ت   -1

 لمظروف الخاصة لممتعممين ومجتمعاتيم .
القبول الواض  داخل ىذه المجتمعات والذى أدى إلى رغبة واضحة لممساىمة فى نجاح وظيفة    -2

 (.4100،514المدرسة )رضا،
 العمل عمى سد أخطر منبع لألمية بأسموب يالئم الظروف البيئية المختمفة.  -3
تطبيق العممى لممعمومات والمفاىيم التى يدرسيا وتدريبيم عمى التعامل تدريب التمميذات عمى ال  -4

 (.435،4101مع األجيزة الحديثة المرتبطة بتنفيذ التدريبات المينية )نجدة،
ومن خالل ما سبق يتض  أن فمسفة التعميم المجتمعي اشتممت عمى العديد من الجوانب التي تخدم   

سييالت لمدارسين ومالئمة تمک المدارس لظروفيم االجتماعية العممية التعميمية وتوفر کافة الت
کسابيم العديد من  والبيئية، والعمل عمى تدريبيم عمى المشروعات الصغيرة، وتنمية تفکيرىم، وا 

 الميارات العممية والحياتية، وايضا مشارکة المجتمع المحمي في دعم ونجاح العممية التعميمية.
 -: عيالمجتم التعميم أهداف    -1



  

   

  
 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  أبريلعدد 

 2022 الثالثالجزء 

 

303 

ييدف التعميم المجتمعى إلى تحقيق استثمار وقدرات المجتمتع فتي أنشتطة التعمتيم ودفتع العمميتات       
التعميميتتة وزيتتتادة فاعميتتتة األداء التعميمتتتي وتنميتتتة الميتتتارات المحميتتتة لمنيتتتوض بخدمتتتة المتتتدارس متتتع متتتد 

ليد التي تحد من تعمتيم األطفتال الخدمة التعميمية لممناطق األکثر احتياجًا ومقاومة بعض العادات والتقا
( وتتتتوفير تعمتتتيم مناستتتب ألطفتتتال الشتتتوارع، واألطفتتتال العتتتاممين فتتتي مصتتتر، 4116،37)أحمتتتد ؛بتتتدري،

وتطبيتتتق نمتتتوذج تربتتتوى متتترن يتتتتي  فتتترص التعمتتتيم متتتن جديتتتد لألطفتتتال فتتتي ظتتتروف صتتتعبة، وتوستتتيع 
عتادة إلحتاق  اإللتحاق بالتعميم لألطفال المحرومين نتيجة ظتروف الفقتر، أو العمالتة أو فقتدان العائتل، وا 

أطفال الشوارع بتالتعميم الرستمي، أو اختيتار مينتة مناستبة ليتم، والستعي لتدمف أطفتال الشتوارع اجتماعًيتا 
  (.7،4101في بيئة سميمة أو تقديم الدعم والمساندة النفسية واإلجتماعية لألطفال  ) اليونيسيف،

، أنو يمثل فرصة ثانية خاصة لمفتيات لکسر  ومما سبق يتض  أن من أىداف التعميم المجتمعي  
حاجز العادات والتقاليد التي تمنعين من التعميم سواء من زواج مبکر أو أداء الواجبات المنزلية أو 
العمل في الزراعة مع األسرة، لذلك کان من أىداف التعميم المجتمعي الرئيسية وىي مناسبتو لتمك 

   الظروف المجتمعية.
 -:المجتمعي التعميم زاتمرتک       -4

 يرتکز التعميم المجتمعي عمى عدة نقاط وىي کاألتي:
التحول من المسئولية الحکومية لمتعميم إلى المسئولية المجتمعية، بما يؤکد دعم قطاعات  -(0)

 المجتمع کافة.
 ( التعمم المتمرکز حول المتعمم، بيدف تحسين المعارف، والميارات، واإلتجاىات، والقيم .4)
( ربط التعميم المقدم بالمجتمع باحتياجاتو ومد الخدمة التعميمية إلى المناطق األکثر احتياًجا، 1)

 وبخاصة القرى والنجوع.
الترغيب في التعميم من خالل جذب وتشويق الدارسات من خالل إعداد برامف تناسب قدراتيم  ( 2)

 (.03،4102وظروفيم )الييئة القومية لضمان الجودة،
 اء فرص لممتسربين، والمتسربات من التعميم.( إعط3)

ومع توافر ىذه القواعد والمرتکزات، ومع تمتع المدرسة باألدوات والموارد الکافية والتنظيم الجيد فأن 
 Coalition for Community Schoolsقدرتيا عمى األداء تکون أکبروأفضل من غيرىا )

(2007),P.201) 
 :المجتمعي التعميم طيغ    -5
ىناک صيغ مختمفة لمتعميم المجتمعي تسعى جميعيا إلى تحقيق تکافؤ الفرص التعميمية بين     

 األناث والذکور، وىي کاجتي:
    الواحد الفطل مدارس -1

مدرسة ذات الفصل الواحد لمفتيات  111م بإنشاء 05/01/0771بتاريخ  433صدر قرار وزاري رقم 
-6بالتعميم األساسي أو تسربن منو في الشريحة العمرية منالستيعاب الفتيات الالتى لم يمتحقن 

(، مع الترکيز عمى 4101سنة لسد منابع األمية وخاصة بين اإلناث )اإلدارة العامة لإلحصاء،02
القرى والنجوع والکفور والمناطق النائية ، ثم توالى إنشاء مدارس الفصل الواحد، وفي عام 

مدرسة لمفصل الواحد بعدد فصول  036فظة الفيوم م بمغ عدد المدارس في محا4106/4107
إناث، وبمغ عدد المعممات  2400من الذکور و011منيم  2120، وبمغ عدد الدارسين044

 (.4107ميسرة عمى مستوى المحافظة )مديرية التربية والتعميم،  463)الميسرات(
 -: المجتمع مدارس -6
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باليونيسيف مبادرتو الخاصة بتربية المجتمع من خالل نموذج م بدأ برنامف التربية 0774في عام     
)مدرسة المجتمع ( في أربع قرى صغيرة بصعيد مصر، وذلک بتوقيع إتفاقية ُمشترکة مع وزارة التربية 
والتعميم لتنفيذ ىذه التجربة عمى أن يقوم قسم التربية باليونيسيف بميام التصميم واإلنشاء والتنسيق 

رسة المجتمع، وتؤکد مدارس المجتمع عمى ضمان إلتحاق کل طفل بالمدرسة الخاص بنموذج مد
وبخاصة البنات مع تشجيع االعتماد عمى الذات والمصادر الغير حکومية في توفير وصيانة المباني 

نتقاء المعمم الميسر )أحمد؛بدري، ( وتتعاون ىذه المدارس مع مؤسسات 51، 4116المدرسية وا 
والطالب والمعممون وأعضاء المجتمع في إتخاذ القرارات الالزمة لدعم تعمم  المجتمع، وتشارک األسر

 .(Jan Spihe Kenna, 2010, p.2الطالب وحل المشکالت المجتمعية )
 -: الطغيرة المدارس      -1
تعد المدارس الصغيرة نموذجًا لمساىمة رجال األعمال والجمعيات األىمية وىيئات خدمة وتنمية     

ي نشر التعميم األساسي وتحقيق العدالة التربوية بين أبناء المجتمع الواحد مما يتطمب تبني المجتمع ف
مشروع بناء المدارس الصغيرة بالجيود الذاتية وخاصة في المحافظات الفقيرة والنائية )المرکز القومى 

محافظتي  م في0775( ، وقد بدأ العمل في إنشاءىا منذ 55،  4116لمبحوث التربوية والتنمية، 
الفيوم وسوىاج، بإشراف کل من ىيئة کير الدولية، )اختيار المکان واختيار وتأىيل الميسرات 
وتشکيل مجالس األميات، وتنظيم حمالت لتوعية األىالي، توفير األثاث( وزارة التربية والتعميم 

ية المجتمع )توفير الکتب ودفع أجور الميسرات، توفير التغذية والتأمين الصحي ( جمعيات تنم
)تجميع شيادات ميالد األطفال، وتوفير مبنى المدارس، والخامات الالزمة لمتدريس( وتقبل األطفال 

سنة من الفتيات المتسربات من التعميم األساسي أو من لم يمتحقن بو لبعد المدارس  04إلى  3,6من 
 (07، 4104االبتدائية أو لظروف أخرى )الييئة القومية لمجودة،

 -: لمفتيات الطديقة لمدارسا    -4
( قامت الوزارة ببناء عدد من المدارس 4115 -4114تطبيقًا لممبادرة المصرية لتعميم البنات )    

 –المنيا  –بنى سويف  –الصديقة لمفتيات في بعض قرى "وکفور ونجوع سبع محافظات ىي )الفيوم 
ة التعميم بين الذکور واإلناث )المرکز الجيزة ( والتي تتض  فييا فجو  –البحيرة  –سوىاج  –الفيوم 

(، والمدرسة الصديقة ىي "المدرسة التي تکون محببة وجاذبة لمطفل، 55، 4116القومي لمبحوث، 
وتصب  المکان الذي ُيمبي جميع إحتياجاتين وجعمو يفکر في العودة إلييا، حتى بعد إنقضاء فترة 

(، وتيدف المدارس الصديقة 4،4101")ىناء،الدوام الرسمية ضمن أنشطة صفية وغير صفية متنوعة
إلى إکساب الفتيات ميارات حياتية أساسية مطموبة لإلسيام الفعال في التنمية وذلک من خالل 
تحويل مقررات وزارة التربية والتعميم المصرية لممرحمة االبتدائية إلى أنشطة جذابة تساعد األطفال 

د المدارس الصديقة لمفتيات في عام (، ويصل عد01،4102عمى التعمم الذاتي)صابر،
، أما بالنسبة لعدد الدارسين 014مدرسة وعدد فصوليا  64م بمحافظة الفيوم إلى 4106/4107

من المعممون 040من اإلناث، ويقوم بتعميميم 0247ذکور و467منيم 4006فيصل عددىم إلى 
         (.4106/4107من المعممات )مديرية التربية والتعميم،005معممين و2منيم 

 -: المجتمعي بالتعميم االهتمام مبررات  -6
يتميز التعميم المجتمعي عن التعميم التقميدي بأنو أکثر فاعمية وأکثر أمًنا خاصة لمفتيات في مراعاتو   

 -لظروف األسر الفقيرة والبعيدة ونذکر من ىذه المبررات ما يمي:
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وتربوية متکاممة تسيل وتوجو وتنفذ الجيود النظر إلى المدرسة باعتبارىا وحدة مؤسسية     -0
والمبادرات اليادفة إلى إتاحة الظروف المناسبة لتحقيق تعمم وثيق الصمة بحياة الطالب وثقافتيم 

 .(134،4101)إسالم،
التعميم المجتمعي وسيمة قوية لتقميل اجثار السمبية لمعزل االجتماعى والثقافى إلى جانب العزل   -4

 (45، 4102ؤسسات التعميمية )التقرير العالمي لرصد التعميم لمجميع ، الداخمى في الم
المشارکة المجتمعية في التعميم استراتيجية تعمل عمى زيادة تحصيل الطالب، وکذلک تحقيق    -1

جودة التعميم، مما يؤدي إلى تحسين العممية التعميمية، حيث أن مشارکة أولياء األمور والمجتمع في 
 (.316،4117تأثير إيجابى عمى نتائف الطالب .)رشيدة، التعميم ليا 

تحقيق التکامل والتنوع والمرونة بين المراحل والمسارات المختمفة لمنظم التعميمية وبين البنى    -2
والمضامين التربوية، في إطار رؤية عالمية موحدة لمتعميم األساسي کطريقة لتنمية فرص تعمم لمجميع 

 (.4116،ونيسيفدة العالمية )مکتب اليتقسم بالمساواة والجو 
إرتفاع نسبة اليدر في مرحمة التعميم األساسي ممثاًل في زيادة أعداد الراسبين والمتسربين والذى    -3

% 4,2%واإلعدادى4يقدر أعدادىم مئات اجالف حيث تصل نسبة التسرب فقط في التعميم اإلبتدائى 
 Coalition for Community School,2010,P3(. 4117)وزارة التربية والتعميم،

من خالل ما سبق من مبررات، يتض  أن إرتفاع نسبة اليدر في مرحمة التعميم من تسرب      
ورسوب إلى جانب قمة االستيعاب من أىم مبررات اإلىتمام بالتعميم المجتمعي من جانب الدولة 

ک الفئات المحرومة بشکل يحقق جودة في وذلک بالتوسع في تمک المدارس الغير تقميدية لخدمة تم
 التعميم إلى جانب قمة في التکمفة.

 معايير جودة التعميم المجتمعي ومتطمبات تطبيقها
م لمتعميم بكافة 4102في ظل األىمية التي يولييا دستور جميورية مصر العربية الجديد 
عاون مع منظمة األمم مؤسساتو، حرصت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بالت

عمي إعداد وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد  UNICEFالمتحدة لمطفولة "اليونيسف" 
مؤسسات مدارس التعميم المجتمعي، وذلك تطبيقًا لممبادئ العادلة والموضوعية بين أبناء 
ل المجتمع المصري، وضمانًا لوجود فرص حياتية تربوية فاعمة في إعداد أجيال جديدة من أج

 ( 1( ص 4102مستقبل مشرق )الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد )
لذا كانت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد حجر الزاوية في تأىيتل ىتذه المؤسستات 
لالعتمتتتتاد وتحستتتتين جتتتتودة الفاعميتتتتة التعميميتتتتة بيتتتتا، بمتتتتا يتتتتنعكس عمتتتتي تنميتتتتة قتتتتدرات وميتتتتارات 

متتن أجتتل  -خاصتتة الفتيتتات  -تتتت  ليتتم فتترص االلتحتتاق بتتالتعميم النظتتامي  المتعممتتين التتذين لتتم
تحقيتتتق مخرجتتتات التتتتعمم المستتتتيدفة، )المجمتتتس القتتتومي لألمومتتتة والطفولتتتة مبتتتادرة تعمتتتيم البنتتتات  

4102 ) 
وستتوف نتنتتاول فتتي ىتتذا الفصتتل الجتتودة واالعتمتتاد لمتعمتتيم المجتمعتتي وأىتتدافيا، ومعتتايير جتتودة 

 وائد ومزايا جودة التعميم المجتمعي باالضافة الى متطمبات تطبيقيا.التعميم المجتمعي، وف
 أهمية معايير الجودة في التعميم المجتمعي 

تعد معايير الجودة فى التعميم المجتمعى ومتطمبات تحقيقيا بمدارس التعميم المجتمعى يعد 
الوطن لما لو من دور  تطوير لممنظومة التعميمية واالرتقاء بكفاءتيا ومن أىم القضايا التي تيم

عظيم في رقي وتقدم المجتمع وبناء اإلنسان المصري، القادر عمى التعامل مع معطيات 
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العصر، وما يشيده من تغيرات وتطورات متسارعة، وال خيار أمامنا في ظل ىذه التحديات إال 
 بناء ىذا اإلنسان باعتباره وسيمة التنمية، وغايتيا المنشودة

أتي أىمية وضرورة إحداث نقمة نوعية في تعميمنا المصري، تتجاوز ومن ىذا المنطمق ت
المفاىيم والممارسات التقميدية، واالنطالق إلى آفاق أرحب بمفاىيم عصرية باتت تفرض 

 نفسيا، والتي يعمل العالم المتقدم من خالليا .
والمؤشرات،  لذا وضعت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، مجموعة من المعايير

 التعميمية، المؤسسات احد التعميم المجتمعي بكون ان عمي لجودة التعميم المجتمعي، لحرصيا
جودة تعميميا، حيث يمكن من خالل تفعيل تمك  وتحسين التطوير، يد ليا تمتد ان يجب التي

المشاركة المعايير تجويد االداء داخل تمك المدارس وتحسين األداءات التعميمية، وتفعيل 
 .المجتمعية بصوره اكثر فاعمية

 ( vincent A .Anfargret, 2016,P,90) 
وحيث أن الييئة قامت بإعداد تمك الوثائق واألدلو التدريبية والتوضيحية واإلرشادية ، فتقوم 
المدرسة بأداء دورىا بمساعدة المختصين والمعنيين بتفعيل تمك المعايير، وحيث أن المعيار 

مل عمى مؤشر أو أكثر ، والمؤشر يمكن أن يشمل أكثر من ممارسة ، وأن يمكن أن يشت
المعيار والمؤشرعبارة عن عبارت وصفية تصف األداءات ونتيجة لذلك يتم تفعيل المؤشرات 

  (4102الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد) (-والمعايير، فيما يمي:
 ح( شروط التقدم لالعتماد:

العتمتتتاد متتتن الييئتتتة بحتتتب التحقتتتق متتتن أن المؤسستتتة التعميميتتتة المعنيتتتة تتمتتتتع باألىميتتتة التقتتتدم بطمتتتب ا
 األزمة، وذلك من خالل استيفائيا لمضوابط التالية:

 الحصول عمى موافقة الجية التابعة ليا المؤسسة مباشرة عمى طمب التقدم لالعتماد. - 
احتدة عمتى األقتل، أو أتمتت دورة دراستية أن تكون المؤسستة قتد منحتت شتيادة دراستية تعميميتة مترة و  - 

 متكاممة.
أن يكون لدييا من واقع السجالت المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخمية، وتقارير تقييم  -

م ، 4116الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد: ، (ذاتية سنوية ، وخطط لتحسين األداء بيما
 ). 4ص

د تحتتد مؤسستتات التعمتتيم المجتمعتتي صتتعوبة فتتي الوفتتاء بيتتذه الشتتروط فمكتتي وفتتي ظتتل الوضتتع التتراىن قتت
تحصتتل عمتتى موافقتتة اإلدارة التعميميتتة التابعتتة ليتتا البتتد أن تقتتوم اإلدارة أوال بنشتتر التتوعي بثقافتتة الجتتودة 
والمعايير بتمك المؤسسات، وتوفير كافة المقومتات التتي تكفتل استتكمال أوجتو القصتور بيتا، أمتا الشترط 

ي فغالبيتتة تمتتك المؤسستتات تستتتوفيو بالفعتتل ، وبالنستتبة لمشتترط األخيتتر فيتتو يتطمتتب أن يتتتوافر بتمتتك الثتتان
المؤسسات کوادر بشرية مؤىمة قادرة عمى وضع خطط استراتيجية تقيتيم ذاتتي ، ممتا يتطمتب تغيتر تمتك 

 الشروط بشروط قابمة لمتطبيق تتالءم وطبيعة تمك المؤسسات.
 د( إجراءات االعتماد: 

الييئتتتتة القوميتتتتة لضتتتتمان جتتتتودة التعمتتتتيم واالعتمتتتتاد إجتتتتراءات حصتتتتول المؤسستتتتة التعميميتتتتة عمتتتتى  تحتتتتدد
 االعتماد: 

 ). 6م ، ص4116الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد: ، (
 يشير الشكل السابق إلى إجراءات االعتماد في مصر تتضمن ثالث مراحل رئيسة :

 مرحمة التقدم لالعتماد: -1 
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تتقدم المؤسستة التعميميتة لمييئتة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم واالعتمتاد بطمتب االعتمتاد معتمتدا   - 0
 من الجية التابعة ليا مباشرة.

فتتي حالتتة استتتيفاء المؤسستتة لمشتتروط  -تخاطتتب الييئتتة المؤسستتة رستتميا بمتتا يفيتتد قبتتول الطمتتب    -4
 األزمة الستكمال اإلجراءات .المؤىمة لمتقدم لطمب االعتماد وتحدد ليا المدة الزمنية 

 تسدد المؤسسة التعميمية رسوم التقدم لالعتماد التي يحددىا مجمس إدارة الييئة .   - 1
تقدم المؤسسة التعميمية لمييئة ممف االعتمتاد، متضتمنا البيانتات والدراستات التتي نثبتت استتيفائيا   - 2

 لمعايير االعتماد
 مرحمة الترشيح لالعتماد: -6
 شكل الييئة فريق المراجعة الخارجية .ت   - 0
 الزيارة التنسيقية )التمييدية لممؤسسة التعميمية   - 4
 الزيارة الميدانية لممؤسسة التعميمية   - 1
 تسميم تقرير المراجعة إلى الييئة.   - 2
 مرحمة قرار االعتماد: -1 
أحتتد القتترارات التاليتتةمن  االعتمتتاد: إخطتتار المؤسستتة التعميميتتة بنتيجتتة التقتتويم والمراجعتتة، متضتتمنة   -

خطتتتتار التتتتوزارة والجيتتتتات المعنيتتتتة،  وتقتتتتوم الييئتتتتة بتتتتإعالن ذلتتتتك فتتتتي ستتتتجالتيا وموقعيتتتتا اإللكترونتتتتي، وا 
وتخضتتع المؤسستتة ختتالل فتتترة صتتالحية شتتيادة االعتمتتاد )خمتتس ستتنوات( لممتابعتتة والمراجعتتة الدوريتتة، 

 ).۹۷۹-۹۷۹ص ص , ۰۲0۸ , لمتأكد من استمرارية مقومات االعتماد)إبراىيم
تأجيتتتتل القتتتترار: وذلتتتتك حتتتتتى تتتتتتمكن المؤسستتتتة متتتتن استتتتتيفاء كافتتتتة المعتتتتابير بمستتتتتوى الجتتتتودة  .أ 

 المطموب، ليتم إعادة عممية التقويم مرة أخرى.
عدم االعتماد: وذلك لعدم استيفاء المؤسسة التعميميتة لممعتايير، وال يجتوز ليتا التقتدم لالعتمتاد  .ب 

 قرار منع االعتماد. مرة أخرى قبل مرور عام من تاريخ
إعتتادة  -كمتتا ستتبق القتتول -وبتتالنظر إلتتى ىتتذه اإلجتتراءات بالنستتبة لمؤسستتات التعمتتيم المجتمعتتي، فالبتتد 

 النظر في شروط التقدم لالعتماد، وفي المعايير التي عمى المؤسسة استيفاؤىا لمتقدم لالعتماد، كما
صغيرة جدا و الفقيرة لمغاية، وتعديل يجب أن تتحدد شريحة مالية مناسبة العتماد تمك المؤسسات ال

ا، وأدواتيا، وعدد من ھبعض إجراءات الزيارة الميدانية، وما يجب أن تتضمنو خطو الزيارة ، ومد ت
 يقومون بيا

 ) ۰۲01حممي ( 
 ه( معايير االعتماد ومجاالتها:

، رغتتتم  تتفتتتق جميتتتع المتتتداخل المستتتتخدمة عالميتتتًا فتتتي عمميتتتة تقتتتوم واعتمتتتاد المؤسستتتات التعميميتتتة
تنوعيتتا عمتتى أن االعتمتتاد يجتتب أن يركتتز بصتتفة أساستتية عمتتى ضتترورة التحقتتق متتن قتتدرة المؤسستتة 

المركتتز  (التعميميتتة عمتتى األداء بكفتتاءة ، لتحقيتتق رستتالتيا التتتي تفستتر أستتباب وجودىتتا فتتي المجتمتتع
 ) 4104. القومي لمبحوث التربوية والتنمية

واالعتمتتاد بحتتاالت لقيتتاس جتتودة مؤسستتات  وقتتد وضتتعت الييئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة التعمتتيم
التعميم قبتل الجتامعي كمتطمتب أساستي العتمادىتا، ثتم تتم تحديتد معتايير كتل منيتا ومؤشتراتيا، 
متتتتع وضتتتتع مقتتتتاييس التقتتتتدير ليتتتتا وأيضتتتتًا أدلتيتتتتا وشتتتتواىدىا، وفيمتتتتا يمتتتتى نستتتتتعرض المعتتتتايير 

م، ص ص 4104ني، ىتا (والمؤشرات والممارسات المعايير المؤشرات الممارسات كتاألتى : 
۹۸۲:۹۹۲ ) 
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 :المعيار األول : بيئة التعمم 
( ولكنتو يشتير عتادًة إلتى ستياق الفصتل الدراستي)  يستخدم ىذا المصطم  بشتكل عتام بتدال متن .ج 

عميميتتة التتتي يعتتاني منيتتا الطالتتب والتتتي تشتتمل مجموعتتة متنوعتتة متتن ثقافتتات التعمتتيم يرأستتيا الفمستتفة الت
الخصائص وكيفية تفاعل الفرد وىياكتل اإلدارة، والفمستفة، بتالمعنى المجتمعتي قتد تشتير بيئتة التتعمم إلتى 

 (4104،044)زعموك، .ثقافة السكان الذين تخدميم وموقعيم
استتخدام أستاليب وأنمتاط التتعمم والتنظتيم والمؤسستة التعميميتة  وبيئات التتعمم متنوعتو لمغايتة فتي .د 

تشتتتتمل ثقافتتتتة وستتتتياق المكتتتتان أو المنظمتتتتة عمتتتتى عوامتتتتل مثتتتتل طريقتتتتة التفكيتتتتر أو التصتتتترف أو العمتتتتل 
لبيئتتتة التتتتعمم مثتتتل المؤسستتتة التعميميتتتة، تحتتتتوي عمتتتى عوامتتتل مثتتتل  بالثقافتتتة التنظيميتتتة والمعروفتتتة أيًضتتتا

المجموعة التعميمية أو المؤسسة أوالفمسفة أو المعرفة التي قاسى منيا الطالب وتشتمل مجموعتة منوعتة 
تفاعل االفراد، واليياكل الحاكمتة، والفمستفة فتي من ثقافات التعمم، روحيا وخصائصيا الرئيسية، وكيفية 

 .Renkl, A., Atkinson(2012)نماذج التعمم والتربية المستخدمة ؛ والثقافة المجتمعية لمكان التعمم
) 

  المعيار الثانى : المشاركة المجتمعية.
االساسية لممشاركة المجتعية دور اساسى فى عممية التنمية فى المجتمع ، فيى احدى الركائز     

التى تقوم عمييا التنمية ، وىى رغبة المجتمع واستعداده لممشاركة الفعالة فى جيود تحسين التعميم 
وزيادة فاعمية المدرسة فى تحقيق وظيفتيا التربوية وزيادة اىتمام المجتمع المحمى نحو ممكية العممية 

ى من خالليا تتاح الفرصة الكبر عدد التعميمية والمساىمة فييا .فالمشاركة المجتمعية ىى العممية الت
من أولياء االمور ومؤسسات المجتمع ليساىموا بالفكر ، والمشور ، والموارد المادية و البشرية من 

والمشاركة والمشاركة المجتمعية ىى الجيود التطوعية التى يقوم بيا  أجل تطوير العممية التعميمية.
مع المدنى عمى اساس بالمسئولية االجتماعية فى عمميات االفراد بجميع فئاتيم وكذلك مؤسسات المجت

، 4101. )عبد الكريم بدران ، والتقييم لعناصر العممية التعميمية التخطيط ، واتخاذ القرار ، والتنفيذ
 (214 – 217ص ص 

  (.  4101)عبد العظيم عبد السالم )       :  أهمية المشاركة المجتمعية
ن مبتادىء تنميتة المجتمتع ، فالتنميتة الحقيقيتة الناجحتة ال تتتم بتدون المشتاركة ىتى مبتدأ أساستى مت -0

  مشاركة شعبية
 .  يتعمم التالميذ ، من خالل المشاركة ، كيف يحمون مشاكميم  -4
يتتؤدى اشتتتراك التالميتتذ فتتى عمميتتات التنميتتة ، إلتتى مستتاندتيم لتمتتك العمميتتات ، واالىتمتتام بيتتا ،   -1

 .  ثباتًا وأعم فائدة ومؤازرتيا ، مما يجعميا اكثر
  يعتبر التالميذ فى المجتمع المحمى ، فى العادة ، اكثر حساسية من غيرىم لما يصتم  لمجتتمعيم -2
كثيتتترة ، ممتتتا يصتتتعب اكتشتتتافيا والعمتتتل عمتتتى حميتتتا عتتتن طريتتتق  أصتتتبحت المشتتتاكل المجتمعيتتتة -3 

  العاممين المينيين فقط
ال تستطيع الحكومة أن تقوم بجميع  ق الحكومى وفى المشاركة الشعبية مساندة حقيقية لالنفا -4 

االعمال والخدمات ، ودور المشاركة الشعبية دور تدعيمى وتكميمى لدور الحكومة ، وىوضرورى 
 .  وأساسى لتحقيق الخطة

تزيد عمميات المشاركة الشعبية من الوعى االجتماعى لمشعب ، الضطرار القائمين عمييا الى  -5 
وعات باستمرار بغرض جمع المال وحث بقية المواطنين عمى االشتراك شرح الخدمات والمشر 

 والمساىمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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(Jan Spihe Kenna2009, p. 2) 
تعود المشاركة المواطنين عمى الحرص عمى المال العام وىى مشكمة تعانى منيا الدول    -6

  .النامية
  انيات المتاحة لحمياتجعل المشاركة المواطنين اكثر ادراكا لحجم مشاكل مجتمعيم واالمك -7

تفت  مشاركة المواطنين الكاممة بابا لمتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية كما  -01
  ( 30(. ص 4101)عبد العظيم عبد السالم )  تفت  قنوات االتصال السميمة بينيما

 المعيار الثالث : المتعمم : 
تشتتكيل ثالثتتي التعميميتتة، والحتتديث عتتن المتتتعمم يقودنتتا إلتتى يمثتل المتتتعمم الطتترف الثتتاني بعتتد المعمتتم فتتي 

تحديتتتد وضتتتعو إزاء العمميتتتة التعميميتتتة، فيتتتو المستتتتيدف بالدرجتتتة األولتتتى فتتتي ىتتتذه العمميتتتة المتشتتتابكة، 
عتتتداد المقتتتررات وحستتتن  فإعتتتداد المعمتتتم إعتتتدادا جيتتتدا فتتتي كفاياتتتتو العمميتتتة والتربويتتتة، وبنتتتاء المنتتتاىف وا 

ييا من عمميات سابقة والحقة كميا من أجتل ىتذا المتتعمم التذي نريتد بنتاءه بنتاء صياغتيا وترتيبيا وما إل
جيتتدا. يقتتع ىتتذا المتتتعمم بتتين حاضتتنتين أساستتيتين ىمتتا: أبتتواه متتن ناحيتتة والمعممتتون متتن ناحيتتة أختترى، 
وبتتتين ىتتتذين الحاضتتتنين األساستتتيين ىنتتتاك محتتتيط كبيتتتر، يبتتتدأ باألستتترة الكبيتتترة ومتتتا يعتتتف بتتتو البيتتتت متتتن 

 ,2012تيتتتتتتي بالشتتتتتتارع التتتتتتذي ال يتتتتتتتحكم أحتتتتتتد فتتتتتتي تنوعاتتتتتتتو التتتتتتتي ال تحصتتتتتتى )متتتتتتؤثرات وين
pp.3,4.،Coalition for Community Schools ) 

 المعيار الرابع: المعممة )الميسرة(
تمتتتارس ال ميستتترة )الميستتترة( التخطتتتيط فتتتي جميتتتع مياميتتتا داختتتل المدرستتتة ، وتعمتتتل ال ميستتترة عمتتتى 

اعتتي االتستتاق والتكامتتل بتتين ىتتذه العناصتتر )نتتواتف التتتعمم التصتتميم الجيتتد لعناصتتر تخطتتيط التتدرس، وتر 
المعرفيتتتتتة والمياريتتتتتة والوجدانيتتتتتة ،الوستتتتتائل واألنشتتتتتطة، عتتتتترض التتتتتدرس والتقتتتتتويم(، ويتضتتتتتمن القضتتتتتايا 
والمشكالت التي تميز المجتمع واحتياجاتو المرتبطة بموضوعات المتنيف، وتستتخدم إستتراتيجيات تعمتيم 

عمم المستتتيدفة ) حتتل المشتتكالت، والعصتتف التتذىني، والتتتعمم التعتتاوني، وتعمتتم متنوعتتة لتحقيتتق نتتواتف التتت
وتقتتتوم ال ميستتترة بتنفيتتتذىا داختتتل بالفصتتتل، متتتع مشتتتاركة المتعممتتتين فتتتي التخطتتتيط الستتتتراتيجيات التتتتعمم 

 م.4101’ النشط.لتعميم والتعمم. )رونالد جي سولتانا
ة ، تخطتط ال ميسترة الوقتت المخصتص تدير ال ميسرة الفصل بكفاءة بما يحقق نتواتف التتعمم المستتيدف

لمتتدرس فتتي ضتتوء أىدافتتو، وتوزعتتو بكفتتاءة عمتتى األنشتتطة والممارستتات المختمفتتة، وتوزيتتع االدوار عمتتى 
دارة الصتتفوف الثالثتتة فتتي  المتعممتتين وفتتق الخطتتة، متتع وضتتع الخطتتة الالزمتتة لتحقيتتق نتتواتف التتتعمم ، وا 

 روث الفردية. ذات الوقت، وتراعي إختالف المستويات المتعددة، والف
تتبتتتع ال ميستتترة استتتتراتيجيات التتتتعمم النشتتتط لتحقيتتتق نتتتواتف التتتتعمم المستتتتيدفة ، تعمتتتل ال ميستتترة عمتتتى 
توظيتتف خبتترات المتعممتتين الستتابقة والبنتتاء عمييتتا، ومشتتاركتيم بايجابيتتة فتتي استتتخدام وتصتتميم مصتتادر 

داختتل التتدرس، وتنظتتيم  التتتعمم، وتشتتجعيم عمتتى إكتستتاب خبتترات جديتتدة، متتع تفعيتتل قواعتتد داختتل العمتتل
المكان بحيث يمكن متابعة الدارسات فى أثناء تنفيذ األنشتطة، وتوظيتف األنشتطة الصتفية التربويتة بمتا 
يحقتتتق مشتتتاركة فعالتتتة لممتعممتتتين فتتتي عمميتتتة تعمتتتيميم، وتتتتوفير فرصتتتا لمشتتتاركتيم فتتتى تصتتتمم األنشتتتطة 

 م.(4100المتنوعة، وعرض مناقشة أعمال الدارسات.) زعموك
 التنمية المهنية المستدامة -اللامس : المعيار 

ىتى مجموعتة متن األنشتطة واإلجتتراءات التتي تقتوم بيتا المؤسستات لإلرتقتتاء بتأداء المعمتم بتدًءا متتن دوره 
األكتتاديمي واإلداري متترورا بتتدوره التربتتوي بدرجتتة تتناستتب متتع المستتتجدات العالميتتة واإلقميميتتة والمحميتتة 
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م داختل منظومتة تعميميتة لتحقيتق األىتداف المتوقعتة ضتمن الخطتة خالل الفترة التي يتواجد بيا كل معم
 ( 67م ، ص ۰۲01االستراتيجية لممؤسسة التعميمية )نجدة إبراىيم، 

وأكتتتد البحتتتث عمتتتى أىميتتتة تحقيتتتق التنميتتتة المينيتتتة المستتتتدامة لممعمميتتتين نتيجتتتة لتغييتتتر مالمتتت  البيئتتتة 
شتتتكاليات لتصتتتب  بيئتتتة محفتتتزة تزيتتتد متتتن فعاليتتتة التعميميتتتة المحيطتتتة بتتتال ميستتترة المميئتتتة بالعديتتتد متتتن اإل

عمميات التدريس بيا، واإليمان بضرورة العمل الجماعي والقضتاء عمتى فكترة المعمتم بجتزر منعزلتة عتن 
اجختتر، باإلضتتتافة إلتتتى أن تحقيتتتق اإلنجتتاز األكتتتاديمي يتطمتتتب أن يتتتربط المعمتتم مجتتتال تخصصتتتو بكتتتل 

لتب فضتاًل عتن إدختال ثقافتة الحتوار بأقصتى درجتة ماىو حديث متن أجتل زيتادة الحصتيمة المعرفيتة لمطا
ممكنتتتة فتتتي العمميتتتة التعميميتتتة متتتن أجتتتل اكتشتتتاف الطتتتالب المبتتتدعيين والمبتكتتتريين، والتتتذين يمثمتتتوا قتتتادة 
المستتتقبل، حيتتث تستتعي العمميتتة التعميميتتة فتتي شتتكميا الحتتديث إلتتى اكتشتتاف قتتدرات الطتتالب وتوظيفيتتا 

 (41( ، 4101) رشيدة ) .بفعالية وفي مكانيا الصحي 
 : منها ولقد  توافر لبرات تدعم العممية التعميمية

وضتتع خطتتط مفعمتتة تشتتارك فييتتا المعممتتات لتنميتتة ميتتارتيم بشتتكل عتتام وبشتتكل تخصصتتى، متتع تتتوفير 
أستتتاليب لمتنميتتتة المينيتتتة ليتتتم مثتتتل تتتتدريبات الكترونيتتتة والتتتتعمم التتتذاتي وورش عمتتتل وتبتتتادل الخبتتترات، 

 ي ألدائيا قبل وبعد ىذه الدورات التدريبية. وتمارس ال ميسرة التقويم الذات
يوجد نظام ضمان الجودة ، حيث تنفذ ال ميسرة  باستخدام المدخل التشاركي دراسة التقتويم التذاتى فتى 
ضتتوء معتتايير الجتتودة وتحقيتتق نتتواتف التتتعمم المستتتيدفة استتتخدام أدوات تقتتويم مالئمتتة )أكثتتر متتن أداة(، 

عداد لتقرير يوض  نتائف  عمميات التقويم الذاتى عمى أن يشارك أولياء االمور والمجتمتع المحمتي فتي وا 
 Coalition, (2007,  p.201) ىذه البحث عمى أن تعرض نتائف البحث عمى المعنيين باجمر

ومتتن كتتل ماستتبق وبتفعيتتل تمتتك الممارستتات والمؤشتترات والمعتتايير تضتتمن المدرستتة تحقيتتق جتتودة      
جاىزة لمتقدم لمحصول عمى اإلعتمتاد متن الييئتة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم العممية التعميمية وتكون 

واإلعتماد، ولكن لتفعيل تمك المعايير يتحتم عمى المعنيين باألمر بتوفير متطمبات لتجييز وتفعيتل تمتك 
زالة الصعوبات التي تواجو تفعيميا وىذا ما سنوضحو فيما يعد.   الننارسات وا 

 : التعميم المجتمعي ثالثًا: متطمبات جودة
يواجو التعميم المجتمعي تحديًا كبيرًا، فى تحسين جودة التعميم الذى تقدمو مؤسستات التعمتيم، وليتذا فتإن 
التحديات العممية والتكنولوجية واالقتصادية متن جانتب والطمتب االجتمتاعى القتوى متن أجتل متدى واستع 

لنتتادرة متتن أجتتل التنميتتة المستتتمرة وتحقيتتق وكبيتتر، وكتتذلك الحاجتتة إلتتى االستتتخدام األفضتتل لممصتتادر ا
 ).146ص (4104البوىى ) ( الجودة الشاممة

وأوضحت الدراسات أن مبررات عدم تطبيق الجودة ىو  ضعف األداءات في العممية التعميمية وأنتو لتم 
يحقتتق العائتتد المرجتتو منتتو، باالضتتافو إلتتى الكشتتف عتتن متتواطن الضتتعف فتتى النظتتام التعميمتتي وتحديتتد 

 ( التتتتتتى تحتتتتتتاج إلتتتتتى عتتتتتالج وتطتتتتتوير لمقضتتتتتاء عمتتتتتى الفشتتتتتل والتتتتتتخمص متتتتتن األخطتتتتتاء الجوانتتتتتب
 ). 41( ص4104جويمى)

وقتتد حتتددت بعتتض الدراستتات مبتتررات تطبيتتق الجتتودة بتتالعجز التعميمتتى وىتتو استتتثمار التعمتتيم دون عائتتد 
العائتد متن وحاجة أولياء األمور الذين يعانون من المصروفات السنوية البنائيم عمى التعميم فى معرفتة 

 ىذا وخاصة مع انتشار بعض المشكالت المرتبطة بالخريجين من بطالة ومشكالت نفسية واجتماعية
   ) 14ص  ،4100) طعيمة ،

وحتتددت دراستتات مبتتررات تطبيتتق الجتتودة فتتي نظتتم التعمتتيم لعتتالج الفتتروق الفرديتتة ، ووجتتود انفصتتال    
ستتتقبمية، والتحتتول التتذى حتتدث فتتى اإلدارة واضتت  بتتين رستتالة المدرستتة ومتطمبتتات الحيتتاة الحاضتترة والم
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عبتتتتد (المدرستتتتية متتتتن اإلدارة البيروقراطيتتتتة إلتتتتى اإلدارة االستتتتتراتيجية، وتحقيتتتتق الجتتتتودة داختتتتل المدرستتتتة 
 )04 -02، 4101الموجود، 

ومتتن ىنتتا نجتتد أن المبتتررات الستتابقة توضتت  متتدى الحاجتتة التتى تبنتتى نظتتام الجتتودة فتتي التعمتتيم العتتام   
لتعمتتتتيم المجتمعتتتتي خاصتتتتة وأن تطبيتتتتق الجتتتتودة قتتتتي التعمتتتتيم سيصتتتتل بالمؤسستتتتات والفنتتتتي عامتتتتة وفتتتتي ا

التعميمية وبمتدخالتيا وعممياتيتا وبمخرجاتيتا التى التميتز والتقتدم والرقتي بيتده المؤسستات والكشتف عمتى 
مواطن الضتعف فتي النظتام التعميمتي وتحديتد العوامتل التتي تحتتاج التي عتالج والتطتوير والقضتاء عمتى 

ص متتن األخطتتاء والتفاعتتل بكفتتاءة متتع متغيتترات العصتتر متتن التوستتع التعميمتتي إلتتى ثتتورة الفشتتل والتتتخم
 (43، 4100المعمومات وماصاحبو من تطور معرفى وتكنولوجى ىائل ) الحبيشي،

 وقد حددت متطمبات تحقيق الجودة فى التعميم المجتمعى فى مصر فى النقاط التالية :
لقتتاء المحاضتترات  فتتي وضتتع الحمتتول المناستتبة ليتتا،دراستتة المشتتكالت التعميميتتة و المستتاىمة  .0 وا 

نتتتتتاج الوستتتتائل و تصتتتتميم البتتتترامف  التوعويتتتتة ، ومستتتتاعدة الطمبتتتتة الضتتتتعفاء فتتتتي التحصتتتتيل وا 
 التعميمية، ودعم المكتبات المدرسية والمختبرات والمعامل وتزويدىا بكل ما ىو جديد.

قامة برامف ت .4  دريبية لممعممين.التوعية الصحية و دعم برامف الصحة المدرسية،وا 
تمويتتتل التجييتتتزات الخاصتتتة باإلنتتتارة ،التيويتتتة، المواصتتتالت، المرافتتتق وتقتتتديم أنشتتتطة خاصتتتة  .1

 بالخدمات البيئية
دعتتتتم النشتتتتاط الالمنيجتتتتي و بتتتترامف اإلرشتتتتاد التربتتتتوي، وتقتتتتديم بتتتترامف تعميميتتتتة لمتالميتتتتذ ذوي  .2

 االحتياجات الخاصة.
بحتتتتث العممتتتتي و تقتتتتديم مكافتتتت ت لمبحتتتتوث رعايتتتتة الطتتتتالب الموىتتتتوبين و المتميزين،وتشتتتتجيع ال .3

 المتميزة.
 تقديم الخدمة التعميمية إلى القرى و اليجر باعتبارىا األكثر احتياجا. .4

كمتتتا اقترحتتتت بعتتتض الدراستتتات العديتتتد متتتن االقتراحتتتات لتحقيتتتق عمميتتتة تأىيتتتل مؤسستتتات التعمتتتيم 
 ( :4، ص4101المجتمعي لإلعتماد كما يمي  )الطاىر، 

 مك المؤسسات .تكوين مجمس أمناء لت .0
 تأىيل معممات تأىياًل جامعيًا مناسبًا لتمك النوعية من التعميم ، مع توفير أدوات تقييم لين. .4
 توفير موارد مادية ، وأماكن مناسبة لتمك المؤسسات . .1
 توعية المجتمع المحمي بأىمية تمك النوعية من التعميم . .2
 تدريب المعممات عمى أساليب التقويم المناسبة . .3
 االدارة التعميمية لمميسرات والمعممات والعاممين بالمدارس وحل مشكالتيم .دعم  .4
 إدراج أنشطة طالبيو بالجدول المدرسي . .5
 زيادة وسائل التحفيز لممتممين ودعم الرعاية النقسية والصحية ليم . .6
 ربط المنيف بالقضايا الخاصة بالمجتمع المحيط   .7

عمتتى ضتترورة وجتتود منظومتتة تدريبيتتة عاليتتة  ومتتن كتتل ماستتبق يتضتت  أن الدراستتات قتتد اتفقتتت 
المستوى لتحقيق متطمبات تطبيق الجودة وتحقيق مستوى متقدم لممعايير والممارستات المطموبتة لتحقيتق 
مستتتوى االعتمتتاد، حيتتث أنتتو متتن المالحتتظ أن مؤسستتات المجتمتتع مازالتتت بعيتتدة عتتن القتترار و صتتياغة 

دارة التعميميتتتة وتعمتتتل تحتتتت إشتتترافيا وال تتمتتتتع بتتتأي االستتتتراتجيات التعميميتتتة فيتتتي مقيتتتدة بسياستتتات اإل
 (:  4104صالحية لمتطوير أو التحسين  )رشوان،

ًً : أىم الجيود المبذولة في مجال اعتماد مؤسسات التعميم المجتمعي بمصر ًً  رابعًا
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من أىم الجيود المبذولة في مجال اعتماد مؤسسات التعميم المجتمعي فتي مصتر ستعيًا لتحقيتق الجتودة 
بتتراز بيتتا ، متتن ختتالل تحميتتل واقتتع ىتتذا التعمتتيم بوجتتو عتتام باستتتخدام متتدخل التحميتتل الربتتاعي البيئتتي، وا 

العالقتتة بتتين التعمتتيم المجتمعتتي والمعتتايير التتتي حتتددتيا الييئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة التعمتتيم واالعتمتتاد، 
ى إبتتراز تمتتك متتن حيتتث متتدى مالئمتتة تمتتك المعتتايير لمتتدارس التعمتتيم المجتمعتتي ويركتتز ىتتذا القستتم عمتت

 الجيود خالل المحاور التالية : 
 واقع الجيود المبذولة في مجال االعتماد بمصر.  -0
 التحميل البيئي لواقع التعميم المجتمعي ومؤسساتو في مصر . -4
 العالقة بين ىذا الواقع ومعايير الجودة ، من حيث مدى المالئمة ومتطمبات التنفيذ.  -1
تعتتتد الييئتتتة القوميتتتة لضتتتمان جتتتودة التعمتتتيم واالعتمتتتاد الجيتتتة الوحيتتتدة المنتتتوط بيتتتا متتتن  االعتمتتتاد  -2

عتام  46المؤسسات التعميم في مصر، وىي ىيئة تنبع مجمس التوزراء وقتد تتم إنشتاؤىا بموجتب القتانون 
عمتتتى  م، وتستتتيدف ضتتتمان جتتودة التعمتتتيم وتطتتتويره المستتتمر باالرتقتتتاء بمؤسستتاتو ، ومستتتاعدتيا4114

تطبيتتق معتتايير الجتتودة ، واالرتفتتاع مستتتوى قتتدرتيا المؤسستتية وفعاليتيتتا التعميميتتة لتحقيتتق تعمتتيم وتعمتتم 
أفضتل، ومتتن ثتتم فميمتتة الييئتتة تقتتديم التتدعم الفنتتي لمؤسستتات التتتعمم النشتتر الممارستتات الجيتتدة فتتي كافتتة 

 (J. Raths, 2011, p.24) المنظومة التعميمية 
الت لقيتتتاس جتتتودة مؤسستتتات التعمتتتيم قبتتتل الجتتتامعي كمتطمتتتب أساستتتي وبإنشتتتاء الييئتتتة ثتتتم وضتتتع مجتتتا

العتمادىا، وعمى الرغم من كون مؤسسات التعميم المجتمعتي ذات طبيعتة خاصتة تفترض عمييتا نظامتا 
تعميميتتا مختمفتتا عتتن نظتتام التعمتتيم بالمتتدارس عمومتتا، إال أنتتو لتتم يتتتم وضتتع معتتايير أو إجتتراءات لضتتمان 

 .جودتيا واعتمادىا بوجو خاص 
نظتترا لعتتدم وجتتود معتتايير أو  -بصتتفة عامتتة  -و اعتمتتاد مؤسستتات التعمتتيم قبتتل الجتتامعي فتتي مصتتر 

إجتتراءات خاصتتة باعتمتتاد مؤسستتات التعمتتيم المجتمعتتي بوجتتو ختتاص ، متتن ختتالل تعتترف جيتتود الييئتتة 
القوميتتة لضتتمان جتتودة التعمتتيم واالعتمتتاد باعتبارىتتا الجيتتة المنتتوط بيتتا متتن  االعتمتتاد فتتي مصتتر، متتن 

جراءاتتو، وأخيترًا مجتاالت ومعتايير  حيث أىدافيا ومرتكزات بنائيا لممعتايير، وشتروط التقتدم لالعتمتاد، وا 
 االعتماد.

 (.Joseph Destefano 2012, p.5ومن أىداف الييئة القومية لضمان جودة التعميم ما يمي )
 نشر الوعي بثقافة الجودة.  -0
منظومتة متكاممتة متن المعتاير وأليتات قيتاس األداء التنسيق مع المؤسستات التعميميتة لموصتول إلتى  -4

 استرشادا بالمعايير الدولية، دون أن تعارض مع اليوية القومية. 
 دعم القدرات الذاتية لممؤسسات التعميمية في مجال تقويم أدائيا. -1
حمتة تعميميتة القيام بالتقويم الشامل لممؤسسات التعميمية طبقا لممعتايير القياستية والمعتمتدة لكتل مر   -2 

 ولكل نوع من المؤسسات التعميمية
بتتتالنظر ليتتتذه األىتتتداف نجتتتد أنيتتتا بعيتتتدة إلتتتى حتتتد كبيتتتر بالنستتتبة لمؤسستتتات التعمتتتيم المجتمعتتتي ، فيتتتذه 
المؤسستتتات كمتتتا تبتتتين متتتن البحتتتث االستتتتطالعية لمبحتتتث الحتتتالي تفتقتتتد لثقافتتتة الجتتتودة، ولتتتم تكتتتن ىنتتتاك 

اتصتال أو تنستيق بتين الييئتة وتمتك المؤسستات ، وبالنستبة محاوالت التوعية العاممين بيتا، فمتيس ىنتاك 
لميتتتدف األخيتتتر فإنتتتو مفتقتتتد تمامتتتا فمتتتيس ىنتتتاك معتتتايير خاصتتتة بالمرحمتتتة االبتدائيتتتة التتتتي يرتكتتتز عمييتتتا 
التعمتتيم المجتمعتتي، كمتتا لتتم تطتترح معتتايير خاصتتة بمؤسستتاتو، باعتبارىتتا نوعتتا لتتو طبيعتتتو المختمفتتة عتتن 

 (  4101امعي )المجمس القومي لمطفولة واألمومة  ، باقي مؤسسات التعميم قبل الج
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   رابعًا : معوقات تطبيق الجودة في مؤسسات التعميم المجتمعي

عمتتي التترغم متتن الجيتتود التتتي تبتتذليا الدولتتة تجتتاه مؤسستتات التعمتتيم المجتمعتتي إال أنتتو ىنتتاك الكثيتتر متتن 
التعميم المجتمعي، منيتا متا يتعمتق جوانب القصور والسمبيات التي تواجو وتعوق العمل داخل مؤسسات 

بتتتتالنواحي الماليتتتتتة واإلداريتتتتة االجتماعيتتتتتة واإلقتصتتتتادية، باالضتتتتتافة إلتتتتى مشتتتتتكالت المبنتتتتي وتجييزاتتتتتتة 
   .ومشكالت تعميمية منيا ما يخص الميسرة والمتعمم

 وقد أوضحت بعض الدراسات أن ىناك قصور شديد في أداء تمك المؤسسات ويظير ذلك جميًا في :
قتتدرة المؤسستتات التعميميتتة عمتي ضتتبط المتتدخالت وتحستتين العمميتات الداخميتتة، وممتتا نتتتف عنتتو عتدم -0

 منتجًا تعميمًا ضعيفا ال يفي ب ليات العمل اليدوي، وال يرتقي لمستوي المستيدف
غيتتاب دور المجتمتتع فتتي االرتقتتاء بالمؤسستتات الحكوميتتة واىتمتتام المتتواطن بالشتتؤون الخاصتتة أكثتتر -4

 من العامة .
متتة وعتتي المتتواطن بضتترورة المستتاىمة فتتي تنميتتة التعمتتيم، وارتبتتاط مفيتتوم العمتتل الخيتتري والتطتتوعي ق-1

 بمساعدة الفقراء والمحتاجي .
مركزيتتة النظتتام التعميمتتي وضتتعف الصتتالحيات المخولتتة لتتإلدارة المدرستتية ، متتع عتتدم و جتتود شتتراكة -2

 حقيقية بين اإلدارة التعميمية و مؤسسات المجتمع
انيات والموارد الماديتة بمؤسستات التعمتيم المجتمعتي، وأفتادت العديتد متن الدراستات عمتى نقص االمك-3

 نقص الموارد والتجييزات وضعف الميزانية وضعف الطرق المستخدة في التدريس بتمك المدارس.
قمتتة المخصصتتات الماليتتة الحكوميتتة وغيتتر الحكوميتتة التتتي تخصتتص لمؤسستتات التعمتتيم المجتمعتتي -4

 .تقديم الخدمات التعميمية لفئة معينة من أبناء المجتمع المصري-5 لمساعدتيا عمى
 .عدم وجود خطة استراتيجية واضحة ومعمنة لدى إدارة التعميم المجتمعي إلدارة مواردىا المالية-6
 .ضعف الحوافز المادية والمعنوية التي تقدم لممعممات والمتعممين-7

 .اد  ميسرة التعميم المجتمعي عمى مستوى الجميوريةقمة وجود أكاديميات تربوية جامعية إلعد-01
 .قمة وجود إدارة مدرسية ذاتية مستقمة إلدارة شئون المدرسة من الداخل والخارج-00
العجتتتتتز الشتتتتتديد فتتتتتي الييكتتتتتل اإلشتتتتترافي المتخصتتتتتص لمتابعتتتتتة ستتتتتير العمميتتتتتة التعميميتتتتتة بتتتتتالتعميم -04

 (310 ص , (:4115) التربية والتعميم المجتمعي)وزارة
 .عدم مالئمة المبني المدرسي وتجييزاتو لممارسة العممية التعميمية بو-01
 .بعد المنيف والمقررات الدراسية عن المشكالت البيئية المحيطة بالمتعمم-02
 .ندرة وجود رؤية ورسالة واضحة ومعمنة لكل مؤسسة من مؤسسات التعميم المجتمعي-03
كوميتتتة ومؤسستتتات المجتمتتتع المتتتدني لتتتدعم وتمويتتتل ضتتعف المشتتتاركة المجتمعيتتتة متتتن الييئتتتات الح-04

 (4100العممية التعميمية داخل مؤسسات التعميم المجتمعي )صفاء محمد الحبيشي) 
 :نتائجها وتفسير الميدانية، البحث إجراءات الثاني: المحور

استتتيدفت الدراستتتة الميدانيتتة الوقتتتوف عمتتى درجتتتة موافقتتتة عينتتة الدراستتتة متتن: مستتتئولي التعمتتتيم 
المجتمعتتتي بتتتاإلدارة، والمعممتتتات ومتتتن ثتتتم قامتتتت الباحثتتتة  بصتتتياغة العبتتتارات لالستتتتبانة لموقتتتوف عمتتتى 
متطمبات تطبيق مدارس التعميم المجتمعي بمصر لتحقيق معايير الييئة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم، 

ة، المعيتتار الثالتتث: والتتتي تتمثتتل فتتي: )المعيتتار األول: بيئتتة التتتعمم، المعيتتار الثتتانى: المشتتاركو المجتمعيتت
المتعمم، المعيار الرابع: ال ميسرة، المعيار الختامس: التنميتة المينيتة المستتدامو( ، والتتي يمكتن تناوليتا 

 بتفصيل أكثر فيما يمي:
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 الميدانية أواًل: وطف أداة الدراسة
 ( عبارة، كما في الجدول التالي:35احتوت االستبانة عمى )

 ( وصف اداة الدراسة0جدول )
 اجمالي االستبانة عدد العبارات محاورال

 00 المعيار األول: بيئة التعمم 

35 
 04 المعيار الثاني: المشاركة المجتمعية 

 7 المعيار الثالث: المتعمم 
 02 المعيار الرابع: ال ميسرة 

 00 المعيار الخامس: التنمية المينية المستدامة 
يتض  من الجدول السابق أن االستبانة تحتوي عمى خمسة معايير، جاء المعيار الرابع: ال       

( عبارة؛ والذي قد يرجع إلى اعتماد 02ميسرة، األكبر من حيث عدد العبارات حيث احتوى عمى )
يان التعميم المجتمعي بمصر في التدريس عمى المعممات وىو االمر الذي ترتب عميو اىتمام االستب

بالتعرف عمى متطمبات تطبيق معايير ىن لمساعدتين في تحقيق معايير الييئة القومية لضمان جودة 
 التعميم.
 حساب درجة الطدق ألداة الدراسة ثانيا: 
 تم حساب درجة الصدق ألداة الدراسة من خالل ما يمي:      

 Face Validityالطدق اللارجي )الظاهري(  - أ
البدايتتتة باستتتتخدام الصتتتدق الختتتارجي )الظتتتاىري( متتتن ختتتالل  تتتتم حستتتاب صتتتدق االستتتتبانة فتتتي

عترض االستتتبانة عمتتى مجموعتتة متتن المحكمتتين متن ذوي االختصتتاص والخبتترة لمقيتتام بتحكيميتتا، إلبتتداء 
آراءىم ومالحظاتيم حوليا، وايًضا فقراتيا من حيث درجتة مالئمتة الفقترات لموضتوع الدراستة، وصتدقيا 

لمدراستتة، وكتتذلك متتن حيتتث تتترابط كتتل فقتترة بتتالمحور المندرجتتة فتتي الكشتتف عتتن المعمومتتات المنشتتودة 
تحتتتتو، ومتتتدى وضتتتوح الفقتتترة وستتتالمة صتتتياغتيا، واقتتتتراح طتتترق تحستتتينيا باإلشتتتارة بالحتتتذف أو تعتتتديل 

 العبارات والنظر في تدرج المقياس، ومدى مالءمتو وغير ذلك مما يرونو مناسبًا.
احثتتتة إلتتتى الصتتتدق فتتتي االستتتتفتاء، وأنتتتو وِبنتتتاًء عمتتتى آراء المحكمتتتين ومالحظتتتاتيم توصتتتل الب

 صالحًا لمتطبيق بعد أخذ شكمو النيائي.
 Internal Consistency Validityطدق المحتوى )طدق االتساق الدالمي(  - ب

ويمكتتتن التعتتترف عمتتتى متتتدى اتستتتاق أداة الدراستتتة متتتن ختتتالل حستتتاب معتتتامالت االرتبتتتاط بتتتين العبتتتارات 
 باستخدام معامل ارتباط بيرسون والمحور الذي تنتمي لو كل عبارة 

ويوض  الجدول التالي نتائف حساب معامالت االرتباط بين كتل عبتارة والمحتور التذي تنتمتي  
 لو.

 ( حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي له 6جدول )
المعيار األول: 
 بيئة التعمم 

المعيار الثاني: 
المشاركة 
 المجتمعية 

الث المعيار الث
 : المتعمم 

المعيار 
الرابع: ال 
 ميسرة 

المعيار الخامس : 
التنمية المينية 
 المستدامو 

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
االرتبا
 ط

رقم 
الع
 بارة

معام
ل 
االرت

رقم 
 العبارة

معامل 
االرتبا
 ط
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 باط
0 1.55 0 1.73 0 1.60 0 1.64 0 1.30 
4 1.61 4 1.71 4 1.44 4 1.61 4 1.67 
1 1.73 1 1.73 1 1.64 1 1.70 1 1.74 
2 1.54 2 1.74 2 1.65 2 1.63 2 1.71 
3 1.67 3 1.74 3 1.67 3 1.70 3 1.67 
4 1.42 4 1.71 4 1.65 4 1.73 4 1.75 
5 1.50 5 1.51 5 1.70 5 1.66 5 1.73 
6 1.64 6 1.73 6 1.74 6 1.61 6 1.71 
7 1.54 7 1.74 7 1.72 7 1.57 7 1.56 
01 1.73 01 1.72     01 1.73 01 1.71 
00 1.57 00 1.74     00 1.61 00 1.74 
    04 1.66     04 1.74     
            01 1.62     
            02 1.63     

 ( فأقل1,13جميع العبارات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، 1.74( و)1.30يتض  من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تراوحت قيميا بين )     

وبالتالي فجميع عبارات االستبيان ترتبط بالمعيار الذي تنتمي لو بمعامل ارتباط دال إحصائيًا عند 
 ( فأقل وىو ما يؤكد االتساق الداخمي ألداة الدراسة.1.13مستوى داللة )

 الطدق البنائي - ج
كما يمكن حساب مستوى صدق االتساق الداخمي لالستبيان من خالل حساب الصدق البنائي       

جمالي االستبيان وذلك من خالل  والذي يتعمق بدرجة االرتباط بين كل محور من محاور االستبيان وا 
 معادلة االرتباط السابقة، وىو ما يوضحو الجدول التالي:

 ارسة( االرتباط بين محاور الد1جدول )

 المحاور

المعيا
ر 
األول
: بيئة 
 التعمم

المعيار 
الثاني: 
المشاركة 
 المجتمعية

المعيار 
الثالث: 
 المتعمم

المعيار 
الرابع: 
ال 
 ميسرة

المعيار 
الخامس: 
التنمية 
المينية 
 المستدامة

اجمالي 
واقع 
معايير 
جودة 
التعميم 
 المجتمعي

المعيار األول: 
 بيئة التعمم

معامل 
 1.71 1.66 1.64 1.70 1.71 0 االرتباط
مستوى 
 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11   الداللة

المعيار الثاني: 
المشاركة 

معامل 
 1.77 1.72 1.73 1.73 0   االرتباط
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مستوى  المجتمعية
 1.11 1.11 1.11 1.11     الداللة

المعيار الثالث: 
 المتعمم

معامل 
 1.75 1.71 1.70 0     االرتباط
مستوى 
 1.11 1.11 1.11       الداللة

المعيار الرابع: 
 ال ميسرة

معامل 
 1.74 1.71 0       االرتباط
مستوى 
 1.11 1.11         الداللة

المعيار 
الخامس: 

التنمية المينية 
 المستدامة

معامل 
 1.75 0         االرتباط
مستوى 
 1.11           الداللة

اجمالي واقع 
معايير جودة 

التعميم 
 المجتمعي

معامل 
 0           االرتباط
مستوى 
             الداللة

 ( فأقل1,13جميع العبارات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
توض  مصفوفة االرتباط أن ىناك ارتباطًا دااًل إحصائيًا بين محاور الدراسة بحسب استجابات 

(، وىو ما يشير إلى ارتباط 1.77، 1.64بين )أفراد العينة حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط فيما 
محاور االستبانة واتساقيا مع موضوعيا اضافة إلى استطاعتيا تحديد متطمبات تطبيق معايير  

 مدارس التعميم المجتمعي بمصر لتحقيق معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم.
 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

      
 :ويمكن توضي  توزيع ووصف العينة في الجداول التالية      
 وطف العينة بحسب متغير المحافظة .1
 ويوضحو الجدول التالي:      

 ( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير المحافظة2جدول )
عدد المسؤولين  المحافظة

 والمعممات
عدد المسؤولين 

 النسبة المئوية العدد والمعممات
 44 012 155 155 الفيوم
 41 70 430 430 البحيرة

 07 53 335 335 بنى سويف
 14 043 731 731 المنيا

 011 173 4313 4313 اإلجمالي
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يتض  من الجدول السابق أن اكبر نسبة من افراد العينة، والتي احتمت الترتيب األول وفقًا       
%(؛ والذي قد يرجع إلى كبر حجم مجتمع 14لمتغير المحافظة، كانت لصال  )المنيا(، حيث بمغت )

خرى، بما من عدد المسؤولين والمعممات في ىذه المحافظة مقارنة بغيرىا من المحافظات األ الدراسة
 ترتب عميو كبر حجم العينة المسحوبة منيا أيًضا.

 وطف العينة بحسب متغير المؤهل العممي .6
 ويوضحو الجدول التالي:      

 ( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير المؤىل العممي3جدول )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العممي

 0 1 دكتوراة
 04 41 ماجستير
 45 445 مؤىل عالي
 04 44 مؤىل متوسط
 011 173 اإلجمالي

يتض  من الجدول السابق أن اكبر نسبة من افراد العينة، والتي احتمت الترتيب األول وفقًا      
%(؛ والذي قد يرجع إلى 45لمتغير المؤىل العممي، كانت لصال  مستوى )مؤىل عالي(، حيث بمغ )

غالب أن قاعدة العمل في اي مؤسسة تكون في الغالب من حممة المؤىالت العميا، وعدد قميل في ال
 من يكمل دراستو لمحصول عمى مؤىالت عممية أعمى.

 وطف العينة بحسب متغير الوظيفة .1
 ويوضحو الجدول التالي:      

 ( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الوظيفة4جدول )
 النسبة المئوية العدد الوظيفة

 31 417 مسئولو التعميم المجتمعي باإلدارة

 25 064 معمم

 011 173 اإلجمالي
يتض  من الجدول السابق أن اكبر نسبة من افراد العينة، والتي احتمت الترتيب األول وفقًا      

 %(.31لمتغير الوظيفة، كانت لصال  مستوى )مسئولو التعميم المجتمعي باإلدارة(، حيث بمغت )
 وطف العينة بحسب متغير النوع

 ويوضحو الجدول التالي:      
 العينة وفقًا لمتغير النوع( توزيع أفراد 5جدول )

 النسبة المئوية العدد النوع
 21 035 ذكر
 41 416 أنثى
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 011 173 اإلجمالي
يتض  من الجدول السابق أن اكبر نسبة من افراد العينة، والتي احتمت الترتيب األول وفقًا       

%(؛ والذي قد يرجع إلى كثرة عدد 41لمتغير النوع، كانت لصال  مستوى )أنثى(، حيث بمغت )
 ر.المعممات التي تدرس بمدارس التعميم المجتمعي وبالتالي جاء عدد االناث أكبر من عدد الذكو 

 كما يمكن توضي  ذلك في الشكل التالي:
 وطف العينة بحسب متغير سنوات اللبرة .4
 ويوضحو الجدول التالي:      

 ( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير سنوات اللبرة8جدول )
 النسبة المئوية العدد سنوات اللبرة

 04 23 سنوات3أقل من 
 01 31 سنوات01-3من 

 53 475 سنوات 01أكثر من 
 011 173 اإلجمالي

يتض  من الجدول السابق أن اكبر نسبة من افراد العينة، والتي احتمت الترتيب األول وفقًا       
%(؛ والذي 53سنوات(، حيث بمغت ) 01لمتغير سنوات الخبرة، كانت لصال  مستوى )أكثر من 

كبيرة ليم عمى يشير إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بيا المشاركون في ردود االستبيان، وبالتالي القدرة ال
تحديد متطمبات تطبيق معايير  مدارس التعميم المجتمعي بمصر لتحقيق معايير الييئة القومية 

 لضمان جودة التعميم.
 التحميل اإلحطائي لمنتائج

تتناول الدراسة فتي ىتذا المحتور عرضتًا لمتحميتل اإلحصتائي الختاص باستتجابات العينتة عمتى كتل       
محتور متتن محتتاور االستتبانة وعمتتى كتتل مفتردة متتن مفرداتيتتا، وذلتك متتن ختتالل جتداول توضتتيحية يمكتتن 

 :عرضيا وفقًا لمنقاط التالية
وف عمى درجتة موافقتة عينتة الدراستة متن عرض النتائف المتعمقة باليدف األول والذي يسعى: لموقأواًل: 

مستتتئولي التعمتتتيم المجتمعتتتي بتتتاإلدارة، والمعممتتتات عمتتتى )العبتتتارات( المتعمقتتتة باستتتتبانة متطمبتتتات تطبيتتتق 
ويمكتن  معايير  مدارس التعمتيم المجتمعتي بمصتر لتحقيتق معتايير الييئتة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم

 توضي  ذلك فيما يمي:
 عيار بيئة التعمم:فيما يتعمق باواًل: م .1
 فيوضحو الجدول التالي:     

 ( النتائج التفطيمية ألوال: معيار بيئة التعمم9جدول) 

 العبارة

 االستجابات

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

فقة
موا
ى ال

ستو
م

 

يب
لترت

ا
 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
بشد
 ة
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.تصيغ مدارس التعميم 0
المجتمعي رؤية ورسالة 
بمفردات واضحة وذات 

 معنى محدد 

40 42 43 ك
1 

01
1 1.0

3 
1.5
433 2  موافق 7

.5 % 4.1 4.0 31
.7 

11
.5 

.تتسق رؤية ورسالة 4
مدارس التعميم المجتمعي مع 

رؤية ورسالة التعميم 
 المجتمعي

41 42 43 ك
3 

00
0 1.1

7 
1.5
110  5 موافق 5

.4 % 4.1 4.0 37
.3 

46
.0 

.تعد إدارة المدرسة قائمة 1
اإلمكانات المتاحة لتحقيق 

 األمن والسالمة

04 66 43 ك
4 

03
4 1.1

3 
1.7
.75  6 موافق 1

1 % 4.1 44.
1 

10
.7 

17
.3 

.تقوم إدارة المدرسة بتدريب 2
المتعممين عمى أنشطة األمن 

 والسالمة

01 43 ك
2 

00
2 

04
4 4.6

2 
1.7
0 موافق 2

1  
53.
3 % 4.1 11.

7 
46
.7 

11
.7 

.تقوم إدارة المدرسة بتدريب 3
المتعممين عمى العادات 
 الصحية والغذائية السميمة

41 55 41 43 ك
1 1.1

1 
1.7
3 

موافق 
425  4 بشدة

.1 % 4.1 03.
7 

07
.3 

36
.4 

.توفر إدارة المدرسة 4
الشروط والتجييزات الالزمة 
لممدرسة من مساحة ،إضاءة 

 ،تيوية، أثاث ومرافق 

41 34 1 ك
0 

01
7 1.4

0 
1.4
415  1 موافق 7

.1 % .6 01.
4 

31
.7 

13
.4 

.تطبق إدارة المدرسة  5
الالئحة الداخمية لمغياب ، 

 التسرب ، واالنقطاع

41 52 4 ك
1 

00
4 1.0

1 
1.5
402  4 موافق 1

.0 % .3 06.
5 

30
.2 

47
.2 

.تسود عالقات اجتماعية 6
إيجابية متبادلة بين المعممين 

 وبعضيم

00 4 ك
0 

01
4 

05
4 1.0

1 
1.6
027  3 موافق 6

.4 % 0.3 46.
0 

43
.6 

22
.4 

.يشترك المتعممين في 7
 اإلدارة الذاتية لمصف

40 43 3 ك
1 

03
3 1.1

1 
1.4
2 

موافق 
110  0 بشدة

.3 % 0.1 4.1 31
.4 

17
.4 
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.تعقد إدارة المدرسة 01
لقاءات لحصر مشكالت 

 المتعممين

41 34 66 27 ك
4 1.1

2 
0.0
034  7 موافق 0

.5 % 04.
2 

44.
1 

02
.4 

30
.0 

.تتبع أساليب ديمقراطية 00
في إدارة بيئة التعمم وصنع 

 القرار

03 34 66 73 ك
4 4.4

7 
0.4
0 موافق 4

0  
31.
1 % 42.

0 
44.
1 

02
.4 

17
.3 

1.1 المعيار األول: بيئة التعمم
6 

1.5
     موافق 0

 يتض  من الجدول السابق ما يمي:
( 1.13جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائًيا في جميع عبارات ىذا المعيار، عند مستتوى داللتة ) -

المتوقتع لمعينتة، بمتا يعنتي وجتود فأقل، وذلك وفقًا لممقارنة بتين التكترار المشتاىد والتوزيتع التكتراري 
 فروق بين تكرارات جميع العبارات لصال  الفرق األعمى بين التكرار المشاىد والمتوقع.

( متتن حيتتث درجتتة الموافقتتة عمتتى توافرىتتا فتتي الواقتتع بيئددة الددتعممكمتتا جتتاءت عبتتارات ىتتذا المعيتتار ) -
( ومستتتتتتوى 1.16(، و بمتوستتتتتط حستتتتتابي )4.47 – 1.11بمتوستتتتتط حستتتتتابي يتتتتتتراوح متتتتتا بتتتتتين )

)موافتتق(، األمتتر التتذي يعنتتي تأكيتتد أفتتراد عينتتة الدراستتة عمتتى وجتتود عتتدًدا متتن ممارستتات الجتتودة 
فيمدا يتعمدق بثانًيدا: المشداركة المتعمقتة بيتذا المعيتار قميمتة الوجتود فتي متدارس التعمتيم المجتمعتي، 

 المجتمعية:
 فيوضحو الجدول التالي:     

 ا: المشاركة المجتمعية( النتائج التفطيمية لثانيً 11جدول) 

 العبارة

 االستجابات

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

فقة
موا
ى ال

ستو
م

 

يب
لترت

ا
 

مر 
بع 
 كاي

أرف
 ض

إلى 
حد 
 ما

م
وا
ف
 ق

موا
فق 
 بشدة

.تصمم المدرسة برامف متنوعة 0
لمتوعية التربوية الالزمة لممجتمع 

 المحيط.

 43 27 ك
0
0
7 

41
4 

1.
41 

0.1
4 

موا
07 1  فق

4.1 
% 04.

2 
4.
1 

1
1
.
0 

30.
0 

.يسيم أفراد المجتمع المحمي في 4
 تفعيل أنشطة التعميم المجتمعي

00 42 ك
4 

7
7 

03
4 4.

76 
1.7
5 

موا
.74  5 فق

6 % 4.0 47
.2 

4
3

17.
3 
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.
0 

.تقدم المدرسة برامف متنوعة لخدمة 1
 المجتمع المحيط. )الفصل الواحد(

 43 42 ك
0
2
2 

41
4 

1.
11 

1.6
2 

موا
فق 
 بشدة

0  42
1.2 

% 4.0 4.
1 

1
4
.
3 

30.
0 

.يدعم أولياء األمور أنشطة المدرسة 2
 بما يعزز عمميتي التعميم والتعمم

04 27 ك
4 

4
6 

03
4 4.

52 
0.0
0 

موا
02  04 فق

7.3 % 04.
2 

20
.1 

5
.
0 

17.
3 

.توفير الفرص أولياء أمور مدارس 3
التعميم المجتمعي لعرض أرائيم 

 مقترحاتيموتوصيل 

00 27 ك
4 

4
6 

41
4 4.

75 
0.0
2 

موا
06  6 فق

4.5 % 04.
2 

47
.2 

5
.
0 

30.
0 

.تستفيد مدارس التعميم المجتمعي من 4
الخدمات المقدمة من أولياء االمور 

 ومؤسسات المجتمع المدنى

02 42 ك
0 

4
6 

41
4 1.

11 
0.1
4 

موا
41  4 فق

1.1 % 4.0 13
.5 

5
.
0 

30.
0 

التعميم المجتمعي .تستعين مدارس 5
بأفراد المجتمع المحمى فى دعم خطة 

 تحسين األداء المدرسي

 46 73 ك
0
0
4 

03
4 

4.
62 

0.0
7 

موا
.65  01 فق

1 
% 42.

0 
5.
0 

4
7
.
2 

17.
3 

.تستخدم مدارس التعميم المجتمعي 6
آليات لتحقيق فاعمية دور األسرة 
 والمجتمع في العممية التعميمية .

 43 27 ك
0
0
7 

41
4 1.

41 
0.1
4 

موا
 فق

1  
مكر 
 ر

07
4.1 

% 04.
2 

4.
1 

1
1
.

30.
0 
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0 

.تقدم مدارس التعميم المجتمعي برامف  7
إرشادية وتدريبية متنوعة لخدمة 

 المجتمع المحمي 

7 31 27 ك
0 

41
4 

1.
01 

0.1
4 

موا
03  3 فق

2.6 % 04.
2 

01
.2 

4
1
.
1 

30.
0 

.تقدم مدارس التعميم المجتمعي 01
وبيئية متنوعة برامف توعية صحية 

 لخدمة المجتمع المحمي

 31 42 ك
0
0
4 

41
4 

1.
44 

1.7
0 

موا
06  4 فق

6.5 
% 4.0 01

.2 

4
7
.
2 

30.
0 

.تعد مدارس التعميم المجتمعي 00
برامف أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة 

 لخدمة المجتمع المحمي

00 27 ك
4 

4
6 

41
4 4.

75 
0.0
2 

موا
 فق

6 
مكر 
  ر

06
4.5 % 04.

2 
47
.2 

5
.
0 

30.
0 

.توظف مدارس التعميم المجتمعي 04
موقعيا اإللكتروني لتقديم خدمات 
 إرشادية وتنموية لممجتمع المحمى  

7 52 52 ك
0 

03
4 

4.
61 

0.0
2 

موا
.24  00 فق

4 % 06.
5 

06
.5 

4
1
.
1 

17.
3 

.1 المعيار الثاني: المشاركة المجتمعية
12 

1.7
4 

موا
     فق

 يمي: يتض  من الجدول السابق ما
( 1.13جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائًيا في جميع عبارات ىذا المعيار، عند مستتوى داللتة ) -

فأقل، وذلك وفقًا لممقارنة بتين التكترار المشتاىد والتوزيتع التكتراري المتوقتع لمعينتة، بمتا يعنتي وجتود 
 والمتوقع.فروق بين تكرارات جميع العبارات لصال  الفرق األعمى بين التكرار المشاىد 

( من حيث درجة الموافقة عمتى توافرىتا فتي المشاركة المجتمعيةكما جاءت عبارات ىذا المعيار ) -
(، األمتتر التتذي يعنتتي تأكيتتد أفتتراد عينتتة 4.52 – 1.11الواقتتع بمتوستتط حستتابي يتتتراوح متتا بتتين )

متتدارس الدراستتة عمتتى وجتتود عتتدًدا متتن ممارستتات الجتتودة المتعمقتتة بيتتذا المعيتتار قميمتتة الوجتتود فتتي 
 التعميم المجتمعي

(، بمتتا يتتدل 1.62 – 0.07تراوحتتت درجتتات االنحتتراف المعيتتاري لعبتتارات ىتتذا المعيتتار متتا بتتين ) -
 .عمى تباين في وجيات نظر العينة حول عبارات ىذا المعيار ووجود قيم متطرفة
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 فيما يتعمق بثالثًا: المتعمم: .6
 فيوضحو الجدول التالي:     

 مية لثالثا: المتعمم( النتائج التفطي11جدول ) 

 العبارة
 االستجابات

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

وى  
مست

فقة
موا
ال

يب 
لترت

ا
 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
 بشدة

.يتمكن المتعمم من ميارات 0
المغة العربية وفقًا لنواتف التعمم 

 المستيدفة

01 1 ك
0 011 03

6 1.0
1 

1.6
4 

موا
02  4 فق

1.1 % .6 43
.4 

11.
5 

21.
1 

.يتبع المتعمم قواعد األمن 4
والسالمة داخل مدارس التعميم 

 المجتمعي. 

01 43 ك
2 043 00

0 4.6
4 

1.7
4 

موا
.54  7 فق

4 % 4.1 11
.7 

10.
4 

46.
0 

.يمارس المتعمم العادات 1
الصحية والغذائية السميمة 

 والنظافة الشخصية

00 4 ك
0 044 03

4 1.0
1 

1.6
1 

موا
01  6 فق

5.1 % .3 46
.0 

10.
7 

17.
3 

.يتقن المتعمم ميارات القراءة 2
والكتابة فى مدارس التعميم 

 المجتمعي

03 037 54 3 ك
3 1.0

5 
1.5
6 

موا
04  2 فق

1.1 % 0.1 07
.4 

21.
1 

17.
4 

.يحرص المتعمم عمي حقوقو 3
 ويؤدي واجباتو

01 062 54 4 ك
1 1.0

1 
1.5
1 

موا
06  3 فق

3.3 % .3 07
.4 

24.
4 

11.
5 

.يحترم المتعمم العمل اليدوي 4
والمين المختمفة في المجتمع 

 ويقدرىا.

05 046 43 42 ك
6 1.4

5 
1.6
1 

موا
فق 
 بشدة

0  44
1.6 % 4.0 4.

1 
24.
3 

23.
0 

.يستخدم المتعمم تكنولوجيا 5
المعمومات في عمميات 

 التعمم.

41 003 31 43 ك
4 1.4

3 
1.7
4 

موا
06  4 فق

4.7 % 4.1 01
.2 

47.
0 

30.
0 

.يشارك المتعمم في ممارسة 6
41 70 31 27 ك أنشطة متعددة، وفقًا لميولو.

4 
1.0
1 

0.1
4 

موا
03  5 فق

2.6 
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% 04.
2 

01
.2 

41.
1 

30.
0 

.يطبق المتعممون  المعارف 7
والميارات المكتسبة فى 
مواقف متعدد من الحياة 

 اليومية 

05 021 34 43 ك
6 1.0

7 
1.6
7 

موا
03  1 فق

6.1 % 4.1 01
.4 

13.
2 

23.
0 

1.0 المعيار الثالث: المتعمم
1 

1.5
2 

موا
     فق

 يتض  من الجدول السابق ما يمي:
( 1.13جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائًيا في جميع عبارات ىذا المعيار، عند مستتوى داللتة ) -

المشتاىد والتوزيتع التكتراري المتوقتع لمعينتة، بمتا يعنتي وجتود فأقل، وذلك وفقًا لممقارنة بتين التكترار 
 فروق بين تكرارات جميع العبارات لصال  الفرق األعمى بين التكرار المشاىد والمتوقع.

( متتتن حيتتتث درجتتتة الموافقتتتة عمتتتى توافرىتتتا فتتتي الواقتتتع المدددتعممكمتتتا جتتتاءت عبتتتارات ىتتتذا المعيتتتار ) -
(، األمتتر التتذي يعنتتي تأكيتتد أفتتراد عينتتة الدراستتة 4.64 – 1.45بمتوستتط حستتابي يتتتراوح متتا بتتين )

عمتتى وجتتود عتتدًدا متتن ممارستتات الجتتودة المتعمقتتة بيتتذا المعيتتار قميمتتة الوجتتود فتتي متتدارس التعمتتيم 
 المجتمعي

(، بمتتا يتتدل 1.51 – 0.14تراوحتتت درجتتات االنحتتراف المعيتتاري لعبتتارات ىتتذا المعيتتار متتا بتتين ) -
 .ارات ىذا المعيار ووجود قيم متطرفةعمى اختالف في وجيات نظر العينة حول عب

 فيما يتعمق برابًعا: ال ميسرة: .1
 فيوضحو الجدول التالي:     

 ( النتائج التفطيمية لرابعا: ال ميسرة16جدول ) 

 العبارة
 االستجابات

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

فقة 
موا
ى ال

ستو
م

 

يب
لترت

ا
 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
 بشدة

.تخطط ال ميسرة )الميسرة( 0
 لعمميتى التعميم والتعمم المستيدفة. 

04 45 4 ك
4 

41
1 1.2

0 
1.
47 

موا
فق 
 بشدة

1  46
1.4 % 0.3 4.6 20.

1 
31.
4 

.تستخدم ال ميسرة استراتيجيات 4
التعمم النشط في فى التعميم 

 والتعمم. 

00 31 4 ك
2 

44
4 1.2

1 
1.
52 

موا
فق 
 بشدة

4  46
4.1 % .3 01.

2 
46.
7 

35.
4 

.تدير وقت التعمم وتوزع األدوار 1
 والميامبكفاءة عمى المتعممين. 

02 46 42 ك
0 

41
4 1.1

4 
1.
63 

موا
فق 
 بشدة

3  41
1.1 % 4.0 5.0 13.

5 
30.
0 
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.تعمل ال ميسرة عمى مشاركة 2
المتعممين بإيجابية فى استخدام 

 وتصميم مصادر التعمم .

00 77 42 ك
4 

03
4 1.1

4 
1.
72 

موا
.74  04 فق

6 % 4.0 43.
0 

47.
2 

17.
3 

.تستخدم ال ميسرة مصادر 3
المعرفة والمواد واألدوات 
والتجييزات المتاحة لتفعيل 

 استراتيجيات التعمم 

00 54 2 ك
4 

07
7 1.4

7 
1.
60 

موا
فق 
 بشدة

 4 41
1.7 % 0.1 07.

4 
47.
2 

31.
2 

.تصمم ال ميسرة أنشطة إثرائية 4
لتحقق أىداف بيئة التعمم وتراعى 

 الفروق الفردية

41 70 56 42 ك
4 1.0

7 
1.
74 

موا
04  01 فق

7.3 % 4.0 07.
5 

41.
1 

30.
0 

.توظف ال ميسرة األنشطة 5
الصفية التربوية بما يحقق الفاعمية 

 التعميمية لدى المتعممين.

44 34 54 4 ك
3 1.2

5 
1.
64 

موا
فق 
 بشدة

0  21
4.0 % .3 07.

4 
01.
4 

45.
0 

.تحفز ال ميسرة المتعممين عمى 6
القيام بأنشطة تعميمية متعددة 

 كالمسابقات والزيارات

00 55 4 ك
1 

07
7 1.4

6 
1.
61 

موا
فق 
 بشدة

6  07
3.5 % 0.3 07.

3 
46.
4 

31.
2 

.تربط ال ميسرة بين محتوى 7
الدرس والمواد األخرى وتحقق 
 التوازن فى التكامل بين المواد

01 42 ك
4 

00
1 

03
4 1.1

4 
1.
73 

موا
.70  02 فق

7 % 4.0 43.
6 

46.
4 

17.
3 

.تربط ال ميسرة بين محتوى 01
المواد الدراسية المختمفة وخبرات 

 الحياة اليومية

04 54 4 ك
4 

03
3 1.0

7 
1.
54 

موا
05  7 فق

4.4 % .3 07.
4 

20.
1 

17.
4 

.تستخدم ال ميسرة أساليب 00
 متنوعة لمتقويم .

01 30 4 ك
6 

41
1 1.1

3 
1.
54 

موا
فق 
 بشدة

2  44
7.4 % 0.3 04.

7 
12.
7 

31.
4 

.تستخدم ال ميسرة التقويم 04
 الذاتى لقياس أدائيا

01 56 42 ك
5 

03
4 1.1

6 
1.
70 

موا
01  00 فق

6.7 % 4.0 07.
5 

12.
5 

17.
3 



   

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  أبريلعدد 

 2022  الثالثالجزء 

 

326 

.تحمل ال ميسرة النتائف لتحديد 01
نقاط القوة والضعف فى أداء 

 المتعممين 

00 56 1 ك
2 

41
1 1.4

7 
1.
60 

موا
فق 
 بشدة

4 
مكر 
  ر

41
1.2 % .6 07.

5 
46.
7 

31.
4 

.تقدم ال ميسرة برامف وأنشطة 02
عالجية لممتعممين فى ضوء نتائف 

 التقويم

00 77 42 ك
4 

03
4 1.1

4 
1.
72 

موا
 فق

04 
مكر 
  ر

74.
6 % 4.0 43.

0 
47.
2 

17.
3 

1.4 المعيار الرابع: ال ميسرة
2 

1.
51 

موا
     فق

 يتض  من الجدول السابق ما يمي:
( 1.13جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائًيا في جميع عبارات ىذا المعيار، عند مستتوى داللتة ) -

التكتراري المتوقتع لمعينتة، بمتا يعنتي وجتود فأقل، وذلك وفقًا لممقارنة بتين التكترار المشتاىد والتوزيتع 
 فروق بين تكرارات جميع العبارات لصال  الفرق األعمى بين التكرار المشاىد والمتوقع.

( متتن حيتتث درجتتة الموافقتتة عمتتى توافرىتتا فتتي الواقتتع ال ميسددرةكمتتا جتتاءت عبتتارات ىتتذا المعيتتار ) -
( ومستتوى )موافتق(، 1.42)(، بمتوستط حستابي 1.14 – 1.25بمتوسط حسابي يتراوح ما بتين )

األمر الذي يعني تأكيتد أفتراد عينتة الدراستة عمتى وجتود عتدًدا متن ممارستات الجتودة المتعمقتة بيتذا 
 المعيار قميمة الوجود في مدارس التعميم المجتمعي، 

(، بمتتا يتتدل 1.47 – 1.74تراوحتتت درجتتات االنحتتراف المعيتتاري لعبتتارات ىتتذا المعيتتار متتا بتتين ) -
جيتتات نظتتر العينتتة حتتول عبتتارات ىتتذا المعيتتار وزيتتادة اتفتتاقيم حتتول واقتتع ىتتذه عمتتى قمتتة تبتتاين و 

 .الممارسات
 . فيما يتعمق بلامًسا: التنمية المهنية المستدامة:5
 فيوضحو الجدول التالي:     

 ( النتائج التفطيمية للامًسا: التنمية المهنية المستدامة 11جدول )

 العبارة
 االستجابات

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

فقة 
موا
ى ال

ستو
م

 
يب

لترت
ا

 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
 بشدة

.تحدد وحدة التدريب والجودة 0
االحتياجات التدريبية لمعاممين في 

 مدارس التعميم المجتمعي

06 ك
2 01 54 04

3 4.1
4 

0.
12 

إلى 
حد 
 ما

  043
.4 % 24.

4 4.3 07.
4 

10.
4 

.توفر وحدة التدريب والجودة 4
دورات وبرامف تدريبية لل ميسرة تفيد 

 في تحسين أداءاتيا 

02 46 43 ك
1 

41
4 1.1

0 
1.
64 

موافق 
410   بشدة

.1 % 4.1 5.0 13.
2 

30.
0 

027   موافق.04031.11 46 27 ك.تتبادل وحدة التدريب والجودة 1
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 العبارة
 االستجابات

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

فقة 
موا
ى ال

ستو
م

 
يب

لترت
ا

 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
 بشدة

الخبرات المرتبطة ببرامف التنمية 
 المينية مع المؤسسات األخري

4 4 6 76 .3 
% 04.

2 5.0 20.
1 

17.
3 

.تنفذ وحدة التدريب والجودة برامف 2
لمتنمية المينية المرتبطة باحتياجات 

 المعممات.

06 46 43 ك
4 

03
4 1.4

1 
1.
404   موافق 61

.1 % 4.1 5.0 25.
0 

17.
3 

.تنفذ مدارس التعميم المجتمعي 3
من قبل كوادر برنامف التقويم الذاتى 

بشرية مدربة وممثمة لمعاممين 
 بمدارس التعميم المجتمعي

01 77 27 ك
4 

00
0 4.5

6 
1.
.21   موافق 77

4 % 04.
2 

43.
0 

12.
2 

46.
0 

.تتوافر خطة تحسين دقيقة 4
لتحسين نتائف التقويم الذاتى 

وأولويات التطوير ونواتف التعمم، 
 متكاممة المكونات

01 31 27 ك
5 

03
4 1.1

0 
0.
.72   موافق 10

1 % 04.
2 

01.
2 

12.
5 

17.
3 

.يشارك فى وضع خطة التحسين 5
المعممون والمتعممون وأفراد المجتمع 

 المحمى

01 31 27 ك
7 

06
2 1.1

6 
0.
041   موافق 12

.7 % 04.
2 

01.
2 

45.
4 

24.
4 

.تراعى خطة التحسين أولويات 6
 التطوير وتحقيق نواتف التعمم

01 31 43 ك
1 

06
2 1.4

0 
1.
040   موافق 71

.5 % 4.1 01.
2 

11.
5 

24.
4 

.تستعين وحدة التدريب والجودة 7
 -بجيات خارجية ) مؤسسة مناظرة

المديرية فى  -اإلدارة التعميمية
 اإلرتقاء بمستوى العاممين.

00 34 50 ك
4 

03
4 4.7

1 
0.
.44   موافق 00

0 % 06.
1 

01.
4 

47.
2 

17.
3 

.تتبادل ال ميسرة الخبرات مع 01
زمالء التخصص والمواد األخرى 

 لإلرتقاء بمستواىا المينى 

00 34 43 ك
4 

41
4 1.4

3 
1.
066   موافق 70

.4 % 4.1 01.
4 

47.
2 

30.
0 

032   موافق.411.00 70 31 27 ك.تحرص ال ميسرة عمى حضور 00
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 العبارة
 االستجابات

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

فقة 
موا
ى ال

ستو
م

 
يب

لترت
ا

 

مربع 
أرف كاي

 ض
إلى 
حد 
 ما

موا
 فق

موا
فق 
 بشدة

ورش العمل فى مجال التنمية 
 المينية لميارات التدريس الفعال

4 1 14 .6 
% 04.

2 
01.
2 

41.
1 

30.
0 

1.1 المعيار الخامس: التنمية المينية المستدامة
1 

1.
     موافق 65

1.0 اجمالي واقع معايير جودة التعميم المجتمعي
0 

1.
     موافق 56

 يتض  من الجدول السابق ما يمي:
( 1.13المعيار، عند مستتوى داللتة )جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائًيا في جميع عبارات ىذا  -

فأقل، وذلك وفقًا لممقارنة بتين التكترار المشتاىد والتوزيتع التكتراري المتوقتع لمعينتة، بمتا يعنتي وجتود 
 فروق بين تكرارات جميع العبارات لصال  الفرق األعمى بين التكرار المشاىد والمتوقع.

( متتن حيتتث درجتتة الموافقتتة عمتتى دامةالتنميددة المهنيددة المسددتكمتتا جتتاءت عبتتارات ىتتذا المعيتتار ) -
(، و بمتوستتتتط حستتتتابي 4.14 – 1.10توافرىتتتتا فتتتتي الواقتتتتع بمتوستتتتط حستتتتابي يتتتتتراوح متتتتا بتتتتين )

( األمتتتر التتتذي يعنتتتي تأكيتتتد أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة عمتتتى وجتتتود عتتتدًدا متتتن ممارستتتات الجتتتودة 1.11)
 المتعمقة بيذا المعيار قميمة الوجود في مدارس التعميم المجتمعي، 

(، بمتتا يتتدل 1.61 – 0.12درجتتات االنحتتراف المعيتتاري لعبتتارات ىتتذا المعيتتار متتا بتتين ) تراوحتتت -
عمتتتى وجتتتود تبتتتاين كبيتتتر فتتتي وجيتتتات نظتتتر العينتتتة حتتتول عبتتتارات ىتتتذا المعيتتتار ووجتتتود عبتتتارات 

 .متطرفة
لموقددوف عمددى درجددة موافقددة عينددة عددرا النتددائج المتعمقددة بالهدددف الثدداني والددذي يسددعى: ثانًيددا: 

)المحدداور( المتعمقددة باسددتبانة متطمبددات تطبيددق معددايير  مدددارس التعمدديم المجتمعددي الدراسددة عمددى 
 .  بمطر لتحقيق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعميم

يتضمن الجدول التالي وصفًا إجماليًا الستجابات عينة الدراسة عمى محاورىا، وذلك بغرض  
 يمكن توضيحو في الجدول التالي:التعرف عمى االتجاه العام جراء العينة، وىو ما 

 ( النتائف اإلجمالية لمحاور االستبانة02جدول) 
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الترتيب الموافقة

  1 موافق 1.50 1.16 المعيار األول: بيئة التعمم
  2 موافق 1.74 1.12 المعيار الثاني: المشاركة المجتمعية

  4 موافق 1.52 1.01 الثالث: المتعممالمعيار 
  0 موافق 1.51 1.42 المعيار الرابع: ال ميسرة

  3 موافق 1.65 1.11 المعيار الخامس: التنمية المينية المستدامة
   موافق 1.56 1.00 اجمالي واقع معايير جودة التعميم المجتمعي
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يتض  من الجدول السابق أن اجمالي موافقة عينة الدراسة عمى واقع مدارس التعميم المجتمعى       
(، ومستوى 1.00بمصر لتحقيق معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم جاءت بمتوسط حسابي )

متضمنة في )موافق(، االمر الذي يشير إلى تأكيد أفراد العينة عمى ضرورة تطبيق معايير الجودة ال
 ىذا االستبيان خاصة الممارسات قميمة التوفر.

تعرف هل هناك فروقًا ذات داللة ل عرا النتائج المتعمقة بالهدف الثالث والذي يسعى: ثالثًا:      
( فأقل، فيما يتعمق بمحاور أداة الدراسة، تعزى لمتغيرات )جهة 1.15إحطائية عند مستوى داللة )

 والوظيفة/ وسنوات اللبرة(.العمل/ والمؤهل العممي/ 
دراسة الفروق بين آراء أفراد عينة الدراستة حتول محتاور االستتبيان  تتناول الدراسة في ىذه الجزئية     

بما يمكن من خاللتو تحقيتق اليتدف الثالتث متن أىتداف الدراستة الميدانيتة، وىتو التذي يمكتن تناولتو فيمتا 
 يمي:

 جهة العمل الفروق بين محاور الدراسة وفقاُ  لمتغير .1
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول التالي:      

( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبيان تبعًا لمتغير 15جدول )
 المحافظة

المتوسط  العدد المحافظة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الداللة الفاء

 المعيار األول: بيئة التعمم

 1.31 1.14 012 الفيوم

45.41 1.11 
 1.46 1.31 70 البحيرة
بنى 
 0.13 4.41 53 سويف
 1.42 1.16 043 المنيا

 1.50 1.16 173 اإلجمالي

 المعيار الثاني: المشاركة المجتمعية

 0.14 4.35 012 الفيوم

17.60 1.11 
 1.12 1.44 70 البحيرة
بنى 
 0.00 4.31 53 سويف
 1.50 1.47 043 المنيا

 1.74 1.12 173 اإلجمالي

 المعيار الثالث: المتعمم

 1.41 4.52 012 الفيوم

25.11 1.11 
 1.16 1.41 70 البحيرة
بنى 
 0.10 4.51 53 سويف
 1.40 1.16 043 المنيا

 1.52 1.01 173 اإلجمالي
 1.47 1.51 70 البحيرة 1.11 41.70 1.64 4.46 012 الفيوم المعيار الرابع: ال ميسرة
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المتوسط  العدد المحافظة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الداللة الفاء

بنى 
 1.51 4.76 53 سويف
 1.25 1.34 043 المنيا

 1.51 1.42 173 اإلجمالي

المعيار الخامس: التنمية المينية 
 المستدامة

 1.61 4.43 012 الفيوم

23.41 1.11 
 1.21 1.21 70 البحيرة
بنى 
 0.05 4.24 53 سويف
 1.31 1.22 043 المنيا

 1.65 1.11 173 اإلجمالي

اجمالي واقع معايير جودة التعميم 
 المجتمعي

 1.54 4.54 012 الفيوم

24.10 1.11 
 1.45 1.37 70 البحيرة
بنى 
 0.11 4.45 53 سويف
 1.36 1.13 043 المنيا

 1.56 1.00 173 اإلجمالي
( فأقتتل، 1,13يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق وجتتود فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )      

بالنسبة إلجمالي معايير االستبيان، بحسب متغير المحافظة لصتال  )البحيترة(؛ حيتث بمغتت قيمتة الفتاء 
عمتتى متتن ( وىتتو أ1.37( وبمتتغ المتوستتط الحستتابي لمحافظتتة البحيتترة )1.11(، بداللتتة قتتدرىا )24.10)

 المتوسطات الحسابية لممحافظات االخرى، 
 الفروق بين محاور الدراسة وفقاُ  لمتغير المؤهل العممى .2
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول التالي:      

( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبيان تبعًا لمتغير المؤهل 16جدول )
 العممى

المتوسط  العدد المؤىل العممى  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة قيمة الفاء المعياري

 المعيار األول: بيئة التعمم

 1.13 4.72 1 دكتوراة

22.04 1.11 
 1.11 4.23 41 ماجستير
 1.53 1.16 445 مؤىل عالي
 1.12 1.54 44 مؤىل متوسط
 1.50 1.16 173 اإلجمالي

المعيار الثاني: المشاركة 
 المجتمعية

 1.33 4.64 1 دكتوراة
 1.11 4.36 41 ماجستير 1.11 14.63

 0.13 4.71 445 مؤىل عالي
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 1.11 2.11 44 مؤىل متوسط
 1.74 1.12 173 اإلجمالي

 المعيار الثالث: المتعمم

 1.45 1.12 1 دكتوراة

25.11 1.11 
 1.11 4.55 41 ماجستير
 1.55 1.14 445 مؤىل عالي
 1.12 1.77 44 مؤىل متوسط
 1.52 1.01 173 اإلجمالي

 المعيار الرابع: ال ميسرة

 1.54 4.57 1 دكتوراة

14.24 1.11 
 1.11 1.14 41 ماجستير
 1.57 1.00 445 مؤىل عالي
 1.13 1.77 44 مؤىل متوسط
 1.51 1.42 173 اإلجمالي

المعيار الخامس: التنمية 
 المستدامةالمينية 

 1.36 4.36 1 دكتوراة

11.34 1.11 
 1.16 4.73 41 ماجستير
 1.72 4.62 445 مؤىل عالي
 1.04 1.71 44 مؤىل متوسط
 1.65 1.11 173 اإلجمالي

اجمالي واقع معايير جودة 
 التعميم المجتمعي

 1.30 4.61 1 دكتوراة

14.12 1.11 
 1.14 4.56 41 ماجستير

 1.62 1.11 445 عاليمؤىل 
 1.11 1.71 44 مؤىل متوسط
 1.56 1.00 173 اإلجمالي

( فأقتتل، 1,13يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق وجتتود فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )      
بالنستتتبة إلجمتتتالي معتتتايير االستتتتبيان، بحستتتب متغيتتتر المؤىتتتل العممتتتي لصتتتال  )مؤىتتتل متوستتتط(؛ حيتتتث 

( 1.71( وبمتغ المتوستط الحستابي لممؤىتل المتوستط )1.11(، بداللتة قتدرىا )14.12بمغت قيمة الفاء )
وىو أعمى من المتوسطات الحسابية لممؤىالت االخرى، ويعني ذلك أن معتايير الييئتة القوميتة لضتمان 
جتتودة التعمتتيم متحققتتة بشتتكل كبيتتر فتتي متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي متتن وجيتتة نظتتر ىتتذا المؤىتتل مقارنتتة 

رى أن تتتوافر بغيتتره؛ ويعتتزو الباحثتتة ذلتتك إلتتى انخفتتاض المستتتوى التعميمتتي ليتتذا المؤىتتل وبالتتتالي فيتتو يتت
بعض الممارسات الخاصة بمعايير الجودة كافة متن وجيتة نظتره وذلتك بعكتس المتؤىالت االخترى التتي 

 تسعى دائما لممزيد.  
 الفروق بين محاور الدراسة وفقاُ  لمتغير سنوات اللبرة .3
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول التالي:      

العينة عمى محاور االستبيان تبعًا لمتغير سنوات ( يوضح الفروق بين استجابات أفراد 17جدول )
 اللبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المحور
 الداللة قيمة الفاء االنحراف المعياري الحسابي
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المتوسط  العدد سنوات الخبرة المحور
 الداللة قيمة الفاء االنحراف المعياري الحسابي

 المعيار األول: بيئة التعمم

 1.12 1.60 23 سنوات3أقل من 

61.74 1.11 
 1.56 4.44 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.40 1.04 475 سنوات
 1.50 1.16 173 اإلجمالي

المعيار الثاني: المشاركة 
 المجتمعية

 1.11 2.11 23 سنوات3أقل من 

75.77 1.11 
 1.24 0.64 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.67 1.00 475 سنوات
 1.74 1.12 173 اإلجمالي

 المعيار الثالث: المتعمم

 1.14 1.32 23 سنوات3أقل من 

047.31 1.11 
 1.17 0.74 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.42 1.46 475 سنوات
 1.52 1.01 173 اإلجمالي

 المعيار الرابع: ال ميسرة

 1.12 1.77 23 سنوات3أقل من 

033.74 1.11 
 1.03 4.01 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.41 1.14 475 سنوات
 1.51 1.42 173 اإلجمالي

المعيار الخامس: التنمية 
 المينية المستدامة

 1.01 1.64 23 سنوات3أقل من 

446.21 1.11 
 1.26 0.31 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.43 1.06 475 سنوات
 1.65 1.11 173 اإلجمالي

اجمالي واقع معايير جودة 
 التعميم المجتمعي

 1.12 1.63 23 سنوات3أقل من 

020.51 1.11 
 1.15 0.72 31 سنوات01-3من 

 01أكثر من 
 1.45 1.40 475 سنوات
 1.56 1.00 173 اإلجمالي

( فأقتتل، 1,13يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق وجتتود فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )      
ستنوات(؛ حيتتث  3بالنستبة إلجمتالي معتتايير االستتبيان، بحستب متغيتتر ستنوات الخبتترة لصتال  )أقتل متتن 
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ستتتنوات  3( وبمتتتغ المتوستتتط الحستتتابي ألقتتتل متتتن 1.11(، بداللتتتة قتتتدرىا )020.51بمغتتتت قيمتتتة الفتتتاء )
( وىتتتو أعمتتتى متتتن المتوستتتطات الحستتتابية لممتتتؤىالت االختتترى، ويعنتتتي ذلتتتك أن معتتتايير الييئتتتة 1.63)

القوميتتة لضتتمان جتتودة التعمتتيم متحققتتة بشتتكل كبيتتر فتتي متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي متتن وجيتتة نظتتر ىتتذا 
اي  المؤىتل مقارنتة بغيتره؛ ويعتزو الباحثتة ذلتك إلتى قمتة خبترة ىتذا المستتوى وبالتتالي فيتو يرضتى بتتوافر

 مستوى من مستويات الجودة.  
 الفروق بين محاور الدراسة وفقاُ  لمتغير الوظيفة .4
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول التالي:      

 ( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبيان تبعًا لمتغير الوظيفة18جدول )
المتوسط  العدد الوظيفة المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الداللة التاء

 المعيار األول: بيئة التعمم
مسئولو التعميم 
 1.11 4.07 1.65 1.03 417 المجتمعي باإلدارة

 1.25 1.11 064 معمم
المعيار الثاني: المشاركة 

 المجتمعية
مسئولو التعميم 
 1.11 3.55 1.73 1.47 417 المجتمعي باإلدارة

 1.01 1.11 064 معمم

 المعيار الثالث: المتعمم
مسئولو التعميم 
 1.11 2.11 1.60 1.45 417 المجتمعي باإلدارة

 1.41 4.76 064 معمم

 المعيار الرابع: ال ميسرة
مسئولو التعميم 
 1.11 7.01 1.44 1.31 417 المجتمعي باإلدارة

 1.50 4.70 064 معمم
المعيار الخامس: التنمية 

 المينية المستدامة
مسئولو التعميم 
 1.11 4.14 1.72 1.45 417 المجتمعي باإلدارة

 1.46 4.53 064 معمم
اجمالي واقع معايير جودة 

 التعميم المجتمعي
مسئولو التعميم 
 1.11 3.74 1.64 1.14 417 المجتمعي باإلدارة

 1.44 4.66 064 معمم
( فأقتتل، 1,13يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق وجتتود فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )      

بالنستتتتبة إلجمتتتتالي معتتتتايير االستتتتتبيان، بحستتتتب متغيتتتتر الوظيفتتتتة لصتتتتال  )مستتتتئولو التعمتتتتيم المجتمعتتتتي 
لي ( وبمتتغ المتوستتط الحستتابي لمستتئو 1.11(، بداللتتة قتتدرىا )3.74بتتاإلدارة(؛ حيتتث بمغتتت قيمتتة التتتاء )

(، وىتتتو أعمتتتى متتتن المتوستتتطات الحستتتابية لممتتتؤىالت االختتترى، وقتتتد 1.14التعمتتتيم المجتمعتتتي بتتتاإلدارة )
يرجع ذلك إلى أن المستئولين فتي االدارة أكثتر إلماًمتا بتالجيود المبذولتة لتطتوير التعمتيم المجتمعتي عمتى 
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قتصتتتر حكميتتتم عمتتتى مستتتوى االدارة وبالتتتتالي يتتترون تتتتوافر معتتتايير الجتتتودة اكثتتتر متتتن المعممتتتين التتتذين ي
 المدارس الذين يوجدون بيا فقط. 

 الفروق بين محاور الدراسة وفقاُ  لمتغير النوع .5
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول التالي:      

 ( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة عمى محاور االستبيان تبعًا لمتغير النوع19جدول )
المتوسط  العدد النوع المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الداللة التاء

 1.53 1.05 416 أنثى 1.11 1.13- 1.44 4.73 035 ذكر المعيار األول: بيئة التعمم
المعيار الثاني: المشاركة 

 المجتمعية
 1.04 1.12 416 أنثى 1.10 4.41- 1.54 4.67 035 ذكر

 1.64 1.43 416 أنثى 1.11 1.67- 1.35 4.74 035 ذكر المعيار الثالث: المتعمم
 1.53 1.12 416 أنثى 1.11 1.14- 1.46 1.17 035 ذكر المعيار الرابع: ال ميسرة
المعيار الخامس: التنمية 

 المينية المستدامة
 1.75 1.16 416 أنثى 1.07 0.10- 1.45 4.74 035 ذكر

اجمالي واقع معايير جودة 
 التعميم المجتمعي

 1.64 1.41 416 أنثى 1.11 4.63- 1.44 4.75 035 ذكر
( فأقتتل، 1,13يتضتت  متتن الجتتدول الستتابق وجتتود فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة )      

بالنستتتبة إلجمتتتالي معتتتايير االستتتتبيان، بحستتتب متغيتتتر النتتتوع لصتتتال  )انثتتتى(؛ حيتتتث بمغتتتت قيمتتتة التتتتاء 
(، وىتتو أعمتتى متتن المتوستتط 1.41( وبمتتغ المتوستتط الحستتابي لالنتتاث )1.11(، بداللتتة قتتدرىا )4.63)

(، وقتد يرجتتع ذلتتك إلتتى أن االنتتاث يقتع عمتتى عتتاتقيم دور كبيتتر فتتي 4.75الحستابي لمتتذكور والتتذي بمتتغ )
التعميم المجتمعي فعمى سبيل المثال ىم متن يقومتون بالتتدريس فتي ىتذا التنمط متن التعمتيم، وبالتتالي قتد 

 ور.يريدون اظيار جيودىم مما جعل آرائيم تدور حول تحقيق معايير الجودة اكثر من الذك
 النتائج والمقترحات والتوطيات 

 النتائج : أوالً 
تسعى الدولة إلى اإلىتمام بمدارس التعميم المجتمعتى أحتد فتروع التعمتيم العتام  وىتى تيتدف إلتى تجميتع 
عدد من األطفتال ممتن تتستربوا متن التعمتيم أو متن لتم يمتتحقن بتالتعميم ومتدة تمتك المتدارس ستت ستنوات 

وتعتبتتر ىتتذه المتتدارس الستتبيل لعتتودة المتستتربين متتن التعمتتيم ، ومتتن تخطتتت أعمتتارىم بالمرحمتتة االبتدائيتتة 
ستتن التعمتتتيم لاللتحتتتاق بيتتتذه المرحمتتة  ، فييتتتدف الفصتتتل الحتتتالى  إلتتى تقتتتديم مقترحتتتات لتأىيتتتل متتتدارس 
التعمتتيم المجتمعتتتي بمصتتتر لتحقيتتق معتتتايير الييئتتتة القوميتتة لضتتتمان جتتتودة التعمتتيم واالعتمتتتاد وذلتتتك متتتن 

اسة النظرية فى الفصول السابقة والنتائف النظرية التتى توصتمت الييتا الدراستة ونتتائف الدراستة خالل الدر 
الميدانيتة والتتى تتتم تناوليتا فتتى الفصتل الستتابق ، ثتم التطتترق إلتى تمتتك اإلجتراءات المقترحتتة ، وفيمتا يمتتى 

 عرض ممخص  لنتائف الدراسة عمى النحو التالى :
 أوال نتائج الدراسة النظرية : - أ

 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائف من خالل الدراسة النظرية منيا :1
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حاجتتة متتدارس التعمتتيم المجتمعتتى إلتتى اتبتتاع أستتاليب ديمقراطيتتة فتتي إدارة بيئتتة التتتعمم وصتتنع  -0
 القرار.

ونتتتدرة تطبيتتتق المتعممتتتون  نتتتدرة استتتتخدام المتتتتعمم تكنولوجيتتتا المعمومتتتات فتتتي عمميتتتات التتتتعمم، -4
 المكتسبة في مواقف متعدد من الحياة اليومية.المعارف والميارات 

عدم اتباع المتعمم قواعتد األمتن والستالمة داختل متدارس التعمتيم المجتمعتى بمتا يضتعف تحقتق  -1
 الجودة في سياسات أداء المتعممين.

وتصتتميم  ،ضتتعف ربتتط المعممتتة بتتين محتتتوى المتتواد الدراستتية المختمفتتة وخبتترات الحيتتاة اليوميتتة -2
 المعممة أنشطة إثرائية لتحقق أىداف بيئة التعمم وتراعى الفروق الفردية.

تميتل المعممتتة إلتى مقتترر بعينتو أو أنيتتا متخصصتتة فتي مقتترر واحتد، وبالتتتالي يقتل ربطيتتا بتتين  -3
 محتوى الدرس والمواد األخرى ويقل تحقيقيا التوازن فى التكامل بين المواد.

، وقمتتة تنفيتتذ وحتتدة التتتدريب ات التطتتوير وتحقيتتق نتتواتف التتتعممقمتتة مراعتتاة خطتتة التحستتين أولويتت -4
 والجودة برامف لمتنمية المينية المرتبطة باحتياجات المعممات.

ضتاءة، وتيويتة،  -5 قمة توفير إدارة المدرسة الشروط والتجييزات الالزمتة لممدرستة متن مستاحة، وا 
 وأثاث، ومرافق.

تحقيتتق فاعميتتة دور األستترة والمجتمتتع فتتي ضتتعف استتتخدام متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي آليتتات ل -6
 العممية التعميمية.

عدم اتباع المتعمم قواعتد األمتن والستالمة داختل متدارس التعمتيم المجتمعتى بمتا يضتعف تحقتق  -7
 الجودة في سياسات أداء المتعممين.

تميتل المعممتتة إلتى مقتترر بعينتو أو أنيتتا متخصصتتة فتي مقتترر واحتد، وبالتتتالي يقتل ربطيتتا بتتين  -01
 لدرس والمواد األخرى ويقل تحقيقيا التوازن فى التكامل بين المواد.محتوى ا

 ثانيًا : نتائج البحث الميدانية : 
وجتتتود فتتتروق بتتتين تكتتترارات جميتتتع عبتتتارات المشتتتاركة االجتماعيتتتة لصتتتال  الفتتترق األعمتتتى بتتتين  -0

 في تحسين واقع ىذا النمط من المدارس.التكرار المشاىد والمتوقع 
يوجتتد دالتتة إحصتتائًيا فتتي جميتتع عبتتارات المعيتتار األول والثتتانى والثالتتث ، عنتتد مستتتوى داللتتة  -4
بمتتا يتتدل ( فأقتتل، وذلتتك وفقتتًا لممقارنتتة بتتين التكتترار المشتتاىد والتوزيتتع التكتتراري المتوقتتع لمعينتتة، 1.13)

 ..رفةعمى وجود تباين كبير في وجيات نظر العينة حول عبارات ىذا المعيار ووجود عبارات متط
( فأقتتل، بالنستتبة إلجمتتالي معتتايير 1,13توجتد فروقتتًا ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة ) -1

(، 14.12االستبيان، بحسب متغير المؤىل العممي لصال  )مؤىل متوسط(؛ حيث بمغتت قيمتة الفتاء )
 (  1.71( وبمغ المتوسط الحسابي لممؤىل المتوسط )1.11بداللة قدرىا )

 ثالثًا:  التوطيات المقترحة :          
تقديم وحدة التدريب والجودة لمدورات التدريبية دون تحديتد االحتياجتات الفعميتة لمعتاممين   -0

 في مدارس التعميم المجتمعى ولكن ىي دورات عامة او بغرض الترقي أو غيرىا.
 ميمة التوفرتطبيق معايير الجودة المتضمنة في ىذا االستبيان خاصة الممارسات ق -1
 اتباع أساليب ديمقراطية في إدارة بيئة التعمم وصنع القرار داخل مدارس التعميم المجتمعى. -2
تحديتتد واقتتع تأىيتتل متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي بمصتتر لتحقيتتق معتتايير الييئتتة القوميتتة لضتتمان   -3

 جودة التعميم
 المحيط ابرزىا الفصل الواحد. تقديم مدارس التعميم المجتمعي لبرامف متنوعة لخدمة المجتمع -4
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فتي متدارس التعمتيم المجتمعتي دعم أولياء  األمور لألنشتطة بمتا يعتزز عمميتتي التعمتيم والتتعمم  -5
 حتى تتحقق الجودة.

تحديتتد واقتتع تأىيتتل متتدارس التعمتتيم المجتمعتتي بمصتتر لتحقيتتق معتتايير الييئتتة القوميتتة لضتتمان  -6
فتتي تحستتين واقتتع ىتتذه  المشدداركة المجتمعيددةأن تقدمتتو والتتدور الكبيتتر التتذي يمكتتن  جتتودة التعمتتيم،

 المدارس.
 رابعًا: بحوث مقترحة   
 تطور مقترح لتطوير مدارس التعميم المجتمعي بمطر في ضوء لبرات بعا الدول  -1
واقددع تأهيددل مدددارس التعمدديم المجتمعددي بمطددر لتحقيددق معددايير االتحدداد األوربددي فددي ضددوء  -6

 لبرات بعا الدول 
نمددوذج مقتدددرح لتطدددوير مؤسسدددات التعمددديم المجتمعددي فدددي مطدددر عمدددي ضدددوء مددددلل إدارة  -1

        المعرفة 
 
 
 

 المراجع والمطادر :
 أواًل المراجع العربية :

"  "دليتل االعتمتاد المؤسستات التعمتيم قبتل الجتامعيالييئة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم واالعتمتاد: " - .0
 . 6م ، ص4116الجزء الثاني، القاىرة ،

 ، القاىرة، دار الفكر العربى..تطبيق الجودة واالعتماد فى المدارس( 4101أحمد إبراىيم أحمد ) .4
، موقتتع خالتتد عمتتران ،كميتتة التربيتتتة  التعمتتيم المجتمعتتي المفيتتتوم و األىتتداف(: 4100صتتفاء محمتتد الحبيشتتي) 

 ،جامعة سوىاج
، القاىرة، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيتع اإلدارة التعميمية والمدرسية(4104فاروق شوقى البوىى ) .1

 . 146، ص
، رستتتالة ماجستتتتير غيتتتر العائتتتد االجتمتتتاعي لمتتتدارس الفصتتتل الواحتتتدفاطمتتتة عبتتتد الغنتتتي عبتتتد التتتدايم:  .2

 م. ج(۰۲۲۲منشورة، كمية التربية جامعة الزقازيق، 
: دراستتتة أطفتتتال ختتتارج نطتتتاق الحمايتتتةالمجمتتتس القتتتومي لمطفولتتتة واألمومتتتة بالتعتتتاون متتتع اليونيستتتيف:  .3

 4101تعمقية عن أطفال الشوارع بالقاىرة الكبرى، القاىرة،
مراحتتل تطتتور مشتروع دعتتم قتتدرات المتتدارس (.  4117المركتز القتتومي لالمتحانتتات والتقتويم التربتتوي ) .4

 قنا(، القاىرة. -سوىاج  -)الفيوم  في محافظاتالحكومية في تطبيق التعمم النشط 
، مطبعتة طرق تدريس التمكين: مدارس المجتمع كحركة اجتماعيتة فتي مصتر(. 4101ممك زعموك ) .5

 004الجامعة األمريكية بالقاىرة، القاىرة. ص 
"تصور مقترح" ، مجمة كمية  الجودة الشاممة في رياض األطفال: 4100ممدوح عبد الرحيم الجعفري  .6
 . إبريل  33، جامعة الزقازيق ، ، ص 15، العدد  01تربية ببنيا ، المجمد ال
، ضتتمن كتتتاب دراستتات المتطمبتتات التربويتتة لتحقيتتق الجتتودة التعميميتتة( 4104ميتتا عبتتدالباقي جتتويمى) .7

 تربوية فى القرن الحادي والعشرين، اإلسكندرية، دار الوفاء لمطباعة والنشر.
التتتعمم متتدي الحيتتاة  –االتاحتتة  – عمتتيم فتتي مطتتع األلفيتتة الثالثتتة  الجتتودةالتالمتتؤتمر التتدولي الستتابع : "  .01

 4104يوليو  04-03في الفترة من 
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التنميتتتتة المينيتتتة لمعممتتتتي الفصتتتل الواحتتتتد فتتتي مصتتتتر فتتتي ضتتتتوء االتجاىتتتتات نجتتتدة إبتتتتراىيم ستتتميمان:  .00
الكبتتتار فتتتي القتتترن ، المتتتؤتمر الستتتنوي الثالتتتث لمركتتتز تعمتتتيم الكبتتتار التتتتابع لجامعتتتة عتتتين شتتتمس" معمتتتم المعاصتتترة

 م. ۰۲01الحادي والعشرين"، دارالفكر العربي، القاىرة ، 
اليتتدر فتتي متتدارس الفصتتل الواحتتد بمحافظتتة الشتترقية ودور المجتمتتع المحمتتي فتتي ىالتتة أحمتتد إبتتراىيم:  .04

م، ص ۰۲۹۸)تصور مقترح(، رسالة ماجستيرغير منشورة"، معيتد الدراستات التربويتة، جامعتة القتاىرة، مواجيتو
 . .۹۷۹-۹۷۹ص 
، المجتمعتي التعمتيم متدارس جتودة وثيقتة ( :4102الييئتة القوميتة لضتمان جتودة التعمتيم واالعتمتاد) .01

 النسخة المجمعو معايير جودة مدارس  التعميم المجتمعي ، اإلصدار الثالث
 وثيقتتتتة الخطتتتتة االستتتتتراتجية القوميتتتتة إلصتتتتالح التعمتتتتيم قبتتتتل الجتتتتامعي فتتتتي مصتتتتروزارة التربيتتتتة والتعمتتتتيم : -03
  4104م (القاىرة  4115/4104)

جامعة القاىرة ،  التعميم في مطمع األلفية الثالثة معيد الدراسات التربوية ، -المؤتمر الدولي السابع  -04
 ( ۰۲۹۲( رشيدة السيد أحمدا لطاىر، )4القاىرة . )

ضوء أىداف تفعيل سياسات التعميم المجتمعي في مصر في ، ( ۰۲۹۲کرام عبد الستار محمد دياب ) -05
 ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق ..، دراسات تربوية ونفسية المبادة الدولية لمتعميم لمجميع 

دور االدارة المدرسية في تفعيل لشركة بين المدرسة والمجتمع المحمي من (: ۰۲۹۲" نيفين عاشور ،) ( -06
 رسالة ماجستير ، غير منشورة ،جامعة اليرموك ابيد ، األردن وجية نظر اولياء األمور

لعالقتتة بتتين أوليتتاء األمتتور والمتتدارس االساستتية لحكوميتتة فتتي لتتواء الكتتورة (: ۰۲۹۲احمتتدا الزغبتتي، ) -07
 رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ، ار بيد ، األردن. وارتباطيا في تحصيل الطمبة،

(. تفعيتتتل دور التعمتتتيم المجتمعتتتي فتتتي تنميتتتة التتتوعي البيئتتتي 4104( ستتتميم، ىتتتانم خالتتتد محمتتتد محمتتتد. ) -41
   http://search.mandumah.com/Record/820301مجمتتتتة كميتتتتة التربيتتتتة،  لمدراستتتتات: دراستتتتة حالتتتتة.

 . مسترجع من 302 - 242،  44ع
( متطمبتات 4107حسن، مصطفى حسين محمود، محمد، ستيدة ستالمة، و محمتد، فتحتي عبدالرستول. ) -40

 -، 130 2، ع4مجمتة العمتوم التربويتة، س تطوير مدارس التعميم المجتمعي بمحافظة سوىاج: دراسة ميدانية.
                                                                   http://search.mandumah.com/Record/1132851 . مسترجع من171
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