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القومية لضمان  الصادرة من الهيئةاستهدف هذا البحث التعرف على مستوى تطبيق معايير ومؤشرات الجودة الملخص: 
واختبار معنوية  ،الجودة الشاملة المطبقة وغير المطبقة لمعاييرساسي لكل من المدارس لمدارس التعليم األ جودة التعليم

المطبقة ساسي لكل من المدارس لمدارس التعليم األالقومية لضمان جودة التعليم الفروق لمعايير الجودة الصادرة من الهيئة 
 ۳٦عينة الدراسة من ، وقد تكونت جري هذا البحث بمحافظة الشرقيةأ ولتحقيق تلك األهداف ،وغير المطبقة لمعايير الجودة

) مدرسة ۱۸(المطبقة لمعايير الجودة ساسي اختيرت بطريقة عمدية وقد تم اختيار عينة متساوية بين المدارس أمدرسة تعليم 
ولقد تم جمع البيانات الميدانية الالزمة إلجراء الدراسة بواسطة أسلوب  ،رسة) مد۱۸( وغير المطبقة لمعايير الجودة

شهر مارس حتى أول  ساسي المدروسة وذلك في الفترة من بدايةاالستبيان بالمقابلة الشخصية لمديري مدارس التعليم األ
تخدام أسلوب اختبار "مان ويتني" ، وكذلك اسث بواسطة التكرار والنسب المئويةوتم تحليل بيانات البح ،۲۰۱۷شهر مايو 

ساسي المعتمدة ومدارس التعليم وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق معنوية بين مدارس التعليم األ
ول: (المجال األ الجودة التالية: فيما يتعلق بمستوى تطبيق كل من معايير ۰.۰۱ساسي غير المعتمدة عند مستوى معنوية األ
المجال الرابع:  ،البشرية والمادية المجال الثالث: الموارد ،المجال الثاني: القيادة والحوكمة ،التهاية المؤسسة ورسرؤ

المجال  ،المجال السابع: المعلم، المجال الثامن: المنهج الدراسى، الجودة المجال الخامس: ضمان ،المشاركة المجتمعية
ساسي المعتمدة ومدارس التعليم االساسي غير ود فروق معنوية بين مدارس التعليم األ: المناخ التربوى) بينما تبين وجالتاسع

وكانت الفروق لصالح مدارس التعليم االساسي  ،فيما يتعلق بالمجال السادس: المتعلم ۰.۰٥المعتمدة عند مستوى معنوية 
ساسي غير المعتمدة وذلك لعدم تطبيقها األ لى تدني مستوى العملية التعليمية بمدارس التعليمإالمعتمدة وربما يرجع ذلك 

 لمعايير الجودة الشاملة.

 ساسي.التعليم األ ،إدارة الجودة الشاملة سترشادية:االكلمات ال

 المقدمة والمشكلة البحثية

يعد التعليم من أهم القضايا التي توليها األمم والشعوب 
عناية خاصة ألنها تمثل الركيزة األساسية في بناء 

 ها المادي والمعنوييمعات وهو السبيل إلى التنمية بشقالمجت
لتحقيق االستدامة من خالل إعداد وتحديث اإلنسان لدفع 
مسيرة العمل واإلنتاج. حيث تشهد المجتمعات تغييرات 
سريع ومتالحقة نتج عنها ظهور أنماط جديدة من المنافسة 
الحادة والتي باتت تفرض ضرورة البحث عن كل ما من 

ن يساعد في سياق التنافس من أجل االستمرار شأنه أ
والبقاء. ويأتي االهتمام بالمورد البشري والذي يعد أداة 

 ،(سليمالتقدم وإحداث التطوير في مقدمة اهتمامات اإلدارة 
ولقد زاد االهتمام بتجديد وتحديث اإلدارة  ،)۲۰۱۱

التعليمية والمدرسية وبات تحليل كفاية هذه اإلدارة ذات 
السياسة القومية، حيث أنه من الثابت  لوضع ةمتزايدأهمية 

قوة العظمى في عالمنا المعاصر، أصبحت المعرفة هي ال
ذلك طرح العديد من المبادرات الخاصة بالتعليم  ىعلو

كافة األصعدة وكان منها مؤتمر قضايا اإلصالح  ىعل
م في مجال ۲۰۰٤العربي والتي صدرت بشأنها وثيقة 

واالهتمام بالتعليم وتطويره واكتساب اإلصالح االجتماعي 
ونشر وإنتاج المعرفة وتطوير المؤسسات التعليمية برمتها 

وتعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية  ،)۲۰۰٦ ،(شرقاوي
تلعب دورا علي قدر كبير من األهمية ولها أهدافها 
االجتماعية والتربوية التي تسعي إلى تحقيقها وتخدم بها 

 السبقيات أحد الجودة وتعد ،)۱۹۸۳ ،(معوضالمجتمع 
في  اليوم المعاصر المدير لتحقيقها يسعى التي التنافسية
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 تستخدمه مهم تنافسي سالح وهي. لمالع منظمات مختلف
في  والريادة التميز لجذب المستهلكين وتحقيق المؤسسات

و قد مرت فلسفة إدارة  .)۲۰۰٥، (العزاويمجال العمل 
نذ العصور القديمة وحتى الجودة الشاملة بمراحل متعددة م

هتمام بالجودة إلى الوقت الحاضر، حيث تعود جذور اال
، حيث إهتم المصريون القدامى بها من سبعة آالف عام

خالل النقوش الفرعونية على المعابد والتي اتسمت بالجودة 
ودقة التنفيذ وفقا للمعايير الموضوعة، كما أن عملية بناء 

مصرية القديمة كانت تتضمن ودهان الحوائط في المعابد ال
عملية فحص ورقابة على األنشطة بهدف التأكد من 

كما ، )۲۰۰٦(الدرادكة، مستوى الجودة الذي يتم به األداء 
التعليمية جهوداً طويلة  تتطلب تحسين الجودة في المؤسسات

واحتياجات الطالب المدى تشتمل التركيز علي رغبات 
وتقوية روح الفريق  عةوأولياء أمورهم والعمل بروح الجما

والمجتمع المحلي  وتدعيم مشاركة جميع أعضاء المدرسة
، وامتد مفهوم الجودة ليشمل )۲۰۰۱المحيط (الباسل، 

النظام التعليمي ويصبح نظاماً متكامالً يتناول جميع 
عناصر العملية التعليمية ومراجعة جودته تشمل التقييم 

يات التعليم والرقابة والتوجيه والتطوير وتحسين عمل
والنظر إلى الرقابة علي أنها جزء من عمليات إدارة التعليم 

 ).۲۰۰٦، (زاهر الشامل للتدريس

 المشكلة البحثية
العديد من  ساسي فى مصرتواجه مدارس التعليم األ

المشاكل التى أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى ادائها 
 ل مشكلة الدراسة عدةومن هذا المنطلق يمكن ان تتناو

: ما هو مستوى تطبيق معايير ومؤشرات تساؤالت وهي
ساسي لكل الجودة الصادرة من الهيئة لمدارس التعليم األ

من المدارس معتمدة الجودة الشاملة و غير معتمدة الجودة 
لمعايير الجودة الصادرة الشاملة ؟ هل توجد فروق معنوية 

ساسي لكل من المدارس من الهيئة لمدارس التعليم األ
؟ ما مدة الجودة الشاملة و غير معتمدة الجودة الشاملةمعت

معتمدة ساسي هي المشكالت التي تواجه مدارس التعليم األ
 ؟الجودة الشاملة و غير معتمدة الجودة الشاملة

 أهداف البحث
اتفاقا مع المشكلة البحثية، تم صياغة أهداف البحث 

 الراهن في النقاط التالية :

بيق معايير ومؤشرات الجودة التعرف على مستوى تط -۱
الصادرة من الهيئة لمدارس التعليم االساسي لكل من 
المدارس المطبقة للجودة الشاملة و غير المطبقة للجودة 

 الشاملة.

اختبار معنوية الفروق لمعايير الجودة الصادرة من  -۲
ساسي لكل من المدارس الهيئة لمدارس التعليم األ
 ر معتمدة الجودة الشاملة.معتمدة الجودة الشاملة و غي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة والمفهومات المرتبطة بها

 الجودة

تعرف الجودة وفق المفاهيم اللغوية بأنها المقابلة 
)، ويرجع مفهوم ۲۰۰۸(أبو النصر،  واالتفاق والمطابقة

) Qualitas) إلى الكلمة الالتينية (Qualityالجودة (
والتي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة 

)، أما في المعاجم ۲۰۰٦(الدرادكة،  الصالبة واالتفاق
اإلنجليزية فيكثر فيها التعدد والتداخل فقد أشار البعض 
بأنها االمتياز، وأحياناً تعني بعض العالمات أو المؤشرات 

عرفها التي يمكن من خاللها تحديد الشيء أو فهم بنيته. وي
أنها درجة التميز أو األفضلية وتعرف  Oxfordقاموس 

الجودة علي أنها حالة ديناميكية مرتبطة بالمنتجات المادية 
والخدمات وباألفراد والعمليات والبيئة المحيطة بحيث 

 ).۲۰۰۸، (الطائي تتطابق هذه الحالة مع التوقعات

 مفهوم الجودة الشاملة

 كافة لدى عقيدة قتعرف الجودة الشاملة بأنها "خل
 العمل أسلوب يطور بما المشروع إدارات العاملين بمختلف

 وبما متكامل بشكل العاملين بأعمالهم قيام يضمن وبما بة
 رضاء العميل" يضمن الذي بالمستوى المنتج تقديم يضمن

 .)۲۰۱۳(عطية، 

) الجودة الشاملة على أنها ۲۰۱٦(ويعرف باديس 
 رضا أساس على ة مبنيةإداري فلسفة عامة بصفة "تمثل

 للمنتجات المتقن التصميم يتضمن فهو ذلك وعلى العميل،
 المنتجات بتقديم هذه تقوم المؤسسة من أن والتأكد المقدمة،

 العميل رضا على تؤكد بحيث باستمرار، متقن بشكل
الداخلي  العميل احتياجات تلبية وكذلك) الزبون( الخارجي

 سواء، حد على فاءات)والك البشرية الموارد في ممثال(
 ميزة وامتالك االستراتيجية المنظمة أهداف تحقيق وبالتالي
 الجودة إدارة عن نعبر أن يمكن كما .مستديمة تنافسية
 العمل آليات على يعتمد موجه منهجي بأنها أسلوب الشاملة

 للعمليات المستمر التحسين في العاملين ومشاركة الجماعي
 للموارد األمثل االستخدام خالل من للمنظمة، المختلفة
 وأدوات بحوث السوق مستخدما) وبشرية مادية( المتاحة
 البقاء وبالتالي العميل رضا لتحقيق الكمي التحليل

 واالستمرارية.

 مفهوم ادارة الجودة الشاملة

) أن إدارة الجودة الشاملة هي ۲۰۰٦(يعرف زاهر 
"مدخل إلدارة المنظمة يرتكز على الجودة ويبنى على 
مشاركة جميع أعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل 
المدى من خالل تحقيق رضا العميل وتحقيق منافع لجميع 

 أعضاء المنظمة والمجتمع".
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۱ 
) بأنها "الرغبة في ۲۰۰۲ويعرفها السلمي (

تحقيق نتائج مرغوبة توفر نفعا ألصحاب المصلحة ويقوم 
تحقيقه مجموعة من المتخصصين يديرون ويقودون على 

بالتنفيذ ويراقبون سير األداء للتأكيد من تحقيق  القائمين
المرجوة مع األخذ في االعتبار الظروف المحيطة بهم النتائج 

 حتماالترص ويتجنبون المخاطر ويستعدون الويلتمسون الف
 المستقبل".

 نظريات إدارة الجودة الشاملة
مجموعة من العلماء الذين  إلىتعود الثورة اإلدارية 

هم الفضل في ظهور حركة إدارة الجودة الشاملة من يعود ل
 -خالل نظرياتهم ومن أشهرها:

  Deming theoryنظرية 
كانت فلسفة ديمنج تقوم علي وضع مفهوم الجودة في 

ة اإلدارة العليا يإطار إنساني حيث أن الجودة تكون مسئول
 كتشاف الجودة وحلها.اويقع علي عاتق اإلدارة 

استعمال فنيات إحصائية  ىلوطريقة ديمنج تقوم ع
تحقق التحسن المستمر في الناتج وتفيد من اكتشاف 

 شكل دائرة أركانها أربعة هي: ىعلالمشكالت المستمر 
   :)۲۰۰٦ ،(طعيمة

 يد إدخاله.رخطط ألي تحسين ت : Plan خطط -

: نفذ الخطة وطبق التغير في نطاق محدود Doأعمل  -
 إكتشف األخطاء وحدد أسبابها.

تحري وأكتشف فيما إذا كانت أفكارك  : Checkق دق -
 وحلولك صحيحة وقابلة للتطبيق.

إذا حققت نجاحاً طبق حلولك بشكل واسع  : Actنفذ  -
 وسريع وأجعله جزء من استراتيجية المؤسسة وثقافتها .  

وأوضح ديمنج رائد الجودة الشاملة عدداً من المباديء  
ديد هدف ثابت تح :األربعة عشر وهي ئعرفت بالمباد

 تبني فلسفة جديدة لمفهوم الجودة. لمؤسسة من أجل التحسين.
 االهتمام التوقف عن االعتماد علي التفتيش بغرض التحسين.

استخدام األدوات الحديثة  بجودة الخدمات (الكيف ال الكم).
تحسين النظام. استخدام األدوات الحديثة في  في ستمرارلال

البعد عن  ديثة في اإلشراف.العمل بالطرق الح .اإلشراف
القضاء علي العوائق التنظيمية. التخلص  سياسة التخويف.

 من الشعارات والمواعظ والتوجيه والنقد. المراجعة الدورية
لمعايير العمل من أجل الجودة. منع العاملين الحق بالتباهي 

تطوير برنامج التدريب للعاملين. إتخاذ خطوات  بأعمالهم.
 للتحسين المستمر. إيجابية دائماً 

النقاط األربع عشر يري ديمنج أن هناك  إلىباإلضافة 
أربعة عناصر هامة ال بد اإللمام بها لكل مديرة مؤسسة 

 ):۲۰۰٦ (طعيمة، وهي:
 معرفة النظام ومكوناته. -۱

 نظرية االختالفات. -۲

 نظرية المعرفة. -۳

 دراسة علم النفس. -٤

  Joseph juranنظرية 
ران معلم الجودة مع ديمنج وهو ويعد جوزيف جو

الجودة ولم  ىالشخص الذي أضاف البعد اإلنسانى إل
 النواحي اإلحصائية. ىيقتصر عل

كد علي أهمية التطوير والتحسين من خالل تطبيق أوقد 
أساليب الجودة الشاملة في كل إدارة وقسم علي حدة، و 

حلول المشكالت بدون البحث الدقيق عن  ىالقفز إل
الحقيقية حيث يعتقد أن التحسين المستمر واإلدارة  األساليب

تكون قواعد أساسية لتحقيق التميز في  المتداخلة والتدريب
الجودة حيث ركز علي التخطيط االستراتيجي والمتمثل في 
تحديد المستوي المطلوب من الجودة وفق برنامج الجودة 
السنوي ليقابل احتياجات ورغبات المستفيدين ولقد قسم 

(النعيمي،  رة الجودة الي ثالثة مراحل تتمثل فيإدا
۲۰۰۹:(  

عملية التخطيط للجودة من خالل وضع برنامج  -۱
لمستوي الجودة يتم فيه تحديد العمل المستهدف 

 ومستوي الجودة والمقاييس المستخدمة.

عملية الضبط علي الجودة لمعرفة مدي مطابقة  -۲
 الموضوعةالخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواصفات 

عملية تحسين الجودة وتتم من خالل تحليل المشاكل  -۳
المتعلقة بالجودة والتعرف علي أسبابها واقتراح الحلول 

 ).۲۰۰٦، (الدرادكة الالزمة لعالجها.

 الدراسات السابقة
) تمكنت من تقديم ۲۰۰۱والصرايرة ( العسافدراسة 

ردن نموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية في األ
في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة يتكون من ستة 
عناصر رئيسة هـي: تغييـر ثقافـة المدرسة، والتحول إلى 
نمط اإلدارة التشاركية، وتشكيل مجلس الجودة في 
المدرسـة، والتقييم الذاتي، واعتماد أسلوب القياس المقارن، 

 )۲۰۰۷( وتوصلت دراسة ال مداوي والتغذية الراجعة.
من أهم المتطلبات األساسية  :همها ما يليأنتائج  عدة إلى

التي تساعد اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم الثانوي العـام 
بالمملكة العربية السعودية على تطبيق الجودة الشاملة ما 

لجودة ، مراقبة تطبيق اةنشر ثقافة الجودة الشامل يلي
تشكيل فرق الشاملة، القيادة الفعالة، التطوير التنظيمي، 

، االتصال ، تقويم أداء العاملينالعمل، التدريب المستمر
، وكانت المعوقات التي تعيق الفعـال، تخطيط الجودة

تطبيق متطلبات الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسية عدم 
االفتقار  وضوح رسالة الجودة الشاملة لدى القيادات العليا،

، ضعف لجودةرق عمل تسعى لتحقيق أهداف اإلى وجود ف
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أساليب تقويم أداء العاملين، وغياب التخطـيط المسـتقبلي 
همية أ) عن ۲۰۰۷( الشيخوكشفت دراسة  لتطبيق الجودة،

حفز المعلمين لتحقيق اهداف المدرسة ودور تلك الحوافز 
شراف على النمو همية اإلأ، ولية التعليميةفي دعم العم

وضرورة االهداف التربوية المهني للمعلم، ومراجعة 
لتخطيط لسير اليوم الدراسي في اهمية أ، وبيان تقويمها

انه قد جاءت عبارة "على  يضاً أهم النتائج أالمدرسة ومن 
اته ساليب والتقنيات الحديثة لنقل خبرلمام باألالمعلم اإل

رجعت الدراسة دور تلك أبشكل فعال" في ترتيب متقدم و
 .هم وبناء قدراتهمدائأساليب في تحسين األ

 لفرض البحثي للدراسةا
ساسي توجد فروق معنوية بين مدارس التعليم األ

غير المعتمدة فيما يتعلق  ساسيالمعتمدة ومدارس التعليم األ
: المجاالت الرئيسية لمعايير الجودة الشاملة بكل من

ول: ال األساسي المدروسة وهي (المجلمدارس التعليم األ
 القيادة والحوكمة، :، المجال الثانيرؤية المؤسسة ورسالتها

جال الرابع: الم البشرية والمادية، : المواردالمجال الثالث
، ، المجال الخامس: ضمان الجودةالمشاركة المجتمعية

المجال السابع: المعلم، المجال المجال السادس: المتعلم، 
، المجال التاسع : المناخ التربوى) الثامن: المنهج الدراسى

 كل على حدة.

 اسة وأدواتهامنهجية الدر
نها تم اختيار محافظة الشرقية لعدة اعتبارات أهمها أل

تعتبر من أكبر محافظات الجمهورية في عدد السكان حيث 
، تحتل لث من بين محافظات الجمهوريةتحتل المركز الثا

افظات محافظة الشرقية المركز الحادي عشر بين مح
ر التنمية ية البشرية (مصر تقريمنالجمهورية وفقاً لدليل الت

) ومن ثم فهي أقرب لتمثيل الريف ۲۰۱۰البشرية، 
اإلقليم المصري. تقع محافظة الشرقية ضمن محافظات 

 التخطيطي الثالث الذي يضم محافظات: اإلسماعيلية،
، جنوب سيناء، وشمال سيناء، يحدها السويس، بورسعيد

من الشمال بحيرة المنزلة ومن الجنوب محافظة القليوبية 
ق محافظة اإلسماعيلية ومن الغرب محافظة ومن الشر

 ۱۷مركزا، و ۱۳الغربية. وتنقسم المحافظة إداريا إلي 
قرية، و  ٤۹۸ووحدة محلية قروية،  ۹٦حي، و ۲مدينة، و

وقد تم اختيار مركز فاقوس عن  ،عزبة وكفر ونجع ۳۹۹۱
مراكز  كبرأمن هو و الدراسة. جراءعينة عمدية إلطريق 

 .ان ومن المراكز المتقدمة تنموياً المحافظة فى عدد السك

صل أمدرسة تعليم اساسي من  ۳٦تم اختيار عدد  ولقد
اختيرت بطريقة عمدية وقد  %۱٦.٥۸ بنسبة مدرسة ۲۱۷

للجودة  تم اختيار عينة متساوية بين المدارس المطبقة
المطبقة للجودة الشاملة، ولقد تم جمع  الشاملة وغير

راء الدراسة بواسطة أسلوب البيانات الميدانية الالزمة إلج
االستبيان بالمقابلة الشخصية لمديري مدارس التعليم 

ساسي المدروسة وذلك في الفترة من بداية شهر مارس األ

. وتم تحليل بيانات البحث ۲۰۱۷حتى أول شهر مايو 
بواسطة التكرار والنسب المئوية، وكذلك استخدام أسلوب 

ين عينتين مستقلتين اختبار "مان ويتني" الختبار الفروق ب
 للبيانات ذات الطبيعة الرتبية فما أعلى.

 قياس متغيرات ومؤشرات الدرسة
قياس المتغيرات والخصائص االجتماعية واالقتصادية 

 لمديرى المدارس المبحوثة
السن ويقصد به عدد سنوات عمر المبحوث ألقرب سنة  -۱

ميالدي��ة وق��ت إج��راء البح��ث، وت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر 
ير كمي باستخدام األرق�ام المطلق�ة، ث�م تحوي�ل ه�ذا كمتغ

  المتغير إلى متغير رتبي بهدف التوصيف.

ذا ك�ان ذك�ر إالنوع ويقصد به تحديد جنس المبحوث م�ا  -۲
 أو أنثى

المؤه��ل التعليم��ى  المؤه��ل الدراس��ي ويقص��د ب��ه درج��ة -۳
االس���تجابات  أعطي���تالمبح���وث و هال���ذى حص���ل علي���

، ۲، بك��الوريوس = ۱لم��ين =وزان التالي��ة: دبل��وم معاأل
 .  ٤، دكتوراه =  ۳ماجستير =

 مدة العمل في المدرسة ويقصد بها المدة الت�ى عم�ل به�ا -٤
غي��ر ذل��ك وت��م  وأ ك��ان م��ديراً أ الم��دير بالمدرس��ة س��واء

قي���اس ه���ذا المتغي���ر كمتغي���ر كم���ي باس���تخدام األرق���ام 
المطلقة، ثم تحويل هذا المتغير إلى متغي�ر رتب�ي به�دف 

 التوصيف.

مدة العمل كمدير ويقصد بها المدة من أول يوم تم تعيين  -٥
خ�رى، أو م�دارس أالمبحوث كمدير ف�ى نف�س المدرس�ة 

وت�م قي��اس ه��ذا المتغي��ر كمتغي�ر كم��ي باس��تخدام األرق��ام 
المطلقة، ثم تحويل هذا المتغير إلى متغي�ر رتب�ي به�دف 

 التوصيف.

: ذا ك��انإ الزواجي��ة وفيه��ا س��وئل المبح��وث م��ا الحال��ة -٦
 .أرمل.- مطلق –متزوج  -أعزب 

ش�أ فيه�ا المبح�وث ف�ي ويقص�د به�ا المك�ان ال�ذي ن ةأالنش -۷
 .حضرية وأكان ريفية  اماذ ،فترة الطفولة

الذي يقيم  ويقصد بها المكان الحاليقامة الحالي محل اإل -۸
 .حضرية وأكان ريفية  ا، ماذفيه المبحوث

س�ة وت��م م�ن العم�ل ف�ي المدر ال�دخل الش�هري للمبح�وث -۹
قي���اس ه���ذا المتغي���ر كمتغي���ر كم���ي باس���تخدام األرق���ام 

ل علي��ه المطلق��ة إلجم��الي ال��دخل الش��هري ال��ذي يتحص��
المبح��وث م��ن المدرس��ة، ث��م تحوي��ل ه��ذا المتغي��ر إل��ى 

 متغير رتبي بهدف التوصيف.

وت��م  م��ن مص��ادر مختلف��ة ال��دخل الش��هري للمبح��وث -۱۰
 قي���اس ه���ذا المتغي���ر كمتغي���ر كم���ي باس���تخدام األرق���ام
المطلقة إلجمالي ال�دخل الش�هري ال�ذي يتحص�ل علي�ه 
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۳ 
خ�رى غي�ر العم�ل بالمدرس�ة، أالمبحوث من مص�ادر 

ث���م تحوي���ل ه���ذا المتغي���ر إل���ى متغي���ر رتب���ي به���دف 
 التوصيف.

جملة الدخل الشهري لألسرة بالجنيه يقصد به إجمالي  -۱۱
ال��دخل النق��دي ال��ذي تتحص��ل علي��ه أس��رة المبح���وث 

غي�ر كمتغي�ر كم�ي باس�تخدام شهريا، وتم قياس هذا المت
األرق��ام المطلق��ة، ث��م تحوي��ل ه��ذا المتغي��ر إل��ى متغي��ر 

 رتبي بهدف التوصيف.

 ساسي المدروسةبمدارس التعليم األالبيانات الخاصة 
ذا إالمبحوث�ة م�ا  ويقصد به نوع الم�دارس نوع المدرسة -۱

 كانت ابتدائي، إعدادي.
خ يقص��د ب��ه عم��ر المدرس��ة م��ن ت��اريوعم��ر المدرس��ة  -۲

تها، وت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر كمتغي��ر كم��ي باس��تخدام أنش��
األرقام المطلقة، ثم تحويل هذا المتغير إلى متغي�ر رتب�ي 

 بهدف التوصيف.
ر المدرسة م�ن أول ويقصد به عمعمر اعتماد المدرسة  -۳

، وت�م قي�اس ناتعتمادات وحتى وقت جمع البياتاريخ اإل
المطلق�ة، ث�م  هذا المتغير كمتغير كم�ي باس�تخدام األرق�ام

 تحويل هذا المتغير إلى متغير رتبي بهدف التوصيف.

ع���دد الس���كان ال���ذين يقع���ون ف���ي دائ���رة عم���ل المدرس���ة  -٤
ويقصد به ع�دد الس�كان ال�ذين يقع�ون ف�ي حي�ز المس�احة 
الخاص بالمدرسة، وتم قياس ه�ذا المتغي�ر كمتغي�ر كم�ي 
باس��تخدام األرق��ام المطلق��ة، ث��م تحوي��ل ه��ذا المتغي��ر إل��ى 

 ير رتبي بهدف التوصيف.متغ

عب�ر عنه�ا جملة عدد الطالب بالمدرسة خالل ه�ذا الع�ام  -٥
وت��م  ،ذين يلتحق��ون بالمدرس��ة خ��الل الع��امبع��دد الط��الب ال��

قي���اس ه���ذا المتغي���ر كمتغي���ر كم���ي باس���تخدام األرق���ام 
المطلقة، ثم تحويل هذا المتغي�ر إل�ى متغي�ر رتب�ي به�دف 

 التوصيف.

التي تق�دمها المدرس�ة ألف�راد ما هي درجة كفاية الخدمة  -٦
القرية ويقصد بها ما إذا كانت هذه الخدمات الت�ي تق�دمها 
 المدرس��ة كافي��ة ألف��راد القري��ة، أعطي��ت االس��تجابات أوزان

 . ۳ ، كافية=۲لحد ما =كافية ، ۱=كافية هي: غير 

حالة مبني المدرسة ويقصد به الحال�ة الت�ي يوج�د عليه�ا  -۷
االس��تجابات أوزان ه��ي: مبن��ي المدرس��ة، ولق��د أعطي��ت 

 .  ۳، جيد= ۲، متوسط =۱ = قديم

مساحة المبني ويقصد به المساحة الكلية التي تقام عليه�ا  -۸
مبن��ى المدرس��ة ب��المتر المرب��ع، وت��م قياس��ه ك��رقم مطل��ق 

رتب���ى به���دف  متغي���ر إل���ى هل���يث���م تحو ب���المتر المرب���ع
 التوصيف

 ويقص��د ب��ه المس��احة الخالي��ة م��ن مس��احة فن��اء المدرس��ة -۹
والت��ي تق��ع ف��ي حي��ز مس��احة المدرس��ة ب��المتر  يالمب��ان

 المربع، وتم قياسه كرقم مطلق بالمتر المربع.

درج��ة كفاي��ة مس��احة المبن��ي كافي��ة للط��الب واألجه��زة  -۱۰
ويقصد به درجة مناسبة كفاية مس�احة مبن�ى  والمعدات

ليه����ا واألجه����زة إالمدرس����ة لع����دد الط����الب المنتم����ين 
 س��تجابات أوزان ه��ي:والمع��دات داخله��ا، أعطي��ت اال

 .   ۳، كافيه =۲، كافيه لحد ما =۱ غير كافيه =

ويقص�د ب�ه  درجة كفاية مساحة الفصول لع�دد الط�الب -۱۱
درج��ة مناس��بة كفاي��ة مس��احة الفص��ول لع��دد الط��الب، 

، ۱ أعطي���ت االس���تجابات أوزان ه���ي: غي���ر كافي���ه =
 .   ۳، كافيه = ۲ كافيه لحد ما =

ويقص��د به��ا ع��دد  المدرس��ةمتوس��ط كثاف��ة الفص��ل ف��ى  -۱۲
عطي���ت أ، والط���الب المناس���ب لتواج���ده ف���ي الفص���ل

، متوس�طة = ۱وزان وه�ي: منخفض�ة = أاالستجابات 
 .۳، مرتفعة =  ۲

ويقصد  درجة قرب المدرسة من أماكن تجمع األهالي -۱۳
مكان تواج�د المدرس�ة داخ�ل القري�ة بالنس�بة لمعظ�م  به
، ۱=  : اله���الي، أعطي���ت االس���تجابات أوزان ه���ياأل

 . ۳، قريب= ۲قريب لحد ما =

درجة س�هولة المواص�الت لمق�ر المدرس�ة م�ن غالبي�ة  -۱٤
 أفراد القرية

وفيها تم السؤال عن مدي سهولة الموصالت عند الوصول 
إلي مق�ر عم�ل المدرس�ة بالنس�بة لغالبي�ة أف�راد القري�ة، 
وأعطيت االستجابات أوزان هي: ال توج�د مواص�الت 

 . ۳،   سهلة = ۲ي حد ما =، إل ۱= صفر ، صعبة =

درجة متابعة اإلشراف علي المدرسة:تم قي�اس درج�ة  -۱٥
متابع��ة اإلش��راف عل��ي المدرس��ة ع��ن طري��ق س��ؤال 
المبحوس ع�ن درج�ة متابع�ة االش�راف عل�ى المدرس�ة 
فى اخ�ر س�نة م�ن مؤسس�ات المتابع�ة والش�راف وه�ى 

، ، رئ��يس المرك��ز(الوح��دة المحلي��ة واالدارة التعليمي��ة
، م، وكيل وزارة التربية والتعل�يملتربية والتعليمديرية ا

 المحافظ) و لقد ت�م قي�اس ك�ل مؤش�ر م�نهم عل�ى النح�و
ل��ى إ،  ۱الت��الي : ال يوج��د = ص��فر ، غي��ر منتظم��ة = 

 .۳، منتظمة =  ۲حد ما = 

حج���م ون���وع مص���ادر التموي���ل :ت���م قي���اس مص���ادر  -۱٦
عانات إ(المصروفات الدراسية للتالميذ، التمويل وهي 

عان��ات س��نوية م��ن المحافظ��ة، إية م��ن ال��وزارة ، س��نو
نوية م�ن عانات سإانات سنوية من الوحدة المحلية ، عإ
خرى) و لق�د ت�م أ، مصادر عمالهل الخير ورجال األأ

 قياس كل مؤشر منهم على النحو التالي : 

وه���ي تواج���د مص���در التموي���ل، وت���م قياس���ها  التواج���د (ا)
 .۱= صفر ، نعم  وزان التالية : ال =باأل
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وه��ي جمل��ة المص��ادر  خ��ر الس��نةآف��ى  هالجمل��ة بالجني�� (ب)
المالي��ة المتحص��ل عليه��ا م��ن ه��ذا المص��در وت��م قياس��ه 

 كرقم مطلق بالجنيه.
وهي درجة مساهمة للمساهمة فى نشاط المدرسة) %( (ج)

مص���ادر المالي���ة المتحص���ل عليه���ا عل���ى النش���اطات 
 المدرسية، وتم قياسه كرقم مطلق بالنسبة المئوية.

 ياس معايير ادارة الجودة الشاملة ق
تضمنت الدراسة التركي�ز عل�ى مع�ايير الج�ودة الش�املة 
الصادرة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتم�اد وه�ى 

 تسعة مجاالت فيما يلى طريقة قياس كل منها

ول تحقيق رؤية المؤسس�ة ورس�التها واش�تمل المجال األ -۱
) رس��الة ۲( ) رؤي��ة المؤسس��ة۱عل��ى عنص��رين هم��ا (
ث���م  )۱۰-۱م���ن ( كمتغي���ر كم���ى المؤسس���ة وت���م قياس���ها

ل��ى متغي��ر رتب��ى مك��ون م��ن ث��الث إر تح��ول ه��ذا المتغي��
الفئ���ة  )۳-۱( تى م���نعطي���ت ال���درجات ك���اآلأفئ���ات و

 .الفئة الثالثة )۱۰-۷( الفئة الثانية من )٦-٤( االولى من

المج��ال الث��انى تحقي��ق القي��ادة والحوكم��ة واش��تمل عل��ى  -۲
دع�م  )۲ا ت�وافر نظ�ام الحوكم�ة الرش�يدة (عنصرين هم�

ث�م ) ۱۰-۱( كمتغي�ر كم�ى م�ن مجتمع التعلم وتم قياس�ها
متغي��ر رتب��ى مك��ون م��ن ث��الث  ل��ىإتح��ول ه��ذا المتغي��ر 

الفئ���ة  )۳-۱( تى م���نعطي���ت ال���درجات ك���اآلفئ���ات وأ
 .)الفئة الثالثة۱۰-۷( الفئة الثانية من )٦-٤( ولى مناأل

البشرية والمادي�ة واش�تمل  المجال الثالث تحقيق الموارد -۳
) توظي���ف الم���وارد البش���رية ۱عل���ى عنص���رين هم���ا (

ت���وافر مبن��ى مدرس��ى يس���توفى  )۲والمادي��ة وتنميته��ا (
-۱م�ى م�ن (كمتغي�ر ك المواصفات التربوية وتم قياس�ها

ل�ى متغي�ر رتب�ى مك�ون م�ن إر ) ثم تحول هذا المتغي۱۰
الفئ�ة  )۳-۱( تى م�نعطيت الدرجات ك�اآلأثالث فئات و

 .الفئة الثالثة )۱۰-۷( الفئة الثانية من )٦-٤( ولى مناأل

المجال الرابع تحقيق المشاركة المجتمعية واشتمل عل�ى  -٤
س��رة ب��ين األ ةفعال�� ة) ت��وافر ش��راك۱عنص��رين هم��ا (

ت متنوع��ة تق��دم المؤسس��ة خ��دما )۲والمجتم��ع المحل��ى (
كمتغي�ر  مكانياتها وتم قياسهاإللمجتمع المحلى فى ضوء 

متغي��ر  ل��ىإث��م تح��ول ه��ذا المتغي��ر  )۱۰-۱( كم��ى م��ن
تى عطي�ت ال�درجات ك�اآلأرتبى مكون من ثالث فئات و

  الفئ��ة الثاني��ة م��ن )٦-٤( ول��ى م��نالفئ��ة األ )۳-۱( م��ن
 .الفئة الثالثة )۷-۱۰(

المج��ال الخ��امس تحقي��ق ض��مان الج��ودة واش��تمل عل��ى  -٥
 )۲) النظام ال�داخلى لض�مان الج�ودة (۱عنصرين هما (

كمتغي��ر  ى والتحس��ين المس��تمر وت��م قياس��هاالتق��ويم ال��ذات
متغي��ر  ل��ىإر ث��م تح��ول ه��ذا المتغي�� )۱۰-۱( كم��ى م��ن

تى عطي�ت ال�درجات ك�اآلرتبى مكون من ثالث فئات وأ
-۷( الفئة الثانية م�ن )٦-٤( ولى منالفئة اآل )۳-۱( من
 .الفئة الثالثة )۱۰

المجال السادس تحقيق الم�تعلم واش�تمل عل�ى عنص�رين  -٦
التمكن م�ن  )۲يق نواتج التعليم المستهدفة () تحق۱هما (

 )۱۰-۱( كمتغي�ر كم�ى م�ن المهارات العامة وتم قياس�ها
ير الى متغير رتب�ى مك�ون م�ن ث�الث ثم تحول هذا المتغ

الفئ���ة  )۳-۱( فئ���ات واعطي���ت ال���درجات ك���االتى م���ن
 .الفئة الثالثة )۱۰-۷( الفئة الثانية من )٦-٤( االولى من

بع عناص�ر رأالمعلم واشتمل على  السابع تحقيقالمجال  -۷
ذ تنفي��� )۲) التخط���يط لعمليت���ى التعل���يم وال���تعلم (۱ه���ى (

 ساليب تق�ويم فعال�ةأاستخدام  )۳( عمليتى التعليم والتعلم
كمتغي��ر  نش��طة مهني��ة فعال��ة وت��م قياس��هاممارس��ة أ )٤(
متغي��ر  ر ال��ى) ث��م تح��ول ه��ذا المتغي��۱۰-۱م��ى م��ن (ك

درجات ك�االتى عطي�ت ال�رتبى مكون من ثالث فئات وأ
-۷( الفئة الثانية م�ن )٦-٤( الفئة االولى من )۳-۱( من
 .الفئة الثالثة )۱۰

المج��ال الث��امن تحقي��ق الم��نهج الدراس��ى واش��تمل عل��ى  -۸
) ت�وفر ممارس�ات داعم�ة للم�نهج ۱( ثالث عناصر ه�ى

توظي����ف  )۳ينم����ى الم����نهج مه����ارات المتعلم����ين ( )۲(
 نهج وت�م قياس�هاالم� ذمكانيات البيئ�ة والمجتم�ع ف�ى تنفي�إ

 إل��ىي��ر ) ث��م تح��ول ه��ذا المتغ۱۰-۱كم��ى م��ن (كمتغي��ر 
عطي�ت ال�درجات أمتغير رتبى مكون م�ن ث�الث فئ�ات و

الفئ�ة الثاني�ة  )٦-٤( ول�ى م�نالفئة األ )۳-۱( كاالتى من
 .الفئة الثالثة )۱۰-۷( من

المج��ال التاس��ع تحقي��ق المن��اخ الترب��وى واش��تمل عل��ى  -۹
) ۲اعمة للتعليم وال�تعلم () توفر بيئة د۱عنصرين هما (

كمتغير  وتم قياسها توفر بيئة داعمة للعالقات المؤسسية
ل��ى متغي��ر إي��ر ث��م تح��ول ه��ذا المتغ )۱۰-۱( كم��ى م��ن

عطي�ت ال�درجات ك�االتى أرتبى مكون من ثالث فئات و
-۷( الفئة الثانية م�ن )٦-٤( ولى منالفئة األ )۳-۱( من
 الفئة الثالثة )۱۰

 توصيف عينة الدراسة
وصيف عينة الدراسة تم حساب التكرارات والنسب لت

المئوية للبيانات الشخصية الخاصة بمديري مدارس التعليم 
والبيانات  ۱جدول ساسي المدروسة وهو كما مبين باأل

مدروسة وهو كما مبين ساسي الالخاصة بمدارس التعليم األ
المدرسة هنا فى  ىاإلشراف علوبعة ودرجة المتا ۲جدول ب
 ۳جدول ي بعض المؤسسات وهو كما مبين بفخر سنة آ

 .٤جدول مصادر التمويل وهو كما مبين ب

البيانات الشخصية الخاصة بمديري مدارس التعليم 
 ساسي المدروسةاأل

 ما يلى: ۱يتضح من جدول 

 السن
ساسي المطبقة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم األ

 ٥۹ - ٥٤.٤ على نسبة في السن هي منأالشاملة كانت 
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٥ 
ما بالنسبة لمدارس أ، %)٦۱.۱يث بلغت نسبتهم (ح

على أساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت التعليم األ
حيث بلغت نسبتهم  ٥۹ - ٥٤.٤ نسبة في السن هي من

)۷۲.۲(%.  

 النوع
 بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشاملة

م للذكور حيث بلغت نسبته كانت اعلى نسبة في النوع
ما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير أ، %)۸۳.۳(

المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في النوع للذكور 
 .%)۸۳.۳حيث بلغت نسبتهم (

 ؤهل الدراسىمال
سي المطبقة للجودة سابالنسبة لمدارس التعليم األ

الوريوس على نسبة في المؤهل الدراسى للبكأالشاملة كانت 
ما بالنسبة لمدارس التعليم أ، %)۸۳.۳هم (حيث بلغت نسبت

على نسبة في أير المطبقة للجودة الشاملة كانت ساسي غاأل
  .%)۷۲.۲المؤهل الدراسى للبكالوريوس حيث بلغت نسبتهم (

 مدة العمل فى المدرسة
ساسي المطبقة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم األ

لعمل فى ين في مدة اثعلى نسبة من المبحوأالشاملة كانت 
%)، ٦۱.۱) حيث بلغت نسبتهم (۱۳.۳-۱المدرسة هي (

ساسي غير المطبقة للجودة ما بالنسبة لمدارس التعليم األأ
على نسبة في مدة العمل فى المدرسة هي أالشاملة كانت 

 %).۷۲.۲) حيث بلغت نسبتهم (۱-۱۳.۳(

 مدة العمل كمدير
 املةساسي المطبقة للجودة الشبالنسبة لمدارس التعليم األ

 ٤.۷ - ۱ منعلى نسبة في مدة العمل كمدير هي أكانت 
ما بالنسبة لمدارس التعليم أ ،%)۸۳.۳حيث بلغت نسبتهم (

على نسبة في أت ساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كاناأل
حيث بلغت نسبتهم  ٤.۷ - ۱ مدة العمل كمدير هي من

)۸۸.۹ .(% 

 الحالة الزواجية
سي المطبقة للجودة سابالنسبة لمدارس التعليم األ

هي متزوج على نسبة في الحالة الزواجية أالشاملة كانت 
ما بالنسبة لمدارس التعليم أ، %)۱۰۰حيث بلغت نسبتهم (

على نسبة في أنت ساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كااأل
  %).۹٤.٤هي متزوج حيث بلغت نسبتهم ( الحالة الزواجية

 النشأة
ساسي المطبقة للجودة األبالنسبة لمدارس التعليم 

ي ة هأفي النش نعلى نسبة من المبحوثيأاملة كانت الش
ما بالنسبة لمدارس أ، %)۸۸.۹ريفية حيث بلغت نسبتهم (

على أير المطبقة للجودة الشاملة كانت ساسي غالتعليم األ
 %). ۹٤.٤ة هي ريفية حيث بلغت نسبتهم (أنسبة في النش

 قامة الحالىمحل اإل
سي المطبقة للجودة سارس التعليم األبالنسبة لمدا
ي قامة الحالى هعلى نسبة في محل اإلأالشاملة كانت 

ما بالنسبة لمدارس أ، %)۸۸.۹الريف حيث بلغت نسبتهم (
ساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى التعليم األ

نسبة في محل االقامة الحالى هي الريف حيث بلغت نسبتهم 
)۱۰۰ .(% 

 رى للمبحوث من العمل بالمدرسةالدخل الشه
سي المطبقة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم االسا

على نسبة من المبحوثين في الدخل الشهرى أالشاملة كانت 
 ۳۱٦٦- ۲٥۸۳ هي من للمبحوث من العمل بالمدرسة

ما بالنسبة لمدارس التعليم أ ،%)٥۰بلغت نسبتهم (حيث 
على نسبة في أانت ير المطبقة للجودة الشاملة كغ ساسياأل

 الدخل الشهرى للمبحوث من العمل بالمدرسة هي من
 %). ٦۱.۱حيث بلغت نسبتهم ( ۲٥۸۳-۳۱٦٦

 الدخل الشهرى للمبحوث من مصادر مختلفة
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في الدخل الشهرى للمبحوث من 

حيث بلغت نسبتهم  ۳۱٦٦-۲٥۸۳ نهي م مصادر مختلفة
، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير %)٥۰(

المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في الدخل 
-۲٥۸۳ هي من الشهرى للمبحوث من مصادر مختلفة

 %).٦۱.۱حيث بلغت نسبتهم ( ۳۱٦٦

 جملة الدخل الشهرى االسرى
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 

الدخل الشهرى االسرى  الشاملة كانت اعلى نسبة في جملة
، %)۹٤.٤حيث بلغت نسبتهم ( ٤۸٦٦- ۲۳۰۰ هي من

ما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة أ
سرى الدخل الشهرى األ على نسبة في جملةأالشاملة كانت 

 الدخل الشهرى للمبحوث من العمل بالمدرسة هي من
 .%)۱۰۰بتهم (نس ٤۸٦٦- ۲۳۰۰

 الخصائص البنائية والتنظيمية للمدرسة
 نوع المدرسة

سي المطبقة للجودة سابالنسبة لمدارس التعليم األ
على نسبة في نوع المدارس هي المدارس أالشاملة كانت 

ما بالنسبة أ، %)٦٦.۷بتدائى حيث بلغت نسبتهم (اال
ت ساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانلمدارس التعليم األ

عدادي حيث بة في نوع المدارس هي المدارس اإلعلى نسأ
 .%)٦٦.۷بلغت نسبتهم (

 المدرسةعمر 
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للجودة الشاملة  مطبقةالساسي بالنسبة لمدارس التعليم األ
 ۲۱.۳ - ۲ على نسبة في عمر المدرسة هي منأكانت 

ما بالنسبة لمدارس التعليم أ%). ٦٦.۷حيث بلغت نسبتهم (

على نسبة في أودة الشاملة كانت ساسي غير مطبقة للجاأل
حيث بلغت نسبتهم  ۲۱.۳ - ۲ من عمر المدرسة هي

)۷۲.۲(%. 

 توزيع المبحوثين وفقا للخصائص االجتماعية واالقتصادية لمديري مدارس التعليم االساسي المدروسة .۱جدول 

 المدارس المطبقة الفئات لخصائص االجتماعية واالقتصاديةا
 )۱۸(ن=

المدارس غير 
 )۱۸(ن= لمطبقةا

 المجموع الكلي
 )۳٦(ن=

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 السن
 ۱۳.۹ ٥ ۱۱.۱ ۲ ۱٦.۷ ۳ سنة )٤۹.۷-٤٥( 
 ۱۹.٤ ۷ ۱٦.۷ ۳ ۲۲.۲ ٤ سنة )۳.٥٤-٤۹.۸( 

 ٦٦.۷ ۲٤ ۷۲.۲ ۱۳ ٦۱.۱ ۱۱ سنة )٥۹-٥٤.٤( 

 النوع
 ۸۳.۳ ۳۰ ۸۳.۳ ۱٥ ۸۳.۳ ۱٥ ذكر
 ۱٦.۷ ٦ ۱٦.۷ ۳ ۱٦.۷ ۳ أنثى

 الدراسيالمؤهل 

 ۲۲.۲ ۸ ۲۷.۸ ٥ ۱٦.۷ ۳ دبلوم معلمين
 ۷۷.۸ ۲۸ ۷۲.۲ ۱۳ ۸۳.۳ ۱٥ بكالوريوس
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ماجستير
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر دكتوراه

 مدة العمل في المدرسة
 ٦٦.۷ ۲٤ ۷۲.۲ ۱۳ ٦۱.۱ ۱۱ سنة )۱-۱۳.۳( 

 ۱٦.۷ ٦ ۱٦.۷ ۳ ۱٦.۷ ۳ سنة )۷.۲٥-٤.۱۳
 ۱٦.۷ ٦ ۱۱.۱ ۲ ۲۲.۲ ٤ سنة )۸.۳۸-۲٥( 

 مدة العمل كمدير
 ۸٦.۱ ۳۱ ۸۸.۹ ۱٦ ۸۳.۳ ۱٥ سنة )۷.٤-۱( 
 ٥.٦ ۲ صفر صفر ۱۱.۱ ۲ سنة )۸-۸.۳.٤( 
 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۲ ٥.٦ ۱ سنة )۱۲-٤.۸( 

 الحالة الزواجية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر اعزب
 ۹۷.۲ ۳٥ ۹٤.٤ ۱۷ ۱۰۰ ۱۸ متزوج
 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر أرمل

 النشاة
 ۹۱.۷ ۳۳ ۹٤.٤ ۱۷ ۸۸.۹ ۱٦ ريفية

 ۸.۳ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۱.۱ ۲ حضرية

 محل اإلقامة الحالي
 ۹٤.٤ ۳٤ ۱۰۰ ۱۸ ۸۸.۹ ۱٦ الريف
 ٥.٦ ۲ صفر صفر ۱۱.۱ ۲ الحضر

الدخل الشهري للمبحوث من العمل 
 بالمدرسة

 ۳۰.٦ ۱۱ ۲۷.۸ ٥ ۳۳.۳ ٦ جنية )۲۰۰۰-۲٥۸۳.۳( 
 ٥٥.٦ ۲۰ ٦۱.۱ ۱۱ ٥۰ ۹ جنية )۷.۳۱٦٦-٤.۲٥۸۳( 

 ۱۳.۹ ٥ ۱۱.۱ ۲ ۱٦.۷ ۳ جنية )۸-۳۷٥۰.۳۱٦٦( 

جملة الدخل الشهري للمبحوث من 
 المصادر المختلفة

 ۳۳.۳ ۱۲ ۲۷.۸ ٥ ۳۸.۹ ۷ جنية )۲۰۰۰-۲٥۸۳.۳( 
 ٥٥.٦ ۲۰ ٦۱.۱ ۱۱ ٥۰ ۹ جنية )۷.۳۱٦٦-٤.۲٥۸۳( 

 ۱۱.۱ ٤ ۱۱.۱ ۲ ۱۱.۱ ۲ )جنية۸-۳۷٥۰.۳۱٦٦( 
 ۹۷.۲ ۳٥ ۱۰۰ ۱۸ ۹٤.٤ ۱۷ )جنية٤۸٦٦.۷-۲۳۰۰(  سريجملة الدخل الشهري األ
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۷ 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )جنية۸-۷٤۳۳.۳.٤۸٦٦

 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ )جنية۱۰۰۰۰-٤.۷٤۳۳( 
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  عمر اعتماد المدرسة
ساسي مطبقة للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم األ

 - ۱ على نسبة في عمر اعتماد المدرسة هي منأكانت 
ما بالنسبة لمدارس أ%)، ۳۸.۹حيث بلغت نسبتهم ( ۳.۳

على أغير مطبقة للجودة الشاملة كانت  ساسيالتعليم األ
 نسبة في عمر اعتماد المدرسة من العمل بالمدرسة هي ال

  %).۱۰۰نسبتهم ( يوجد

 عدد السكان الذين يقعون في دائرة عمل المدرسة
ة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي مطبقة للجود

كانت اعلى نسبة في عدد السكان الذين يقعون في دائرة 
حيث بلغت نسبتهم ۱٤۰۰۰-۱۰۰۰۰هي من عمل المدرسة

%) ، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير ۷۷.۸(
مطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في عدد السكان 

-۱۰۰۰۰الذين يقعون في دائرة عمل المدرسة هي من
 %). ۷۷.۸حيث بلغت نسبتهم (۱٤۰۰۰

 جملة عدد الطالب بالمدرسة
دارس التعليم االساسي مطبقة خالل هذا العام بالنسبة لم

ة عدد الطالب للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في جمل
حيث بلغت  ٦۱٥-۱۱۰ خالل هذا العام هي من بالمدرسة
%)، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي ٦٦.۷نسبتهم (

بة في جملة عدد غير مطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نس
 ٦۱٥-۱۱۰ هي من خالل هذا العامالطالب بالمدرسة 
 %). ۷۲.۲حيث بلغت نسبتهم (

 درجة كفاية الخدمة التي تقدمها المدرسة ألفراد القرية
ساسي مطبقة للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم األ

على نسبة في ما هي درجة كفاية الخدمة التي تقدمها أكانت 
حيث بلغت نسبتهم  كافيهي المدرسة ألفراد القرية 

ساسي غير ا بالنسبة لمدارس التعليم األمأ، %)۸۳.۳(
مطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في ما هي درجة 
كفاية الخدمة التي تقدمها المدرسة ألفراد القرية هي تكفى 

 %). ٦٦.۷حيث بلغت نسبتهم (
 حالة مبني المدرسة

ساسي مطبقة للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم األ
هي جيد حيث  حالة مبني المدرسةعلى نسبة في أكانت 

%)، اما بالنسبة لمدارس التعليم ۸۸.۹بلغت نسبتهم (
 على نسبة في حالةأغير مطبقة للجودة الشاملة كانت  ساسياأل

 %). ۷۷.۸مبني المدرسة هي جيد حيث بلغت نسبتهم (
 مساحة المبني 

ساسي مطبقة للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم األ
 ۲٥۰۰-۳٥۰ سبة في مساحة المبني هي منعلى نأكانت 

ما بالنسبة لمدارس التعليم أ، %)۷۷.۸حيث بلغت نسبتهم (
على نسبة في أغير مطبقة للجودة الشاملة كانت  ساسياأل

حيث بلغت نسبتهم  ۲٥۰۰-۳٥۰ مساحة المبني هي من
)۹٤.٤.(% 

 مساحة حوش المدرسة
املة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي مطبقة للجودة الش
-٦۰ كانت اعلى نسبة في مساحة حوش المدرسة هي من

%)، اما بالنسبة لمدارس ۸۸.۹حيث بلغت نسبتهم ( ۲۱٤۰
التعليم االساسي غير مطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى 

حيث ۲۱٤۰-٦۰نسبة في مساحة حوش المدرسة هي. من
 %). ۱۰۰بلغت نسبتهم (

 عداتهل مساحة المبني كافية للطالب واألجهزة والم
ساسي مطبقة للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم األ

على نسبة في هل مساحة المبني كافية للطالب أكانت 
حيث بلغت نسبتهم  كافيواألجهزة والمعدات هي 

غير  ساسيما بالنسبة لمدارس التعليم األأ%)، ۷۲.۲(
على نسبة في هل مساحة أمطبقة للجودة الشاملة كانت 

 ما لحد كافية لطالب واألجهزة والمعدات هيالمبني كافية ل
 %).٥٥.٦حيث بلغت نسبتهم (

 هل مساحة الفصول كافية لعدد الطالب
اسي معتمدة الجودة الشاملة سبالنسبة لمدارس التعليم األ

على نسبة في هل مساحة الفصول كافية لعدد أكانت 
ما أ %)،۸۳.۳الطالب هي تكفى حيث بلغت نسبتهم (

غير معتمدة الجودة ساسي التعليم األبالنسبة لمدارس 
على نسبة في هل مساحة الفصول كافية أالشاملة كانت 

 %).٦۱.۱لعدد الطالب هي تكفى حيث بلغت نسبتهم (

 متوسط كثافة الفصل
فى المدرسة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي مطبقة 

متوسط كثافة الفصل -على نسبة فيأللجودة الشاملة كانت 
حيث بلغت نسبتهم  ٤٥-۳۰ ي منفى المدرسة ه

غير  ، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي%)۷.٦٦(
متوسط كثافة  -على نسبة في أمطبقة للجودة الشاملة كانت 
حيث بلغت نسبتهم  ٤٥-۳۰ الفصل فى المدرسة هي من

)۸۳.۳ .(% 

 المدرسة قريبة من أماكن تجمع األهالي
للجودة الشاملة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي مطبقة 

على نسبة في المدرسة قريبة من أماكن تجمع أكانت 
ما بالنسبة أ ،%)۹٤.٤هي نعم حيث بلغت نسبتهم ( األهالي

ساسي غير مطبقة للجودة الشاملة كانت لمدارس التعليم األ
بة من أماكن تجمع األهالي هي على نسبة في المدرسة قريأ

 %). ۷۷.۸حيث بلغت نسبتهم ( نعم
جة سهولة المواصالت لمقر المدرسة من ما هي در

ساسي مطبقة بالنسبة لمدارس التعليم األ غالبية أفراد القرية
على نسبة في ما هي درجة سهولة أللجودة الشاملة كانت 

المواصالت لمقر المدرسة من غالبية أفراد القرية.هي 
%) ، اما بالنسبة لمدارس ۹٤.٤سهلة حيث بلغت نسبتهم (

غير مطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى  التعليم االساسي



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (6A) 2017 ۲۳٦

۹ 
نسبة في ما هي درجة سهولة المواصالت لمقر 
المدرسة من غالبية أفراد القرية.هي سهلة حيث بلغت 

 %).٦۱.۱نسبتهم (

 المتابعة واإلشراف 
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي  الوحدة المحلية

حلية المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في الوحدة الم
%) ، اما بالنسبة ۹٤.٤هي منتظمة حيث بلغت نسبتهم (

لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
اعلى نسبة في الوحدة المحلية هي منتظمة حيث بلغت 

 %)۷۲.۲نسبتهم (

 اإلدارة التعليمية
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 

في اإلدارة التعليمية هي منتظمة  الشاملة كانت اعلى نسبة
%) ، اما بالنسبة لمدارس التعليم ۹٤.٤حيث بلغت نسبتهم (

االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في 
  %).۹٤.٤( ليمية هي منتظمة حيث بلغت نسبتهماإلدارة التع

 رئيس المركز
 ةبالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشامل

اليوجد حيث بلغت  كانت اعلى نسبة في رئيس المركز هي
، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي %)۳۸,۹نسبتهم (

على نسبة في رئيس أغير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
 %).٤٤,٤يوجد حيث بلغت نسبتهم ( المركز هي ال

  مديرية التربية والتعليم
قة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطب

 الشاملة كانت اعلى نسبة في مديرية التربية والتعليم هي
، اما بالنسبة %)٦۱.۱منتظمة حيث بلغت نسبتهم (

لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
اعلى نسبة في مديرية التربية والتعليم هي منتظمة حيث 

 %). ٥۰بلغت نسبتهم (

  عليموكيل وزارة التربية والت
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في وكيل وزارة التربية والتعليم 

ما بالنسبة أ، %)٦۱.۱يوجد حيث بلغت نسبتهم ( هي ال
لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
 اعلى نسبة في وكيل وزارة التربية والتعليم هي غير

 %).۳۸.۹منتظمة حيث بلغت نسبتهم (

  المحافظ
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في المحافظ هي اليوجد حيث 

%) ، اما بالنسبة لمدارس التعليم ۷۷.۸بلغت نسبتهم (
االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في 

 %). ۷۲.۲حيث بلغت نسبتهم ( يوجد المحافظ هي ال

 حجم ونوع مصادر التمويل 
  المصروفات الدراسية للتالميذ
ساسي المطبقة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم األ

الشاملة كانت اعلى نسبة في المصروفات الدراسية للتالميذ 
ما بالنسبة لمدارس أ%). ۱۰۰هي نعم حيث بلغت نسبتهم (
ة للجودة الشاملة كانت اعلى التعليم االساسي غير المطبق

نسبة في المصروفات الدراسية للتالميذ هي نعم حيث بلغت 
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي  %).۱۰۰نسبتهم (

المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في الجملة بالجنية 
حيث بلغت ۷۲۰۰-۱من خر السنة فى المدرسة هيآفى 

ارس التعليم االساسي ، اما بالنسبة لمد%)۸۸.۹(نسبتهم 
غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في الجملة 

حيث  ۷۲۰۰-۱بالجنية فى اخر السنة فى المدرسة هي من
%). بالنسبة لمدارس التعليم االساسي ۸۳.۳بلغت نسبتهم (

المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في%للمساهمة 
ت نسبتهم حيث بلغ۱۰۰-۱۸فى نشاط المدرسة هي من

%)، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير ۸۳.۳
المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في %للمساهمة 

حيث بلغت نسبتهم  ۷۲۰۰-۱فى نشاط المدرسة هي من
)۸۳.۳.(% 

  عانات سنوية من الوزارةإ

سي المطبقة للجودة سابالنسبة لمدارس التعليم األ
عانات سنوية من الوزارة إ على نسبة فيأالشاملة كانت 

ما بالنسبة أ، %)۹٤.٤حيث بلغت نسبتهم (ال يوجد هي 
ساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت لمدارس التعليم األ

 ال يوجداعلى نسبة في اعانات سنوية من الوزارة هي 
%).بالنسبة لمدارس التعليم ۹٤.٤حيث بلغت نسبتهم (

نت اعلى نسبة في االساسي المطبقة للجودة الشاملة كا
الجملة بالجنية فى اخر السنة فى المدرسة هي اليوجد حيث 

، اما بالنسبة لمدارس التعليم %)۹٤.٤( بلغت نسبتهم
االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في 
الجملة بالجنية فى اخر السنة فى المدرسة هي اليوجد حيث 

 .%)۹٤.٤( بلغت نسبتهم

رس التعليم االساسي المطبقة للجودة بالنسبة لمدا
الشاملة كانت اعلى نسبة في%للمساهمة فى نشاط المدرسة 

%)، اما بالنسبة ۹٤.٤( يوجد حيث بلغت نسبتهم هي ال
لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 

للمساهمة فى نشاط المدرسة هي ) %(اعلى نسبة في 
 %).۹٤.٤اليوجد حيث بلغت نسبتهم(

 اعانات سنوية من المحافظة 

بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
 ةالشاملة كانت اعلى نسبة في اعانات سنوية من المحافظ

، اما بالنسبة لمدارس %)۱۰۰حيث بلغت نسبتهم ( هي ال
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التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى 
المحافظ هي ال حيث بلغت  نسبة في اعانات سنوية من

بالنسبة لمدارس التعليم االساسي  %).۱۰۰نسبتهم (
المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في الجملة بالجنية 

 يوجد حيث بلغت نسبتهم هي الفى اخر السنة فى المدرسة 
، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير %)۱۰۰(

نسبة في الجملة بالجنية  المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى
 يوجد حيث بلغت نسبتهم فى اخر السنة فى المدرسة هى ال

%). بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة ۱۰۰(
للمساهمة فى نشاط  % للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في

، اما %)۱۰۰( يوجد حيث بلغت نسبتهم المدرسة هي ال
المطبقة للجودة بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير 

للمساهمة فى نشاط ) %(الشاملة كانت اعلى نسبة في 
 %).۱۰۰( يوجد حيث بلغت نسبتهم المدرسة هي ال

  عانات سنوية من الوحدة المحليةإ
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في اعانات سنوية من الوحدة 

، اما بالنسبة %)۱۰۰سبتهم (حيث بلغت ن لية هي الالمح
لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
اعلى نسبة في اعانات سنوية من الوحدة المحلية هي ال 

بالنسبة لمدارس التعليم  %).۱۰۰حيث بلغت نسبتهم (
االساسي المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في 

يوجد  ى المدرسة هي الالجملة بالجنية فى اخر السنة ف
، اما بالنسبة لمدارس التعليم %)۱۰۰( حيث بلغت نسبتهم

االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في 
يوجد  الجملة بالجنية فى اخر السنة فى المدرسة هى ال

%). بالنسبة لمدارس التعليم ۱۰۰( حيث بلغت نسبتهم
 % ت اعلى نسبة فياالساسي المطبقة للجودة الشاملة كان

 للمساهمة فى نشاط المدرسة هي اليوجد حيث بلغت نسبتهم
%)، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير ۱۰۰(

للمساهمة  المطبقة للجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في %
 يوجد حيث بلغت نسبتهم فى نشاط المدرسة هي ال

)۱۰۰.(% 

 ل اعانات سنوية من اهل الخير ورجال االعما
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في اعانات سنوية من اهل الخير 

، اما %)۸۳,۳حيث بلغت نسبتهم ( ورجال االعمال هي ال
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في اعانات سنوية من اهل الخير 

 %).۸۳,۳ل االعمال هي ال حيث بلغت نسبتهم (ورجا
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشاملة 

خر السنة فى آاعلى نسبة في الجملة بالجنية فى كانت 
، اما %)۷۷.۸( المدرسة هي اليوجد حيث بلغت نسبتهم

بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة 
لى نسبة في الجملة بالجنية فى اخر السنة الشاملة كانت اع

 %).۸۳.۳( يوجد حيث بلغت نسبتهم فى المدرسة هى ال
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشاملة 

للمساهمة فى نشاط المدرسة هي ) %( كانت اعلى نسبة في
، اما بالنسبة %)۷۷.۸( يوجد حيث بلغت نسبتهم ال

ي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت لمدارس التعليم االساس
 للمساهمة فى نشاط المدرسة هي ال) %(اعلى نسبة في 

 %).۸۳.۳( يوجد حيث بلغت نسبتهم
  خرىأ مصادر

بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة 
، خرى هي الأعلى نسبة في اعانات سنوية أكانت الشاملة 

بة لمدارس التعليم %) ، اما بالنس۹٤.٤حيث بلغت نسبتهم (
كانت اعلى نسبة في االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة 

 %).۸۸.۹خرى هي ال حيث بلغت نسبتهم (أاعانات سنوية 
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشاملة 
كانت اعلى نسبة في الجملة بالجنية فى اخر السنة فى 

، اما %)۹٤.٤( ميوجد حيث بلغت نسبته المدرسة هي ال
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة 
الشاملة كانت اعلى نسبة في الجملة بالجنية فى اخر السنة 

%). ۸۸.۹( فى المدرسة هى اليوجد حيث بلغت نسبتهم
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي المطبقة للجودة الشاملة 

ط المدرسة هي للمساهمة فى نشا) %( كانت اعلى نسبة في
، اما بالنسبة %)۸۸.۹( يوجد حيث بلغت نسبتهم ال

لمدارس التعليم االساسي غير المطبقة للجودة الشاملة كانت 
 للمساهمة فى نشاط المدرسة هي ال) %(اعلى نسبة في 

 %).۸۸.۹( يوجد حيث بلغت نسبتهم

  ةالنتائج والمناقش

مستوى تطبيق معايير ومؤشرات الجودة الصادرة 
ساسي لكل من المدارس لهيئة لمدارس التعليم األمن ا

 المطبقة للجودة الشاملة وغير المطبقة للجودة الشاملة
ول من الدراسة تم حساب التكرارات لتحقيق الهدف األ

ية لدرجة مجاالت مؤشرات معايير الجودة ئووالنسب الم
 وغير المطبقةالشاملة بكل من مدارس التعليم االساسى 

التالى والذى يتضح منة  ۳ موضح بجدول كما هو المطبقة
 :يلى ما

 تحقيق ولالمجال األ
بالنسبة لمدارس التعليم  رؤية المؤسسة ورسالتها

 االساسي معتمدة الجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في
%)، اما بالنسبة لمدارس ۱۰۰( حيث بلغت نسبتهمالمرتفع 

لى التعليم االساسي غير معتمدة الجودة الشاملة كانت اع
 %).۹٤.٤( يوجد حيث بلغت نسبتهم ال نسبة في

 المجال الثاني تحقيق
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي معتمدة  كمالقيادة والح

حيث بلغت المرتفع  الجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في
، اما بالنسبة لمدارس التعليم االساسي %)۱۰۰( نسبتهم

مرتفع  ة فيغير معتمدة الجودة الشاملة كانت اعلى نسب
 %).۹٤.٤( حيث بلغت نسبتهم
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۱ 
 . التوزيع النسبي لخصائص مدارس التعليم االساسي المطبقة وغير المطبقة المدروسة۲جدول 

 مطبقغير  )۱۸(ن= مطبق الفئات خصائص مدارس التعليم االساسي
 )۱۸(ن=

 المجموع 
)۳٦(ن=  

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ٦٦.۷ ۲٤ ٦٦.۷ ۱۲ ٦٦.۷ ۱۲ ابتدائي نوع المدرسة
 ۳۳.۳ ۱۲ ۳۳.۳ ٦ ۳۳.۳ ٦ اعدادي

 عمر المدرسة
 )۲-۲۱.۳( ۱۲ ٦٦.۷ ۱۳ ۷۲.۲ ۲٦ ٥۹.٤ 

 )۲۱.٤-٤۰.۷( ۳ ۱٦.۷ ٤ ۲۲.۲ ۷ ۱۹.٤ 
 )٤۰.۸-٦۰( ۳ ۱٦.۷ ۱ ٤ ٥.٦ ۱۱.۱ 

 عمر اعتماد المدرسة

 ٥٥.٦ ۲۰ ۱۰۰ ۱۸ ۱۱.۱ ۲ ال يوجد
 ۱۹.٤ ۷ صفر صفر ۳۸.۹ ۷ )۱-۳.۳( 
 ۱۳.۹ ٥ صفر صفر ۲۷.۸ ٥ )۷.٥-٤.۳( 

 ۱۱.۱ ٤ صفر صفر ۲۲.۲ ٤ )۸-۸.٥( 

عدد السكان الذين يقعون في دائرة عمل 
 المدرسة

 )۱۰۰۰-۱٤۰۰۰( ۱٤ ۷۷.۸ ۱٤ ۷۷.۸ ۲۸ ۷۷.۸ 
 )۱٤۰۰۱-۲۷۰۰۰( ۳ ۱٦.۷ ۳ ۱٦.۷ ٦ ۱٦.۷ 
 )۲۷۰۰۱-٤۰۰۰۰( ۱ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۲ ٥.٦ 

 خالل هذا العام المدرسةجملة عدد الطالب ب
 )۱۱۰-٦٥۱( ۱۲ ٦٦.۷ ۱۳ ۷۲.۲ ۲٦ ٥۹.٤ 
 )٦٥۲-۱۱۹۳( ٤ ۲۲.۲ ٥ ۲۷.۸ ۹ ۲٥ 
 ٥.٦ ۲ صفر صفر ۱۱.۱ ۲ )۱۷۳٥-۱۱۹٤( 

تي تقدمها ما هي درجة كفاية الخدمة ال
 المدرسة ألفراد القرية

 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۲ ٥.٦ ۱ غيركافي
 ۱٦.۷ ٦ ۲۲.۲ ٤ ۱۱.۱ ۲ لحد ما
 ۷٥ ۲۷ ٦٦.۷ ۱۲ ۸۳.۳ ۱٥ كافي

 المدرسة حالة مبني
 ۱۱.۱ ٤ ۱٦.۷ ۳ ٥.٦ ۱ سيئة

 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ متوسطة
 ۸۳.۳ ۳۰ ۷۷.۸ ۱٤ ۸۸.۹ ۱٦ جيدة

 مساحة المبني
 ۸٦.۱ ۳۱ ۹٤.٤ ۱۷ ۷۷.۸ ۱٤ )۲٥۰۰-۳٥۰منخفضة(

 )۲٥۰۱-٤٦٥۰( ۲ ۱۱.۱ ۱ ٥.٦ ۳ ۸.۳ 
 ٥.٦ ۲ صفر صفر ۱۱.۱ ۲ )٦۸۰۰-٤٦٥۱( 

 مساحة حوش المدرسة
 )٦۰-۲۱٤۰( ۱٦ ۸۸.۹ ۱۸ ۱۰۰ ۳٤ ۹٤.٤ 

 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ )٤۲۲۰-۲۱٤۱( 
 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ )٦۳۰۰-٤۲۲۱( 

هل مساحة المبني كافية للطالب واألجهزة 
 والمعدات

 ۱۹.٤ ۷ ۲۷.۸ ٥ ۱۱.۱ ۲ غير كافي
 ۳٦.۱ ۱۳ ٥٥.٦ ۱۰ ۱٦.۷ ۳ لحد ما
 ٤٤.٤ ۱٦ ۱٦.۷ ۳ ۷۲.۲ ۱۳ كافي

 بهل مساحة الفصول كافية لعدد الطال
 ۱٦.۷ ٦ ۱٦.۷ ۳ ۱٦.۷ ۳ غير كافي
 ۱۱.۱ ٤ ۲۲.۲ ٤ صفر صفر لحد ما
 ۷۲.۲ ۲٦ ٦۱.۱ ۱۱ ۸۳.۳ ۱٥ كافي

 متوسط كثافة الفصل فى المدرسة
 )۳۰-٤٥( ۱۲ ٦٦.۷ ۱٥ ۸۳.۳ ۲۷ ۷٥ 
 )٦-٤٦۰( ٥ ۲۷.۸ ۲ ۱۱.۱ ۷ ۱۹.٤ 
 )٦۱-۷٥( ۱ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۲ ٥.٦ 

 رسة قريبة من أماكن تجمع األهاليالمد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ال

 ۱۳.۹ ٥ ۲۲.۲ ٤ ٥.٦ ۱ الى حد ما
 ۸٦.۱ ۳۱ ۷۷.۸ ۱٤ ۹٤.٤ ۱۷ نعم

 ما هي درجة سهولة المواصالت لمقر
 المدرسة من غالبية أفراد القرية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ال يوجد
 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر صعبة
 ۱۹.٤ ۷ ۳۳.۳ ٦ ٥.٦ ۱ لحد ما
 ۷۷.۸ ۲۸ ٦۱.۱ ۱۱ ۹٤.٤ ۱۷ سهلة
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 . ۲تابع جدول 

 مطبق الفئات المتابعة واإلشراف
 )۱۸(ن=

 مطبقغير 
 )۱۸(ن=

 المجموع الكلي
)۳٦(ن=  

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 الوحدة المحلية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ال يوجد

 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۲ ٥.٦ ۱ غير منتظمة

 ۸.۳ ۳ ۱٦.۷ ۳ صفر صفر الى حد ما

 ۸۳.۳ ۳ ۷۲.۲ ۱۳ ۹٤.٤ ۱۷ منتظمة

 اإلدارة التعليمية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ال يوجد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر غير منتظمة

 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ الى حد ما

 ۹٤.٤ ۳٤ ۹٤.٤ ۱۷ ۹٤.٤ ۱۷ منتظمة

 رئيس المركز

 ٤۱.۷ ۱٥ ٤٤.٤ ۸ ۳۸.۹ ۷ ال يوجد

 ۲٥ ۹ ۲۲.۲ ٤ ۲۷.۸ ٥ غير منتظمة

 ۲۲.۲ ۸ ۲۷.۸ ٥ ۱٦.۷ ۳ االى حد م

 ۱۱.۱ ٤ ٥.٦ ۱ ۱٦.۷ ۳ منتظمة

 مديرية التربية والتعليم

 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ ال يوجد

 ۱۳.۹ ٥ ۱۱.۱ ۲ ۱٦.۷ ۳ غير منتظمة

 ۲٥ ۹ ۳۳.۳ ٦ ۱٦.۷ ۳ الى حد ما

 ٥٥.٦ ۲۰ ٥۰ ۹ ٦۱.۱ ۱۱ منتظمة

 وكيل وزارة التربية والتعليم

 ٤۷.۲ ۱۷ ۳۳.۳ ٦ ٦۱.۱ ۱۱ ال يوجد

 ۳.٦ ۱۱ ۳۸.۹ ۸ ۱٦.۷ ۳ غير منتظمة

 ۱۳.۹ ٥ ۱٦.۷ ۳ ۱۱.۱ ۲ الى حد ما

 ۸.۳ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۱.۱ ۲ منتظمة

 المحافظ

 ۷٥ ۲۷ ۷۲.۲ ۱۳ ۷۷.۸ ۱٤ ال يوجد

 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۳ صفر صفر غير منتظمة

 ۸.۳ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۱.۱ ۲ الى حد ما

 ۸.۳ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۱.۱ ۲ منتظمة
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۳ 
 ۲تابع جدول 

 مطبق الفئات  لر التمويدمصا
)۱۸(ن=  

  غير مطبق
)۱۸(ن=  

 المجموع الكلي
)۳٦(ن=  

 % عدد % عدد % عدد

المصروفات الدراسية 
 للتالميذ

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ال التواجد
 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ نعم

 الجملة بالجنية فى اخر السنة
 ۸٦.۱ ۳۱ ۸۳.۳ ۱٥ ۸۸.۹ ۱٦ ۷۲۰۰-۱من 

 ۱۱.۱ ٤ ۱٦.۷ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۳٦۰۰-۷۲۰۱من 
 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ ۲۰۰۰۰-۱۳٦۰۱ من

 للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(
 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ ٦۰-۱من 
 ۱۱.۱ ٤ ۱۱.۱ ۲ ۱۱.۱ ۲ ۸۰-٦۱من 
 ۸۳.۳ ۳۰ ۸۳.۳ ۱٥ ۸۳.۳ ۱٥ ۱۰۰-۸۱من 

اعانات سنوية من 
 الوزارة

 ۹٤.٤ ۳٤ ۹٤.٤ ۱۷ ۹٤.٤ ۱۷ ال التواجد
 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ نعم

 ۹٤.٤ ۳٤ ۹٤.٤ ۱۷ ۹٤.٤ ۱۷ ال يوجد الجملة بالجنية فى اخر السنة
 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ ٥۰۰-۳۳۳.۸ من

 للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(
 ۹٤.٤ ۳٤ ۹٤.٤ ۱۷ ۹٤.٤ ۱۷ ال يوجد

 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ ۱۰-٦ من
 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر ۱٥-۱۱من 

اعانات سنوية من 
 افظةالمح

 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ ال التواجد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر نعم

 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ صفر الجملة بالجنية فى اخر السنة
 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ صفر للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(

اعانات سنوية من 
 الوحدة المحلية

 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ ال التواجد
رصف صفر نعم  صفر صفر صفر صفر 

 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ صفر الجملة بالجنية فى اخر السنة
 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ صفر للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(

اعانات سنوية من اهل 
 الخير ورجال االعمال

 ۸۳.۳ ۳۰ ۸۳.۳ ۱٥ ۸۳.۳ ۱٥ ال التواجد
 ۱٦.۷ ٦ ۱٦.۷ ۳ ۱٦.۷ ۳ نعم

 السنة الجملة بالجنية فى اخر

 ۸۰.٦ ۲۹ ۸۳.۳ ۱٥ ۷۷.۸ ۱٤ ال يوجد
 ۱۳.۹ ٥ ۱۱.۱ ۲ ۱٦.۷ ۳ ۱۰۰۰.۷-۱من 

 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ ۳۰۰۰-۲۰۰۰.۳ من
 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر ۲۰۰۰.۳-۱۰۰۰.۸من 

 للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(

 ۸۰.٦ ۲۹ ۸۳.۳ ۱٥ ۷۷.۸ ۱٤ ال يوجد
 ۸.۳ ۳ ٥.٦ ۱ ۱۱.۱ ۲ ۱۷.۳-۱من 

 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ ۳۳.۷-۱۷.٤من 
 ٥.٦ ۲ ٥.٦ ۱ ٥.٦ ۱ ٥۰-۳۳.۸من 

 رىـــخأ

 ۹۱.۷ ۳۳ ۸۸.۹ ۱٦ ۹٤.٤ ۱۷ ال التواجد
 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۲ ٥.٦ ۱ نعم

 الجملة بالجنية فى اخر السنة
 ۹۱.۷ ۳۳ ۸۸.۹ ۱٦ ۹٤.٤ ۱۷ ال يوجد

 ٥.٦ ۲ ۱۱.۱ ۲ صفر صفر ۳۳۳.۷-۱٦۷.٤من 
فرص صفر ٥.٦ ۱ ٥۰۰-۳۳۳.۸ من  ۱ ۲.۸ 

 للمساهمة فى نشاط المدرسة) %(
 ۸۸.۹ ۳۲ ۸۸.۹ ۱٦ ۸۸.۹ ۱٦ ال يوجد

 ۸.۳ ۳ ۱۱.۱ ۲ ٥.٦ ۱ ۱۳.۷-۷.٤ من
 ۲.۸ ۱ صفر صفر ٥.٦ ۱ ۲۰-۱۳.۸ من
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 بقةمط الفئات المجاالت
 )۱۸(ن=

 غير مطبقة
 )۱۸(ن=

 جمالياإل
 )۳٦(ن=

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

المجال االول:تحقيق رؤية المؤسسة 
 ورسالتها

 ٤۷.۲ ۱۷ ۹٤.٤ ۱۷ صفر صفر ال يوجد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۱۰-۱منخفض(

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۲۰-۱۱متوسط(

 ٥۲.۸ ۱۹ ٥.٦ ۱ ۱۰۰ ۱۸ )٤۰-۲۱مرتفع(

 المجال الثاني : تحقيق القيادة والحوكمة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )٤٦-۱منخفض(

 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر )۹۲-٤۷متوسط(

 ۹۷.۲ ۳٥ ۹٤.٤ ۱۷ ۱۰۰ ۱۸ )۱٤۰-۹۳مرتفع(

المجال الثالث : تحقيق المواردالبشرية 
 والمادية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )٤۳-۱منخفض(

 ۱۳.۹ ٥ ۲۷.۸ ٥ صفر صفر )۸٦-٤٤متوسط(

 ۸٦.۱ ۳۱ ۷۲.۲ ۱۳ ۱۰۰ ۱۸ )۱۳۰-۸۷مرتفع(

 المجال الرابع : تحقيق المشاركة المجتمعية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۱۳-۱منخفض(

 ۲۷.۸ ۱۰ ۳۸.۹ ۷ ۱٦.۷ ۳ )۲٦-۱٤متوسط(

 ۷۲.۲ ۲٦ ٦۱.۱ ۱۱ ۸۳.۳ ۱٥ )٤۰-۲۷مرتفع(

 المجال الخامس : تحقيق ضمان الجودة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )٤٦-۱منخفض(

 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر )٤٦-۲٤متوسط(

 ۹۷.۲ ۳٥ ۹٤.٤ ۱۷ ۱۰۰ ۱۸ )۷۰-٤۷مرتفع(

 المجال السادس : تحقيق المتعلم
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۸٦-۱منخفض(

 ٥.٦ ۲ ۱۱.۱ ۲ صفر صفر )۱۷۲-۸۷متوسط(

 ۹٤.٤ ۳٤ ۸۸.۹ ۱٦ ۱۰۰ ۱۸ )۲٦۰-۱۷۳مرتفع(

 لسابع: تحقيق المعلمالمجال ا
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )٦٦-۱منخفض(

 ۱۰۰ ۳٦ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸ )۱۳۲-٦۷متوسط(

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۲۰۰-۱۳۳مرتفع(

 المجال الثامن: تحقيق المنهج الدراسى
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۲۰-۱منخفض(

 ٥.٦ ۲ ۱۱.۱ ۲ صفر صفر )٤۰-۲۱متوسط(

 ۹٤.٤ ۳٤ ۸۸.۹ ۱٦ ۱۰۰ ۱۸ )٦۰-٤۱مرتفع(

 المجال التاسع : تحقيق المناخ التربوى
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر )۳۰-۱منخفض(

 ۲.۸ ۱ ٥.٦ ۱ صفر صفر )٦۰-۳۱متوسط(

 ۹۷.۲ ۳٥ ۹٤.٤ ۱۷ ۱۰۰ ۱۸ )۹۰-٦۱مرتفع(
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٥ 
 المجال الثالث تحقيق

بالنس���بة لم���دارس التعل���يم  البش���رية والمادي���ة الم���وارد
 ة الج��ودة الش��املة كان��ت اعل��ى نس��بة ف��ياالساس��ي معتم��د

، اما بالنسبة لم�دارس %)۱۰۰( حيث بلغت نسبتهمالمرتفع 
التعل��يم االساس��ي غي��ر معتم��دة الج��ودة الش��املة كان��ت اعل��ى 

 %).۷۲.۲( مرتفع حيث بلغت نسبتهم نسبة في

 المجال الرابع تحقيق
بالنس�بة لم�دارس التعل�يم االساس�ي  المشاركة المجتمعي�ة

حي�ث المرتف�ع  جودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�يمعتمدة ال
%) ، ام���ا بالنس���بة لم���دارس التعل���يم ۸۳.۳( بلغ���ت نس���بتهم

 االساسي غير معتمدة الجودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�ي
 %).٦۱.۱( مرتفع حيث بلغت نسبتهم

 المجال الخامس تحقيق
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي معتم�دة  ضمان الجودة

حي�ث بلغ�ت المرتف�ع  ملة كان�ت اعل�ى نس�بة ف�يالجودة الش�ا
%)، ام��ا بالنس��بة لم��دارس التعل��يم االساس��ي ۱۰۰( نس��بتهم

مرتف��ع  غي��ر معتم��دة الج��ودة الش��املة كان��ت اعل��ى نس��بة ف��ي
 %).۹٤.٤( حيث بلغت نسبتهم

 المجال السادس تحقيق
بالنسبة لمدارس التعليم االساسي معتمدة الج�ودة  المتعلم

 حي�ث بلغ�ت نس�بتهمالمرتف�ع  س�بة ف�يالش�املة كان�ت اعل�ى ن
%)، ام���ا بالنس���بة لم���دارس التعل���يم االساس���ي غي���ر ۱۰۰(

مرتف�ع حي�ث  معتمدة الج�ودة الش�املة كان�ت اعل�ى نس�بة ف�ي
 %).۸۸.۹بلغت نسبتهم(

 المجال السابع تحقيق
بالنسبة لمدارس التعليم االساس�ي معتم�دة الج�ودة  المعلم

 ث بلغ�ت نس�بتهمحي�المتوس�ط  الشاملة كانت اعلى نس�بة ف�ي
، ام���ا بالنس���بة لم���دارس التعل���يم االساس���ي غي���ر %)۱۰۰(

المتوس�ط حي�ث  معتمدة الجودة الشاملة كانت اعلى نسبة في
 %).۱۰۰( بلغت نسبتهم

 المجال الثامن تحقيق
بالنس���بة لم���دارس التعل���يم االساس���ي  الم���نهج الدراس���ى

حي�ث المرتف�ع  معتمدة الجودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�ي
، ام���ا بالنس���بة لم���دارس التعل���يم %)۱۰۰( نس���بتهمبلغ���ت 

 االساسي غير معتمدة الجودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�ي
 %).۸۸.۹( مرتفع حيث بلغت نسبتهم

 المجال التاسع تحقيق
بالنس���بة لم���دارس التعل���يم االساس���ي  المن���اخ الترب���وى

حي�ث المرتف�ع  معتمدة الجودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�ي
%)، ام���ا بالنس���بة لم���دارس التعل���يم ۱۰۰( بلغ���ت نس���بتهم

 االساسي غير معتمدة الجودة الشاملة كانت اعل�ى نس�بة ف�ي
 %).۹٤.٤( مرتفع حيث بلغت نسبتهم

اختبار معنوية الفروق بين مدارس التعليم االساسي 
المطبقة ومدارس التعليم االساسي غير المطبقة في 

س المجاالت الرئيسية لمعايير الجودة الشاملة لمدار
 هكل على حدالتعليم االساسي المدروسة 

لتحقي���ق اله���دف الث���اني وض���ع الف���رض البحث���ي األول 
الس��ابق ذك��ره، والختب��ار ه��ذا الف��رض ت��م وض��ع الف��رض 
الصفري التالي"ال توجد فروق معنوية ب�ين م�دارس التعل�يم 
االساسى المطبقة وغير المطبق�ة فيم�ا يتعل�ق بدرج�ة تحقي�ق 

الش�املة التس�عة المدروس�ة"  كل من مجاالت معايير الجودة
 وللتحق��ق م��ن ص��حة ه��ذا الف��رض ت��م اس��تخدام اختب��ار م��ان

أهم م�ا ت�م التوص�ل إلي�ه م�ن نت�ائج  ٤ ويتني ويوضح جدول
في هذا الشأن. يتضح من هذا الجدول وجود ف�روق معنوي�ة 
ب���ين م���دارس التعل���يم االساس���ي المطبق���ة وم���دارس التعل���يم 

فيم���ا ۰.۰۱ي���ة االساس���ي غي���ر المطبق���ة عن���د مس���توى معنو
يتعلق بكل من :( المجال االول: رؤية المؤسسة ورسالتها ، 
المج����ال الث����اني : القي����ادة والحوكم����ة ، المج����ال الثال����ث : 
المواردالبش����رية والمادي����ة ، المج����ال الراب����ع : المش����اركة 
المجتمعي��ة ، المج��ال الخ��امس : ض��مان الج��ودة ، المج��ال 

الدراس�ى ، المج�ال السابع: المعلم ، المجال الث�امن: الم�نهج 
التاسع : المن�اخ الترب�وى) بينم�ا تب�ين وج�ود ف�روق معنوي�ة 

المطبق���ة وم���دارس التعل���يم ب���ين م���دارس التعل���يم االساس���ي 
فيم��ا  ۰.۰٥االساس��ي غي��ر المطبق��ة عن��د مس��توى معنوي��ة 

، وكان��ت الف��روق لص��الح لمج��ال الس��ادس: الم��تعلميتعل��ق با
ذل��ك ال��ى  م��دارس التعل��يم االساس��ي المطبق��ة وربم��ا يرج��ع

ت��دني مس��توى العملي��ة التعليمي��ة بم��دارس التعل��يم االساس��ي 
 .تطبيقها لمعايير الجودة الشاملة غير المطبقة وذلك لعدم

  التوصيات
 :من واقع النتائج المتحصل عليها من الدراسة يرى الباحث

قي��ام وزارة التربي��ة والتعل��يم بتطبي��ق الق��وانين الخاص��ة  -۱
 بثالث صفوف االولى

الض���روري عل���ى وزارة التربي���ة والتعل���يم زي���ادة م���ن  -۲
االعتم����اد الم����ادى للم����دارس لرف����ع ج����ودة المنظوم����ة 

 التعليمية.
يج��ب عل��ى م��ديريات التربي��ة والتعل��يم تفعي��ل االنش��طة  -۳

تطبيقها داخل المدارس على داخل المدارس واالشراف 
 بصفة مستمرة. 

عل��ى مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني زي��ادة التع��اون بينه��ا  -٤
 بين المدارس.و

على ادارة المدارس ان تزيد التعاون بينها وب�ين مجل�س  -٥
ربوي�ة واالداري�ة الخاص�ة االباء فيما يخص الش�ؤون الت

 .بالمدرسة
يتوج����ب عل����ى وزارة التربي����ة والتعل����يم اعتم����اد ك����ل  -٦

 المدارس للجودة لتحقيق اعلى عائد تربوي وتعليمي.
وانين تعي��د قي��ام مجل��س الن��واب بالعم��ل عل��ى اص��دار ق�� -۷

 للتعليم رونقة وللمدرس هيبتها.
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نت��ائج اختب��ار "م��ان ويتن��ي" الختب��ار معنوي��ة الف��روق ب��ين م��دارس التعل��يم االساس��ي المطبق��ة وم��دارس التعل��يم  .٤دول ج
 االساسي غير المطبقة في المجاالت الرئيسية لمعايير الجودة الشاملة لمدارس التعليم االساسي المدروسة

التعليم  مدارس المجاالت
 المطبقةاالساسي 

مدارس التعليم 
 المطبقةاالساسي غير 
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قيمة 
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*۷۹.٥ ۲٥۰.٥ ۱۳.۹۲ ٤۱٥.٥ ۲۳.۰۸ : تحقيق القيادة والحكمةالمجال الثاني
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 المراجع

متطلبات تطبيق ). ۲۰۰۷( ال مداوي ، عبير محفوظ محمد
الج��ودة الش��املة ف��ي اإلدارة المدرس��ية بمرحل��ة التعل��يم 

الفكر  الثانوي العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء
دكتوراه، قسم التربية وعل�م ال�نفس، ، اإلداري المعاصر

 الملك خالد، السعودية.، جامعة لبنات بأبهاكلية التربية ل

أساسيات إدارة الجودة  .)۲۰۰۸( أبو النصر، مدحت
 الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.

متطلبات إدارة  .)۲۰۰۱( ، ميادة محمد فوزيالباسل
األطفال ومدارس التعليم في  الجودة الشاملة برياض

نصورة، العدد ة الم، مجلة كلية التربية، جامعمصر
 .السبع وأربعون

 وخدمة الشاملة الجودة إدارة .)۲۰۰٦( مأمون الدرادكه،
 .صفاء،عمان دار األولى، الطبعة ،العمالء

). إدارة الموارد البشرية، دار ۲۰۰۲السلمي، علي (
 غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

دور مديري المدارس  .)۲۰۰۷، غازي عبد العزيز (الشيخ
بات الجودة التعليمية بمدينة بتدائية في توفير متطلاال
، ماجستير، قسم االدارة التربوية والتخطيط ، رسالةةجد

 ، المملكة العربية السعودية.جامعة ام القرى

إدارة الجودة . )۲۰۰۸رعد عبد هللا وعيسي قدادة (الطائي، 
، الشاملة، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع

 .األردن

الشاملة،  الجودة إدارة .)۲۰۰٥ي، محمد عبد الوهاب (العزاو
 ردن.سراء الخاصة، األعمال، جامعة اإلدارة األإقسم 

 أنموذج .)۲۰۱۱الصرايرة ( أحمد ، ليلى و خالدالعساف
 في في األردن التعليمية المؤسسة إدارة لتطوير مقترح
 جامعة الشاملة ، مجلة الجودة إدارة فلسفة ضوء

 ، األردن.۲۷الث والرابع ،المجلدالث دمشق، العدد

مقدمة في  إدارة الجودة المعاصرة : .)۲۰۰۹النعيمي (
، دار نتاج والعمليات والخدماتإدارة الجودة الشاملة إل

 . دنعمان ، األراليازوري ، 
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۷ 
 إدارة مب�ادئ تطبي�ق أث�ر. )۲۰۱٦( باديس ، بوخل�وة

 النفطي�ة دارس�ة المنتج�ات ج�ودة الش�املة عل�ى الج�ودة
دكتوراه،  ،التكرير قسم -سوناطراك مؤسسة في يةميدان
 والعل�وم االقتص�ادية العل�وم التس�يير، كلي�ة عل�وم قس�م

 -مرب�اح قاص�دي التس�يير، جامع�ة وعل�وم التجاري�ة
 .ورقلة

إدارة النظم التعليمي�ة للج�ودة . )۲۰۰٦( زاهر، ضياء الدين
 .، مصرالشاملة، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة

دور . )۲۰۱۱ب����و يحي����ي محم����د (أوى محم����د س����ليم ، نش����
أخص���ائي الجماع���ة ف���ي نش���ر ثقاف���ة الج���ودة ألعض���اء 
 جماع��ات النش��اط المدرس��ي ل��دي ط��الب المرحل��ة اإلعدادي��ة
دراس��ة وص��فية تحليلي��ة مطبق��ة عل��ي إدارة أب��و حم��اد 

ش���رقية ماجس���تير،  قس���م خدم���ة التعليمي���ة بمحافظ���ة ال
 .، مصروانجامعة حل الجماعة، كلية الخدمة االجتماعية،

ج�ودة البن�اء المعرف�ي  .)۲۰۰٦( شرقاوي، محمد كام�ل محم�د
بطريقة خدمة الجماعة، المؤتمر العلمي التاسع عشر، كلية 

 ، مصر.الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

). الج�ودة الش�املة ف�ي التعل�يم ۲۰۰٦طعيمة، رشدي أحمد (
ب����ين مؤش����رات التمي����ز ومع����ايير اإلعتم����اد األس����س 

 ار الميسر للنشر والتوزيع، عمان.والتطبيقات، د

). فاعلي���ة برن���امج ۲۰۱۳عطي���ة، محم���ود أحم���د محم���د (
ت��دريبي مقت��رح ق��ائم عل��ى الوس��ائط المتع��ددة ف��ي تنمي��ة 
بع��ض مه���ارات تص���ميم وإنت��اج قواع���د البيان���ات ل���دى 
أخص��ائي تكنولوجي��ا التعل��يم ف��ي ض��وء مع��ايير الج��ودة، 

ق، رس���الة ماجس���تير، كلي���ة التربي���ة، جامع���ة الزق���ازي
 مصر.

 س��������يكولوجية ).۱۹۸۳( ميخائي��������ل خلي��������ل، مع��������وض
 ، دار الفك����ر الج�����امعي،، الطفول����ة والمراهق�����ةالنم����و

 .اإلسكندرية
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ABSTRACT: The main objective of this research was to identify the level of application 
of quality standards and indicators issued by the authority to the schools of basic education 
applied and not applied the comprehensive quality standards. To achieve these goals, this 
research was conducted in Sharkia Governorate, and the sample included 36 basic education 
schools chosen by a intended manner (18) schools applied and (18) schools not applied. The 
field data needed to conduct the study have been collected by means of questionnaire by the 
interview with the principals of the basic education schools in the period from the beginning 
of March to May 1P

st
P, 2017. The research data have been analyzed by frequency and 

percentages, as well as the Mann Whitney test method to test the differences between the two 
independent samples. The main findings of the study showed significant differences between 
basic education schools applied the standards and basic education schools not applied at a 
significant level of 0.01 in relation to: first field: vision and mission of the foundation, field 2: 
leadership and governance, field 3: human and material resources, field 4: community 
participation, field 5: quality assurance. The seventh area: the teacher, the eighth area: the 
curriculum, the ninth area: the educational climate while significant differences were found 
between the approved basic education schools and the basic education schools that were not 
approved at a significant level of 0.05 in relation for the field 6: the learner, this is probably 



 
Sobeh, et al. ۲۳۷۸ 

due to the low level of educational process in the basic education schools that are not 
accredited because they are not applied the comprehensive quality standards. 

Key words: Comprehensive quality management, basic education. 
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