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 آليات تقويم إدارة الجودة الشاملة لمرحلة التعليم األساسي  
 م  2030فى ضوء إستراتيجية مصر  

 
 (3)سوزان محمد المجدي -(2)ممدوح عبد العزيز رفاعي -(1)هعال محمد خليف

 (2)ماجدة محمد جبريل
، كلية التجارة( 2 جامعة عين شمس والبحوث البيئية،ات معهد الدراس ( طالبة دراسات عليا،1

  جامعة عين شمس ،كلية البنات( 3 جامعة عين شمس
 

 الُمسَتخَلصُ 
إلى وضعع آليعات لتيعويم ادارة الجعودة الشعاملة لمرحلعة التعلعيم اىساسعي  عى يهدف البحث  

تيويم الفاعلية بوجه ععام لمرحلعة التعلعيم اىساسعى  عى م من خالل2030ضوء استراتيجية مصر 
تيعويم آليعات الجعودة والمسعاءلة لمرحلعة التعلعيم اىساسعى  عى ، و م2030ء اسعتراتيجية مصعر ضو 

 مععدير اقتصععرت الدراسععة الميدانيععة علععى عينععة عشععوائية مععن ، و م2030ضععوء اسععتراتيجية مصععر 
-ابتعععدائيمنعععاء ومعععديرم ومعلمعععى المعععدارس  اىدارات ورؤسعععات اليطاععععات واعضعععاء مجلعععس اأ

بعض المععععدارس بمحا اععععات اليععععا رة والبحيععععرة والععععوادم (  ععععرد بعععع1505وعععععدد العينععععة   اعععععدادم(
 ي الفصل  اىستبيان( تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية ، وتم استخدام المنهج الوصفى، و الجديد

رؤيععة  ومععن ا ععم النتععائج قلععة اى تمععام بوضععع م(2020-م2019الدراسععى اىول للعععام الدراسععى  
ى لتحييععق مفععا يم مشععتركة بععين العععاملين والتالميعع  والمجتمععع متكاملععة للمنععا ج والنشععاط المدرسعع

المحلى حيث ىيشارك الطالب برايهم  ى المنا ج وطرق التدريس الميدمة العيهم، و ع ا يضععف 
اسعععتخدام اسعععتراتيجيات ، ومعععن ا عععم التوصعععيات ضعععرورة معععن تطبيعععق مؤشعععرات الجعععودة بالمدرسعععة

تعدريب المعلمعون علعى اسعتراتيجيات  ن خعاللالتعدريس الحديةعة التعى تلبعى احتياجعات الطعالب مع
 .تو ير التينيات الالزمة لتطبيق استراتيجيات التدريس الحديةة، و التدريس الحديةة

 التعليم اأساسي - آليات تيويم إدارة الجودة الشاملة الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
متطلبات العصر  عن طريق إدارة تربوية تواكب وتحديةهتطوير التعليم  إلىتتجه مصر 

تؤكد على الجودة واليدرة  والتيومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهد ا العالم اليوم، 
التنا سية ودور ا  ي العملية اإلدارية ومدم مسا مة   ا الجانب  ي تحييق أ داف المؤسسات 

رئيسة لنجاح كأداة  بالجودة الشاملةاإلدارية  التعليمية بالشكل المطلوب وا تمت الناريات
 م(2020 إستراتيجية مصر  المنامات، بل وتحييق قيمة مضا ة حيييية للفرد والمجتمع.

جعله على  وال   المصر و ى ال رؤية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير التعليم 
على أن تحييق التنمية  أكدت والتي 2030التنمية المستدامة  ى رؤية مصر  أولوياتقائمة 
دة  ي المجتمع يتوقف على وجود المنامات اليادرة على تحييق أ دا ها والو اء المنشو 

بمتطلباتها، ل ا كان اى تمام بدور اإلدارة باعتبار أنها أداة النمو والتيدم، وسارعت مختلف 
المجتمعات باى تمام بالعنصر البشرم وضرورة إعداد الكوادر الفنية واإلدارية الالزمة لييادة 

، واستشراف مناومة تتناول تخصصاتها وتبعيتها باختالفنامات المجتمع المختلفة العمل بم
  اىتجا ات التربوبة الحديةة.

عملية التنمية الشاملة مما يجعل المجتمعات تعمل بصورة متواصلة  جزء منلتعليم وا
دخال تحسينات عليها، وعلى منا جها الدراسية وتتبني العديد  على مراجعة نامها التعليمية، وا 

من الدول صيغة التعليم اأساسي ضمن آليات التحسين واإلصالح، والخروج بالتعليم من إطاره 
التيليد  الجامد إلى مناخ تربو ، يتركز  يه اى تمام حول المتعلم واحتياجاته، ومراعاة 

ويدل مفهوم التعليم اأساسي على تلبية الحد اأدنى من حاجات الفرد  خصائص نموه،
سية من التربية والتعليم، بحيث يتين استخدام أدوات التعلم ويكتسب قدرًا مناسبًا من اأسا

 ,UNESCO). المعارف والمهارات والييم التي يحتاج إليها  ي الحياة والعمل ومواصلة التعليم
2003) 
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 مشكلة البحث
سى مرحلة التعليم اىسا تواجه ى مجال التربية والتعليم  الباحةونومن خالل عمل 
من اجل تحسعععين الكفعععاءة عدة مشكالت  ى إيجاد آليات التيويم بجمهورية مصر العربية 

تتعلق  أسبابالداخليعععة بتععععديل كعععم ونعععوع المعععدخالت واستخدامها اىستخدام اأمةل، ومنها 
لتنمية المهنية بالمؤسسات التعليمية نفسها واىعتمعاد علعي طعرق التعدريس التيليديعة، وغيعاب ا

وانعدام الربط بين البرامج التدريبية واىحتياجعات التنمويعة وضععف قعدرة اإلدارة المدرسعية علعي 
إحعداث اإلصعالح المدرسعي  عي جعودة العمليعة التعليميعة، وقلة التفعا م والتكامععل  ععي اأدوار 

 أعلىتو ير  إلىتسعى  التيلمؤسسية يؤةر  لك على اليدرة ا وبالتاليالوايفيععة الداخليععة، 
المنام لمتطلبعات العمليعة التعليميعة معن أمعور مالية  اىيجابيمعدىت من الكفاءة والتطبيق 

داء دور ا  ي خدمعة التعلعيم  إنعه أأما إ ا تياعست اإلدارة التعليمية عن ، و نية وتنايمية وغير ا
داء دوره ألناعام التعليمعي ويصعيبه الضععف واليصور عن يصعبح عبئعا عليعه وتيعل بالتعالي قعدرة ا
ة، ويسعى الباحةون إلى إيجاد آليات تيويم  عالة إلدارة باإلضا ة إلى ضعف كفاءته الداخلي

م من خالل 2030الجودة الشاملة  ي المدارس بمرحلة التعليم اىساسى و ق إستراتيجية مصر 
 تيويم الفاعلية واليدرة المؤسسية.

بدراسة استطالعية و لك بهدف استكمال الدراسات النارية والتعرف على  ونالباحة قامو 
وتكوين  كرة لمرحلة التعليم اىساسى للمؤسسات التعليمية  ادارة الجودة الشاملةكيفية تيويم 

ميابالت شخصية  بإجراء ونمبدئية عن الاوا ر محل الدراسة و ى سبيل  لك قام الباحة
 اأسئلةالمدارس المختلفة وتم  ى   ه الميابلة طرح بعض   يلمعلمين ة من انمنامة مع عي

 :كالتالي المتعلية بموضوع البحث
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 سئلة الدراسة اىستطالعيةأنسب الموا ية على  : (1جدول )
 نسبة الموافقة عدد االشخاص مجاالت االسئلة الموجهة للعينة م
ــة الداخليــة للجودة فى يوجد التفـاهم والتكامــل فــي األدوار الوظيفي 1

 المدرسة.
100 25 

لمرحلة التعليم  الفاعلية التعليميةتوجد آليات واضحة لتقويم  2
 م.2030االساسى فى ضوء استراتيجية مصر 

100 40 

لمرحلة التعليم القدرة المؤسسية توجد آليات واضحة لتقويم  3
 م.2030االساسى فى ضوء استراتيجية مصر 

100 30 

دول السابق يتضح أن نسبة الموا ية منخفضة مما يشير إلى وجود قصور  ى آليات ومن الج
 .للمؤسسات التعليمية ادارة الجودة الشاملة

 

 أهمية البحث
 تكمن أ مية البحث  يما يلي: 
من المأمول أن يساعد البحث واضعى السياسات ومتخ م اليرار  ي اإلدارة التربوية على  -1

دارة المدرسية التيليدية ومدم احتياج العاملين لمةل   ا النوع تعرف جوانب اليصور  ي اإل
 من اإلدارة لكى يكونوا قادرين على أداء أدوار م على أكمل وجه.

الحالية  التعليميمع التوجهات العالمية وجهود اإلصالح البحث من المأمول أن يتزامن  -2
 م.2030ستراتيجية مصر و يا إل التي تركز على تحييق الجودة  ي المؤسسات التعليمية

 

 أهداف البحث
يهدف البحث إلى تيويم ادارة الجودة الشاملة لمرحلة التعليم اىساسي  ى ضوء 

 م من خالل:2030استراتيجية مصر 
 م.2030لمرحلة التعليم اىساسى  ى ضوء استراتيجية مصر  التعليميةتيويم الفاعلية  -
 م.2030ساسى  ى ضوء استراتيجية مصر لمرحلة التعليم اى اليدرة المؤسسيةتيويم  -
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 البحث  فروض
وتحييق متطلبات  لمرحلة التعليم اىساسى توجد عالقة ارتباطية بين تيويم الفاعلية التعليمية -

 م2030استراتيجية مصر ادارة الجودة الشاملة  ى ضوء 
وتحييق متطلبات لمرحلة التعليم اىساسى  اليدرة المؤسسيةتيويم توجد عالقة ارتباطية بين  -

 Internet-1)  .م2030استراتيجية مصر ادارة الجودة الشاملة  ى ضوء 
 

 منهج البحث
 استخدم الباحةون المنهج الوصفي حيث كان  لك أكةر مالئمة لطبيعة البحث.

 

 البحثحدود  
 تحدد البحث بالحدود التالية: 

تيويم الفاعلية بوجه املة  اقتصر البحث على مجاىت ادارة الجودة الشالحدود الموضوعية: 
 م2030لمرحلة التعليم اىساسى  ى ضوء استراتيجية مصر  تيويم اليدرة المؤسسية(، و عام

اقتصر البحث الميداني على عينة عشوائية من مديرم اىدارات ورؤسات  الحدود البشرية:
 اعدادم(.  -اليطاعات واعضاء مجلس اىمناء ومديرم ومعلمى المدارس  ابتدائى

 بعض المدارس بمحا اات اليا رة والبحيرة والوادم الجديد. الحدود المكانية:
تم تطبيق أداة البحث الميداني  ي الفصل الدراسى اىول للعام الدراسى  الحدود الزمانية:

 م(.2020-م2019 
 يتكون مجتمع البحث من: مجتمع البحث:

 الواد  الجديد. –البحيرة  – رؤساء قطاعات مديرية التربية والتعليم محا اات اليا رة -1
 أعضاء مجالس أمناء المدارس. -2
 مديروا المدارس. -3
 المعلمون  ي المدارس. -4
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 مصطلحات البحث
  ;Total Quality Management:إدارة الجودة الشاملة

 لسفة إدارية حديةة تأخ  شكل نهج أو ناام إدار  شامل قائم على أساس إحداث تغيرات 
ل المؤسسة بحيث تشمل   ه التغيرات الفكر والسلوك والييم إيجابية ج رية لكل شئ داخ

جراءات العمل المختلفة  والمعتيدات التنايمية والمفا يم اإلدارية ونمط الييادة اإلدارية ونام وا 
 .و لك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المؤسسة للوصول إلى أعلى جودة  ي مخرجاتها

 :Basic Educationالتعليم االساسى
التعليم الناامي (المجموعة الكاملة لألنشطة التعليمية المندرجة  ي أطر مختلفة   و

والتعلم الشفهي  اليرائية(والتعليم غير الناامي( والرامية الى تلبية احتياجات التعلم اىساسية، 
كالمعارف والمهارات والييم (وتعلم الحساب وحل المشكالت(، ومضامين التعلم اأساسية 

والتي ينبغي أن يتعلمها اأ راد لتأمين بيائهم، وتطوير قدراتهم الشخصية، والعيش  والمواقف(
والعمل بكرامة، والمشاركة  ي التنمية وتحسين نوعية حياتهم، ومواصلة عملية التعلم، ويشمل 

  (UNESCO, 2004)  التعليم اأساسي التعليم اإلبتدائي حتى التعليم الةانو .
 -Strategyاالستراتيجية:

مجموعة اليرارات والنشاطات المختلفة المتعلية باختيار الوسائل لتحييق أ داف محددة 
 (.2008، روبرت بتس، ديفيد لي  "أ  مجتمع

 

 الدراسات السابقة
 وال: الدراسات العربية:أ
دراسة  د ت الى الوقوف على الممارسات ب 2015قامت سحر محمد أبو راضى عام  -1

لتربوية بمدارس التعليم الةانوم العام بمصر وخاصة لدم معلمى الفعلية لمدخل المساءلة ا
  ه المدارس، وطبيت الدراسة على عينة عشوائية من معلمى محا اة اليليوبية بلغ عدد م 
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( معلم، وتوصلت الدراسة لضعف ا تمام المدرسة بنشر ةيا ة المساءلة بين أ راد ا 100 
تها لجميع العاملين، وضعف وضوح آلية المساءلة وتوضيح طبيعتها وأ دا ها وأساليبها وآليا

التربوية  ي المدارس وبعد التنفي  عن النزا ة والشفا ية، وقلة ا تمام المدرسة بإصدار 
قوانين جديدة تضمن حيوق العاملين، وضعف مشاركة العاملين  ي تحديد معايير اأداء 

 وتدنى ةيا ة الجودة لديهم.
م بدراسة تهدف إلى تحديد واقع ممارسة إدارة 2018عام  قامت شيماء منير عبد الحميد  -2

المدرسة الةانوية لإلدارة بالحب داخل المدرسة والتحديات التي تواجه تطوير اليدرة 
اىستبيان كاداة لجمع و فى، صالمؤسسية بالمدرسة الةانوية العامة، استخدمت المنهج الو 

نتائج  أ مم المدارس الةانوية، ومن ومدير  معلمي(  رد من 205البيانات، عينة الدراسة  
بالحب مناخ مؤسسى محب للعاملين يزيد من وىئهم وانتماؤ م للمدرسة  اإلدارةالدراسة تو ر 
الةروة الحيييية وأساس عملية  باعتبارهوتهتم برأس المال البشرم  اإلنتاجيةور ع كفائتهم 

لية  ى الخدمات اىجتماعية واىبتكار والمشاركة الفع اإلبداعوأساس  المؤسسيالتطوير 
 وباعتبار ا مدخال للتطوير والتحسين المستمر.

 :األجنبيةثانيا: الدراسات 
توضيح الشروط الالزمة استهد ت م بدراسة 2008عام  Tina Hoyleقامت تينا  ويلي  -1

لبناء قدرة المدارس والتي تسعهم  عي اسعتمرار بيائهعا، وقعد طبيعت الدراسة على مدرسة بيبلو 
كووردو  ي الوىيات المتحدة اأمريكية؛ و لك لمعر ة جهود ا والتطوير والتحسين 
المسعتمرين  ي تطعوير الصحة  ي المجتمع المدرسي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج 
من بينها أن بنعاء قدرة المدرسة عملية طويلة تتطلب اى تمام بتطوير الهياكل، وايضا 

التنمية المهنية المستمرة للعاملين واحتياجاتهم التدريبية بالبرامج  ضرورة اى تمام بالربط بين
المؤ لة  امة  ي تطوير اليدرة المؤسسية كا ة، وايضا تطوير البنيه التحتية للمدرسة 

 باستمرار يزيد من قدرتها المؤسسية.
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التعرف  استهد تم بدراسة 2015عام  Linda Reddy, etcقامت ليندا ريدم وآخرون  -2
إلطار الفكرم لليدرة المؤسسية والتسويق اإلستراتيجى للمدرسة الةانوية العامة، على ا

والوقوف على أ م العوامل البيئية الداخلية والخارجية المؤةرة  ي قدرة المدرسة وارتباطها 
بسوق العمل واحتياجاته، وطبيت الدراسة على عدد من مدارس المرحلة الةانوية بتكساس، 

أسلوب التحليل البيئى، وتوصلت الدراسة إلى إستراتيجية ميترحة واستخدمت الدراسة 
، وأكدت على تأةير اإلستراتيجيلتطوير اليدرة المؤسسية بالمدرسة الةانوية لتحسين تسوييها 

 .اى تمام بجودة الخدمات الميدمة على كسب عمالء جدد وتحسين التسويق اإلستراتيجي
 

 اإلطار النظري
لمرحلة التعليم اأساسي  ي ضوء النار  إدارة الجودة الشاملة  تناول البحث  ي جانبه

 2030إستراتيجية مصر 
أردنا التحدث عن الجودة بصورة عامة ومحاولة إيجاد مفهوم يعبر عن   ا  إ ا أما

المصطلح سنجد أنه يحتمل العديد من اأ كار والتوضيحات  الجودة عبارة عن مجموعة من 
لمنتج أو الخدمة تؤةر  ي قدرته على تلبية الحاجات المعلنة الخصائص التي يتمتع بها ا

والضمنية من استخدامه و  ه الخصائص تتغير حسب الوقت وبالتالي ىبد من المراجعة 
المستمرة لمتطلبات الجودة و  ه المتطلبات عادة ما يتم ترجمتها إلى خصائص ومعايير  هناك 

اأداء الصحيح وبطريية صحيحة من  المرة  وأ .اإلتيان  ي العمل :من قال أن الجودة  ي
  ."عمل اأشياء بطريية صحيحة من المرة اأولى، وبطريية أ ضل  ي المرة التالية "او.اأولى

 :د رودا الجودة في اليابان فيري( اح1915اما) ايشيكاوا 
 إن الجودة قد يتسع مداها لتشمل جودة العمل والخدمة والمعلومات والتشغيل والنظام-

وجودة عمل الموظفين, وجودة الشركة وغير ذلك, مما يجعل مناظرة الجودة وأبعادها 
  ."المتعددة من األدوات األساسية لتحقيق األهداف المنشودة
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المواصفات الدولية بإصدار ا اليديم مصطلح  ISO 9001/9002/9003استخدمت و 
 ISOمت ،  يما استخد(Quality Assurance Systems)نام تأكيد الجودة 

 Qualityالمواصفة الدولية بإصدار ا الجديد مصطلح نام إدارة الجودة 9001
Management System  و و مؤشر على التطور  ي استخدام المفهوم، إ  أن إدارة الجودة

اشمل من تأكيد ا.أما إدارة الجودة :  هي المنهج التطبييي ، واأنشطة التي يب لها مجموعة 
ن تسيير شؤون المؤسسة بغرض التغلب على ما  يها من مشكالت ، اأ راد المسئولون ع

والمسا مة بشكل مباشر  ي تحييق النتائج المرجوة وتحييق حاجات وتوقعات العميل ؛ وبالتالي 
( ، إن منامات Frederick, 1996 هي عملية مستمرة لتحسين المنتجات والمحا اة عليها  

ال البيئة التنا سية الشديدة التي أصبحت تعيش  يها، اأعمال بمختلف إشكالها وأحجامها  ي 
وبفضل ما أ رزته ةورة اىتصاىت والمعلومات والتطورات التينية المستمرة، واهور العديد من 
المنامات الدولية واإلقليمية المؤةرة كنتاج إلعادة توزيع خارطة التوازن السياسي عالميًا، 

اإلدارية اليائمة لمواكبة تلك التغييرات الجو رية،  أصبحت تسعى إلى إعادة تكييف أنامتها
وللمحا اة على مكانتها  ي السوق بعد أن أصبحت الجودة واىرتياء بها أحد أ م المحددات 
اىستراتيجية المؤةرة  ي نجاح المنامات أو  شلها. ويعد امتالك المنامات أنامة جودة 

اعل ايجابيًا بصورة تكاملية مرنة مع الممارسات  اعلة تؤةر على جودة منتجاتها وخدماتها، وتتف
واأنامة اإلدارية اليائمة، أحد اىستراتيجيات التي اتبعتها المنامات لمجابهة تلك التحد ، 

 ( .1995أنكستون(ولتحييق سياساتها وأ دا ها المرجوة تجاه الجودة 
ى إشباع رغبات ى بد من إيجاد ةيا ة جديدة داخل المنامة، ةيا ة تركز بيوةعل ا ا

العمالء و تهتم ب لك؛ إنها ةيا ة إشباع رغبات العمالء و لك عن طريق التحسين والتطوير 
المستمر ي عمليات وأنشطة المنامة، حتى يمكن تحييق و ر  ي التكاليف وسرعة أعلى  ي 

 (2005إمام ) اأداء معاىلتزام بالمعايير المطلوبة للجودة
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 ي المنامة  م المحور الرئيسي ال   تيوم عليه عمليةإتيان  يعتبر اأ راد العاملون كما
مهاراتهم لتحييق  الجودة، وبالتالي يجب اى تمام بمستوم أدائهم و تدريبهم وتطوير م وصيل

  .المستوم المطلوب من الجودة
العمل و تشجيع  بناء  رقإن تضا ر جهود اأ راد تاهر  ي أحسن صور ا من خالل  ةم

اذ   .إلدارات وال   يضمن العمل الجماعي والتعاون ويضيف قيمة كبيرة للجودةالتعاون بين ا
لى إطالق أكبر عدد ممكن من اأ كار  يحتاج تحييق مستويات الجودة إلى اإلبداع واىبتكار وا 

  .لتحسين الجودة الجديدة والمفيدة
لجودة مع ربط للمنامة ككل حول كيفية تحييق ا إستراتيجيةى بد من وجود رؤية كما انه 

ةم انه ىبد من تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد   .بكا ة أنشطة المنامة اإلستراتيجية  ه 
  هاوترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى عناصر أصغر حتى يمكن السيطرة عليها وحل

 بأنها مدخل إلدارة المنامة، يرتكز على الجودة،TQM وُتعرف إدارة الجودة الشاملة  
ويبنى على مشاركة جميع أعضاء المنامة، ويستهدف النجاح الطويل المدم من خالل تحييق 

 ( 1998  النجار.رضاء العميل وتحييق منا ع لجميع أعضاء المنامة والمجتمع
مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة   ان  (Dale& Plunkett, 1995 )وو يا ل    
 Inspectionالفحص   :تتضمن

 طة الفحص: الفرز،  التصنيف، اكتشاف العيوب، اإلجراءات التصحيحيوتتضمن أنش
و ي اأنشطة واأساليب التشغيلية التي ُتستخدم  Quality Controlمراقبة الجودة  و

إلتمام متطلبات الجودة، وتتضمن أنشطة مراقبة الجودة: اختبار المنتج، بيانات أداء العملية، 
 Qualityضمان الجودة ودة الميبولة. وك لك اأساليب اإلحصائية، مستويات الج

Assurance  و وعبارة عن جميع اأنشطة الناامية والمخططة التي تطبق داخل ناام
الجودة، والمشروحة بشكل كاف، بهدف تيديم الةية الكا ية أ  سلعة، أو خدمة بخصوص 

ان الجودة ويشمل ضمTQM كونها  تلبي متطلبات الجودة، وك لك إدارة الجودة الشاملة
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اأنشطة اآلتية: تخطيط الجودة، تطوير نام الجودة، إعداد دليل الجودة، المراقبة اإلحصائية 
 (  2003  للعملية، استخدام تكاليف الجودة، اىعتمادية، ةية المستهلك العزاو 

تتضمن إدارة الجودة الشاملة: التحسين المستمر، التركيز على العميل الداخلي و 
جتمع، المشاركة، عالقات التعاون، حليات الجودة،  رق التحسين عبر اإلدارات، والخارجي والم

نشر وايفة الجودة، اىتصاىت المفتوحة، التميز الدائم، حل المشكالت من مصدر ا، رضاء 
العمالء المستمر، أداء العمل بشكل صحيح من أول مرة و ي كل مرة، و ي الوقت المناسب. 

مرحلة من مراحل تطور إدارة الجودة تضم  ي جوانبها المرحلة التي  وتجدر اإلشارة إلى أن كل
تسبيها،  مرحلة مراقبة الجودة تتضمن الفحص، ومرحلة ضمان الجودة تتضمن  مراقبة 

 .(2004 كيالداالجودة، ومرحلة إدارة الجودة الشاملة تتضمن ضمان الجودة. 
غييرات  ي الةيا ة التنايمية وإلن التحول إلى إدارة الجودة الشاملة يتطلب إجراء ت

للمنامات لكي تتناسب وتتالءم مع الةيا ة التنايمية المطلوبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، 
 ان إجراء مةل   ه التغييرات يتطلب مشاركة جميع العاملين  ي اأمور المتعلية بالجودة 

دة الشاملة على التحسين وبالمنامة ككل ، وتركز ةيا ة المنامات التي تتوجه بإدارة الجو 
المستمر  ي العمليات لتحييق رضاء العمالء الداخليين والخارجيين، وعلى اأ داف طويلة 
اأجل،  وعلى العالقات التشاركية مع العاملين والعمالء والموردين،  وعلى بناء الجودة  ي 

فشل الداخلي مرحلة التصميم، وعلى اىستةمار  ي أنشطة الوقاية بهدف تخفيض تكاليف ال
والخارجي، كما تركز على تمكين العاملين وتشكيل  رق عمل، وعلى الصيانة اإلنتاجية 
لى حل المشكالت  الشاملة، وعلى إدارة اأزمات، وعلى التدريب المستمر لجميع العاملين، وا 

 (., Juran &Gryna1998ا من مصدره
 :وهناك ثالثة طرق لتعريف إدارة الجودة الشاملة

حول متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل  عر ها كول  اأوليعريف الطريية يتمركز ت
على أنها " ناام يشتمل على مجموعة من الفلسفات المتكاملة واأدوات اإلحصائية والعمليات 

 اإلدارية المستخدمة لتحييق اأ داف ور ع مستوم رضا العميل والمواف على حد سواء".
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اإلدارة والمواف  ي ترشيد العمل عن طريق تو ير ما يتوقعه العميل أنها " اشتراك والتزام  كما
 وما يفوق توقعاته".
) ,Crosby انها تتمركز حول النتائج النهائية لعملية التحسين  ييول عنها  اماالطريقة الثانية

سير النشاطات التي خطط لها مسبيا و ي  " أنها الطريية المنهجية المنامة لضمان1996(
 لوب اأمةل.اماتعد اأس

لتعريف إدارة الجودة الشاملة   تتمحور حول  كرة استخدام الوسائل العلمية  الطريقة الثالثة
واأدوات اإلحصائية المتاحة لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة.حيث قال عنها محفوا جوده نيال 

سعى لتحييق رضا عن معهد الجودة الفيدرالي اأمريكي " بأنها ناام إدار  استراتيجي متكامل ي
ن تطبيق   ه الفلسفة اإلدارية يحتم مشاركة جميع المديرين والموافين وييوم  العميل وا 

 .باستخدام الطرق الكمية لتحسين العملية اإلدارية بشكل مستمر".
وتجنب حدوث المشكالت من خالل التشجيع على السلوكيات الجيدة واىستخدام اأمةل 

إدارة الجودة الشاملة بأنها " ماهر تعاوني  (2000جابلونسكيأساليب التحكم" كما يعرف  
أداء عمل ما يعتمد على موا ب وقدرات العاملين  ي الميدان العملي والمجال اإلدار   ي 

عداد  رق عمل  ات كفاءة إنتاجية عالية".  سبيل تو ير تحسين جودة مستمر وا 
 يدور اىستطالع حول محور  البحث و ما:و 
 .2030لية التعليمية لمرحلة التعليم اأساسي  ي ضوء إستراتيجية مصر تيويم الفاع -1
 .2030تيويم اليدرة المؤسسية لمرحلة التعليم اأساسي  ي ضوء إستراتيجية مصر  -2

 25عبارة لتيييم الفاعلية التعليمية، بينما يتناول المحور الةاني  33ويتناول المحور اأول 
، 2030رحلة التعليم اأساسي و  ا  ي إطار إستراتيجية مصر عبارة لتيييم اليدرة المؤسسية لم

وقد تم عرض اىستمارة على خبراء  ي التعليم واإلدارة المدرسية للوصول إلى استمارة 
جامعة عين شمس، ومراجعي  ي الهيئة لجودة التعليم بجامعة  –اىستبيان، من كلية التربية 

 السادات.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون عال محمد خليفه

 

 2021 مايو، الرابع، الجزء الخامسلمجلد الخمسون، العدد ا
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

309 

 إجــراءات البحث
حيث كان  لك أكةر  (الدراسات المسحية المنهج الوصفي  ونستخدم الباحةا :البحثمنهج 

 مالئمة لطبيعة البحث.
رؤساء اليطاعات بمديرية التربية والتعليم يتكون مجتمع البحث من ) مجتمع البحث:

-مديروا المدارس-أعضاء مجالس أمناء المدارس-والوادم الجديد والبحيرةبمحا اات اليا رة 
 (لمدارسالمعلمون  ى ا

 :البحثعينة 
 توصيف عينة البحث اأساسية واىستطالعية :(2جدول )

العينة  عينة البحث م
 األساسية

العينة 
 االستطالعية

رؤساء اليطاعات بمديرية التربية والتعليم بمحا اات اليا رة  1
 والبحيرة والوادم الجديد

254 10 

 8 176 أعضاء مجالس أمناء المدارس 2
 7 71 دارسمديروا الم 3
 25 954 المعلمون  ى المدارس 4

 50 1455 اإلجمالي
 :أدوات جمع البيانات

من تحديد محاور وأبعاد  ونومن خالل الخطوات السابيه تمكن الباحة :إستمارة اإلستبيان -
ى مجموعة من بعرضها  ى صورتها المبدئية عل ونوقد قام الباحةإستماره اإلستبيان 

 ى مدم مالئمة وكفاءة المحاور والعبارات  الرأ الخبراء المتخصصين و لك إلبداء 
 لتحييق أ داف البحث. الميترحة
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 الت العلميه إلستمارة اإلستبيان:رابعًا: المعام
 :الباحةون باستخدام نوعين من الصدق  ما : قامالصدق -1

بيان  ى صورتها المبدئية  على السادة الخبراء تم عرض إستمارة اإلست :صدق المحكمين أواًل:
ىبداء الرأم  ى مالئمة وكفاية المحاور والعبارات الميترحه، والتأكد من سالمة الصياغة 

( كحد %70خبراء وارتضى الباحةون نسبة مئوية  ( 10ووضوح المحاور والعبارات، وعدد م  
ولم يتم  %100على نسبة اتفاق  وحصلت المحاورأدنى لالتفاق على المحاور والعبارات، 

التعديل او الح ف، وتم عرض العبارات تحت كل محور و يما يلى عرض نسبة اتفاق الخبراء 
 على العبارات.

 -%60تراوحت مابين  والةانى  اأولراء السادة الخبراء للمحور تفاق أأن نسبة اإل
(  ى المحور 29عبارة رقم  ما عدا الدالة العبارات كلها جاءت  أن ونرم الباحةي( و 100%

نسبة  ونالباحة ىرتضإراء السادة الخبراء حيث و يا ىا  (%60اىول حصلت على نسبة مئوية  
 .( لتعبر عن مستوم الدىلة للعبارات70 

تم التحيق من صدق اىستبيان عن طريق استخدام صدق  ثانيا: صدق االتساق الداخلي:
اإلرتباط الةنائي بين درجة كل  ايجادبيان عن طريق على صدق اىست اىتساق الداخلي كمؤشر

 (  ردا50و لك بتطبيق اىستبيان على   عبارة والدرجة الكلية للمحور ال   تنتمي إليه،
 وضح   ه النتائج:اآلتية ت ولاوالجد
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 نسبة اىتفاق ىاراء السادة الخبراء لعبارات المحاور :(3جدول )
 المحور الثانى المحور االول

 م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م .االرتباطم م
1 0.742 17 0.488 31 0.675 1 0.720 17 0.483 
2 0.621 18 0.493 23 0.470 2 0.493 18 0.647 
6 0.520 19 0.453 33 0.496 6 0.479 19 0.425 
4 0.491 20 0.561 34 0.827 4 0.455 20 0.437 
5 0.527 21 0.433   5 0.519 21 0.451 
7 0.861 22 0.641   7 0.567 22 0.475 
8 0.884 23 0.503   8 0.589 23 0.686 
9 0.870 24 0.876   9 0.450 24 0.567 
10 0.567 25 0.827   10 0.438 25 0.471 
11 0.695 26 0.678   11 0.770   
12 0.689 27 0.115   12 0.501   
13 0.660 28 0.593   13 0.461   
14 0.686 29 0.621   14 0.452   
15 0.709 30 0.644   15 0.389   
16 0.501 31 0.717   16 0.826   

 

( ان قيم معامالت اىرتباط لعبارات المحور اىول جاءت دالة 3يتضح من جدول  
وب لك اصبح عدد ( من المحور اىول 27 (  يما عدا العبارة رقم 0.05احصائيا عند مستو   
 . ( عبارة25وعبارات المحور الةانى  ( عبارة 33عبارات المحور اىول  

  الفاكرونباخ( قام الباحةون باستخدام معامل  الثبات:
 لمحاور اىستبيان  Alphaقيم معامل ألفا : (4جدول )

قيمة معامل ألفا  مسمى المحور المحور
Alpha 

تيويم الفاعلية التعليمية لمرحلة التعليم اىساسى  ى ضوء استراتيجية  اأول
 0.873 م.2030مصر 

ستراتيجية تيويم اليدرة المؤسسية لمرحلة التعليم اىساسى  ى ضوء ا الةاني
 0.865 م.2030مصر 
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( أن قيم 4( يتضح من جدول  0.288( = 0.05( ومستوم  48قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية  
( يشير اىستبيان بدرجة ميبولة من 0.865، 0.873المعامالت للةبات بطريية "الفا" تتراوح بين  

 الةبات.
 اإلجراءات المنهجية للبحث:

راسة من الدراسات الوصفية أنها أنسب أنواع الدراسات المالئمة تعتبر الدنوع الدراسة:  -1
 لطبيعة موضوع البحث.

المستخدم  و منهج المسح اىجتماعي بالعينة من خالل استخدام عينة من  منهج البحث: -2
 مجتمع البحث.

 الوادي الجديد -البحيرة–مكان الدراسة: تم عمل البحث في محافظات القاهرة  -أ

 .2020-2019زمن الدراسة؛  -1
 اقشة وتفسير نتائج المحور األول:عرض ومن

بتيويم الفاعلية التعليمية بالتعليم اأساسي  ي ضوء إستراتيجية مصر  يتعلق المحور األول
2030. 
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 (1455لعبارات المحور اىول  ن= 2التكرارات واى مية النسبية وكا :(5جدول )
 

أوافق الى حد  اوفق أوافق بشدة العبــــــارة

غير موافق  غير موافق ما

 بشدة
مجموع 
الدرجات 
 المقدرة

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 480 33.0 373 25.6 441 30.3 103 7.1 58 4.0 5479 75.3 531.2 
2 467 32.1 396 27.2 451 31.0 93 6.4 48 3.3 5506 75.7 569.9 
3 463 31.8 408 28.0 459 31.5 85 5.8 40 2.7 5534 76.1 608.0 
4 404 27.8 450 30.9 442 30.4 102 7.0 57 3.9 5407 74.3 520.0 
5 438 30.1 420 28.9 446 30.7 98 6.7 53 3.6 5457 75.0 536.7 
6 396 27.2 461 31.7 445 30.6 99 6.8 54 3.7 5411 74.4 538.4 
7 401 27.6 455 31.3 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5412 74.4 531.2 
8 440 30.2 418 28.7 446 30.7 98 6.7 53 3.6 5459 75.0 536.9 
9 454 31.2 397 27.3 439 30.2 105 7.2 60 4.1 5445 74.8 507.4 
10 436 30.0 408 28.0 432 29.7 112 7.7 67 4.6 5399 74.2 470.1 
11 457 31.4 399 27.4 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5468 75.2 532.0 
12 391 26.9 453 31.1 432 29.7 112 7.7 67 4.6 5354 73.6 475.4 
13 362 24.9 479 32.9 429 29.5 115 7.9 70 4.8 5313 73.0 478.5 
14 425 29.2 431 29.6 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5436 74.7 526.3 
15 439 30.2 419 28.8 446 30.7 98 6.7 53 3.6 5458 75.0 536.8 
16 384 26.4 469 32.2 441 30.3 103 7.1 58 4.0 5383 74.0 523.9 
17 392 26.9 454 31.2 434 29.8 110 7.6 65 4.5 5363 73.7 484.7 
18 406 27.9 452 31.1 446 30.7 98 6.7 53 3.6 5425 74.6 539.7 
19 406 27.9 450 30.9 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5417 74.5 529.5 
20 449 30.9 398 27.4 435 29.9 109 7.5 64 4.4 5424 74.6 487.3 
21 405 27.8 429 29.5 422 29.0 122 8.4 77 5.3 5328 73.2 424.6 
22 430 29.6 426 29.3 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5441 74.8 526.2 
23 404 27.8 427 29.3 419 28.8 125 8.6 80 5.5 5315 73.1 411.4 
24 431 29.6 398 27.4 417 28.7 127 8.7 82 5.6 5334 73.3 403.8 
25 414 28.5 411 28.2 413 28.4 131 9.0 86 5.9 5301 72.9 385.0 
26 418 28.7 415 28.5 421 28.9 123 8.5 78 5.4 5337 73.4 419.2 
27 420 28.9 426 29.3 434 29.8 110 7.6 65 4.5 5391 74.1 478.2 
28 393 27.0 454 31.2 435 29.9 109 7.5 64 4.4 5368 73.8 489.2 
29 378 26.0 476 32.7 442 30.4 102 7.0 57 3.9 5381 74.0 532.9 
30 387 26.6 439 30.2 414 28.5 130 8.9 85 5.8 5278 72.5 393.8 
31 409 28.1 447 30.7 444 30.5 100 6.9 55 3.8 5420 74.5 528.7 
32 388 26.7 432 29.7 408 28.0 136 9.3 91 6.3 5255 72.2 367.7 
33 428 29.4 427 29.3 443 30.4 101 6.9 56 3.8 5435 74.7 521.3 

 (9.49( =  0.05الجدولية عند مستوم معنوية   2قيمة كا
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 (%72.5-%75.7( تراوحت النسبة المئوية للمحور اىول بين  5ويتضح من جدول  
( 30، 25، 23رات  ( على اعلى استجابات وحصلت العبا1، 2، 3وحصلت العبارات رقم  

 على ادنى استجابات و يما يلى مناقشة العبارات. 
%( 76.1( وحصلت العبارة على نسبة مئوية  3جاء  ى المرتبة اىولى العبارة رقم  

وترم عينة البحث انه يتوا ر مناخ جيد لالبداع حيث ان تهيئة مناخ اىبداع  و احد اىدوات 
واىبتكار  ى وضع اليات التنفي  لالستراتيجية لضمان  الرئيسية للتطوير وىبد من التجديد

  2015سحر محمد أبو راضى عام الجودة و  ا يتفق مع 
%( 75.7( وحصلت العبارة على نسبة مئوية  2جاء  ى المرتبة الةانية العبارة رقم  

يةة وترم عينة البحث ان الرؤية والرسالة الخاصة بالمدرسة ىبد ان تتضمن التكنولوجيا الحد
كاحد ادوات البناء اىدارم الحديث لتطبيق الجودة الشاملة  ى المدرسة وايضا  ى ضوء 
الالمركزية حتى ىيتم اعاقة تنفي  الرؤية والرسالة واى داف اىستراتيجية الخاصة بالمدرسة 

 م2018شيماء منير عبد الحميد عام و  ا يتفق مع دراسة 
%( 75.3( وحصلت العبارة على نسبة مئوية  1 جاء  ى المرتبة الةالةة العبارة رقم 

وترم عينة البحث ان وضع استراتيجية واضحة المعالم  ى ضوء اىستراتيجية الوطنية للدولة 
وان تشمل اىستراتيجية ادوات التيييم ال اتى للمدرسة متطلب اساسى لتتمكن من تعديل ام 

عام  Tina Hoyleتينا  ويلي ق مع دراسة انحرا ات قد تنتج اةناء تطبيق اىستراتيجية و  ا يتف
 م 2008

( وحصلت العبارة على نسبة مئوية 23جاء  ى المرتبة واحد وةالةون العبارة رقم  
%( وترم عينة البحث تدريب الطالب على مهارات اىستيصاء العلمى  و احد 73.1 

الب للتفكير العلمى اىساليب الحديةة التى يتم استخدامها  ى طرق التدريس و لك لتوجيه الط
المنطيى  ى حل المشكالت وبالتالى يزيد من مهاراتهم وقدراتهم التدريسية بصفة خاصة 

 .  م2005عام  Shelby Concerشيلبى كونسر  والحياتية بصفة عامة و  ا يتفق مع دراسة
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( وحصلت العبارة على نسبة مئوية 25جاء  ى المرتبة الةانية وةالةون العبارة رقم  
%( وترم عينة البحث ان الفروق الفردية تختلف من طالب الى اخر حيث تختلف 72.9 

نسب ال كاء وايضا تختلف نسب اليدرة على التحصيل الدراسى وايضا الميول واىتجا ات نجد 
ان بعض الطالب له ميول علمية واخرم ادبية و ك ا ل ا ىبد من الوضع  ى اىعتبار التعامل 

طالب اةناء وضع اىستراتيجية الخاصة بالتدريس و  ا يتفق مع دراسة مع الفروق الفردية لل
  .م2015عام  Linda Reddy, etcليندا ريدم وآخرون 

( وحصلت العبارة على نسبة مئوية 30العبارة رقم   جاء  ى المرتبة الةالةة وةالةون عبارة
ملية التعليمية والهدف %( وترم عينة البحث أن اىنشطة التربوية جزأ ى يتجزأ من الع72.5 

منها اىةراء الفكرم والمعر ى وربط العمليات التربوية باىنشطة من اجل زيادة متعة التعلم 
 Tinaتينا  ويلي والتعليم وتنمية اليدرات العيلية على الفهم واىدراك، و  ا يتفق مع دراسة 

Hoyle  م2008عام. 
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 .2030م اأساسي  ي ضوء إستراتيجية مصر تيويم اليدرة المؤسسية للتعليالمحور الثاني: 
 (1455لعبارات المحور الةاني  ن=  2التكرارات واى مية النسبية وكا :(6جدول )

أوافق الى حد  اوفق أوافق بشدة العبــــــارة
 ما

غير موافق  غير موافق
 بشدة

مجموع 
الدرجات 

 المقدرة

االهمية 
 النسبية

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 342 23.5 435 29.9 446 30.7 142 9.8 90 6.2 5162 71.0 377.9 
2 353 24.3 414 28.5 478 32.9 131 9.0 79 5.4 5196 71.4 427.8 
3 386 26.5 428 29.4 497 34.2 98 6.7 46 3.2 5375 73.9 575.6 
4 355 24.4 416 28.6 478 32.9 129 8.9 77 5.3 5208 71.6 435.5 
5 388 26.7 453 31.1 474 32.6 96 6.6 44 3.0 5410 74.4 577.9 
6 389 26.7 493 33.9 435 29.9 95 6.5 43 3.0 5455 75.0 587.8 
7 373 25.6 434 29.8 478 32.9 111 7.6 59 4.1 5316 73.1 509.8 
8 374 25.7 413 28.4 500 34.4 110 7.6 58 4.0 5300 72.9 524.1 
9 377 25.9 438 30.1 478 32.9 107 7.4 55 3.8 5340 73.4 527.6 
10 354 24.3 458 31.5 435 29.9 130 8.9 78 5.4 5245 72.1 425.7 
11 358 24.6 458 31.5 439 30.2 126 8.7 74 5.1 5265 72.4 441.9 
12 361 24.8 449 30.9 451 31.0 123 8.5 71 4.9 5271 72.5 453.9 
13 359 24.7 449 30.9 449 30.9 125 8.6 73 5.0 5261 72.3 445.5 
14 353 24.3 452 31.1 440 30.2 131 9.0 79 5.4 5234 71.9 421.0 
15 366 25.2 461 31.7 444 30.5 118 8.1 66 4.5 5308 73.0 475.9 
16 369 25.4 467 32.1 441 30.3 115 7.9 63 4.3 5329 73.3 489.8 
17 364 25.0 425 29.2 478 32.9 120 8.2 68 4.7 5262 72.3 471.6 
18 362 24.9 427 29.3 474 32.6 122 8.4 70 4.8 5254 72.2 462.0 
19 365 25.1 401 27.6 503 34.6 119 8.2 67 4.6 5243 72.1 488.9 
20 377 25.9 415 28.5 501 34.4 107 7.4 55 3.8 5317 73.1 537.5 
21 373 25.6 445 30.6 467 32.1 111 7.6 59 4.1 5327 73.2 507.4 
22 364 25.0 407 28.0 496 34.1 120 8.2 68 4.7 5244 72.1 480.3 
23 358 24.6 415 28.5 482 33.1 126 8.7 74 5.1 5222 71.8 449.0 
24 359 24.7 425 29.2 473 32.5 125 8.6 73 5.0 5237 72.0 449.4 
25 392 26.9 471 32.4 460 31.6 92 6.3 40 2.7 5448 74.9 597.1 

 (9.49( =  0.05الجدولية عند مستوم معنوية   2كا قيمة
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 (%71.0-%75.0( تراوحت النسبة المئوية للمحور الةانى بين  6ويتضح من جدول  
( على 4، 2، 1( على اعلى استجابات وحصلت العبارات  5، 25، 6وحصلت العبارات رقم  

 ادنى استجابات و يما يلى مناقشة العبارات. 
%( 75.0( وحصلت العبارة على نسبة مئوية  6ولى العبارة رقم  جاء  ى المرتبة اى

وترم عينة البحث ان محتوم المنا ج ىبد من تيييمها بصفة دورية والتعرف على اآلليات 
المالئمة للتطبيق والمؤشرات السليمة لعميات التيويم كما يجب تعزيز ا بالحيائب المدرسية و يا 

  .م2018شيماء منير عبد الحميد عام ق دراسة لطبيعة ومحتوم كل منهج و  ا يتف
%( 74.9( وحصلت العبارة على نسبة مئوية  25جاء  ى المرتبة الةانية العبارة رقم  

وترم عينة البحث ان تحليل سوق العمل يجب ان يتم قبل وضع آليات المخرجات المطلوبة 
ق بالتكنولوجيا ل ا يجب الربط من العملية التعليمية حيث ان سوق العمل حاليا يرتبط ارتبا وةي

ى سنجد ان الطالب ليس لهم مكان  ى  بين مخرجات العملية التعليمية وبين التكنولوجيا وا 
سحر محمد أبو سوق العمل سواء على المستوم المحلى او خارج الدولة، و  ا يتفق مع دراسة 

 .2015راضى عام 
%( 74.4بارة على نسبة مئوية  ( وحصلت الع5جاء  ى المرتبة الةالةة العبارة رقم  

وترم عينة البحث ان اىنشطة الال صفية تعد عامل ج ب وا تمام من قبل الطالب اكةر منها 
من اىنشطة الصفية لما تتيحه اأنشطة الصفية من اليدرة على اىبتكار واإلبداع ومساحة 

 ,Linda Reddy ريدم وآخرونليندا حرية اكبر من اأنشطة الصفية و  ا يتفق مع دراسة 
etc  م2015عام.  

العبارة على نسبة مئوية  ( وحصلت1جاء  ي المرتبة الةالةة وعشرون العبارة رقم  
%( وترم عينة البحث ان المعلمين  م وسيلة اىتصال الرئيسية  ى العملية التعليمية 71.0 

ىبد ان تتضمن  للتعامل مع الطالب ونيل الخبرات والعلوم المختلفة من المعلم الى الطالب
مهارات يتينها المعلم ومن ضمنها اىلمام الكامل بالمادة العلمية التى يوصلها للطالب و  ا 

 .م2008عام  Tina Hoyleتينا  ويلي يتفق مع 
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( وحصلت العبارة على نسبة مئوية 2جاء  ى المرتبة الرابعة وعشرون العبارة رقم  
د للدرس من ا م وسائل ضمان التطبيق %( وترم عينة البحث ان التخطيط الجي71.4 

اىيجابي المنام لمجموع المعارف والعلوم التى ينيلها المعلم الى الطالب ويجب المتابعة 
الدورية لسجالت تحضير الدروس للمعلمين واطالعهم على كل ما  و جديد ومستحدث  ى 

شيماء منير ع دراسة التخطيط للدرس حيث ان التخطيط الجيد يضمن التفي  الجيد و  ا يتفق م
 .م2018عبد الحميد عام 

( وحصلت العبارة على نسبة مئوية 4جاء  ى المرتبة الخامسة وعشرون العبارة رقم  
%( وترم عينة البحث ان يتيح المعلمون الفرص للطالب وتدريبهم على اىبتكار 71.6 

ليندا ريدم ع دراسة والعمل ال اتى من خالل ورش عمل يتم تنفي  ا داخل الفصل و  ا يتفق م
 .م2015عام  Linda Reddy, etcوآخرون 

 اإلستخالصات:
  ى ضوء نتائج البحث ومناقشتها توصل الباحةون الى اىستخالصات اىتية:

 :التعليميةالمحور االول: الفاعلية استخالصات خاصة ب
ماء العاملين تؤةر الفاعلية على عمل واداء المؤسسة التعليمية و ى تعبر ايضا عن مدم انت -

 الهدف  التلمي والميصود  نا بالمنتج  و  ،ووىئهم للمؤسسة التعليمية وايضا جودة المنتج
لية او قياسها  و التعرف على دور ا  ى جودة المنتج وايضا رضا اولياء عمن زيادة الفا

 اىمور وايضا اأداء اىستراتيجي للمؤسسة التعليمية ككل.
ة على اىستمرار  ى تلبية حاجات ورغبات المجتمع ال م يسعى الى تؤكد الفاعلية التعليمي -

التميز و ى متغيرة باستمرار من خالل التركيز الشديد على  رق العمل، والعالقات بين 
العاملين  ى المؤسسة التعليمية لكى يؤمن  رص عديدة للتفاعل اىجتماعي والتوطيد 

 ملة له آةار إيجابية على رضا العاملين.اىجتماعي، كما أن تطبيق إدارة الجودة الشا
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 ى إعداد اليوة البشرية التي تحتاجها  التالمي ر ع اداء انجاز  ى يسهم وضع اىستراتيجيات  -
قطاعات العمل واإلنتاج والخدمات  ى المجتمع مستيبال ، وتؤدم المهام المناطة بها 

 . بكفاءة عالية
و ر لها الموارد واإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة يتطلب أن تت التالمي نجاز إاى تمام ب -

للييام به ه المهام، ونجد صعوبة ا ا كانت الموارد محدودة وبصفة خاصة مع التطور 
التينى  ائق السرعة ال م أحدث  جوة كبيرة بين النام التعليمية، وبخاصة مع اىنخفاض 

  .مؤسسات التعليميةالمستمر  ي الموارد المالية والمادية الممنوحة لل
 القدرة المؤسسية: الثانىالمحور استخالصات خاصة ب

الجودة  ى المؤسسات التعليمية تصميم وتنفي  ناام يتضمن سياسات  تحييق آلياتيتطلب  -
جراءات للتأكد من الو اء بمتطلبات الجودة، ليس  يط على نطاق ومراحل عملية إنتاج  وا 

أشمل يضم مراقبة الجودة على  مستوم واائف خدمة تربوية معينة، بل على نطاق 
المنامة التربوية ككل، وتركز أنشطة تأكيد الجودة على منع اىنحرا ات. بينما تركز مراقبة 

 الجودة على كشفها أو اكتشا ها بعد حدوةها.
تضع المدرسة  ى ضوء ادارة الجودة الشاملة خطة للتحسين المستمر  ي ضوء نتائج التيييم  -

وجدانيًا(  ى  -مهارياً  -وتستهدف الخطة تنمية اأداء الشامل للمتعلمين  معر ياً ال اتي 
بالخطة الزمنية لتنفي  الخطة  ى  المعنية ضوء نتائج التيييم ال اتي، وان تلتزم اأطراف

ضوء اأولويات وتضم الوةائق المطلوبة على ان تستفيد المؤسسة من نتائج تيويم الجهات 
وجود آليات لالستفادة من التغ ية الراجعة من عمليات التيويم، وان المختلفة، وضرورة 

 تتوا ر تيارير موةية للتيييمات من الخارج؛ للتأكد من مدم مطابية أداءاتها لمعايير الجودة.
وضع خطط ادارة الجودة الشاملة  ى المؤسسات التربوية يتم من خالل وجود  يكل وحدة  -

ضمان الجودة، ويكون جزء من عملها توكيد لى ان تتبع وحدة التدريب والتيويم بالمدرسة ع
الجودة  وحدة توكيد الجودة والتنمية المهنية( للييام باأدوار الجديدة والتي من بينها وضع 
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تيرير عن الحالة التعليمية بالمدرسة، وربط عملية اىعتماد اأكاديمي بالتيويم، والتيويم 
دارة التدريب، ومؤ   شرات اأداء، والتنسيق مع المدارس اأخرم.والمتابعة، وا 

 
 التوصيات

و ى ضوء النتائج التى تم  البحثلعبارات ومحاور  موتحليله ونو ى ضوء مناقشة الباحة
  ون :قترح الباحةاليها إالتوصل 

 التعليمية: الفاعلية توصيات مرتبطة بالمحور االول
 تيوم المدرسة بإعداد خطة استراتيجية من خالل: -1
 جراء تيييم  اتى للمؤسسة.إ 
 .مشاركة جميع العاملين بالمدرسة  ى إعداد التيييم ال اتى 
 .مشاركة اأطراف المجتمعية  ات العالقة  ى التيييم 
 استخدام استراتيجيات التدريس الحديةة التى تلبى احتياجات التالمي  من خالل: -2
 . تدريب المعلمون على استراتيجيات التدريس الحديةة 
  ير التينيات الالزمة لتطبيق استراتيجيات التدريس الحديةة.تو  
 تلتزم المدرسة بالحفاا على الجودة وتحسينها من خالل: -3
 . قيادة تتميز بالفاعلية 
 .مشاركة نشطة من جميع العاملين  ى المدرسة 
دة يتم دمج عمليات التيويم وتخطيط عمليات تحسين الجودة  ى العمليات اىدارية المعتا -4

 وتصبح جزء منها.
 وجود مركز للجودة ضمن  يكل اىدارة المركزية للمدرسة ويتولى المهام اىتية: -5
 .تنفي  مالحاات  ريق التحسين الخارجي بدقة 
 .اى تمام بالموارد البشرية وجودتها لضمان جودة المخرجات من العملية التعليمية 
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 سبة أنماط التعلم المطلوبةوجود آليات تستخدم  ي تيييم أداء التالمي  منا 
 سعى ادارة المدرسة الى تهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتعليم والتعلم من خالل: -6
  تو ير اىمكانات المادية المحفزة للتعليم والتعلم 
  .تو ير اىمكانات البشرية المؤ لة، وتو ير التيينات الحديةة 
  جودة المخرجات من العملية التعليمية. اى تمام بالموارد البشرية وجودتها لضمان 
 تحسين اداء التالمي  من خالل: -7
  ،اكساب المهارات الحسابية كمهارة الضرب وحل المسائل الحسابية، واليراءة الجهرية

 والتعبير الكتابي واليواعد اإلمالئية والنحوية.
  . اتيان مهارات تينية المعلومات، ومراعاة الفروق الفردية التالمي 
  .تنويع اأنشطة الصفية والالصفية 
  . تفعيل أنشطة و عاليات تفعل التكامل المعر ي للتالمي 
  . توجيه اأنشطة التعليمية والتربوية لتنمية جميع جوانب شخصية التلمي 

 :توصيات مرتبطة بالمحور الثانى: القدرة المؤسسية
يادة  اعلة ومشاركة نشطة من تلتزم ادارة المدرسة بتطوير اليدرة المؤسسية من خالل ق -1

 جميع العاملين  ى المدرسة من خالل:
  . اةراء اأنشطة الالصفية لخبرات وا تمامات التالمي 
   مراعاة اروف المتغيرات التعليمية من خالل تحييق المدرسة للمعايير بصفة مستمرة

 ومنتامة.
  لك مصحوبًا بسياسات  تشجيع اىبتكعار واإلبداع على كل المستويات  ي المدرسة ويكون 

رشادات واضحة.  وا 
  .تناول التيويُم المدخالِت، والعمليات، والنواتج  المخرجات( مع التركيز على جودة النواتج 
   تصمم العملياُت لتضمن أن حدًا ميبوى من المعايير تم تحيييه،  ضاًل عن ضمان استمرار

 التحسن  ي اأداء.
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  داء اأساسية التي تيدم أدلة وبرا ين قادرة على اخعتيار عدد محدود من مؤشرات اأ
 اليياس بشكل موضوعي على جعودة اأداء  ى المدرسة.

  .2016إكرام عبد الستار (وجود ناام تحديد واضح لألدوار والمسئوليات  ى المدرسة) 
 

 المراجع
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 بحوث المعلومات التربوية، اليا رة.
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 م2000اليا رة، 
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ABSTRACT 

Egypt is now developing and modernizing education via the 

administrations which cope with the age requirements. Those 

emphasize quality and competitive ability. Nevertheless, basic 

education in Egypt is confronted by various problems to reach 

assessment mechanics in addition to lack of formulating a paramount 

vision of syllabuses and school activities in order to reach common 

concepts which link workers, students and the local society. Besides, 

Students have no say about the syllabuses they study or the methods 

used to teach those syllabuses. Consequently, this weakens the 

application of quality pointers in schools. In addition, there are reasons 

related to the educational organizations themselves such as relying on 

traditional teaching methods, lack of professional development, the 

wide gap between the training programs and real needs of development, 

the weakness of school administrations to achieve reformation of 

quality and finally the lack of understanding and integration in internal 

functional roles.  
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This research aims through seeking answers to the research 

questions concerning formulating assessment mechanics to the basic 

education total quality administration in the light of Egypt 2030 

Strategy through: Assessing the basic stage effectiveness in general in 

the light of Egypt Strategy 2030. And Assessing the basic stage quality 

and accountability mechanics in the light of Egypt Strategy 2030. The 

importance of this research is that it is hoped to lend a helping hand to 

policy makers and decision takers in educational administrations to 

recognize the downsides of traditional school administrations, and how 

far workers are in need of such a kind of administration in order to be 

able to do their best. It is also hoped that the study presents a suggested 

concept of the mechanics to assess total quality. That concept is to cope 

with the world trends and the current efforts to reform education and 

which focus on achieving quality in educational organizations. Among 

the most important recommendations are the necessity of using modern 

teaching strategies which satisfy the students’ needs through training 

teachers to the recent strategies and providing the required 

technological methods to apply those strategies in order to better the 

internal competence through modifying the quality and quantity of 

inputs so that they can be used in the best means ever. he study was 

characterized by objective, human, place and time limitations. By 

objective limitations, the study was restricted to assessing effectiveness 

in general and assessing the mechanisms of quality and accountability 

needed to basic stages of education. Human limitations mean that the 

field study comprised a random sample of zone directors, heads of 

sectors, boards of trustee members in addition to school directors. Place 

limitations refer to some schools in Cairo, Behira, and The New Valley 

Governorates. Finally, time limitations signify that the field study was 

applied in the first semester of the school year 2019-2020 

Keywords: Total Quality Management Assessment Mechanisms - 

Basic Education 

 
 


