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 الملخص العربى 
المحددة  العوامل  أهم  على  التعرف  الدراسة  هذه    استهدفت 
محافظة   دسوق  بمركز  االساسي  التعليم  منظمات  جودة  لمعايير 
بالعينة   االجتماعي  المسح  أسلوب  استخدام  تم  وقد  الشيخ،  كفر 
باعتباره األسلوب المالئم الختبار فروض الدراسة الحالية وتحقيق 
هذه   اجريت  تحليلية،  وصفية  دراسة  الدراسة  هذه  وتعد  أهدافها، 

محافظة  دسوق  مركز  في  اختيار    الدراسة  تم  حيث  الشيخ  كفر 
قوامها   عشوائية  بالنسبة    72عينة  كاالتي  موزعة  مدرسة 

مدرسة لغات، 2مدرسة حكومي عربي، و  37للمدارس االبتدائي  
مدرسة    29  ومدرسة واحدة خاصة، وبالنسبة للمدارس االعدادي

مدرسة لغات، ومدرسة واحدة خاصة،    2حكومي عربي، وحوالي  
ا البيانات  تم جمع  بواسطة  ولقد  الدراسة  الجراء  الالزمة  لميدانية 

الموجودين  المديرين  لجميع  الشخصية  بالمقابلة  االستبيان 
حوالي   عددهم  والبالغ  اختيارها  تم  التي  مدير    72بالمدارس 

بيانات  ومديرة،   لتحليل  إحصائي  أسلوب  من  بأكثر  االستعانة  تم 
واالنح الحسابي  بالمتوسط  االستعانة  تم  فقد  الدراسة،  راف  هذه 

المختلفة،   المتغيرات  لوصف  والتكرارات  المئوية  والنسب  المعياري 
)ألفا(   كرومباخ  ثبات  معامل  استخدام  تم   Reliabilityكما 

Coefficient    تحليل استخدام  تم  كما  المتغيرات،  ثبات  لتقدير 
المتعدد   الهرمي    Hierarchical Regression   Multipleاالنحدار 

معا محددات  أهم  على  التعليم  للوقوف  منظمات  في  الجودة  يير 
إحصائية   داللة  ذو  تأثير  وجود  الي  الدراسة  توصلت  االساسي، 
لكل من )متغير عدد الدورات التدريبية، متغير درجة المعاناة من  
معنوية  مستوي  عند  الجودة  معايير  متغير  علي  المشكالت( 

، كما ان المتغيرات المستقلة)الشخصية، والمنظمية( تفسر  0.05
 من التباين المفسر في متغير معايير الجودة.  %44.9نحو 

التعليم   ـ جودة منظمات  التعليم األساسي  المفتاحية:  الكلمات 
 األساسي 

 والمشكلة البحثية  المقدمة
التعليمية واالرتقاء بكفاءتها من أهم  يعد تطوير المنظومة 
القضايا التي تهم الوطن لما لها من دور عظيم في رقي وتقدم  

البشرية، المج التنمية  مكونات  أحد  التعليم  يعتبر  حيث  تمع، 
وترتبط  لها،  العلمي  التقدم  بمدي  األمم  تقدم  يقاس  حيث 
بالتعليم  المستدامة  والتنمية  االقتصادية  التنمية  سياسات 
العمل   على  مستمر  وبشكل  المجتمعات  تعمل  لذا  وجودته  
الحاضر   احتياجات  يفي  بما  التعليمية  نظمها  تطوير  نحو 

درجات و  أعلى  تحقيق  وكذلك  المستقبل،  معطيات  مع  يتالءم 
الجودة في المخرج التعليمي. ويعد تطبيق الجودة الشاملة في  
مع   بكفاءة  والتعامل  التفاعل  من  للتمكين  ملحا  مطلبا  التعليم 
التكنولوجي،   والتطور  بالسرعة  يتسم  الذي  العصر  متغيرات 

يمكن من تحقيق   وذلك ألن األخذ بالجودة الشاملة في التعليم
وتكامله معرفيًا    -الذى هو أداة التنمية والتقدم    -جودة المتعلم

لم   عصر  في  نعيش  أننا  ذلك  ويفرض  ووجدانيًا   ومهاريًا  
وإنما   الخيارات،  من  عدد  بين  من  خياًرا  فيه  التطوير  يصبح 
تحتمها  بل  منها،  مفر  ال  ملحة  ضرورة  التطوير  أصبح 

المحلية والعالمية  تحديات كثيرة تفرض نفسها علي   الساحتين 
التعليم خاصة ولعل أبرزها انخفاض جودة   عامة، وعلي نظم 
وكذلك  الخريجين  مستوى  انخفاض  ومن  وكفاءتهم  المعلمين 

رشيدة.  تربوية  إدارة  إلي    -32:  2003)القريطي:     االفتقار 
33   ) 
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الحكومة  توليها  التي  القطاعات  احد  التعليم  قطاع  يعتبر 
أهمية   الكثير المصرية   والتعليم  التربية  تبذل وازرة  إذ  بالغة، 

لكي   له،  والتخطيط  وتحسينه  التعليم،  لتطوير  المحاوالت  من 
قضية   أصبحت  ولقد  واحتياجاتها،  التنمية  متطلبات  يواكب 
جودة التعليم موضع اهتمام المعنيين بالتعليم على الصعيدين  

لموا السبيل  أن  الكثيرون  يرى  حيث  والعالمي،  جهة  اإلقليمي 
 التحديات  يتمثل في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.

ويواجه التعليم في مصر مشكالت عدة أهمها ارتفاع كثافة  
الفترات  وتعدد  المدارس  أعداد  قلة  مع  بالفصول  التالميذ 
وغياب   التقليدية،  التدريس  طرق  علي  واالعتماد  الدراسية 

ال البرامج  بين  الربط  وانعدام  المهني،  تدريبية  التنمية 
واالحتياجات التنموية وارتفاع نسبة العاملين بالجهاز االداري  
مقارنة بالمدرسين وضعف قدرة االدارة المدرسية علي إحداث  
االصالح المدرسي في جودة العملية التعليمية، باإلضافة الي  
النجاح والمجاميع المرتفعة التي ال   الكبير في نسب  االرتفاع 

ل الحقيقي  المستوي  مع تعكس  ايضًا  يتناسب  ال  وهو  لطالب 
للوفاء   الحكومي  التمويل  قصور  إلي  باإلضافة  العمل،  سوق 
باحتياجات عملية االصالح التعليمي، كما أن ميزانية التعليم  
تتوجه معظمها لألجور وما يخصص منها لألبنية التعليمية ال  
للعديد   في مصر ترجع  المتردية  التعليمية  فاألوضاع   يذكر، 

ب أهمها: غياب السياسات التعليمية الواضحة التي  من األسبا
يتم االتفاق عليها من قبل المجتمع بكافة مؤسساته واالعتماد  
بصمته  الوزير  يترك  حيث  المسؤولين  الوزراء  اجتهاد  علي 
سياسة  له  آخر  وزير  بعده  يأتي  ثم  الوزارة  سياسات  علي 

ع مخالفة، ويقيم نظام جديد كما أن استبعاد مؤسسات المجتم
ومتابعة  التعليمية  السياسات  وضع  في  المشاركة  من  المدني 
التعليمية  السياسة  تعثر  في  الكبير  االثر  له  وتقييمها  تنفيذها 

 (  8: 2018في مصر. )السياسات التعليمية في مصر، 
الراهنة  الدراسة  مشكلة  فإن   , المنطلق  هذا  ومن  ولذلك 

جو  لمعايير  المحددة   العوامل  أهم  دراسة  علي  دة تركز 

كفر   محافظة  في  دسوق  بمركز  االساسي  التعليم  منظمات 
    -الشيخ  من خالل محاولة االجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما هي أهم الخصائص الشخصية والخصائص المنظمية   -1
في محافظة  دسوق  االساسي بمركز  التعليم  في منظمات 

 كفر الشيخ ؟  
التعليم ما هي أهم محددات معايير الجودة في منظمات    -2

 االساسي بمركز دسوق في محافظة كفرالشيخ؟

 األهداف البحثية 
تسعى هذه الدراسة للتعرف علي أهم العوامل المحددة لمعايير 
كفر   محافظة  دسوق  بمركز  االساسي  التعليم  منظمات  جودة 
األهداف  تحقيق  خالل  من  ذلك  إلى  الوصول  ويمكن  الشيخ 

 الفرعية اآلتية :   
ا  -1 أهم  علي  في  التعرف  والمنظمية  الشخصية  لخصائص 

منظمات التعليم االساسي بمركز دسوق في محافظة كفر 
 الشيخ. 

منظمات    -2 في  الجودة  معايير  محددات  أهم  علي  التعرف 
 التعليم االساسي بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.   

ــة ــة النظريـ ــة  :األهميـ ــا محاولـ ــة كونهـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــن أهميـ تكمـ
الضـوء علـي مفهـوم الجـودة فـي التعلـيم بحثية تركز علـى إلقـاء  

ــتوى  ــى المســ ــبًيا علــ ــة نســ ــوعات الحديثــ ــن الموضــ ــد مــ الــــذي يعــ
ــذا  العـــالمي بشـــكل عـــام والعربـــي والمصـــري بشـــكل خـــا ، وكـ
أهميتــــــه باعتبــــــار مقــــــاييس الجــــــودة مقــــــاييس عالميــــــة للقيــــــاس 
واالعتــراف، وكــذلك ألهميــة مرحلـــة التعلــيم االساســي فــي بنـــاء 

 اإلصالح في تلك المرحلة.  شخصية التالميذ وجهود 
ترجـع األهميـة التطبيقيـة لهـذه الدراسـة إلـى األهمية التطبيقية:  

محاولة التوصية ببعض المقترحات التي قد تسـاعد فـي تطبيـق 
معــايير الجـــودة فــي منظمـــات التعلـــيم االساســي، وبالتـــالي تفيـــد 
ــة التعليميــــــة فــــــي كيفيــــــة  هـــــذه الدراســــــة القــــــائمين علــــــي العمليـــ

تنفيــذ لبــرامج الجــودة الشـاملة فــي التعلــيم فــي ضــوء التخطـيط وال
 االمكانات والموارد المتاحة.  
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 االطار النظري واالستعراض المرجعي
بالمعايير:   يوسف)المقصود  :بانها 504:  2002يعرفها   )

يمكن   التي  والمواصفات  االداء  في  الجودة  مستويات  أعلي 
األ مستويات  تقويم  أساسها  علي  ويتم  إليها،  داء الوصول 

والمواصفات المختلفة ألي شيء ومن ثم إصدار حكم عليها،  
الكسباني) االداء  62:  2010ويعرفها  مستويات  أعلي  بأنها   )

تقويم  ضوئها  في  ويتم  إليها  للوصول  االنسان  يطمع  التي 
 مستويات األداء المختلفة والحكم عليها. 

تعد معايير الجودة هي بمثابة   :المقصود بمعايير الجودة
مدى  العنا على  ضوئها  في  الحكم  يتم  التى  والمرامي  صر 

المعايير  دخلت  وقد  بالجودة،  الخاصة  األهداف  تحقيق 
من   األخير  العقد  في  والصناعية  التجارية  المجاالت  مختلف 
المؤسسات  أصبحت  حتى  األمر  تطور  ثم  العشرين  القرن 
لضمان   عالمية  ومقاييس  معايير  لتطبيق  تخضع  التعليمية 

 جودة التعليم.
عبده أبو  فاطمة  )علي،  12:  2011)  تذكر  عن  نقال   )

والشروط  2002 المواصفات  تلك  هي  الجودة:  معايير  أن   )
جودة   في  تتمثل  والتي  التعليم  نظام  في  توافرها  ينبغي  التى 
وطرائق  األهداف،  حيث  من  التعليمية  والبرامج  االدارة 
المعلمين،   جودة  ثم  واالمتحانات،  التقويم  ونظام  التدريس، 

مخرجات واال إلى  تؤدى  والتى  المادية،  والتجهيزات  بنية 
تتصف بالجودة وتعمل علي تلبية احتياجات المستفيدين، وقد 

( على أنها: "المستوى النموذجي  52:  2001عرفها السنبل )
 المطلوب لمواصفات األداء الجيد أو المرغوب"

تعرف الجودة بأنها: تحديد درجة رضا  ما المقصود بالجودة:  
ومتطلباته   الزبون  المنتج  حققه  الذي  اإلشباع  ومستوى 

االستمرار  يضمن  وبما  والقدرة   وتوقعاته  واالمتياز  البقاء  في 
المنافسة. ،  على  وآخرون  كما  180:  2007)الطائي،   ،)

درجة  :بأنها  واالعتماد  الجودة  لضمان  القومية  اللجنة  تعرفها 
و تلك  استيفاء المتطلبات التي يتوقعها المستفيد من الخدمة، أ

القومية لضمان الجودة واالعتماد:   المتفق عليها معه )اللجنة 

ايضا  (،2004                                 وتعرفها 
(International Standardization Organization) (ISO )

"مجموعه من الخصائص والصفات للسلع أو الخدمات    بأنها:
المع االحتياجات  لتلبية  بتدفقها  تتعلق  والضمنية" التي  لنة 

 . (1999)الحمادي، 
التعليم: في  الزواوي)  الجودة  بأنها34:  2003يعرفها   :)  

الحد   ثقافة  من  واالنتقال  واالعتراف،  للقياس  عالمية  معايير 
األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز واعتبار المستقبل هدفًا نسعى  
إلى   الماضية  والنظرة  الماضي  تكريس  من  واالنتقال  إليه، 

تقرير المست في  جاء  وقد  اآلن،  األجيال  فيه  تعيش  الذي  قبل 
اإلنمائي   المتحدة  األمم  عنوان   2002برنامج              تحت 

"جودة التعليم" إن االهتمام بتجويد التعليم يعكس مدى تقدم أي  
الشاملة   الجودة  تطبيق  أساليب  في  األهمية  تلك  وتكون  دولة 

الشفي   الجودة  إدارة  التعليم، وتعتبر  لإلدارة قطاع  املة طريق 
للمؤسسة،   التنافسية  والقدرة  والمرونة  الفاعلية  رفع  إلى  تهدف 
في   فرد  وكل  نشاط  وكل  قسم  كل  بكاملها  تنظيمها  وتشمل 

عزيز، )أبو  واألكاديمية  اإلدارية  المستويات  :  2009  جميع 
 (. 14: 2003( نقال عن )المشهراوي: 90

االساسى: التعليم  العالم  مفهوم  المنظمة  للتربيةتعرفه   ية 
)اليونسكو   والثقافة  األساسي  UNESCOوالعلوم  التعليم  بأن   )

طفل   كل  تزويد  إلى  تهدف  تعليمية  تفاوتت   -»صيغة  مهما 
والثقافية   واالقتصادية  االجتماعية  األدنى   -ظروفه  بالحد 

التي   والقيم  واالتجاهات  والمهارات  المعارف  من  الضروري 
ذاته   وتحقيق  حاجاته  تلبية  من  في تمكنه  لإلسهام  وتهيئته 

 تنمية مجتمعه«. 
واألمومة  الطفولة  لرعاية  العالمية  المنظمة  تذكر  كما 

التعليم UNICEF)اليونيسيف   هو  األساسي  التعليم  أن   )
واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة  في  للمشاركة  المطلوب 
تجمع  التي  الوظيفية  األمية  محو  يشمله  وأن  والسياسية، 

والكتا القراءة  والمهارات مهارات  المعارف  مع  والحساب  بة 
والعناية  وتنظيمها  األسرة  وتخطيط  اإلنتاجي  للنشاط  الالزمة 
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والتغذية   األطفال  ورعاية  الشخصية  والنظافة  بالصحة 
 والخبرات الالزمة لإلسهام في تطور المجتمع.

الجودة:   مفهوم  الخليقة،  نشأة  قدم  منذ  الجودة  مفهوم  عرف 
ف موغلة  عصور  إلى  يرجع  جاء حيث  بما  مستدلين  القدم  ي 

من مواد قانونية في شريعة حمو رابي التي دونها في مسلته 
قبل   عشر  الثامن  القرن  إلى  تاريخها  يمتد  التي  المشهورة 

عرفته  40-39:  2007  الميالد.)السامرائي، كما   ،)
والفرعونية  البابلية  الحضارة  أمثال  القديمة  الحضارات 

القديمة،   واإلغريقية  بتحديد واليونانية  الحضارات  هذه  وقامت 
اللوائح)و الجزاءات التي قد تقع على العاملين نتيجة إهمالهم 

)العجمي،   في  ،  (2003وتقصيرهم  الجودة  أسلوب  ويأخذ 
المطلق   الحق  في  الكمال  على  التأكيد  شكل  أفالطون  فلسفة 

 ( 2008والخير المطلق )سهيلة الفتالوي:  
الحر  النقابات  التجار  أما في أوروبا فقد ظهرت  فية ونقابة 

الحرفيون   كان  حيث  عشر،  الثالث  القرن  خالل  والصناع 
دراية   لهم  كان  جهة  فمن  مًعا،  والمفتشين  المدربين  يمثلون 
عملهم  ويعرفون  والعمالء  والبضائع  والمنتجات  بالتجارة  جيدة 
حق المعرفة، ومن جهة أخرى كانوا يقومون بتدريب اآلخرين  

الجودة ذي  بالعمل  القيام  المعايير   على  وضع  وتم  العالية، 
ألي  مفتوًحا  المجال  وكان  المنتجات  على  للحكم  والمقاييس 
نظره  وجهة  تعكس  للجودة  معايير  بوضع  للقيام  شخص 

 . (2004)الخلف، 
له   علما  الجودة  أصبحت  فقد  الحديثة،  العصور  في  أما 
القوانين   وسن  للقياس  قابلة  قضية  وأصبحت  أصوله، 

مف بلورة  وتم  األولى  والمواصفات.  المراحل  في  للجودة  هوم 
تتعلق   لمشكلة  أمريكا  تعرضت  حين  الثانية،  العالمية  للحرب 
لتحسين  فريق  تشكيل  استدعى  مما  العسكري،  اإلعداد  بنظام 
النظامي، وقد حقق هذا الفريق نجاحا عاليا في إعادة   األداء 
المعدات  جودة  لتحسين  وتوظيفه  النظام  هذا  تخطيط 

نهاية وبعد  في    العسكرية.  وتحديًدا  الثانية  العالمية  الحرب 
األربعينيات من القرن الماضي، قام كل من ديمنج وشيوارت  

المهندسين  على  الشاملة  الجودة  حول  محاضرة  بإلقاء 
االهتمام   ضرورة  على  لتشجيعهم  األمريكيين،  والمديرين 
اليابان   إلى  أفكاره  المنتج األفضل .وقد حمل ديمنج  بصناعة 

الح دمرتها  بناء  التي  إعادة  إلى  تتطلع  كانت  والتي  رب 
اقتصادها، وقام بتدريب اليابانيين على أسلوب حل المشكالت 
وقام   الجودة،  ضبط  مفاهيم  لهم  ووضح  الجماعي،  والعمل 
اإلحصائي   للضبط  وفقا  عليهم  والعقاب  الثواب  نظام  بتطبيق 
التمسك   إلى  اليابانيين  دفع  ،مما  اإلدارة  أساليب  من  كأسلوب 

)أبو عبده،  به، واال إلى تحسين الجودة  ستعانة به في سعيهم 
 ( 2003( نقال عن)العجمي:  22: 2012

يذكر كل من الشيدي، أهداف الجودة في العملية التعليمية:  
عيسان)و  واسماعيل  2017صالحة  شعالن،  عن  نقال   )
العملية  2014) في  الجودة   أهداف  تحديد  يمكن  أنه   )

التحصيل تحقيق معدال  -1التعليمية فيما يلي:   ت عالية من 
التربوي،    -2العلمي،   الهدر  معدالت  تحقيق   -3خفض 

المدرسة   جوانب  لجميع  المستوي  عالية  أداء  معايير 
لتطوير   -4وعناصرها،   للمدرسة  الذاتي  التقويم  قدرات  بناء 

المالية،    -5أدائها،   المناهج    -6تحسين إدارة الموارد  تطوير 
العص لمتطلبات  يستجيب  بما  ومتغيراته،  الدراسية    -7ر 

الكتساب   للمتعلمين  الفر   وتهيئة  التعلم  بنية  تطوير 
تشخيص    -8الخبرات،   في  الدراسات  و  البحوث  دور  تعزيز 

 وتقويم وتطوير العملية التعليمية. 
الهيئات اإلقليمية   الشاملة من منظور بعض  الجودة  معايير 

  ( أن 2010: يذكر كال من )الشناوي، وهالة عيد :  والعالمية
القومية   والمؤسسات  الفكرية،  المدارس  من  كثير  هناك 
لالستفادة   رؤيته  حسب  كل  المعايير  من  العديد  والعالمية 
في   التعليمي  المجال  في  الشاملة  الجودة  تطبيق  من  المرجوة 
ضوء أهداف تحقيق الجودة في هذا المجال، وسوف يستعرض 

ور  الباحثان أشهر تلك المعايير لالستفادة منها في وضع تص
 الجودة المقترح لتطوير التعليم قبل الجامعي بمصر. 
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األقاليم  -أ وعبر  الدولي  االعتماد  هيئة  ومؤشرات   معايير 
(CITA):    الدولية لالعتمادات  منظمة  هي  سيتا  منظمة 

شهادات   ومنح  المدارس  تقييم  في  متخصصة  واإلقليمية 
الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية التي تعني باستمرارية 

سيتا  تطو  منظمة  واعتمدت  التعليمية،  العملية  وتحسين  ير 
عام   تأسيسها  منذ  من    1994الدولية    32000أكثر 

مدرسة داخل    25دولة حول العالم، منها    100مدرسة في 
الجودة  معايير  متابعة  وتتم  السعودية،  العربية  المملكة 
جميع  تطبيق  من  للتأكد  دوري،  بشكل  المعتمدة  للمدارس 

الذي وصلت  المقاييس ومتابع التعليمي،  التطور  ة مستوى 
(  12إليه كل مدرسة. وتشمل المعايير الخاصة بها على )

( وعبر  135معياًرا،  الدولي  االعتماد  هيئة  )نقال  (مؤشًرا 
 .االقاليم(

معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   -ب  
 ( NAQAAEبمصر:)

National Authority for Quality Assurance and 

Accreditation of Education:  
لقرار   الثانية  المادة  المعايير في  الهيئة نوعين من  تناولت 

للقانون   التنفيذية  لسنة    82رئيس الجمهورية بإصدار الالئحة 
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد،    2006

والمعايير  المؤسسة،  تخص  التي  المقياسية  المعايير   وهما 
وتعتمدها   لنفسها  التعليمية  المؤسسة  تضعها  التي  المعتمدة 
الهيئة بشرط أال تقل عن المعايير القياسية، كما سبق وأشار 
جودة   لضمان  القومية  الهيئة  معايير  احتوت  وقد  الباحثان، 
وتسعة  رئيسيين،  مجالين  على  بمصر  واالعتماد  التعليم 

و  وسبعة  معياًرا،  وعشرين  وخمسة  فرعية،  ثمانين مجاالت 
واالعتماد  الجودة  لضمان  القومية  الهيئة  عن  مؤشًر)نقال 

 . (2009التربوي: 

للجودة:    -ج بلدرج  أو معايير  بالدريج  مالكولم  جائزة  تعتبر 
( مماثلة لجائزة ديمنج، Baldrige Criteriaمعيار بالدريج )

وُتمنح في الواليات المتحدة األمريكية، وقد تم تقديم معيار 
عام في  نصف  1988  بالدريج  من  أكثر  وأصبحت  م، 

في   المعيار  هذا  تطبق  المتحدة  الواليات  في  المؤسسات 
الجودة، وانتقلت إلى بلدان أخرى مثل األرجنتين واستراليا 

(،  حيث  11-10والبرازيل وكندا والهند )كريم، والعزاوي:  
بلدرج   مالكوم  في    Baldrigeوضع  الجودة  لضبط  نظاًما 

كمعي إقراره  وتم  الجودة  التعليم،  لضبط  به  معترف  ارقوي 
العام،   بالتعليم  التعليمية  بالمؤسسات  األداء  في  والتميز 
ويتميز بتمكين المدارس من مواجهة المنافسة القاسية في  
ضوء الموارد المحدودة للنظام التعليمي، ويعتمد هذا نظام 

( للتطوير 11على  متكامال  إطاًرا  توفر  أساسية  قيمة   )
( وتتضمن  التعليم   (28التعليمي  لجودة  ثانوًيا  معياًرا 

 .( مجموعات7)  وتندمج في
نظام) معايير  يعبر   (: ISO 9000دـ  لمصطلح  اختصار  وهي 

وصفتها  والتي  العالمية  القياسية  المعايير  من  سلسلة  عن 
في   الشركات  لمساعدة  وذلك  للمقاييس،  الدولية  المنظمة 
وضعها  ومقارنة  المحددة  المواصفات  على  الحصول 

م، وجاءت نتيجة لالهتمام 1987وقد صدرت عام    عالمياً 
يخص   ما  كل  المعايير  تلك  وتتناول  بالجودة.  العالمي 
سواء   للمنتج  مواصفات  ليست  فهي  ككل  المؤسسة  جودة 
اإلدارة   جودة  درجة  تقيس  ولكنها  خدمة،  أو  سلعة  كان 
استمرار  يكفل  وبشكل  العاملين،  لرغبات  تحقيقها  ومدى 

المتم األداء  في  الجودة)كريم  المؤسسة  من  يز 
 (. 11 -10والعزاوي:

في  ينطلق تطبيق الجودة  منطلقات تطبيق الجودة في التعليم:  
خالل:   من  والهيكل   -1التعليم  القائم  التعليمي  النظام  تحليل 

التربوية، للمؤسسة  الجودة    -2التنظيمي  بثقافة  الوعي  نشر 
ومؤسساتها،  ومعاييرها،  للجودة     -3الشاملة،  معايير  وضع 

إعداد أدوات  -4املة في جميع مكونات المنظومة التعليمية،الش
الدقة،   خالل  من  الحكم  ويمكن  الشاملة،  الجودة  لقياس 

ال نتائج  األداء، وتحليل  جودة  على  واتخاذ  الموضوعية  تقويم، 
 ( 7:  2014قرارات بالتحسين والتطور)عليان، 
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التعليم: في  الشاملة  الجودة  تطبيق  هند    متطلبات  تذكر 
بحاجة  11-9:  2016البربري) الشاملة  الجودة  تطبيق  إن   )

التعليمية حتى   إلي إحداث متطلبات أساسية لدي المؤسسات 
قابلة   سليمة  بصورة  الشاملة  الجودة  مفاهيم  تقبل  تستطيع 
للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع ،  
التربوية   المؤسسات  في  الشاملة  الجودة  مفاهيم  تترجم  ولكي 
للمؤسسة   والخارجي  الداخلي  المستفيد  رضا  إلي  للوصول 

دعم وتأييد اإلدارة العليا    -1  التعليمية،  ومن هذه المتطلبات:
المرجوة،   األهداف  لتحقيق  الشاملة  الجودة  تنمية   -2لنظام 

الموارد البشرية كالمعلمين وتطوير وتحديث المناهج واستخدام  
ال متغيرات  مع  تتالءم  حديثة  تدريس  الحديث  طرق  عصر 

التنظيمية  الهياكل  وتحديث  المتطورة  التقويم  أساليب  وتبني  
المطلوب،   التربوي  التجديد  العاملين    -3إلحداث  مشاركة 

المشاركين  العاملين  لجميع  الفعالة  المشاركة  على  :التأكيد 
موقعه   حسب  كل  تفرقة  بدون  القمة  إلى  القاعدة  من  بالتعليم 

األ التعليم والتدريب   -4داء،  وبنفس األهمية لتحسين مستوي 
األفراد،   لكافة  احتياجات    -5المستمر  علي  التعرف 

هم   والخارجيين  والعاملين  الطالب  وهم  الداخليين  المستفيدين 
عناصر المجتمع المحلي، وإخضاع هذه االحتياجات لمعايير 

والجودة،  األداء  بصورة     -6لقياس  التربوية  المؤسسة  تعويد 
التقو  ممارسة  علي  لألداء،  فاعلة  الذاتي  نظام   -7يم  تطوير 

للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن  
ما،   مشكلة  الجوانب    -8أي  من  يعد  الصالحيات  تفويض 

العمل  مضامين  من  وهو  الشاملة  الجودة  إدارة  في  المهمة 
القرارات،  اتخاذ  في  المركزية  عن  بعيدا  والتعاوني  الجماعي 

أساليب  -9 لزيادة    استخدام  وذلك  القرارات  اتخاذ  في  كمية 
الذاتية، عن  وبعيدا  الجودة    -10الموضوعية  ثقافة  ترسيخ 

الشاملة بين جميع األفراد كأحد الخطوات الرئيسة لتبني إدارة  
والمعتقدات  والقيم  المبادئ  تغيير  أن  حيث  الشاملة،  الجودة 

ينتمو  الواحدة يجعلهم  المؤسسة  أفراد  بين  السائدة  ن التنظيمية 
خدمة   في  بارزا  دورا  يلعب  جديدة  تنظيمية  ثقافة  إلي 

المؤسسات  لدي  والتجويد  التطوير  في  الجديدة  التوجيهات 
 .التربوية

والتعليم:   التربية  في  الشاملة  الجودة  تطبيق  يوضح فوائد 
 ( )الشبراوي:  50  -49،  :  2009الطس  عن  نقال   )

دة ( أن  للجودة الشاملة فوائد كثيرة ومتعد74م،      1995
: يأتي  التربية والتعليم منها ما  العملية    -1في مجال  تحسين 

مستمرة،   بصورة  ومخرجاتها  المهارات   -2التربوية  تطوير 
تنمية مهارات    -3  القيادية واإلدارية لقيادة المؤسسة التعليمية،

التربوي، الحقل  في  العاملين  التركيز    -4  ومعارف واتجاهات 
العمل    -5د المسؤوليات،على تطوير العمليات أكثر من تحدي

عن   الناتج  اإلهدار  من  والتقليل  التحسين،  أجل  من  المستمر 
تحقيق رضا المستفيدين وهم   -6  المدرسة، أو الرسوب،  ترك

االستخدام    -7)الطلبة، أولياء األمور، المعلمون، المجتمع(،  
تحسين المناهج    -8  األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة،

وتط  التعليم  التعليمية  متطلبات  لتالئم  إلكترونيًا  ويرها 
المستفيد   -9اإللكتروني،   حاجات  يشبع  بما  الخدمات  تقديم 

والخارجي، لقياس   -  10الداخلي  ومعايير  أدوات  توفير 
تخفيض التكلفة مع تحقيق األهداف التربوية في    -11األداء،  

 الوسط االجتماعي.
مه ومعايير  مبادئ  تمثل  الفوائد  هذه  أن  شك  في وال  مة 

لتحسين   التدريس  في  منها  اإلفادة  ينبغي  التعليمية  الوظائف 
 أداء المعلمين وإحداث إنتاجية أفضل في تحصيل الطالب.

 النظريات المفسرة للجودة الشاملة:  
النظريات  أهم  عن  مختصرة  نبذة  نستعرض  يلي  فيما 

 المفسرة للجودة يمكن ايجازها في االتي:
:  2019يذكر صبيح)    :  Edwards Deming Theoryـ   1 

الجودة،  29  -25 أشهر رواد  يعد من  إدورد ديمنج  ( ان 
بل اطلق عليه لقب )أبو ثورة إدارة الجودة الشاملة( وسافر  
الحرب   بعد  الحياة  إلي  إعادتها  أجل  من  اليابان  إلي 
نال  انه  ايضًا  ذكر  كما  الثانية،             العالمية 

"Demingاته في حركة " الوسام االمبراطوري نظير مساهم
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إدارة الجودة التي كانت سببا رئيسيا في ازدهار االقتصاد  
" نظريته الجديدة في اإلدارة علي  Demingالياباني، وقدم "

"الرقابة                مستوي المصنع والتي سماها أنداك
تطبيق  محاوالته  خالل  ومن  الجودة"  علي  االحصائية 

لفترة، لم يلقي النظرية علي الصناعات االمريكية في تلك ا
أحبطه   األمريكية  الصناعة  مجتمع  ألن  تجاوب  أي 

انتقل" االحباط  لهذا  غيره    Demingوكنتيجة  انتقل  "  كما 
من خبراء الصناعة واالدارة من امريكا إلي اليابان، ومن  

" نظرية  القت  اليابان  ونتج   Demingخالل  االعجاب    "
توصلت   فيما  السبب  كانت  التي  الجودة  دوائر  اليه  عنها 

عام   وفي  تقدم.  من  االن  خصصت  1951اليابان  م 
الحكومة اليابانية جائزة خاصة باسمه عرفت باسم "جائزة 
ديمنج" بحيث تمنح بشكل سنوي للشركات التي تتميز في  

عبده أبو  فاطمة  تشير  الجودة،  إدارة    2001)  تطبيق 
سليم35: نقاًل  فلسفة  50ـ  49:  2011)  (  أن  إلي   )
"Deming  علي وضع مفهوم الجودة في إطار  " كانت تقوم

انساني حيث أن الجودة تكون مسئولية االدارة العليا ويقع 
وطريقة   وحلها،  الجودة  اكتشاف  االدارة  عاتق  علي 

"Deming تحقق إحصائية  فنيات  استعمال  علي  تقوم    "
التحسن المستمر في الناتج وتفيد في اكتشاف المشكالت  

وهي أربعة  دائرة  شكل  علي  خطط  1:  المستمر  :  Planـ 
المؤسسة  تنوي  تحسين  ألي  التخطيط  من  البدء  حيث 

: مرحلة تنفيذ الخطة وتطبيق التغيير Doـ اعمل  2إدخاله، 
أسبابها،   األخطاء وتحديد  ـ 3في نطاق محدود واكتشاف 

تأكد   أو  النتائج  Checkدقق  وتقييم  القياس  مرحلة   :
للتطبيق، صالحية األفكار والحلول وقابلتها  ـ  4  واكتشاف 

: هناك خطان يتم اتباعهما في التنفيذ، فإذا ما تم  Actنفذ  
واسع   نطاق  علي  الحلول  تطبيق  يتم  النجاح  تحقيق 
وسريع، وإن لم يتم النجاح فيتم استبعاد العناصر التي لم  
يتم   للنجاح  أخري  معايير  وضع  يتم  كما  النجاح،  تحقق 

 دمجها في ثقافة المؤسسة واستراتيجياتها.  

نعيمة   "  119:  2005منصور)  تذكر  أفكار  أن   )
Deming    أـ للجودة تركزت في عدة مجاالت هي:  الرئيسية   "

 Fourteen Pointالمبادئ األربعة عشر إلدارة الجودة الشاملة  

For Managing Quality     السبعة التنظيمية  األمراض  ـ  ب 
الشاملة   الجودة  إدارة  التي تعيق   The Seven Deadlyالقاتلة 

Diseases  عشر    جـ الستة  المعوقات   Sixteen Point For ـ 

Managing Quality     دـ نظام المعرفة العميقةThe system of 

Profound Knowledge  
قادة    Walter Shewhart:والترشيوارت  ـ2              يوضح 

(2011  :29" أن   )Shewhart  للرقابة األول  الرائد   "
  1931عام    المعاصرة للجودة، وله كتاب عن الجودة نشره

المصنعة"،   السلع  جودة  علي  االحصائية  "الرقابة  بعنوان 
كما يعود إليه الفضل باالهتمام بفكرة الجودة علي مستوي 
مدخل   وضع  عن  أبحاثه  تمخضت  فقد  واالنتاجية  األداء 
التطوير  في  العلمية  الطريقة  مع  كبير  حد  إلي  يتشابه 
شيوارت بدائرة  بعد  فيما  عرف                المستمر 

وغايتها  التنفيذ(  المراجعة،  أو  التدقيق  العمل،  )الخطة، 
 جودة االنتاج. 

القادة االوائل  :   Joseph Juranـ جوزيف جوران3 يعتبر من 
إلدارة  مفاهيمية  أسس  بناء  في  وأسهم  الجودة  حقل  في 
الجودة، ولقد عرف الجودة علي أنها المواءمة لالستخدام،  

الضوء علي مسؤولية االدارة   الجودة، وأكد  كما سلط  عن 
علي أن الجودة يمكن أن تنجز من خالل األفراد العاملين،  
ولقد ركز علي االدارة والجوانب التقنية إلدارة الجودة، كما  

من   أكثر  بأن  "جوران"  أبحاث  عيوب   %80أظهرت  من 
كتابه  وكان  االدارة  قبل  من  عليها  السيطرة  يمكن  الجودة 

دليال مهما لحل   1964"االبداع االداري" الذي أصدره عام  
باستمرار)قادة،   المتكررة  الجودة  ،  :  2011مشكالت 

)الحداد،  :33 عن  نقال  صاحب  39(  هو  أنه  كما   ،)
يجب   بل  بالمصادفة،  الجودة  تحدث  "ال  الشهيرة:  المقولة 

")الصرن،   لها  مخطط  يكون  ويذكر 2001أن   ،)
:  2005( نقال عن العزاوي)  19ـ  18:  2007داغستاني )
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تعني (   50ـ  49 الجودة  أن  إلي  النموذج  هذا  يستند 
التي   الجودة  ثالثية  جوران  فقدم  االستخدام،  في  المالئمة 

 تضم العناصر األساسية اآلتية: 
ويتضمن وضع أهداف : Quality Planningـ تخطيط الجودة 

الخارج(،   ومن  الداخل،  الزبائن)من  وتحديد  الجودة، 
العلمية ضوابط  ووضع  المنتج   خصائص  ،  وتطوير 

 وتحويل العمليات. 
وتضم اختيار موضوعات  :  Quality Controlـ ضبط الجودة  

الضبط والتحكم، واختيار وحدات القياس، ووضع األهداف  
واستخدام نظام المجسات لكشف المبيعات، وقياس االداء 

 الفعلي.
الجودة    تحسين  إثبات :  Quality Improvementـ  ويضم 

وتنظيم المشاريع،  وتحديد  المشاريع،   الحاجة،  فرق 
 وتشخيص األسباب، وتوفير الحلول، واثبات فاعليتها.

ـ  37:  2019يذكر صبيح )  : Philip B. Crosbyنظرية    –4
41" أن   )Crosby  الجودة مجال  في  الرواد  أشهر  من   "

عام   شهرته  وانتشرت  تطويرها  نشر    1979وأساليب  بعد 
" وهو أول من طرح مصطلح  Quality Is Still Freeكتاب "  

"Zero Defect Management بال ادارة  به  يقصد  الذي    "
" بفكرتين رئيسيتين في تحقيق Crosbyارتبط أسم "  عيوب،

" الجودة حرة  فى كون  االولى  تتمثل   Quality Isالجودة، 

Free  الجودة تحسين  برامج  وفوائد  مدخرات  تذهب  حيث   "
من   كثير  فعالية  وعدم  للهدر  نتيجة  منها  استفادة  دون 

رى أن الجودة يجب أن تكون حرة، حيث تكون  النظم، وي
التكاليف المستخدمة في منع المشكالت أقل من التكاليف 
ترتبط   بينما  المشكالت،  وتصحيح  كشف  في  المستخدمة 
حيث  والتأخر  والهدر  واإلخفاقات  باألخطاء  الثانية  الفكرة 
ويمكن   الجودة،  وجود  عدم  على  المفاهيم  هذه  تدل 

ين من خالل وجود عزيمة قوية  التخلص من هاتين الفكرت
"،    Zero Defectللمنظمة وهذه هى فكرة العيوب الصفرية "

" العالم حول فكرة أن الجودة هى فى أيادي  Crosbyايقظ "

فى   الجودة  قسم  عهدة  فى  تكون  أن  بدل  اإلداريين 
المنظمة، وبعد عدة عقود من الزمن، والعديد من التغيرات 

الحقائق بينة بحد بذاتها، ويتطلب    العنيفة، فقد غدت هذه 
"  الدعائم  Crosbyبرنامج "جعل الجودة أكيدة " الذى أعده "

النجاح  الجودة  لبرنامج  يمكن  ال  التي  للمساندة  التالية 
 -3ـ برنامج أصيلة ومبتكرة،  2مشاركة اإلدارة    -1بدونها:

 إدارة الجودة االحترافية. 
" أن  أشار  الجCrosbyكما  أربعة أسس إلدارة  ودة " وضع 

وهى: مع  1الشاملة  والمطابقة  التوأم  بأنها  الجودة  تعريف  ـ 
تحقيق الجودة بالوقاية أكثر من تقييم األداء،   -2المتطلبات،  

مطلقا،    -3 )أخطاء(  عيوب  ال  هو  الجودة  اداء   -4معيار 
تقاس الجودة بالثمن المتحقق من عدم التطابق مع المتطلبات  

 أو المعايير وليس بمؤشرات معينة. 
بالدريج  5 مالكوم  نظرية    : MalColm Baldrige theory ـ 

أمريكا  في  الشاملة  الجودة  مفهوم  مؤسسي  أبرز  من  يعد 
عام   ريجان  حكومة  في  التجارة  وزير  منصب  شغل  فقد 

الجودة   1981 مفهوم  بتطبيق  ينادي  الرجل  هذا  وظل 
المؤسسات  فيها  بما  المجتمع  مؤسسات  كافة  في  الشاملة 

وفاته حتي  الذي    1987عام    التعليمية  العام  نفس  وهو 
أنشأ فيه الكونجرس االمريكي برنامج جائزة مالكوم بالدريج 
تقديرا لجهوده لتمنح للشركات االمريكية المتميزة في مجال  
لما   أمريكا  في  كبيرة  أهمية  الجائزة  هذه  وتحتل  الجودة 
التي   والمؤسسة  للشركة  كبيرين  وتميز  شهرة  من  تضيفه 

ذه الجائزة سنويا عن طريق المعهد  تحصل عليها وتقدم ه
كما   المتميزة،  للمنظمات  والتكنولوجيا  للمواصفات  القومي 

بلدرج   مالكوم  في    Baldrigeوضع  الجودة  لضبط  نظاًما 
الجودة   إقراره كمعيار قوي معترف به لضبط  التعليم، وتم 
العام،   بالتعليم  التعليمية  بالمؤسسات  األداء  في  والتميز 

دارس من مواجهة المنافسة القاسية في  ويتميز بتمكين الم
ضوء الموارد المحدودة للنظام التعليمي، ويعتمد هذا نظام 

( للتطوير 11على  متكامال  إطاًرا  توفر  أساسية  قيمة   )
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( وتتضمن  التعليم 28التعليمي  لجودة  ثانوًيا  معياًرا   )
 ( مجموعات.7وتندمج في ) 

إيشيكاو:  6 كاورو  الفعـ  التخصيب  نتاج  هو  بين فكره  ال 
من   أهم  من  واحد  وهو  ديمنج،  وأفكار  الياباني  الفكر 
أسهموا في جعل فلسفة ديمنج مالءمة للتطبيق في البيئة 
اليابانية، ومن أبرز االداريين الذين شاركوا في إعادة بعث  
"إيشيكاوا"  تركيز  انصب  وقد  اليابانية.  للصناعة  الحياة 
وهو  الجودة.  مشاكل  حل  في  العمالي  الجانب    علي 

الجودة"  مراقبة  "دوائر  مفهوم  ابتكار  في  الفضل  صاحب 
Quality Control Circle    والتي تتم من خالل مجموعات

أفراد،   ثمانية  إلي  أربعة  بين  تتراوح  العاملين  من  تطوعية 
في  يواجهونها  التي  المشكالت  علي  التعرف  وتستهدف 

 عملهم، وسبل حلها من أجل تطوير األداء وتحسينه. 
بداية :  Organizational Cultureنظرية    –7 فى  ظهرت 

لكل   أن  النظرية  هذه  ومفاد  الماضي،  القرن  ثمانينات 
والمبادئ  القيم  من  وتتكون  الخاصة،  ثقافتها  منظمة 

( هى  والتي  األساسية  التى  Soft Aspectواالفتراضيات   )
تدفع  والتي  وبيناتهم،  منظماتهم  داخل  األفراد  يكونها 

(، ويرى "نلسون وكويك " Hard Aspectبسلوكيات معينة )
أن الثقافة التنظيمية التى يعتنقها األفراد فى المنظمات لها 
ألعمالهم  وادائهم  سلوكهم  على  ومباشرًا  قويًا  تأثيرًا 
والمتعاملون   وزمالئهم  ومرؤوسيهم  برؤسائهم  وعالقاتهم 
التماسك  درجة  والمعتقدات  القيم  هذه  وتعكس  معهم، 

المنظم أعضاء  بين  داخلي  والتكامل  رقابة  نظام  كأنها  ة 
التى   الحدود  عن  السلوك  يخرج  عندما  األجراس  يدق 
رسمت له ومن ثم فإن هذه القيم تعبر عن قدرة المنظمة 
على إيجاد قيم أساسية يمكن أن تتحرك حولها كل الجهود  
التنظيمية   والثقافة  المنظمة،  فى  المستويات  جميع  وعلى 

السائد وب المجتمعية  للثقافة  الفرد  امتداد  فإن سلوك  التالى 
نتاج   هو  وإنما  يعيشه  فكري  فراغ  من  يتولد  ال  الوظيفي 
الفكرية  فالرموز  اإليجابي،  أو  السلبى  المجتمعي  السلوك 

لثقافة   األولية  المكونات  هى  األفراد  يعتنقها  التى  والقيم 
النظام   وثقافة  ومؤسساته،  وفئاته  أجهزته  بكافة  المجتمع 

اله المعايير  عن  صورة  قيمه تعطى  عليها  تقوم  التى  امة 
واتجاهاته وأهدافه، إن لكل نظام تقاليده وممارساته وطرق  
اتجاهات  على  األثر  لها  يكون  التى  به  الخاصة  التأقلم 

 (. 4  ، 2005 العاملين وسلوكهم )البنا،
"  :William Conway  نظرية  –8 إنسانًا Conwayيعتبر   "

لم   فهو  الشاملة،  الجودة  إدارة  حقل  فى  يبدأ  محدثًا 
ويعرف  األخيرة  السنوات  فى  إال  الجودة  فى    استشاراته 

"Conway  الجودة بأنها نتاج إدارة الجودة التى تتمثل فى "
قليلة   خدمات  أو  سلع  وتوزيع  وإدارة  وصناعة  تطوير 

ويدعو" ويحتاجونها،  المترددين  يطلبها  " Conwayالتكلفة 
بموجبه   المديرون  يقوم  اإلدارة  فى  جديد  نظام  الى 

األدوات  بالن مستخدمين  المستمر  التحسين  بعملية  هوض 
)المهيدب،   التالية: 31    ،2005الست  مهارات   -1( 

استخدام الخيال لحل المشكالت،   -2العالقات اإلنسانية،  
اإلحصائية،    -3 الصناعية،    -4المسموح    -5الهندسة 

والبيانات،   الرسوم  مثل  البسيطة  اإلحصائية    -6األدوات 
 لى العمليات.الرقابة اإلحصائية ع

 أهمية تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية:  
الزهراني) اهمية 213ـ  212:  2009توصل  ان  الي   )

 تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية يتضمن: 
في  1 متكاملة  وتقويمية  قياسية  أداة  الشاملة  الجودة  تمثل  ـ 

مسار   بتطوير  المتمثل  الجودة  تحقيق  مبدأ  العملية  إرساء 
عالية   بدرجة  أهدافها  وتحقيق  وتفعيلها  والتعليمية  التربوية 

 من الكفاءة والفعالية.  
ولها  2 االستراتيجي،  والتخطيط  المشاركة  علي  الجودة  تؤكد  ـ 

علي   الحفاظ  نحو  وتوجيه  المستفيد  بأهمية  شديد  التزام 
الحركة   مرونة  للمؤسسة  وتكفل  التنافس،  في  الصدارة 

التغيرات   النواحي  لمواجهة  مختلف  في  المتالحقة 
 االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والسياسية. 
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منه  3 التقليل  أو  الهدر  علي  القضاء  علي  الجودة  تعمل  ـ 
وتسعي  التكاليف،  وتقليل  الموارد  استعمال  تحسين  خالل 
إلي التحسين المستمر للعمليات واألنشطة كافة والخدمات  

ا تجنب  علي  التركيز  مع  وتشخيص  المقدمة  ألخطاء 
المشكالت والتصدي لها ومواجهتها قبل حدوثها، وتحسن 

 في مستويات األداء للمؤسسة التعليمية.
ـ استخدام الجودة في المؤسسات التعليمية يعمل علي زيادة 4

عند   التسرب  نسبة  انخفاض  خالل  من  االنتاجية،  نسبة 
 .الطالب

  
 الدراسات السابقة:

صبيح) استهدفت  2019دراسة  علي  (:  التعرف  الدراسة 
الهيئة   من  الصادرة  الجودة  ومؤشرات  معايير  تطبيق  مستوي 
التعليم   لمدارس  واالعتماد  التعليم  جودة  لضمان  القومية 
لمعايير  المطبقة  وغير  المطبقة  المدارس  من  لكل  األساسي 
مجال   بكل  يتعلق  فيما  الهيئة  من  الصادرة  الجودة  ومؤشرات 

الجود معايير  من  ومؤشر  التعليم  ومعيار  لمدارس  الشاملة  ة 
االساسي المدروسة كل علي حدة، وكان من أهم النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة: وجود فروق معنوية بين مدارس التعليم  
المعتمدة   غير  األساسي  التعليم  ومدارس  المعتمدة  األساسي 
التالية   الجودة  معايير  من  كل  تطبيق  بمستوي  يتعلق  فيما 

ر  األول:  الثاني:  )المجال  والمجال  ورسالتها،  المؤسسة،  ؤية 
والمادية،   البشرية  الموارد  الثالث:  والمجال  والحوكمة،  القيادة 
الخامس:   والمجال  المجتمعية،  المشاركة  الرابع:  والمجال 
الثامن:   والمجال  المعلم،  السابع:  والمجال  الجودة،  ضمان 

تبين   المنهج الدراسي، والمجال التاسع: المناخ التربوي(. كما
المعتمدة  األساسي  التعليم  مدارس  بين  معنوية  فروق  وجود 
بالمجال  يتعلق  فيما  المعتمدة  غير  االساسي  التعليم  ومدارس 
التعليم  مدارس  لصالح  الفروق  وكانت  المتعلم،  السادس: 
األساسي المعتمدة وربما يرجع ذلك إلي تدني مستوى العملية  

ا غير  االساسي  التعليم  بمدارس  لعدم  التعليمية  وذلك  لمعتمدة 

دراسة)زغير:   الشاملة.  الجودة  لمعايير  يقوم  2019تطبيقها   )
البحث علي دراسة العوامل المؤثرة علي تحقيق الجودة الشاملة  
علي   اليد  وضع   علي  تقوم  التي  الشاملة  للفلسفة  تبنيها  بعد 
كل ما يعيق تطبيقها، والتي يمكن حصرها بالعوامل الظاهرة،  

أكثر خطورة علي تطبيق الجودة الشاملة    والتي توصف بأنها
كالعوامل  فيها  تؤثر  التى  الجهة  بحسب  حصرها  يمكن  والتي 
المؤثرة علي البيئة المدرسية وأخري بالمناهج المدرسية واخري  

 تتعلق بالمعلم نفسه.
(: هدفت الدراسة إلي: التعرف علي  2018دراسة المقيد ) 

االعتما و  الجودة  نظام  معايير  تطبيق  في  واقع  المدرسي  د 
المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين وعالقته بمستوي 

ـ أن واقع تطبيق 1أداء المعلمين، وتتلخص أهم نتائج الدراسة  
المدارس   في  المدرسي  واالعتماد  الجودة  نظام  معايير 
نسبي   بوزن  كبيرة   بدرجة  جاء  غزة  بمحافظات  الحكومية 

ئية عند مستوي ـ توجد فروق ذات دالالت إحصا2،  83.57%
 ( عينة  α ≤ 0.05داللة  أفراد  تقدير  درجات  متوسطات  بين   )

الجودة واالعتماد المدرسي   لواقع تطبيق معايير نظام  الدراسة 
في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، تعزي لمتغير الجنس 
مجال"  باستثناء  الخدمة  سنوات  ولمتغير  المعلمات،  لصالح 

توجد ال  بينما  الموارد"،  سنوات   إدارة  لمتغير  تعزي  فروق 
الفروق  حيث كانت  التربوية"،  "القيادة  باستثناء مجال  الخدمة 

ـ مستوي أداء  3  سنة فأكثر،  15لصالح الذين سنوات خدمتهم  
بدرجة   كان  غزة  بمحافظات  الحكومية  المدارس  في  المعلمين 

( نسبي  بوزن  ارتباطية 4  (، %87.34كبيرة  عالقة  توجد  ـ 
ات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع  طردية بين متوسطات درج

المدارس   في  المدرسي  واالعتماد  الجودة  نظام  معايير  تطبيق 
الحكومية بمحافظات غزة، وبين تقديراتهم ألدائهم فيها تساوي) 

0.659 .) 
)الطالع:   إلى    ( 2014دراسة  مفهوم 1تهدف  معرفة  ـ 

التربوية، العملية  في  وتطبيقها  الشاملة  واقع 2الجودة  دراسة    ـ 
القنيطرة،   محافظة  في  األساسي  التعليم  في  ـ 3الجودة 
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العوامل   لمعرفة  والطلبة  واإلداريين  المعلمين  أراء  استطالع 
التربوية،   العملية  في  سلبًا 4المؤثرة  المؤثرة  العوامل  تحديد  ـ 

في   األساسي  التعليم  مدارس  في  التربية  عملية  في  وإيجابيًا 
الدراس توصلت  القنيطرة،  محافظة  إلى  مدارس  المناهج  1ة  ـ 

األساسي   التعليم  في  ومؤثر  متفاوت  بشكل  للمعايير  موافقة 
ومتوسطة 2إيجابًيا.   للمعايير  موافقة  غير  التربوية  اإلدارة  ـ 

إدارة   نظام  تطبيق  عدم  بسبب  األساسي  التعليم  في  التأثير 
في بعض   اإلدارة  المعايير مع واقع  تنعدم موافقة  إذ  الجودة، 

المع3البنود.   عمل  العملية  ـ  في  ومؤثر  للمعايير  موافق  لمين 
التربوية، لكّن وجود معلمين ووكالء ومدرسين بالساعة يجعل 

سلبيًا.   للمعايير 4التأثير  موافق  التربويين  المشرفين  عمل  ـ 
إيجابيًا. األساسي  التعليم  في  األبنية  5ومؤثر  جاهزية  ـ 

التعليم   في  ومؤثرة  المعايير،  لكل  موافقة  غير  المدرسية 
ساسي بسبب وجود االبنية المستأجرة غير الصالحة وليس  األ

اجمال   ويمكن  خدمات،  وال  للطالب  تتسع  فراغات  فيها 
التعليم بما يلي: )المناهج، االدارة،   العوامل المؤثرة في جودة 
عمل المعلمين، عمل الموجهين، االبنية المدرسية وتجهيزاتها،  

ابيا، أما المؤثرات االدارة التربوية الناجحة( وجميعها تؤثر ايج
السلبية هي)وجود نقص في التجهيزات المدرسية، وجود نقص  
أبنية   وجود  المدارس،  بعض  في  المتخصصين  المعلمين  في 
المعاشي   الوضع  المدرسي،  للبناء  صالحة  غير  مستأجرة 
نظام  تطبيق  عدم  واالهالي،  والموجهين  والمديرين  للمعلمين 

رة غير المستوفية للشروط،  ادارة الجودة( وجود األبنية المستأج
خدمات.   وال  للطالب  تتسع  فراغات  فيها                 دراسة وليس 

(Ejionueme, 2015  تطبيق من  التحقق  إلى  الدراسة  هدفت   )
بمنطقة  الثانوية  المدارس  إدارة  في  الشاملة  الجودة  إدارة 
الكلي   االلتزام  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  التعليمية،  أومواهيا 

ال المدارس  والعمل  إدارة  في  كبير  حد  إلى  يطبقان  جماعي 
تطبيق   يتم  ما،  حد  إلى  أنه  أظهر  كذلك  النتائج  الثانوية، 
االتصال الفعال في إدارة المدارس الثانوية في منطقة التعليم 

Umuahia  هذا يعني أن إدارة الجودة الشاملة تطبق إلى حد .
داللة  ذات  فروق  توجد  الثانوية،  المدارس  إدارة  في    ما 

متوسط   بين  المديرين إحصائية  ونواب  مديري  درجات 
إدارة  في  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  مدى  علي  والمعلمين 

 المدارس الثانوية في منطقة أومواهيا التعليمية.
إلى  Mashagba, 2014دراسة)  الدراسة  هذه  تهدف   )

األداء   كفاءة  على  وأثرها  الشاملة  الجودة  إدارة  على  التعرف 
ي في الجامعات األردنية، وكانت نتائج الدراسة: وجود   األكاديم

لـتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة حول كفاءة  تأثيرًا إيجابيًا 
الدراسة   توصلت  كما  األردنية،  الجامعة  في  األكاديمي  األداء 

ـ ضرورة تركيز اإلدارة العليا  1الي العديد من التوصيات أهمها  
عم على  التعليمية  المؤسسات  إدارة في  مبادئ  تطبيق  لية 

الجامعي،   التعليم  نظام  لتحسين  الشاملة  توجيه 2الجودة  ـ 
الكوادر   إعداد  في  األردنية  الجامعات  في  القرار  اتخاذ  عملية 
والتأثير  التغيير  عملية  لقيادة  مؤهلة  تكون  بحيث  األكاديمية 
على الكفاءة واإلنتاجية للوصول إلى مخرجات تعليمية بجودة  

 عالية.  
)دراس الدراسة تحديد   ( Tari, Juan Jose, 2005ة  تستهدف 

المدراء،   لدى  معروفة  تكون  حتى  الشاملة،  الجودة  عناصر 
تهدف  كما  بنجاح.  الجودة  إدارة  تطبيق  عملية  تسهل  وبذلك 
شهادة   على  الحاصلة  الشركات  أوضاع  عرض  إلى  الدراسة 
أظهرت  حيث  العناصر،  تلك  تطبيق  أثر  وفحص  األيزو 

العلمية، أن هناك العديد  الدراسة من خال ل مراجعة األدبيات 
من الدراسات المختلفة لتحلل أهم عناصر تطبيق إدارة الجودة  
الشاملة بنجاح وتأثيرها على النتائج،  كما تطرقت الدراسة إلى  
تطور   تناسب  أن  يمكن  التي  واألدوات  التقنيات  أي  إيجاد 

يوجد ال  أنه  إلى  الدراسة  هذه  استنتجت  وقد  نموذج   الجودة. 
أن   األمر  حقيقة  وفي  الشاملة،  الجودة  برنامج  لتطبيق  موحد 
المتداخلة   العناصر  من  مجموعة  على  تعتمد  الشاملة  الجودة 
تلك   تحديد  للمدراء  ويمكن  البعض.  بعضها  على  والمعتمدة 
العناصر وكيفية تطبيقها، كما أظهرت الدراسات التي أجريت 

األيزو، أن من  على عدد من الشركات الحاصلة على شهادة  
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نحو  وتوجههم  الشركة  في  العاملين  تطوير  هي  الشروط  أهم 
 تطبيق الجودة الشاملة في كل المجاالت. 

تحديد  Hazzard,1993دراسة) الدراسة  هذه  استهدفت   )
والتعرف   الجامعي،  التعليم  في  الشاملة  الجودة  ادارة  مفهوم 
الدراسة   في تطبيقها، وقد توصلت  القوة والضعف  نقاط  علي 

القوة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو:  1لي أن:  إ ـ أهم نقاط 
حلول   اقتراح  المؤسسة،  في  العاملين  مشاركة  )ازدياد 
للموارد   األفضل  االستخدام  بالمؤسسة،  الموجودة  للمشكالت 
التعاون بين االقسام أي تقدم نظاما للمشاركة  المتاحة، زيادة 

ـ 2ليل العزلة بينهم(الفعالة، تكون لغة مشتركة بين االفراد وتق
أما بالنسبة لنقاط الضعف بتطبيق ادارة الجودة الشاملة هي:  
)الوقت والجهد الالزمين لتطبيق الجودة، صعوبة فهم القائمين 
الشعور   الشاملة،  الجودة  إدارة  لطبيعة  المؤسسة  إدارة  على 
تواجههم  التى  العقبات  بسبب  العمل  فريق  لدى  باإلحباط 

ال نحو  تحركهم  خدمة  وتعيق  شأنه  من  الذى  الصحيح  مسار 
 التعليم الجامعي بصوره كبيره(. 

 منهجية واجراءات الدراسة 
تم استخدام أسلوب المسح االجتماعي  اسلوب ونوع الدراسة:  

الدراسة   فروض  الختبار  المالئم  األسلوب  باعتباره  بالعينة 
وصفية   دراسة  الدراسة  هذه  وتعد  أهدافها  وتحقيق  الحالية 

تهد المحددة  وتحليلية  العوامل  أهم  على  الوقوف  إلى  ف 
دسوق  بمركز  االساسي   التعليم  منظمات  جودة  لمعايير 

 محافظة كفر الشيخ. 
اجريت هذه الدراسة في مركز دسوق شاملة وعينة الدراسة:  

الشيخ  وقد تم اختيار مركز دسوق إلجراء هذه    محافظة كفر 
لشيخ الدراسة حيث تعتبر من أكبر المراكز في محافظة كفر ا

عينة   اختيار  تم  ولقد  للمحافظة،  الثانية  العاصمة  يعد  حيث 
حوالي   قوامها  بالنسبة   72عشوائية  كاالتي  موزعة  مدرسة 

حوالي   االبتدائي  عربي،    37للمدارس  حكومي  مدرسة 

للمدارس  2و وبالنسبة  خاصة،  واحدة  ومدرسة  لغات،  مدرسة 
حوالي   وحوالي    29االعدادي  عربي،  حكومي    2مدرسة 

 لغات، ومدرسة واحدة خاصة.  مدرسة 
 

المدارس   نوع المدرسة 
 االبتدائية 

المدارس  
 االعدادية 

إجمالي عدد المدارس)المجتمع 
 األصلي(

80 63 

 32 40 حجم العينة 
نسبة العينة من المجتمع  

 األصلي 
50 % 50.79 % 

 
البشري:   بها  المجال  يقصد  البحث،  شاملة  على  ينطوي 

ل علي البيانات منهم  حيث  مجموعة األفراد الذين تم الحصو 
تم   التي  بالمدارس  الموجودين  المديرين  جميع  اختيار  تم 

 مدير ومديرة.  72اختيارها والبالغ عددهم حوالي 
ــأكثر مــــــن أســــــلوب  :األســـــاليب االحصــــــائية تــــــم االســــــتعانة بـــ

إحصـــــائي لتحليـــــل بيانـــــات هـــــذه الدراســـــة، فقـــــد تـــــم االســـــتعانة 
ــ ــابي واالنحـــــراف المعيـــ ــط الحســـ ــة بالمتوســـ ــب المئويـــ اري والنســـ
كما تم استخدام معامل والتكرارات لوصف المتغيرات المختلفة ،

لتقــدير مـــدي  Reliability Coefficientثبــات كرومبــاخ )ألفــا( 
ــل االنحـــدار الهرمــــي  ــتخدام تحليـ ــا تـــم اسـ ــات المتغيـــرات، كمـ ثبـ

للوقـــوف علـــى  Hierarchical Regression Multipleالمتعـــدد 
جــودة فــي منظمــات التعلــيم االساســي، أهــم محــددات معــايير ال

 ( للحكم علي المعنوية.t ،Fكما استخدمت قيم )
ــة:  ــوم الفـــروض البحثيـ ــة التـــي تقـ ــياغة الفـــروض البحثيـ ــم صـ تـ

عليهــا الدراســة مســتندة إلــي االطــار النظــري، ونتــائج الدراســات 
ــق أهـــــداف  ــالع عليهــــا وذلـــــك لتحقيــ ــابقة التــــي أمكـــــن االطــ الســ

.الدراسة
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البحثي1 الفرض  كل  األول:    ـ  إسهام  البحثي  الفرض  يتوقع 
والمستوي  )السن،  االتية  المستقلة  المتغيرات  من  متغير 
التعليمي، والدخل الشهري، وعدد سنوات الخبرة في مجال  
واالنفتاح  التدريبية،  الدورات  وعدد  والتعليم،  التربية 
الرضا   ودرجة  للمدرسة،  باالنتماء  والشعور  الحضاري، 

الداري، وعمر المدرسة، ومتوسط كثافة الوظيفي، التنظيم ا
والتنسيق  البشرية،  االمكانيات  كفاية  ومدي  الفصل، 
األفقي، والتنسيق الرأسي، والتسهيالت التعليمية، ومتوسط 
الخدمي   والدور  للمدرسة،  السنوية  الميزانية  حجم 
المشكالت(  من  المعاناة  ودرجة  للمدرسة،  والمجتمعي 

تفسير في  فريدا  معنويا  القدرة   اسهاما  متغير  في  التباين 
 المؤسسية.

الثاني:  2 البحثي  الفرض  كل  ـ  إسهام  البحثي  الفرض  يتوقع 
والمستوي   اآلتية)السن،  المستقلة  المتغيرات  من  متغير 
التعليمي، والدخل الشهري، وعدد سنوات الخبرة في مجال  
واالنفتاح  التدريبية،  الدورات  وعدد  والتعليم،  التربية 

والشعور الرضا    الحضاري،  ودرجة  للمدرسة،  باالنتماء 
ومتوسط  المدرسة،  وعمر  االداري،  والتنظيم  الوظيفي، 
البشرية، والتنسيق  الفصل، ومدي كفاية االمكانيات  كثافة 
األفقي، والتنسيق الرأسي، والتسهيالت التعليمية، ومتوسط 
الخدمي   والدور  للمدرسة،  السنوية  الميزانية  حجم 

ودرجة  للمدرسة،  المشكالت(   والمجتمعي  من  المعاناة 
اسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين في متغير الفاعلية  

 التعليمية. 
الثالث:  3 البحثي  الفرض  كل  ـ  إسهام  البحثي  الفرض  يتوقع 

والمستوي  االتية:)السن،  المستقلة  المتغيرات  من  متغير 
التعليمي، والدخل الشهري، وعدد سنوات الخبرة في مجال  

والتع واالنفتاح التربية  التدريبية،  الدورات  وعدد  ليم، 
الرضا   ودرجة  للمدرسة،  باالنتماء  والشعور  الحضاري، 
ومتوسط  المدرسة،  وعمر  االداري،  والتنظيم  الوظيفي، 
البشرية، والتنسيق  الفصل، ومدي كفاية االمكانيات  كثافة 

التعليمية، ومتوسط   الرأسي، والتسهيالت  األفقي، والتنسيق 
الميزانية   الخدمي  حجم  والدور  للمدرسة،  السنوية 

من   المعاناة  ودرجة  للمدرسة،  والمجتمعي 
في   التباين  تفسير  في  فريدا  معنويا  المشكالت(اسهاما 

 متغير معايير الجودة.  
 جمع البيانات وقياس المتغيرات كميًا   

شهري  خالل  ميدانيًا  للدراسة  الالزمة  البيانات  جمع  تم 
عام   ونوفمبر  استبيان باستخ  2019اكتوبر  صحيفة  دام 

عن   االستمارة  هذه  بيانات  استيفاء  وتم  الشخصية  بالمقابلة 
عددهم   البالغ  المدارس  مديري  مع  الشخصية  المقابلة  طريق 

أسئلة    72 عدة  االستبار  صحيفة  مدير ومديرة، وقد تضمنت 
أهداف   لتحقيق  تحديدها  السابق  البحثية  المتغيرات  لقياس 

 الدراسة. 
المبحوث ألقرب سنة تم قياسه بع  ـ السن:1 دد سنوات عمر 

الدراسة،  إجراء  وقت  جدول)  ميالدية  من  أن  1ويتبين   )
من)   العمرية  الفئة  في  يقعوا  المديرين  (  59ـ  50غالبية 

 . %68سنة حيث بلغت نسبتهم حوالي 
التعليمي:2 المستوى  حصل    ـ  دراسي  مؤهل  أخر  به  يقصد 

التعليم  سنوات  بعدد  قيس  وقد  المدرسة،  مدير  عليه 
( أن  1اتضح من جدول) لرسمية التي أتمها المدير بنجاح،ا

بلغت  بنسبة  عالي  تعليم  علي  حاصلون  المديرين  غالبية 
 . من إجمالي أفراد العينة 76.4%

والتعليم3 التربية  مجال  في  الخبرة  قياسه ـ عدد سنوات  تم   :
برقم خام يعبر عن عدد سنوات خبرة المبحوث في مجال 

والتعليم ات  التربية  ) حيث  جدول  من  حوالي    (1ضح  أن 
مجال    51.4% في  متوسطة  بخبرة  يتمتعوا  المديرين  من 

من المديرين    % 34.7التربية والتعليم ،كما نجد أن حوالي  
 .يتمتعوا بخبرة عالية في مجال التربية والتعليم

والتعليم:  4 التربية  مجال  في  التدريبية  الدورات  عدد  تم ـ 
الدور  عدد  عن  يعبر  خام  برقم  التي  قياسه  التدريبية  ات 

والتعليم،  التربية  مجال  في  المدرسة  مدير  عليها  حصل 
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جدول)  حوالي    (1ويوضح  المديرين   % 59.7أن  من 
مجال   في  التدريبية  الدورات  من  قليل  عدد  علي  حصلوا 

  التربية والتعليم. 
تم قياسه برقم خام يعبر عن اجمالي قيمة    ـ الدخل الشهري:5

عل يتحصل  الذي  الشهري  يوضح  الدخل  المبحوث،  يه 
من المديرين يتمتعوا بدخل    %69.4أن حوالي  (  1جدول )
 .  منخفض

تم قياس هذا المتغير بمقياس مكون من ـ التنظيم االداري:  6
موافق    11 منها  كل  عن  االستجابات  وكانت  هي  عبارة 

علي   موافق  وغير  موافق،  وغير  وأحيانا،  وموافق،  جدا، 
الدرجات   وأعطيت  علي    1،  2  ،3،  4،  5االطالق، 

جدول) ومن  حوالي    (1الترتيب،  أن  ذو    %65.3اتضح 
 تنظيم إداري عالي.  

تم قياس هذا المتغير بمقياس  ـ الشعور باالنتماء للمدرسة  7
( عبارات هي وكانت االستجابات عن كل  9مكون من )

منها موافق جدا، موافق، أحيانا، غير موافق، غير موافق  
علي    1،  2،  3،  4،  5علي االطالق، وأعطيت الدرجات  

الترتيب في حالة العبارات ذات االتجاه االيجابي، أما في 
الدرجات   اعطيت  السلبي  االتجاه  ذات  العبارات  ، 1حالة 

جدول)  5،  4،  3،  2 من  اتضح  حوالي  1حيث  أن   )
من المديرين ذو انتماء منخفض للمدرسة، وحوالي    8.3%

وأن    44.5% للمدرسة،  متوسط  انتماء  ذو  المديرين  من 
 من المديرين ذو انتماء عالي للمدرسة.   %47.2والي  ح

الوظيفي:  8 الرضا  درجة  بمقياس  ـ  المتغير  هذا  قياس  تم 
من   كل   13مكون  عن  االستجابات  وكانت  هي،  عبارة 

منها موافق جدا، موافق، أحيانا، غير موافق، غير موافق  
علي    1،  2،  3،  4،  5علي االطالق، وأعطيت الدرجات  

العبارات ذات االتجاه االيجابي، أما في الترتيب في حالة  
الدرجات   اعطيت  السلبي  االتجاه  ذات  العبارات  ، 1حالة 

جدول)   5،  4،  3،  2 حوالي  1ومن  ان  اتضح   )8.3 %  

حوالي   وان  منخفض،  وظيفي  رضا  لديهم  المديرين  من 
 لديهم رضا وظيفي متوسط. 48.6%

الحضاري 9 االنفتاح  مكون   ـ  بمقياس  المتغير  هذا  قياس  تم 
كثيرًا،    7من   منها  كل  عن  االستجابات  وكانت  عبارات 

الدرجات   وأعطيت  ال،  نادرًا،  صفر  1،  2،  3أحيانا،   ،
من    %27.8( أن حوالي  1علي الترتيب، ويوضح جدول ) 

حوالي   وأن  منخفض،  حضاري  انفتاح  ذو  المديرين 
 .ذو انفتاح حضاري متوسط 55.5%

 ثانيا: خصائص المدرسة) الخصائص المنظمية(
المدرسة:  10 عمر  عمر  ـ  عن  يعبر  خام  برقم  قياسه  تم 

جدول) يوضح  نشأتها،  تاريخ  من  حوالي  1المدرسة  ان   )
من المدارس عمر إنشائها متوسط، كما نجد أن   51.4%

 من المدارس عمر انشائها كبير.    %15.3حوالي  
تم قياسه برقم خام يعبر عن عدد  ـ متوسط كثافة الفصل:  11

تواجده  المناسب  جدول)   الطالب  يوضح  الفصل،  ،  (1في 
حوالي   فيها    % 48.6ان  الفصل  كثافة  المدارس  من 

حوالي   أن  الفصل    %44.5متوسطة،  كثافة  المدارس  من 
 .   فيها كثيرة

للمدرسة:   12 السنوية  الميزانية  حجم  متوسط  قياسها ـ  تم 
تتحصل   التى  الميزانية  قيمة  إجمالي  عن  يعبر  خام  برقم 

من    %52.8حوالي  ( أن  1عليها المدرسة، يوضح جدول)
حوالي   وان  صغيرة  ميزانية  لديها  من    % 38.9المدارس 

من    %8.3المدارس لديها ميزانية متوسطة، وأيضا حوالي  
 . المدارس لديها ميزانية كبيرة

للمدرسة:  13 والمجتمعي  الخدمي  الدور  العالقة  ـ  عن  تعبر 
المحلي المدرسة والمجتمع  مكون   وتم  بين  بمقياس  قياسه 

وكانت االستجابات عن كل منها موافق    عبارات  ( 7من )
علي   موافق  غير  موافق،  غير  أحيانا،  موافق،  جدا، 

الدرجات   وأعطيت  علي    1،  2،  3،  4،  5االطالق، 
من المدارس    %4.2( ان حوالي  1الترتيب، يوضح جدول)
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من المدارس لها    %50لها دور خدمي بسيط وان حوالي  
 دور خدمي متوسط.

تم قياسه بمقياس مكون  مكانيات البشرية:ـ مدي كفاية اال14
( اسئلة  4من  الثالث  عن  االستجابات  كانت  عبارات   )

كافية،  غير  متوسطة،  بدرجة  كافية  كافية،  هي  االخيرة 
الدرجات   حسبت   1،  2،  3وأعطيت  ثم  الترتيب،  علي 

درجات المقياس بجمع درجات الثالث عبارات االخيرة ثم 
العاملين، عدد  اجمالي  في  أن  1يوضح جدول)   ضربهم   )

المدارس    % 77.8حوالي   البشريةمن  غير    امكانياتها 
 كافية. 

األفقي15 التنسيق  المدرسة  ـ  اتصال  مدي  عن  تعبر   :
بالمدارس والمنظمات األخرى بالمجتمع المحلي وتم قياسه 

من) مكون  تنسيق 4بمقياس  يوجد  ال  كان  فإذا  عبارات   )
اتصال هناك  كان  إذا  أما  الدرجة،  صفر  فيذكر   تعطي 

تنافسية،  استشارية،  تعاونية،  خدمية،  كانت  إذا  نوعها 
نزاعيه  عدا  فيما  نوع  لكل  واحدة  درجة  وتعطي  نزاعيه، 

( )  (،1-تعطي  جدول  الدرجات،  بعدد  نعم  (  1وتحدد 
من المدارس لديها تنسيق أفقي   %70.8ان حوالي  يوضح  
 .     متوسط

ارتين تم قياسه بمقياس مكون من عبـ التنسيق الرأسي:  16
فإذا كان ال يوجد اجتماعات تعطي صفر الدرجة، أما إذا  
كان هناك عقد اجتماعات يذكر نوعها ان كان أسبوعي،  

  1،  2،  3،  4شهري، فصلي، سنوي، وأعطيت الدرجات  
جدول) يوضح  الترتيب،  حوالي  1علي  ان  من    18.1%( 

المدارس لديها تنسيق رأسي ضعيف وان غالبية المدارس  
رأ تنسيق  حوالي  لديها  نسبتها  تبلغ  حيث  متوسط  سي 

66.6%  . 
تم قياسه  ـ التسهيالت التعليمية)البنية التحتية للمدرسة(:  17

من   مجموعة  تواجد  بـمدي  تتعلق  التي  البنود  من  بعدد 
وكانت  عدمه  من  المدرسة  داخل  التعليمية  التسهيالت 
جيدة،   وحالته  وكافي  موجود  منها  كل  عن  االستجابات 

و  كافي  وغير  وحالته  موجود  وكافي  موجود  جيدة،  حالته 
موجود   متوسطة،  وحالته  كافي  وغير  موجود  متوسطة، 
وحالته   كافي  وغير  موجود  متهالكة،  وحالته  وكافي 

الدرجات   ،  3،  4،  5،  6متهالكة، غير موجود، وأعطيت 
 ، صفر علي الترتيب 1، 2
المشكالت(  18 من  المعاناة  )درجة  المشكالت  إجمالي  تم ـ 

تتعلق   مشكالت  هي:  اآلتية  الستة  البنود  بجمع  قياسه 
تتعلق  مشكالت  بالطلبة،  تتعلق  مشكالت  بالمعلمين، 
بأولياء األمور، مشكالت تتعلق بالمصادر المالية والمباني  

توافر  والتجهيزا بمدي  تتعلق  مشكالت  المدرسية،  ت 
جدول)  يوضح  إدارية،  مشكالت  بالمدرسة،  (  1التكنولوجيا 

حوالي   بدرجة    % 52.8أن  تعاني  المدارس  اجمالي  من 
% من    20.8متوسطة من المشكالت بالمدرسة، وحوالي  

المشكالت  من  كبيرة  بدرجة  تعاني  المدارس  اجمالي 
 بالمدرسة.

 قياس المتغير التابع 
المؤسسية(:  قي  القدرة  )متغير  األول:  التابع  المتغير  تم  اس 

( من  مكون  بمقياس  رؤية 4قياسه  مجال  هي  مجاالت:   )
الموارد   ومجال  والحوكمة،  القيادة  ومجال  المؤسسة،  ورسالة 

، ومجال ضمان  المشاركة المجتمعية  البشرية والمادية، ومجال 
ارات الجودة والمساءلة، كل مجال مكون من مجموعة من العب

وكانت االستجابات عن كل منها موافق جدا، موافق، أحيانا،  
،  5غير موافق، غير موافق علي االطالق، وأعطيت الدرجات 

 . بعلي الترتي 1،  2، 3، 4
التعليمية(:   )الفاعلية  الثاني  التابع  المتغير  قياسه قياس  تم 

  ( مجاالت : مجال المتعلم، ومجال المعلم، ومجال 4بجمع  )
، ومجال المناخ التربوي، كل مجال مكون من  راسيالمنهج الد

مجموعة من العبارات وكانت االستجابات عن كل منها موافق 
جدا، موافق، أحيانا، غير موافق، غير موافق علي االطالق، 

 علي الترتيب.  1، 2، 3،  4،  5وأعطيت الدرجات 
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 . التوزيع العددي والنسبي لخصائص متغيرات الدراسة1دول  ج

 %  العدد  الفئات  المتغيرات %  العدد  الفئات اتالمتغير 

ــاء  29.2 21 سنة 49اقل من  السن ــر انشــــ عمــــ
 المدرسة

 33.3 24 ( 23ـ 3صغير)

 51.4 37 ( 44ـ 24متوسط ) 68.0 49 ( سنة59ـ 50) 

 15.3 11 ( 64ـ 45كبير)  2.8 2 62أكبر من  

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

عدد سنوات 
 الخبرة

متوســط كثافــة  13.9 10 (22ـ 15)صغيرة 
 الفصل 

 6.9 5 (38ـ 22قليل )

 48.6 35 ( 54ـ 39متوسط )  51.4 37 (30ـ23متوسطة)

 44.5 32 ( 72ـ 55كثير)  34.7 25 (39ـ31عالية )

 100 72 المجموع  100 72 المجموع

ــتوي  المســـــــــــــ
 التعليمي

الدور الخدمي  15.3 11 (14ـ 12متوسط) 
 للمدرسة

 4.2 3 (  18ـ 9بسيط )

 50 36 (  27ـ 19متوسط ) 76.4 55 (  17ـ 16عالي) 

 45.8 33 (  35ـ 28كبير ) 8.3 6 ( 22ـ 18فوق عالي) 

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

الـــــــــــــــــــــــــدخل 
 الشهري 

ــيق  69.4 50 (3200 -2300دخل منخفض) التنســـــــــــــــــــــــــ
 األفقي

 19.1 13 (2ـ1ضعيف )

 70.8 51 (5ـ3ط )متوس 26.4 19 (4000 -3250دخل متوسط)

 11.1 8 ( 8ـ6عالي) 4.2 3 ـ فأكثر(4100دخل مرتفع)

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

االنفتــــــــــــــــــاح 
 الحضاري 

ــيق  27.8 20 انفتاح منخفض التنســـــــــــــــــــــــــ
 الرأسي

 18.1 13 (11ـ5ضعيف) 

 66.6 48 ( 17ـ12متوسط ) 55.5 40 انفتاح متوسط 

11 ( 24ـ18عالي) 16.7 12 انفتاح عالي    15.3 

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

ــيم  التنظـــــــــــــــــــ
 االداري 

ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــة  2.8 2 (47ـ 40منخفض ) 
 المدرسة

 52.8 38 ( 7000ـ 1000صغيرة) 

 38.9 28 ( 15000ـ 7500متوسطة ) 31.9 23 (54ـ 48متوسط ) 

 8.3 6 ـ فأكثر(15500كبيرة) 65.3 47 (60ـ 55عالي ) 

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

الشــــــــــــــــــــعور 
باالنتمـــــــــــــــاء 

 للمدرسة

ــدي كفايـــــــة  8.3 6 (28ـ   22منخفض ) مـــــ
االمكانيــــــــــــــات 

 البشرية

 77.8 56 ( 513ـ 130غير كافي)

 15.3 11 (897ـ 514متوسطة)  44.5 32 (35ـ 29متوسط )

 6.9 5 ( 1280ـ 898كافية) 47.2 34 (42ـ 36عالي)

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

ــة  درجــــــــــــــــــــــــــ
الرضـــــــــــــــــــــــــا 

 لوظيفيا

ــة  8.3 6 (44ـ 34منخفض )  لدرجــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعانــــــاة مــــــن 

 المشكالت

 26.4 19 (148ـ 80قليلة )

 52.8 38 ( 217ـ 149متوسطة ) 48.6 35 (55ـ 45متوسط ) 

 20.8 15 ( 285ـ 218كبيرة)  43.1 31 (64ـ 56مرتفع )

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

ــدد  عـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدورات  الــــــــــــــــ
ــة  التدريبيــــــــــــــ

ــي مجـــــال  فـــ
ــة  التربيــــــــــــــــــــــ

 والتعليم

  59.7 43 (18ـ 2قليلة ) 
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النهائي التابع  المتغير  الجودة(: قياس  الناتج   )معايير  هو 
الفاعلية النهائي   ومتغير  المؤسسية  القدرة  متغير  جمع  لحاصل 

 التعليمية.
 وصف المتغير التابع)معايير الجودة(: 

يتراوح المدى الفعلي لقيم متغير   مجال رؤية ورسالة المؤسسة:
درجة بمتوسط   25ـ    17رؤية ورسالة المدرسة لعينة البحث بين  

مدارس  كما وجد ان ال،  درجة للعينة ككل  22.611حسابي قدره  
، كما ان % 45التى لديها رؤية ورسالة متوسطة الوضوح حوالى  

من اجمالي المدارس لديها رؤية ورسالة عالية   %47.3حوالي   
كما ان عدد قليل من المدارس لها رؤية ورسالة قليلة  ،  الوضوح

، وقد بلغت قيمة معامل ألفا لتقدير الثبات % 6.9الوضوح حوالي 
0.774 .     

: يتراوح المدى الفعلي لقيم متغير تحقيق الحوكمةمجال القيادة و 
بين   البحث  لعينة  بالمدرسة  والحوكمة   100وحتي   69القيادة 

قدره  حسابي  بمتوسط  وأن   88.014  درجة  ككل  للعينة  درجة 

من اجمالي المدارس تتسم بتحقيق قدر متوسط   %44.4حوالي  
 من اجمالي   % 47.3من مجال القيادة والحوكمة ، كما أن حوالي  

والحوكمة،   القيادة  مجال  من  مرتفع  قدر  بتحقيق  تتسم  المدارس 
 . 0.910وقد بلغت قيمة معامل ألفا لتقدير الثبات 

والمادية: البشرية  الموارد  من  االكتفاء  تحقيق  يتراوح    مجال 
الموارد   مجال  من  االكتفاء  تحقيق  متغير  لقيم  الفعلي  المدى 

بين   البحث  لعينة  بالمدرسة  والمادية   110وحتي  46البشرية 
قدره حسابي  بمتوسط  وان   84.153  درجة  ككل،  للعينة  درجة 

من اجمالي المدارس تتسم بتحقيق قدر منخفض   %19.4حوالي  
من اجمالي   % 41.7من الموارد البشرية والمادية كما أن حوالي  

والمادية،  البشرية  الموارد  بتحقيق قدر مرتفع من  المدارس تتسم 
 . 0.943تقدير الثبات وقد بلغت قيمة معامل ألفا ل

 (. )التوزيع العددي والنسبي وفقا لمجاالت معايير الجودة2جدول 

 %  العدد  الفئات المجال  %  العدد  الفئات  المجال 

رؤية ورسالة 
 المؤسسة 

تحقيق جودة   6.9 5 ( 19ـ 17منخفض) 
 المتعلم 

 15.3 11 (78ـ 44منخفض)

 55.5 40 ( 112ـ79متوسط)  45.8 33 (22ـ 20متوسطة) 

 29.2 21 ( 145ـ 113مرتفع)  47.3 34 ( 25ـ 23مرتفعة)

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

القيادة 
 والحوكمة 

تحقيق جودة   15.3 11 ( 79ـ 69منخفض) 
 المعلم

 4.2 3 (59ـ 38منخفض )

 55.5 40 ( 81ـ60متوسط ) 44.4 32 ( 90ـ 80متوسط) 

 40.3 29 ( 100ـ 82مرتفع )  40.3 29 ( 100ـ 91مرتفع)  

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

تحقيق االكتفاء 
من الموارد  

 البشرية والمادية

تحقيق جودة   19.4 14 ( 67ـ 46منخفض)
 المناهج 

 4.2 3 (52ـ 33منخفض)

 41.7 30 ( 71ـ 53متوسط)  38.9 28 ( 89ـ 68متوسط)

 54.1 39 ( 90ـ 72مرتفع)  41.7 30 ( 110ـ 90مرتفع) 

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

تحقيق 
المشاركة 
 المجتمعية

تحقيق جودة   2.8 2 ( 18ـ 9منخفض)
 المناخ التربوي 

 12.5 9 (47ـ39منخفض)

 37.5 27 ( 56ـ 48متوسط) 52.8 38 ( 28ـ 19متوسط )

 50 36 ( 65ـ 57مرتفع)  44.4 32 ( 35ـ 29مرتفع ) 

 100 72 المجموع 100 72 المجموع

تحقيق ضمان 
دة  الجو 

 والمساءلة 

   6.9 5 ( 47ـ36منخفض)

  54.2 39 (59ـ48متوسط)

  38.9 28 ( 70ـ60مرتفع) 

  100 72 المجموع
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يتراوح المدى الفعلي لقيم   مجال تحقيق المشاركة المجتمعية:

متغير تحقيق المشاركة المجتمعية بالمدرسة لعينة البحث بين 
قدره    35وحتي  9 حسابي  بمتوسط  درجة    27.9306درجة 

حوالي   وان  ككل  تتسم    % 2.8للعينة  المدارس  اجمالي  من 
حوالي   وأن  المجتمعية،  المشاركة  من  منخفض  قدر  بتحقيق 

من اجمالي المدارس تتسم بتحقيق قدر متوسط من   52.8%
لتقدير  ألفا  معامل  قيمة  بلغت  وقد  المجتمعية،  المشاركة 

 . 0.895الثبات 
تراوح المدى الفعلي  ي  تحقيق ضمان الجودة والمساءلة:  مجال

لعينة   بالمدرسة  والمساءلة  الجودة  ضمان  تحقيق  متغير  لقيم 
بين   قدره   70وحتي   36البحث  حسابي  بمتوسط  درجة 

حوالي    58.236 وان  ككل  للعينة  اجمالي    %6.9درجة  من 
الجودة   ضمان  من  منخفض  قدر  بتحقيق  تتسم  المدارس 

حوالي   وأن  تت  % 54.2والمساءلة،  المدارس  اجمالي  سم  من 
بتحقيق قدر متوسط من ضمان الجودة والمساءلة، وقد بلغت  

 . 0.908قيمة معامل ألفا لتقدير الثبات 
الطالب(: المتعلم)  تحقيق جودة  الفعلي    مجال  المدى  يتراوح 

بين   البحث  لعينة  بالمدرسة  المتعلم  جودة  تحقيق  متغير  لقيم 
درجة    101.76درجة بمتوسط حسابي قدره    145وحتي    44

ك حوالي  للعينة  وان  تتسم   % 15.3كل  المدارس  اجمالي  من 
  % 55.5بتحقيق قدر منخفض من جودة المتعلم، وأن حوالي  

جودة   من  متوسط  قدر  بتحقيق  تتسم  المدارس  اجمالي  من 
 . 0.948المتعلم، وقد بلغت قيمة معامل ألفا لتقدير الثبات 

يتراوح المدى الفعلي لقيم متغير   مجال تحقيق جودة المعلم:
بين  تحقيق   البحث  لعينة  بالمدرسة  المتعلم    38جودة 

درجة للعينة   78.708درجة بمتوسط حسابي قدره  100وحتي
حوالي    ككل بتحقيق    %4.2وان  تتسم  المدارس  اجمالي  من 

حوالي   وأن  المعلم،  جودة  من  منخفض  من    %55.5قدر 
اجمالي المدارس تتسم بتحقيق قدر متوسط من جودة المعلم، 

 . 0.937ل ألفا لتقدير الثبات وقد بلغت قيمة معام

الدراسي:   مجال المنهج  جودة  الفعلي    تحقيق  المدى  يتراوح 
لعينة   بالمدرسة  الدراسي  المنهج  جودة  تحقيق  متغير  لقيم 

بين   قدره    90وحتي  33البحث  حسابي  بمتوسط  درجة 
للعينة ككل، وان حوالي    70.889 اجمالي    %4.2درجة  من 

من منخفض  قدر  بتحقيق  تتسم  كما   المدارس  المنهج،  جودة 
حوالي   قدر   %54.1أن  بتحقيق  تتسم  المدارس  اجمالي  من 

ألفا   مرتفع من جودة المنهج الدراسي، وقد بلغت قيمة معامل 
 . 0.920لتقدير الثبات 

يتراوح المدى الفعلي لقيم متغير تحقيق   المناخ التربوي:  مجال
  65وحتي  39جودة المناخ التربوي بالمدرسة لعينة البحث بين  

قدره   حسابي  بمتوسط  أن    55.805درجة  ككل  للعينة  درجة 
مرتفع   % 50حوالي   قدر  بتحقيق  تتسم  المدارس  اجمالي  من 

التربوي  المناخ  جودة  حوالي  ،  من  اجمالي    %12.5وان  من 
المدارس تتسم بتحقيق قدر منخفض من جودة المناخ التربوي،  

   0.900وقد بلغت قيمة معامل ألفا لتقدير الثبات 

 ومناقشتها       النتائج
ــيم  ــات التعلــ ــي منظمــ ــودة فــ ــايير الجــ ــددة لمعــ ــل المحــ العوامــ

 االساسي            
اوال: العالقات االنحدارية بين المتغيرات المتعلقة بالخصائص 
ــائص  الشخصــــــــــــية والمتغيــــــــــــرات المتعلقــــــــــــة بخصــــــــــ
المدرسة)الخصائص المنظمية( كمتغيرات مستقلة ومتغيـر 

 القدرة المؤسسية كمتغير تابع.
المتعدد  الهرمي  االنحدار  تحليل  نتائج  الجزء  هذا  يتناول 
المتعلقة   والمتغيرات  تابع  كمتغير  المؤسسية  القدرة  لمتغير 
بالخصائص  المتعلقة  والمتغيرات  الشخصية  بالخصائص 

( الجدول  نتائج  وباستعراض  مستقلة  كمتغيرات  (  3المنظمية 
المتغيرات  يضم  والذي  األول  النموذج  أن  يتضح  ومنها 

شخصية فقط دال احصائيا، حيث بلغت قيمة )ف( للنموذج  ال
 ، وأن المتغيرات المتعلقة 0.05عند مستوي معنوية  2.031
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نتائج تحليل االنحدار الخطي الهرمي للعالقة بين المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصـية والخصـائص  المنظميـة   .3جدول  
 ومتغير القدرة المؤسسية 

 النموذج الثاني  النموذج األول  

معامل   المتغيرات 
االنحدار  
 الجزئي 

معامل  
االنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 المعنوية 

معامل  
حدار  االن

 الجزئي 

معامل  
االنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

مستوي  قيمة )ت(
 المعنوية 

- 0.734 0.342 0.057 0.372 السن
0.009 

-
0.001 

-0.009 0.993 

- الدخل الشهري  
0.021 

-
0.334 

-
2.348 

0.022 -
0.014 

-
0.226 

-1.728 0.090 

- المستوي التعليمي
1.776 

-
0.086 

-
0.620 

0.538 -
2.938 

-
0.142 

-1.032 0.307 

 0.977 0.029 0.004 0.028 0.878 0.154 0.025 0.161 عدد سنوات الخبرة 

 0.052 1.988 0.227 0.786 0.028 1.768 0.211 0.733 عدد الدورات التدريبية

 0.233 1.208 0.188 1.431 0.018 2.442 0.387 2.950 الشعور باالنتماء 

- درجة الرضا الوظيفي 
1.087 

-
0.195 

-
1.380 

0.173 -
1.104 

-
0.198 

-1.478 0.146 

- االنفتاح الحضاري 
0.073 

-
0.008 

-
0.062 

0.950 -
0.090 

-
0.010 

-0.085 0.933 

 0595 0.534 0.071 0.533 0.309 1.026 0.150 1.127 التنظيم االداري 

- ــــ  ــــ  ـــ  ــ  عمر المدرسة 
0.121 

-
0.094 

-0.420 0.676 

 0.671 0.427 0.048 0.159 ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ  متوسط كثافة الفصل 

 0.767 0.298 0.059 0.005 ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  مدي كفاية االمكانيات البشرية 

 0.563 0.582 0.108 0.000 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  متوسط حجم الميزانية للمدرسة 

 0.897 0.130 0.014 0.326 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التنسيق األفقي

- ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  التنسيق الرأسي 
0.458 

-
0.054 

-0.516 0.608 

 0.279 1.095 0.138 0.899 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الدور الخدمي للمدرسة 

 0.027 1.838 0.229 0.282 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  البنية التحتية للمدرسة

- ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  درجة المعاناة من المشكالت 
0.232 

-
0.326 

-2.513 0.015 

 2.846 2.031 )ف( للنموذجقيمة 

 0.001 0.045 مستوي معنوية )ف(

 0.500 0.714 ( Rمعامل االرتباط المتعدد)

 0.250 0.510 ( R2معامل التحديد)

 0.250 0.260 ( R2التغير في قيمة)

 2.031 3.064 ( R2قيمة)ف( للتغير في)

 R2  0.045 0.005مستوي معنوية)ف(للتغير في

 
المؤسسية  القدرة  بمتغير  ترتبط  الشخصية  بالخصائص 

( متعدد  ارتباط  معامل 0.500قدره    (Rبمعامل  يشير  كما   ،
التحديد أن المتغيرات المستقلة)الشخصية فقط( مجتمعة تفسر  

المؤسسية.    % 25  نحو القدرة  متغير  في  المفسر  التباين  من 
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( جدول  في  النتائج  اتضح  3وباستعراض  األول  للنموذج   )
وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكل من )الدخل الشهري، عدد  
القدرة   متغير  علي  باالنتماء(  الشعور  التدريبية،  الدورات 

علي األقل، حيث كان    0.05المؤسسية عند مستوي معنوية  
-)معامالت االنحدار الجزئي المعياري علي الترتيب كما يلي

(، في حين أوضحت النتائج عدم  0.387، 0.211،  0.334
المستوي  )السن،  من  لكل  إحصائية  داللة  ذو  تأثير  وجود 
التعليمي، عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم، درجة الرضا  

 الوظيفي، االنفتاح الحضاري، التنظيم االداري(.
أ المتعدد كما  الهرمي  االنحدار  تحليل  نتائج  وضحت 

بالجدول)  المتغيرات 3الواردة  الذي يضم  الثاني  النموذج  ( أن 
المتعلقة بخصائص المدرسة باإلضافة الي المتغيرات المتعلقة  
دال   ككل  المستقلة  المتغيرات  اي  الشخصية  بالخصائص 

ككل   للنموذج  قيمة)ف(  بلغت  حيث  عند    2.846احصائيا 
معن المتغيرات    0.001وية  مستوي  اضافة  وان  األقل  علي 

المقدرة   في  ارتفاع  الي  أدي  المدرسة  بخصائص  المتعلقة 
  0.510التفسيرية للنموذج حيث بلغت قيمة معامل التحديد   

قدرها   معامل   0.260بزيادة  ويشير  األول،  بالنموذج  مقارنة 
الشخصية   المستقلة)المتغيرات  المتغيرات  أن  إلي  التحديد 

نحو  والمنظم تفسر  مجتمعة  المفسر   % 51ية(  التباين  من 
لمتغير القدرة المؤسسية، كما أوضحت النتائج وجود تأثير ذو  
الدورات   عدد  الشهري،  )الدخل  من  لكل  إحصائية  داللة 
متغير   علي  المشكالت(  اجمالي  التحتية،  البنية  التدريبية، 

علي األقل، حيث    0.05القدرة المؤسسية عند مستوي معنوية  
كما    كان الترتيب  علي  المعياري  الجزئي  االنحدار  معامالت 
حين  0.326-،  0.229،  0.227،  0.226-)يلي في   ،)

عند   إحصائية  داللة  ذو  تأثير  وجود  عدم  النتائج  أوضحت 
االحتمالي   والمستوي   0.05المستوي  )السن،  من  لكل 

ودرجة   التعليم،  مجال  في  الخبرة  سنوات  وعدد  التعليمي، 
وا الوظيفي،  االداري، الرضا  والتنظيم  الحضاري،  النفتاح 

للمدرسة،   السنوية  الميزانية  حجم  ومتوسط  باالنتماء،  الشعور 
والدور الخدمي واالجتماعي للمدرسة، وعمر المدرسة، ومدي 

والتنسيق  الفصل،  كثافة  ومتوسط  البشرية،  االمكانيات  كفاية 
 األفقي، والتنسيق الرأسي(علي متغير القدرة المؤسسية.

اال  العالقات  المتعلقة  ثانيا:  المتغيرات  بين  نحدارية 
بخصائص  المتعلقة  والمتغيرات  الشخصية  بالخصائص 
المدرسة)الخصائص المنظمية( كمتغيرات مستقلة ومتغير  

 الفاعلية التعليمية كمتغير تابع. 

المتعدد   الهرمي  االنحدار  تحليل  نتائج  جدول  أوضحت  في 
انه    ( للنموذج األول والذي يضم المتغيرات الشخصية فقط4)

للنموذج     1.314غير دال احصائيا، حيث بلغت قيمة )ف( 
االحتمالي   مستوي  عند  معنوية  غير  قيمة  وأن  0.05وهي   ،

بمتغير   ترتبط  الشخصية  بالخصائص  المتعلقة  المتغيرات 
( متعدد  ارتباط  بمعامل  التعليمية  ،  0.421قدره    (Rالفاعلية 

)ال المستقلة  المتغيرات  أن  التحديد  معامل  يشير  شخصية  كما 
نحو   تفسر  مجتمعة  في    %17.7فقط(  المفسر  التباين  من 

عدم وجود تأثير كما كشفت النتائج    ،متغير الفاعلية التعليمية.
ذو داللة احصائية للمتغيرات االتية: )السن، الدخل الشهري، 
المستوي التعليمي، عدد سنوات الخبرة في مجال التعليم، عدد  

، الدورات التدريبية، درجة الرضا الوظيفي، االنفتاح الحضاري 
قيمة  بلغت  حيث  باالنتماء(  الشعور  االداري،  التنظيم 
معامالت االنحدار الجزئي المعياري لهذه المتغيرات بالترتيب 

يلي) -،      0.185،  0.111،  0.037-،0.062كما 
الفاعلية  0.235،  0.188،  0.073،  0.191 متغير  علي   )

المستوي  عند  إحصائيا  معنوية  غير  قيمة  وهي  التعليمية 
األقل.0.05  االحتمالي تحليل   علي  نتائج  أوضحت  كما 

المتغيرات   أن  الثاني  للنموذج  المتعدد  الهرمي  االنحدار 
نحو   تفسر  والمنظمية(  )الشخصية،  من    % 36.7المستقلة 

اضافة   وان  التعليمية،  الفاعلية  متغير  في  المفسر  التباين 
المتغيرات المتعلقة بالخصائص المنظمية أدي الي ارتفاع في  

ا التحديد المقدرة  معامل  قيمة  بلغت  حيث  للنموذج  لتفسيرية 
مقارنة بالنموذج األول. 0.190بزيادة قدرها  0.367
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. نتائج تحليل االنحدار الخطي الهرمي للعالقة بين المتغيـرات المتعلقـة بالخصـائص الشخصـية والخصـائص  المنظميـة 4جدول
 ومتغير الفاعلية التعليمية

 النموذج الثاني  النموذج األول  

معامل   ت المتغيرا 
االنحدار  
 الجزئي 

معامل  
االنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 المعنوية 

معامل  
االنحدار  
 الجزئي 

معامل  
االنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

مستوي  قيمة )ت(
 المعنوية 

 0.946 0.068 0.012 0.101 0.725 0.354 0.062 0.520 السن

- الدخل الشهري  
0.008 

-
0.102 

-
0.683 

0.497 -0.006 -
0.072 

-0.483 0.631 

- المستوي التعليمي
0.980 

-
0.037 

-
0.253 

0.801 0.594 0.022 0.142 0.887 

 0.382 0.882 0.152 1.241 0.521 0.646 0.111 0.910 عدد سنوات الخبرة 

 0.202 1.293 0.168 0.749 0.144 1.478 0.185 0.828 عدد الدورات التدريبية

 0.692 0.398 0.070 0.691 0.162 1.415 0.235 2.310 الشعور باالنتماء 

- درجة الرضا الوظيفي 
1.372 

-
0.191 

-
1.289 

0.202 -1.141 -
0.159 

-1.042 0.302 

 0.466 0.735 0.102 1.149 0.602 0.525 0.073 0.828 االنفتاح الحضاري 

 0.431 0.794 0.120 1.161 0.225 1.226 0.188 1.821 التنظيم االداري 

 0.870 0.165 0.022 0.069 ـــ  ـــ  ـــ  ــ   عمر المدرسة

 0.564 0.581 0.075 0.317 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  متوسط كثافة الفصل 

- 0.030- ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  مدي كفاية االمكانيات البشرية 
0.254 

-1.134 0.262 

 0.257 1.146 0.241 0.000 ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  متوسط حجم الميزانية للمدرسة 

- 4.395- ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  تنسيق األفقيال
0.149 

-1.195 0.238 

 0.730 0.347 0.041 0.452 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التنسيق الرأسي 

- 0.282- ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الدور الخدمي للمدرسة 
0.033 

-0.234 0.816 

 0.443 0.773 0.109 0.174 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  البنية التحتية للمدرسة

- 0.348- ـــ  ــــ  ــــ  ـــ  درجة المعاناة من المشكالت 
0.379 

-2.572 0.013 

 1.589 1.314 قيمة )ف( للنموذج

 0.095 0.244 مستوي معنوية )ف(

 0.421 0.606 ( Rمعامل االرتباط المتعدد)

 0.177 0.367 ( R2معامل التحديد)

 0.177 0.190 ( R2التغير في قيمة)

 1.314 1.736 ( R2قيمة)ف( للتغير في)

 R2 0.244 0.104مستوي معنوية)ف(للتغيرفي

 
المتعدد في   الهرمي  وباستعراض ايضا نتائج تحليل االنحدار 

 ( إحصائية  4جدول  داللة  ذو  تأثير  وجود  الثاني  للنموذج   )
المشكالت(   من  المعاناة  )درجة  المشكالت  اجمالي  لمتغير 

علي    0.05غير الفاعلية التعليمية عند مستوي معنوية  علي مت
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-األقل، حيث بلغ معامل االنحدار الجزئي المعياري حوالي) 
ذو  (0.379 تأثير  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  حين  في   ،

االحتمالي   المستوي  عند  إحصائية  من    0.05داللة  لكل 
مجال   في  الخبرة  سنوات  عدد  التعليمي،  المستوي  )السن، 

البنية  التعليم،   التدريبية،  الدورات  عدد  الشهري،  الدخل 
التنظيم  التحتية،   الحضاري،  االنفتاح  الوظيفي،  الرضا  درجة 

السنوية   الميزانية  حجم  متوسط  باالنتماء،  الشعور  االداري، 
للمدرسة، الدور الخدمي واالجتماعي للمدرسة، عمر المدرسة،  

الفصل كثافة  متوسط  البشرية،  االمكانيات  كفاية  ،  مدي 
الفاعلية   متغير  علي  الرأسي(  التنسيق  األفقي،  التنسيق 

 التعليمية. 

المتعلقة   المتغيرات  بين  االنحدارية  العالقات  ثالثا: 
بخصائص  المتعلقة  والمتغيرات  الشخصية  بالخصائص 
مستقلة   كمتغيرات  المنظمية(  المدرسة)الخصائص 

 ومتغير معايير الجودة كمتغير تابع.
تحليل       نتائج  المتعدد  أوضحت  الهرمي   االنحدار 

الشخصية  5جدول) المتغيرات  يضم  والذي  األول  للنموذج   )
فقط  انه غير دال احصائيا، حيث بلغت قيمة )ف( للنموذج 

االحتمالي   1.731 المستوي  عند  معنوية  غير  قيمة  وهي 
، وأن المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية ترتبط 0.05

ا بمعامل  الجودة  معايير  )بمتغير  متعدد  قدره    (Rرتباط 
المستقلة    0.470 المتغيرات  أن  التحديد  معامل  يشير  كما   ،

نحو   تفسر  مجتمعة  فقط(  التباين   %22.1)الشخصية  من 
الجودة معايير  متغير  في  نحو  المفسر  من    %22.1تفسر 

 التباين المفسر في متغير معايير الجودة. 
المتعدد  الهرمي  االنحدار  تحليل  نتائج  وباستعراض 

اتضح  5ول)جد األول  للنموذج  داللة (  ذو  تأثير  وجود 
إحصائية لكل من )عدد الدورات التدريبية، الشعور باالنتماء( 

معنوية   مستوي  عند  الجودة  معايير  متغير  علي    0.05علي 
علي   المعياري  الجزئي  االنحدار  معامالت  كان  حيث  األقل، 

يلي كما  أوضحت  0.327،  0.213)الترتيب  حين  في   ،)
)السن،  النتائج   إحصائية لكل من  داللة  تأثير ذو  عدم وجود 

في  الخبرة  سنوات  عدد  الشهري،  الدخل  التعليمي،  المستوي 
الحضاري،   االنفتاح  الوظيفي،  الرضا  درجة  التعليم،  مجال 

 التنظيم االداري(.
المتعدد  الهرمي  االنحدار  تحليل  نتائج  أوضحت  كما 

المستق5جدول) المتغيرات  أن  الثاني  للنموذج  لة)الشخصية،  ( 
من التباين المفسر في متغير    %44.9والمنظمية( تفسر نحو  

بالخصائص  المتعلقة  المتغيرات  اضافة  وان  الجودة،  معايير 
المنظمية أدي الي ارتفاع في المقدرة التفسيرية للنموذج حيث  

التحديد   معامل  قيمة  قدرها    0.449بلغت    0.228بزيادة 
وباستعراض األول،  بالنموذج  تحليل    مقارنة  نتائج  ايضا 

داللة    االنحدار الهرمي المتعدد للنموذج الثاني وجود تأثير ذو
إحصائية لكل من )متغير عدد الدورات التدريبية، متغير درجة 
عند   الجودة  معايير  متغير  علي  المشكالت(  من  المعاناة 

معنوية   معامالت   0.05مستوي  بلغ  حيث  األقل،  علي 
لكل المعياري  الجزئي  يلي    االنحدار  الترتيب كما  علي  منهما 

النتائج عدم وجود  (0.386-،  0.210) ، في حين أوضحت 
لكل    0.05تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوي االحتمالي  

التعليمي، عدد سنوات الخبرة في مجال   من )السن، المستوي 
التحتية،  التعليم،   البنية   ، الشهري،  الرضا  الدخل  درجة 

الحضا االنفتاح  الشعور  الوظيفي،  االداري،  التنظيم  ري، 
الدور   للمدرسة،  السنوية  الميزانية  حجم  متوسط  باالنتماء، 
كفاية  مدي  المدرسة،  عمر  للمدرسة،  واالجتماعي  الخدمي 
األفقي،  التنسيق  الفصل،  كثافة  متوسط  البشرية،  االمكانيات 

 علي متغير معايير الجودة.  التنسيق الرأسي(

 



  ...فؤاد عبد اللطيف سالمة وأخرون.،: العوامل المحددة لمعايير جودة منظمات التعليم االساسي 

 

1223 

ر الخطي المتعدد للعالقة بين المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصـية والخصـائص  المنظميـة . نتائج تحليل االنحدا5جدول  
   ومتغير معايير الجودة

 النموذج الثاني  النموذج األول  

معامل   المتغيرات 
االنحدار  
 الجزئي 

معامل  
االنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 المعنوية 

معامل  
االنحدار  
 الجزئي 

معامل  
دار  االنح

الجزئي  
 المعياري 

مستوي  قيمة )ت(
 المعنوية 

 0.968 0.041 0.007 0.092 0.705 0.381 0.065 0.892 السن

- 0.029- الدخل الشهري  
0.220 

-
1.518 

0.134 -
0.020 

-
0.151 

-1.087 0.282 

- 2.755- المستوي التعليمي
0.063 

-
0.447 

0.657 -
2.344 

-
0.054 

-0.367 0.715 

 0.558 0.590 0.095 1.269 0.635 0.477 0.080 1.070 عدد سنوات الخبرة 

 0.089 1.733 0.210 1.536 0.068 1.748 0.213 1.560 عدد الدورات التدريبية

 0.428 0.799 0.132 2.122 0.048 2.021 0.327 5.261 الشعور باالنتماء 

- 2.458- درجة الرضا الوظيفي 
0.209 

-
1.449 

0.152 -
2.244 

-
0.191 

-1.341 0.186 

 0.660 0.443 0.057 1.058 0.765 0.300 0.041 0.755 االنفتاح الحضاري 

 0.452 0.758 0.107 1.694 0.218 1.245 0.186 2.948 التنظيم االداري 

- ــــ  ــــ  ـــ  ــ  عمر المدرسة 
0.052 

-
0.010 

-0.080 0.937 

 0.571 0.571 0.069 0.477 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  متوسط كثافة الفصل 

- ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  مدي كفاية االمكانيات البشرية 
0.024 

-
0.127 

-0.609 0.545 

 0.317 1.009 0.198 0.000 ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  متوسط حجم الميزانية للمدرسة 

- ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  التنسيق األفقي
4.069 

-
0.084 

-0.723 0.473 

- ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  التنسيق الرأسي 
0.006 

0.000 -0.003 0.998 

 0.739 0.335 0.045 0.617 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الدور الخدمي للمدرسة 

 0.191 1.326 0.175 0.455 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  البنية التحتية للمدرسة

- ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  درجة المعاناة من المشكالت 
0.580 

-
0.386 

-2.804 0.007 

 2.231 1.731 قيمة )ف( للنموذج

 0.012 0.094 ستوي معنوية )ف(م

 0.470 0.670 ( Rمعامل االرتباط المتعدد)

 0.221 0.449 ( R2معامل التحديد)

 0.221 0.228 ( R2التغير في قيمة)

 1.731 2.391 ( R2قيمة)ف( للتغير في)

 R2 0.094 0.024مستوي معنوية)ف(للتغير في
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     الثاني،  العدد،  12  مجلد  عمان،  سلطنة  وس،قاب   السلطان
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 عبد  وانعام    الحمزة،  عبدشرى  ب و   سلطان،  حجم  يوسف  الطائي،
  في   ودورها  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ(:  2007)  الزهرة متعب،

)  نموذج   باستخدام  المنظمي  التغيير دراسة (Jonesجونس   ،  
 . السادس العدد الحلة، نسيج معمل في تطبيقية

  تطبيق   نحو  المعلمين  آراء(:  2009عمر)  محمد  بن  فيصل  الطس،
  المرحلة   والبحث  المكتبة  مادة  تدريس  في  الشاملة  الجودة  معايير
 كلية  التدريس،  طرق   و  المناهج  قسم  جدة،  بمدينة  الثانوية
  العربية   المملكة  العالي،  التعليم  وزارة   القري،  أم  جامعة  التربية،

 السعودية 

  التعليم  جودة  في  المؤثرة  العوامل(:  2014  سالم)  محمود  الطالع،
  الجودة  معايير  ضوء  في  القنيطرة   محافظة  بمدارس  األساسي
 التربية،  كلية  التدريس،  وأصول  المناهج  قسم  دكتوراه،  الشاملة،

 السورية. العربية الجمهورية دمشق، جامعة

  المفاهيم،   -  التعليم  في  الجودة(.  2008)  محسن  سهيلة  الفتالوي، 
  دار   األولى،  الطبعة.  المسؤوليات  لمواصفات،ا  المعايير،

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر الشروق 

  الجودة  مؤتمر  في  كلمة(:  2003)  أمين   عبدالمطلب  القريطي،
  المؤتمر   جديدة،  أللفية  العربي  بالوطن  المعلم  إعداد  في  الشاملة
 والبحوث. الندوات كتاب حلوان، جامعة عشر، الحادي السنوي 

  و المناهج في مصطلحات(: 2010علي) السيد حمدم الكسباني،
 االسكندرية، للنشر، الدولية حورس  مؤسسة التدريس، طرق 

 .مصر

  نظام   معايير  تطبيق  واقع  (:2018اسماعيل)  محمد  اسامة  المقيد،
  بمحافظات   الحكومية  المدارس  في  المدرسي  واالعتماد  الجودة

  تربيةـ   ولاص  ماجستير،  المعلمين،  اداء  بمستوي   وعالقته  غزة
  والدراسات   العلمي  البحث  عمدة  التربية،  كلية  تربوية،  ادارة

   بغزة. االسالمية الجامعة العليا،

  اجتماعية   دراسة  (:2019حسين)  محمد  الرحمن  عبد  سعيد  صبيح،
  بمحافظة   االساسي  التعليم  بمدارس  الشاملة   الجودة  لمعايير
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 االقتصاد  قسم  ريفي،  مجتمع  شعبة  ماجستير،  الشرقية،
  الزقازيق. جامعة الزراعة، كلية الزراعي،

  وعبد   ،   البيالوي،  حسين  وحسن  عبدهللا،  أحمد  رشدي  طعيمة،
 البندرى،   ومحمد   الباقي،  عبد  ومصطفي  النقيب،  الرحمن
  بين   التعليم  في  الشاملة  الجودة  (:2006)سعيد  ومحسن
 ،1ط  والتطبيقات،  األسـس  االعتماد  ومعايير  التميز  مؤشرات 

 . عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار

  مؤسسات   في  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  واقع  (:2012يزيد)  قادة،
 سعيدة(،  والية  متوسطات   على  تطبيقية)دراسة    الجزائرية  التعليم

 أبو  جامعة  التجارية،  والعلوم  والتسيير  االقتصادية  العلوم  كلية
 الجمهورية   لميالع  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  بلغايد،  بكر

  الديمقراطية الجزائرية

 العربية  الموسوعة  (:2002صبري)  اسماعيل  ماهر  يوسف،
  الرشد،  مكتبة  والتعليم،  والتكنولوجيا   التربية  لمصطلحات

   الرياض.
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ABSTRACT 

Determining Factors of the Quality Standards of Basic Education 

Organizations in Desouk District of Kafr El- Sheikh Governorate 

Fouad Abd El-Latif Salama, Yousry Abd El Mawla Romeh, Khaled Tawfik El Feel,                      

Ahmed Ismail, Maha salah Ibrahim Abou El Khair 

This study aimed at identifying the most important 

determining factors of the quality standards of basic 

education organizations in  Desouk district of Kafr El-

Sheikh Governorate. The method of social  survey was 

used as an appropriate method for testing the 

assumptions of the current study and achieving its 

objectives as a descriptive and analytical study. The 

study was conducted in Desouk district of Kafr El-

Sheikh governorate, where a random sample of 72 

schools was selected. The sample included from 

primary schools 37 Arab government schools, 2 

language schools, and one private school, and from 

preparatory schools 29 Arab government schools, and 2 

language schools in addition to one private school. The 

field data to conduct the study have been collected by 

means of a questionnaire with personal interviews for 

72 managers of the selected schools. Descriptively 

some statistical methods were used as the arithmetic 

mean, standard deviation, percentages, and frequencies 

to describe the variables, and the Crombach's reliability 

coefficient (alpha) was used to estimate the consistency 

of the variables. Inferentially a hierarchical multiple 

regression analysis was used to determine the most 

important determinants of quality standards in basic 

education organizations, and (t, F) values were used to 

judge the significance. The results of the study found a 

statistically significant effect for each of the number of 

training courses the degree of problem suffering on the 

variable of quality standards at a level of significance of 

at least 0.05, and. The independent personal and 

organizational variables explained together about 44.9% 

of the variance of quality standards of basic education 

organizations. 

Key words: Basic Education – Quality of Basic 

Education organizations 

 

 


