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 و للها عافاهما ووالدتي والدي إلى العلم حب في وغرسا كبیرا ورعیاني یراصغ ربیاني من إلى  
  ٠٠٠٠ عمرهما في أطال

  . الكثیر أیدیهم علي تعلمت الذین............. األفاضل أساتذتي إلي

  إلى خطواتي كل في المساعدة لي وقدمت بجانبي وقفت من إلى

  الغالیة زوجتي

  أسامة وأبني جنى، أبنتى الكثیر وقتهم من وأخذت اجلي من ضحوا من إلى

  األعزاء أخوتي إلى واإلخالص والوفاء المحبة ید لي وقدموا ، مسیرتي في یواكب من إلى

    الجهد هذا اهدي جمیع هؤالء إلى  

  

  

 العمل هذا ثمرة أهدي إلیهم

  
  



 

راسة   ملخص ا
  : على ویحتوي

 .العربي الملخص -
 .نجلیزياإل   خصالمل -

  



عد          ُ  ،تطویره وضرورة دوره أهمیة على باإلجماع تحظى التي القضایا من التعلیم ی
 مع التعامل على القادر المصري اإلنسان بناء هو موضوعه ألن بكفاءته، واالرتقاء
 الوطني المستویین على متسارعة وتطورات تغیرات من یشهده وما العصر، معطیات
  .المنشودة وغایتها التنمیة وسیلة باعتباره اإلنسان هذا بناء إال لنا خیار وال والعالمي،

 تغیــرات حمــل خاصــة مصــر وفــي عامــة العربــي العــالم يفــ التعلــیم تطــویر فــإن لــذا
 مثــل التعلـیم فــي تحـدث التــي اإلیجابیـات مـن الكثیــر مقـدمتها فــي یـأتي الســنین عبـر إیجابیـة
 قــدرات وتطــویر البنــات، تعلــیم فــي طفــرة مــع والمتعلمــین الخــریجین أعــداد فــي الكبیــرة الزیــادة

 المرحلــــة معلمـــي تأهیـــل رنـــامجب مثـــل(  مــــنهم اآلالف مئـــات تـــدریب طریـــق عـــن المعلمـــین
 اســـتخدام ومحاولــة ،)المصـــریة الجامعــات بعـــض طبقتــه التـــي الجــامعي للمســـتوى االبتدائیــة

ــا  كــل. مدرســة كــل داخــل اآللــي الحاســب معامــل إنشــاء خــالل مــن المــدارس فــي التكنولوجی
 التكنولــوجي التطــویر مجــال فــي إیجابیــة نقلــة إلــى معینــة شــروط تحــت یــؤدي أن یمكــن ذلــك
دخــال الحدیثــة العلــوم تــدریس خــالل مــن  مــن فیهــا بمــا المــدارس فــي المتقدمــة التكنولوجیــا وإ

  .  متعددة ووسائط كمبیوتر أجهزة
 مـــن العدیــد یواجــه أنــه إال المصــري التعلــیم لتطـــویر جهــود مــن یبــذل ممــا وبــالرغم

  :  المثال سبیل على منها والسلبیات اإلخفاقات
 ظهـــور وكثـــرة الرســـمیة تعلـــیمال بمؤسســات المجتمـــع فئـــات بعـــض ثقـــة ضــعف -

 األهلیـــة بالمـــدارس الفصـــول كثافـــة انخفـــاض بســـبب وذلـــك األهلیـــة المـــدارس
  .  اإلنجلیزیة باللغة المقررات بعض وتدریس

ــــر المدرســــیة التقویــــة ومجموعــــات الخصوصــــیة الــــدروس مراكــــز انتشــــار -  وغی
 – ٢٠٠٥ الدراســي العـام فـي مصــري جنیـة ملیـار ١٢ تكلفــت والتـي المدرسـیة
 . م٢٠٠٦

 األنشـــطة وكــذلك والالصــفیة الصــفیة الطالبیـــة األنشــطة وكیــف كــم انخفــاض -
 اســتعداد وعــدم الواحــد الفصــل فــي التالمیــذ عــدد لكثــرة والالمنهجیــة المنهجیــة
 .  األنشطة لهذه المدارس



 مــا المصــریة المــدارس أن مــن المعاصــرة األدبیــات مــن العدیــد إلیــه أشــارت مــا -
 وهیاكلهـــــا ومناهجهـــــا فلســــفتها فـــــي تقلیدیــــةال الفكریـــــة المنظومــــة أســـــیرة زالــــت

دارتها  .وإ

 ضـمان مـن كـل مفهـوم تبني إلى عامة العالم اتجه وغیرها المشكالت هذه ولعالج
 فـي العمـل تقـود التـي المعـاییر، ووضـع بتحدیـد اهتمـام هنـاك وأصـبح ،دواالعتمـا الجـودة

 والمـؤتمرات نـدواتال مـن العدیـد مـن ذلـك ویتضـح والجامعي، الجامعي قبل التعلیم مؤسسات
ـــة الجـــودة أبعـــاد لمناقشـــة أقیمـــت التـــي ـــیم، مجـــال فـــي مبادئهـــا تطبیـــق وكیفی  أهـــم ومـــن التعل

"  عنـوان تحـت م٢٠٠٣ فـي عقـد والـذي حلوان جامعة التربیة، كلیة مؤتمر ذلك على األمثلة
ـــالوطن المعلـــم إعـــداد فـــي الشـــاملة الجـــودة ـــي ب ـــة العرب ـــع المـــؤتمر ،"جدیـــدة أللفی ـــوزراء الراب  ل
 اســـتراتیجیات"  عنـــوان تحـــت ٢٠٠٤ مـــایو بیـــروت فـــي عقـــد والـــذي العـــرب والتعلـــیم التربیـــة
 تحـت بفلسـطین المفتوحـة القـدس جامعـة ومـؤتمر ،"التعلیم في الشاملة الجودة لتحقیق التقویم
ـــوان ـــیم جـــودة" عن ـــذي" الجـــامعي قبـــل التعل ـــد وال ـــو ٥-٣ فـــي عق  كلیـــة ومـــؤتمر ،٢٠٠٤ یولی
 الـوطن فـي العـام التعلـیم مؤسسـات واعتمـاد جـودة"  عنوان تحت فیومال جامعة الثامن التربیة
 والنفسـیة، التربویـة للعلـوم السـعودیة الجمعیـة ومـؤتمر ،٢٠٠٧ مـایو فـي عقد والذي ،"العربي
" العــام التعلــیم فــي الجــودة"  عنــوان تحــت ، م٢٠٠٧ فــي عقــد والــذي ســعود، الملــك جامعــة
  .الجودة مجال في عقدت التي العدیدة المؤتمرات من وغیرها

 في الجودة بنظام األخذ أهمیة على أكدت التي الدراسات من العدید أیضاً  هناك
 نامیة، أو منها متقدمه الدول وبكل المستویات كافة على التعلیم لتحسین كمنطلق التعلیم

 معظم سعت حیث الدراسات هذه من أي من اقتصادي بشكل الجودة تحلیل یتم لم أنه إال
 بهذا باألخذ والتوصیة والمعاییر المؤشرات استخراج حیث من الجودة تناول إلى الدراسات

 الداخلیة الكفاءة وتحسین الجودة، نظام في التدریس هیئة أعضاء ودور التعلیم، في النظام
 والبعض للجودة الالزمة الكلفة قیاس حاول منها والبعض التعلیمیة، للمؤسسة والخارجیة

 ببعض المدرسة فعَّالیة عالقة ودراسة التعلیمیة، المؤسسة لیةفعَّا قیاس حاول اآلخر
 المعلم، وكفاءة المواطنة وسلوك الطالب وتحصیل الوظیفي الرضا مثل األخرى المتغیرات

 ضوء في التعلیمیة المؤسسة فعَّالیة تحلیل تناولت التي الدراسات في قلة هناك أن إال
  : التالي الرئیس التساؤل عن اإلجابة إلى راسةالد هذه تسعى ثم ومن لها، الموجهة الكلفة



 االساسي التعلیم بمدارس واالعتماد التعلیم جودة لضمان الموجهة الكلفة فعَّالیة مدى ما
  العربیة؟ مصر بجمهوریة

  :في تتمثل والتي فرعیة أسئلة عدة التساؤل هذا من ویتفرع
 مصـــر جمهوریـــةب وواقعــه وأهدافـــه وفلســـفته المصــري األساســـي التعلـــیم ماهیــة .١

   العربیة؟
 األساسي؟ التعلیم بمرحلة واالعتماد الجودة ضمان عملیتي واقع ما .٢
   التعلیم؟ مجال في استخدامه وكیفیة الفعالیة – الكلفة أسلوب ماهیة .٣
 قیاسها؟ یمكن وكیف األساسي، التعلیم مدرسة فعَّالیة ماهیة .٤
ــــــیم ارسبمــــــد واالعتمــــــاد الجــــــودة لضــــــمان الموجهــــــة الكلفــــــة فعَّالیــــــة مــــــا .٥  التعل

   االساسي؟
 ممكنــة كلفــة بأقــل فعَّالیــة أقصــى لتحقیــق اتخاذهــا یجــب التــي اآللیــات أهــم مــا .٦

   العربیة؟ مصر بجمهوریة االساسي للتعلیم
  :  الدراسة أهداف

  : في تتمثل الدراسة أهداف أن یلحظ سبق ما خالل من
 وواقعه وأهدافه وفلسفته المصري األساسي التعلیم مفهوم على التعرف. 
 األساســي التعلــیم بمرحلــة واالعتمـاد الجــودة ضــمان عملیتـي واقــع الضــوء إلقـاء 

  .العربیة مصر بجمهوریة
 التعلیم في تطبیقه وكیفیة الفعالیة – الكلفة تحلیل أسلوب هیة ما تعرف. 
 قیاسها وكیفیة األساسي التعلیم مدرسة فعالیة هیة ما تعرف. 
 بمــدارس واالعتمــاد الجــودة ضــمان تحقیــق نحــو الموجهــة الكلفــة فعَّالیــة تحلیــل 

 . األساسي التعلیم مرحلة
 مدرســیة فعَّالیــة أقصــى لتحقیــق اتخاذهــا یجــب التــي اآللیــات أهــم إلــى التوصـل 

 .  ممكنة كلفة بأقل



  :  الدراسة أھمیة
 الكلفـــة وفعالیـــة األساســـي التعلـــیم وهـــو موضـــوعها أهمیـــة مـــن الدراســـة أهمیـــة تنبـــع

  :یلي فیما الدراسة أهمیة تتمثل ثم ومن هواعتماد جودته لضمان الموجهة
  :في وتتمثل النظریة األهمیة: أوالً 

 فـي التعلـیم حـال علـى تسیطر التي القضیة أنها حیث واعتماده التعلیم جودة أهمیة 
 .  االعتماد معاییر استیفاء نحو تسعى تعلیمیة مؤسسة فكل الحاضر، الوقت

 لمـــــوارد األمثــــل االســـــتغالل ونحــــ خطـــــوة یحقــــق قـــــد نظریــــاً  إســـــهاماً  الدراســــة تعــــد 
مكانیاتها التعلیمیة المؤسسات  .  المادیة وإ

 جـــودة ضــمان لتحقیـــق الموجهــة الكلفــة دراســـة تناولــت التــي العربیـــة الدراســات قلــة 
 .التعلیمیة العملیة

  :في وتتمثل التطبیقیة األهمیة: ثانیاً 
 أهدافها تحقیق في المؤسسات معظم أمام العائق فهو التمویل جانب أهمیة  .  
 التعلـیم جـودة بشـئون المعنیـین القـرار لصـانعي المعلومات من قدر الدراسة توفر قد 

  .المجال في والباحثین والمهتمین والخبراء واعتماده
  :  وأدواتھا الدراسة منھج

 وصـــف یـــتم ســـوف خاللـــه مـــن الـــذي الوصـــفي؛ المـــنهج علـــى الدراســـة هـــذه تعتمـــد
 واالعتمــاد الجــودة ضــمان لعملیتــي الموجهــة كلفــةال المــدارس جــودة لضــمان الحــالي الوضــع

 التــي اآللیــات أهــم إلــى للتوصــل الوضــع تحلیــل یــتم المــنهج هــذا إطــار وفــي المــدارس، بهــذه
  .فعَّالیة أقصى لتحقیق للجودة الموجهة للكلفة األمثل االستغالل تحقق

 في الیةالفعَّ  تحلیل في الفعَّالیة - الكلفة أسلوب على االعتماد تم ذلك ولتحقیق 
 غیر والمدارس المعتمدة المدارس بمقارنة وذلك الجودة لضمان الموجهة الكلفة ضوء

 هذه في واالعتماد الجودة ضمان عملیتي لتحلیل األساسي التعلیم بمرحلة المعتمدة
 إلى باإلضافة مالحظة وبطاقة شخصیة ومقابالت باستبانة الباحث ویستعین المدارس،

  .لتعلیمیةا بالمؤسسات الوثائق فحص



  :  الدراسة حدود
  :یلي فیما الدراسة حدود تتمثل

  :الجغرافیا الحدود: أوالً 
 الحكومیــــة األساســــي التعلــــیم مــــدارس مــــن ممثلــــة عینــــة علــــى الدراســــة تطبیــــق تــــم

ـــر المعتمـــدة ـــاهرة بمحـــافظتي المعتمـــدة وغی ـــوم؛ الق ـــل حیـــث والفی ـــوم محافظـــة تمث  نمـــوذج الفی
 .الكبرى للمحافظات نموذج قاهرةال ومحافظة اإلقلیمیة، للمحافظات

  :الزمنیة الحدود: ثانیاً 
  .٢١/٣/٢٠١٣ إلى ١٠/٢/٢٠١٣ من الفترة في المیدانیة الدراسة أدوات تطبیق تم

  :الموضوعیة الحدود: ثالثاً 
 المدرســـة خصـــائص اســـتخدام علـــى المدرســـة لفعَّالیـــة قیاســـها فـــي الدراســـة تقتصـــر

ــة الــة المــدارس متالزمــات( الفعَّال  قــي األخــرى النمــاذج لصــعوبة نظــراً  ذلــك فــي) الســبعة الفعً
 الدراســــة مـــن الخــــامس الفصـــل یتناولــــه مـــا وهـــذا المصــــري المجتمـــع لطبیعــــة طبقـــاً  القیـــاس
  .  بالتحلیل

  :  الدراسة إجراءات
  :  یلي فیما الدراسة إجراءات تتلخص

 الدراســــــة وأهــــــداف مشــــــكلة خــــــالل مــــــن للدراســــــة العــــــام اإلطــــــار اســــــتعراض - ١
جراءات السابقة والدراسات اسةالدر  ومصطلحات  .  الدراسة وإ

ــیم تنــاول - ٢  یتعــرض التــي والمشــكالت وأهمیتــه أهدافــه، مهفومــه، األساســي التعل
 الســؤال عــن إجابــة الفصــل هــذا ویعــد. العربیــة مصــر بجمهوریــة وواقعــه إلیهــا،
  .  للدراسة األول

 األساســــي التعلــــیم بمرحلــــة واالعتمــــاد الجــــودة ضــــمان عملیتــــي واقــــع تحلیــــل  - ٣
 إجابـة الفصـل وهـذا العالمیـة، النمـاذج بأحـد ومقارنتـه العربیـة مصـر جمهوریةب

 .للدراسة الثاني السؤال عن

 مــدارس بــبعض واالعتمـاد التعلــیم جـودة لنظــام الفعَّالیــة -الكلفـة أســلوب تحلیـل - ٤
 الفصـل وهـذا تطبیقـه، وكیفیـة العربیة مصر بجمهوریة األساسي التعلیم مرحلة
 .للدراسة ثالثال السؤال عن إجابة



 قیاســــها وأســــالیب مفهومهــــا األساســــي التعلــــیم مدرســــة فعَّالیــــة هیــــة مــــا تنــــاول - ٥
 .  للدراسة الرابع السؤال عن إجابة الفصل هذا ویعد بالتحلیل،

 المعتمــــدة األساســــي التعلــــیم مــــدارس فعَّالیــــة علــــى للوقــــوف المیدانیــــة الدراســــة - ٦
 عــــن إجابــــة الفصــــل هــــذا ویعــــد. المعتمــــدة غیــــر المــــدارس بفعَّالیــــة ومقارنتهــــا

 .للدراسة الخامس السؤال

 لضــمان الموجهـة للكلفــة األمثـل االسـتغالل تمكــن التـي اآللیــات ألهـم التوصـل - ٧
 عــن إجابــة هــذا ویعــد. واعتمادهــا المصــري األساســي التعلــیم بمــدارس الجــودة
  .للدراسة واألخیر السادس السؤال

  الدراسة نتائج خالصة
  فیما یلي: راسةالدأهم ما توصلت إلیه  تلخیص یمكن
الفلسفة التي تقوم علیها عملیة االعتماد ال تمیز بین مدرسة معتمدة ومدرسة غیر  :أوالً 

معتمدة، فبعد عملیة االعتماد تظل طریقة  التعامل مع المدرسة المعتمدة مثل 
المدرسة غیر المعتمدة، حیث تخضع لطریقة المصبات في التحاق التالمیذ بها 

فرض علیها قبول تالمیذ من مدرسة بعینها، وتخریجهم منها، بمعن ُ ى أن المدرسة ی
فرض علیها التحاق خریجیها بمدارس بعینها مثلها مثل أي مدرسة، كذلك  كذلك یُ

ال یدخل فیه مبدأ  موضوعلیس هناك حریة للطالب لاللتحاق بالمدرسة المعتمدة. فال
فرض علیه ُ مدرسة المنطقة أو الحي.  المنافسة فكل تلمیذ طبقًا للمنطقة المتواجد بها ی

فرض  ُ علِمیها عند احتیاجها لذلك بل ی كذلك لیس من حق المدرسة المعتمدة اختیار مُ
م من  علِ علیها من قبل اإلدارة التعلیمیة ومن الممكن عند حدوث فائض أن یتم نقل مُ
مدرسة معتمدة إلى أخرى غیر معتمدة. ومن ثم ال تحصل المدرسة المعتمدة على 

  غیر المعتمدة لیصبح االعتماد هدف للتنافس. لمدارسصها عن اممیزات تخ
حدد من قبل إدارة المدرسة في بنود معینة،  :ثانیاً  طریقة الصرف من میزانیة المدرسة مُ

، أو معمل للعلوم بل كل  وغیر مسموح لمدیر المدرسة بتطویر معمل للكمبیوتر مثًال
ي المیزانیة یتم تحویلها إلى في اإلصالحات فقط وباق تدخلالمصاریف ال بد أن 

اإلدارة التعلیمیة. فمن الجدیر بالذكر أن مدرسة معتمدة لم تستطیع شراء مجسمات 



كوسائل تعلیمیة ألن ذلك ال یدخل في بنود الصرف، وتم حصولها على االعتماد 
  بدون تطویر وسائلها التعلیمیة.

قق زیادة في الفعالیة التعلیمیة ألربع تبین من خالل تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة تح :ثالثاً 
مدارس معتمدة، بینما لم تحقق الكلفة زیادة في الفعَّالیة ألربع مدارس أیضًا ( 
مدارس: عمر بن الخطاب بروبیل، مدرسة النصر اإلعدادیة بنات، مدرسة الدكتور 
 طه حسین اإلبتدائیة، مدرسة الشهید محمد حسین الذهبي)، أي أنه یمكن القول إلى

الفعالیة بالنسبة لعملیة  –أن نسبة النجاح في تحقیق مستوى عال من الكلفة 
للكلفة المنفقة من قبل المدرسة  النسبة%، وهي نسبة ضعیفة ب٥٠االعتماد هي 

  واإلدارة التعلیمیة.
  وجود قصور مشترك بین العدید من المدارس المعتمدة عینة الدراسة تتمثل في. :رابعاً 

 علِمین داخل مناقشة إدارة  قلة المدرسة لممارسات المدارس الناجحة مع المُ
 المدرسة لوضعها في االعتبار أثناء العمل.

 مورلتعلیم أولیاء األ - إال لم یكن انعدام هذه الفرص - الفرص المتاحة  قلة 
 كیفیة مساعدة أوالدهم للنجاح في المدرسة.

 مدرسةالمتبادل بین األسرة وال لاالتصا ضعف. 
 المیدانیة المرتبطة بالتعلیم داخل الفصول الدراسیة.الرحالت  قلة 
 علِمون للتقنیات الحدیثة إلبراز نقاط القوة والضعف لدى  ضعف استخدام المُ

 التالمیذ.
 الفرص المتاحة لتعلیم التالمیذ كیفیة تقویم أدائهم. قلة 

  الدراسة فیما یلي: مقترحاتثم یمكن عرض  بعض  ومن
عملیة االعتماد على وضع امتیازات للمدرسة التي  فةلسالعمل على أن تقوم ف :أوالً 

وحریة قبول  نتحصل على االعتماد مثل حریة االلتحاق بها للتالمیذ المتمیزی
علِمي  علِمیها، كذلك وجود امتیاز مادي لمُ المدرسة لتالمیذها، وحریة اختیارها لمُ

دارة المدرسة یضاف على المرتب.   وإ



ة سواء كانت معتمدة أو غیر معتمدة في صرف بعض من إعطاء الفرصة للمدرس :ثانیاً 
الوسائل  طویرمیزانیتها على تطویر معامل الكمبیوتر ومعامل العلوم وكذلك ت

  التعلیمیة.
زمنیة محددة  فترةعقوبات معینة على المدرسة التي ال تنمي من نفسها في  وضع: ثالثاً 

من أجله المدارس، ومن للوصول لالعتماد. حتى یصبح هناك ثواب وعقاب تتنافس 
  ثم یتم تحسین العملیة التعلیمیة ككل.

االهتمام بما یلي من أجل التغلب على ما جاء في الدراسة المیدانیة من بعض  :رابعاً 
  :هاالسلبیات من

 فرص لتعلیم التالمیذ كیفیة تقویم أدائهم. توفیر 
 اسیة.على تطبیق استراتیجیات التعلم التعاوني داخل الفصول الدر  العمل 
 فرص للتالمیذ الستخدام الكمبیوتر داخل المدرسة من خالل زیادة  توفیر

 عدد معامل الكمبیوتر.
 علِم بتصحیح الواجبات المنزلیة خاصة في المرحلة  الحرص على قیام المُ

 اإلعدادیة، ومناقشة حلول هذه الواجبات داخل الفصل الدراسي.
 افة عصیر مع قطعة الفطیر وجبة غذائیة أفضل مما تقدم حالیًا بإض توفیر

 جبةالتي یحصل علیها تالمیذ التعلیم االبتدائي، كذلك تعمیم توفیر الو 
 وخاصة في المناطق الفقیرة. ألساسيالغذائیة على مرحلتي التعلیم ا

 
  


