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  التقديرو الشكر
الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات ذو المنة واإلكرام، والصالة والسالم على النبي 

به إلى یوم الدین المصطفي معلم البشریة سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على در 
  .وبعد

بدایة الشكر والفضل كله هللا ذو الفضل والمنة على نعمه التي ال تعد وال تحصى وأشكره 
، راجیة منه عز وجل أن یجعلها من  العلي  القدیر على فضله أن یسر لي إتمام هذه الدراسة

  العلم النافع.

ذا المنطلق یطیب لي أن أتقدم من ه "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس"یقول رسولنا الكریم: 
في إتمام هذه الدراسة المتواضعة، ولو كنت أعلم فوق الشكر منزلة  أهمبالشكر الجزیل لكل من س

، فبفضل اهللا وعونه تم إنجاز هذه الدراسة،  آلتیت بها ولكن ثناء الناس على جمیلهم عرفان
لعرفان لمن كانت لهم آیاد بیضاء بأسمى آیات الفضل وا أتقدمواعترافًا في نسب الفضل إلى أهله 

على هذا العمل وتعهدوه منذ أن كان فكرة حتى أثمر نباته بإذن ربه ، وأخص بالشكر والتقدیر 
فخرنا جمیعًا األستاذ و  لجنة اإلشراف وعلى رأسها علم من أعالم التربیة بمصر والوطن العربي

 – سوهاججامعة  التربیةبكلیة  فرغالمتأصول التربیة  أستاذ خلف محمد أحمد البحیري /الدكتور
،و على ما شملني به  ُ لي من متابعةٍ مستمرٍة اله ْ كرمٍ ، فوجدت في سیادته و  عطفٍ من على ما ًأو

أدعو اهللا العلي القدیر أن و  عطائه المتجدد ،و  سیظل نعم األستاذ بعلمهو  سعة الصدر ، فكان ،
 الستر ف الدنیاو  العافیةو  یمتعه بالصحةو  یؤتیه حسن الثواب في الدارین ،و  یبارك له في علمه

أستاذ خدیجة عبد العزیز علي إبراهیم   /كما أتقدم بخالص شكري وتقدیري للدكتورة اآلخرة ،و 
،التي أشهد لها بالفضل وحسن الخلق ولین  سوهاججامعة  التربیةبكلیة المساعد أصول التربیة 

قتها حتى خرج البحث على أكمل وجه الكالم والتواضع فهي لم تبخل على من فیض خبرتها وو 
 ممكن ، أسأل اهللا أن یبارك لها في عمرها وأسرتها ،وأن یفتح علیها من فتوحات المعرفة والعلم .

ومن إتمام النعمة على الباحثة أن قید اهللا عز وجل لمناقشة هذا البحث عالمیین جلیلین 
من ضیق وقتهما وكثرة مسئولیاتهما وأستاذین فاضلین حین قبال بمناقشة هذا العمل على الرغم 

السید سالمة  /العلمیة ،أتقدم إلیهما  بأسمى آیات الشكر والعرفان سعادة األستاذ الدكتور
مقرر اللجنة الدائمة ألصول و  ، دمیاطبكلیة التربیة جامعة المتفرغ أستاذ أصول التربیة  الخمیسي

مكان وكتاباته الفكریة یتربى علیها  سیرته العلمیة تسبقه في كلالتخطیط التربوي و  التربیة
وأسأل اهللا أن  الباحثون ، عرف بغزیر العلم ودقة النظر ولین الكالم جزاه اهللا عني خیر الجزاء ،

نه لمن دواعي فخريو  یمتعه الصحة والعافیة ، ٕ اعتزازي أن یوافق على مناقشة هذه الرسالة و  ا



 
 ه  

الهاللي الشربیني  /األستاذ الدكتور م السابق التعلیو  سعادة معالي وزیر التربیةالعالم الجلیل 
المنصورة رغم مشاغله المتعددة ؛ لیسهم  بكلیة التربیة جامعةالمتفرغ أستاذ أصول التربیة  الهاللي
كتب اهللا ذلك في و  آرائه السدیدة في إثراء هذه الدراسة ، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء ،و  بأفكاره

ثري و  عند حسن ظنه ، عاملًة بمالحظاتهأعده أن أكون و  میزان حسناته ، ُ منفذةً لتوجیهاته بما ی
 یغني خصوصیاتها . و  هذه الدراسة

لْ من قال اهللا فیهم كما أتقدم بشكر خاص إلى  ُق َ ةِ و َ م ْ نَ الرَّح لِّ مِ َ الذُّ اح َن َ ا ج َ م ُ ه ْ َل فِض اخْ َ :" و
ا "  ً یر غِ َ انِي ص َ بَّی َ ا ر َ م ا كَ َ م ُ ه ْ م َ ح ْ بِّ ار َ والدتي التي صبرت وضحت وعانت من  إلى ﴾٢٤اإلسراء﴿ ر

أجلنا كثیرًا أسأل اهللا أن یبارك لها وأن یرزقنا برها ، كما ال أنسى في هذا المقام أن أرسل دمعة 
دعو اهللا له بالمغفرة والرحمة وأشهد اهللا أني أجد أثر دعواته  لي في كل أمن القلب لروح والدي 
لِینَ "مكما أشكر من قال اهللا فیهخطوة من خطواتي ،  اِب تََق ُ رٍ م ُ ر ُ ىٰ س َل َ ا ع اًن َ و خْ ﴾ ٤٧الحجر﴿ " ِإ

محمد فقد تحمل معي وأخص بالشكر أخي  أخوتي وجمیع أحبتي ومن وقف بجانبي ودعمني
، وأیضًا الثانیة  يفهم لي أسرت قلفاو االبتدائیة ص بالشكر أصدقائي بمدرسةكما أخ ،الكثیر 

قسم عبد الباسط محمد دیاب رئیس  الدكتورستاذ أللوالشكر كل الشكر ، أبناء إخوتي قطعة قلبي
  مواصلة الدراسة . إلىالتربیة المقارنة بكلیة التربیة بجامعة سوهاج الذي دفعني 

على ما  سوهاججامعة  التربیةلقسم أصول التربیة بكلیة  ویسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدیر
الفرصة لي في استكمال دراستي  یبذلونه من جهد ومشقة في مساعدة الباحثین ، وعلى إتاحة

خراج هذه الدراسة إلى النور. ٕ  الجامعیة العلیا فیها، وا

وأقدم شكري وتقدیري إلى جمیع األساتذة الذین تفضلوا بتحكیم أداة الدراسة، وأبدوا ملحوظاتهم 
خراجها في صورتها النهائیة . ٕ   القیمة نحوها ، وكان لهم الفضل في توجیهها ألغراض البحث وا

یرًا یعلم اهللا ما قضیت في هذا البحث ،وما تحملته فیه من مشقة حتى خرج على هذا وأخ
ن كان غیر ذلك فمن ذا  ما أساء من قط ومن له الحسنى  ٕ الوجه ، فإن كان حسنًا فالحمد هللا ،وا
فقط، فمني التقصیر والخلل وال أعفي نفسي من الخطأ أو النسیان ، وحسبي أني اجتهدت فیما 

 من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم الوكیل .قصرت واهللا 
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 مستخلص الدراسة

المعتمدة في محافظة  األطفالالتعلیمي لمؤسسات ریاض  األداءتقییم تدور الدراسة الحالیة حول 
 ،المتوازن األداءبطاقة و  ستة سیجما أسلوبسوهاج باستخدام النموذج التكاملي المقترح بین 

الوقوف على معاییر ، المؤسسات التعلیمیة أداءجاهات الحدیثة لتقییم التعرف على االتواستهدفت 
وضع معاییر النموذج التكاملي المقترح بین ، المتوازن األداءمعاییر بطاقة و  ستة سیجما أسلوب
 األطفالالتعلیمي لمؤسسات ریاض  األداءالمتوازن لتقییم  األداءبطاقة و  ستة سیجما أسلوب

ف على واقع النموذج التكاملي المقترح مع وضع مجموعة من الوقو ، المعتمدة في مصر
  .المقترحات لتفعیل تطبیق النموذج التكاملي المقترح

، واعتمدت الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم لطبیعة الدراسة الحالیة
) ثالثون روضة من ٣٠استمارة كأداة للدراسة طبقت على عینة قوامها( إعدادوقامت الباحثة ب

بِّقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ، روضات محافظة سوهاج المعتمدة وُط
مقابالت شخصیة غیر مقننة مع منسقي الجودة  إجراءكما قامت الباحثة ب، م ٢٠١٨ - ٢٠١٧

  .بالروضات
  ھا ما یلي:أھموتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من 

 العملیات، ) معاییر هى المستفیدون٥یتكون من (و  ذج التكاملي المقترحالنمو  إعداد ،
) مؤشرات ١٠اشتمل كل معیار على (و  ،اإلداریةو  الموارد المالیة، العاملون، المتعلم
 .تعلیمیة

   باستخدام النموذج التكاملي المقترح في محافظة  األطفالمؤسسات ریاض  أداءتم تقییم
لكن بنسب مختلفة و  مؤشراته توجد بهذه المؤسساتو  نموذج المقترحسوهاج وتبین أن معاییر ال

  بعضها یحتاج إلى التطویر. 
 والمقترحات: التوصیات

المقترحات الالزمة لتفعیل تطبیق و  وفي نهایة الرسالة قدمت الباحثة مجموعة من التوصیات
 . في محافظة سوهاج األطفالالنموذج التكاملي المقترح بمؤسسات ریاض 
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Abstract 

The Present study is an attempt to evaluate the educational performance 
of the accredited kindergartens in Sohag governorate using the proposed 
integrated model between the six-sigma technique and the balanced 
scorecard. It aims to identify the most significant modern trends to 
evaluating the performance of the educational institutions, investigate the 
criteria of the six-sigma technique and the balanced scorecard, and set 
some criteria for the proposed integrated model between the six-sigma 
technique and the balanced scorecard to evaluate the educational 
performance of the accredited kindergartens. It also aims to investigate 
the reality of the proposed integrated model and to make a set of 
suggestions to activate its application. The problem of the study 
addressed proposing an integrated model between the six-sigma 
technique and the balanced scorecard to evaluate the educational 
performance of the accredited kindergartens in Egypt. It adopted the 
descriptive method as the most appropriate to its nature. The researcher 
prepared and applied a questionnaire to a sample of (30) accredited 
kindergartens in Sohag in the second semester of the academic year 2017-
2018. Additionally, she conducted unstructured interviews with the quality 
coordinators. 

Many results were concluded, including: 
 It developed the proposed integrated model, comprising (5) criteria, 

namely the stakeholders, operations, learners, staff, and financial and 
administrative resources. Each criterion includes (10) educational 
indicators. 

  The kindergartens’ performance was evaluated using the proposed 
integrated model in Sohag. The study concluded that the criteria and 
indicators of the proposed model exist in the kindergartens, but in 
different degrees. Therefore, it shall be developed.  

Recommendations and Suggestions 
The study was concluded with making a set of recommendations and 

suggestions to activate the application of the proposed integrated model 
in the kindergartens of Sohag governorate. 


