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Abstract 

        The study dealt with the importance of the professional 

performance of the social worker in the light of quality and 

accreditation standards, and the importance of evaluation as one of the 

most important professional processes of working with groups. the 

study aimed at determining the level of professional performance of 

social worker with students groups in the credit primary schools. study 

was applied in (5) accredited schools of basic education at Damanhour 

Educational Administration in Beheira Governorate. The serve  

included (13) social workers and (60) members of the quality team in 

these schools The results showed that the level of behavioral 

commitment of the specialist is between medium or good, the level of 

communication with parents is between less or medium , the level of 

investment of available resources is between less or medium , the level 
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of service of the specialist to the students is medium, and the level of 

interaction with the school team is medium. The study recommended a 

set of proposals to improve the quality of professional performance of 

working with groups in accredited schools 

.Keywords:Evaluation- Professional Performance – Primary Education 

- quality and accreditation standards .  
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 المعتمدةمدارس التعليم األساسى 

 المدرسة
المرحلة 

 التعليمية

أو التجديد  قرار االعتمادوتاريخ رقم 

 من الهيئة القومية

عدد 

 األخصائيين

عدد 

 الفريق

عمرو بن العاص 

 الرسمية لغات
 23 3 23222/22/22/2222 االبتدائية

إسماعيل الحبروك 

 الرسمية لغات
 22 3 22222/2/3/2222 االبتدائية

الراهبات 

 الفرنسيسكانيات بنات
 23 3 22322/22/2/2222 االبتدائية

عمرو بن العاص 

 الرسمية لغات
 22 2 2222/32/3/2222 اإلعدادية

إسماعيل الحبروك 

 الرسمية لغات
 22 2 22222/22/2/2222 اإلعدادية

 22 23   اإلجمالي
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 المؤسسة

 النوع

 المجموع المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 % ك % ك % ك

 %2312 3 %22 2 %2212 2 ذكر

 %2212 22 %22 2 %2212 2 أنثى

 111 11 111 8 111 9 المجموع

 المعيارىاالنحراف  لمتوسط الحسابىا العمر

19.7 6.11 

 المؤسسة

 المؤهل العلمى

 المجموع المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 % ك % ك % ك

 %2312 2 %222 2 %3313 3 بكالوريوس خدمة اجتماعية

 %212 2 - - %2212 2 اجتماع آدابليسانس 

 %3212 2 - - %2212 2 دبلوم خدمة اجتماعية

 111 11 111 8 111 9 المجموع
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 الترتيب % ك عدد الدورات التدريبية

 2 %3212 2 دورات 2أقل من 

2- 2 2212% 2 

 3 %2312 3 دورات فأكثر 22

  %111 11 المجموع
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 مؤسسةال     

 النوع     

 المجموع المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 % ك % ك % ك

 2313 22 2212 22 %2212 22 ذكر

 %2212 32 2212 23 2213 22 أنثى

 111 61 111 18 111 16 المجموع

 المؤسسة     

 المؤهل    

 المجموع المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 % ك % ك % ك

 %2212 32 %22 22 %2212 22 بكالوريوس تربية

 %2213 22 %3313 2 %22 2 ليسانس آداب

 %22 2 %2212 2 %2312 2 مؤهالت أخرى

 111 61 111 18 111 16 المجموع
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 المؤسسة     

 الوظيفة    

 المجموع المرحلة اإلعدادية المرحلة االبتدائية

 % ك % ك % ك

 %2133 2 %2133 2 %2133 3 مدير 

 %2133 2 %2133 2 %2133 3 وكيل 

 %22 32 %22 22 %22 22 منسق مجال جوده

 %2133 2 %2133 2 %2133 3 أخصائى نفسى

 %2212 22 %2212 2 %2212 2 ءعضو بمجلس األمنا

 111 61 111 18 111 16 المجموع

 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 ماحد
 ال

2 
أهتم بالحضور اليومي لطابور 

 الصباح
 2 قوى 2122 32 - 2 2

2 
أتعاون مع زمالئى بالمدرسة إلنجاز 

 األعمال
 2 قوى 2122 32 2 3 2

 2 متوسط 2132 32 3 3 2 أشعر بأهمية دورى داخل المدرسة 3

2 
أبادر بتقديم المساعدة لمن يلجأ إلى 

 بالمدرسة
 2 قوى 2123 33 2 2 2

 2 قوى 2122 32 - 3 22 أحب جميع زمالئى داخل المدرسة 2

 م2 قوى 2122 32 - 2 2 ن بأهمية التقييم الذاتى لألعمالأؤم 2

  قوى 1.26 111 7 19 21 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
أستقبل أولياء األمور يومياً داخل 

 المدرسة
 2 متوسط 2122 22 3 2 2

2 
عالقتى جيدة بأعضاء مجلس 

 األمناء
 3 متوسط 2123 22 2 2 2

3 
أقوم بشرح وظيفة المدرسة ألولياء 

 دعت الضرورة األمور كلما
 2 متوسط 2 22 2 3 2

2 
يستشيرني رئيس مجلس األمناء فى 

 العديد من األمور
 2 قوى 2123 33 - 2 2

 2 متوسط 2122 22 22 2 3 أنظم ملتقى سنوى ألولياء األمور 2

2 
أحفز أولياء األمور للمشاركة فى 

 تطوير المدرسة
 2 قوى 2122 32 - 2 2

  متوسط 1.19 171 19 14 11 ـــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــ
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 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
أعمل جاهداً على استثمار الموارد 

 بشكل صحيح
 2 متوسط 2122 22 3 2 2

2 
عالقتى قوية برجال األعمال 

 بالمجتمع المحلى
 2 متوسط 2122 22 2 2 3

3 

أسعى لتمكين المدرسة من استثمار 

إمكانيات المجتمع المحلى فى خدمة 

 ةالعملية التعليمي

 3 متوسط 2122 22 3 2 2

2 
لزيارات المتبادلة مع أنظم دائماً ا

 المؤسسات المحيطة
 2 متوسط 2 22 2 2 2

2 
تطوير اإلمكانات البشرية ضرورية 

 لنجاح المدرسة فى تحقيق رسالتها
 2 قوى 2122 32 2 2 22

2 
أنظم بعض األنشطة الطالبية فى 

 المؤسسات المحيطة بالمدرسة
 2 قوى 2122 32 - 2 22

  متوسط 1.11 178 19 11 17 ـــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــ

 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
أسعى للكشف المبكر عن الطالب 

 الموهوبين
 3 متوسط 2122 22 3 2 2

 2 متوسط 2122 22 2 2 3أساعد فى تدعيم بيئة التعليم  2
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 المتمركز حول المتعلم

3 
أساهم فى تصميم أنشطة غير 

 تقليدية ومتنوعة
 2 قوى 2123 22 2 2 2

2 
أهتم بإشراك الطالب فى تصميم 

 األنشطة والبرامج
 م3 متوسط 2122 22 2 2 2

2 
أتابع مستوى الطالب التعليمى 

 بالتعاون مع المدرسين
 2 متوسط 2122 22 2 2 2

2 
من الضرورى التعرف على 

 غبات الطالبر
 2 متوسط 2132 32 3 3 2

  متوسط 1.11 168 11 12 11 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  

 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
أقدم المشورة لمن يحتاجها من 

 أعضاء فريق العمل بالمدرسة
 2 متوسط 2122 22 2 3 2

2 
الفريق أنسق األعمال مع أعضاء 

 بشكل مستمر
 3 متوسط 2132 32 3 3 2

3 
العمل الجماعى ضروري لنجاح 

 المنظومة التعليمية
 2 قوى 2122 32 - 2 22

 م2 متوسط 2122 22 2 2 2 عالقتى جيدة بإدارة المدرسة 2
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2 
أتواصل دائماً مع فريق المتابعة 

 باإلدارة التعليمية
 2 متوسط 2122 22 2 2 3

2 
ة منظومة الجودة لدى قناعة بأهمي

 للمدرسة
 2 قوى 2122 32 - 2 2

  متوسط 1.14 174 11 18 81 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 مجموع االستجابات العبارة م

 رالتكرا

 المتوسط

 المرجح

 الدرجة

 

 الرتبة

إلى  نعم

 حدما

 ال 

عدم تلقى األخصائيين االجتماعيين  2

 دورات تدريبية كافية عن الجودة

 2 قوي 2122 32 - 2 2

ضعف إيمان إدارة المدرسة بأهمية  2

 دورى فى الجودة

 22 متوسط 2122 22 3 2 2

قلة التعاون من بعض أعضاء فريق  3

 الجودة 

 22 متوسط 2123 22 3 2 2

 2 قوي 2122 32 - 3 22 ضعف إمكانات التربية اإلجتماعية  2

 2 قوي 2122 32 - 2 22 كثرة المسئوليات الملقاة على عاتقى 2

مع ضعف تعاون إدارة المدرسة  2

 األخصائى 

 م22 متوسط 2122 22 3 2 2

قلة عدد األخصائيين االجتماعيين  2

 مقارنة بعدد الطالب

 2 قوي 2122 32 - 2 22

 2 قوي 2132 32 3 2 2الجودة عدم اهتمام بعض أعضاء 2
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 بحضور االجتماعات 

عدم وضوح دور األخصائى فى  2

 منظومة الجودة 

 م2 قوي 2122 32 - 2 2

قلة وعى بعض أعضاء الفريق بثقافة  22

 الجودة 

 م2 قوي 2132 32 2 2 2

القيادة المدرسية تميل إلى الروتين  22

 لعمل فى ا

 2 قوي 2122 32 3 2 2

قلة اإلمكانات المهارية لدي لتطبيق  22

 الجودة 

 2 قوي 2123 33 - 2 2

هناك مركزية فى القرارات اإلدارية  23

 داخل المدرسية 

 22 متوسط 2122 22 2 2 2

ضعف روح الفريق بين أعضاء  22

 فريق الجودة 

 22 متوسط 2132 32 2 2 2

ة لقيام ضعف المعلومات الالزم 22

 فريق الجودة بمهامه 

 م22 متوسط 2123 22 2 2 2

عدم الشعور بالرضا الوظيفى  22

 لضعف المقابل المادى 

 3 قوي 2122 32 - 3 22

عدم تناسب إمكانات المدرسة مع  22

 متطلبات الجودة

 22 متوسط 2 22 2 3 2

عدم التوظيف المناسب لإلمكانات  22

 البشرية بالمدرسة 

 م22 متوسط 2123 22 2 2 2
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 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 رجحالم

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
يهتم األخصائى بالحضور 

 اليومي لطابور الصباح
 2 قوي 2122 222 2 22 22

2 
يتميز األخصائى بالتعاون مع 

 كل الزمالء
 3 قوي 2122 222 2 22 32

3 
دور األخصائى مهم جداً 

 للمدرسة
 2 متوسط 2122 232 2 22 22

2 
تقديم بدر دائما األخصائى مبا

 المساعدات لمن يحتاجها
 2 متوسط 2122 222 22 23 22

2 
األخصائى عالقته قوية بجميع 

 زمالئه بالمدرسة
 2 قوي 2122 222 2 22 22

2 
خصائى بمعرفة أراء يهتم األ

 قيامه بواجباتهلاآلخرين 
 2 متوسط 2122 222 22 22 22

  متوسط 1.11 419 68 111 141 وعالمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مجموع االستجابات العبارة م

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء

 الترتيب

إلى  نعم

 حدما

 ال 

باستقبال أولياء األخصائى يهتم  2

 األمور  

 2 متوسط 2122 222 32 2 22

األخصائى جيدة مع  عالقة 2

 مجلس أمناء المدرسة 

 2 متوسط 2122 222 32 22 22

ألولياء األمور أهداف يوضح  3

 المدرسة ووظيفتها

 2 ضعيف 2122 22 32 22 2

يستشير رئيس مجلس األمناء  2

 دائماً األخصائى 

 2 متوسط 2122 222 22 22 22

ملتقى سنوى ينظم األخصائى  2

 ألولياء األمور 

 2 ضعيف 2122 22 22 2 2

األخصائى أولياء األمور  يحث 2

 للمشاركة فى المدرسة

 م2 متوسط 2122 222 22 22 22

  ضعيف 1.62 298 111 41 76 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
لديه القدرة على استثمار الموارد 

 واإلمكانيات المتاحة
 2 ضعيف 2122 22 32 22 2

2 
التجار مع  بإقامة عالقات يهتم

 لخدمة المدرسة
 2 ضعيف 2122 23 32 2 22
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3 
 تمكين المدرسة فىل دور فعاله ل

 مواردالاستثمار 
 3 متوسط 2122 222 22 22 22

2 
بتنظيم الزيارات للمدارس يقوم 

 والمؤسسات المحيطة
 2 متوسط 2 222 22 32 22

2 
يعمل األخصائى على تطوير 

 إمكانيات المدرسة
 2 ضعيف 2123 22 32 22 22

2 
كانات المؤسسات من إم يستفيد

 تنفيذ األنشطةلالمحيطة 
 2 متوسط 2122 222 23 22 22

  ضعيف 1.67 618 174 118 64 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 المتوسط

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الترتيب

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
يهتم األخصائى برعاية الطالب 

 الموهوبين والمتفوقين
 2 قوي 2122 222 3 22 22

2 
يتابع األخصائى المستوى 

 التعليمى للطالب
 2 متوسط 2122 222 22 22 22

3 
يهتم األخصائى بتنفيذ األنشطة 

 بشكل مميز
 2 قوى 2122 222 - 23 22

2 
يشرك األخصائى الطالب معه 

 عند تصميم األنشطة
 2 متوسط 2122 222 22 23 23

2 
يتعاون األخصائى مع المدرسين 

 لحل مشكالت الطالب التعليمية
 2 متوسط 2122 222 22 22 2

2 
ائى بالتعرف على صيهتم األخ

 الطالب رغبات
 3 قوي 2122 222 2 22 32

  متوسط 1.11 411 61 112 171 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 العبارة م

 االستجابات
 مجموع

 التكرار

 توسطالم

 المرجح

 مستوى

 األداء
 الرتبة

 نعم
إلى 

 حدما
 ال

2 
ال يبخل األخصائى بتقديم المشورة 

 ألى أحد بالمدرسة
 3 متوسط 2132 232 2 22 22

2 
يتعاون األخصائيون مع بعضهم 

 البعض
 2 قوي 2123 222 - 22 22

 2 متوسط 2123 222 32 22 22 يؤمن األخصائى بالعمل الفريقى 3

2 
تؤمن إدارة المدرسة بأهمية دور 

 األخصائى داخل المدرسة
 2 متوسط 2122 222 22 22 22

2 

عالقة األخصائى جيدة بأعضاء 

فريق متابعة الجودة باإلدارة 

 التعليمية

 2 متوسط 2122 222 22 22 22

2 
األخصائى عضو فعال فى منظومة 

 الجودة بالمدرسة
 2 قوي 2122 222 - 2 22

  متوسط 1.11 412 91 91 177 ــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمـــــــ
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 أبعاد األداء المهنى م
استجابات 

 األخصائيين

مستوى 

 األداء

 أعضاءاستجابات 

 الجودة

مستوى 

 األداء
 الفروق

 2123 متوسط 2133 قوي 2122 ىااللتزام السلوك 2

2 
التواصل مع أولياء 

 األمور
 2122 ضعيف 2122 متوسط 2122

 2122 ضعيف 2122 متوسط 2123 المتاحة تعبئة الموارد 3

 2122 متوسط 2132 متوسط 2122 خدمة الطالب 2

2 
تفاعل األخصائى مع 

 فريق العمل
 2122 متوسط 2123 متوسط 2122

يتضح من الجدول السابق والذى يوضح  
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http://sis.gov.eg/Story/131857?lang=ar


 1المجلد  84مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية                  العدد 

 jsswh.eg@gmail.comبريد إليكتروني:     https://jsswh.journals.ekb.eg: اإلليكترونيالموقع 

 

 - 222 - 



 1المجلد  84مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية                  العدد 

 jsswh.eg@gmail.comبريد إليكتروني:     https://jsswh.journals.ekb.eg: اإلليكترونيالموقع 

 

 - 222 - 

Abdellali Bouzid .(2010) Normes ISO 9001, ou ligne directrices EQUA 

pour l’enseignement supérieur, Actes du colloque international 

sur les enjeux de l’assurance qualité dans l’enseignement 



 1المجلد  84مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية                  العدد 

 jsswh.eg@gmail.comبريد إليكتروني:     https://jsswh.journals.ekb.eg: اإلليكترونيالموقع 

 

 - 222 - 

supérieur, 20 et 21 Nov.Consortium des Universités de l’Est, 

Université de Skikda. Algérie. 

Anderson . Sally .(2003) Using the Malcolm Baldring – National 

Award Education Pilot Criteria For Self-Assessment Of School 

, Dissertation Abstract , Vol 59 . 

Carter .(1973)  Dictionary of Education, mc Graw Hill, New York. 

Charles Zastraw .(2000) introduction to social welfare. New York , 

congress of catalog in publication data . 

Danlarll .N .(1984) Oxford English Aralil Dictionary . Oxford 

University Press . 
 

Dursun Tolga ,& Oskay Bas  Kader.(2014) Andgokmen Cansu," 

Comparison Of Quality Service Of Distance Eduacation At 

Universities" Journal Of Science .Technology,Vol(4), Lssue(3). 

Ghodse , Hamid .(1989) Drugs a dictation behavior , A Guide to 

treatment , oxford Black well scientific publication. 

Heizer & Renedr .(2001)  Operation Management, Prentice-Hall Inc . 

Kathleen, E,.(2007) T.Q.M. Partnership with Business and Education 

Lincoln Country, Dis, Abs, Int., Vol (61), No (6) . 

Kolinsky .J . Robert .(2005) Evaluation Of Success and Failure Factors 

and Criteria In The Implementation Of Total Quality 

Management Principle and Administration at Selected 

Institutions Of Higher Education, Dissertation Abstract In , Vol 

62 . 
 

Laura Langbein .(2012) Public Program Evaluation" A statistical 

Guide" U.S.A , Library Of Congress Cataloging- In – 

Publication Data , Second Edition.  
 

Mayads, Nazmeen S. et al.(2004) Social group work in a global 

context, In, Garvin, Charles D., et al; Handbook of social work 

with groups, New York, A division of Guilford publications, 

Inc . 
  

Richard W . Scott .(1998) Organization Relation , natural Open 

Systems , Prentice Hall . Inc. 
 

Soltani Ebrahim . et . al .(2005) A TQM Approach to HR Performance 

Evaluation Citrate Education – Management  Journal . Jun .  
 
 

Teguh Triwiyanto, T., Nurul Ulfatin, N., Imam Gunawan, I., 

Maisyaroh, M., & Desi Eri Kusumaningrum, D.(2017) 

Community Participation in Improving Educational Quality, 45 

(75) . https://doi.org/10.2991/coema-17


