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 وعرفاف ...شكر 
 الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى نبينا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف..

أتقدـ بجزيؿ شكري وامتناني إلى عمادة كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية 
وأساتذتي المحترميف في قسـ إدارة األعماؿ لما بذلوه مف جيود عظيمة طواؿ مدة 

 يادة الدبمـو العالي في التخطيط االستراتيجي.الدراسة لنيؿ ش
وأتقدـ بوافر شكري وتقديري إلى األستاذ الدكتور إحساف دىش جالب لما أبداه مف جيد 
 واىتماـ كبيريف ألجؿ إعداد ىذه الدراسة، فقد أعطاني مف عممو ووقتو الكثير، فكاف نعـ

 اهلل لو التوفيؽ .اشكره جزيؿ الشكر وأساؿ  المشرؼ الصالح والمستمع الناصح
وأتقدـ بخالص شكري واحترامي إلى جميع المسؤوليف في المديرية العامة لمتخطيط 

باسمة عمواف حسيف والسيد المعاوف لشؤوف األبنية المدرسية األستاذ خميفة  التربوي د.
جواد كاظـ ، والسيد رئيس قسـ التخطيط ورئيس قسـ إدارة الجودة لتعاونيـ معي في 

 إعداد ىذه الدراسة. 

رافد جبار عباس الساعدي



 اإلىداء...
 عميو والو وسمـ ...إلى سيد الخمؽ الرسوؿ األكـر محمد صؿ اهلل 

 إلى سيدي وموالي أمير المؤمنيف وأوالده المعصوميف عمييـ السالـ 
 الذيف تعبوا وسيروا مف اجمي  إلى والدي

 أخواني وأخواتي األعزاء  إلى
 زوجتي وأوالدي األحبة   إلى
جميع مف ساعدني وساندني في مسيرتي الدراسية مف األىؿ واألصدقاء  إلى

ىذا العمؿ المتواضع... أىدي

الباحث



المستخمص

التعرؼ عمى واقع جودة التعميـ والبيئة المدرسية في عينة مف  إلىتيدؼ الدراسة الحالية 
المدارس االبتدائية في مدينة الزعفرانية في محافظة بغداد وبياف عالقة االرتباط والتأثير بيف 
البيئة المدرسية وجودة التعميـ  . اذ اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة، وشممت عينة 

أجرى الباحث مع إدارات تمؾ المدارسة المقابالت المعمقة  إذئية ، ( مدرسة ابتدا31الدراسة )
مع إجراء مراجعة لموثائؽ الخاصة بخطة إدارات المدارس والمعمميف . كما قاـ الباحث بالتعرؼ 
عمى واقع البيئة الداخمية والخارجية لممدرسة وجودة التعميـ مف خالؿ تصميـ استمارة فحص 

لوسائؿ اإلحصائية كالوسط الحسابي ، واالنحراؼ المعياري ، وتـ االعتماد عمى عدد مف ا
 (F)، واختبار درجة المعنوية  (spearman)واألىمية النسبية ، ومعامؿ االرتباط البسيط 

اىتماـ كبير بأعضاء الييئة  وجود العديد مف االستنتاجات لعؿ مف أبرزىا إلى وتوصؿ الباحث
نات البشرية لمبيئة الداخمية والجية المنفذة لمخطط التدريسية والمعمميف بوصفيـ احد المكو 

التربوية بشكؿ مباشر. ولوحظ اف االىتماـ بالييئة التدريسية )المعمميف( سيكوف لو دور كبير 
كما إف ىنالؾ العديد مف جدًا في رفع مستوى جودة خدمات التعميـ في المدارس االبتدائية . 

وتحسيف البيئة المدرسية منيا قمة األبنية المدرسية األمور التي تعيؽ مف رفع جودة التعميـ 
تفعيؿ فيي ال تستطيع مواجية النمو السكاني . أما ابرز ما أوصى بو البحث فيو ضرورة 

مجالس الجودة الموجودة داخؿ المدارس ووضع برامج عمؿ خاصة مف قبؿ المختصيف بيذا 
ضرورة االىتماـ ، ومعدة مسبقًا األمر واف ال تقتصر عمؿ تمؾ المجالس عمى مؿء استمارات 

باألعماؿ الجماعية بيف الطمبة لتعزيز العالقات الودية وتوفير األجواء المثالية  لمعالقات 
ضرورة تفعيؿ دور الباحث االجتماعي مف خالؿ إقامة دورات او وأخيرا ، االيجابية فيما بينيـ 

لمشاكؿ التي تواجو تمؾ العوائؿ برامج ألولياء األمور تيتـ بالعوائؿ وتعرفيـ بطرائؽ حؿ ا
وانعكاسات تمؾ المشاكؿ عمى مستقبؿ التالميذ فضاًل عف تعزيز العالقة بيف المدرسة واألسرة . 
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 مقدمة

تعد دراسة البيئة بشكل عام  احد الفروع الميمة في ميدان السموك التنظيمي والذي ذاع صيتو في 
النصف الثاني من القرن الماضي ، إذ شيدت دراسة العالقة بين البيئة والمنظمات الكثير من 

عميم ، المحاوالت ، لذا فان الدراسة الحالية تبحث في دراسة تأثير البيئة المدرسية عمى جودة الت
إذ يمكن أن تؤثر البيئة المدرسية عمى مستوى تحصيل التمميذ الدراسي و مستوى أداء المعمم و 
طبيعة الميام التي تكمف بيا اإلدارة المدرسية ، ومن اجل الوصول إلى التشخيص الدقيق وفيم 

ميمة كامل لمبيئة المدرسية ينبغي أن يتم تحديد مكونات البيئة المدرسية وما ىي طبيعة ال
التعميمية التي تحدد الخصائص المكانية المناسبة لموقف التعمم ، اذ اعتمد الباحث في دراستو 
عمى المرحمة االبتدائية  كونيا األساس لممراحل األخرى من التعمم الذي ال غنى عنو والذي يعد 

طريقة التفكير األساس الذي تقوم عميو العممية التعميمية لممراحل الدراسية الالحقة والتي تييئ 
وتحدد السموك المرغوب  لدى التالميذ لمتعامل مع العناصر البيئية ، وبالتالي فان البيئة المدرسية 
تييئ التالميذ من كل النواحي الجسدية والنفسية واالجتماعية لممرحمة المتوسطة والمراحل الالحقة 

ة االبتدائية  جاء البحث عن . ومن اجل الوصول إلى أفضل مخرجات من البيئة المدرسية لممرحم
عالقة بين البيئة المدرسية وتأثيرىا عمى جودة الخدمة التعميمية ، من خالل معرفة مفيوم الجودة 
ومراحل انتقاليا من القطاعات الصناعية واإلنتاجية إلى القطاعات الخدمية بشكل عام والقطاع 

ة من قبل وزارة التربية العراقية التربوي بشكل خاص فضاًل عن معرفة معايير الجودة المعتمد
 لممدارس .   

لمنيجية الدراسة  تناول عرض  بالفصل األول ، أىتم  ةفصول رئيس ةأربع ت الدراسة الحاليةتضمن
نو سمط الضوء عمى األسس النظرية والمعرفية إا الفصل الثاني فم  أ. وبعض الدراسات السابقة

 وجاء. ة( ومكوناتو األساسية والجودة في التعميم لماىية البيئة المدرسية )الداخمية والخارجي
لمدراسة من خالل عرض تاريخ المدارس قيد الدراسة وواقع العممي اإلطار  لتوضيحالفصل الثالث 

وأخيرا خصص . البيئة المدرسية عمى جودة التعميم وعالقة االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث
التوصيات المقدمة من قبل الباحث في تحديد ىم أو  سةباستنتاجات الدراالفصل الرابع لييتم 

 اإلجراءات الالزمة لرفع مستوى جودة الخدمة التعميمية المقدمة من قبل المدارس  قيد الدراسة.
 



 

 
 
 
 
 
 

 ؿ االوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػالفص
 ثػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػمنيجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث األوؿ 

 منيجية البحث

 توطئة :

منيجية البحث الطريقة أو األسموب الذي يختاره الباحث لتصميم البحث ، وقد اختار تمثل 
الباحث منيج دراسة الحالة عبر مجموعة من المراحل السيما مشكمة البحث ، وبيان أىميتيا 

 وأىدافيا وتحديد عينتيا ، ومنيجيا ووسائل جمع البيانات وحدودىا ، والتعريفات اإلجرائية ليا.

 البحث مةمشك أوال:
يشيد القطاع التربوي تراجع مستمر من ناحية مستوى الخدمة التي تقدميا المؤسسات التعميمية 
في العراق وخاصة المدارس االبتدائية منيا ، مقارنة مع التقدم الحاصل في البمدان األخرى 

الماضي  السيما المجاورة منيا ، إذ أسيمت ظروف الحرب التي خاضيا البمد منذ ثمانينات القرن
إلى يومنا ىذا في قمة االىتمام الحكومي بالمؤسسات التعميمية ، وبعبارة أدق ىناك عدم تناسب 
في مستوى االىتمام مقارنة مع حجم التحديات التي تواجييا ىذه المؤسسات ، األمر الذي 
لو انعكس عمى مستوى التعميم االبتدائي بشكل خاص والتعميم بشكل عام في العراق ، وعدم دخو 

في التصنيفات الدولية ، إذ كشف تقرير منظمة االقتصاد والتعاون والتنمية الدولية مؤخرًا عن 
( دولة التي توفر أحسن مدارس في العالم وقد احتمت اإلمارات المرتبة األولى 76الئحة تضم )

وكانت  ( عالمياً 73( عالميًا ، بينما صنفت المنظمة المغرب كآخر دولة عربيًا و )45عربيًا و )
آخر الدول في التصنيف ىي غانا . ولغرض التعرف عمى جوانب المشكمة والتصدي ليا قام 
الباحث بعدد من الزيارات الميدانية التي شممت عدد من المدارس في مدينة الزعفرانية ، إذ عانت 
اغمب المدارس من نقص واضح في األثاث المدرسي الخاص بالطمبة والمالك التدريسي فضاًل 

 ازدياد عديد التالميذ في الصف  .  عن
 
 
 
 



 
  -ويمكن تمخيص المشكمة باإلجابات عمى التساؤالت اآلتية :

ىل توجد محاوالت جادة من قبل المسؤولين في وزارة التربية العراقية باتجاه تشخيص  -1
 ابرز مكونات البيئة المدرسية المحمية . 

 ما مستوى توفر معايير الجودة الخاصة بالمدارس العاممة في البيئة المحمية.  -2
 ما ىي مكونات البيئة المدرسية األكثر تأثيرًا في جودة التعميم االبتدائي .  -3
 البحث : أىداؼ ثانيا:

 يسعى البحث إلى تحقيق األىداف الرئيسة اآلتية: 
 مكوناتيا البشرية وغير البشرية .التعرف عمى واقع البيئة المدرسية من ناحية  .1
 بيان واقع جودة التعميم االبتدائي في المدارس المدروسة .  .2
تشخيص طبيعة العالقة بين األسرة والتمميذ وعالقة المدرسة مع األسرة من جانب وجودة  .3

 التعميم من جانب آخر . 
ة والخارجية تحديد طبيعة ونوع عالقة االرتباط والتأثير بين مكونات البيئة الداخمي .4

 لممدرسة من جية ، وجودة التعميم االبتدائي من جية ثانية . 

 : البحث أىمية ثالثا:
تكمن أىمية البحث الحالي بوصفو من البحوث القميمة التي ربطت بين مكونات البيئة المدرسية 

سد جزء  )الداخمية والخارجية( ، وجودة التعميم االبتدائي ، وبالتالي فان ىذا البحث سيساىم في
يسير من النقص في المكتبات المحمية . كما تتجسد أىمية ىذا البحث عبر محاولتو توجيو 
أنظار القائمين في وزارة التربية العراقية أو إدارات المدارس ومديريات التربية إلى ضرورة االىتمام 

ارس االبتدائية بعناصر البيئة المدرسية لما ليا من تأثير في جودة الخدمات التعميمية في المد
 بوصفيا األساس الذي تعتمد عميو المدارس المتوسطة واإلعدادية . 

  : فرضيات البحثرابعًا : 
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين البيئة المدرسية وجودة التعميم . -1

 توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين البيئة المدرسية وجودة التعميم . -2

 



 
 

 المخطط الفرضي لمبحثخامسًا : 
 

 

 عالقة تأثير 

 عالقة ارتباط

 

 

 

 عالقة تأثير   

 عالقة ارتباط 

 

 
 ( 1الشكؿ )

 المخطط الفرضي لمبحث                                          
 

 حدود البحث :  سادسًا :
تقيد البحث الحالي بالمدارس االبتدائية في مدينة الزعفرانية الواقعة في  الحدود المكانية: .1

 محافظة بغداد جانب الرصافة كحد مكاني ليا.
 شممت مدة إعداد البحث في الجانب النظري والعممي المدة من  الحدود الزمانية: .2

 ( .2016/ 12/  19( إلى ) 2016/ 9/  20) 

 البيئة المدرسية

 البٌئة الداخلٌة  -

 

 البٌئة الخارجٌة  -

 

 جودة التعميم



 بحث :منيج ال سابعًا :
استخدم الباحث في البحث الحالي منيج دراسة الحالة لمعرفة واقع جودة التعميم والبيئة المدرسية 
لمدارس المرحمة االبتدائية في مدينة الزعفرانية المرتبطة إداريا مع المديرية العامة لمتربية في 

ي نقطة محددة عبر . إذ ييتم منيج دراسة الحالة بدراسة فرد أو مجتمع ما ف 2بغداد/ الرصافة
فترة زمنية محددة بيدف استقصاء العالقات بين الحقائق التي يتم جمعيا لغرض الوصول إلى 

 تبصر أعمق عن ىذه الحقائق ثم تقدير طبيعة الوضع القائم بشكل أفضل  .
  وسائؿ جمع البيانات والمعمومات :ثامنًا: 

 المطموبة لتحقيق أىداف البحث كاآلتي:استخدم الباحث مصادر متعددة لمحصول عمى البيانات 
المقابمة مع الجيات ذات العالقة )معاون مدير عام التخطيط التربوي لشؤون األبنية  .1

المدرسية ، ومدير قسم التخطيط ، ومدير قسم إدارة الجودة في وزارة التربية ، ومسؤولين 
 ارس( .في مديرية المناىج ، ومدراء المدارس ، والكادر التدريسي في المد

المالحظة الدقيقة حول مشاريع األبنية المدرسية في الموازنة االستثمارية لوزارة التربية ،  .2
 كون الباحث موظف في قسم الموازنة االستثمارية في المديرية العامة لمتخطيط التربوي.

 الوثائق والكتب والمخاطبات الرسمية  . .3
، وتوزعت ىذه القائمة حول  قائمة الفحص : تم إعداد قائمة فحص من قبل الباحث .4

( يوضح تفاصيل قائمة  1( فقرات لكل بعد والجدول )10ثمانية أبعاد فرعية وبواقع )
الفحص المعتمدة في البحث الحالي ، وتجدر اإلشارة إلى إن قائمة الفحص ثالثية 

 ( عمى التوالي . 0،1،2االستجابة )نعم ، الى حد ما ، كال(  وبوزن ترجيحي )
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1الجدول )
 األبعاد الرئيسة والفرعية المعتمدة في قائمة الفحص 

 المقٍبط  عذد الفقشاث األبعبد الفشعٍت األبعبد الشئٍغٍت المتغٍشاث

البٍئت 

 الذاخلٍت

 المكٌنبث البششٌت
)بشرى حسٌن  إعذاد الببحث 31 الطبلب

 علً(

 31 المعلم

 إعداد الباحث

 31 اإلداسة المذسعٍت

 المكٌنبث غٍش البششٌت 
 31 اإلنشبئٍت 
 31 المنيجٍت

البٍئت 

 الخبسجٍت

 عالقت المذسعت ببألعشة 

مجلظ اَببء 

 31 ًالمعلمٍن
 الخذمت االجتمبعٍت 

 31 البٍئت المنضلٍت عالقت األعشة ببلتلمٍز

 إعذاد ًصاسة التشبٍت  31 _____ ____ الجٌدة

 

 اإلجرائية لمبحث . التعريفات تاسعًا :
جميع العوامل الداخمية والخارجية التي تمارس في إطارىا النشاطات  البيئة المدرسية : -1

التعميمية والتربوية ، وذلك في إطار تحقيق األىداف المنشودة السيما بناء شخصية 
 الطالب ، وضمان مساىمتو الفاعمة في بناء مجتمعو . 

لمكونات أو العناصر البشرية وغير البشرية التي تؤثر جميع ا البيئة المدرسية الداخمية : -2
بشكل مباشر عمى األداء المدرسي وخصوصًا جودة الخدمة التعميمية بما في ذلك التمميذ 

 والمعمم واإلدارة المدرسية والكتب المنيجية والبنايات المدرسية واألثاث المدرسي . 
ف التً تقع خارج أسوار المدرسة هً كل العوامل والظرو البٌئة المدرسٌة الخارجٌة : -3

 و تؤثر فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة .
ىو تحسين نوعية مخرجات المدرسة بما يتناسب مع المعايير و الجودة في التعميـ :   -4

 والمواصفات التعميمية والتربوية العالمية ، وثقافة المجتمع . 
 
 
 
 
 



 

 المبحث الثاني

 بعض الدراسات السابقة

 توطئة.

الجودة  تىناك عدد من الدراسات السابقة التي تناولت البيئة المدرسية فضاًل عن دراسات أخرى تناول
 في التعميم  ، وسيتم تناول بعض من ىذه الدراسات في ىذا المبحث وكاآلتي:

 الدراسات الخاصة بالبيئة المدرسية .أوال : 
ك العنف ، دراسة ميدانية في ( المسومة )دور البيئة المدرسية في سمو 2005دراسة )محمد، -1

محافظة ديالى( . اختارت الباحثة مدينة بعقوبة لتكون وحدة العينة األساسية  –مدينة بعقوبة 
( . 2005 – 2004لمدراسة ، وتحديدًا المديرية العامة لمتربية في محافظة ديالى لمعام الدراسي )

دى المدرسين ومعرفة التأثير وكان اليدف من البحث ىو التعرف عمى واقع استخدام العنف ل
الذي يتركو ىذا السموك في )إحباط الطالب ، وانخفاض المستوى الدراسي ، وتدمير الممتمكات 
الدراسية ، وتقميد سموك العنف من قبل الطالب( . أما ابرز التوصيات والمقترحات فقد كانت 

مالية و الرسومية التي من حول أىمية االىتمام باألبنية المدرسية والتركيز عمى الجوانب الج
 شانيا أن تسيم في التخفيف من التوتر واالنفعال .

( الموسومة )متغيرات البيئة الصفية وعالقتيا بالضغوط 2007دراسة )الجميمي ، -2
. تناولت الباحثة بعض متغيرات البيئة الصفية وعالقتيا بالضغوط النفسية   النفسية(
من تمك المتغيرات ستؤدي الى تمك الضغوط لدى طمبة ىذه المرحمة بيدف  أيلمعرفة 

. قامت الباحثة بقياس مستوى متغـيرات البيئة الصفية من خالل المتوسط تحديدىا 
( 600تكونت العينة من)،  النظري لممقياس لمحكم عمى المتوسط الحسـابي ألفراد العينة

بان فيم السموك يتطمب في خالصة بحثيا  طالب وطالبة في بغداد . قد بينت الباحثة
االىتمام بكافة المتغيرات الفردية والبيئية ، وان لمبيئة الصفية )المادية والنفسية واالجتماعية( 
تاثيرىا الواضح في عممية التعمم المدرسي ، وقد تسيم أسيامًا كبيرًا في رفع فاعمية ىذه العممية 

ارة التربية االىتمام بتوفير مستمزمات البيئة الصفية أما أىم توصيات الباحثة كانت حث وز  .
السميمة التي تساعد عمى رفع مستوى االنجاز الدراسي لمطالب ، وتحد من المشكالت النفسية 
التي يتعرض ليا داخل غرفة الصف مثل : توفير الرحالت والمقاعد المناسبة لمطمبة ، 



م المناخ في بالدنا من ) تبريد أو تدفئة ( ، فضاًل واإلضاءة المناسبة ، والتيوية الجيدة التي تالئ
 . عن توفير الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة ، وطالء الجدران بألوان مناسبة

 عد(. التفضيالت البيئية الدراسية لدى طمبة المرحمة المتوسطة)( الموسومة8112،الكعبيدراسة ) -3
دراسة التفضيالت البيئية الدراسية من الموضوعات الميمة التي ترمي الى التركيز عمى  الباحث

أىمية االختالفات في عممية التعميم باختالف األفراد بشكل ما . وتعزى ىذه االختالفات إلى 
تباين الظروف البيئية واالجتماعية التي يتفاعمون معيا وحاجاتيم الجسمية واالنفعالية كما 

اذ كان اليدف من الدراسة ىو  يضًا خبرات الفرد التعميمية في مراحل حياتو السابقة .تعكس ا
التعرف عمى التفضيالت البيئية الدراسية لدى طمبة المرحمة المتوسطة في المدارس المشمولة 

التعرف عمى داللة الفروق في التفضيالت البيئية و  وغير المشمولة بخطة اإلرشاد التربوي .
إناث( . تبنى البحث مقياس التفضيالت البيئية .  -عمى وفق متغير الجنس )ذكورالدراسية و 

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثاني المتوسط في المدارس 300وطبق المقياس عمى )
المشمولة وغير المشمولة بخطة اإلرشاد التربوي التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة بغداد / 

( . توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات لعل 2006/2007عام الدراسي )الرصافة الثانية لم
التفضيالت البيئية الدراسية لدى جميع الطمبة في المدارس المشمولة وغير من أىميا ان 

المشمولة بخطة اإلرشاد التربوي كانت جيدة ومتقاربة وعاداتيم الدراسية كانت قريبة من بعضيا 
توعية أولياء  ائج البحث اقترح الباحث عدد من التوصيات كان أىمياواعتمادًا عمى نت البعض .

أمور الطمبة من خالل أجيزة اإلعالم ومجالس اآلباء والمدرسين عمى تنمية العادات القرائية 
 الجيدة والتفضيالت البيئية المدرسية .

نشطة البيئية ، ( الموسومة )جودة البيئة المادية لممدرسة وعالقتيا باأل2010دراسة )معمولي ،  -4
مدينة دمشق( . ىدفت الدراسة الى  –ميدانية في مدارس التعميم األساسي  –دراسة مسحية 

التعرف عمى واقع البيئة المادية في مدارس التعميم األساسي من خالل استمارة فحص مصممة 
بع وفق معايير الجودة الشاممة ، والتعرف عمى واقع األنشطة الصفية والالصفية ذات الطا

البيئي من خالل استمارة فحص أيضا . استخدم الباحث الوصف التحميمي من النوع المسحي 
( مدرسة سحبت 21ىذه الدراسات . اذ بمغت عينة البحث ) نظرًا لمالءمة ىذا المنيج لمثل
( مدرسًا سحبت بطريقة عشوائية نسبية . وكانت أىم النتائج 136بطريقة العشوائية المنتظمة و)

ل ليا الباحث ىي انخفاض مستويات الممارسة البيئية التي تفاوتت من نشاط ألخر. التي توص
وكانت توصيات الباحث حول إعادة النظر في البيئة التعميمية لتكون منسجمة مع تطور 

 السياسة التربوية في سورية .

 
 



  بعض الدراسات السابقة حول الجودة في التعميمثانيًا: 

( الموسومة )بناء أنموذج لتقويم األداء المينـي لمعممـي المرحمـة االبتدائيـة فـي 2012دراسة )عبد اهلل،   -1
ضوء معايير الجودة الشاممة( . اعتمـد الباحـث المـنيج  الوصـفي  ، وتكـون مجتمـع البحـث مـن مجمـوع 

ولغـرض تحقيـق اد . معممي ومعممات المرحمة االبتدائيـة فـي المـديريات العامـة لمتربيـة فـي محافظـة بغـد
( مدرســة بطريقــة 15كمــا اختــار الباحــث ). %( 10أىــداف البحــث حــدد الباحــث عينــة البحــث بنســبة )

( مدرسـة )بـنفس الطريقـة( مـن 15عشوائية مـن مـدارس المـديريات العامـة لمتربيـة فـي جانـب الكـرخ  و )
ىنـــاك ضـــعف إن   مـــدارس المـــديريات العامـــة لمتربيـــة فـــي جانـــب الرصـــافة . وقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى

، داف اإلجرائية وذكر األى ، وتنوع التقويم، العناية بالتشويق  السيمااىتمام بالنواحي التربوية والنفسية 
ضـــرورة تزويـــد المعممـــين والمعممـــات بـــدليل خـــاص عـــن . وكانـــت أىـــم التوصـــيات لمباحـــث والتخطـــيط 

ضـمان جـودة المـدخالت إذ أن التركيـز عمـى تحقيـق ، و  الجـودة الشـاممة مكتـوب بصـيض واضـحةمعايير 
 المدخالت ىي من األسس التي تحقق ضمان جودة العمميات وجودة المخرجات.

 اإلعدادية في ضوء معايير برنامج تدريبي مقترح لمدراء المدارسالموسومة )( ، 2013دراسة )الداغر ، -2
اممة التي تتسم بالحداثة ( . بين الباحث أىمية  البحث من أىمية أدارة الجودة الشالجودة الشاممة إدارة

في المؤسسات التربوية ومنيا المدارس ومعرفة مدى تطبيقيا في ضوء المعايير المعتمدة وأىمية الفئة 
المستيدفة من مدراء المدارس اإلعدادية لما ليم من تأثير في المجتمع بوصفيم المنفذين لألىداف 

( مديرًا 211لى تحقيقيا ، وبمغت عينة البحث )التربوية والتعميمية التي تسعى مؤسسات التعميم عامة إ
ومديرة  لممدارس اإلعدادية . كانت أبرز استنتاجات الدراسة  ، إن سبب ضعف مديرو ومديرات 
المدارس اإلعدادية في عمميم اإلداري يعود إلى عدم زجيم في دورات تدريبية. وعمى ىذا األساس 

وضوعية دقيقة عند انتقاء المرشحين ألشغال منصب جاءت توصيات الباحث باعتماد معايير عممية وم
 مدير المدرسة اإلعدادية فضاًل عن الشروط المعمول بيا حاليًا من قبل الجيات المختصة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة   ثالثًا :

عمى ما تقدم وبعد عرض ما يتيسر لمباحث الحصول عميو من دراسات سابقة يمكن بيان  بناءاً 
  -أوجو االستفادة كاألتي :

توجيو الباحث نحو المصادر والدراسات الخاصة بالبحث لغرض تغطية الجانب النظري  -1
 وكيفية تصميم قائمة البحث .

في البيئة المحمية باالعتماد  تشخيص ابرز مكونات البيئة المدرسية ذات األىمية الكبيرة -2
 عمى ابرز ما توصمت أليو تمك الدراسات .

 توجيو أنظار الباحث نحو عينة البحث المكانية . -3

توجيو تركيز الباحث نحو االعتماد عمى وسائل واألساليب المناسبة لجمع البيانات  -4
يانات البحث والمعمومات وعالجتيا إحصائيًا باعتماد األدوات اإلحصائية المناسبة كون ب

 غير معممية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثانيالفص
 االطار النظري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المبحث األوؿ
 البيئة المدرسية مع التركيز عمى البيئة الداخمية 

 مفيـو البيئة المدرسيةأواًل : 

العالقات بين البيئة  ومستعمميا ، البيئة لفظة شائعة في األوساط العممية يرتبط مدلوليا بنوع 
وتعني كذلك كل ما ىو خارج عن كيان اإلنسان وكل ما يحيط بو من موجودات التي يمارس 

كما و يقصد بالبيئة كل العوامل التي يتفاعل معيا الفرد، أو  فييا حياتو وأنشطتو المختمفة .
ل المؤثرات والمتغيرات التي المواقف أو المثيرات التي يستجيب ليا الفرد جميعيا، وتتضمن ك

يتفاعل معيا الفرد ميما كان نوعيا ، وتؤثر البيئة التي تتم بيا عممية التعمم والتعميم عمى أداء 
سموك الطالب ، وحتى يتم فيم الطالب ومن اجل الوصول إلى تشخيص دقيق وفيم كامل لو 

اتيم وتعمميم إذ إن لمعوامل البيئية ينبغي أن يتم تقويم لطبيعة البيئة التي يمارس فييا الطمبة نشاط
تعد البيئة ( . إذ 25: 2008تأثيرًا مباشرا وغير مباشر في سموك الطمبة النفسي )الكعبي، 

المدرسية محور اىتمام المؤسسات التعميمية والتربوية والجيات المستفيدة من ىذه الخدمة من 
لمعمم والمتعمم عمى حد سواء ، وبالتالي الطمبة والكادر التعميمي ، لما ليا من تأثير عمى أداء ا

تأثيره عمى جودة التعميم ، وقد دفع ذلك الباحثين إلى الخوض في ىذا الموضوع بصور مختمفة 
فمنيم من ركز عمى األبنية المدرسية ومنيم من ركز عمى جانب التنظيم إذ عرفتيا )محمد، 

ن أقاميا لتحقيق أىداف معينة ، ( عمى إنيا بيئة خارجية مضمونة بمعنى إن اإلنسا15: 2005
وىي تضم عناصر عديدة مثل األبنية والمرافق المختمفة ووسائل الترفيو وغيرىا ، أما البعض فقد 

( والتي عرفتيا ىي ذلك الوسط 36: 2011ركز عمى األىداف وعناصر التنظيم السيما )الشمتي،
ا تتحقق األىداف المنشودة من التربية الذي تدور فيو العممية التربوية بكافة جوانبيا ، ومن خاللي

عداد األجيال وتربية األجسام والعقول والقيم كما تعد عنوانًا لممجتمع والقدوة  في صناعة وا 
( ىي مجموعة من العناصر التي 15:  2010الصالحة لمبيئة المحمية ، و عرفتيا )زكي ، 

يا في صحة الطالب الجسمية تحيط بيا وتمثل مكانة ىامة في التداعيات التي يمكن أن تخاف



والعقمية والنفسية ، وتضم ىذه العناصر ما يمي)البناء المدرسي ، موقع ىذا البناء ، اإلنارة ، 
التكييف ، في القاعات ، الصوت ، مجمع القمامة والتخمص منيا ، توفر الماء الصالحة لمشرب 

رسي كداللة عمى ، وشبكات الصرف الصحي( . في حين ذكر البعض مصطمح المناخ المد
البيئة المدرسية ، والمناخ المدرسي ىو احد المفاىيم التي تبمورت في إطار تطور الفكر التربوي 

م في 1955ىو أول من استعمل مصطمح المناخ المدرسي عام  (Cornel)المعاصر ، إذ يعد 
اص إن التناسق الخ (Renato-Tajiuri) دراساتو عن مناخ المؤسسات التعميمية ،وقد ذكر

لمخصائص المحتممة لمبيئة والوسط والنظم االجتماعية ، والمؤسسات التربوية والثقافية تكون معًا 
( إن المناخ المدرسي يمثل نوعية 32:  2015المناخ المدرسي ، واستنادًا لذلك ذكر )خميفة ، 

راتيم وتؤثر البيئة الداخمية لممدرسة ، والتي يتوصل لمعرفتيا المدرسون من خالل تجاربيم واختبا
 في سموكيم وباإلمكان تشخيصيا بمجموعة من الصفات والخصائص .

( ان المنظومة التربوية )البيئة التربوية( تتكون من 211-199: 2012وقد أشار )الخوالدة، 
  -عناصر ترتبط بالعممية التربوية أىميا :

-5ب التعميمي  الكتا -4المناىج التربوية  -3المعمم/ المدرس  -2المتعمم/ التمميذ   -1
 البيئة التعميمية )االجتماعية والثقافية والطبيعية( -7أساليب التقويم  -6أساليب التعميم  

  -مما تقدـ يرى الباحث :
ضرورة التمييز بين مصطمح البيئة المدرسية والمناخ المدرسي وعدم الخمط بين  -5

المصطمحين أو استعمال المصطمحين لمداللة عمى نفس المفيوم ، فالبيئة المدرسية 
 مفيوم اشمل من المناخ المدرسي )البيئة الداخمية فقط(. 

واإلدارة المدرسية  إن ىناك تداخل في ىذه العناصر فضاًل عمى أنيا خمت من البناية -6
وىي من العناصر الميمة في المنظومة التربوية إذ يمكن إعادة تصنيفيا واإلضافة عمييا 

  -وفق األتي :
وتضم جميع المكونات أو العناصر البشرية وغير البشرية التي تؤثر  البيئة الداخمية : -أ 

في ذلك التمميذ بشكل مباشر في األداء المدرسي وخصوصًا جودة الخدمات التعميمية بما 
 والمعمم اإلدارة المدرسية والكتب المنيجية والبنايات المدرسية واألثاث المدرسي .

 
 
 



 
  العناصر البشرية 

 المتعمم/ التمميذ  -
 المعمم _ المدرس  -
 اإلدارة المدرسية  -

  العناصر غير البشرية 
 اإلنشائية  -
 المنيجية  -

والظروف التً تقع خارج أسوار كل العوامل وتضم  البيئة المدرسية الخارجية : -ب 

 المدرسة و تؤثر فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة .
 البيئة المنزلية )عالقة األسرة بالتمميذ(  -
 عالقة المدرسة باألسرة -

تمثل البيئة المدرسية جميع العوامل الداخمية والخارجية التي تمارس في إطارىا   -7
تحقيق األىداف المنشودة السيما بناء النشاطات التعميمية والتربوية وذلك في إطار 

 شخصية الطالب وضمان مساىمتو الفاعمة في بناء مجتمعو .  

 العناصر األساسية لمبيئة الداخمية لممدرسة: ثانيًا:
تتشكل منظومة البيئة المدرسية من مجموعة من العناصر والمتغيرات المادية 

طراف ذات العالقة بالعممية التربوية واالجتماعية واإلدارية التي تضبط العالقات بين األ
وأنماط التعامل مع المشكالت  تداخل المنظومة البيئية لممدرسة ، وتحدد المسؤوليا

واتخاذ القرارات لحل تمك المشاكل ، وتقسم عناصر البيئة المدرسية إلى قسمين رئيسين 
 ىما :

وىي تشمل كل العناصر البشرية التي تضميا المنظومة  العناصر البشرية: -1
  -المدرسية وتؤثر في العممية التعميمية بشكل مباشر ، وىي عمى النحو األتي :

 الطالب:  -أ 
تأىيمو في مراحل ما قبل المؤسسة التعميمية الطالب ىو محور العممية التربوية ويجب يعد 

:  2013)الحمفي،  ستيعاب دقائق المعرفةعمميًا وصحيًا وثقافيَا ونفسيًا كي يتمكن من ا



كسا ، الميارات التالميذ تعميم( ،و 21  التميز ليم تكفل ، المختمفة اإليجابية االتجاىات مبيوا 
 وتقديم ، المختمفة الطالبية بالخدمات العناية مع ، فاعمة وقيادة آمنة مدرسية بيئة خالل من

بداعا متيميارا تنمي التي صفيةال غير األنشطة  تقييم لنظام المستمرة والمتابعة ، متيوا 
)الجبوري  أىدافو وتحقق التعمم، تحفز التي التطبيقات من ذلك وغير الدراسي، تحصيميم

ومن خالل تواجد الطالب داخل المدرسة ستتكون لدى الطالب عالقات مع ( .40: 2013،
 -ىذه العالقات وكما يمي : (42-33: 2007)الجميمي،األشخاص المحيطين بو وقد بين 

 -عالقة الطمبة بمدرسييـ :-1
أوضـــحت عـــدد مـــن الدراســـات وجـــود عالقـــة بـــين أســـموب معاممـــة المـــدرس لطمبتـــو وتكـــيفيم 
المدرســي . وان العالقــة التــي تتكــون بــين الطمبــة ومدرســييم فــي داخــل الصــف وخارجــو ليــا 

إن التربيــة عمميــة ( Bell )تــاثير كبيــر فــي تكيــف ســموكيم المدرســي ، وقــد أوضــح   بيــل   
تفاعـل بـين الطالــب والبيئـة التــي يعـيش فييـا والســيما البيئـة المدرســية . وان وظيفـة المــدرس 
ىي مساعدة الطالب عمى التوافق مع نفسو أواًل ومع البيئة المحيطة بو ،  وان المدرس بمـا 

رشـادات وتوجييـات ، وبمـا يمتمكـو مـن عالقـات فاعمـة مـع ط مبتـو ، يععـد يقدمو مـن دروس وا 
من العوامل المساعدة عمى زيادة التوافق النفسي والتكيف االجتماعي لدى الطالب ، وبحكم 
خـــبرة المــدرس ووجــوده الــدائم مــع طمبتــو ، فــي جــو واحــد يصــبح قائــدًا تربويــًا ، يســتطيع أن 
يوجــد تجاوبــًا بينــو وبــين طمبتــو مــن جيــة ، ويشــبع حاجــاتيم النفســية مــن جيــة أخــرى . كمــا 

ــــو معيــــم مــــن تعــــديل مــــدركاتيم يســــت ــــو وتفاعم ــــو مــــع طمبت طيع المــــدرس مــــن خــــالل عالقات
واتجاىاتيم ، وبذلك يستطيع المدرس أن يكون قوة مؤثرة في طمبتو ، ممـا تقـدم يمكـن القـول 
إن بناء المدرس عالقات ايجابية مع طمبتـو ، تـؤدي إلـى عمميـة تـأثير متبادلـة بـين المـدرس 

ى سموك مقبول من الطالـب تجـاه مدرسـو ، وتجـاه تعممـو وأدائـو والطالب ، وبالتالي تؤدي إل
 األكاديمي. 

اذ يعد المعمم العنصر االساس في تنفيذ البرامج التعميمية وىو الذي يتولى تحقيـق االىـداف 
 (36: 2010التي تضعيا الجيات العميا لمعممية التربوية )الصمادي واخرون ، 

 



 -عالقة الطمبة مع بعضيـ البعض :-2
شير عمماء االجتماع وعمم النفس االجتماعي إلى عـدد مـن العوامـل والمـؤثرات التـي تكمـن ي

وراء الجماعــات الصــغيرة ، ومنيــا جماعــة الرفــاق فــي الصــف ، وتســاعد فــي تفســير ســموك 
 -: (45-43: 2007)الجميمي،أفراد ىذه الجماعة ومن ىذه العوامل

 .األىداف والميمات المشتركة والرغبة في إنجازىا  -

 التشابو في العادات والتقاليد والقيم واالتجاىات . -

 القرب المكاني والتفاعل االجتماعي في إطار ىموم مشتركة .   -
 الحاجة إلى االنتماء واليوية وشعور   النحن   . -

يجابًا بعوامل أخرى تتصل ببنية الجماعة وحجميا        وتتأثر ىذه العوامل جميعيا سمبًا وا 
التناغم بين أفرادىا وأىدافيا وتطمعاتيم وأدوارىم ، وبالتالي قدرة الجماعة ، ومدى االنسجام و 

عمــــى االســــتمرار فــــي العمــــل المشــــترك ، والتماســــك وتحقيــــق المســــتوى المرغــــوب فيــــو مــــن 
إن ىناك عالقة بين تقبل الطالب من قبل  بومان((العالقات والفاعمية واإلنتاجية ، وأوضح 

رفاقــــو ، وبــــين تكيفــــو االجتمــــاعي المدرســــي . فالتالميــــذ الــــذين يعــــانون مــــن ســــوء التكيــــف 
 الشخصي واالجتماعي ، ىم غالبًا ما يععدون مرفوضين اجتماعيًا  .

ويؤكــد ) بولفيــد( إن   لمــزمالء تــأثير كبيــر فــي إحــداث التكيــف االجتمــاعي والمدرســـي لــدى 
لطمبة . وعمى أىمية العالقات االجتماعية بين الطمبة داخل الصف الواحد ،  فقد وجد في ا

دراستو إن الطمبة المقبـولين اجتماعيـًا مـن زمالئيـم ، ىـم األكثـر تكيفـًا لمجـو المدرسـي . أمـا 
المرفوضــون مــن زمالئيــم ، فــإن تكــيفيم االجتمــاعي والمدرســي ضــعيف ، وفــي مقابــل ذلــك 

، أن الطمبـة الـذين يمتـازون بضـعف عالقـاتيم االجتماعيـة مـع ( Oeser )أوضـح   اوزر   
ذا مـا تحسـنت  إقرانيم في الصف ، ىم فضاًل عـن ذلـك ضـعفاء فـي قـدرتيم عمـى الـتعمم . وا 

إن العالقـــــات . عالقــــاتيم االجتماعيــــة مــــع زمالئيــــم ، فـــــإن قــــدرتيم عمــــى الــــتعمم تتحســــن 
مـن حيويـة الطالـب فـي الموقـف ألتعممـي ، إذ االجتماعية بين الطمبة وتفاعميم الصفي يزيد 

يعمــل عمــى تحريــرىم مــن حالــة الصــمت والســمبية واإلنســحابية ، إلــى حالــة البــث والمناقشــة 
وتبادل وجيات النظر في القضايا التي تيميـم ، فيصـبح الصـف ومـا يـدور فيـو مـن أنشـطة 



إن العالقـــات بـــين ممبيـــًا لحاجـــاتيم ومجـــااًل لمتعبيـــر عـــن آمـــاليم وطموحـــاتيم ، فضـــاًل عـــن 
الطمبة وتفاعميم مع بعضيم البعض ، يسـاعد عمـى تطـوير اتجاىـات ايجابيـة نحـو اآلخـرين 

 ومواقفيم وآرائيم ، فيستمعون لمرأي اآلخر ويحترمونو . 
في تشكيل سـموك الفـرد ، اذ  ( عمى دور نظرية النمذجةBanduraوقد اكد العالم )باندورا 

يتعمم التالميذ الكثير مـن سـموكياتيم عبـر تقميـد االخـرين المحيطـين بيـم والسـيما اقـرانيم فـي 
 ( .  45:  2010المدرسة )الصمادي واخرون ،

 : اإلدارة المدرسية -ب 
ـــة التـــي تســـيم مـــع غيرىـــا مـــن المؤسســـات فـــي تربيـــة  تعـــد المدرســـة أحـــدى المؤسســـات االجتماعي

أي مساعدتو عمى النمو في جميع جوانب شخصيتو الجسمية والعقمية والنفسية والروحية اإلنسان، 
واالجتماعية، إلى أقصى درجة ممكنة مـن النمـو، وفقـًا لقدراتـو واسـتعداداتو وميولـو واتجاىاتـو، مـع 
توجيو ىذا النمو وجيو اجتماعية ولتـؤدي المدرسـة وظيفتيـا التربويـة خيـر أداء ، ولكـي تـؤدي ىـذه 

مؤسسة دورىا فإنيا تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية وتحتاج عمى إدارة تتولى القيام بمجموعة ال
عمميات، يتم بمقتضاىا تعبئة القوى البشرية والماديـة وتنظيميـا وتوظيفيـا بصـورة موجيـة، لتحقيـق 

ألخـرى األىداف التربوية المنشودة . وعمى الرغم من الييكل اإلداري لممدرسـة يختمـف مـن مدرسـة 
تبعــًا لممرحمــة الدراســية ، وعــدد الفصــول فييــا، وعــدد المعممــين والطــالب، أال أنــو فــي كــل األحــوال 

 ( .38:  2014يوجد بكل مدرسة مسؤول أول يطمق عميو لقب المدير )رزوقي ، 
 ويعد مدير المدرسة المسؤول األول عن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي جميعاً . 
ن أن نـدرك كبـر حجـم المسـؤولية الممقـاة عمـى عـاتق المـدير .  وال شـك أن واجبـات ومن ىنا يمكـ 

مــــدير المدرســــة متعــــددة ومتنوعــــة ومتداخمــــة، ويمكــــن تصــــنيفيا عمــــى المجــــال اإلداري واإلشــــرافي 
والتربــوي، أي أن مــدير المدرســة مشــرفًا تربويــًا مقيمــًا فــي  المدرســة ، ولــو دورًا أساســيًا وفــاعاًل فــي 

 ( .45: 2013ىداف التربوية المنشودة )الداغر تحقيق األ
( اإلدارة المدرســــية بأنيــــا ذلــــك الكــــل المــــنظم الــــذي يتفاعــــل  37:  2011وقــــد عرفــــت )الشــــمتي ،

بايجابية داخل المدرسة وخارجيا وفقًا لسياسة عامة وفمسفة تربوية تصنعيا الدولة رغبة فـي إعـداد 
ام لمدولة وىذا يقتضي القيام بمجموعة متناسقة من ناشئين بما يتفق وأىداف المجتمع والصالح الع

 األعمال واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمام العمل بنجاح .



لقــد أدى التطــور الكبيــر فــي  مجــاالت التربيــة جميعيــا إلــى تغييــر مفيــوم العمــل الــذي يؤديــو مــدير 
في الماضي ىي المكان الذي المدرسة وذلك بتغيير مفيوم رسالة المدرسة نفسيا. فالمدرسة كانت 

تجتمع فيو الطمبة لمميء أذىانيم بالمعمومات، في حين أنيا في الوقت الحاضر ىي المكان الـذي 
يجتمع فيو الطمبة لبناء شخصياتيم بناًء متكاماًل من  النواحي التربويـة والعمميـة جميعيـا مـن أجـل 

يـة أخـرى ، عـن طريـق اسـتعمال تأمين مستقبميم من ناحية ، ومـن أجـل تطـوير مجـتمعيم مـن ناح
أحداث الوسائل التربوية  ، وعميـو بعـد مـا كـان عمـل مـدير المدرسـة منصـبًا عمـى الناحيـة اإلداريـة 
البحتة واالىتمام بتنظيم الحضور واالنصراف والسجالت وغيرىا، أصبح اليوم مدير المدرسة ييتم 

-48: 2013واحي اإلداريـة )الـداغر،بالجانب التربوي والعممي واإلنساني فييـا مـع عـدم إغفـال النـ
49. ) 

( إلـــى انــو إذا كـــان الــنمط القيـــادي لــادارة المدرســـية ايجابيــًا ومرنـــًا 38:  2011وتشــير )الشــمتي ،
ومتفيمًا فانو يتيح لممتعممين حرية التفاعل واإلبداع ، ويكون ىنالـك إلمـام لـدى اإلدارة بكـل الميـام 

بل النجــاح والتقــدم ابتــداًء بتنظــيم وجدولــة الــدورات المســاعدة المرتبطــة بالعمميــة التعميميــة وتــوفير ســ
لممتعممــــين فــــي المــــواد الدراســــية بمــــا يتناســــب مــــع احتياجــــاتيم ومــــرورًا بمتابعــــة المرافــــق التعميميــــة 

 والترفييية وعمميات الصيانة الشاممة داخل البيئة المدرسية . 
  -( وىي:28: 2014بود،وعميو يمكن بيان وظائف اإلدارة المدرسية كما ذكرتيا )ع

 تسيير شؤون المدرسة وفقًا لمقواعد والتعميمات الصادرة من اإلدارة العميا.  ٭

 تنظيم العمل في المدرسة وتسييمو وتطويره . ٭

توفير اإلمكانيات والظروف المادية والبشرية التـي تسـاعد عمـى تحقيـق أىـداف المدرسـة  ٭
. 

 . وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ٭

عداد برامج لمتوجيو واإلرشاد لمتالميذ . ٭  تنمية العاممين مينيًا ، وا 

اإلشراف عمى النواحي المالية لممدرسـة وتنظـيم العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع المحمـي  ٭
 . 
 

 المعمم :  -ج 



لممعمـــم دور كبيـــر وحيـــوي فـــي العمميـــة التربويـــة والتعميميـــة ممـــا يـــدعوه إلـــى االبتعـــاد عـــن الـــدور التقميـــدي 
اإللقـــائي وان ال يكـــون وعـــاء لممعمومـــات بـــل أن يكـــون دوره تمكـــين وتوجيـــو التالميـــذ عنـــد الحاجـــة ودون 

 مم . التدخل الزائد وفي التخطيط لتوجيو التالميذ ومساعدتيم عمى اكتشاف حقائق الع

ويشترط في المعمم الحصول عمى شيادة جامعية تربوية أو شيادة تخصـص مـع دبمـوم تربـوي فضـال عـن 
ويجــب أن يختــار المعمــم مــن بــين الــذين يتحمــون بمواىــب تعميميــة  ةانخراطــو باســتمرار فــي دورات تدريبيــ

وصــاحب قاعــدة عاليــة ورغبــة صــادقة فــي ممارســتو مينــة التعمــيم وان يكــون المعمــم مــن صــناع القــرارات 
طالبية قوية ومتابعة لنمو التالميذ وتشجيعيم عمى البحث والدراسة والتعميم الذاتي وتدريب التالميـذ عمـى 
كسـابيم ميـارة االتصـال  كسابيم الميـارات العمميـة المتعمقـة بالتجربـة وا  أسموب الحوار والمناقشة المنظمة وا 

عميــو إن يكــون القــدوة الحســنة لتالميــذه فــي مظيــره الفعــال والتفاعــل الجيــد مــع اآلخــرين والتواصــل معيــم و 
 . : 44)2012وسموكو واحترامو لعامل الوقت )جعفر
ــم وفــق مــا ذكرتــو )الشــمتي ، ( الشــخص المفــوض عــن المجتمــع فــي التواصــل مــع 39: 2011ويعــد المعم

قائــــدًا المتعممــــين مــــن خــــالل األدوار المتعــــددة التــــي يقــــوم بيــــا تجــــاه ىــــؤالء الطــــالب والممثمــــة فــــي كونــــو 
لممجموعـــة ، وباحثـــًا فـــي الشخصـــية ، وصـــانع قــــرارات ، ومـــديرًا لمشـــروع ، وصـــادرًا ألحكـــام ، وموجيــــًا 

 ومرشدًا لمسموك .
وفـي جميــع الحــاالت نجـد المعمــم كمكــون رئــيس لمبيئـة المدرســية يمــارس الســمطة داخـل حجــرة الدراســة فــي 

دة( وتحديـــد صـــور الخـــروج عمـــى قواعـــد محاولـــة التـــدريس )باســـتخدام أســـاليب االتصـــال المفظـــي فـــي العـــا
 ( .249: 2009السموك والتحكم فييا )النظام داخل الفصل() أبوحطب وصادق 

 العناصر غير البشرية )اإلنشائية والمنيجية(  -2
 اإلنشائية )البناية المدرسية(  :-أ

تعد البناية المدرسية بمثابة حدود البيئة الداخمية لممدرسية التي يتم في إطارىا عممية التفاعل بين  
المعمم والمنيج والطالب ، أو ىي المختبر الذي يضبط )المعمم والمنيج والطالب( ويضمن فاعميتيا 

البيئة المادية ( إن 105:  2010، كما يمكنيا أن تعبر عن البيئة المادية . كما ذكر)معمولي ،
لممدرسة ىي الجانب الفيزيائي/ المادي لممدرسة ويضم الموقع العام واألبنية من الصفوف وقاعات 
ومختبرات ومرافق صحية ومطاعم وتجييزاتيا وأدواتيا والفضاءات )ساحات االنتشار والمالعب 

يا في سموك الطمب والحدائق( . ويتركز االىتمام في البيئة المادية بالمباني المدرسية وعالقت
والتأثير المتبادل بينيما  ، اذ تمعب البيئة المادية دورًا كبيرًا وميمًا في أحداث التعمم وتؤثر تأثيرا 



كبيرًا في شعور الطمبة بالراحة أو عدميا من خالل عدد من العوامل من أىما  )الصوت ، 
، والمقاعد ، والساحة ... الخ(  واإلضاءة ، والبناء ، وطالء الجدران ، والتيوية ، وسعة الصفوف

كل ىذه العوامل تؤدي إلى إثارة الطمب في أثناء تعممو أو دراستو بصورة ايجابية أو سمبية حسب 
  -(:25: 2010المؤثرات الموجودة،والبناية المدرسية تتكون من األتي )زكي،

  : مب والمنيج وىو المكان الذي تجمع فيو عناصر الدراسة المتمثمة بالمعمم والط الصف
ليشكل الوحدة التربوية األساسية في المدرسة ، إذ يرتبط عدد الطمبة بمساحة الصف والنظام 
التعميمي باإلضافة إلى وجود نوافذ لمتيوية أعمى من مستوى مقاعد التالميذ مع توفر إنارة 

 مناسبة 
 : عات ويضم بدوره كل من غرف المختبرات ، وقا وحدات التعميم العممي والنشاطات

الموسيقى ، واإلنشاد ومكتبة المدرسة ، وغرف التدبير المنزلي ، واألشغال اليدوية ، وقاعات 
 االجتماعات .

 : وتشمل غرف اإلدارة ، ومقصف المدرسة ، وغرف  الوحدات اإلدارية واالجتماعية والصحية
دمة الخدمات الصحية ، ومحل مياه الشرب ، والمرافق الصحية ، والمخازن ، وغرفة الخ

 االجتماعية ، والمداخل والمخارج ، والمالعب ، وساحات االنتشار .
وتجدر اإلشارة إلى إن عممية اختيار مواقع المدارس كانت وال زالت موضع اىتمام المعنيين في العممية  

( ستة مبادئ أساسية يصف بيا 1929التربوية والمسؤولين عن تصميم المدن ، إذ حدد )كميرنس ارثر
محمة السكنية والذي حدد من خالليا نفوس المحمة السكنية والمالئمة مع قدرة المدرسة عناصر ال

نسمة ، كما حدد المجاورات  3000نسمة أو اقل أحيانا  5000االبتدائية لقبول الطالب أي بحدود 
ا تكون )األبنية المجاورة لممدرسة االبتدائية( وىي المناطق الدينية ، ومكتبة ، ومراكز اجتماعية جميعي

بالقرب من المدرسة االبتدائية ، كما جعل مركز المحمة السكنية عادة ىي دار العبادة او المدرسة 
االبتدائية ومؤسسات أخرى تقع في مركز المحمة ، فضاًل عن تحديد المساحة القصوى لمسير عمى األقدام 

 ( .35 : 2015لموصول الى المدرسة ، كما حدد لكل محمتين مدرسة متوسطة )حسن ، 
 
 

  -في حين ان ىناك نوعان من المعايير التي تعتمد عمييا وزارة التربية يمكن تصنيفيا  :
  -معايير قسم التخطيط في المديرية العامة لمتخطيط التربوي وىي*  :  -1



الموقع مخصص لخدمة منطقة متسعة ، كثافتيا السكانية عالية وتوسط الموقع لمتجمعات السكانية  -
 .قدر اإلمكان 

( متر ويفضل ان 6يطل موقع المدرسة عمى شارع واحد عمى األقل وان ال يقل عرضو عن ) -
 يكون الموقع عمى شوارع خاصة أو ثانوية .

الموقع مناسب الوصول أليو ويراعى عدم مرور األطفال من والى المدارس عبر طرق خطرة وان  -
( كم لممدارس المتوسطة و 3االبتدائية و )( كم لممدارس 1ال تزيد المسافة التي يقطعيا الطفل عن )

 ( كم لممدارس اإلعدادية .5)
في حالة عدم توفر قطعة ارض لبناء مدرسة ابتدائية في منطقة مزدحمة بحيث تكون المسافة   -

( كم عن المشمولين بالدراسة وىنالك مدرسة متوسطة أو إعدادية في المكان المقصود 1أكثر من )
ه المدرسة لتكون مدرسة ابتدائية وبناء مدرسة بدياًل عنيا بحيث يتحقق الشرط يمكن أن يتم إخالء ىذ

 ( أعاله .3الوارد في )
وان تكون المناظر المحيطة صحية وغير  ... الخ(الموقع قرب الخدمات )الصحية ، الترفييية ، . -

 مسببة لتموث بصري قدر اإلمكان .
متر( وعن  400ر والمصانع )ال تقل عن يكون الموقع بعيدًا عن محطات البنزين والمجاز  -

وحدة صوتية ))ديسيبل(( وال يتقابل مباشرة مع خطوط  60مصادر الضوضاء )التزيد عن 
 السكك الحديدية او الطرق السريعة  . 

 ( متر .3التقل المسافة لبعد المدرسة عن الجار ) -
 الموقع مخدوم بشبكة صرف صحي وشبكة مياه شرب عدا مناطق الريف . -
 ن األرض مستوية ومفرغة من المياه التي قد تؤثر عمى األساسات فيما بعد.تكو  -
األرض أما مخصصة لاغراض التربوية أو ممك صرف لموزارة أو متبرع بيا من دوائر الدولة  -

 أو األىالي ، وغير متجاوز عمييا .
 تحديد موقع األرض )قضاء ، ناحية ، محمة ، شارع ، زقاق( .  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10/5/2015( في 22004* بموجب كتابيا ذي العدد )

 



تكون المساحة واألبعاد مالئمة ) كما ىي مذكورة في في المعايير اليندسية والتي سوف يتم  -
 ذكرىا الحقًا( . 

الصحة المعايير الصحية واليندسية : والتي أعدتيا وزارة الصحة/البيئة/ دائرة -2
العامة بالتعاون مع قسم األبنية المدرسية في المديرية العامة لمتخطيط التربوي في 

 وزارة التربية**
 المعايير الخاصة بالمبنى المدرسي/ استرشادية 

 المبنى المدرسي  أوال _
 موقع المدرسة  –1

 أن يكون في مكان يسيل الوصول أليو . -
 في منطقة ىادئة بعيدة عن الضوضاء ومصادر التموث والمصانع والسكك الحديدية.  -

 طمقة اليواء لتساعد عمى التيوية الداخمية لممدرسة . -

 تكون قريبة من مجاري مياه صالحة لمعمل وضمان توصيميا بيا . -

 تحوي شبكة ماء إسالة . -

 المساحة  – 2
متر مربع  15–10المستقبمي في البناء مستقبال يخصص أن تكون مساحة كبيرة إلمكان التوسع 

لكل طالب وتشمل المساحة المباني والمالعب والحدائق وتزداد المساحة في المدرسة اإلعدادية 
 عن المتوسطة  واالبتدائية 

  اتجاه المبنى – 3
 يوجو بناء المدرسة طبقا لتعرضو لمشمس واتجاه الرياح بحيث تدخل الشمس من جميع أركان

 المبنى مع االستفادة من الرياح في تيوية المبنى وتمطيف درجة حرارتو .
  سور المدرسة – 4

 م( 2 – 1.8يجب ان يكون سور نظامي )يجب ان يكون عمى ارتفاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  15/6/2016( في 1/3/30591** بموجب كتابيا المرقـ )د.ص.ع/

  نوع المبنى –5



 المباني ذات البموكات : - أ

تتوالى الصفوف عمى خط مستقيم يقابميا شرفة تطل عمى ساحة المدرسة ان ىذا الترتيب  
يسيل عممية التيوية وتزداد اإلضاءة ويقمل من الضوضاء وتتصل أجزاء المبنى مع 

وان ال يزيد المبنى عن  نبعضيا بشكل زوايا قائمة ويفضل أن يكون لممبنى سممي
طابقين كما يقام عمى أعمدة كونكريتية كوقاية من الرطوبة ويستعمل الدور األرضي 

 كمظمة لمطمبة في األيام الحارة .
 الشكل المركزي : - ب

يكون شكل المدرسة عبارة عن مسكن متكون من ساحة وحوليا الصفوف وبذلك يكون 
صف ألخر وتتفاوت اإلضاءة ويساعد اتجاه الصفوف مختمف في تيويتو وحرارتو من 

عمى انتقال الضوضاء كما يساعد عمى انتقال العدوى لذلك يفضل ان تبنى المدرسة 
 بنظام البموكات .

 غرفة الدرس :  -ثانيا 
  شكل غرفة الدرس ومساحتيا -أ

م تكون األبعاد  1.5  - 1غرفة الدرس تكون مستطيمة تخصص مساحة لكل طالب تتراوح بين  
 م ارتفاع .4م طول ، 8م عرض ،  6بة لمغرفة ىي المنس
 -التيوية : -ب

بطريقة اصطناعية باستعمال المراوح ومكيفات اليواء مع وضع األسالك المشبكة عمى  -1
 النوافذ .

بالطريقة الطبيعية باستخدام النوافذ متقابمة عمى الضمعين المتقابمين جية تفتح عمى  -2
( 4/1،  6/1) ذتتراوح مساحة المدرسة النوافالممر وجية تفتح عمى ساحة المدرسة ،

مساحة ارض الغرفة يراعي ان تكون النوافذ السفمى عمى مستوى مقاعد الطالبة حتى ال 
يتعرضون لمتيار بشكل مستمر  ، أما في حالة النوافذ العميا فتصل إلى ما يقارب سقف 

ألعمى . أن درجة الغرفة لكي تساعد في خروج اليواء الساخن الذي يخف ويرتفع إلى ا
 %(. 70 -30( ودرجة الرطوبة النسبية )24 - 19الحرارة الغرفة يجب أن تتراوح بين )

  اإلضاءة –ج 



تتم اإلضاءة بالطريقة الطبيعية باستخدام النوافذ او باستخدام المصابيح الكيربائية في الظممة . 
عيونيم أو تسبب لمعان السبورة . تكون النوافذ جانبيا )ال خمف وال أمام الطمبة ( حتى ال تبير 

يجب عدم وجود سطح المع سواء عمى الجدران او المقاعد أو المناضد أو السبورة . القيام 
 بنظافة زجاج النوافذ والمصابيح .

 األثاث المدرسي  –ثالثا 
يجب أن تتوفر فيو البساطة وقمة التكاليف والمحافظة عمى الجودة وتمبية المتطمبات األساسية 

 -تضمن األثاث ما يمي :وي
 -يجب أن تتوفر فييا عدة شروط ىي* : السبورة / -أ

 لون اسود داكن غير لماع  -

 توضع في منتصف الحائط األمامي وال توضع جانبا -

 ( م 2 - 1.5ان تترك بينيا  وبين الصف األول من مقاعد الدرس ) -

 ان يكون ليا مجرى تترسب فيو ذرات الطباشير. -

 مقاعد الدراسة -ب
يجب أن تييئ مقاعد الدراسة طبقا لمتكوين البدني وطبيعة النمو الجسمي لمطمبة ، بحيث يكون 

 -الجموس عمى المقاعد بطريقة صحيحة وسميمة ويتم ذلك بمراعاة ما يمي :
ارتفاع المقعد مناسبا لطول ساق الطالب بحيث إذا جمس عميو كانت قدماه مستقرة عمى  -

 مستندا عمى المسند.األرض وكان جسمو معتدل وظيره 

 أن يكون المقعد مقوس قميال من األمام إلى الخمف ليناسب تقوس فخذ الطالب . -

 أن يكون عرض المقعد مناسب . -

أن تكون حافة المقعد مستديرة حتى ال تضغط عمى األوعية الدموية واألعصاب فتؤثر  -
 عمى حيوية الساق والقدم .

محؿ السبورات السوداء في الوقت  white boardالحظة : حمت السبورة البيضاء *مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحاضر .

 

أن يكو ارتفاع المسند مناسبا بحيث يالقي منحني الظير وتصل حافتو العميا في مستوى  -

 .الطرف األسفل العظمي لموح الكتف 



االنحناء عند ان يكون حافة المقعد متداخمة تحت حافة الدرج حتى ال يضطر الطالب  -
 القراءة أو الكتابة .

 درجة . 15ان يكون سطح الدرج مائال بدرجة  -

 اعتماد ترتيب المقاعد عمى ان يكون اغمب الضوء عمى يسار الطالب . -

 يفصل بين كل صفين من المقاعد ممر بعرض نصف متر . -

 م . 1يترك بين الصف األخير والحائط الخمفي  -

 األمامية لضعاف البصر وضعاف السمع.إعطاء أولوية في المقاعد  -

 متر . 4/3يترك بين الصف الجانبي والحائط  -

 المرافق الصحية في المدرسة  –رابعا 
 الموارد المائية - أ

األصح  يكون ماء اإلسالة يتطمب قياس نسبة الكمور الحر المتبقي في مياه الشرب . أما إذا 
 -فيو الشروط التالية :لم يتوفر ماء اإلسالة ، فتؤخذ من مصدر خاص تتوفر 

 أن يكون بعيدا عن مياه القاذورات . -

 أن يكون المصدر المائي عميق . -

 أن يتم ترسيب الماء من العوالق ومن ثم غميو -

 من الممكن استعمال حبوب الياالزون لمتعقيم . -

 حنفيات مياه الشرب  - ب

وضع افواىيم فوىة الحنفية الى األعمى وأعمى من حافة الحوض حتى ال يتمكن الطالب من 
 ( طالب .100-50مباشرة عمى الحنفيات والمعيار حنفية واحدة لكل )

 خزن حفظ المياه في المدرسة -ج
يجب ان يكون من مادة ال تصدأ كاأللمنيوم واأللياف الزجاجية وان يكون الغطاء محكم ، يتم 

 .لتر لمفرد الواحد يوميا  10متابعة تنظيفو دوريا ، ان احتياج المدرسة الى 
 

  تصريف الفضالت -د



توصيل المرافق بشبكة المجاري العمومية وان تعذر ذلك فيكون الصرف في خزان مناسب 
 الحجم يتم تفريغو كمما قارب االنتياء .

 التواليتات  –ىـ 
طالب ويراعي  25تقام في أماكن مناسبة موزعة عمى مجموعات متفرقة دورة مياه واحدة لكل 

 -التالية :فييا الشروط الحية 
إضاءة وتيوية وتوفير مفرغات ىواء ومنع دخول الذباب بوضع أسالك عمى  -

 الشبابيك .

 تكون الجدران مغمفة بالكاشي الفرفوري او مطمية بالدىان الزيتي لسيولة التنظيف -

 مجيزة بماء اإلسالة . -

 توفير السيفون. -

 توفير المطيرات والمنظفات . -

 مراعاة تنظيفيا بشكل مستمر . -

  تصريف االزبال –و 
يتطمب وجود حاوية  لجمع االزبال في كل غرفة  وفي الممر و ساحة المدرسة  مع وجود حاوية 
كبيرة لجمع النفايات ، يتم التخمص من االزبال يوميا بطمرىا في مناطق بعيدة عن المدرسة 

 والمساكن وعدم حرقيا .
  حوض الغسل -ز

 لتواليت مع توفر الصابون .يجب ان يكون عمى ارتفاع مناسب وقريب من ا
 الحوانيت المدرسية  – خامسا

 -توفير الشروط الصحية األساسية : -1

 مياه نقية وصالة لمشرب . - أ

 تصريف الفضالت بطريقة صحية . - ب

 وضع األسالك عمى الشبابيك لمنع دخول الذباب. - ت

 وجود إضاءة وتيوية في الحانوت . - ث

إشراف مستمر عمى نوع األغذية ويفضل أن تكون من النوع المسمفن ومن مصادر  -2
 معروفة وتطبق الشروط الصحية في تحضير األغذية وخزنيا وتقديميا لمطمبة .



 يتطمب حصول العامل عمى بطاقة الفحص الطبي والتي تجدد سنويا . -3

 ارتداء العمال المالبس الخاصة . -4

 المنيجية : -ب
يعد المنيج التربوي وسيمة التربية التي يعدل من خالليا السموك ، وتنمي القدرات والميارات    

فالمنيج بما يشتمل عميو واالتجاىات االيجابية ، وتكون العادات وتيذب األخالق وتنمي الميول 
ة التربوية ، ىو الغذاء الذي تقدمو التربية لألفراد ولذلك فان المنيج ىو المحور الحيوي في العممي

إذ يشكل المنيج مدخاًل رئيسًا من مدخالت النظام التعميمي و محورًا رئيسًا في العممية التربوية 
 وبالتالي فان المنيج الدراسي يعد عنصرَا ميمًا من العناصر التي تقع في بؤرة نظام الجودة . 

لمنيج ، والمناىج يرجع األصل المغوي لمصطمح المنيج الى الجذر المغوي نيج والنيج ، وا
 ( .156: 2014الطريق الواضح ، ونيج الطريق بانو وأوضحو ، ونيجو أيضًا سمكو )عطية،

   -ىناك عدة مفاىيم لممنيج يجب الوقوف عمى بعض من ىذه المفاىيم نذكر منيا:
فيو مجموعة الخبرات التربوية التي تعد لتقدم لمطمبة بقصد مساعدتيم عمى النمو الشامل  -

الجوانب لتعديل سموكيم وفقًا لألىداف التربوية ، ووظيفة التدريس ىو توصيل في جميع 
 ( .44:  2011)كشاش ،تمك الخبرات والمعمومات والمعارف والميارات لمطمبة

ىو عبارة عن المقررات الدراسية الموضوعة في صورة مواد دراسية يراد من الطمبة  -
 (.157: 2014ية دراستيا في مرحمة معينة من مراحل الدراسة )عط

وىو مجموعة المعمومات التي تكسبيا المدرسة لتالميذىا ، وتتضمن ىذه المعمومات  -
مجموعة متنوعة من األفكار والحقائق والنظريات والمفاىيم والقوانين في مجاالت المعرفة 

-93: 2013المختمفة مثل عموم الرياضيات ، والمواد االجتماعية ... الخ  )الحريري
94)  . 

يمثل مجموعة من األدوات والسموكيات والتي تشمل  -ى الباحث إن المنيج الدراسي :وير  -
وأساليب التعميم ، وأساليب التقويم( تقدم إلى الطالب في المدارس )الكتاب المدرسي ،

لمحصول عمى مادة عممية قابمة لمتطبيق في مجال معين وبما يتناسب مع ثقافة 
 المجتمع. 

 
 



 -( :100-99: 2011الحديث خصائص ومميزات عديدة أىميا)الحريري ولممنيج التربوي 
  يعد المنيج بطريقة جماعية ويراعى عند تخطيطو وتصميمو ، واقع المجتمع وفمسفتو

وطبيعة المتعممين وخصائص نموىم في ضوء ما يقدمو عمم نفس النمو ، ويراعي قابميتو 
فة المجتمع ، وان يتضمن جميع ألوان لتحقيق التفاعل بين المتعمم والمعمم والبيئة وثقا

النشاط الذي يمارسو التالميذ تحت إشراف المدرسة ، واختيار الخبرات التعميمية المناسبة 
 ، والتأكيد عمى العمل الجماعي ، وتحقيق التناسق بين كل عناصر المنيج . 

  .يساعد التالميذ عمى تقبل التغييرات التي تحدث في المجتمع والتكيف معيا 

   يركز عمى تنمية جميع جوانب شخصية المتعمم ، وعمى تحقيق التوازن والتكافل في
 تنميتيا بحيث ال يطغي جانب عمى األخر .

   تنويع األنشطة التي يقوم بيا المتعمم في المواقف التعميمية ، ومناسبتيا لقدراتيا
 واستعداداتيا وميولو باإلضافة الى المعارف والخبرات .

  لمعرفة وعدم االعتماد عمى المقررات الدراسية فقط .تعدد مصادر ا 

   ييتم بالتكامل بين الجانب النظري والتطبيقي ، ويؤكد عمى اكتساب الخبرات المباشر
 وغير المباشرة واستخداميا .

   ال تقتصر بيئة التعميم عمى حجرة الدراسة فحسب بل تشمل البيئة الدراسية وموجوداتيا
 بالبيئة االجتماعية . وربط العممية التعميمية

   يتسم دور المعمم في ضوء المنيج الحديث بالتنظيم والتوجيو واإلرشاد وتقديم المساعدة
 لمتالميذ والتفاعل معيم . 

   . يوفر الفرصة لمراعاة الفروقات الفردية 

  . ينظر لممتعمم عمى انو محور العممية التعميمية 

  المتعمم ونشاطو وتفاعمو . يشجع التعمم الذاتي ، ويشدد عمى ايجابية 

  . يشجع استثارة دوافع التالميذ نحو التعمم 

   عدم االعتماد عمى المقرر المدرسي كمصدر وحيد لممعارف، بل استثارة دوافع التالميذ
 لمبحث واالطالع وجمع المعمومات من مصادر متنوعة .

  كسابيم القدرات التي تمكنيم من التكيف مع الحياة  مراعاة حاجات التالميذ ومشكالتيم وا 
 ، وتحمل مسؤولياتيم االجتماعية نحو مجتمعيم .



  تنوع طرق التدريس ووسائمو واختيار أكثرىا مالئمة لممحتوى ولطبيعة التالميذ وما بينيم
 من فروق فردية ، ومساعدة كل تمميذ عمى النمو بما يتناسب مع قدراتو واستعداداتو .

 لعادات المحببة وتشجيع العمل التعاوني .إكساب التالميذ القيم السامية وا 

  . تتسم عممية التقويم في ضوء المنيج الحديث بالتنوع واالستمرارية 

  ييتم المنيج بتوثيق العالقة بين اسر التالميذ والمدرسة من خالل مجالس اآلباء
من والمعممين ، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين المعممين وأولياء األمور ، واالستفادة 

 خبرات بعض أولياء األمور الذي يتمتعون بخبرات جيدة في مجاالت معينة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 المبحث الثانً

 البٌئة المدرسٌة الخارجٌة 

بعد التطرق إلى البٌئة المدرسٌة مكوناتها وعناصرها وأبعادها ومساهمتها فً العملٌة التربوٌة 

والتعلٌمٌة جاء الدور للتطرق إلى البٌئة الخارجٌة ومالها من الدور المباشر فً التأثٌر على 

إال انه مستوى األداء التربوي والتعلٌمً ، على الرغم من وجود عدة متغٌرات للبٌئة الخارجٌة ، 

تم اختٌار أكثر المتغٌرات تأثٌرا  وهو عالقة األسرة بالمدرسة ، وما تلعبه األسرة من دور فً 

العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة على اعتبار إن باقً المتغٌرات )السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 سر للباحث . والثقافٌة والقانونٌة( ذات تأثٌر عام وتحتاج وقت كبٌر األمر الذي ال ٌتٌ

 مفهوم البٌئة المدرسٌة الخارجٌة:أوالً : 

لم ٌوفق الباحث فً العثور على تعرٌف محدد للبٌئة المدرسٌة الخارجٌة ، فضالً عن عدم    

وجود حصر شامل لمكونات البٌئة الخارجٌة بعناصر محددة  كما هو الحال فً البٌئة الداخلٌة . 

والظروف التً تقع خارج أسوار المدرسة و تؤثر فً  ولهذا ٌمكن تعرٌفها ))هً كل العوامل

العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة (( . وعلٌه ركز الباحث على البٌئة المنزلٌة وعالقة األسرة بالمدرسة 

بوصفهما هً من أكثر العوامل تأثٌرا والتً ٌمكن السٌطرة علٌها من خالل التعاون بٌن األسرة 

 مً .و إدارة المدرسة وكادرها التعلٌ

 البٌئة المنزلٌة)عالقة األسرة بالتلمٌذ(:ثانٌاً : 

تؤدي األسرة دوراً مهماً فً تربٌة األبناء وتنشئتهم بالشكل الصحٌح ، وهذا ٌعنً إنها مسؤولة 

بشكل مباشرعن تعلٌمهم وعن التحاقهم فً المدارس ، وكذلك هً المسؤولة عن تسربهم من 

عن التزاماتهم ومسؤولٌاتهم تجاه أبنائهمأما بسبب الطالق  المدرسة من خالل تخلً أولٌاءاألمور

، اوتفكك العالقة األسرٌة ، او القسوة فً التعامل مع األبناء ،أو التدخل الشدٌد فً أمرهم دون 

دراٌة . كذلك كبر حجم األسرة ، وضٌق السكن ، وسوء التغذٌة ، وضعف الوعً األسرٌبأهمٌة 

رهم فً الدراسة مثل إجبار الفتٌات على أداءاألعمال المنزلٌة التعلٌم األبناء وضرورة استمرا

بشكل مستمر ومضنً ، والعمل خارج المنزل بحٌث ال ٌتاح لهم الوقت للدراسة ، وكذلك غٌاب 

احد الوالدٌن أو كالهما أو عدم متابعتهم واهتمامهم بمسٌرة أبنائهم الدراسٌة أو االهتمام الزائد 

أوإظهار القلق الزائد على درجاتهم التً حصلوا علٌها . كل ذلك من بسٌر أبنائهم فً الدراسة 

 ( .209:  2008الممكن أن ٌؤثر على انتظام األبناء ومواصلتهم للدراسة )الطائً وآخرون ، 

عندما ٌبدأ التلمٌذ حٌاته الدراسٌة األولى ٌحمل معه عدداً من السلوكٌات التً اكتسبها من البٌئة 

رة فضالً عن اعتقاده ان جمٌع سلوكٌاته مقبولة وانه حر التصرف كما لو االجتماعٌة وهً األس

كان فً البٌئة األولىإلىأن ٌدرك إن المدرسة عالم آخر له قوانٌن وتعلٌمات وعلٌه أن ٌحترمها 

المدٌر ، )العناصر البشرٌة }وهو ٌتفاعل مع المكونات الرئٌسة للبٌئة الداخلٌة فً المدرسة 

. وعن طرٌق هذه البٌئة  {اإلنشائٌة والمنهجٌة( )وغٌر البشرٌة ( والمعلم ، والتالمٌذ أواألقران



ٌكتسب الطفل خبرات الحٌاة االجتماعٌة كافة وتساعده المدرسة فً تكوٌن االتجاهات 

وان واألنماطالسلوكٌة خالل تفاعله مع مكوناتها ، فان دور األسرة هو مكمل لدور المدرسة . 

عملٌة تنشئة الحدث لم تقتصر على األسرة فقط بل هً مسؤولٌة النظم األخرى والسٌما 

المدرسة فهً مسؤولة عن تهذٌب الطفل وبناء شخصٌته ، فالمدرسة اكبر مؤسسة اجتماعٌة 

تؤثر فً الطفل بعد األسرة بل وقد تكون فً كثٌر من األحٌان المؤثر السلبً الوحٌد فً حٌاة 

ا فً حالة األسر المتصدعة والفقٌرة خاصة عندما ٌواجه بٌئة شبٌهة بالوسط الطفل والسٌم

( . ولكً تزٌد األسرة من فرص 90-88: 2005األسري الذي كان ٌطمح للخروج منه )محمد،

إمكانٌات النجاح لدى أوالدها ٌجب علٌها أنتهٌؤأو توفر شرطٌن أساسٌٌن تتوقف علٌهما إمكانٌة 

 -( :24-22:  2004،  النجاح هما  )عبد المنان

  : من المهم التأكٌدإن طاقات التلمٌذ على المستوٌٌن العقلً والجسمً تتناسب وتتالءم القدرة

ونوع التعلٌم الذي ٌقدم له ، فمن الثابت ان التالمٌذ األقل نضجاً من الناحٌة الجسمٌة ٌكون 

الذٌن ٌدرسون فً  استعدادهم اقل للتعلٌم . على سبٌل المثال فان األطفال ضعاف العقول

مدارس التعلٌم العامة التً ٌدرس بها التالمٌذ العادٌون ٌفشلون فً مواصلة دراستهم أو 

ٌتخلفون فً التحصٌل الدراسً عن أقرانهم وغالباً ما ٌسبب وجودهم فً المدارس العامة حٌرة 

مٌذ وارتباك للمعلمٌن فقد ٌضطر المعلم إلى مراعاة الفهم البطًء والضعٌف لبعض التال

 بتكرار الشرح مما ٌؤثر سلباً على التالمٌذ العادٌٌن والمتفوقٌن .

  : فالتعلم كظاهرة سلوكٌة ال ٌحدث إالإذا كان وراءه دافع ٌدفع الفرد إلى القٌام به فمن الدافع

المسلمات المعروفة فً علم النفس أن كل سلوك البد أن ٌكون وراءه دافع ، إن الدافع ٌمثل قوة 

الفرد ذاته تقوم باستثارة حماسة الفرد للتحصٌل ومواصلة هذا التحصٌل فٌستفٌد دافعة داخل 

عندها من قدراته وطاقاته وٌستثمرها فً التحصٌل والتفوق ، ولهذا السبب فان علماء النفس 

ٌنصحون بضرورة تقوٌة الدافع عند التلمٌذ للتحصٌل ، اي الحد الذي ٌمكنه من استثمار قدراته 

وكذلك ٌنصحون بضرورة توجٌه التلمٌذ إلى نوع الدراسة الذي ٌمٌل ألٌه  على امثل وجه ،

 وٌستهوٌه وٌحبه ، حٌث ٌشكل هذا المٌل قوة دافعة نحو االستفادة والتحصٌل . 

كما وٌشترك األطفال فٌما بٌنهم بخصائص نمائٌة عامة تفٌد فً تحدٌد الظواهر النمائٌة غٌر 

األطفال تمٌزهم عن اقرأنهم وقد تساعد كل من علماء  العادٌة والطبٌعٌة فتبرز خصائص لبعض

النفس والنمو واألطباء والمهتمٌن فً تحدٌد التأخر النمائً أو إبراز القدرات العالٌة لدى الطفل ، 

( أهماألمور 45: 2005والتً تفوق مستوى عمر الفئة التً ٌنتمً ألٌها ، وقد ذكر )الداهري 

  -عن بعض وهً :التً ٌختلف فٌها األطفال  بعضهم 

 لقدرات العقلٌة ، المعرفٌة ، اللغوٌة .ا  -
 االهتمامات  -
 أنماط وأشكال التعلٌم . -
 مستوٌات الدافعٌة . -
 الصحة النفسٌة . -
 مفهوم الذات . -
 الخلفٌة السابقة  -
 
 



كما إن ىناك متغيرات البيئة المنزلية التي اعتبرت ذات صمة بالتحصيل األكاديمي والتي ذكرىا 
  -( :244:  2009)ابو حطب وصادق،

 المناخ الذي تييئو األسرة لدافعية االنجاز . -1
 الفرص المتاحة لمنمو المغوي .  -2
 اديمية.طبيعة ومقدار المساعدة التي تقدميا األسرة لمتغمب عمى الصعوبات األك -3
 مستوى نشاط أفراداألسرة اليامين في البيئة . -4
 المستوى الفكري لألسرة في البيئة المنزلية  .  -5
 أنواع عادات العمل المتوقعة من الفرد .  -6

 -عالقة المدرسة باألسرة:ثالثًا : 

نقـل  عمـى مسـؤولة بشـكل أساسـيىـي الو  ، األولـى فـي حيـاة الفـرد منظمـة االجتماعيـةىي ال األسرة
الطفـل واكسـابو بعـض الميـارات لمواجيـة  عـدادإ فـيالتراث الثقافي لألجيال فضـال عـن مسـؤوليتيا 

 .  لحياةا
( ســنوات العمــر الــذىبي الكتســاب الميــارات المختمفــة ، الن الطفــل فــي ىــذه 6-3اذ يعــد العمــر )

النجـــاح فـــي  المرحمـــة يســـتمتع بالقيـــام باالعمـــال المتنوعـــة دون الشـــعور بالممـــل ممـــا يســـاعده عمـــى
 ( .20:  2014اكتساب الميارات المختمفة )الدليمي،

أصـــبحت عـــاجزة عـــن أداء كـــل ىـــذه اذ مـــع تعقـــد الحيـــاة وتطورىـــا نـــاءت األســـرة بيـــذه األعبـــاء و  
، فظيــرت المدرســة كمؤسســة تربويــة تيــدف الــى تحقيــق عمميتــين ىمــا التعمــيم والتنشــئة المســؤوليات

تماعيــة فـي المــدارس ليـا ىــدف ىــو معاونـة المدرســة عمــى االجتماعيـة ، فكــان ظيـور الخدمــة االج
بـــأن الخدمـــة االجتماعيـــة ىـــي  1963تحقيـــق ىـــذين اليـــدفين ، فقـــد أوصـــت األمـــم المتحـــدة  عـــام 

ضـــمير المجتمـــع الـــذي يســـاعد األفـــراد مـــن خـــالل أىـــدافيا عمـــى التكيـــف مـــع بيئـــتيم ، وىـــي تقـــدم 
ق ظروف اجتماعية مناسبة لمساعدة الفقـراء المساعدة ليم وتدعم الدور االجتماعي لمفرد ، أو لخم

) إن الخدمـة االجتماعيـة  Mathewsوالمحتاجين والطالب . ففي المجال المدرسي ذكـر مـاثيوس
ــة فــي مجــال المنــزل والمدرســة لمجموعــة الطــالب الــذين يعــانون  المدرســية تقــوم عمــى دراســة الحال

ديم العـالج ليـم أمـا إذا كانـت الحالـة مشكالت ترجع إلى ظروف األسرة والبيئة المحيطة بيـم ، وتقـ



تحتاج إلى عالقة مباشرة بيدف تغيير أو تعديل سموك أو شعور أو اتجاه فينا تحـول إلـى المرشـد 
 (.35: 2007المدرسي( )المفرجي ،

اذ تعــد الخدمــة االجتماعيــة كمــا يــرى الباحــث ىــي  احــدى وســائل االتصــال تمجــأ ألييــا المدرســة  
 رجية والمتمثمة باالسرة .لمتواصل مع البيئة الخا

اذ تيدف ىذه الخدمة إلى تحقيق التماسك االجتماعي بين جميع أفراد المجتمع ، من خالل خمق  
بعضـيم بـبعض وبيـنيم وبـين العـاممين  –الطـالب  –عالقات اجتماعية سميمة بـين أبنـاء المجتمـع 

م القــــيم االجتماعيــــة بالمدرســــة ، ومســــاعدة الطــــالب عمــــى نبــــذ القــــيم واالتجاىــــات الضــــارة وتــــدعي
كسابيم القيم الجديـدة ، ومسـاعدة المدرسـة عمـى نشـر خـدماتيا فـي المنطقـة التـي توجـد  اإليجابية وا 
فييا لتكون مركز إشعاع لمبيئة ، والعمل عمـى إيجـاد تـرابط وتفـاىم بـين األسـرة والمدرسـة ، فاآلبـاء 

سـميمة ، فغالبيـة حـاالت اإليـذاء والمدرسين يشتركون في تربية الطالب وتنشئتيم تنشـئة اجتماعيـة 
التي يتعرض ليا الطالب تكون من الوالدين أو أحدىما ، وابرز صفات اسر الطالب المتعرضـين 
لايذاء أنيا ذات دخل منخفض ، ومفككـة ، وأن أسـباب تعـرض ىـؤالء الطـالب لايـذاء تعـود إلـى 

االجتماعيـــة المدرســـية  ةوجـــود مشـــكالت زوجيـــة بـــين والـــدي الطالـــب المتعـــرض لايـــذاء ، فالخدمـــ
تيدف من خالل بحث الحاالت التي تكون الظروف االجتماعيـة لمطـالب سـببًا لعـدم تكـيفيم سـواء 
مــع أســرىم أو مدارســيم ، كالتفكــك األســري بســبب الطــالق أو المنازعــات العائميــة ممــا يــؤثر عمــى 

تم التعــرف عمــى ىــذه الجــو األســري بوجــو عــام ، إضــافة إلــى القســوة المفرطــة والتــدليل الزائــد ، ويــ
الحــــاالت مــــن خــــالل مشــــكالت أخــــرى كالمشــــكالت الســــموكية لتــــأخرىم الدراســــي أو لغيــــابيم عــــن 

 ( .37: 2007المدرسة)المفرجي ،
منن وسنائل االتصنال االخنرى ومنن ابنرز  والمعلمٌنولٌاء االمور مجلس اومن جية اخرى يعـد  

أمـور الطمبـة والمعممـين ىـو توثيـق  اليدف من مجمس أوليـاءمكونات عالقة المدرسة مع االسرة و
كـــي  تـــأتي العمميـــة التربويـــة والتعميميـــة ثمارىـــا واليـــدف المـــراد مـــن لالعالقـــة بـــين البيـــت والمدرســـة 
، اذ ييــــدف ىــــذا المجمــــس الــــى تحقيــــق عــــدة اىــــداف  ل عــــن البيــــتز المدرســــة بــــان ال تكــــون بمعــــ

 -(:106-105: 2009وىي)احمد ،

مقدورهم ب   والمعلمون على خلق بٌئة تربوٌة صالحة حتى ٌصبح ، ٌعمل أولٌاء األمور .1

التأثٌر فً الطالب بوسائل متعددة، فالحٌاة تتكون عن طرٌق التفاعل المستمر بٌن الكائن 

 الحً والبٌئة.

 



 

ٌقوم أولٌاء األمور والمعلمون بتوجٌــه عملٌــة التعلم، فاالتجاهات والمٌول والنظرة  -2

والقدرات الوراثٌــة والمكتسبــة فضالً عن اإلحساس بالمشكالت إلــى الحٌاة 

االجتماعٌة التً تنبثق عن البٌئة جمٌعها مؤثرات حاسمة فً تحدٌد نجاح تربٌة 

 األطفال والشباب.

إن إذالعمل على تحقٌق الثبات والتكامل النفسً وقٌام اسر متماسكة ومدارس متزنة،  -3

 رجة أكثر من أي شخص آخر.الفرصة تتوفر لآلباء والمعلمٌن بد

القٌام بتطبٌق األسالٌب الدٌمقراطٌة، فاألب المستبد والمدرس المستبد ٌؤدٌان إلى  -4

قراطً فً مجلس ووجود مجتمعات استبدادٌة. فضال عن تطبٌق األسلوب الدٌم

 أولٌاء األمور والمعلمٌن. 

مكنة المساهمة فً تخطٌط وتنفٌذ مشروعات المدرسة ضمن الحدود الذاتٌة الم -5

 ومناقشة رسم السٌاسة التربوٌة العامة.

التنسٌق مع األجهزة المساعدة فً المجتمع المحلً الستثمار إمكانٌاتها فً خدمة  -6

 المدرسة ومشروعاتها الموجهة للمجتمع المحلً.

قٌام المدرسة بالمعاونة فً حل بعض مشكالت المجتمع إذا كانت المؤسسة قادرة  -7

 ومهٌأة  لذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 المبحث الثالث
 الجودة في التعميم

 
 توطئة:

إن منظمات األعمال والمؤسسات الحكومية والتربوية عمى حد  سواء تمارس نشاطيا من     
خالل تقديميا المنتجات أو الخدمات لممجتمع وىي بذلك تواجو كمًا ىائاًل من رغبات واحتياجات 
ذا أرادت ىذه المنظمات أن تحقق رضا  أفراد المجتمع المتغيرة والمتنامية بشكل سريع جدًا ، وا 

راد المجتمع عن ما تقدمو ليم من منتجات أو خدمات فعمييا أن تيتم بجودة ما تقدمو من أف
بين أفراد المجتمع وكذلك يعزز من  منتجات أو خدمات الن ذلك سوف يسيم في تعزيز سمعتيا

 مكانتيا المحمية والعالمية .
  مفيوم الجودة في التعميم:أوال : 

ل التعميم أو النظر إلييا من زاوية واحدة ، فالنظرة يجب يصعب تحديد مفيوم الجودة في مجا    
أن تكون شموليو وتمبي جميع متطمبات وتطمعات الجميور ذو العالقة )صانعي القرار ، واآلباء ، 
واإلدارات ، والمدرسين ، والطمبة ، والموظفين ، والمؤسسات( ، لذا فان ىذا المفيوم يتعمق بكافة 

ق بالمجال التعميمي والتي تظير جودة النتائج المراد تحقيقيا )الجنابي السمات والخواص التي تتعم
( . وانتقل مفيوم الجودة إلى ميدان التربية في السنوات األخيرة، إذ أصبح االىتمام 43: 2008،

داراتو التي أصبح لزامًا  بالجودة مع بداية التسعينات ىو سمة الحوار السائد حول سياسة التعميم وا 
كبة التغيرات العالمية الجديدة في التكنولوجيا المتقدمة والمعموماتية والتنافسية والشراكة عمييا موا

والتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شكمت ما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي 
يم ىو والتغير المستمر والتحول الجذري وذلك عمى أساس أن التعم تيصف النظام الحالي بال ثبا

وبنفس الوقت انتقل مفيوم الجودة الشاممة من ( .2012164أداة تكوين الموارد البشرية )عبد اهلل ،
مجال الصناعة الى مجال التعميم في الواليات المتحدة االمريكية عمى يد مالكولم بالديرج 

(Malcolm Baldirg الذي شغل منصب وزير التجارة في حكومة الرئيس ريغان عام )
(، 1891( ، وظل ىذا الرجل ينادي بتطبيق الجودة الشاممة في التعميم حتى وفاتو عام )1891)



،  1883واصبح تطبيق الجودة الشاممة في التعميم حقيقة واقعية حينما أعمن)رونالد براون ( عام 
امتدت لتشمل قطاع التعميم الى جانب المنظمات االمريكية  ان جائزة مالكولم في الجودة قد

 ( .83: 2112العمالقة )الشافعي ،
وعميو سوف يتطرق الباحث إلى بعض مفاىيم إدارة الجودة في المجال التربوي و التي أوردىا 

 -بعض المختصين منيا :
 المؤسسة مدخالت  دارةإ طريقة في تحوال  كبيرا اإلدارية تتطمب في الممارسة أسموب بأنيا  -1

المؤسسة التي تقدميا  لممخرجات  والخدمات المستمر التحسين إلى التعميمية بيدف الوصول
 ( . 35: 2014)العبادي ، العممية التعميمية من رضا المستفيدين بما يضمنالتربوية 

ات استراتيجيو إدارية ترتكز عمى مجموعة من القيم والمفاىيم التي تستمد قوتيا من المعموم -2
التي نستطيع من خالليا استثمار وتوظيف المواىب والقدرات الفكرية لمعاممين في مختمف 
مراحل التنظيم من أجل تحقيق التحسين والتطوير المستمر لممؤسسات التعميمية بشتى 

 ( .43: 2008مجاالتيا )الجنابي ،

ووفقًا لمعايير  أنيا المستوى الذي ينبغي ان يصل إليو المتخرجون بواسطة قطاع التربية  -3
محددة لمستوى المعارف والميارات والعادات والقيم التي ينبغي ان يصل إلييا المتخرجون في 

 ( .84: 2112الشافعي ،المؤسسات التعميمية)
عممية تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعميمية والتربوية الالزمة لرفع إنيا   -4

ل فرد من العاممين بالمؤسسات التعميمية، وفي جميع مستوى جودة المنتج التعميمي بواسطة ك
 (17: 2013)الحمفي ، العمل التعميمي والتربوي في المؤسسة جوانب

إنيا عممية تحسين وتطوير األساليب القيادية واإلدارية والعمل عمى إدخال التغيرات   -5
شراك جميع أعضاء المدرسة في إحداث ذلك التغيير وبشك ل جماعي المناسبة والجديدة وا 

تعاوني من اجل خمق روح المنافسة بين المدارس لمواجية تحديات وتطورات العصر 
عداده بما يتناسب مع قدراتو ومياراتو وحاجاتو والعمل عمى  وبالتالي تأىيل كل تمميذ وا 
تطويره بشكل متكامل من جميع الجوانب )العقمية ، والنفسية ، واالجتماعية( )رزوقي 

،2014 :14. ) 

 
 



 -(في التعميـ:9000معايير الجودة)االيزوثانيًا : 
إن معايير االيزو ىي عشرين معيارًا عالميًا لمتطمبات الجودة في أي مؤسسة إنتاجية أو خدمية ، وان 
ما يخص المعايير ذات صمة في مجال التعميم ومؤسساتو فيناك اثني عشر معيارًا إذا ما توافرت 

 -( :105 - 94: 2014التعميمية وىي )عطية ،  تضمن تحقيق الجودة داخل المؤسسة
يسيم في تحسين المستويات اإلدارية في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية  المسؤولية اإلدارية :  -1

في كافة النواحي ، فاإلدارة التعميمية تتحمل مسؤولية وضع سياسة الجودة و تطبيقيا في 
عمو واضحًا لجميع العاممين في المؤسسة المؤسسة التعميمية من خالل تعريف سياسة الجودة وج

 التعميمية .
يقصد بنظام الجودة جودة الخطة التي تضعيا المؤسسة التعميمية لتوفير الخدمة  نظام الجودة :  -2

 التعميمية بالمستوى الذي يرضي العميل او المنتفع .
كون ىذا ال توجد عقود بالمعنى االصطالحي في مجال التعميم وبذلك ي مراجعة العقود :  -3

المعيار اقل وضوحًا من العقود في مجاالت التصنيع ، فالعقد بين المتعمم والمؤسسة ىو التزام 
 يغمب عميو صفة االلتزام األخالقي أو التعيد بتوفير المتطمبات.

تصميم البرامج التعميمية عمى وفق متطمبات الطمبة وسوق العمل الذي  مراقبة التصميمات :  -4
رجيم من المدرسة . عممًا بان سوق العمل ىذا قد ال يكون المجتمع أو سيعممون فيو بعد تخ

مؤسساتو في حال كون المؤسسة التعميمية مؤسسة ابتدائية أو متوسطة غير مينية ، ففي ىذه 
الحالة يكون المستفيد الخارجي المدرسة التي سيمتحق بيا الطالب. فعمى سبيل المثال إذا كان 

ان المستفيد الداخمي فييا ىو التمميذ أواًل . أما المستفيد الخارجي مستوى المدرسة ابتدائية ف
المباشر فيو المدرسة التي سيمتحق بيا التمميذ ، والمستفيد الخارجي غير المباشر المجتمع عمى 
 اعتبار إن ىذا الطالب ىو عضو فيو وتنميتو معرفيًا و مياريًا وأخالقيا تسيم في تنمية المجتمع.

تقاس كفاءة عممية الشراء بمدى إمداد المؤسسة التعميمية بما ت : ضبط المشتريا -5
تحتاج لتنفيذ برامجيا ، ومدى اتصاف المشتريات بالجودة وتمبيتيا لمتطمبات الجودة 

 وتوفيرىا في الوقت المالئم ، والكميات المحددة ، والسعر المناسب . 
إذ تعد جودة المخازن مراقبة المنتج الذي يتم توريده )المنتجات الموجية لممنتفع(:  -6

 المدرسية  معيارًا من معايير الجودة في المؤسسات التعميمية . 



يجب عمى كل اإلجراءات والتفاعالت واألنشطة التي تؤدي ضبط العمميات أو مراقبتيا :  -7
ن رقابة العمميات تعني التأكد من كفاءة العمميات إلى مخرجات أو نتائج أن تتسم بالجودة ، و  ا 
 في تمبية ما مطموب منيا بالمعايير المحدد . 

إذا عد الطالب ىو المنتج فان الطالب الر ضبط المنتجات غير المطابقة لممواصفات :  -8
اسب ىو المنتج غير المطابق لممواصفات ، أما إذا لم يعد الطالب ىو المنتج فان المعيبات في 

 -ل المؤسسة التعميمية ىي المحاور التي تتعامل معيا المؤسسة التعميمية مثل :عم
 .قدم الكتب المدرسية أو تمفيا  -
 قدم طرائق التدريس وعدم مالئمتيا المناىج الحديثة . -
 .قصور معايير التقييم وعدم صالحيتيا لمتطبيق  -

    تردي األبنية المدرسية وعدم مالئمتيا لممناخ الدراسي . -
وتتمثل بتحديد المجاالت التي يمكن حدوث مشكالت جراءات الوقائية والتصحيحية : اإل-9

فييا ويمكن تحديد ىذه المجاالت من خالل شكوى الطمبة من عدم تدريس بعض أجزاء المقرر 
الدراسي ، أو شكواىم من أداء المدرسين في التدريس أو التقويم وكذلك عن طريق نتائج التغذية 

 الراجعة . 
وجود نظام دقيق لمتسجيل والتقويم تشمل جميع عمميات المدرسة سجالت الجودة : ضبط  -10

والعاممين فييا والطمبة . والغرض من المراقبة ىو التأكد من تطبيقات الجودة الشاممة وال يعد 
  -السجل سجاًل لمجودة إال إذا توفر فيو ما يمي :

 سيولة التعرف أليو . -
 إمكانية استرجاعو عند الحاجة . -
 لو فترة استيفاء محددة .   -

المتابعة المستمرة والتأكد من اتخاذ اإلجراءات والمراجعة المستمرة مراقبة الجودة الداخمية :  -11
  لجودة النظام داخل المؤسسة واتصافو بمتطمبات الجودة .

يقوم التدريب لتمبية الحاجة عل تعديل الطرق المستخدمة في تنفيذ تدريب العاممين واإلدارة:  -12
لعممية التدريبية أو التعميمية عند تطبيق معايير الجودة وتعديل المواد التعميمية والتدريبية في ا

 ضوء نتائج المراجعة والتغذية الراجعة لممتدربين والمدرسين . 



 :الخاصة بالمدارس  الجودةمعايير ثالثًا :
ىذه المعاير ىي كما تعتمد وزارة التربية عمى عدد من معاير الجودة الخاصة بالمدرسة***، و 

  -( :2مبينة في الجدول )
 (2الجدول )

 )معايير الجودة المعتمدة في وزارة التربية (
 اٌّإششاد  اٌّؼب١٠ش  اٌّجبي 

رّزٍه اٌّذسعخ سؤ٠خ ٚسعبٌخ غّٛدخ  -1 اٌشؤ٠خ اٌزخط١ػ االعزشار١جٟ ٚظّبْ اٌجٛدح  أٚالً :

 ِٕٚبعجخ ِٚذٚٔخ ثٛظٛح
 

رٛجذ ٚص١مخ ٚاظذخ ٌشؤ٠خ اٌّذسعخ ٚسعبٌزٙب  -أ

  رشوض ػٍٝ سفغ ِغزٜٛ أداء اٌطٍجخ .

رؼزّذ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ػٍٝ دساعبد ٚثذٛس  -ة

 رٍجٟ اٌذبجبد اٌّذ١ٍخ ٚرؼىظ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ .

٠شبسن ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ِّٚض١ٍٓ  -جـ

ِٓ األغشاف اٌزشث٠ٛخ فٟ ص١بغخ سؤ٠خ اٌّذسعخ 

 ٚسعبٌزٙب .

٠ٍزضَ اٌّؼ١ْٕٛ ثشؤ٠خ اٌّذسعخ ٚسعبٌزٙب  -د

 ٠ٚزٌْٛٛ ل١بدح ػ١ٍّخ اٌذػُ ٌُٙ .

رغزخذَ اٌّذسعخ ئجشاءاد ٌّشالجخ ٚرم١١ُ  -2

 جٛدح ػٍّٙب .
 

رشى١ً اٌّذسعخ ٌجبْ ٌزذ١ًٍ ٔزبئج ِٚخشجبد   -أ

 اٌطٍجخ .

 

٠مَٛ ِذ٠ش اٌّذسعخ أٚ ِٓ ٠خٌٛٗ ثض٠بساد  -ة

ٌّشالجخ ٚرم١١ُ ع١ش اٌؼ١ٍّخ ِٕزظّخ ٌٍصفٛف 

 اٌزشث٠ٛخ ٌعّبْ جٛدح اٌزؼ١ٍُ .

 

 رمَٛ اٌّذسعخ ثؼ١ٍّخ رم١١ُ رارٟ ثٕضا٘خ ٚدلخ .  -3 
 

 . أجبص اٌّذسعخ اعزّبساد اٌزم١١ُ اٌزارٟ -أ

اعزٕبد اٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌٍّذسعخ ػٍٝ أدٌخ ِٕٙب  -ة

 أساء اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّجزّغ اٌّذٍٟ .

 

ِؼشفخ ل١بدح اٌّذسعخ ٚاٌؼبٍِْٛ ف١ٙب و١ف١خ  -جـ

رذ١ًٍ ٔمبغ اٌمٛح ٚاٌعؼف ألداء اٌّذسعخ 

 ثصٛسح دل١مخ .

رعغ اٌّذسعخ ٚرٕفز ثٕجبح خططبً ئعزشار١ج١خ  -4

 ِٕبعجخ الٔجبص اٌزط٠ٛش ٚرذم١ك األ٘ذاف .
 

رؼطٟ اٌخطػ اإلعزشار١ج١خ ٌٍّذسعخ األ٠ٌٛٚخ  -أ

 ٌٍمعب٠ب األُ٘ ٌٍزط٠ٛش .

رذذد اٌخطػ اإلعزشار١ج١خ ٌٍّذسعخ أ٠ٓ ٟ٘  -ة

ا٢ْ ؟ ٚاٌٝ أ٠ٓ رزجٗ ؟ ِٚب ٟ٘ أ٘ذافٙب ؟ ِٚب ٘ٛ 

 اإلجشاء اٌٛاجت ارخبرٖ؟ ٚو١ف رذمك رٌه ؟

 

ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌذٜ  -جـ

 اٌطٍجخ ٚأٔٛاع اٌزوبء اٌّخزٍفخ ثشىً ج١ذ .

 

ٌٍّذسعخ غّٛدخ  رىْٛ اٌخطػ اإلعزشار١ج١خ -د

 رؼىظ اٌزٛلؼبد إٌٛػ١خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ .

  
رٛفش اٌّذسعخ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ٌذػُ ػ١ٍّزٟ اٌزؼٍُ  -5

ٚاٌزط٠ٛش اٌشخصٟ ٌٍطٍجخ فٟ ج١ّغ 

 اٌّجبالد .

 

تٌجذ أىذاف مشتشكت بٍن قٍبدة  -أ

المذسعت ًالمعلمٍن ًالطلبت لتكٌٌن 

 ًحذة متمبعكت لتحقٍق أىذاف المذسعت 



رغُٙ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٚإٌشبغبد اٌّزٕٛػخ  -ة 

 فٟ ئصشاء رؼٍُ اٌطٍجخ .

 

رم١ُ اٌّذسعخ ِؼبسض رؼشض ف١ٙب ٔزبجبد  -جـ

 اٌطٍجخ اٌّز١ّضح ٚاالدزفبء ثٙب . 

 

 
 رأ١ً٘ ل١بدح اٌّذسعخ ٌزىْٛ لذٚح ٠ذززٞ  -6

 

 

 رغزج١ت اٌّذسعخ ثشىً ا٠جبثٟ ٌٍزغ١ش . -أ

٠ذزشَ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌطٍجخ ٚاٌؼبٍِْٛ ف١ٙب  -ة

 ٚأ١ٌٚبء األِٛس ئداسح اٌّذسعخ . 

 

رذ٠ش اٌّذسعخ ِٛاسد٘ب اٌّبد٠خ ٚثٕب٠زٙب  -1 اإلداسح  صب١ٔبً :

 ِٚشافمٙب اٌٍّذمخ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ .

رذذد اٌّذسعخ ادز١بجبرٙب اٌّب١ٌخ ِٚزبثؼخ  -أ

 رٕف١ز٘ب ثشىً ِغزّش .

ِٚٛاسد٘ب ثشىً رغزخذَ اٌّذسعخ ثٕب٠زٙب  -ة

 صذ١خ ٌغشض رذم١ك رؼ١ٍُ أفعً .

رؼًّ اٌّذسعخ ػٍٝ ص١بٔخ ٚرش١ُِ ثٕب٠زٙب  -جـ

 ٚرىْٛ ِشافمٙب اٌصذ١خ ثذبٌخ ج١ذح .

رذ٠ش اٌّذسعخ ِٛاسد٘ب اٌجشش٠خ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ  -2 

 . 

٠ٛجذ فٟ اٌّذسعخ ػذد وبف ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ  -أ

 اٌّخزص١ٓ ٚرٛص٠ؼُٙ دغت االخزصبص.

اٌّذسعخ اٌّٙبَ اٌّخزٍفخ ػٍٝ زٛصع ع -ة

اٌّؼ١ٍّٓ ثشىً ػبدي ٠ٚىْٛ ػذد اٌطٍجخ فٟ 

 اٌصفٛف ِزٛاصٔبً .

٠إدٞ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ  -جـ

ِٙبُِٙ اٌّٛوٍخ ئ١ٌُٙ ثشىً ج١ذ ٠ٚزذٍّْٛ 

 ِغإ١ٌٚبرُٙ 

٠ٍزضَ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ ثبٌذٚاَ  -د

غٛػبً ٌّّبسعخ  اٌشعّٟ ثبٔزظبَ ٠ٚىشعْٛ ٚلزُٙ

 إٌشبغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ .

رشجغ اٌّذسعخ ٚرذػُ ثىفبءح اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ  -3

 ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ا٢خش٠ٓ 

٠إدٞ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ اٌزارٟ  -أ

 ثٕضا٘خ ٚػٍٝ ٔذٛ ِٕزظُ .

٠ّزٍه اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ  -ة

 ٚئجشاء اٌجذش .ِٙبساد ج١ذح فٟ اٌزؼٍُ اٌزارٟ 

رذػُ اٌّذسعخ ِشبسوخ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ  -جـ

فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚرشجؼُٙ ػٍٝ رجبدي 

 اٌض٠بساد ٌغشض اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ .

٠مذَ اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ اٌّشبسوْٛ فٟ  -د

اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ رمبس٠ش ئٌٝ ِذاسعُٙ ثشبْ 

تعلمٌه ًتببدل ِشبسوزُٙ ٚرطج١ك ِب 

 .المذسعت  المعلٌمبث مع صمالئيم فً

رؼًّ اٌّذسعخ ػٍٝ دً ِشىالرٙب ثٕجبح  -4 

 ٚارخبر اٌمشاساد ثفبػ١ٍخ . 

٠زُ دً اٌّشىالد اٌزٟ رجشص فٟ اٌّذسعخ  -أ

 ثطش٠مخ ِٛظٛػ١خ ٚػ١ٍّخ ٚجّبػ١خ .

٠ٛجذ ادزشاَ ِزجبدي ث١ٓ ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  -ة

 اٌّذسعخ .

اٌّذسعخ ٠زصشف اٌّؼٍّْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ 

ثّغإ١ٌٚخ ٚػٍٝ اعزؼذاد ٌزمجً اٌّجبدساد اٌجذ٠ذح 

. 

٠زصشف اٌّؼٍّْٛ ٚ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ  -جـ

ثّغإ١ٌٚخ ٚػٍٝ اعزؼذاد ٌزمجً اٌّجبدساد اٌجذ٠ذح 

. 

رىْٛ اٌمشاساد ٚاظذخ ٚج١ذح ٠ٚزُ ارخبر٘ب  -د

ثشىً جّبػٟ ٚاعزشبسٞ ٚرىْٛ إٌزبئج 

 ثّخشجبد ٚاظذخ .



اٌّذسعخ ػٍّٙب رشبٚس٠بً ٚثشٚح اٌفش٠ك رذ٠ش  -5

 اٌٛادذ اٌفبػً .

٠ذعش اٌّؼٍّْٛ  ٚ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌّذسعخ  -أ

اجزّبػبد دٚس٠خ ٌٍزشبٚس فٟ األِٛس اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّذسعخ .

٠زُ ئػطبء فشصخ ِٕبعجخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ  -ة

ثبٌّذسعخ ٌٍّشبسوخ فٟ إٌّبلشبد ٚسعُ اٌخطػ 

. 

اٌصالد١بد ٌٍجبْ اٌّذسع١خ ٠زُ ِٕخ ثؼط  -جـ

 ظّٓ ئغبس ٚاظخ ِٚذذد .

٠ىْٛ إٌّٙج اٌذساعٟ ِٕظّبً ِٚفِٙٛبً ثشىً -أ ٠ىْٛ إٌّٙج اٌذساعٟ دذ٠ضبً ٚفبػالً  -1 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  صبٌضبً :

ج١ذ ٚاغالع اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ وً ِب ٘ٛ جذ٠ذ 

 ثبٔزظبَ .

٠ذمك إٌّٙج اٌذساعٟ األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ -ة

 اٌّشعِٛخ ٌٗ .

رزٛافك األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٕٛػخ ِغ فٍغفخ -جـ

 إٌّٙج اٌذساعٟ .

رزُ ِشاجؼخ ِذزٜٛ إٌّٙج اٌذساعٟ ٚرط٠ٛشٖ -د

 ثصٛسح ِغزّشح .

رغزخذَ اٌّذسعخ غشائك ٚأعب١ٌت رذس٠ظ  -2

دذ٠ضخ ٌزذف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚرذػُ 

 رؼٍُّٙ اٌزارٟ .

ِٕٚبعجخ رىْٛ غشائك ٚأعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ دذ٠ضخ -أ

ٌٍّٛظٛع ، ِٕٙب اٌؼًّ اٌضٕبئٟ ٚاٌؼًّ اٌجّبػٟ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفؼبي ٚإٌشػ .

رٛظف اٌّذسعخ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ثشىً -ة

 ِٕبعت ثّب ف١ٙب اٌزم١ٕبد اٌذذ٠ضخ اٌّزبدخ .

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ غشائك اٌزذس٠ظ  َرغزخذ-جـ

اٌذذ٠ضخ ثّشٚٔخ ٚرغزج١ت ثفبػ١ٍخ ِغ اٌزذذ٠بد 

 دبي ثشٚص٘ب .

٠شزشن اٌطٍجخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثفبػ١ٍخ -د

 ٌزّى١ُٕٙ ِٓ اٌزؼٍُ اٌزارٟ .

٠زُ رؼض٠ض اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذسعخ ِٓ خالي  -3

ِؼشفخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌج١ذح ثّجبي اخزصبصُٙ 

. 

رؼىظ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؼشفخ اٌّؼ١ٍّٓ -أ

ٌذسعٌنو ًكزلك ثبٌّفب١ُ٘ ٚاٌّذزٜٛ اٌزٞ 

إٌصبليب بطشٌقت مفيٌمت  قذستيم على

 ًعلغت .

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  صبٌضبً :

 

 

 

 

 

رؼىظ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼشفخ اٌؼبِخ -ة 

ٚاٌخبصخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاإلٌّبَ ثبٌّٛاظ١غ اٌزٟ 

 ٠ذسعٛٔٙب .

فٟ اٌّذسعخ ٚثشىً فبػً  ٠خطػ اٌّؼٍّْٛ -4

 ٌؼ١ٍّخ رؼٍُ اٌطٍجخ .

رؼىظ اٌخطخ اٌذساع١خ ادز١بجبد اٌطٍجخ ٠ٚزُ -أ

 ثٕبؤ٘ب ػٍٝ أعبط رؼٍُّٙ اٌغبثك .

رؼىظ اٌخطػ اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌفص١ٍخ ٚاٌشٙش٠خ -ة

 ٚا١ِٛ١ٌخ ٚإٌّٙج اٌذساعٟ ثشىً ِٕبعت .

رٕف١ز ِٚزبثؼخ اٌخطػ اٌذساع١خ ثصٛسح ػبِخ -جـ



 األ٘ذاف اٌّزذممخ .ٚرم١١ُ 

٠زفبػً اٌّؼٍّْٛ فٟ اٌّذسعخ ثفبػ١ٍخ ِغ  -5

 اٌطٍجخ ٌزؼض٠ض رؼٍُّٙ .

رؼىظ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٙبسح اٌّؼ١ٍّٓ اٌّإصشح -أ

فٟ اٌزٛاصً اٌج١ذ شف٠ٛبً ٚرذش٠ش٠بً ٚوزٌه 

 إٌّبلشخ ٚاإلصغبء .

رذػُ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٛاصً اٌج١ذ ٚاٌزؼبْٚ -ة

 اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ . اٌّزجبدي ث١ٓٚاالدزشاَ 

رؼطٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٘زّبِبً ِٕبعجبً ٌٍفشٚق  -6

اٌفشد٠خ ػٕذ اٌطٍجخ ٌزّىُٕٙ ج١ّؼبً ِٓ اٌزؼٍُ 

 . 

رؼىظ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؼشفخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌج١ذح -أ

 ٌمذساد اٌطٍجخ .

 

 

 

رغزخذَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ غشائك ٚأعب١ٌت -ة

رؼٍُ اٌطٍجخ ٚرخطػ ٌزؼٍُّٙ ِخزٍفخ ٌذػُ ػ١ٍّخ 

 اٌّغزمجٍٟ .

 

 

 

رؼىظ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإل٠ّبْ ثبٌمذساد -جـ 

 اٌزذص١ٍ١خ ٌٍطٍجخ 

رغزخذَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٙبَ ٚفؼب١ٌبد ِخزٍفخ -د

 رزٕبعت ٚلذساد اٌطٍجخ اٌّخزٍفخ .

 

رجشٞ ػ١ٍّخ ِشالجخ ٚرم١١ُ اٌطٍجخ ثبعزّشاس  -7

 ٚثشىً ػبدي ٚفبػً .

رّزٍه اٌّذسعخ ئجشاءاد ِخزٍفخ ٌٍزم٠ُٛ ٚاٌزم١١ُ -أ

 اٌزارٟ ٌزمذَ اٌطٍجخ .

٠ذصً اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ اٌفبػٍخ -ة

 ٌّغبػذرُٙ ػٍٝ اٌزطٛس .

رىْٛ ئجشاءاد اٌّذسعخ فٟ اخز١بسارٙب ٌٍطٍجخ -جـ

 شفبفخ ٚػبدٌخ ٌزىْٛ إٌزبئج دل١مخ .

رذػُ ٚرّٕٟ اٌّذسعخ اٌطٍجخ ِٓ خالي غشط  -1 اال٘زّبَ ثبٌطٍجخ ٚدػُّٙ . ساثؼبً :

اٌم١ُ اال٠جبث١خ ٚاٌزصشف اٌّغإٚي 

 ٚاٌّٛاغٕخ اٌصبٌذخ . 

ٌٍّذسعخ ئجشاءاد ٚاظذخ ٌذػُ اٌغٍٛن -أ

 اال٠جبثٟ ٌٍطٍجخ.

رؼضص اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ادزشاَ اٌم١ُ ٚاٌّؼزمذاد -ة

 األخشٜ .

ٌٍّذسعخ ثشٌّبْ ِصغش )ثشٌّبْ ِذٍٟ -جـ

 غالثٟ( .

ٌٍّذسعخ ٔظبَ ٚاظخ ٌٍضٛاة ٚاإلسشبد اٌزشثٛٞ -د

. 

رّٕٟ اٌّذسعخ دت اٌطج١ؼخ ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ -٘ـ

 اٌج١ئخ .

رذزشَ اٌّذسعخ ٚرعّٓ رطج١ك ِجبدئ دمٛق  -2 

 اإلٔغبْ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ .

رظٙش اٌّذسعخ فّٙب ٚٚػ١بً ٌٍّجبدئ اٌؼب١ٌّخ -أ

 ٌذمٛق اإلٔغبْ .

 رؼضص اٌّذسعخ ادزشاَ أساء ا٢خش٠ٓ . -ة

 رذػُ اٌّذسعخ دك اٌزؼ١ٍُ ٌٍج١ّغ .-جـ

رشجغ اٌّذسعخ ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ إٌشبغبد  -3

اٌّخزٍفخ ٚاٌزٟ رذػُ اٌز١ّٕخ إٌفغ١خ ٚاٌجذ١ٔخ 

 ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌف١ٕخ اٌخاللخ ٌٍطٍجخ 

رٛفش اٌّذسعخ ِجبالً ٚاعؼبً ِٓ اٌفؼب١ٌبد -أ

ثّب فٟ رٌه اٌف١ٕخ ٚاٌش٠بظ١خ ٚاٌٙٛا٠بد  اٌالصف١خ

 األخشٜ .

رشجغ اٌّذسعخ ج١ّغ اٌطٍجخ ٌٍّشبسوخ فٟ -ة

 اٌفؼب١ٌبد اٌالصف١خ اٌّخزٍفخ .

رٛفش اٌّذسعخ ٌٍطٍجخ فشصبً ِٕبعجخ ٌٍزؼج١ش -جـ

 ػٓ أسائُٙ .



رمذَ اٌّذسعخ دػّبً ئظبف١بً ِٕبعجبً ٌٍطٍجخ  -4

 .االدز١بجبد اٌخبصخ ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ  رًي

رٛفش اٌّذسعخ دػّبً ِبد٠بً ِٚؼ٠ٕٛبً ٌٍطٍجخ رٚٞ -أ

االدز١بجبد اٌخبصخ ِضً اٌّشافمبد ٚاٌذّبِبد 

اٌخبصخ ٌٍز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد جغذ٠خ 

 ٚرٛف١ش ِششذ٠ٓ ٌُٙ .

رطجك اٌّذسعخ اٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثزٚٞ -ة

 االدز١بجبد اٌخبصخ

رص١ُّ أٔشطخ راد أ٘ذاف ِخزٍفخ ِٚض١شح -جـ

 ٌّشاػبح اٌطٍجخ رٚٞ اٌزذص١ً اٌؼبٌٟ .ٌٍزذذٞ 

رٛف١ش ثشاِج رؼ١ّ١ٍخ رؼ٠ٛع١خ رٍجٟ ادز١بجبد -د  

 اٌطٍجخ اٌعؼفبء .

٠ؼًّ اٌجبدش االجزّبػٟ ٚاٌّششذ اٌزشثٛٞ -أ رشاػٟ اٌّذسعخ اٌذبٌخ إٌفغ١خ ٌٍطٍجخ .  -5

ثفبػ١ٍخ ٌذػُ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشبوً 

  ٔفغ١خ .

ػٍٝ رشج١غ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ رؼًّ اٌّذسعخ ثٕجبح -ة

٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشىالد ٔفغ١خ ػٍٝ االعزّشاس 

 ثبٌذٚاَ فٟ اٌّذسعخ ٚػذَ اٌزغشة ِٕٙب .

رؼزٕٟ اٌّذسعخ ثصذخ اٌطٍجخ ٚعالِزُٙ  -6

 ثصٛسح ج١ذح . 

ث١ئخ صذ١خ ٚآِ ٌٍطٍجخ ِٓ  رعّٓ اٌّذسعخ-أ

خالي ارخبر اٌزذاث١ش اٌالصِخ ظذ اٌذشائك 

 ٚاٌّخبغش األخشٜ .

اٌّذسعخ اٌذبٌخ اٌصذ١خ ٌٍطٍجخ ِٓ رؼضص -ة

خالي رٛف١ش ٚدذح صذ١خ داخً اٌّذسعخ 

ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌصذ١خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي 

رٛف١ش ٚدذح صذ١خ داخً اٌّذسعخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ 

اٌّإعغبد اٌصذ١خ اٌّذ١ٍخ ٚرٛف١ش اٌغزاء 

 اٌصذٟ فٟ اٌذبٔٛد اٌّذسعٟ .

رٛجٗ اٌّذسعخ اٌطٍجخ ثشىً فبػً ٔذٛ اٌّٙٓ  -7

اٌّغزمج١ٍخ إٌّبعجخ ٚاٌزٟ رزفك ِغ ١ٌُِٛٙ 

 ٚارجب٘برُٙ. 

٠زٍمٝ اٌطٍجخ رٛج١ٙبً ِٕبعجبً ٌز١ّٕخ لذسارُٙ -أ

 ١ٌُِٚٛٙ اٌّغزمج١ٍخ 

اٌجببٍبً ًبنبءاً رٛج١ٗ اٌطٍجخ ١ٌٍؼجٛا دٚساً -ة

 .المجتمع  خذمتفً 

رشرجػ اٌّذسعخ ثششاوخ ج١ذح ِغ اٌّجزّغ  -1 اٌششاوخ ِغ اٌّجزّغ  خبِغبً :

 اٌّذٍٟ .

رشرجػ اٌّذسعخ ثٕشبغبد ِشزشوخ ِغ اٌّجزّغ -أ

 اٌّذٍٟ .

رغزش١ش اٌّذسعخ اٌّجزّغ اٌّذٍٟ فٟ -ة

 اٌمشاساد اٌّّٙخ اٌزٟ رزخز٘ب . 

رغزضّش اٌّذسعخ اٌّصبدس ٚاٌخجشاد -جـ

 اٌّٛجٛدح فٟ اٌّجزّغ اٌّذٍٟ . 

اٌّجزّغ اٌّذٍٟ ثخصٛص  رٕبي اٌّذسعخ سظب-د

 أدائٙب .

  
رزٛاصً اٌّذسعخ ٚرزؼبْٚ ثشىً فبػً ِغ  -2

أ١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ ٚرششوُٙ فٟ دػُ 

 ٚرؼض٠ض رؼٍُ أثٕبئُٙ . 

 

رؼًّ اٌّذسعخ ػٍٝ رفؼ١ً دٚس ِجبٌظ ا٢ثبء -أ

ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚرزٛاصً ثشىً دٚسٞ ِغ أ١ٌٚبء 

األِٛس ِٓ خالي االجزّبػبد ٚاٌّشاعالد ٚٔشش 

 اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِٛالغ االٔزشٔذ .

رششن اٌّذسعخ أ١ٌٚبء األِٛس فٟ ػ١ٍّخ رؼٍُ -ة

 أثٕبئُٙ.

رٕبلش اٌّذسعخ ٚرم١ُ اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ ِٓ -جـ

 أ١ٌٚبء األِٛس ثخصٛص اٌمعب٠ب راد اٌؼاللخ .

٠شبسن أ١ٌٚبء األِٛس ثذّبط فٟ إٌشبغبد -٘ـ



 ٚاٌفؼب١ٌبد اٌّذسع١خ 

اٌطٍجخ فٟ ٚظغ آِ ٠ٚشؼشْٚ ثبألِبْ فٟ -أ اٌطٍجخ فٟ ٚظغ آِ ٚصذخ ج١ذح  -1 إٌزبئج ٚ اٌّخشجبد  عبدعبً :

 اٌّذسعخ .

٠ٚؼشفْٛ و١ف١خ اٌّخبغش ٠ذسن اٌطٍجخ -ة

 اٌّذبفظخ ػٍٝ أٔفغُٙ .

صذخ اٌطٍجخ ج١ذح ٠ذسن اٌطٍجخ و١ف ٠ىٛٔٛا -جـ   

 أصذبء .

٠ّزٍه اٌطٍجخ ل١ُ أخالل١خ ٚاجزّبػ١خ  -2

  . ج١ذح

اٌطٍجخ ِزؼبغفْٛ ٚ ِزؼبْٚٔٛ ِٚزفبػٍْٛ ف١ّب -أ

 ث١ُٕٙ ِٚغ اٌّجزّغ ثشىً ج١ذ. 

٠زصشف اٌطٍجخ ثشىً ج١ذ ٠ّٚزٍىْٛ ل١ّبً -ة

 أخالل١خ ج١ذح .

 رٛف١ش ث١ئخ ِذسع١خ ٘بدئخ ِٚغزمشح . -جـ

٠شبسن اٌطٍجخ ثشىً ج١ذ فٟ إٌشبغبد -د

 اٌّذسع١خ .

رش١ش ٔزبئج االخزجبساد ئٌٝ ئدشاص اٌطٍجخ رمذِبً -أ رطٛس األداء األوبد٠ّٟ ٌٍطٍجخ. -3

 ج١ذاً .

٠ش١ش ػًّ اٌطٍجخ ِٚشبسوزُٙ ٌٛجٛد رطٛس -ة

 ثّشٚس اٌضِٓ .

٠ظٙش اٌطٍجخ رٚٞ اٌّغز٠ٛبد ٚاٌمذساد -جـ

 اٌّخزٍفخ رمذِبً ج١ذاً .

ٌحقق الطلبت نتبئج أكبدٌمٍت جٍذة -د

 تتنبعب ًاعمبسىم . 
أِٛسُ٘ ػٓ ٠شظٝ اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء  -4

اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ رمذِٗ 

 اٌّذسعخ .

٠ؼجش اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ػٓ أسائُٙ ثب٠جبث١خ -أ

اٌّمذِخ ٌُٙ ِٓ لجً اٌّذسعخ  دٌالعزج١بٔب

٠ٚشبسوٛا ثذّبط فٟ إٌشبغبد اٌّذسع١خ 

 .اٌذٚس٠خٚاالجزّبػ١خ 

رزّزغ اٌّذسعخ ثغّؼخ ج١ذح ٠ٚىْٛ اإللجبي -ة

 ػ١ٍٙب ػب١ٌبً .

 ٠ٍزضَ اٌطٍجخ ثبٌذٚاَ اٌشعّٟ ثشىً ج١ذ . -جـ

ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌذٜ -د  إٌزبئج ٚ اٌّخشجبد  عبدعبً :

 اٌطٍجخ ٚأٔٛاع اٌزوبء اٌّخزٍفخ ثشىً ج١ذ .

ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٚاالجزّبػ١خ  -5

ٌذٜ اٌطٍجخ ٚأٔٛاع اٌزوبء اٌّخزٍفخ 

 ثشىً ج١ذ . 

 ِٙبساد ثذض١خ ٚئثذاػ١خ ج١ذح .٠ظٙش اٌطٍجخ -أ

٠ضداد ػذد اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ ٠ٚىْٛ أدائُٙ -ة

 ج١ذاً فٟ اٌّغبثمبد.

 ٠ظٙش اٌطٍجخ ِٙبساد فٟ دً اٌّشىالد .-جـ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/4/2016( فً 1/4/5869***كتاب قسم ضمان الجودة فً وزارة التربٌة )العدد/
 
 
 
 
 
 
 

 أىداؼ الجودة في التعميـ:رابعًا : 



  -( إن أىداف جودة التعميم تتضمن :4: 2000، فذكرت )منظمة اليونيسي 
تـوفير بيئـة صــحية ووجـود تغذيــة جيـدة بحيــث يكـون الطفــل مؤىـل لممشــاركة والتعمـيم ويــتم  -1

 دعمو من قبل العائمة والمجتمع .

جــــودة البيئــــة المدرســــية والصــــحة واألمــــان والحمايــــة وتــــوفير المصــــادر والــــدروس الجيــــدة  -2
 المالئمة ، والتسييالت التي تقدميا المدرسة .

المحتــــوى الدراســــي المتضـــــمن فــــي المنـــــاىج والمقــــررات ، وتأديـــــة االمتحانــــات لمميـــــارات  -3
والكتابــة والحســاب ، وميــارات الحيــاة  والمعرفــة ، والعدالــة األساســية مثــل ميــارات القــراءة 

حالل السالم ، ومنع األمراض والوقاية منيا .  بين الجنسين ، والصحة والتغذية ، وا 

تطـــوير الطفـــل مـــن خـــالل تييئـــة مدرســـين ومعممـــين كفـــوئين ومتـــدربين ومـــدارس منظمـــة  -4
 ين الجميع .لتسييل تمقي العمم والمعرفة ، وتقميل الفوارق والتباين ب

 المخرجات التي تشمل المعرفة ، والميارة وربطيا باألىداف الوطنية لمتربية والتعميم .  -5

  

 :عوامؿ تطبيؽ الجودة في التعميـخامسًا : 
  -(:37: 2014ىناك عدة عوامل تساعد عمى تطبيق الجودة في المدرسة والتي ذكرتيا )رزوقي ،

اندفاع العاممين تجاه العمل بغض النظر عن موقـع تحتاج المدرسة الى زيادة االندفاع :   -1
كــل فــرد فــي المدرســة ، ويــتم تحقيــق ذلــك مــن خــالل الــربط بــين حاجــاتيم داخــل المدرســة 

 وحاجتيم في المجتمع .

 تزداد فاعمية المدرسة عن طريق أداء العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.الفريق :   -2

 التغيير الحاصل داخميا وخارجيا .يجب عمى المدرسة أن تواكب التغيير :  -3

البـــد أن يكـــون التـــدريب محـــددًا وفقـــًا لحاجـــات المتعممـــين ، ومرتبطـــًا باليـــدف التـــدريب :  -4
 المنشود .

إن تطبيق الجودة داخل المدرسة ىي جزء مـن مسـؤوليات كـل فـرد األدوار والمسؤوليات :  -5
  لذا يجب تحديد ادوار ومسؤليات جميع العاممين .

 
  -مية وفوائد الجودة في التعميم :أىسادسًا : 



عمــى رغـــم مـــن المعوقــات التـــي قـــد تحــول دون تطبيـــق الجـــودة فــي التعمـــيم ، إال إن ذلـــك ال يعنـــي 
 -:( 41: 2016)الربيعي ، التخمي عن تطبيق ىذا النظام لما لو من فوائد كما ذكرتيا

 في ألمؤسسة التعميمية. اإلداريضبط وتطوير النظام -1
 بمستوى الطالب في جميع المجاالت.أالرتقاء -2
 ، والتقميل منيا، ووضع الحمول ليا.أمورىمضبط شكاوى الطالب وأولياء -3
 لمعاممين بالمؤسسة التعميمية. األداءلكفاءة التعميمية، ورفع مستوى ازيادة -4
والمجتمع، والوصول الى رضاىم عمى وفق النظام  أألمورلوفاء بمتطمبات الطالب وأولياء ا-5

 العام لممؤسسة التعميمية.
 ق العممية.ائتمكين المؤسسة من تحميل المشكالت بالطر -6
اليجابية نحو المؤسسة التعميمية من ا األموررفع مستوى الطالب، وتنمية اتجاىات أولياء -7

 االلتزام بنظام الجودة. إبرازخالل 
لمؤسسة، والعمل عن طريق افي  واإلداريينالترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتدريس -8

 التعاون وبروح الفريق.
 لمؤسسة التعميمية التقدير واالعتراف المحمي.اتطبيق نظام الجودة يمنح -9

تطوير التعميم من خالل تقويم النظام التعميمي وتشخيص القصـور فـي المـدخالت والعمميـات -10
 تطوير حقيقي وضبط فعمي لجودة الخدمة التعميمية. إلىوالمخرجات،حتى يتحول التقويم 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثالثالفص
 االطار العممي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث االوؿ

 نبذة عف بعض مدارس المرحمة االبتدائية في مدينة الزعفرانية / بغداد

بالمديرية العامة لمتربية في محافظة ترتبط جميع المدارس االبتدائية في مدينة الزعفرانية اداريًا  
بغداد/ الرصافة الثانية ، واالخيرة مرتبطة بوزارة التربية العراقية ومجمس المحافظة بعد قانون نقل 
الصالحيات الذي نقل بعض صالحيات وزارة التربية الى مجالس المحافظات ، اذ تيتم المدارس 

( سنة 12–6ة والثقافية لفئات المجتمع لألعمار من )االبتدائية بتقديم الخدمات التربوية والتعميمي
ليكون الطمبة مؤىمين لالنتقال الى المرحمة المتوسطة . عممًا ان الباحث لم يغطي جميع المدارس 
االبتدائية الموجودة في مدينة الزعفرانية لقصر الفترة الزمنية المتاحة العداد ىذا البحث وسنعرض 

  -ا وىي كما ياتي :نبذة عن كل مدرسة تمت دراستي

( 14، سعة المدرسة )  1962تاسست ىذه المدرسة في عام  مدرسة االمة االبتدائية لمبنين : -1
 -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :صف ، 

 (3الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة االمة االبتدائية لمبنيف       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 التدرٌسٌن 
النوع االجتماعً 

التحصٌل  للتدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد

 انثى ذكر العدد التخصصات

 3 عام  3 119 االول 1

4 12 

 3 االسالمٌة  2 106 الثانً  2 4 البكالورٌوس

 2 79 الثالث 3
 2 فنٌة 

 2 رٌاضٌات 

 10 الدبلوم 
 2 87 الرابع  4

 2 اجتماعٌات 

اللغة 
 العربٌة 

1 

 3 92 الخامس 5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
1 

دورات 
 تربوي 

2 

 2 65 السادس 6

 1 تارٌخ

تربٌة 
 خاصة 

1 

 16   16 16   14 548 المجموع



( 21، سعة المدرسة )1962تاسست المدرسة عام  مدرسة الحضر االبتدائية المختمطة : -2
 -صف ، وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (4الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة الحضر االبتدائية المختمطة      

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 11 عام  4 138 االول  1

__ 28 

 2 االسالمٌة  3 111 الثانً  2 10 البكالورٌوس

 4 117 الثالث  3
 2 فنٌة 

 2 رٌاضٌات 

 7 الدبلوم
 4 119 الرابع  4

 2 اجتماعٌات 

 1 اللغة العربٌة 

 4 157 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
2 

 11 دورة تربوٌة 

 2 76 السادس  6
 2 رٌاضة

 4 علوم

     28 28   21 718 المجموع

( صف ، وكما 12( ،سعة المدرسة )1962تاسست عام )  مدرسة قتيبة بن مسمم الباىمي االبتدائية : -3
 -مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (5الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة قتيبة بف مسمـ االبتدائية       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 7 عام  4 147 االول  1

3 22 

 3 االسالمٌة  4 130 الثانً  2 5 البكالورٌوس

 4 134 الثالث  3
 1 جغرافٌة

 1 رٌاضٌات 

 14 الدبلوم
 4 156 الرابع  4

 2 اجتماعٌات 

 4 اللغة العربٌة 

 3 اللغة االنكلٌزٌة  4 130 الخامس  5
اعدادٌة او 
 ما ٌناظرها

6 

 4 126 السادس  6
 2 رٌاضة

 2 علوم + رٌاضٌات

 823 المجموع
 

  25 25   25 



( صف ، وكما مبين 25( ، سعتيا )1973تاسست عام )مدرسة بيروت االبتدائية لمبنات :  -4
  -تفاصيميا في الجدول االتي :

 (6الجدول ) 
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة بيروت االبتدائية لمبنات          

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 التدرٌسٌن 
النوع االجتماعً 

التحصٌل  للتدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد

 انثى ذكر العدد التخصصات

 10 عام  5 250 االول  1

  20 

 5 البكالورٌوس
 1 االسالمٌة  5 266 الثانً  2

 4 رٌاضٌات  4  232  الثالث   3

 10 الدبلوم
 4 230 الرابع  4

 1 اجتماعٌات 

اللغة 
 العربٌة 

2 

 4 220 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
1 

 5 اعدادٌة 

 1 علوم   3 182   السادس 6 

 20   20 20     966 المجموع

( 14(، سعة المدرسة )1980تاسست ىذه المدرسة عام ) مدرسة فتح مكة االبتدائية لمبنين : -5
  -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (7دول )الج 
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة فتح مكة االبتدائية لمبنيف       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 8 عام  3 150 االول  1

  23 

 3 البكالورٌوس
 3 االسالمٌة  2 136 الثانً  2

 2 رٌاضٌات  2 145 الثالث  

 9 الدبلوم
 2 120 الرابع  4

 3 اجتماعٌات 

 2 اللغة العربٌة 

 3 150 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
1 

اعدادٌة او ما 
 ٌناظرها

11 

 2 108 السادس  6
 1 فنٌة 

 3 االدارة

 23     23   14 809 المجموع



 ( صف . 24( ، سعة المدرسة )1980تاسست عام ) مدرسة وادي العين االبتدائية لمبنين : -6
 -تفاصيميا في الجدول االتي :وكما مبين 

 (8الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة وادي العيف االبتدائية لمبنيف       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 14 عام  4 223 االول  1

9 25 

 4 االسالمٌة  4 208 الثانً  2 1 البكالورٌوس

 4 189 الثالث  3
 1 فنٌة 

 3 رٌاضٌات 

 20 الدبلوم
 4 177 الرابع  4

 4 اجتماعٌات 

 2 اللغة العربٌة 

 4 200 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
3 

اعدادٌة او 
 ما ٌناظرها 

13 

 4 201 السادس  6
 2 رٌاضة

 1 علوم

 34   34 34   24 1198 المجموع

( صف ، 18( ، سعة المدرسة )1990تاسست عام ) مدرسة الشيباء االبتدائية لمبنات : -7
 -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (9الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة الشيباء االبتدائية لمبنات      

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 3 182 االول  1
 5 عام 

 30 ــــــــــ

 7 البكالورٌوس

 1 تربٌة خاصة

 3 197 الثانً  2
 1 تربٌة اساسٌة

 4 االسالمٌة 

 3 193 الثالث  3
 1 تارٌخ

 5 رٌاضٌات 

 13 الدبلوم
 4 198 الرابع  4

 1 اجتماعٌات 

 7 اللغة العربٌة 

 3 186 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
3 

اعدادٌة او ما 
 ٌناظرها 

10 

 3 167 السادس  6
 1 رٌاضة
 1 علوم

 30   30 30   19 1123 المجموع



( صف . وكما مبين 18( ، سعة المدرسة )1991تاسست عام ) مدرسة الرافدين المختمطة : -8
 -تفاصيميا في الجدول االتي :

 (10الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة الرافديف االبتدائية المختمطة       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 التدرٌسٌن 
النوع االجتماعً 

التحصٌل  للتدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد

 انثى ذكر العدد التخصصات

 8 عام  3 225 ول اال 1

 20 ـــــــــ

 4 البكالورٌوس
 4 274 الثانً  2

 1 فنٌة

 3 االسالمٌة 

   رٌاضٌات  4 220 الثالث  3

 16 الدبلوم
 4 230 الرابع  4

 2 اجتماعٌات 

اللغة 
 العربٌة 

5 

اللغة  2 122 الخامس  5
 االنكلٌزٌة 

1 
اعدادٌة او 
 ما ٌناظرها 

 ــــــــ
 1 60 السادس  6

 20   20 20   18 1131 المجموع

 
( صف وكما 18( ، سعة المدرسة )1991تاسست عام ) مدرسة الرافدين االبتدائية لمبنين : -9

 -مبين تفاصيميا في الجدول االتي :
 (11الجدول )

 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة الرافديف االبتدائية لمبنيف       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

التحصٌل  النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 5 عام  3 242 ول اال 1

3 15 

 3 190 الثانً  2 2 البكالورٌوس
 1 فنٌة 

 3 االسالمٌة 

 2 130 الثالث  3
 1 تارٌخ

 2 رٌاضٌات 

 16 الدبلوم
 3 155 الرابع  4

 2 اجتماعٌات 

اللغة 
 العربٌة 

2 
 4 220 الخامس  5

اعدادٌة او ما 
 ٌناظرها 

 3 170 السادس  6 ـــــــ
 2 رٌاضة

7 
تربٌة 
 خاصة 

12 1 

 18    18 18   19 1119 المجموع



 ،( صف 24( ، سعة المدرسة )2002تاسست عام ) مدرسة ام سممة االبتدائية لمبنات : -10
 -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (12الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة اـ سممة االبتدائية لمبنات       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
التحصٌل 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 7 عام  4 185 ول اال 1

 28 ــــــــ

 2 البكالورٌوس
  
 4 204 الثانً  2

ادارة 
 المدرسة

3 

 2 االسالمٌة 

 4 198 الثالث  3
 1 فنٌة 

 3 رٌاضٌات 

 15 الدبلوم
 4 173 الرابع  4

 3 اجتماعٌات 

 4 اللغة العربٌة 

 4 156 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
1 

اعدادٌة او 
 ما ٌناظرها 

11 

 4 211 السادس  6

 1 حاسوب

علوم + 
 رٌاضٌات

3 

 28     28   24 1127 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ،( صف 18( ، سعة المدرسة )2012تاسست عام ) مدرسة البستان االبتدائية لمبنين : -11
 -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :

 (13الجدول )
 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة البستاف االبتدائية لمبنيف       

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 التدرٌسٌن 
النوع االجتماعً 

التحصٌل  للتدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد

 انثى ذكر العدد التخصصات

 8 عام  3 120 االول  1

4 23 

 1 ماجستٌر
  

 2 115 الثانً 
 3 تارٌخ

 3 االسالمٌة  2
 8 البكالورٌوس

 2 120 الثالث  3
 1 فلسفة

 2 رٌاضٌات 

 11 الدبلوم
 2 110 الرابع  4

   اجتماعٌات 

اللغة 
 العربٌة 

3 

 3 125 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
3 

اعدادٌة او ما 
 ٌناظرها 

7 

 2 91 السادس  6
 1 رٌاضة

 3 علوم 

 27   27 27   14 681 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
( 23( ، سعة المدرسة )2013تاسست عام ) مدرسة زىور العراق االبتدائية المختمطة : -12

 -صف وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :
 (14الجدول )

 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة زىور العراؽ االبتدائية المختمطة

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 النوع االجتماعً للتدرٌسٌن  التدرٌسٌن 
التحصٌل 
 الدراسً

 العدد
 انثى ذكر العدد التخصصات

 5 عام  4 221 ل االو 1

5 22 

 2 االسالمٌة  4 232 الثانً  2 10 البكالورٌوس

 4 230 الثالث  3
 1 فنٌة 

 6 رٌاضٌات 

 16 الدبلوم
 4 188 الرابع  4

 6 اجتماعٌات 

 2 اللغة العربٌة 

 4 205 الخامس  5
اللغة 

 االنكلٌزٌة 
2 

اعدادٌة او ما 
 ٌناظرها 

1 

 3 146 السادس  6
 1 جغرافٌة

 2 علوم

 27   27 27   23 1222 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
( صف ، 14( ، سعة المدرسة )2016تاسست عام ) مدرسة االزىار االبتدائية لمبنات : -13

 -وكما مبين تفاصيميا في الجدول االتي :
 (15الجدول )

 البيانات الخاصة بعديد الطمبة والمعمميف والصفوؼ الدراسية في مدرسة االزىار االبتدائية لمبنات      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصف ت
عدد 

 الطلبة 
عدد 

 الشعب 

 التدرٌسٌن 
النوع االجتماعً 

التحصٌل  للتدرٌسٌن 
 الدراسً

 العدد

 انثى ذكر العدد التخصصات

 3 127 االول  1
 6 عام 

 19 ــــــــ

 2 111 الثانً  2 8 البكالورٌوس

 3 126 الثالث  3

 3 فٌزٌاء

 1 رٌاضٌات/علوم 

 7 الدبلوم

 2 98 الرابع  4

 1 اجتماعٌات 

 2 اللغة العربٌة 

 3 اللغة االنكلٌزٌة  2 106 الخامس  5

 4 دورة تربوٌة 

 3 االسالمٌة  2 100 السادس  6

 19   19 19   14 668 المجموع



 المبحث الثاني

 واقع البيئة المدرسية عمى جودة التعميـ في بعض مدارس المرحمة االبتدائية 
 في مدينة الزعفرانية/ بغداد

 توطئة :
مف اجؿ تحديد واقع متغيرات البيئة المدرسية )الداخمية والخارجية( وجودة التعميـ تـ االعتماد 

( مقياس ثالثي االستجابة 1عمى قائمة فحص اعدىا الباحث عمى وفؽ ما مذكور في الجدوؿ )
ت ( عمى التوالي . تـ اختبار فقرا0،1،2يتراوح بيف )نعـ ، الى حد ما ، كال( وباوزاف ترجيحية )

استمارة الفحص في ثالثة عشر مدرسة ابتدائية تقع ضمف الحدود الجغرافية لمدينة الزعفرانية 
الوقعة ضمف جانب الرصافة في بغداد، وكانت واقع متغيرات البحث بعد فرز التكرارات كاالتي 

:- 
 محورالمكونات البشرية اواًل:

  -الطالب : -1
 (16الجدوؿ )            

 واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بالطالب  التكرارت

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون 

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة

% 

ترتٌب 
االهمٌة 
 كال  الى حد ما نعم  النسبٌة 

ٌتعاون الطلبة مع بعضهم البعض فً انجاز  1
 الواجبات المكلفٌن بها 

2 11 0 1115 0123 0111 5 

ال ٌستفز الطلبة بعضهم بعضاً بتعلٌقات جارحة  2
 داخل الصف وخارجه 

0 1 12 
0108 

0151 0101 10 

3 
ٌساعد الطلبة بعضهم البعض فً مراجعة 

 الدروس داخل الصف واوقات الفراغ 
3 10 0 1123 0162 0112 3 

 6 0109 0144 0192 1 12 0 ٌتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض باحترام  4

5 
 ٌتطوع الطلبة للمساهمة فً االعمال الجماعٌة 

2 1 10 0138 0129 0104 9 

ٌتناقش الطلبة مع بعضهم بالدروس وكٌفٌة  6
 رفع مستواهم العلمً 

3 10 0 1123 0113 0112 4 

ٌبارك الطلبة لبعضهم خاصة فً نتائج  7
 االمتحانات الشهرٌة 

13 0 0 2 0108 0119 1 

ٌعمل الطلبة باخالص على مساعدة بعضهم  8
 البعض فً المشاكل الدراسٌة 

0 13 0 1 0167 0109 7 



ٌشرح الطلبة المتفوقٌن لزمالئهم صعوبات  9
 المادة الدراسٌة فً اوقات الفراغ  

12 1 0 1192 0181 0118 2 

ال ٌنافق الطلبة على بعضهم البعض من اجل  10
 التقرب من المالك التدرٌسً 

0 9 4 0169 0107 0107 8 

  1006       توسط العامالم
  

 
( إف ابرز الفقرات التي يتمتع بيا طالب ىذه المرحمة في المدارس قيد الدراسة تمثمت 16يالحظ مف الجدوؿ )

( والتي عبرت عف مباركة الطمبة لبعضيـ البعض وخاصة في نتائج االمتحانات الشيرية والتي 7بالفقرة )
(حصمت عمى الترتيب الثاني باىمية 9(، ثـ تمتيا الفقرة )0,19نسبية ) التريب االوؿ باىميةحصمت عمى 

لزمالئيـ في أوقات  المادة الدراسية الصعبة ( والتي تعبر عف  قياـ الطمبة المتفوقيف بشرح0,18نسبية )
لتي تعبر عمى التوالي ( وا0,12( باىمية نسبية )4و3يب )رت( حصمت عمى الت6،3الفقرتيف ) الفراغ  ، تمتيا

 مع الطمبة يتناقش، و الفراغ وأوقات الصؼ داخؿ الدروس مراجعة في البعض بعضيـ الطمبة ةساعدعف م
( وباىمية 5( التي حصمت عمى الترتيب )1، تمتيا الفقرة ) العممي مستواىـ رفع وكيفية بالدروس بعضيـ

، تمتيا  بيا المكمفيف الواجبات انجاز في البعض بعضيـ مع الطمبة تعاوف(والتي تعبر عف 0,11نسبية )
( والتي تعبر عمى التوالي عف  0,09( باىمية نسبية )7و6( التي حصمت عمى الترتيب )8،  4الفقرتيف )

، و عمؿ الطمبة بإخالص عمى مساعدة بعضيـ البعض في  باحتراـ البعض بعضيـ مع الطمبة تفاعؿ
( والتي تعبر عف 0,07( واىمية نسبية )8( التي حصمت عمى الترتيب )10المشاكؿ الدراسية ، تمتيا الفقرة )

( والتي حصمت 5، تمتيا الفقرة ) التدريسي المالؾ مف التقرب اجؿ مف البعض بعضيـ عمى الطمبة ينافؽ ال
 ، ٌتطوع الطلبة للمساهمة فً االعمال الجماعٌة( والتي تعبر عف 0,04( واىمية نسبية )9عمى الترتيب )

( التي حصمت عمى 2، تمتيا الفقرة ) وذلؾ لقمة األنشطة الجماعية وانعداميا في البعض األعـ مف المدارس
 داخؿ جارحة بتعميقات بعضاً  بعضيـ الطمبة يستفزوالتي تعبر عف ( 0,01( واىمية نسبية )10الترتيب )

عف استخداـ ىذه األلفاظ غير ، وىي بالحقيقة تشكؿ عامؿ سمبي لمعالقات بيف الطمبة فضاًل وخارجو الصؼ
 الالئقة تؤثر عمى أخالؽ وتربية جميع األطفاؿ.

 
 

 
 



 اإلدارةالمدرسية-2

 (17وؿ )الجد
 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة باالدارة المدرسية

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة

ترتٌب 
االهمٌة 
 نعم  النسبٌة 

الى 
 حد ما

 كال 

1 
تحقق ادارة المدرسة اقصى انتفاع ممكن من 

 مواردها المالٌة والمادٌة والبشرٌة 
11 1 1 1.77 0.51 0.117 5 

2 
تتفاعل االدارة المدرسٌة مع المالك التدرٌسً بشكل 

 اٌجابً 
6 6 1 1.38 0.24 0.09 6 

 4 0.122 0.57 1.85 0 2 11 تتواصل االدارة المدرسٌة مع الطلبة بانفتاح  3

4 
تعمل ادارة المدرسة على توفٌر مناخ تربوي مناسب 

 للطلبة 
4 9 0 1.31 0.84 0.09 7 

5 
تحرص االدارة المدرسٌة على تحقٌق االهداف 

 التربوٌة المنشودة 
13 0 0 2 0.88 0.132 1 

6 
تعتمد ادارة المدرسة بشكل واضح على اسالٌب 

 خاصة لبناء شخصٌة الطلبة 
0 10 3 0.77 0.54 0.05 10 

7 
تلجأ ادارة المدرسة الى اعتماد االسالٌب العلمٌة 
للتعامل مع بعض السلوكٌات السلبٌة لدى بعض 

 الطلبة 

1 10 2 0.92 0.91 0.06 9 

8 
تحرص ادارة المدرسة على السٌر وفقاً للقواعد 

 والتعلٌمات الصادرة مع بعض المرونة 
12 1 0 1.92 0.74 0.127 3 

9 
تقوم ادارة المدرسة باعداد برامج ااتوجٌه واالرشاد 

 للطلبة بشكل دائم 
13 0 0 2 0.09 0.132 2 

10 
تعمل ادارة المدرسة على وضع الشخص المناسب 

 فً المكان المناسب 
4 8 1 1.23 0.92 0.08 8 

  1052       توسط العامالم
 

  

 

( 9،5( إف ابرز الفقرات تميزت بيا اإلدارات المدرسية ليذه المرحمة تمثمت بالفقرتيف )17يالحظ مف الجدوؿ )
 اإلدارة حرص ( والتي عبرت عمى التوالي عف0,132( واىمية نسبية )2و1) التي حصمت عمى التريب

التوجيو واإلرشاد  برامجبإعداد  المدرسةإدارة ، و تقـو  المنشودة التربوية األىداؼ تحقيؽ عمى المدرسية
( التي حصمت عمى الترتيب 8منيا االرشادات االسبوعية كؿ يـو خميس ، تمييا الفقرة ) دائـ بشكؿ لمطمبة



لمقواعد وفقا السير عمى المدرسةإدارة  حرص(  والتي تعبر عف 0,127( واىمية نسبية )3)  والتعميمات ًً
(  0,122ة )( واىمية نسبي4( التي حصمت عمى الترتيب )3، ثـ تمتيا الفقرتيف ) المرونة بعض مع الصادرة

مف خالؿ االستماع الى شكاوي  بانفتاح الطمبة مع المدرسيةاإلدارة  تواصؿ والتي تعبر عمى التوالي عف
( واىمية نسبية 5( التي حصمت عمى الترتيب )1الطمبة وتمبية احتياجاتيـ قدر المستطاع، تمتيا الفقرة )

، والبشرية والمادية المالية مواردىا مف فممك انتفاعأقصى  المدرسة إدارة تحقؽ( والتي تعبر عف 0,117)
تتفاعل ( والتي تعبر عف 0,09( واىمية نسبية )7و6( التي حصمت عمى الترتيب )2،4تمتيا الفقرتيف )

تعمل ادارة المدرسة على توفٌر مناخ تربوي مناسب  ، واالدارة المدرسٌة مع المالك التدرٌسً بشكل اٌجابً 

وفؽ اإلمكانيات المتاحة والتي  لمطمبة مناسب تربوي مناخ توفير عمى المدرسةوتتمثؿ في جيد إدارة  للطلبة
( 0008( واهمٌة نسبٌة )8( والتً حصلت على الترتٌب )110 تلتها الفقرة )توفرىا وزارة التربية لممدارس 

 اختٌار المعاونٌن تعمل ادارة المدرسة على وضع الشخص المناسب فً المكان المناسبوالتً تعبر عن 

( التً حصلت على 7وتكلٌف المعلمٌن بمهام تتناسب مع اختصاصاتهم او القرٌبة منها 1 تلتها الفقرة )

تلجأ ادارة المدرسة الى اعتماد االسالٌب العلمٌة للتعامل ( والتً تعبر عن  006( واهمٌة نسبٌة )9الترتٌب )

لب الى اإلدارة وأعالمو بالمخالفة او منيا استدعاء الطامنها  مع بعض السلوكٌات السلبٌة لدى بعض الطلبة
1 واخٌراً الفقرة السموؾ غير المرغوب او استدعاء ولي امر الطالب بدوف استخداـ العنؼ الجسدي )الضرب(

تعتمد ادارة المدرسة بشكل ( والتً تعبر عن 0005( واهمٌة نسبٌة )10( والتً حصلت على الترتٌب )6)

منيا تكريـ الطمبة المتفوقيف أماـ الطمبة مما يعطي الطالب  لطلبةواضح على اسالٌب خاصة لبناء شخصٌة ا
 1  الثقة في النفس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المعمـ -3
 (18الجدوؿ )

 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بالمعمـ

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 

 الموزون

االنحراف 

 المعٌاري

االهمٌة 

 النسبٌة

ترتٌب 

االهمٌة 

 كال  الى حد ما نعم  النسبٌة

 1 0112 0188 2 0 0 13 ٌتعامل المعلمٌن بموضوعٌة مع جمٌع الطلبة  1

 9 0105 0162 0185 2 11 0 اجراءات المعلمٌن مطمئنة لجمٌع الطلبة  2

3 
ٌتقبل المعلم اسئلة الطلبة بعد االنتهاء من شرح 

 المادة 
13 0 0 2 0158 0112 2 

 7 0110 0174 1177 0 3 10 ٌعمل المعلمٌن على االستماع لمشاكل الطلبة وحلها  4

 8 0109 0132 1146   7 6 هناك تعاون واضح من فبل المعلمٌن مع الطلبة  5

 10 0105 0158 0192 4 6 3 ٌتفهم المعلمٌن معظم مشاكل الطلبة خارج المدرسة  6

 3 0112 0188 2 0 0 13 المعلمٌن باستفزاز الطلبة  الٌقوم 7

 4 0112 0188 2 0 0 13 ٌتفاعل المعلمٌن مع الطلبة بانفتاح  8

9 
ٌقدم المعلمٌن النصائح التربوٌة واالخالقٌة للطلبة 

 اثناء الدرس 
13 0 0 2 0188 0112 5 

10 
ٌختار المعلمٌن الفاظهم بعناٌة عند التحدث مع 

 الطلبة 
13 0 0 2 0188 0112 6 
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( حصمت عمى المراتب الستة االولى بنفس 9،8،7،3،1،10( حصمت الفقرات )18يالحظ اف الجدوؿ )
 يتقبؿ ، و الطمبة جميع مع بموضوعية المعمميف يتعامؿ(  والتي عبرت عمى التوالي 0,12االىمية النسبية )

 مع المعمميف يتفاعؿ،  الطمبة باستفزاز المعمميف اليقـو، و  المادة شرح مف االنتياء بعد الطمبة اسئمة المعمـ
 لمطمبة واالخالقية التربوية النصائح المعمميف يقدـ ، و بانفتاح الطمبة مع المعمميف يتفاعؿ ، و بانفتاح الطمبة
( التي حصمت عمى 4، تمييا الفقرة )الطمبة مع التحدث بعنايةعند الفاظيـ يختارالمعمميف ، و الدرس اثناء

،  وحميا الطمبة لمشاكؿ االستماع عمى المعمميف يعمؿ( والتي عبرت عف 0,10( واىمية نسبية )7الترتيب )
 اضح تعاونو ىناؾ ( والتي تعبر عف0,09( واىمية نسبية )8( التي حصمت عمى الترتيب )5ثـ تمييا الفقرة )



(  احصمت عمى الترتيبيف االخيريف وبنفس االىمية 6و2ا الفقرتيف ). تميي الطمبة مع المعمميف بؿق مف
اذ توجد ىناؾ  الطمبة لجميع مطمئنة المعمميف اجراءات (  والتي تعبر عمى التوالي عف0,05النسبية )

 الطمبة مشاكؿ معظـ المعمميف يتفيـاعتراضات وشكاوي مف قبؿ الطالب عمى بعض اجراءات المعمميف ، و 
 .  المدرسة خارج

 المكونات غير البشرية ثانيًا:
 االنشائية   -1

 (19الجدوؿ )   
 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة باالنشائية

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة 

ترتٌب 
االهمٌة 
 كال  الى حد ما نعم  النسبٌة

1 
 بناٌة الصف مناسبة للدراسة 

12 1 0 1.92 0.31 0.14 
4 

2 
 شبابٌك الصف موضوعة فً مكان مناسب 

13 0 0 2 0.88 0.15 
1 

 0.08 0.28 1.08 0 12 1 توجد ستائر على شبابٌك الصف  3
8 

 حجم الصف مناسب مع عدد الطلبة  4
1 0 12 0.15 0.59 0.01 

9 

 حالة طالء جدران وسقف الصف جٌدة  5
6 7 0 1.46 0.41 0.11 

5 

6 
 تهوٌة غرفة الصف جٌدة 

13 0 0 2 0.88 0.15 
2 

7 
 اضاءة غرفة الصف جٌدة 

13 0 0 2 0.88 0.15 
3 

8 
 بالط ارضٌة لصف جٌدة 

7 5 1 1.46 0.29 0.11 
6 

 0.09 0.59 1.23 0 10 3 ٌوجد باب لغرفة الصف وبحالة جٌدة  9
7 

توجد كراسً مناسبة وكافٌة لعدد الطلبة  10
 فً الصف 

0 0 13 0 0.98 0 
10 
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( باىمية نسبية 3و2و1( حصمت عمى المراتب االولى )7،6،2( حصمت الفقرات )19يالحظ مف الجدوؿ )

 الصؼ غرفة تيوية ، ومناسب مكاف في موضوعة الصؼ شبابيؾ( والتي عبرت عمى التوالي عف 0,15)
( 0,14( واىمية نسبية )4( حصمت عمى الترتيب )1. تمتيا الفقرة )جيدة الصؼ غرفة اضاءة ، و جيدة



( و 6و5( التي حصمت عمى الترتيب )5،8. تمتيا الفقرتيف )لمدراسة مناسبة الصؼ بنايةوالتي تعبر عف 
، و اف  جيدة الصؼ وسقؼ درافج طالء حالة( والتي تعبر عمى التوالي عف 0,11نفس االىمية النسبية )

( والتي تعبر عف 0,09( واىمية نسبية )7( حصمت عمى الترتيب )9. تمتيا الفقرة )جيدة لصؼا ارضية بالط
( 0,08( واىمية النسبية)8( حصمت عمى الترتيب )3. ثـ تمتيا الفقرة )جيدة وبحالة الصؼ لغرفة باب يوجد

اذ ىناؾ بعض الشبابيؾ فييا ستائر واخرى كال .  تمتيا  الصؼ شبابيؾ عمى ستائر توجدوالتي تعبر عف 
 مع مناسبغير   الصؼ حجـ( والتي تعبر عف ان0,01( واىمية نسبية )9( حصمت عمى الترتيب )4الفقرة )

.اال في مدرسة واحدة وىي مدرسة الحضر والتي تـ ىدميا واعادة بنائيا وتاثيثيا مف قبؿ مجمس  الطمبة عدد
( فمـ تحصؿ عمى اي نسبة وجاءت في الترتيب 10. اما الفقرة ) 2015ا الى االدارة عاـ المحافظة وتسميمي

. اذ التوجد مدرسة فييا العدد  الصؼ في الطمبة لعدد وكافية مناسبة كراسي توجد( والتي تعبر عف 10)
 الكافي والمناسب لعدد الطمبة وجميع تمؾ المدارس تعاني مف النقص .

 المنيجية-2
 (20)الجدوؿ 

 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بالمنيجية

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة 

ترتٌب 
االهمٌة 
 كال  الى حد ما نعم  النسبٌة 

 3 0.125 0.63 1.92 0 1 12 تراعً المناهج واقع المجتمع العراقً  1

2 
ٌلبً المنهج متطلبات التفاعل بٌن الطالب 

 والمعلم 
6 7 0 1.46 0.81 0.10 7 

 1 0.13 0.88 2 0 0 13 هناك تناسق بٌن جمٌع عناصر المنهج  3

4 
ٌتم تحدٌث لمنهج بشكل مستمر وبما ٌواكب 

 التطورات الحاصلة 
13 0 0 2 0.88 0.13 2 

5 
ٌراعً المنهج المعتمد العمر الزمنً والعمر 

 العقلً للطلبة  
0 0 13 0 0.97 0 10 

 9 0.06 0.43 0.85 3 9 1 ٌركز المنهج على بناء شخصٌة الطلبة  6

7 
ٌتٌح المنهج التنوع فً طرائق التدرٌس 

 المعتمدة 
12 1 0 1.92 0.54 0.125 4 

 8 0.10 0.29 1.54 0 6 7 ٌثٌر المنهج دوافع الطلبة للبحث واالطالع  8

 5 0.12 0.74 1.85 0 2 11 طباعة الكتب المنهجٌة تثٌر اهتمام الطلبة  9

10 
ٌوفر المنهج فرصة للمعلمٌن للتعرف على 

 الفروقات الفردٌة بٌن الطلبة 
11 2 0 1.85 0.85 0.12 6 
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( 0,13( بنفس االىمية النسبية )2و1المراتب االولى )( 3،4( حصمت الفقرتيف )20يالحظ مف الجدوؿ )
 مستمر بشكؿ لمنيجا تحديث يتـو ىؿ  المنيج عناصر جميع بيف تناسؽ والتي تعبر عمى التوالي عف وجود

فقد شيدت السنوات االخيرة التغير المستمر لممناىج واف عممية التغيير تبدأ  الحاصمة التطورات يواكب وبما
( حصمت 7،1بشكؿ تصاعدي مف الصؼ االوؿ كي يكوف ىناؾ تدرج في عممية التغيير . تمييا الفقرتيف )

 واقع المناىجاة راع( والتي تعبر عمى التوالي عف م0,125( وبنفس االىمية النسبية )4و3عمى الترتيب )
( التي حصمت 10،9. تمييا الفقرتيف ) المعتمدة التدريس طرائؽ في التنوع المنيج يتيحو  العراقي لمجتمعا

 اىتماـ تثير المنيجية الكتب طباعة( والتي تعبر عمى التوالي عف 0,12( واىمية نسبية )5،6عمى الترتيب )
( التي 2،8. تمييا الفقرتيف ) الطمبة يفب الفردية الفروقات عمى لمتعرؼ لممعمميف فرصة يوفرالمنيج،  الطمبة

 المنيج يمبي( والتي تعبر عمى التوالي عف 0,10( وبنفس االىمية النسبية )7حصمت عمى الترتيب )
مف خالؿ استفسارات بعض الطمبة واالجابة عمييا مف قبؿ المعمـ .  والمعمـ الطالب بيف التفاعؿ متطمبات

مف خالؿ بعض المواضيع التي تثير اىتماـ بعض  واالطالع لمبحث الطمبة دوافع المنيج يثيرتمييا الفقرة 
( والتي 0,06( باىمية نسبية )9( والتي حصمت عمى الترتيب )6الطمبة كؿ حسب اىتماماتو . تمييا الفقرة )

أذ نجد ىذه االجابة تنطبؽ بشكؿ مباشر في مادة التربية  الطمبة شخصية بناء عمى المنيج زيركتعبر عف ت
( فمـ تحصؿ عمى اي اىمية 5تنطبؽ ىذه االجابة مع المواد الدراسية االخرى . اما الفقرة ) السالمية ولكف الا

اذ اجمع  لمطمبة العقمي والعمر الزمني العمر المعتمد المنيج( والتي تعبر عف مراعاة 10نسبية وكاف ترتيبيا )
العمر العقمي لمطمبة ويكوف ىذا التفاوت اكثر المعمميف عمى كثافة المعمومات في المنيج بشكؿ ال يناسب  

 وضوحًا في مادة العمـو لمصؼ الثاني االبتدائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البيئة الخارجية ثالثًا:
 عالقة االسرة بالتمميذ )البيئة المنزلية( -1

 (21الجدوؿ )
 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بالبيئة المنزلية

 
 تييء(  والتي تعبر عف 0,144( الترتيب االوؿ باىمية نسبية )5( حصمت الفقرة )21يالحظ مف الجدوؿ )

نظرًا لتوفر جميع المستمزمات الدراسية في  الطمبة يحتاجيا التي المادية المستمزمات جميع الطمبة اسر
( حصمت عمى المراتب 8،4،2االسواؽ المحمية وباسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع . تمييا الفقرات )

 في ابناءىا الطمبة اسرة ساعد( والتي تعبر عمى التوالي عف م0,138( بنفس االىمية النسبية )4و3و2)

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة 

ترتٌب 
االهمٌة 
 نعم  النسبٌة 

الى حد 
 ما

 كال 

 8 0.07 0.72 1 0 13 0 االجواء المنزلٌة مناسبة للدراسة  1

2 
تساعد اسر الطلبة ابناءها فً انجاز الواجبات 

 البٌتٌة 
12 1 0 1.92 0.59 0.138 2 

3 
توفر اسر الطالب المناخ المناسب لدافعٌة 

 االنجاز 
3 10 0 1.23 0.74 0.09 6 

4 
تعمل اسر الطلبة على دعم الطلبة من الناحٌة 

 النفسٌة 
12 1 0 1.92 0.59 0.138 3 

5 
تهًء اسر الطلبة جمٌع المستلزمات المادٌة 

 التً ٌحتاجها الطلبة 
13 0 0 2 0.88 0.144 1 

6 
تكرس اسر الطلبة الوقت المناسب لتوجٌه 

 الطلبة وارشادهم 
5 8 0 1.38 0.43 0.10 5 

تهتم اسر الطلبة بابعاد الطلبة قدر المستطاع  7
 عن المشاكل العائلٌة التً قد تحدث 

0 13 0 1 0.72 0.07 9 

8 
تحاول اسر الطلبة استثارة حماسة الطلبة 

 للدراسة 
12 1 0 1.92 0.59 0.138 4 

9 
ال تعتمد اسر الطلبة على العنف الجسدي مع 

 الطلبة 
0 6 7 0.46 0.48 0.03 10 

 7 0.08 0.85 1.08 0 12 1 هناك ثقة متبادلة بٌن الطالب واسرته  10

 توسط العامالم
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، اذ كاف ىناؾ اجماع تقريبًا اال ما ندر مف االسر عمى مساعدة تمؾ االسر اطفاليا في  البيتية الواجبات انجاز
 الناحية مف الطمبة دعـ عمى الطمبة اسر تعمؿ انجاز الواجبات البيتية وخاصة في الصفوؼ االولى ، و

، مف خالؿ استخداـ اسموباف الترغيب  لمدراسة الطمبة حماسةة ار استث الطمبة اسر تحاوؿ ، و النفسية
( حصمت عمى 6والترىيب النجاز الواجبات البيتية ورسـ صورة لالىداؼ المستقبمية لمطفؿ . تمييا الفقرة )

 الطمبة لتوجيو المناسب الوقت الطمبة اسر تكرس(  والتي تعبر عف 0,10( باىمية نسبية )5الترتيب )
غمب العوائؿ مف الطبقة المتوسطة وىي في عمؿ مستمر وحصة الطفؿ غالبًا ما تكوف لفترة محددة ا وارشادىـ

( التي حصمت 3واالكثر اىمية مف وجية نظر اولياء االمور في اكماؿ الفروض المدرسية . تمييا الفقرة )
 االنجاز لدافعية ناسبالم المناخة الطمب اسر توفر( والتي تعبر عف 0,09( باىمية نسبية )6عمى الترتيب )

ىنالؾ اسر قميمة توفر المناخ المناسب لمطالب وىذا لو عالقة مباشرة بالتحصيؿ الدراسي الذي تمتمكو تمؾ 
( باىمية نسبية 7( التي حصمت عمى الترتيب )10االسر فضاًل عف المستوى االقتصادي ليا . تمييا الفقرة )

( حصمت عمى الترتيب 1،7. اما الفقرتيف ) واسرتو الطالب بيف متبادلة كثقة ىنا( والتي تعبر عف  0,08)
تسكف جميع  لمدراسة مناسبة المنزلية االجواء(  والتي تعبر عمى التوالي عف 0,07( باىمية نسبية )9و8)

االسر التي تـ زيارتيا مف قبؿ الباحث في منازؿ ال باس بيا يمكف الدراسة في اجواءىا تتوفر فييا االنارة 
 اسر تيتـلتيوية وغيرىا مف العوامؿ التي يمكف مف خالليا اف يؤدي الطالب واجباتو المدرسية ، و الجيدة وا

لكف ىذه المحاوالت ال تعطي دائمًا  تحدث قد التي العائمية المشاكؿ عف المستطاع قدر الطمبة بابعاد الطمبة
( 9. اما الفقرة االخيرة ىي الفقرة )النتائج المطموبة ففي مرات عديدة اليمكف ابعاد الطمبة عف ىذه المشاكؿ

 العنؼ عمى الطمبة اسر تعتمد ال(10(  تمتيا الفقرة )0,03( باىمية نسبية )10التي حصمت عمى الترتيب )
ىناؾ اسر تمجأ الى اسموب العنؼ الجسدي مع الطمبة وبشكؿ مباشر لعدـ امتالكيـ  الطمبة مع الجسدي

 دـ جدوتيا حسب قناعاتيـ الشخصية .المعرفة باالساليب االخرى او يرونيا ع
 

 
 
 
 
 

 



 عالقة المدرسة باالسرة)البيئة المنزلية(-2
 (22الجدوؿ )

 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بعالقة المدرسة باالسرة

 
( 0,17( المراتب االولى والثانية وبنفس االىمية النسبية )10،6( حصمت الفقرتيف )22يالحظ مف الجدوؿ )

 المدرسة ادارة تحاوؿ، و لمتعاوف االمور اولياء لمجالس مستمر انعقاد ىناؾوالتي تعبر عمى التوالي عف 
( 4و3( حصمت عمى الترتيب )9،7. تمييا فقرة ) ابناءىـ مع التعامؿ كيفية بشأف الطمبة امور اولياء اعالـ

،  لمتعاوف االمور واولياء المدرسة بيف جادة رغبة توجد( والتي تعبر عمى التوالي عف 0,14باىمية نسبية )
مف خالؿ اجتماع اولياء االمور مع  الطمبة امور واولياء المدرسة بيف االتصاؿ وسائؿ مف العديد توجد و

 الفقرات  ت
 التكرارات

الوزن 
 الترجٌحً

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
الحسابً 
 الموزون

ترتٌب 
 االهمٌة

 كال  الى حد ما نعم 

1 
ٌوجد باحث اجتماعً فً المدرسة لزٌارة اسر 

 الطلبة الذٌن ٌعانون من مشاكل عائلٌة 
2 0 11 0.31 0.74 0.03 9 

2 
تساهم المدرسة فً حل كثٌر من مشاكل 

 الطلبة العائلٌة 
0 0 13 0 0.85 0 10 

3 
تحاول ادارة المدرسة تحقٌق حالة التكامل مع 

 اسر الطلبة 
2 11 0 1.15 0.94 0.10 5 

4 
تتعاون اسر الطلبة مع ادارة المدرسة فً 

 كثٌر من الجوانب 
1 11 1 1 0.85 0.08 7 

 8 0.08 0.79 1 1 12 0 ٌشعر الطالب فً المدرسة انه مع اسرته  5

6 
هناك انعقاد مستمر لمجالس اولٌاء االمور 

 للتعاون 
13 0 0 2 0.88 0.17 1 

7 
توجد رغبة جادة بٌن المدرسة واولٌاء االمور 

 للتعاون 
9 4 0 1.69 0.29 0.14 3 

 6 0.09 0.54 1.08 0 12 1 هناك ثقة بٌن المدرسة واولٌاء امور الطلبة  8

9 
توجد العدٌد من وسائل االتصال بٌن المدرسة 

 واولٌاء امور الطلبة 
9 4 0 1.69 0.32 0.14 4 

10 
تحاول ادارة المدرسة اعالم اولٌاء امور 

 الطلبة بشأن كٌفٌة التعامل مع ابناءهم 
13 0 0 2 0.88 0.17 2 

  11.85 توسط العامالم
 

  



تؼ مف خالؿ العالقات الشخصية كما اف اغمب المعمميف مف نفس المنطقة مما تربطيـ المعمميف او عبر اليا
( التي 3مع اولياء االمور عالقات شخصية ممكف مف خالليا االتصاؿ مع اولياء امور الطمبة . تمتيا الفقرة)

لة التكامل تحاول ادارة المدرسة تحقٌق حا( والتي تعبر عف 0,10( باىمية نسبية )5حصمت عمى الترتيب )

( والتي تعبر عف أف 0,09( باىمية نسبية )6( التي تحصؿ عمى الترتيب )8. تمييا الفقرة )مع اسر الطلبة
قمة االعتراضات عمى المدرسة مقارنة بعدد الطمبة فضاًل عف  امورالطمبة واولياء المدرسة بيف ثقة ىناؾ

التي تتخذىا االدارة المدرسية دليؿ عمى اف ىناؾ ثقة بيف المدرسة  الترحيب مف قبؿ اولياء االمور باالجراءات
( وبنفس االىمية 8و7( والتي حصمت عمى المراتب )5،  4واولياء االمور الى حد ما . تمتيا الفقرتيف )

،  تعاون اسر الطلبة مع ادارة المدرسة فً كثٌر من الجوانب( والتي تعبر عمى التوالي عف 0,08النسبية )
مثؿ الحضور الى االدارة عند استدعاء ولي  الجوانب مف كثير في المدرسة ادارة مع الطمبة اسر تعاوفتاذ 

امر طالب لحؿ مشكمة معينة ، والوقوؼ عمى مستوى الطالب ومتابعتو فضاًل عف اف ىناؾ اولياء امور 
و الكراسي الدراسية  ، يتطوعوف لصيانة بعض االجزاء الخاصة بالمدرسة مثؿ شبكة المياه الصالحة لمشرب ا

مف خالؿ العالقات التي يحصؿ عمييا مع زمالئو في الدراسة  ٌشعر الطالب فً المدرسة انه مع اسرته و
( والتي تعبر 0,03( باىمية نسبية )9(  التي حصمت عمى الترتيب )1وعالقتو مع المعمميف . تمتيا الفقرة )

، يوجد باحث  عائمية مشاكؿ مف يعانوف الذيف طمبةال اسر لزيارة المدرسة في اجتماعي باحث يوجدعف 
اختصاصو بصوره صحيحة فال يقـو بزيارة اسر الطمبة الذيف  اجتماعي في بعض المدارس لكنو اليمارس

يعانوف مف مشاكؿ عائمية بحجة اف الباحث االجتماعي ىو لممرحمة المتوسطة ويتـ تحويؿ الباحث االجتماعي 
اي اىمية نسبية  ( فمـ تحصؿ عمى10( التي حصمت عمى الترتيب )2لصفوؼ التربية الخاصة . اما الفقرة )

كوف المدرسة ال تتدخؿ المدرسة المدرسة فً حل كثٌر من مشاكل الطلبة العائلٌة مساهمةعف ، والتي تعبر 
 في المشاكؿ العائمية عادًة .

 
 
 
 
 
 

 



 جودة الخدمة التعميمية رابعًا :
 (23الجدوؿ )

 التكرارت واالوساط الحسابية الموزونة واالىمية النسبية الخاصة بجودة الخدمة التعميمية

 الفقرات  ت
الوسط  التكرارات

الحسابً 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

االهمٌة 
 النسبٌة 

ترتٌب 
االهمٌة 
 كال  الى حد ما نعم  النسبٌة 

1 
تمتلك المدرسة رؤٌة ورسالة واضحة تركز على 

 الجودة فً االداء 
0 0 13 0 0.49 0 9 

2 
تضع المدرسة وتنفذ بنجاح خطط إستراتٌجٌة مناسبة 

 اهدافها  النجاز
9 4 0 1.69 0.58 0.19 3 

3 
هناك مراجعة دورٌة لخطط المدرسة ونسب تنفٌذها 

 واسباب االنحراف عنها 
10 3 0 1.77 0.94 0.20 2 

4 
توجد مؤشرات واضحة تعتمد علٌها ادارة المدرسة 

 لتحدٌد احتٌاجات الطلبة وتحقٌق رضاهم 
0 4 9 0.31 0.84 0.03 7 

5 
ٌتم مقارنة اداء المدرسة بٌن الحٌن واالخر مع اداء 

 المدارس المناظرة 
0 0 12 0.00 0.49 0.00 10 

6 
تظهر المدرسة فهماً واضحاً لمبادئ الجودة فً 

 التعلٌم 
0 11 2 0.85 0.84 0.09 5 

7 
ترتبط المدرسة بنظام شراكة جٌد مع المجتمع 

 المحلً 
9 4 0 1.69 0.81 0.19 4 

8 
تحرص ادارة المدرسة على تطوٌر االداء االكادٌمً 

 للطلبة 
12 1 0 1.92 0.66 0.22 1 

9 
تجري المدرسة مسوحات بٌن الحٌن واالخر لتقٌٌم 

رضا الطلبة واولٌاء امورهم عن المستوى التعلٌمً 
 الذي تقدمه 

0 1 12 0.08 0.75 0.01 8 

10 
ٌوجد فً المدرسة مجلس للجودة برئاسة مدٌر 

 المدرسة 1
4 0 9 0.62 0.21 0.07 6 

  8.92 توسط العامالم
 

  

 
 حرص(  والتي تعبر عف 0,22(الترتيب االوؿ باىمية نسبية )8( حصمت الفقرة )23يالحظ مف الجدوؿ )

مف خالؿ اشراؾ المعمميف بدورات تدريبية لتطوير اداء  لمطمبة االكاديمي االداء تطوير عمى المدرسة ادارة
( التي حصمت عمى 3المعمميف والذي يساىـ بصورة مباشرة عمى التطور االكاديمي لمطمبة . تمييا الفقرة)

 تنفيذىا ونسب المدرسة لخطط دورية مراجعة( والتي تعبر عف وجود 0,20( باىمية نسبية )2الترتيب)
التنسيؽ مع المشرفيف وقسـ االشراؼ في المديرية العامة لمتربية في محافظة بغداد/ ب عنيا االنحراؼ واسباب



( والتي تعبر 0,19باىمية نسبية ) (4و3( والتي حصمت عمى الترتيب )7،2. تمييا الفقرتيف ) 2الرصافة
تمؾ ، تم اىدافيا النجاز،  مناسبة إستراتيجية خططل بنجاحىا ذيوتنف المدرسة ضععمى التوالي عف  و 

مف خالؿ  المحمي المجتمع مع جيد شراكة بنظاـ المدرسة ترتبطالمدارس خطط فصمية واخرى سنوية  ، و 
( والتي 0,09( باىمية نسبية )5( التي حصمت عمى الترتيب )6مجالس االباء والمعمميف . تمييا الفقرة )

مف خالؿ استمارات الجودة التي يتـ تزويد  التعميـ في الجودة لمبادئ واضحاً  فيماً  المدرسة تظيرتعبر عف 
( التي حصمت عمى 10. تمييا الفقرة ) 2االدارة بيا مف قبؿ المديرية العامة لمتربية في بغداد/ الرصافة

 المدرسة مدير برئاسة لمجودة مجمس المدرسة في دو وج( والتي تعبر عف 0,07( باىمية نسبية )6الترتيب )
 .تمارات خاصة بالجودة تـ اعدادىا مف قبؿ وزارة التربية/ قسـ ضماف الجودة  ميمة المجنة االجابة عمى اس

( والتي تعبر عمى التولي عف 0,03( وباىمية نسبية )7( اجابة التي حصمت عمى الترتيب  )4تمتيا الفقرة )
ٌتضح من توجد مؤشرات واضحة تعتمد علٌها ادارة المدرسة لتحدٌد احتٌاجات الطلبة وتحقٌق رضاهم 

( التي حصمت عمى الترتيب 9الفقرة )تمتيا النسبة من عدم وجود مؤشرات واضحة لدى ادارات المدارس 1 
 الطمبة رضا لتقييـ واالخر الحيف بيف مسوحاتل المدرسة( والتي تعبر عف اجراء 0,01( باىمية نسبية )8)

، ومف خالؿ االىمية النسبية، يتضح بانو التوجد اي  تقدمو الذي التعميمي المستوى عف امورىـ واولياء
( لـ تحصؿ عمى اي اىمية نسبية وجاءت في المراتب 1،5مسوحات رسمية لدى تمؾ المدارس .اما الفقرتيف )

، و  االداء في الجودة عمى تركز واضحة ورسالة رؤيةل المدرسة ؾمتال االخيرة ، والتي تعبر عمى التوالي عف ا
 . المناظرة المدارس اداء مع واالخر الحيف بيف المدرسة ءادا مقارنة يتـ
 

 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثالث
 عالقات االرتباط والتاثير بيف متغيرات البحث 

 
 -مف اجؿ اختبار فرضيات البحث الخاصة باالرتباط والتاثير سيصار الى االتي :

 جٛدح اٌزؼ١ٍُِغزٜٛ لٛح اٌؼاللخ ٚٔٛػٙب ث١ٓ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٚ ٌٍذساعخ ثأخزجبس ٌٚٝرٙزُ اٌفشظ١خ اال الفرضية االولى : اواًل:

 (24اٌجذٚي ). ٚالجً رٌه رّذ ص١بغخ Spearmanٚرٌه ثبعزؼّبي ِؼبًِ االسرجبغ اٌجغ١ػ 
 (24اٌجذٚي)

 جٛدح اٌزؼ١ٍُاٌج١ئخ اٌّذسع١خ ِٚىٛٔبد اٌؼاللبد االسرجبغ١خ ث١ٓ 

 

 %1%             ** رؼٕٟ ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغزٜٛ 5* رؼٕٟ ِؼٕٛٞ ػٕذ ِغزٜٛ 

 

 -( االتً:24ٌالحظ من الجدول)

  ٜٛثشىً ػبَ % ث١ٓ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 5رٛجذ ػاللخ اسرجبغ  غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغز

. ثّؼٕٝ اْ ص٠بدح  0.75، ٚرمذس لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ ثـ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّشدٍخ االثزذائ١خ ٚ

جٛدح اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ِٓ شأٔٗ اْ ٠ٕؼىظ فٟ اسرفبع ِغزٜٛ  اال٘زّبَ فٟ

 .اٌّذاسط االثزذائ١خ

 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغٍشاث ث

1 
البٍئت 

 المذسعٍت
             

2 
البٍئت 

 الذاخلٍت
*1.57             

3 
المكٌنبث 

 البششٌت
**1.68 1.51*            

           1.61* 1.22 1.53* الطبلب 4

          1.74** 1.52** 1.79* 1.62** المعلم 5

6 
االداسة 

 المذسعٍت
1.27 1.11 *1.67 1.18 *1.81         

7 

المكٌنبث 

غٍش 

 البششٌت

**1.73 *1.65 1.12 *1.87 **1.75 1.11        

8 
المكٌنبث 

 االنشبئٍت
*1.45 *1.41 *1.37 **1.63 **1.61 *1.53 **1.67       

9 
المكٌنبث 

 المنيجٍت
*1.52 **1.72 *1.51 *1.75 *1.72 **1.67 *1.55 **1.65      

11 
البٍئت 

 الخبسجٍت
**1.61 1.23 *1.64 1.21 *1.52 *1.33 1.27 *1.56 1.41     

11 

عالقت 

المذسعت 

 مع االعشة

*1.54 1.31 1.32 **1.49 **1.73 1.25 1.45 1.12 1.37 *1.51    

12 

عالقت 

االعشة 

 ببلتلمٍز

*1.43 *1.62 **1.83 1.31 *1.75 1.51 1.63 1.41 1.35 1.12 1.21   

13 
جٌدة 

 التعلٍم
0.75* 059** 0.64** 0.57* 0.77** 0.54* 0.63** 0.51** 0.58** 0.60** 0.67* 0.66**  



  ٜٛاٌّذسع١خ اٌذاخ١ٍخٌج١ئخ % ث١ٓ ا1رٛجذ ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغز 

. ٚثؼجبسح اخشٜ اْ 0.59، ٚرمذس لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ ثـ ِٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ

جٛدح  ص٠بدح فٟ ِغزٜٛ ع١إدٞ اٌٝ  اٌذاخ١ٍخ بٌج١ئخ اٌّذسع١خفٟ ِغزٜٛ اال٘زّبَ ثا٠خ ص٠بدح 

 .زؼ١ٍُ االثزذائٟاٌ

 ٕٛىٛٔبد اٌجشش٠خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ اٌذاخ١ٍخ٠خ ث١ٓ إٌّ٘بن ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ 

ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ  ٗ. ٚوبٔذ ٘زٖ اٌؼالل0.64لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ِٚٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 ثّؼٕٝ اْ اال٘زّبَ ثبٌّٛسد اٌجششٞ عزىْٛ ٌٗ ٔزبئج غ١جخ فٟ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.%.1ِغزٜٛ 

 اال٘زّبَ ثبٌطبٌت ِٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ اد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ رج١ٓ ٚجٛد ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ ر

.اٞ اْ % 5ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ  ٗ. ٚلذ وبٔذ ٘زٖ اٌؼالل0.57لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذٚ .االثزذائٟ

 .اال٘زّبَ ثبٌطبٌت ِبد٠بً ٚٔفغ١بً ع١ىْٛ ِجذ٠بً جذاً فٟ سفغ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

   ال٘زّبَ ثبػعبء ١٘ئخ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ارأوذ ٚجٛد ػاللخ اسرجبغ

ٚرٌه ػٕذ 0.77 ٗ٘زٖ اٌؼالل ثٍغذ لٛح، ار  اٌزذس٠ظ)اٌّؼ١ٍّٓ( ِٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

االِش اٌزٞ ٠إشش اْ اال٘زّبَ ثذبجبد ٚسغجبد اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ .%1ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ ٘زٖ اٌّذاسط.اٌّذاسط االثزذائ١خ ع١إدٞ اٌٝ ص٠بدح ِغزٜٛ 

  ٓاالداسح اٌّذسع١خ ِٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٌٛدع ٚجٛد ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١

ثّؼٕٝ اْ االداسح  .%5ٚرٌه ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 0.54 ٗلٛح ٘زٖ اٌؼالل ثٍغذ، ٚلذ  االثزذائٟ

 ؼ١ٍُ فٟ ِذاسط اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.اٌّذسع١خ اٌغ١ٍّخ ٚإٌبجذخ عزغبُ٘ فٟ ص٠بدح ِغزٜٛ جٛدح اٌز

 ىٛٔبد غ١ش اٌجشش٠خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ اٌذاخ١ٍخاٌّ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ 

ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ  ٗ. ٚوبٔذ ٘زٖ اٌؼالل0.63لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ِٚٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

اٌعشٚس٠خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ عزىْٛ ٌٗ  ثّؼٕٝ اْ اال٘زّبَ ثبٌّىٛٔبد غ١ش اٌجشش٠خ%.1ِغزٜٛ 

 ٔزبئج ا٠جبث١خ ٚٚاظذخ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 ىٛٔبد االٔشبئ١خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ ِٓ اٌّ ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ رج١ٓ ٚجٛد

 ٗزٖ اٌؼالل. ٚوبٔذ 0.51٘لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ِٚٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ثٕب٠بد ٚاصبس

ثّؼٕٝ اْ اال٘زّبَ ثبٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٌٍّذاسط االثزذائ١خ ع١ض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ %.1ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 اٌّىٛٔبد إٌّٙج١خ فٟ اٌّذاسط ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  ٌٛدع ٚجٛد

ِؼ٠ٕٛخ  ٗ. ٚ٘زٖ اٌؼالل0.58ٖ اٌؼاللخ لٛح ٘ز ثٍغذ. ِٚٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ االثزذائ١خ



اٞ اْ اال٘زّبَ ثبٌىزت إٌّٙج١خ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌطٍجخ ٟٚ٘ ثذبٌخ ج١ذح  %.1ػٕذ ِغزٜٛ 

 عزىْٛ ٌٗ ٔزبئج ِذّٛدح فٟ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 ِٚغزٜٛ جٛدح  اٌّذسع١خ اٌخبسج١خ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌج١ئخ

ِّب %.1ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ  ٗ. ٚوبٔذ ٘زٖ اٌؼالل0.60لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ٚاالثزذائٟاٌزؼ١ٍُ 

٠إشش اْ اال٘زّبَ ثبٌج١ئخ اٌخبسج١خ اٌخبصخ ٌٍّذاسط االثزذائ١خ ع١غبُ٘ فٟ االسرمبء ثّغزٜٛ 

 جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 ذسعخ ِغ االعشحرٛغ١ذ ػاللخ اٌّ ػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ رأوذ ٚجٛد 

ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ  ٗ. ٚ٘زٖ اٌؼالل0.67لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ِٚٚغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

ثّؼٕٝ اْ ا٘زّبَ االداسح اٌّذسع١خ ثبٌؼاللخ ِغ اعش اٌطٍجخ ع١ض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ %.5

 االثزذائٟ.

 ِٚغزٜٛ جٛدح  خ االعشح ثبٌز١ٍّزػاللػاللخ اسرجبغ غشد٠خ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ  رج١ٓ ٚجٛد

ِّب  %.1ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ  ٗ. ٚوبٔذ ٘زٖ اٌؼالل0.66لٛح ٘زٖ اٌؼاللخ  ثٍغذ. ٚاٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 ٠إشش اْ ا٘زّبَ االعش ثبٌزال١ِز ع١ض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِغزٜٛ فٟ  ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خٌٍذساعخ ػٍٝ ٚجٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ  ٌضب١ٔخرمَٛ اٌفشظ١خ ا :الثبنٍتالفشضٍت ثبنٍبً : 

اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌزأص١شٚفك . ٚثٙذف اٌزأوذ ِٓ صذخ ٘زٖ اٌفشظ١خ ع١صبس اٌٝ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 بالرٟ:اٌّىٛٔبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسج١خ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ ٚو

( ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش 25ؼشض اٌجذٚي)٠ :ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُفٟ اٌذاخ١ٍخ رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ -1

 .ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائِٟٕفشدح ٚ/اٚ ِجزّؼخ فٟ  اٌذاخ١ٍخ اثؼبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ

 (25اٌجذٚي)

 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟفٟ اٌذاخ١ٍخ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 

 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ االثؼبد د

 R² اٌزذذ٠ذِؼبًِ  اٌّذغٛثخFل١ّخ 

 اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 1

 اٌذاخ١ٍخ
14.35 35% 

 41% 18.93 اٌّىٛٔبد اٌجشش٠خ 2

 %32 12.21 اٌطبٌت 3

 %59 8.251 اٌّؼٍُ 4

 %29 5.411 االداسح اٌّذسع١خ 5

اٌّىٛٔبد غ١ش  6

 اٌجشش٠خ
12.85 %40 

 26% 14.79 اٌّىٛٔبد االٔشبئ١خ 7

 34% 16.93 اٌّىٛٔبد إٌّٙج١خ 8
 

ِٕفشدح ٚ/اٚ ِجزّؼخ فٟ اٌذاخ١ٍخ ( اٌٝ  اٌزأص١ش اٌّؼٕٛٞ ٢ثؼبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 25اٌجذٚي)ِؼط١بد ش١ش ر

. ٚارا لبسٔب 11.45ٚ  18.93ث١ٓ   F. ار رشاٚدذ اٌم١ُ اٌّذغٛثخ الخزجبس ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

اْ ج١ّغ اٌم١ُ اٌّذغٛثخ رفٛق اٌم١ّخ ثٛظٛح ، ٔالدع  5.038اٌجبٌغخ Fٚ٘زٖ اٌم١ُ ِغ اٌم١ّخ اٌجذ١ٌٚخ ٌـ 

ِغزٜٛ جٛدح جٍّخ ٚاثؼبداً راد رأص١ش ِؼٕٛٞ فٟ اٌذاخ١ٍخ ِّب ٠ؼٕٟ اْ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ، Fاٌجذ١ٌٚخ ٌـ

 . اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ

 

 

ٌذبدصخ فٟ اٌزغ١شاد ا% ِٓ 35رفغش ِب ِمذاسٖ  اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌذاخ١ٍخفأْ  R²اِب ثشأْ ل١ُ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ  

رفغش اٌذاخ١ٍخ ٚاْ ِزغ١شاد اخشٜ غ١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ  ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ

اٌزغ١ش فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّشدٍخ االثزذائ١خ.اِب اٌّىٛٔبد اٌجشش٠خ فأٔٙب رفغش % ِٓ 65ِبِمذاسٖ



% ِٓ اٌزغ١١ش اٌذبصً فٟ 40خ ٚإٌّٙج١خ( % ، فٟ د١ٓ رفغش اٌّىٛٔبد غ١ش اٌجشش٠خ )االٔشبئ41١ِبِمذاسٖ

 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

( ثج١بْ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش ٠26ٙزُ اٌجذٚي ) :ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟفٟ اٌخبسج١خ رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ -2

 .االثزذائٟجٛدح اٌزؼ١ٍُ  ِغزِٜٕٛفشدح ٚ/اٚ ِجزّؼخ فٟ اٌخبسج١خ اثؼبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 

 (26اٌجذٚي)

 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟفٟ اٌخبسج١خ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 

 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ االثؼبد د

 R² ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ اٌّذغٛثخFل١ّخ 

 اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 1

 اٌخبسج١خ
12.11 36% 

ػاللخ اٌّذسعخ ِغ  2

 االعشح
13.53 %45 

ػاللخ االعشح  3

 ثبٌز١ٍّز
8.93 44% 

 

ِٕفشدح ٚ/ اٚ ِجزّؼخ اٌخبسج١خ ( ػٍٝ ٚجٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ٠26ذي اٌجذٚي)

. 8.93ٚ  13.53ث١ٓ   Fرشاٚدذ اٌم١ُ اٌّذغٛثخ الخزجبس ٚ، ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟفٟ 

 ، ٔالدع اْ ج١ّغ اٌم١ُ اٌّذغٛثخ 5.038اٌجبٌغخ Fٚٚارا لبسٔب ٘زٖ اٌم١ُ ِغ اٌم١ّخ اٌجذ١ٌٚخ ٌـ 

جٍّخ ٚاثؼبداً راد رأص١ش  اٌخبسج١خِّب ٠ؼٕٟ اْ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ  ٙبرفٛق اٌم١ّخ اٌجذ١ٌٚخ ٌـFٌـ

 . ِغزٜٛ جٛدح رؼ١ٍُ خذِبد اٌّذاسط االثزذائ١خِؼٕٛٞ فٟ 

ِٓ % 36رفغش ِب ِمذاسٖ  اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌخبسج١خفأْ  R²ل١ُ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ  ٚثشأْ      

ٚاْ ِزغ١شاد اخشٜ غ١ش اٌج١ئخ  اٌزغ١شاد اٌذبدصخ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ

اٌزغ١١ش فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّشدٍخ % ِٓ 64رفغش ِبِمذاسٖ اٌخبسج١خاٌّذسع١خ 

%،  44%، 45ِبلذسٖ  ٚفغشد ػاللخ اٌّذسعخ ِغ االعشح، ٚػاللخ االعشح ثبٌز١ٍّز . االثزذائ١خ

 ِٓ اٌزغ١١ش فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ.

( ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش ٠27ٛظخ اٌجذٚي ) رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ:-3

 اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ثشىً ػبَ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

 



 (27اٌجذٚي)

 اٌزؼ١ٍُ االثزذائِٟغزٜٛ جٛدح ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش اٌج١ئخ اٌّذسع١خ فٟ 

 االثؼبد د
 ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ

 R² ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ اٌّذغٛثخFل١ّخ 

 %56 22.85 اٌج١ئخ اٌّذسع١خ 1
 

( إٔٙبن رأص١ش ِؼٕٛٞ ٌٍج١ئخ اٌّذسع١خ ثشىً ػبَ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٠27زج١ٓ ِٓ اٌجذٚي)

ِّب ٠ؼٕٟ  5.038اٌجذ١ٌٚخ اٌجبٌغخ  Fِمبسٔخ ِغ ل١ّخ  22.85اٌّذغٛثخ  Fاالثزذائٟ، ار ثٍغذ ل١ّخ 

اْ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ثشىً ػبَ ٌٙب دٚس ُِٙ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ. ثؼجبسح اخشٜ اْ اال٘زّبَ 

 ثبثؼبد اٌج١ئخ اٌّذسع١خ ع١ىْٛ ٌٗ دٚس فٟ اسرفبع ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ.

% ِٓ 56رفغش ِب ِمذاسٖ  ّذسع١خ ثشىً ػبَاٌج١ئخ اٌفأْ  R²اِب ثشأْ ل١ُ ِؼبًِ اٌزذذ٠ذ 

ٚاْ ِزغ١شاد اخشٜ غ١ش  اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ

 اٌزغ١ش فٟ ِغزٜٛ جٛدح اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّشدٍخ االثزذائ١خ.% ِٓ 44رفغش ِبِمذاسٖ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ
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 الفصؿ الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات
  -االستنتاجات :اواًل : 

تبين ان ىناك اىتمام كبير باعضاء الييئة التدريسية والمعممين بوصفيم احد المكونات البشرية لمبيئة   -1
 الداخمية والجية المنفذة لمخطط التربوية بشكل مباشر . 

لوحظ ان االىتمام بييئة التدريسية )المعممين( سيكون لو دور كبير جدًا في رفع مستوى جودة خدمات   -2
 التعميم في المدارس االبتدائية . 

اتضح وجود اىتمام بدرجة معينة نحو االىتمام باالدارة المدرسية من خالل االىتمام بتحديد االدارات   -3
العممية ضمن المنطقة الجغرافية التي توجد بيا المدارس المبحوثة الناجحة تاخذ باالعتبار مستجدات البيئة 

 . 
تبين ان االعم االغمب من الطمبة يستفز بعضيم البعض وىذا يسبب الحرج لمكثير من الطمبة ويجعميم   -4

في بيئة مشحونة وتشكل عبء عمى الطمبة الذين يعانون من ضعف الشخصية وقد تؤدي الى تسرب 
 سة . بعض الطمبة من الدرا

حاول القائمون عمى تاليف المنيج الدراسي ان يراعوا جميع الجوانب الفنية والعممية واالجتماعية لممنيج ،  -5
 في حين لم يراعوا المستوى العقمي والعمري لمطالب مما جعل المنيج ال يناسب اعمار الطمبة .   

في الصفوف الدراسية وعدم النقص الحاد في االبنية المدرسية واضح من خالل االكتضاض الحاصل   -6
 قدرة مديرية التربية عمى مواجية زيادة الحاجة الناجمة عن ازدياد عديد سكان المدينة . 

النقص الواضح في االثاث المدرسي وخاصة في الكراسي المخصصة لمطمبة التي تييء الطالب لتمقي   -7
 . جموس عمى المقاعد بطريقة صحيحة وسميمةالعموم المختمفة من خالل ال

ان االىتمام بالبيئة المدرسية ومكوناتيا الداخمية والخارجية لو انعكاسات  واضحة في رفع مستوى جودة   -8
 خدمات التعميم في المدارس االبتدائية . 

تبين ان االسرة تحاول ان تييء جميع متطمبات النجاح الوالدىا داخل المنزل كان ليذا االمر نتائج   -9
ب في حين لوحظ ضعف في عالقتيا بالمدرسة وعدم التعاون الجدي مع ممموسة في تحسن مستوى الطال

 المدارس . 



تبين عدم وجود قنوات اتصال بين المدرسة واالسرة تسمح ليا التدخل لحل مشاكل الطمبة   -10
 العائمية . 

اتضح ان االىتمام بالطالب ىو المحدد االساس لدى ادارة المدرسة السيما اذا اريد تطوير االداء   -11
 كاديمي . اال

اتضح ان ىناك مراجعة دورية لمخطط المدرسية ونسب تنفيذىا وبيان اسباب االنحراف وذلك من   -12
 خالل تاكيد المديريات العامة لمتربية عمى ىذا الجانب .

ال تمتمك المدارس رؤية ورسالة واضحة تركز عمى الجودة في االداء وىذا ينعكس عمى عدم قدرة  -13
 . التعميم في الجودة لمبادئ واضحاً  فيماً  ظيرالمدرسة عمى ان ت

ان شراكة االدارة المدرسية مع المجتمع المحمي لم تساعدىا في تحقيق بعض االىداف او تجاوز  -14
بعض المشاكل ، اذ تعاني ىذه الشراكة الكثير من العراقيل االجتماعية والقيود االقتصادية 

 والثقافية . 
بين الحين واالخر لتقييم مستوى رضا اولياء االمور او الطمبة  لم تجري المدارس أي مسوحات  -15

عن مستوى الخدمة التعميمية التي تقدميا المدرسة ، و لم يتم اجراء أي مقارنة الداء المدرسة مع 
 اداء المدارس المناظرة . 

 
  -التوصيات : ثانيًا :  
اىمية توضيح واعالن معايير الجودة في التعميم من قبل وزارة التربية من خالل زج ادارات المدارس   -1

والكادر التدريسي بدورات خاصة بالجودة ليكون ىنالك رؤية واضحة لدى ادارة المدرسة وتكون ليا 
 رسالة تركز عمى الجودة في االداء . 

غرافية لممدارس الموجودة في نفس تمك المنطقة برعاية ضرورة اجراء مسابقات مدرسية ضمن الرقعة الج  -2
. وىذه المسابقات تحفز ادارات المدارس والطمبة  2المديرية العامة لمتربية في محافظة بغداد/ الرصافة

 عمى بذل المزيد من الجيود نحو تطوير االداء. 
فقرة تقييم الداء االدارة توزيع استمارات استبيان خالل اجتماعات مجالس االباء والمعممين تتضمن   -3

 المدرسية في تقديم خدمة التعميم . 
تفعيل مجالس الجودة الموجودة داخل المدارس ، ووضع برامج عمل خاصة بيا من قبل المختصين   -4

 بيذا االمر وأن ال يقتصر عمل تمك المجالس عمى ملء استمارات معدة مسبقًا . 



ء دعائم عالقات مع منظمات المجتمع المدني الموجودة من الميم أن تبادر االدارة المدرسية بارسا  -5
ضمن الرقعة الجغرافية وذلك لتحقيق بعض المكاسب من تمك المنظمات وبما ال يتعارض مع القوانين 

 والتعميمات واالىداف التربوية .   
لعوائل ضرورة تفعيل دور الباحث االجتماعي من خالل اقامة دورات او برامج الولياء االمور تيتم با  -6

وتعرفيم بطرائق حل المشاكل التي تواجو تمك العوائل وانعكاسات تمك المشاكل عمى االطفال فضاًل عن 
 تعزيز العالقة بين المدرسة واالسرة . 

من االىمية ان يصار الى تكريم الطمبة المتفوقين والطمبة الذين يشيد تحسن مستواىم  في المدرسة   -7
 زيز الثقة بين االسرة والمدرسة . العطاء دفعة معنوية لمطالب وتع

عمى االسرة ان تبتعد عن العنف الجسدي مع الطالب بقصد الوصول الى السموك المرغوب او اثناء   -8
التعميم وانجاز الفروض البيتية النيا تسبب نفور الطالب من الدراسة واالعتماد عمى اساليب لتعزيز 

 القدرة و تحفيز الدافعية لدى الطالب .
سرة ابعاد الطمبة عن المشاكل العائمية وخصوصًا في فترات االمتحانات الن ىذا ينعكس سمبًا عمى اال  -9

 عمى مستوى الطالب . 
 اعطاء االسرة الوقت الكافي لمطالب واالستماع الى مشاكمو والعمل عمى حميا .  -10
ة                                                                         ضرورة االىتمام باالعمال الجماعية بين الطمبة لتعزيز العالقات الودية بين الطمب  -11

 وتوفير االجواء المثالية لمعالقات االيجابية بين الطمبة .
ضرورة التعامل الحازم مع بعض الطمبة الذين يحاولون التقرب من المالك التدريسي من خالل النفاق   -12

 عمى بعضيم البعض وذلك من خالل النصح واالرشاد التربوي اليادف.
ضرورة ان يكون المعمم قريب الى الطالب وخصوصًا الطالب الذين يعانون من قمة التركيز او الذين  -13

 راسي ضعيف وان يتفيم مشاكل الطمبة خارج المدرسة .يكون مستواىم الد
من الميم ان ال تكون اجراءات المعمم تسبب قمق لدى الطالب او تشكل عميو ضغطًا نفسيًا بل يجب   -14

 ان تكون اجراءاتو ذات طابع عممي ىدفيا التعميم ومطمئنة الى الطالب في نفس الوقت . 
راسي الدراسية تتناسب مع عدد الطمبة كما يجب ان تكون ضرورة تجييز المدارس باعداد كافية من الك -15

ىناك اعداد اضافية بنسب محددة لتعويض النقص او الضرر الذي يصيب البعض منيا اثناء العام 
الدراسي ، فضاًل عن تجييزات االثاث االخرى مثل الستائر من خالل تعاون المديرية العامة لمتربية في 

 شركة العامة لممستمزمات التربوية التابعة الى وزارة التربية و ال 2محافظة بغداد/ الرصافة



حث وزارة التربية عمى تسريع استكمال بناء المدارس الحديدية قيد االنجاز الموجودة في المنطقة  -16
 الستيعاب الزخم الحاصل في المدارس القديمة .  

مشاريع الموازنة االستثمارية  من الميم ان يصار الى تييئة مواقع جديدة لبناء مدارس وادراجيا ضمن -17
 لوزارة التربية او المشاريع االستثمارية لتنمية االقاليم الستيعاب االعداد المتزايدة في المستقبل . 

ضرورة وضع جدول لمعمر االنشائي لممدرسة تحتفظ بو ادارة المدرسة الغراض مخاطبات الصيانة  -18
 والترميم مع الجيات ذات العالقة . 
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 (1الملحق )

 استمارة فحص البٌئة الداخلٌة 

 المكونات البشرٌة                                                                       

اعداد الباحث )بشرى حسٌن  الطالب                                                                     

 علً(

 نعم  الفقرات  ت
الى حد 

 ما
 كال 

       ٌتعاون الطلبة مع بعضهم البعض فً انجاز الواجبات المكلفٌن بها  1

       ال ٌستفز الطلبة بعضهم بعضاً بتعلٌقات جارحة داخل الصف وخارجه  2

       ٌساعد الطلبة بعضهم البعض فً مراجعة الدروس داخل الصف واوقات الفراغ  3

       ٌتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض باحترام  4

       ٌتطوع الطلبة للمساهمة فً االعمال الجماعٌة  5

       ٌتناقش الطلبة مع بعضهم بالدروس وكٌفٌة رفع مستواهم العلمً  6

       ٌبارك الطلبة لبعضهم خاصة فً نتائج االمتحانات الشهرٌة  7

       على مساعدة بعضهم البعض فً المشاكل الدراسٌة  ٌعمل الطلبة باخالص 8

       ٌشرح الطلبة المتفوقٌن لزمالئهم صعوبات المادة الدراسٌة فً اوقات الفراغ   9

       ال ٌنافق الطلبة على بعضهم البعض من اجل التقرب من المالك التدرٌسً  10

  الباحث اعداداالدارة المدرسٌة                                                                         

 نعم  الفقرات  ت
الى حد 

 ما
 كال 

تحقق ادارة المدرسة اقصى انتفاع ممكن من مواردها المالٌة والمادٌة  1
       والبشرٌة 

       تتفاعل االدارة المدرسٌة مع المالك التدرٌسً بشكل اٌجابً  2

       تتواصل االدارة المدرسٌة مع الطلبة بانفتاح  3

       تعمل ادارة المدرسة على توفٌر مناخ تربوي مناسب للطلبة  4

       تحرص االدارة المدرسٌة على تحقٌق االهداف التربوٌة المنشودة  5

       تعتمد ادارة المدرسة بشكل واضح على اسالٌب خاصة لبناء شخصٌة الطلبة  6

تلجأ ادارة المدرسة الى اعتماد االسالٌب العلمٌة للتعامل مع بعض السلوكٌات  7
       السلبٌة لدى بعض الطلبة 

8 
تحرص ادارة المدرسة على السٌر وفقاً للقواعد والتعلٌمات الصادرة مع بعض 

       المرونة 

       تقوم ادارة المدرسة باعداد برامج ااتوجٌه واالرشاد للطلبة بشكل دائم  9

       تعمل ادارة المدرسة على وضع الشخص المناسب فً المكان المناسب  10

  الباحث اعدادالمعلم                                                                                       

 نعم  الفقرات  ت
الى حد 

 ما
 كال 

       ٌتعامل المعلمٌن بموضوعٌة مع جمٌع الطلبة  1

       اجراءات المعلمٌن مطمئنة لجمٌع الطلبة  2



       ٌتقبل المعلم اسئلة الطلبة بعد االنتهاء من شرح المادة  3

       ٌعمل المعلمٌن على االستماع لمشاكل الطلبة وحلها  4

       هناك تعاون واضح من فبل المعلمٌن مع الطلبة  5

       ٌتفهم المعلمٌن معظم مشاكل الطلبة خارج المدرسة  6

       المعلمٌن باستفزاز الطلبة  الٌقوم 7

       ٌتفاعل المعلمٌن مع الطلبة بانفتاح  8

       ٌقدم المعلمٌن النصائح التربوٌة واالخالقٌة للطلبة اثناء الدرس  9

       ٌختار المعلمٌن الفاظهم بعناٌة عند التحدث مع الطلبة  10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استمارة فحص البٌئة الداخلٌة 

 المكونات غٌر البشرٌة                                                                  

  الباحث اعداداالنشائٌة                                                                                   

 الفقرات  ت
 كال  الى حد ما نعم 

1 
 بناٌة الصف مناسبة للدراسة 

      

2 
       شبابٌك الصف موضوعة فً مكان مناسب 

 توجد ستائر على شبابٌك الصف  3
      

4 
       حجم الصف مناسب مع عدد الطلبة 

5 
       حالة طالء جدران وسقف الصف جٌدة 

6 
       تهوٌة غرفة الصف جٌدة 

7 
       اضاءة غرفة الصف جٌدة 

8 
       بالط ارضٌة لصف جٌدة 

       ٌوجد باب لغرفة الصف وبحالة جٌدة  9

       توجد كراسً مناسبة وكافٌة لعدد الطلبة فً الصف  10

 اعداد الباحثالمنهجٌة                                                                                  

 ت
 الفقرات 

 كال  الى حد ما نعم 

 تراعً المناهج واقع المجتمع العراقً  1
      

 ٌلبً المنهج متطلبات التفاعل بٌن الطالب والمعلم  2
      

 هناك تناسق بٌن جمٌع عناصر المنهج  3
      

 ٌتم تحدٌث لمنهج بشكل مستمر وبما ٌواكب التطورات الحاصلة  4
      

       ٌراعً المنهج المعتمد العمر الزمنً والعمر العقلً للطلبة   5

 ٌركز المنهج على بناء شخصٌة الطلبة  6
      

 ٌتٌح المنهج التنوع فً طرائق التدرٌس المعتمدة  7
      



       ٌثٌر المنهج دوافع الطلبة للبحث واالطالع  8

 طباعة الكتب المنهجٌة تثٌر اهتمام الطلبة  9
      

10 
ٌوفر المنهج فرصة للمعلمٌن للتعرف على الفروقات الفردٌة بٌن 

       الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 استمارة فحص البٌئة الخارجٌة

 البٌئة الخارجٌة                                                                   

  الباحث اعدادالبٌئة المنزلٌة                                                                     

 ت
 الفقرات 

 نعم 
الى حد 

 ما
 كال 

       االجواء المنزلٌة مناسبة للدراسة  1

       تساعد اسر الطلبة ابناءها فً انجاز الواجبات البٌتٌة  2

       توفر اسر الطلب المناخ المناسب لدافعٌة االنجاز  3

       تعمل اسر الطلبة على دعم الطلبة من الناحٌة النفسٌة  4

5 
تهًء اسر الطلبة جمٌع المستلزمات المادٌة التً ٌحتاجها 

 الطلبة 
      

6 
تكرس اسر الطلبة الوقت المناسب لتوجٌه الطلبة 

       وارشادهم 

تهتم اسر الطلبة بابعاد الطلبة قدر المستطاع عن المشاكل  7
       العائلٌة التً قد تحدث 

       تحاول اسر الطلبة استثارة حماسة الطلبة للدراسة  8

       ال تعتمد اسر الطلبة على العنف الجسدي مع الطلبة  9

       هناك ثقة متبادلة بٌن الطالب واسرته  10

  الباحث اعدادعالقة المدرسة باالسرة                                                          

 ت
 الفقرات 

 نعم 
الى حد 

 ما
 كال 

1 
ٌوجد باحث اجتماعً فً المدرسة لزٌارة اسر الطلبة الذٌن 

 ٌعانون من مشاكل عائلٌة 
      

       تساهم المدرسة فً حل كثٌر من مشاكل الطلبة العائلٌة  2

       تحاول ادارة المدرسة تحقٌق حالة التكامل مع اسر الطلبة  3

       تتعاون اسر الطلبة مع ادارة المدرسة فً كثٌر من الجوانب  4

       ٌشعر الطالب فً المدرسة انه مع اسرته  5

       هناك انعقاد مستمر لمجالس اولٌاء االمور للتعاون  6

       توجد رغبة جادة بٌن المدرسة واولٌاء االمور للتعاون  7

       هناك ثقة بٌن المدرسة واولٌاء امور الطلبة  8



9 
توجد العدٌد من وسائل االتصال بٌن المدرسة واولٌاء امور 

       الطلبة 

10 
تحاول ادارة المدرسة اعالم اولٌاء امور الطلبة بشأن كٌفٌة 

       التعامل مع ابناءهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 استمارة فحص جودة الخدمة التعلٌمٌة 

                                                                                             

 جودة الخدمة التعلٌمٌة                                                   معاٌٌر وزارة التربٌة  

 كال  الى حد ما نعم  الفقرات  ت

1 
تمتلك المدرسة رؤٌة ورسالة واضحة تركز على 

 الجودة فً االداء 
      

2 
تضع المدرسة وتنفذ بنجاح خطط إستراتٌجٌة مناسبة 

 اهدافها  النجاز
      

3 
هناك مراجعة دورٌة لخطط المدرسة ونسب تنفٌذها 

 واسباب االنحراف عنها 
      

4 
توجد مؤشرات واضحة تعتمد علٌها ادارة المدرسة 

 لتحدٌد احتٌاجات الطلبة وتحقٌق رضاهم 
      

5 
ٌتم مقارنة اداء المدرسة بٌن الحٌن واالخر مع اداء 

 المدارس المناظرة 
      

       تظهر المدرسة فهماً واضحاً لمبادئ الجودة فً التعلٌم  6

       ترتبط المدرسة بنظام شراكة جٌد مع المجتمع المحلً  7

8 
تحرص ادارة المدرسة على تطوٌر االداء االكادٌمً 

 للطلبة 
      

9 
بٌن الحٌن واالخر لتقٌٌم  تجري المدرسة مسوحات

رضا الطلبة واولٌاء امورهم عن المستوى التعلٌمً 
 الذي تقدمه 

      

10 
ٌوجد فً المدرسة مجلس للجودة برئاسة مدٌر 

 المدرسة 1
 

      



 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The present study aims to recognize the reality of the quality of education and 
the school environment valuable sample of primary school in Zafrania city in 
Baghdad . the study base don case study me theology and study sample 
included (13) elementary school , the researcher held with the managers of 
schools an interviews and study document of the administration and teachers 
plan . the researcher identify the reality of internal and external environment 
of schools and the quality of education through the design of examination from 
. He was relying on a number of means of statistical arithmetic  mean , 
standard deviation , relative importance , simple correlation coefficient , test 
the degree spirituality (F) and researcher reached many conclusions perhaps 
one of the most prominent of the existence of great interest with members of 
the teaching staff as they are one of the components of the human 
environment and internal implementing agency for the educational plans 

directly .                                                                                                                             
It was noted that  the interest in the faculty would have a very significant role 
in raising the quality of education services in elementary schools there are 
many things prevent rising the quality of education and improve  the school 
buildings which can not stand against the growth of population . the most 
prominent as recommended by the research is the need to activate the boards 
quality in side schools and develop special programs of action by specialists in 
this matter , the work of these councils to fill predefined forms and the need 
for collective business interest among students to promote friendly relations 
among students , providing the perfect atmosphere for the positive 
relationships between students is not limited finally the necessity of activating 
the role of the social worker through programs for parents concerned uprooted 
and know  ways of resolving the problems faced by those families and the 
implication of these problems for the future of pupils and strengthening the 

relationship between the school and the family .                                                        
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