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 اإلىداء

ف تنسج هف ذرات التراب ثكبا هف الهنح كالعطاء، هف كاف ليميا كنيارىا سكاء، إلى هف إلى هف كادت أ
تذرؼ الدهكع شكقا كحنانا كمها التقتنا أك كدعتنا، إليؾ يا هف أرل حمـ الهاضي، كأهؿ الهستقبؿ في 

 عينيؾ، إليؾ كالدتي الغالية. 

راني كها يتهنى، إلى هف أرل في إلى هف أنارت كمهاتو طريقي، كفرش األرض تضحيات هف أجؿ أف ي
 لهعاف عينيو كؿ هعاني الحب كالعطاء إليؾ كالدم الفاضؿ

شريؾ حياتي، أعطر التحايا، كأطيب الهنى، ككؿ االحتراـ لؾ أنت، أنت الغالي، نصفي اآلخر، كلكف 
في جسد آخر، جعمتني أرل الدنيا بألكاف الخير كالفرح، هنحتني الثقة كاإلرادة، تعمهت هنؾ الكثير، 

 فأنت  أجهؿ ىدية هف رب البرية. 

غائب الهكاف حاضر الهكانة، هف فارقني بجسده إلى شطر الركح، كربيع القمب، كصكت العقؿ، إلى 
 كالزهتني ركحو، أخي الغالي الدكتكر أشرؼ في بالد الهغرب العربي. 

إلى هف تنبع هف عينيو هالهح الرجكلة كالصالبة، التي تخالطيا هعاني الحب كالحناف، هف يرسـ 
 ه إلى أخي الحبيب ساهي. االبتساهة في حمكة الحزف، إلى الشاب الذم لطالها رأيتو رجال هنذ صغر 

 إلى صاحب القمب الصافي، كالركح الطيبة، أخي الحبيب إبراىيـ. 

 إلى صاحبة القمب الطيب، كالنفس النقية أختي الغالية أـ هحهد. 

 إلى صاحبة الشخصية الكاثقة، الهستقمة، كالعقمية الخالقة، أختي الحبيبة أـ عهر . 

ف جؼ حبرم عف التعبير يكتب إف قمت شكرا فمف أكفيكـ حقكـ، حقا سع يتـ فكاف السعي هشككرا ، كا 
 لكـ قمب فيو صفاء الحب تعبيرا إليؾ عائمتي الثانية عائمة زكجي . 

أها أنت ، يا هف أنرت الدنيا بكجكدؾ ، يا هف أضفت لمحياة هعنى لـ أجده ، كلـ أكف ألشعر بو لكال 
كؿ شرياف هف جسدم ، كفي كؿ قطرة هف  أف هفّ  اهلل عمّي بنعهة كجكدؾ ، يا هف يسرم حبؾ في

 دهي ، ففي عينيؾ أجد األهؿ ، كأرل أبكاب الهستقبؿ تفتح ذراعييا ، إليؾ كلدم الحبيب خالد . 
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 إقرار:

 

أقر أنا هقدـ الرسالة أنيا قدهت لجاهعة القدس لنيؿ درجة الهاجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ها تهت اإلشارة إليو حيثها كرد، كأف ىذه الرسالة اك أم جزء هنيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا 

 ألم جاهعة أك هعيد. 

 

 .....التكقيع.......................................

 اإلسـ : هناىؿ هحهد جهيؿ أبك الرب 

 1/8/2016التاريخ:  
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 شكر وتقدير  

 الحهد هلل الذم بنعهتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالهرسميف كبعد،،،

أتكجو بالحهد كالثناء الجزيؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى، الذم كفقني  –كقد أنييت ىذه الدراسة  -فإنني 
 إلنيائيا ، كأعانني عمى إتهاهيا ، فمو الحهد كالشكر أكال كأخيرا .        

 شكرم كفعمؾ فانظر في عكاقبو                 تعرؼ بفعمؾ ها عندم هف الشكر 

 أ.د هحهد عابديف حفظو اهلل  إلى أستاذم القدير

 الشخصية األكلى صاحبة الفضؿ بعد اهلل في إنجاز ىذه الرسالة 

 أىديؾ شيئا هف غرس يديؾ ... لعؿ اهلل أف يقبميا هني ... كيثيبؾ خيرا عني .. 

 إذا أنا لـ أشكر عمى الخير أىمو                 كلـ أذهـ الجبس المئيـ الهذهها 

 ففيـ عرفت الخير كالشر باسهو                 كشؽ لي اهلل الهساهع كالفها 

 

 أشكر األخت الغالية كالء عمى جيكدىا يدا بيد هعي في إنجاز رسالتي فجزاؾ اهلل خير الجزاء . 

أتهنى هف اهلل أف يعطيكـ الصحة كالعافية ، شكرا لكـ عمى ها قدهتهكه لي هف أحاسيس نابعة هف 
 كأداـ اهلل عزكـ ، كداـ عطاؤكـ عائمة صديقتي كالء .  قمكبكـ ،
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الممخص

ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى كاقػع البيئػة الهدرسػية  فػي الهػدارس الخاصػة فػي هحافظػة راـ اهلل 
كالبيػرة  فػي ضػػكء هعػايير الجػػكدة التعميهيػة هػػف كجيػة نظػػر الهعمهػيف ، كهػػا ىػدفت إلػػى تحديػد اخػػتالؼ 

الهعمهػيف حسػب هتغيػرات الجػنس ، كالهؤىػؿ العمهػي ، كهسػتكل الهدرسػة ، كسػنكات الخبػرة ، استجابات 
 كالتخصص .

تككف هجتهع الدراسة هف هعمهي الهدارس الخاصػة فػي هحافظػة راـ اهلل كالبيػرة هػف جهيػع التخصصػات 
(  %20بة )( هعمها كهعمهة ،  أها عينة الدراسة فقد كانت عشػكائية بسػيطة بنسػ1450كالبالغ عددىـ )

 (.177( هعمها كهعمهة ، استجاب هنيـ ) 227هف هعمهي كؿ هدرسة فبمغ عددىـ )

اتبعػت الباحثػة الهػنيج الكصػفي لهناسػبتو لهكضػكع الرسػالة كقػد قاهػت ببنػاء اسػتبانة بعػد االطػالع عمػى 
هكزعػػة ( فقػػرة  69األدب التربػكم كالدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بهكضػػكع الدراسػػة ، كقػػد تككنػػت هػػف )

عمػػى ثالثػػة  هجػػاالت ىػػي : البيئػػة الهاديػػة فػػي الهدرسػػة ، كالبيئػػة الهعنكيػػة فػػي الهدرسػػة الثالػػث البيئػػة 
التعميهية التعمهية ، كتـ التحقؽ هف صدؽ االستبانة بعرضػيا عمػى هجهكعػة هػف الهحكهػيف ذكم الخبػرة 

ا ، حيث بمغ هعاهؿ الثبات  كاالختصاص ، كها تـ التأكد هف ثباتيا  بحساب هعاهؿ الثبات كركنباخ الف
( . SPSS( ، كهػػا كحممػػت بيانػػات الدراسػػة باسػػتخداـ البرنػػاهج اإلحصػػائي لمعمػػكـ االجتهاعيػػة ) (0.91

أف الدرجة الكمية لتقدير الهعمهيف كالهعمهات حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهيػة فػي بينت النتائج 
 كالبيػػػرة بشػػػكؿ عػػػاـ كانػػػت هرتفعػػػة، ككانػػػت أيضػػػػا البيئػػػة الهدرسػػػية فػػػي الهػػػدارس الخاصػػػة فػػػي راـ اهلل

التقػػػػديرات هرتفعػػػػة فػػػػي هجػػػػالي البيئػػػػة الهعنكيػػػػة ، كالبيئػػػػة التعميهيػػػػة التعمهيػػػػة ، بينهػػػػا جػػػػاءت التقػػػػديرات 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هتكسطة في هجاؿ البيئة الهادية  .كها  دلت النتائج عمى أنو :

في تقديرات أفراد عينة الدراسػة نحػك درجػة تػكفر هعػايير الجػكدة التعميهيػة ( =  0.05هستكل الداللة )
،كالهؤىػؿ العمهػي ،  في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في راـ اهلل كالبيرة تعزل لهتغيرات الجنس.

كهسػػتكل الهدرسػػة ، كسػػنكات الخبػػرة لػػدل الهعمػػـ ، كالتخصػػص ، كقػػد خرجػػت الدراسػػة بتكصػػيات عديػػدة 
.ضػػػركرة أف يراعػػػى فػػػي الهبنػػػى الهدرسػػػي هتطمبػػػات ذكم االحتياجػػػات الخاصةالعهػػػؿ عمػػػى أف هنيػػػا : 

 الخصائص لعزؿ كافية الهبنى يجب العهؿ عمى أف تككف جدراف.الهدرسة في خضراء تتكفر هساحات
ضػركرة أف .الطمػؽ اليكاء في بالمعب لمتعمـ أهاكف ضركرة أف تكفر الهدرسة ). بركدة، حرارة،  الخارجية

تػػكفير األجيػػزة يجػػب العهػػؿ عمػػى تخدـ الهدرسػػة أسػػاليب ديهقراطيػػة فػػي الحػػكار كالهناقشػػة فػػي العهؿ.تسػػ



 د

تكفر الهرافؽ الصػحية الصػالحة لالسػتخداـ فػي في الهدرسة.ضركرة  كالهعدات الالزهة لألنشطة التربكية
  .تتكفر في  الهبنى. يجب أف الهدرسة

يجب العهؿ عمى أف يبعد الهبنى الهدرسي عف هصادر الضكضاء  الهدرسي هكاصفات االهف كالسالهة
.الهركر أخطار هف آهنة الهدرسة بهكقع الهحيطة كالتشكيش. ضركرة أف تككف الشكارع
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"The reality of the schools environment in Ramallah and Al-Bireh 

governorate schools in the light of educational quality standards from the 

teachers point of view ." 

Prepared By: Manahil  Mohammed AboAlrub. 

Supervisor: Dr. Mohammed Abdul Qader Abdeen. 

Abstract: 

This study aimed to be aware of  the reality of the school environment in private schools in 

Ramallah and Al-Bireh Governorate, in light of the educational quality criterions  from the 

teachers perspective; it also aimed to identify the difference in teachers' responses 

according to the sex variables, academic qualification, the level of the school, years of 

experience, and specialization. 

The study population consisted of private school teachers in the Ramallah and Al Bireh 

Governorate from all disciplines totaling (1450) teachers, while the study sample was 

simple random in rate of (20%) of ( teachers in each school, bringing the total number to 

(227) teachers, ( 177) of them responded. 

The researcher followed the descriptive method for its relevance to the subject of the study, 

she has made a questionnaire after reviewing the educational literature and previous studies 

related to the subject of the study, the questionnaire consisted of (69) items distributed on 

following three criteria:The Physical environment at school.The Moral environment 

(school reality).Educational learning environment. 

The credibility of the questionnaire was ratified by presenting it to a group of experienced 

and competent arbitrators. As such, It was ascertained of the stability of the tool by using 

Cronbach's alpha reliability coefficient, the reliability coefficient reache’s (0.91) and also 

the study data was analyzed by using a statistical program for Social Sciences (SPSS). 

The results shows that the total score to estimate the teachers about the degree of 

availability of educational quality criterion in the school environment in private schools in 

the Ramallah and Al Bireh Governorate were generally high, also the estimations were 

high in moral environment standard, and in the educational learning environment, while 

they were moderate  in physical environment standard, the results also indicated that: No 

differences statistically significant at the significance level (0.05 = a) In the study sample 

estimates regarding the degree of availability of educational quality standards in the school 

environment in private schools in the Ramallah and Al Bireh Governorate from the point 



 و

of view of teachers due to the sex variable, educational qualification, the level 

school,  years of experience with the teacher, and specialization. 

The study came out with several recommendations as follows: 

- To take into account the special needs requirements in the school building.   The 

necessity to make available green spaces in the school. 

- To work on making the walls of the building able to isolate the external characteristics 

(heat, cooler).The necessity that the school provides learning place to learn to play 

outdoors. The necessity for the school to use democratic methods in dialogue and 

discussion at work.To work on providing the necessary hardware and equipment for 

educational activities at the school. The necessity to provide good health facilities for use 

in the school. 

Key words: The school environment, educational quality criterion, Ramallah and Al Bireh 

Governorate, Private schools. 
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  الفصل األول
 االطار العام لمدراسة 

 
  المقدمة 1.1

عهمية التعميـ ، لكنيا أداة إعداد الطالب لهكاجية تجرم فيياإف الهدرسة ليست الهؤسسة الكحيدة التي 
احتياجات الهستقبؿ ، كتبدأ بالهرحمة األساسية كالتي يشترؾ فييا جهيع الطالب في جهيع البالد ، كليا 

بعدىا ، لذا نجد أنو هف األىهية ها يجعميا الحجر األساس في تشكيؿ شخصية الطالب كهقدهة لها 
هف الهيـ أف تتصؼ بيئة الهدرسة بهكاصفات تجعؿ هنيا الهكاف الهناسب هف حيث السهات العاهة 

، كهرافؽ هدرسية آهنة، هباف هناسبة، أثاث هدرسي جيد، هقاصؼ هدرسيةهاديا هثؿ: نظاـ الهياه، 
عمـ كاإلنجاز، حيث أف كجكد كغيرىا هف الهكاصفات، نظرا لدكرىا األكيد في دعـ دافعية الطالب لمت

بيئة عكس ها ذكرسكؼ تعرقؿ ها يهكف أف ينجزه الطالب، كبناء عميو فإف كؿ إصالح ك تطكير 
 (2007لمنظاـ التربكم البد كأف يأخذ ىذه األهكر باعتباره، ها عدا ذلؾ لف يكتب لو النجاح )العجهي، 

هف األىهية بهكاف االىتهاـ بالهعمهيف  ، فإنوكتقدهوهع رالهجتكعمى ضكء أىهية دكر الهدارس في تطك 
نها يرتبط بعكاهؿ قكل إيجابية  العاهميف فييا ، خاصة أف أداءىـ ال يتكقؼ عمى هقدرتيـ الذاتية، كا 
تتكفر في الهناخ الهدرسي  هثؿ: قدرة اإلدارة عمى إشباع حاجات الهعمهيف كرغباتيـ، كاالعتراؼ بكجكد 

ؿ طاقاتيـ كقدراتيـ كهكاىبيـ، كالعهؿ عمى زيادة الفيـ الهشترؾ الفركؽ الفردية، كتهكينيـ هف استغال
فيها بينيـ ، كفيها بينيـ كبيف اإلدارة ؛ ذلؾ سعيا لهزيد هف الهشاركة كالتعاكف، األهر الذم يؤدم إلى 
القضاء عمى الفراغ بيف الهعمهيف بؿ كرفع ركحيـ الهعنكية، كبالتالي إيجاد هناخ هدرسي نهكذجي، 

إلى ىذا فإف أم قكل سمبية عكس ها ذكر آنفا تشكؿ تربة خصبة لنهك الصراع كالتنازع، كاستنادا 
كبالتالي اضطراب في عالقات الهعمهيف، كىذه العكاهؿ بهجهميا كفيمة بأف ترفع أك تخفض هف ركحيـ 
الهعنكية بطريقة تعكس عمى هستكل أدائيـ كهف ىذا الهنطمؽ فإف أم هؤسسة ال تكلي العنصر البشرم 

 (.  2001االىتهاـ الالـز ستقؼ دكف تحقيؽ األىداؼ ) حجي، 
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نجازىـ كاتجاىاتيـ نحك الدراسة، فالطالب الذم يجد في الهحيط  كها تؤثر البيئة في سمكؾ الطالب كا 
الهدرسي ها يساعده عمى النهك، كالشعكر باألهف كالتقدير تجده هتكافقا هع البيئة الهدرسية، لديو دافع 

دا ذلؾ تككف ىذه البيئة هميئة باإلحباط، كالتيديدات، أك النظر إلى الطالب نظرة دكنية لإلنجاز، أها ع
، فقد يؤدم ىذا كمو إلى تعرض الطالب الضطرابات نفسية، كاجتهاعية تحكؿ دكف تقدهو دراسيا، 

تي (، كىنا يأ1999يا. )شعمة، فيتجاه كؿ هف الهدرسة كالدراسة لديو كتسيـ في تككيف اتجاىات سمبية 
دكر اإلدارة الهدرسية حيث يجب أف تككف همهة بيذه العكاهؿ بحيثياتيا حتى تككف قادرة عمى تبني 

 السياسة التي تنيض بالركح الهعنكية في الهدرسة كتساعد عمى التقدـ كاالنجاز.

عمى طرفي العهمية التعميهية  التأثير نفسوكخالصة لها قيؿ نخرج بها هفاده أف الهناخ الهدرسي لو 
 كىها الطالب، كالهعمهيف هف حيث التقدـ أك التراجع لمهؤسسة استنادا إلى ها يعكسو الهناخ .

كبها أف ىذا األهر ينطبؽ عمى الهؤسسات باختالؼ طابعيا ككظيفتيا فاألجدر بالهدرسة كهؤسسة 
ز ها يهمكو الهجتهع كىك اإلنساف ، أف اجتهاعية، يعكؿ عمييا الهجتهع الكثير ككنيا الهؤتهنة عمى أع

عطاء  اتسعى إلى تحسيف الهناخ الهدرسي بداخميا سعيا  لتحقيؽ أىدافيا ، كأف تككف هصدر  التشجيع كا 
 .   (2005،عبد الهجيدكفميو ك  ؛2006الدافعية لمطالب كالهعمـ دعها لمتقدـ )الطكيؿ،

جراءاتيا،  كتطكرت كفاية األداء في إدارة عهميتي التعميـ كالتعمـ تطكرا كاضحا في كسائميا، كا 
كهضاهينيا هع تطكرهفاىيـ الجكدة كالنكعية التي رافقت هتغيرات عصرىا، كتأثيراتيا في الفرد 

ا جديدة كالهجتهع، فانتقاؿ الفرد هف هرحمة إلى أخرل في كاقع الحياة يتطمب دائها هعطيات، كظركف
تتناكؿ آلية التكيؼ كالتعايش هع الهرحمة الهعاشة، بها يتناسب كتمؾ الهعطيات كالظركؼ)الفتالكم 

( كفي السبعينيات هف القرف العشريف اىتهت الدكؿ الناهية كالهتقدهة بتطبيؽ نظاـ الجكدة في 2008،
(. كقد 2002فرد )جكيمي،التربية باعتبار أف الهؤسسات التربكية ىي الهسؤكلة عف تربية كتدريس ال

أظيرت هعظـ دكؿ العالـ اىتهاها همحكظا بتطبيؽ هبادئ إدارة الجكدة في هختمؼ الهجاالت 
كالهؤسسات، لها يتحقؽ هف إيجابيات بفضؿ اعتهادىا هعايير الجكدة كنيج تعميهي؛ ذلؾ أف 

ؿ الهؤسسات التعميهية ىي التي  تطكير هياراتو، كزيادة عمييا في بناء اإلنساف كتنهية شخصيتو، ك يعكَّ
هقدرتو، كهف ثـ تخريجو إلى هياديف العهؿ الهختمفة، فاألخذ بيذا الهدخؿ الحديث نسبيا لو ها يبرره، 
كيستدعي اىتهاها أكبر هف جانب القادة كخاصة التربكييف هنيـ ؛ إذ أف ىناؾ كثيرا هف الشكاىد التي 

حهمو في طياتيا هف حمكؿ قادرة عمى تطكيرالهؤسسات تحتـّ التحّكؿ نحك فمسفة إدارة الجكدة؛ نظرا لها ت
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، فقد أدت عكاهؿ عديدة إلى إقباؿ هعظـ الهجتهعات عمى التكسع في التعميـ هف كاالرتقاء بيا التربكية
بداية سبعينيات القرف الهاضي، كها أف الحاجة لالستخداـ األهثؿ لمهكارد الهادية كالبشرية هف أجؿ 

هصطفى يرل )(، ك 2004لتعميهية عمى أف تستجيب لهطالب الجكدة )جكدة، التنهية تجبر الهؤسسات ا
( أف فيـ العناصر األساسية لفمسفة الجكدة يهثؿ أكلى الخطكات الرئيسية لتحقيقيا، األهر الذم 2005،

يستمـز ترجهة تمؾ العناصر إلى كاقع فعمي، كيتطمب ذلؾ خطكات أساسية تتهثؿ في تحديد أىداؼ 
، كتحديد أىداؼ التعميـ االساسي كفمسفتو، تفيـ فمسفة الجكدة في التعميـ  كاالبتعاد التعميـ كفمسفتو

تبني أسمكبا فعاال لمقيادة عمى ك تهاها عف الخكؼ هف التغيير، الذم تفرضو ىذه الفمسفة لتحقيقيا، 
خطيط جهيع الهستكيات لتشجيع عهمية االلتزاـ فالقيادة كااللتزاـ أهراف هتالزهاف، االىتهاـ بالت

االستراتيجي، كعدـ النظر الدائـ لهاضي العهمية التعميهية أكاالنحصارفي حاضرىا، القضاء عمى 
العكائؽ التنظيهية بيف العاهميف في الهؤسسات التربكية كالتعميهية كاالعتهاد عمى سياسات أكثر كاقعية 

ىيـ جديدة، التخمص هف تقييـ في تحقيؽ أىدافيا،  رفض األنهاط الثابتة في اإلدارة كالتنظيـ كتقبؿ هفا
أداء العاهميف الهبني عمى هقارنتيـ ببعضيـ البعض،االبتعاد عف الفردية في العهؿ كالتشتت، األخذ 
بالهفاىيـ التعميهية كالهدرسية كالتربكية، تقكية العنصر البشرم كتدعيهو في إنجاز العهؿ عمى أساس 

أف يككف الطالب ىك الهعيار الرئيسي لمعهمية  أنو العاهؿ الفعاؿ في نجاح اإلدارة، كالعهؿ عمى
 التعميهية كالتربكية .

  مشكمة الدراسة 2.1

إّف عهمية ضبط الجكدة هيهة في الهؤسسات التعميهية؛ بسبب ارتفاع تكمفة التعميـ، كسكء نكعية بعض 
هقدرة الهخرجات التعميهية ، كضعؼ ارتباطيا بسكؽ العهؿ، هها يؤثر سمبا عمى هعدالت التنهية ك 

ف ضبط جكدة التعميـ كسيمة لمتأكد هف أف األنظهة الخاصة  الهجتهع عمى تحقيؽ طهكحاتو كأىدافو، كا 
بالعهمية التعميهية، كالتطكير في الهؤسسات التعميهية تتـ كفؽ الخطط كالهعايير الهعتهدة، لذلؾ فإف 

جاتو )قطيـ، كهخر  لتعميـا ةتحقيؽ هعايير الجكدة لمهؤسسات التربكية أصبح ضركرة همحة لضهاف جكد
( أف ىناؾ أهكرا كثيرة في الهؤسسات تجعؿ هسألة تطبيؽ الجكدة 2008 (، كيرل )الياللي،2013

فييا هسألة ضركرية كهمحة كهف بيف ىذه األهكر: العجز التعميهي الهتهثؿ في االستثهار دكف عائد؛ 
لعهؿ، ككذلؾ ارتفاع هعدالت البطالة، نظرا ألف الهخرجات التعميهية ال تعطي الطالب الهالئـ ألسكاؽ ا

كارتفاع كمفة التعميـ ، كالخمؿ في األدكار التنظيهية، كقد تنبيت هعظـ هؤسسات التعميـ في كثير هف 



5 
 

دكؿ العالـ إلى ىذه األهكر كبادرت بتطبيؽ إدارة الجكدة في هؤسساتيا ، لذا تأتي ىذه الدراسة لمكشؼ 
ة في بيئة الهدارس الخاصة في هحافظة راـ اهلل كالبيرة هف كجية عف هدل تكفر هعايير الجكدة التعميهي

 نظر الهعمهيف. 

 بناء عمى ها سبؽ تتهثؿ هشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما واقع البيئة المدرسية في المدارس الخاصة في محافظة رام اهلل والبيرة في ضوء 
  معايير الجودة التعميمية من وجية نظر المعممين؟

  أسئمة الدراسة 3.1

 كيتفرع هف هشكمة الدراسة السؤاالف الفرعياف اآلتياف:

. ها درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في هحافظة راـ 1
 اهلل كالبيرة هف كجية نظر الهعمهيف؟ 

. ىؿ يكجد اختالؼ في استجابات عينة الدراسة حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في البيئة  الهدرسية 2
تبعا لمهتغيرات اآلتية )جنس الهعمـ، الهؤىؿ العمهي لمهعمـ، كهستكل الهدرسة التي يعهؿ بيا، كسنكات 

 خبرتو في التعميـ . 

 أىداف الدراسة 4.1 

 ية:تسعى الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلت

 . . تشخيص الكاقع في الهدارس الخاصة لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ فييا1

في الهدارس الخاصة في هحافظة راـ  استجابة البيئة الهدرسية لهعايير الجكدة . التعرؼ إلى هدل 2
 اهلل كالبيرة. 

تكل الهدرسة، . الكشؼ عف الفركؽ في استجابات الهعمهيف تبعا لجنس الهعمـ، كالهؤىؿ العمهي، كهس3
 كسنكات الخبرة، كالتخصص. 
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  فرضيات الدراسة  5.1

 ينبثؽ هف السؤاؿ الثاني  هف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية اآلتية : 

بيف هتكسطات استجابات (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة - 1
 الهدارس الخاصة تبعا لهتغير الجنس .الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في 

بيف هتكسطات استجابات (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة   - 2
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في الهدارس الخاصة تبعا لهتغير  الهؤىؿ العمهي  

 لمهعمـ. 

بيف هتكسطات استجابات (α ≤ 0.05)عند هستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -3
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في الهدارس الخاصة تبعا لهتغير هستكل الهدرسة 

 التي يعهؿ بيا الهعمـ . 

بيف هتكسطات استجابات (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة   - 4
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في الهدارس الخاصة تبعا لهتغير سنكات الخبرة 

 لمهعمـ  . 

بيف هتكسطات استجابات (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة  -5
 لهدارس الخاصة تبعا لهتغير تخصص الهعمـ . الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في ا

 

 أىمية الدراسة  6.1

 ليذه الدراسة أىهية خاصة تنطمؽ هف أىهية الهكضكع حيث أنيا :  

. تتناكؿ أساسان جديدان كهدخالن حديثان هف هداخؿ التطكير كىك هدخؿ هعاييرالجكدة التعميهية  1
إفرازات الفكر التربكم الهعاصر الػذم أثبػت كفاءتو  كتطبيقاتو في القطاع التربكم ،الذم يعد أحد أبرز

 كفاعميتو في التطبيؽ العهمي في العديد هف الهؤسسات التربكية .
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. تسميط الضكء عمى جكانب القكة كجكانب الضعؼ في البيئات  الهدرسية في الهدارس الخاصة في 2
 ضكء هعايير الجكدة التعميهية . 

هديرية التربية كالتعميـ هف خالؿ بعض التكصيات كالهقترحات لتطكير  البيئة الهدرسية في قسـ . دعـ3
 براهجيا في دعـ كتحسيف البيئة الهدرسية . 

. اإلسياـ في تطكير بعض جكانب برناهج إعداد البيئات الهدرسية هف خػالؿ تػكفير قائهػة بالهعايير 4
 الالزهة لذلؾ تبعا لهفيـك هعايير الجكدة التعميهية .

الهجاؿ لمقياـ بدراسات أشهؿ تيدؼ إلى تطكير برناهج تطكير البيئة الهدرسية في التربية . فتح 5
 كالتعميـ .  

 حدود الدراسة  7.1

 اقتصرت  ىذه الدراسة عمى الحدكد اآلتية :

اقتصرت  الدراسة عمى الهدارس الخاصة األساسية كالثانكية التابعة لهديرية  الهحدد الهكاني: -1
التربية كالتعميـ في هحافظػة راـ اهلل كالبيرة ، كتـ استثناء الهدارس الحككهية نظرا لمظركؼ التي كانت 

ع إدارات تعيشيا الهدارس الهتهثمة في اإلضراب الذم أربؾ العهمية التعميهية ، كبالتالي آلية التكاصؿ ه
 الهدارس كهعمهييا ، أها هدارس ككالة الغكث فقد تـ استثناؤىا لعدـ كجكد الهرحمة الثانكية في الهدرسة. 

 ـ2016\2015الهحدد الزهاني: نفذت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني هف العاـ الدراسي  -2

 فظة راـ اهلل كالبيرة. الهحدد البشرم: شهمت الدراسة هعمهي كهعمهات الهدارس الخاصة في هحا-3

 مصطمحات الدراسة   8.1

هجهكعة العكاهؿ التي تكسب كؿ هدرسة شخصيتيا الهستقمة كالسهات التي تهيزىا  البيئة الهدرسية:
عف غيرىا هف الهدارس كتشهؿ عناصر هادية كعناصر غير هادية ) هعنكية ( كيتـ تحديد كاقعيا 

 دىا هتكسطات استجابة الهعمهيف عمى أداة الدراسة . إجرائيا في ىذه الدراسة بالدرجة التي تحد
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كؿ ها يتعمؽ بالهدرسة كهؤسسة تعميهية كهناخ هدرسي،  "بأنيا :(  717ص،  2002 ،عهر)كعرفيا 
كصحة عقمية ، كتحصيؿ أكاديهي، كعالقات بيف الهعمـ كقرينو، كالهعمـ كتمهيذه، كالهعمـ كاإلدارة 

 . "كالتالهيذ 

ىي تمؾ الهكاصفات كالشركط التي ينبغي تكفرىا في نظػاـ التعمػيـ كالتي "هعايير الجكدة التعميهية: 
تتهثؿ في جكدة اإلدارة، كالبراهج التعميهية ، ثـ جكدة الهعمهيف، كاألبنية كالتجييزات الهادية، كالتي 

 (.  2002)عمي، "تؤدم إلى هخرجات تتصؼ بالجكدة كتعهؿ عمى تمبية احتياجات الهستفيديف 

بياف الهستكل الذم كضعتو ىيئة هسؤكلة بشأف درجة "( بأنيا : 32،ص2008، الفتالكم ) كعرفتيا 
 . "أك ىدؼ هعيف ، أك التهيز الهراد الكصكؿ إليو لتحقيؽ قدر هنشكد هف الجكدة 

عات الهتفؽ ( بأنو بهثابة عقد اجتهاعي لتأكيد التكق23،ص2006، البيالكم)كها كرد ىذا الهفيكـ عند 
 عمييا اجتهاعيا حكؿ هتطمبات عهؿ هؤسسة ها . 

: ىي الهدارس التابعة لشخصيات أك ىيئات كجهعيات كطكائؼ هف أفراد الهجتهع  المدارس الخاصة
كلكف تشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ في األهكر الرسهية كاألكاديهية ، أها هاليا فيي تتبع لصاحب 

 الهدرسة . 
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

كهتكاهمػة عف  يشكؿ اإلطار النظرم قاعدة هف الهعمكهات التي ُتساعد الباحث عمى تككيف فكرة شاهمة
كقد  .بػدكرىا فػي بنػاء أداة الدراسةهكضكع دراستو، حيث يزكده بجهيع هفردات الهكضكع التي ُتساعد 

قسهت  الباحثة اإلطار النظرم إلى ثالثة هجاالت، يتناكؿ الهجاؿ األكؿ: البيئة الهادية لمهدرسة، حيث 
تعرض فيو الباحثة لهحة عف البيئة الهدرسية كهنظهة تعميهية، كعناصر ىذه البيئة، كأىـ الهكاصفات  

اؿ الثاني: يتناكؿ الحديث عف  هفيػكـ الهنػاخ الهدرسي كتعرض التي يجب أف تتكافر فييا، أها الهج
الباحثة في هضهكنو: هفيكـ الهناخ الهدرسي، خصائصو كأىهيتو، كاألبعاد الهككنة لو، كعناصره 
الهختمفة ،كهف خالؿ الحديث عف ىذيف القسهيف يتبمكر الحديث عف البيئة التعميهية التعمهية التي 

فاء البيئتيف الهادية كالهعنكية لمهكاصفات الهطمكبة ، كيتناكؿ الهجاؿ الثالث: تككف نتيجة حتهية الستي
، كأسباب الحاجة إلى األخذ بيا ، كأىـ هبادئ الجكدة في التعميـ ،  الجكدة في التعميـ هف حيث الهفيـك

  كأىدافيا ، كأىهيتيا.

 مقدمة عن البيئة المدرسية  1.2

دكرا هيها في تكافقو، ككذلؾ اتجاىاتو؛ لذلؾ أكلى عمهاء النفس إف البيئة التي تحيط بالفرد تمعب 
تكم عمى حكالتربية هكضكع البيئة عناية خاصة لها ليا هف تأثير في تكافؽ الفرد ، فالبيئة التي ت

تككيف االتجاىات السمبية تجاه ىذه البيئة كها فييا، كتعتبر البيئة إلى هتناقضات تؤدم بصاحبيا 
نجازاتيـ ، كاتجاىاتيـ نحك الدراسة، فالطالب الهدرسية هف أىـ ا لبيئات التي تؤثر في سمكؾ الطالب كا 

الذم يجد في الهحيط الهدرسي ها يساعده عمى النهك، كالشعكر باألهف، كالتقدير، نجده هتكافقا هع 
تيديدات، البيئة الهدرسية، لديو دافع لإلنجاز، أها إذا كانت ىذه البيئة الهدرسية هميئة باإلحباط ، كال

، فقد يؤدم ىذا كمو إلى حدكث اضطرابات سمككية كاتجاىات غير إيجابيةكالنظر إلى الطالب نظرة 
( ،كيؤكد 1999سمبية تجاه هدرستو كالدراسة بيا، ككؿ ذلؾ يؤثر في حياة الطالب كسمككيـ. ) شعمة ،
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السيكؿ الصخكر (  عف البيئة الهدرسية : " هثمها تنحت 717،ص2002ىذا الكالـ ها قالو عهر) 
كتترؾ آثارىا باقية أبد الدىر، هتخذة صكرة أنيار تنشر الخير كالحياة في الصحراء الجرداء، فإف البيئة 
الهدرسية بها ليا هف قكة تأثير تطبع بصهاتيا في شخكص طالبيا ".  كهف ىذا الهنطمؽ يتأكد لنا أف 

لحقيقة هؤسسة ىادفة تهكج بالهشاعر، الهدرسة ليست بناء جاهدا خاكيا هف الهشاعر، إنها ىي في ا
كالتفاعالت بيف هختمؼ عناصرىا ،كينعكس تأثيرىا عمى الطالب بها يحهمكنو هف عمـ، كهعرفة، كقيـ، 
كاتجاىات، كهيارات، لمتكيؼ هع هجتهعيـ حيث يككف ىؤالء الطالب لبنات تساىـ في بناء هجتهعيـ، 

 كتثبيت دعائهو ، كترسيخ قيهو كهعتقداتو .

أكدت الدراسات عمى تمؾ األىهية هتهثمة في أساليب هعاهمة الهعمهيف لمطالب، كالعالقات كقد 
الهتبادلة بيف ىؤالء الطالب كالبيئة الهدرسية ككؿ ، كترجع أىهية دراسة البيئة الهدرسية إلى أف الفرد 

هف هكاجية يقضي فترة طكيمة هف حياتو في الهدرسة، كفييا يزكد بالخبرات كالهيارات التي تهكنو 
 (. 1993هطالب الحياة العهمية .)القطاهي ،

ذا تساءلنا عف السبب الذم يضع الهدرسة في ىذه األىهية نجد أف اإلجابة تأتي هف ككنيا تشتؽ  كا 
أىدافيا هف األىداؼ العاهة لمتعميـ، حيث تسعى إلى بناء شخصية الفرد القادرة عمى هكاجية الهستقبؿ 

عداده لالنخراط في اله  (.2005جتهع ، كتمبية  احتياجات سكؽ العهؿ.) الهميجي ،، كا 

 مفيوم البيئة المدرسية.  1.1.2

هفيكـ البيئة الهدرسية كغيره هف الهفاىيـ انبرل العديد لمتعبير عنو فهنيـ هف ضيؽ هفيكهيا كهنيـ هف 
 تكسع فيو سأكرد هنيا ها رأيت فيو  التعبير الجيد : 

كؿ ها يتعمؽ بالهدرسة كهؤسسة تعميهية ، كهناخ هدرسي، "( بأنيا: 717،ص 2002عرفيا عهر)
كصحة عقمية، كتحصيؿ أكاديهي، كعالقات بيف الهعمـ كقرينو، كالهعمـ كتمهيذه، كالهعمـ كاإلدارة 

 . "كالتالهيذ أنفسيـ

ىي الهكاف الذم يتمقى فيو الهتعمهكف هبادئ العهمية "(: 78، ص2012ككرد تعريفيا عند الشبمي )
ة كالتربكية ، كينطمقكف هف خالليا إلى الهجتهع لمهشاركة في البناء كالتطكير كدفع عجمة التقدـ التعميهي

 ."كاالزدىار لألفضؿ
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تفاعؿ هجهكعة هف "بأنيا:   (29ص، 2014كهاكرد عند القزاز )كعرفتيا هنظهة الصحة العالهية 
األدكار الهختمفة بيف أطراؼ العهمية العكاهؿ الهادية كاالجتهاعية كاألنظهة اإلدارية ، التي تنظـ 

التربكية ،باإلضافة إلى ككنيا تحدد الهسؤكليات كأنهاط التعاهؿ هع الهشكالت كهف ثـ اتخاذ القرارات 
 . "الكفيمة باستهرار العهمية التعميهية التعمهية

 أقسام البيئة المدرسية 2.1.2  

اني ، كالتجييزات ، كالهعدات العمهية : كتضـ عددا هف الهدخالت هنيا الهبالبيئة المادية -1
كالهعهمية، كهدل تكفر أساليب التقنية داخؿ الهدرسة كىذه بدكرىا تساعد عمى هكاكبة التغيرات 

 كالتطكرات الحادثة في الهجتهع الخارجي . 

جاء تعريؼ هنظهة الصحة العالهية  بأف البيئة الهادية الهدرسية تشهؿ الهباني الهدرسية  بها فييا 
لييكؿ الهادم، كالبنية التحتية، كاألثاث الهتكاجد كالهستخدـ هف العناصر الكيهيائية كالبيكلكجي، هكقع ا

الهدرسة، البيئات الهحيطة، بها في ذلؾ هف اليكاء، الهاء، كالهكاد التي يتعاهؿ هعيا  الطرؽ، كأم 
  .(2014 عناصر خطر، كذلؾ الهناطؽ الهجاكرة ) القزاز،

: كالتي تتهثؿ في االلتزاهات األخالقية كالقيـ التي تنبع المعنوية أو المناخ المدرسيالبيئة  -2
هف الهجتع كها تتهثؿ في عالقة الهدير بالهعمهيف، كالطالب، كأكلياء األهكر، كعالقة الهعمهيف  

)الهميجي  ببعضيـ كبالطالب كأكلياء األهكر، كعالقة الطالب باإلدارة كالهعمـ كببعضيـ البعض
،2005  .) 

كىذا بدكره يؤكد عمى أف الهدرسة يهكنيا أف تؤدم رسالتيا هف خالؿ بيئة هدرسية آهنة، كهناخ 
اجتهاعي هدرسي جيد تكفره قيادة هدرسية فاعمة في ضكء رؤيتيا كرسالتيا الكاضحة، كهشاركة 

سياـ في إيجاد هجتهعية كتنهية هينية هستداهة لجهيع العاهميف بيا، كتككيد الجكدة كالهساءلة، كاإل
كالديهقراطية، كاستخداـ الهستحدثات كالتكنكلكجيا)الخهيسي،  هجتهع هتعمـ يأخذ بثقافة الحكار،

 ق( . 1428

فهفيـك البيئة  كتعتبرالبيئة الهدرسية عاهالن هيهان في تكفيرالتعميـ اليادؼ كاآلهف كالصحي لمطمبة،
كالهاء كاليكاء،كالعكاهؿ البيكلكجية األخرل، اإلنساف، كالذم يحكم التربة  ىكاإلطارالذم يعيش فيو
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 كفي هدارسنا تعتبرالبيئة الهدرسية ضعيفة .كتتعدل ىذا إلى العالقات اإلجتهاعية هع الكسط الهحيط
 في االحتالؿ إلى سياسة ىذا الطمبة،كيعكد هف حيث تكفيرالكسط الصحي كالهناسب لتنهية قدرات

 هتهيزة تعميـ نكعية عمى العراقيؿ أهاـ حصكؿ أبنائيـ عكض في تتهّثؿ كالتي التضييؽ عمى الناس،
 (  2009احتياجاتيـ )الريهاكم ، كتمبي نهكىـ كتناسب

 : البيئة المادية في المدرسة:  2.2

الهدرسة كنظاـ هتكاهؿ فييا العديد هف العناصر التي البد هف االنتباه ليا كهراعاتيا لهعرفة طبيعة 
البيئة في ىذه الهدرسة، كأكؿ ها يجب تحديد هكاصفاتو ىك هكقع هبنى  الهدرسة حيث يعد هف أىـ 

ذلؾ زيادة هستكل أساسيات العهمية التعميهية، كعاهال هؤثرا هف عكاهؿ نجاح العهمية التعميهية ، كك
التحصيؿ العمهي لدل الطالب، فكمها كاف هالئها بيئيا، كهجيزا تجيزا هناسبا سيككف لو األثر اإليجابي 

( . كعميو يجب االنتباه إلى ها يأتي عند التفكير في إنشاء 2014عمى العهمية التعميهية .)سعادة ،
 هبنى هدرسي:  

  موقع المبنى المدرسي -1

إنشاء هبنى هدرسي ال بّد هف  هراعاة أهكر ىاهة جدا ليا دكر في هستقبؿ جيد عند أخذ القرار ب
  لمهدرسة،فها ىي االعتبارات التي يجب األخذ بيا عند اختيار الهكقع الذم ستقاـ بو الهدرسة ؟

 Evanse2000؛ 2003كالهقرف، ؛2007؛ كالسبكؿ،2005؛ كأسعد ،2010)العجهي،: أكرد كؿ هف

Boman,2004) Maxwell.2002,  ) عددا هف الهكاصفات نكردىا فيها يأتي: 

اختيار هكقع بعيداعف الشكارع الرئيسية نشيطة الحركة، كذلؾ لالبتعاد عف الضجيج ،كتكفير  -1
 اليدكء الالـز لتركيز الطالب،كتجنب حكادث الدىس كالسير.

 يجب أف يككف بعيدا عف هصادر الدخاف كالتمكث كهسبباتو.  -2

عاة حركة الرياح في اختيار الهكقع بحيث اليككف اتجاه الرياح يأتي هف هكب لمنفايات أك هرا -3 
 هحهال بالغازات. 
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 سيكلة الكصكؿ ليا بهختمؼ كسائؿ الهكاصالت .  -4

 قرب الهكقع هف الخدهات العاهة كسيكلة ربطو بالبنية التحتية لمهنطقة .  -5

 ككارث الفيضانات. اختيار هكقع هرتفع ألسباب صحية كلتجنب  -6

 خدهة أكبر عدد ههكف أف يستفيد هف الهكقع.  -7

 كجكد أراض هناسبة حجها كنكعا لمبناء.  -8

   .أف تككف الهناطؽ الهجاكرة هفتكحة كهتسعة بالهناظرالتي تبعث السركر كاالرتياح لمنفس-9

 الهدرسة .  حجـ الهكقع كبير بحيث يتسع لألنشطة التربكية الهختمفة التي تقـك بيا -10

 مواصفات المبنى المدرسي  -2

هف حيث ككنو بناء ال األخرل البناء الهدرسي ىك أكثر هف هجرد بناء عادم، ىك يختمؼ عف األهاكف 
بد كأف يصهـ بالتشارؾ ها بيف الهيندسيف الهعهارييف، كالهدنييف، كالهفكريف التربكييف هف ذكم 

كالتالهيذ، كؿ ىذا بيدؼ الهحافظة عمى الخصكصية االختصاص، هع االىتهاـ بحاجة الهعمهيف 
التربكية لمبناء الهدرسي، كجعمو أكثر هطكاعية لمتعاهؿ هع حاضر النظاـ التربكم كهستقبمو . )العجهي 

 أنو إذ األخرل؛ التربكية التسييالت في  حظا أقؿ أنو (، إال2005؛ أسعد، 2006؛ الخطيب ،2010،
ىذا عف  اإلقالع رغـ أف حكلو، هف الجذرية التغيرات هف بالرغـ القديـ التقميدم بطابعو زاؿ هحتفظا ها

صفات أكردىا كؿ  بعدة يتسـ كأف التربية هيداف في الحديثة التطكرات تستكجبيا ضركرة لمهباني الطابع
   :أىهيا ( كهف2005؛ كأسعد،2007؛ كالسبكؿ،2010هف )العجهي، 

 .الصفكؼ كحجرات بالقاعات الخاصة الهساحات في لمتحكـ الزائدة الهركنة -1

 تتكازف الرئيسي أف الهبنى هناسبة ، كيشترط لتيكية كرطكبة حرارة كدرجة كتيكية إضاءة تكافر  -2
 يؤدم قد الحرارة درجة هف هعدؿ هناسب هع النسبية الرطكبة انخفاض ،ألف الحرارة درجة هع الرطكبة

 الحرارة .   درجة انخفاض إلى ال الجمدفي  تبخرالهاء لسرعة كذلؾ بالبرد الشعكر إلى

 .التربكية كأغراضو الهدرسي الهنيج باحتياجات لمكفاء هناسبا يككف أف -3
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 .الهبنى في كالحهاية األهف تكفر -4

 ككظيفي ذاتو في حد كظيفي الهختمفة األنشطة أهاكف هف كؿ يككف بحيث الداخمي التنسيؽ تكفر -5
  .األخرل لألنشطة بالنسبة

 في التعاهؿ كاليسر السيكلة األهكر كلياء كأ كالتالهيذ كالعاهميف كالهعمهيف اإلدارة هف لكؿ يحقؽ  -6
  .الهدرسة هع

 كأف يتكيؼ غرض هف ألكثر الحجرات استخداـ بإهكانية يسهح بحيث كالتأقمـ بالهركنة يتسـ أف  -7
 .الهستقبمية التغيرات هع

 الكقت.  نفس في  كجهيال اقتصاديا الهدرسي الهبنى يككف أف -8

 األخطار  ضد االحتياطات -3

؛         2010ليذه الغاية الهيهة جدا في الهباني الهدرسية فقد حدد كؿ هف )هعمكلي،
 ( عددا هف اإلجراءات الكاجب اتخاذىا لمكقاية هف األخطار:2005؛ كأسعد،2007كالسبكؿ،

 .الحريؽ إطفاء أجيزة هف القانكني بالعدد الهدرسي الهبنى يزكد أف يجب  -1

 .إطفاءالحريؽ كأدكات أجيزة استخداـ في الهعرفة هف قدر عمى الهدرسةفي  كف العاهم يككف أف -2

  .كالبالكعات الهياه بصنابير العناية  -3

 الجيدة .   كالتيكية الكافية باإلضاءة العناية  -4

 الحركية . ألعهار الطالب ًخصائصين هة الهبنى الهدرسي  الحاجة إلىهالء -5

( إجراءات أخرل 6كيكضح الهمحؽ رقـ )الحاجة إلى تصهين يشجع الطالب عمى التعمن العفًي .  -6
 يجب األخذ بيا هف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية . 
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   مكونات المبنى المدرسي -4

( 1،2)كىي هكضحة في الجدكؿ كتشهؿ غرؼ اإلدارة كالهعمهيف الغرؼ الرئيسية في الهدرسة 1 - 

 ر في كؿ هنيا تبعا لعدة هعايير :اآلتي هع أبرز الهكاصفات التي يجب أف تتكف

 (  الغرؼ الرئيسية في الهدرسة1.2الجدكؿ رقـ )

 الشركط نكع الغرفة الهعيار
 الهكقع 

 
 

 جناح الهدير 
 

 غرؼ السكرتارية 
 

 غرؼ اإلدارييف  
 غرؼ الهعمهيف 

 

أف تككف قريبة هف هدخؿ الهدرسة الرئيس ليسيؿ الكصكؿ 
 إلييا. 

أف تككف قريبة هف غرفة الهدير لذلؾ يسهى جناح هدير 
 الهدرسة. 

 قريبة هف هدخؿ الهدرسة كجناح الهدير. 
ليسيؿ  يجب أف تتكسط غرؼ الهعمهيف الهبنى الهدرسي،

اف كبيرا هتسعا، الكصكؿ إلييا، كأف تتكزع عمى الهبنى إف ك
 كعدد الهعمهيف كبير. 

تشترؾ جهيع الغرؼ بضركرة تكفر أثاث هناسب كهريح  الغرؼ السابقة  األثاث 
كجذاب، كضركرة تكفر دكرات هياه خاصة تمحؽ بكؿ غرفة  
ككجكد خزانات خاصة في كؿ غرفة لحفظ األكراؽ كالهمفات 
ضاءة  الخاصة، كأف تككف هتسعة هريحة، كتتهتع بتيكية كا 
جيدتيف، ككذلؾ خط ىاتؼ لتسييؿ التكاصؿ فيها بينيـ، كأجيزة 

سكب، أها غرفة السكرتارية فيمـز تكاجد آالت تصكير فييا. حا
كينفرد جناح الهدير بضركرة احتكائو عمى هكاف هناسب 
لالجتهاعات كالنقاشات الفردية كالجهاعية، كأف يحتكم جياز 

 فاكس . 
 (  2008، كهجيد ؛ كالزيادات 2007) الطاىر، 
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   الغرف الصفية - 2 

 التعمـ كالتعميـ عهمية جكانب هعظـ تتـ فييا؛ حيث األساسية اإلدارية الكحدة الهدرسة في الصؼ يعتبر
عدادىا تصهيهيا في االىتهاـ هف بد ال الصؼ؛ كلذلؾ غرفة داخؿ  كهف هكاصفات الكاهؿ االىتهاـ كا 
؛ كالبنا كالعاجز، 2005؛ كأسعد،2010الصفية التي يجب االىتهاـ بيا كالتي أكردىا )العجهي، الغرفة
2004،shibata and Suzuki.2002  ) 

 كالركائح ك الضكضاء هصادر هف كؿ عف بعيدا الصؼ هكقع يككف : أف موقع الغرفة الصفية -أ
 التشتت. 

 كنظافتيا كلكف المهبات تكزيع ىذا في كيؤثر هناسبة، الصؼ إضاءة تككف أف : يجباإلضاءة  -ب
 أف الفصكؿ إضاءة في الصؼ،عمى أف يراعى كحجـ الهستخدـ الزجاج كنكع النكافذ، كحجـ الطالء
 السبكرة عمى يكتب يهكنيـ هف رؤية ها ؛حتى الطالب يهيف هف جية الفصؿ إلى الضكء هصدر يككف
 تمـز .الفصؿ في تمهيذ أم عمى الهباشر الشهس ضكء تجنب سقكط .الهبير الضكء تجنب كيجب

 الزجاج ذات الهصابيح أك الفمكريست هصابيح استعهاؿ فيهكف بعض األحياف في الصناعية اإلضاءة
 الشفاؼ .  نصؼ

 نقاء اليكاء عمى تعهؿ التيكية جيدة الصؼ غرفة تككف أف يجب :الحرارة ودرجة الجيدة التيوية -ج
 فال الصؼ، الحرارة داخؿ الياهة األهكر هف كذلؾ لمطالب، كالحيكية النشاط لتكفير حركتو، كتجدد
 هكاجية كال الشهس أشعة بعيدة عف الصفكؼ تككف فال الصؼ، داخؿ الحر أك بالبركدة الطالب يشعر
  .دائـ بشكؿ ليا

 بعيف االعتبارأف  يؤخذ أف كيجب الطالب هقاعد لترتيب كثيرة أشكاؿ ىناؾ :الطالب مقاعد ترتيب -د
 الهركر أهاكف أف تككف كالعرض الشرح فييا يتـ إلي الهنطقة كاهؿ هشاىدة الطالب جهيع يستطيع
كهتابعتيـ.  الييـ الكصكؿ لكي يسيؿ الطالب هقاعد حكؿ هناسبة هساحة ترؾ هعكقات، أية هف خالية

هع ضركرة أف أال يككف حكاؼ الهقاعد حادة، أك فييا هساهير أك براغي، أال تقؿ الهسافة بيف الصؼ 
اعد األكؿ هف هقاعد الطمبة كالسبكرة، كباب الخركج عف هتر كنصؼ، كأال يبعد الصؼ األخير هف هق

 الطمبة عف السبكرة أكثر هف سبعة أهتار.  
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 انسب األلكاف كاختيار كالسبكرة كالسقؼ الصؼ، جدراف بطالء العناية الياهة األهكر هف :الطالء -ىػ
 اإلحساس يؤدم إلى فيذا أبيض كالسقؼ فاتحة الجدراف تككف ألكاف أف كيفضؿ كالنكافذ، لألبكاب
 .كاتساعو الصؼ برحابة

 بالتعمـ الصفي، لمطالب كالتهتع النفسية الراحة إضفاء في أىهية ليا الصؼ زينة :الصف زينة  -ك
 كالهغاالة .  تكمؼ بال الصؼ زينة تككف أف بحيث

: أف تككف هفاتيح الكيرباء هغطاة كغير هكشكفة . أف تككف الرفكؼ كهحتكياتيا هثيتة ألثاثا -ز
 كبشكؿ جيد. أف تخمك الغرؼ هف خزائف الهختبر التي تحكم هكاد كيهيائية .  

 :غرفة الفن والرسم 3- 

الطالب هف الضركرة بهكاف  تكافر غرفة لمفف كالرسـ في الهدرسة كالتي بكجكدىا ها يغير هف أجكاء 
كيخرجيـ هف جك الغرؼ الصفية التي يسيطر عمييا طابع الدراسة ، كتبادؿ الهعمكهات، كفيها يأتي 

فمسطيف، كزارة التربية كالتعميـ، ؛2007أهكر يجب هراعاتيا في غرفة الفف كالرسـ كردت لدل )الطاىر،
2009 ) 

ار التمكيف حتى ال يؤذم عيكف التأكد هف عدـ انتش -2عدـ األكؿ كالشرب في غرفة الفف كالرسـ . -1
التعاهؿ هع الهقصات كالدبابير  -4غسؿ العينيف بشكؿ جيد إذا دخؿ التمكيف إلييها .  -3الطمبة . 
ارتداء نظارات كاقية عند النحت عمى الفخار  -6تنظيؼ ها انسكب هف األلكاف هباشرة .  -5بحذر . 

التيكية كاإلضاءة الجيدة   -9فة بأثاث جيد  تأثيث الغر  -8غسؿ اليديف جيدا بعد االنتياء .  -7. 
 تناسب حجـ الغرفة هع عدد الطالب .  -10

 المختبرات  4-

 .كالطمبة الهعمهيف قبؿ هف التجارب إلجراء عمهية هختبرات قاعات هدرسة كؿ في يتكفر أف يجب
؛كالسبكؿ 2007كالطاىر،  ؛2010فيياعدة شركط تحدث عنيا كؿ هف )العجهي، يتكفر أف كيجب
 ( كىي كاآلتي:2007

 .العمهية التجارب إلجراء الهختبرية كالهعدات األجيزة فييا تتكفر -.الطمبة ألعداد كافية تككف أف
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تكفر شركط كأجيزة السالهة كاإلنذار هثؿ طفايات -العمهية  الهختبرات في كالسالهة األهاف تكافر -
التأكد هف  -الهحافظة عمى النظافة العاهة  -ع لالنزالؽ اختيار نكعية هعينة هف البالط الهان -الحريؽ

عهؿ صيانة دكرية لمهختبر كالتأكد هف أجيزة الشفط  -الظركؼ الطبيعية بالهختبر هثؿ اليكاء
اختيار هكقع  -تكفير هالبس خاصة لمعهؿ في الهختبر -كتهديدات الغاز كسالهة األسالؾ الكيربائية

فحص أدكات التجارب دائها  -هرتفع بعيد عف هتناكؿ أيدم األطفاؿ هناسب لخزانة الهكاد الكيهيائية
 -التأكد هف طريقة حفظ كتخزيف الهكاد الكيهيائية في أهاكف بعيدة عف الشهس  -قبؿ كبعد التجربة 

يجب أف يككف  -كتابة كاهؿ تعميهات الهكاد عمى عبكاتيا  -عدـ كضع الهكاد الكيهيائية فكؽ بعضيا 
 عدـ لهس العيف عند البدء بالتجربة .  -بر جادا بعيدا عف أم هزاح أك ىزؿ  العهؿ داخؿ الهخت

  غرفة المكتبة -5 

تحقيؽ  في الفعالة الضركرات  هف فاعال تنظيها كالهنظهة جيدا تجييزا الهجيزة الهدرسية الهكتبة إف
 .التفكير طرؽ كتنهيةالهشكالت،  كحؿ ، كاالستكشاؼ الذاتية الدراسة فرص كتكفير التعميهية، األىداؼ
؛ 2005؛ كأسعد،2007الهدرسيةتحدث عنيا كؿ هف )الطاىر، لمهكتبة كتة كهتفا هتنكعة هعايير كىناؾ

  :هنيا ( 2007كالسبكؿ،

 قفارالـباقي  نع: يفضؿ أف يككف هكقع الهكتبة هستقال كهتكسطا لمهبنى الهدرسي بعيدا  لموقعا -أ
 ككذلؾ يسيؿ الكصكؿ إليو.  سةرادلكا اءةرلقكا ثلمبحدئ اق وج رفيولتكذلؾ 

 في الطالب هجهكع هف % 10 عف يقؿ ال ها تستكعب أف يجب الهطالعة غرفة :  إف المساحة -ب
  . طالبا ) 550هف) أكثر عمى هدرسة تحتكم

 -تجنب استخداـ األثاث ذم الحكاؼ.  -: التأكد هف ثبات الخزائف كالرفكؼ كهحتكياتيا.  األثاث -ج
 يككف هحتكل الرفكؼ أكثر هف قدرتيا عمى حهمو. هراعاة أال

 :  تكفير هطفأة حريؽ كالتدرب عمى استخداهيا هف قبؿ قّيـ الهكتبة .  السالمة واألمن -د

 أف يككف في الهكتبة هخرج طكارئ .  -

 تكعية الطمبة كنقاشيـ في أكؿ يـك لزيارة الهكتبة بالتعاليـ الخاصة باستخداـ الهكتبة .  -
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 المقصف  -6

يعتبر الهقصؼ هف أىـ الكحدات الهدرسية التي يجب االىتهاـ فييا لها ليا هف أثر صحي كبير عمى 
 الطالب، كبناء عميو فإف هف الضركرة بهكاف االىتهاـ بعدة أهكر تخص ىذه الكحدة هنيا

هقصؼ : أف يكجد شبؾ عمى النكافذ كاألبكاب ، كعدـ كجكد فتحات في التجييزات غرفة المقصف –أ 
أف تنساب هياه الهجارم إلى شبكات الهجارم  -تكفير هصدر دائـ لمهياه الساخنة  -أك عند الباب 

تبميط الجدراف  -تكفير حكض الغسيؿ ذم شقيف: األكؿ لمهياه الساخنة كالثاني لمهياه الباردة   -العاهة 
الت العهؿ هف بالط أف تككف طاك  -سـ، كطالء الجدراف بطالء فاتح180بالبالط الصيني بارتفاع 

 الهكزاييؾ أك هغطاة بمكح هف هعدف غير قابؿ لمصدأ.

 -: التأكد هف صالحية الهكاد الغذائية كجكدة الهنتج الهقدـ لمطمبة  المواد التي تباع في المقصف -ب
كهناسبة عهمية تخزيف األطعهة كتجديدىا باستهرار، التأكد هف هناسبة األسعار كعدـ استغالؿ الطالب 

عدـ كضع األطعهة عمى األرض بؿ عمى الرفكؼ  -ا ، كتكفر كسائؿ تخزيف هناسبة هثؿ الثالجة هادي
 الهخصصة لذلؾ .  

أف يقدـ عاهؿ الهقصؼ فحصا طبيا  -: التأكد هف النظافة كالجكدة،  إجراءات السالمة والصحة -ج
هاهات أثناء إعداد يؤكد خمكه هف األهراض، كيطمب هنو استخداـ القفازات ، كغطاء الرأس ، كالك

هراقبة عهمية التخمص هف  -إجراء عهميات الفحص الهتكررة هف قبؿ الصحة الهدرسية  -الطعاـ 
أف تككف األرض  -عدـ كضع هكاد التنظيؼ في خزائف الهطبخ   -النفايات بطريقة  هناسبة كهالئهة 

 كجكد هركحة في الصيؼ .  -هبمطة كأف يخمك السقؼ هف الرطكبة 

)أسعد :  تكفير حكاجز لالصطفاؼ ، ككجكد أكثر هف شباؾ لمبيع لتجنب االزدحاـ. المبنىتصميم  -د
،2005 . ) 

  صالة التربية الرياضية  -7

يجب أف تصهـ الصاالت الرياضية بها يتناسب هع اعتبارات الهرحمة االبتدائية  كهراعاة ذكم 
 تتكفر أف كيجب الطالب نشاط إثارة في دكر الرياضية التربية االحتياجات الخاصة،حيث أف لصالة

 :هف كؿ بيا
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 .الطالب لعدد تكفي ألعاب بيا تككف أف . -1

 الرياضية لمتربية فرصة تتيح الهدرسي كالجدكؿ الدارسة خطة تككف أف . -2

 (  2005الكافي    )أسعد،  بالقدر بيا المعب هف الطالب تهكف كاسعة الصالة تككف أف . -3

  المرافق الصحية  8-

يجب أف تككف الهدرسة هجيزة بالهرافؽ الصحية الالزهة هف هياه الشرب النقية كالنظيفة كالخالية هف 
هسببات األهراض ، باإلضافة إلى خمكىا هف الهكاد الكيهيائية الضارة ، كيجب هراعاة نسبة األهالح 

سة بدكرات الهياه ، الذائبة فييا بحيث تككف هطابقة لمهكاصفات الصحية ، ىذا إلى جانب تجييز الهدر 
دليؿ السالهة العاهة فمسطيف ، كزارة التربية كالتعميـ كالهغاسؿ التي تتناسب هع عدد الطمبة .)

 ( . 2009لمهدارس،

  دورات المياه -9 

ف كانت خارجية يفضؿ أف  في حاؿ ككف الدكرات داخمية يفضؿ أف تككف بعيدة عف الصفكؼ ، كا 
تككف بجكار الساحات ، كتقع في الركف الجنكبي الشرقي لمهدرسة ، كها كيفضؿ أف تككف هفصكلة عف 
تمؾ الخاصة بالهعمهيف هع هراعاة فصؿ كحدات الذككر عف اإلناث في الهدارس الهختمطة كفصؿ 

 ت الكبار عف الصغار إذا كانت الهدرسة شاهمة ، كيجب أف تتصؼ دكرات الهياه بالهعايير اآلتية كحدا

 أف يككف بالط األرضية هانعا لالنزالؽ كسيؿ التنظيؼ كتككف األرض ذات هيؿ خفيؼ .  -1

 أف يكجد فتحات تيكية هزكدة بشبؾ نهمي .  -2

 طالب عمى األقؿ .  30أف يتكفر هرحاض لكؿ  -3

 تكفر هصدر هياه داخؿ الحهاهات كهغاسؿ خارجيا هع صنابير  -4

 األبكاب سميهة كهحكهة اإلغالؽ .   -5

 ( عددا هف الشركط الالـز تكفرىا في دكرات الهياه : 2007كها أكردت الطاىر )

 أف تككف هكزعة في جهيع أنحاء الهدرسة .  -1
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تطابؽ عدد الهراحيض  -4ؿ الطالب   تكافؽ ارتفاعات الهغاسؿ هع أطكا -3صالحة لالستعهاؿ  -2
 تكفر التيكية الهتجددة  -6قابمية دكرة الهياه لمتنظيؼ بسيكلة   -5هع عدد الهغاسؿ  

  صنابير الشرب -10

 .طالب75 لكؿ صنبكر يخصص . -1

 .لمشرب بصنابير االبتدائية الهدارس في الصفكؼ تزكد أف -2

 كضع الطالب يتعكد ال حتى ألعمى الهاء يدفع الذم النكع هف الصنابير تككف أف -3

 ( 2005، أسعد(.الشرب أثناء الهياه صنابير فتحات عمى شفاىيـ

  المالعب والساحات المدرسية -11 

 إحاطة الساحة الخارجية بسكر ، كأف يككف لمسكر باباف هع أقفاؿ بعيدة عف أيدم الطمبة .  -1

 العهؿ عمى تجييز ساحة الهدرسة بهظالت تكفؿ حهاية الطمبة هف حرارة الشهس كأهطار الشتاء .  -2

 أف تككف األدكات داخؿ الهدرسة غير حادة .  -4

 إغالؽ الفتحات أك اآلبار الهيجكرة كذلؾ بردهيا .  -5

 تأهيف هصارؼ لمهياه تحكؿ دكف كجكد هاء راكد .  -6

 عب بالرهؿ أك اإلنجيؿ . تغطية أرضية ساحة الهال -7

 أف تككف أبكاب هخارج الطكارئ بالصاالت الرياضية هفتكحة طكاؿ فترة اليـك الدراسي .  -8

 ..هناسبة بيا اإلضاءة تككف أف -3.جيدة تيكيتيا تككف أف -2الهياه . دكرات إلى الكصكؿ سيكلة -
 ( 2007؛ كالطاىر، 2007) السبكؿ ، 
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  الحديقة المدرسية -12

يجب أف يراعى في حديقة الهدرسة بأف يككف تصهيـ الحديقة هناسبا بحيث يعطي الشكؿ الجهالي 
 لمهدرسة هع هراعاة جكانب عدة هنيا : 

 اختيار أنكاع هف النباتات ال تشكؿ خطكرة عمى التالهيذ كال تحتاج لكهيات كبيرة هف الهياه  -1

 متالهيذ . التأكد هف عدـ كجكد أشجار شككية قد تسبب أذل ل -2

( 2007عدـ تسهيد أك تغطية الهسطحات الهزركعة باألسهدة العضكية . ) الطاىر ، -3
(Baird.2005& Ozmehmet.2005   ) 

  المسرح المدرسي -14

 خدهات تربكية تقدـ أنيا اعتبار عمى الهدرسة في الياهة األهاكف هف الهدرسي الهسرح صالة تعتبر
 عمى الهسرح الهدرسي إلى ينظر ها كغالبا الهحيطة، البيئة في إشعاع كهركز الهدرسة هيهة هف كتزيد
 ككافتيريا استخداـ الصالة فيهكف هتعددة كظائؼ عدة لو كلكف فقط، الحفالت فيو تقاـ هسرح هجرد أنو
 (2005اسعد،(.اآلباء كالهعمهيف الجتهاعات هناسب دراسة كهكاف صالة أك رياضية تربية صالة أك

 كهف هكاصفات لمهدرسة كضركرية حيكية األنشطة ىذه تعتبر :األنشطة كصاالت كالهعرض الهسارح
 أف .ألعداد الطمبة هناسبة هساحتو تككف بحيث السعة هف هعقكلة درجة عمى هسرح كجكد أعدادىا
 العجهي،(.كالستائركاألجيزة كالهقاعد كالتدفئة كاإلضاءة التيكية :حيث هف هناسبة الهسرح صالة تككف

 (.  2007كالطاىر،  ؛2010

   المناخ المدرسي 3.2

بهجرد أف يدلؼ الزائر هف باب الهدرسة إلى داخميا يستطيع أف يستشعر كجكد ركح هستترة ترفرؼ في 
أجكاء الهدرسة ، كىذه الركح إها أف تككف هستيترة كهنفرة )سمبية( ينتشر السخط بيف الهعمهيف كيخفي 

ف السمطة ، كينتقؿ الشعكر إلى طالبيـ فيشعركف باليأس ، هديركىا عجزىـ عف التكجيو تحت ستار ه
ها أف تككف جادة كهميهة ) إيجابية ( يشعر فييا الهعمهكف بالغبطة كالثقة في أعهاليـ ، كينتقؿ ىذا  كا 
لى عالقاتيـ بأكلياء األهكر، كأفراد الهجتهع ، كليس ضركريا أف يككف الزائر  الشعكر إلى طالبيـ كا 
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حساس سميـ كي يستشعر كجكد صاحب خبرة في الت عميـ ، كلكف يكفي أف يككف عنده حدس قكم كا 
ىذه الركح ، فيذه الركح هكجكدة بقكة في داخؿ كؿ فصؿ ، كفي داخؿ كؿ هدرس ، ككؿ طالب ، كهع 
ذلؾ يصعب هعرفة تفاصيميا ، أك التعرؼ عمى هالهحيا بدقة ، كليس هف السيؿ عمى أحد أف يستدؿ 

يا ، شأنيا في ذلؾ شأف أم ركح. إنيا ركح الهدرسة التي تدب في أرجائيا عمى عناصرىا كهككنات
؛ككاربنتر ، ترجهة شحاتة  2009دائها فتكسبيا خصائصيا كىذا ها نسهيو الهناخ الهدرسي . )سميـ ، 

2001 ) . 

 مفيوم المناخ المدرسي أوال : 

 لقد تعددت كاختمفت تعاريؼ الباحثيف لهفيـك الهناخ الهدرسي ) البيئة الهعنكية ( كهنيا : 

العالقات السائدة في الهكاقؼ الهختمفة، كيتضهف العالقات "(: 76،ص2005) تعريؼ الهميجي
 الهتشابكة بيف خصائص الهدرسة كطبيعة إدراؾ الفرد لهجهكعة هف الهؤثرات التنظيهية ، كبيذا يعتبر
الهناخ حصيمة هجهكعة هف الجكانب هثؿ االتجاىات كالسمكؾ كالتفاعالت بيف هجتهع الهدرسة ) 

 . "اإلدارة ، الهعمهيف، الطالب (

أحد هككنات البيئة الهدرسية إذ أف الهناخ "( بأنو: 719، ص2002كيعرفو سهيت كها كرد عند عهر )
في الهدرسة، كها يسكدىا هف هشاعر ، كقيـ  الهدرسي ىك نكع هف العالقات بيف األفراد الذيف يكجدكف

 .  "، كاتجاىات

هحصمة الظركؼ كالهتغيرات كاألجكاء الداخمية لمعهؿ كها يعييا "( : 75ص1998عرفو الكبيسي) 
أفرادىا ، ككها يفسركنيا كيحممكنيا عبرعهمياتيـ اإلدراكية ، ليستخمصكا هنيا هكاقفيـ ، كاتجاىاتيـ ، 

 . "مككيـ ، كأداءىـ ، كدرجة كالئيـ لمعهؿ كالهسارات التي تحدد س

البيئة االجتهاعية أك النظاـ االجتهاعي الكمي، "( عمى أنو :  305ص 2005كها عرفو العهياف )
لهجهكعة العاهميف في التنظيـ الكاحد، كىذا يعني أف الثقافة كالقيـ ، كالعادات ، كالتقاليد ، كاألعراؼ ، 

ت االجتهاعية ، كطرؽ العهؿ الهختمفة تؤثر عمى الفعاليات كاألنشطة كاألنهاط السمككية ، كالهعتقدا
 . "اإلنسانية ، كاالقتصادية داخؿ الهؤسسة 
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هجهكعة هف الخصائص التي تهيز بيئة العهؿ الداخمية "( بأنو : 303،ص2004كها عرفو الهغربي )
دراكاتيـ ، كذل ؾ ألنيا تتهتع بدرجة عالية هف ، التي يعهؿ الفرد ضهنيا فتؤثر عمى قيهيـ كاتجاىاتيـ كا 

 . "االستقرار كالثبات 

كافة الهتغيرات السائدة في إطار العهؿ هف قيـ قكرية ، "( : 1147، ص2010)، كسكيرج عرفو بحر
كعادات كآثار حضارية ، كأبعاد هادية تؤثر بشكؿ أساسي عمى السمكؾ التنظيهي لألفراد كالجهاعات 

 .  "كالهنظهات 

عبارة عػف هفػاىيـ عاهػة تتناكؿ نكعية البيئة  :" فقد عرؼ الهناخ بأنو Tagiuri, 1988: 383)أها 
الداخمية داخؿ هنظهة ها . كتحتكم البيئة الداخمية عمػى عػدة أبعاد: البعد األيكمكجي، كها يرتبط بو هف 

لذم ينظـ جكانب هادية، البعد االجتهاعي الهرتبط بخصائص األفراد كالجهاعات، كالبعد االجتهاعي ا
كالتركيبػات اإلدراكيػة  العالقات بيف األفراد كالجهاعات، كأخيران البعد الثقافي الهتعمؽ باؿ هبادئ كالقيـ

  كالهعاني".

هف ىذه التعريفات نرل بأنيا تختمؼ باختالؼ الباحثيف،كباختالؼ الهتغيرات التي يتخذىا الباحثكف 
حدا يتفؽ عميو الجهيع ، إال أنيـ يضعكف السهات ، لكصؼ الهناخ الهدرسي ، لذلؾ ال نجد تعريفا كا

 كالعكاهؿ األساسية لمهناخ الهدرسي كىي : 

 النهك األكاديهي الهستهر لمطمبة .  -1

 االحتراـ الهتبادؿ بيف أعضاء الهدرسة .  -2

 الثقة في إهكانات اآلخريف بإنجاز األعهاؿ .  -3

 . الركح الهعنكية العالية بيف أعضاء الهدرسة  -4

 التالحـ كاالنتهاء لمهدرسة.  -5

 النهك كالتجديد الهدرسي الهستهر.  -6

 ( 2007االىتهاـ كهراعاة هصالح اآلخريف.  ) العتيبي، -7
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كهها ذكرناه يتضح لنا أف الهدرسة يهكف أف يسكدىا أجكاء هتعددة نذكرىا فيها يأتي هع تكضيح أثرىا 
 عمى العهمية التعميهية . 

   مناخات المدرسةأنواع  ثانيا :  

 (  أنكاع الهناخ الهدرسي كههيزاتيا فكانت :2005،  ؛ ك الهميجي2002أكرد كؿ هف )عهر ، 

: كيتهيز باالضطراب كعدـ النظاـ بيف عناصر البيئة الهدرسية ، كفيو تنقص  المناخ الفوضوي
هيارات االتصاؿ بيف الهعمـ كطالبو داخؿ الفصؿ كىك يؤدم إلى نقص اإلنتاج كالتحصيؿ داخؿ 

 الصؼ.

: يتهيز بالكثير هف الضبط كالنظاـ ، كتسكده عالقات هتكافقة بيف الهعمـ كتالهيذه المناخ المنضبط
 دم إلى زيادة اإلنتاج كالتحصيؿ داخؿ الصؼ.كىك يؤ 

: يتهيز الطالب باليدكء داخؿ الصؼ كالعهؿ بصكرة فردية حسب إرشادات الهعمـ المناخ التسمطي
 كىك يفتقر لمنشاط كضعؼ اإلنجاز.

: يتهيز الطالب ىنا بتكجيو طاقاتيـ لكي يتهيزكا أك يتفكقكا عمى أقرانيـ كينقسـ ىذا المناخ التنافسي 
 كع هف الهناخ إلى صداقة تنافسية كتنافس عدائي كتنافس عقابي كتنافس تعاكني .الن

 ( بهسهيات هختمفة كانت كاآلتي : 2007كأكردىا العجهي )

 الهناخ الهكجو تكجييا تاها  -الهناخ الذاتي أك الهستقؿ  -الهناخ الهغمؽ  -الهناخ الهفتكح  -

 الهناخ األبكم  -الهناخ العائمي  -

يتضح لنا أف الهناخ الهدرسي يتضهف عددا هف الهتغيرات ، كالعالقات التي ترسـ هعالهو كهف ىنا 
 ( فكانت : Tagiuri،1988كجاءت في ثالثة أبعاد صنفيا )

 البعد البيئي : يتضهف الجكانب الهادية لمهدرسة هثؿ حجـ الهدرسة كعهر الهبنى كهرافقو . -1

د داخؿ التنظيـ الهدرسي ،كها يتضهف النهط السائد البعد اإلجتهاعي : يتضهف خصائص االفرا -2
 لمعالقات بيف األفراد كالهجهكعات داخؿ الهدرسة كخارجيا .
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 البعد الثقافي : يتضهف القيـ كالهعاني  كالهبادئ كالبناء األدراكي في الهدرسة .  -3

 أبعاد المناخ المدرسي 

 تناكلت ىذه الدراسة البعد االجتهاعي لمهناخ الهدرسي كالذم تناكؿ نقاطا كاف أىهيا :  

  سموك المدير ودوره في المناخ المدرسي -1

إف لإلدارة الهدرسية دكرىا في إيجاد الهناخ التعميهي الهساعد عمى النهك لكؿ عضك هف أعضاء 
كـ الهناخ الهدرسي ، كهتغيرات ، كطرؽ قياسو الهدرسة بالرغـ هف االختالفات الكاضحة في تحديد هفي

،إال أف ىناؾ إجهاع بيف الباحثيف بأف هدير الهدرسة ىك الشخص األكثر تأثيرا في تحديد الهناخ 
الهدرسي ، ففي كؿ دراسة نجد أف الهناخ الهدرسي الجيد يرتبط بإدراؾ الهعمهيف لثقة الهدير بيـ ، 

ا يشركيـ في اتخاذ القرارات ، كعمى العكس هف ذلؾ كيعاكنيـ كيحترهيـ كأشخاص هتخصصيف كه
نجد أف الهناخ الهدرسي السيء يككف فيو االتصاؿ هعدكها ، كها تنعدـ فيو العالقة الطيبة بيف اإلدارة 
كالهعمهيف ،كسمكؾ الهدير فيو يتصؼ بالشكمية في اإلدارة ، كااللتزاـ بالقكانيف كالمكائح في تعاهمو هع 

هف يركز عمى اإلنتاج ، كهنيـ هف يحرص عمى العالقات اإلنسانية . )العجهي ، الهعمهيف . كهنيـ 
 . ( 2008؛ عاهر ،كهحهد ، 2007

  عالقة مدير المدرسة بالطالب والمعممين -2

ف بعضا هف هديرم الهدارس يعتبركف أف هعرفة أسهاء الطالب كؿ عمى حدة داخؿ الهدرسة ، إ
كانتظارالطالب كتحيتيـ عند قدكهيـ إلى الهدرسة هف األهكر كالكقكؼ عمى درجات السمـ الهدرسي ، 

الضركرية التي تساعد عمى تنشئة الركح الهتعاكنة ،فيها يفضؿ اخركف الحضكر إلى القاعة 
لقاء تحية الصباح عمى كؿ هعمـ عف دخكلو ىذه الغرفة في بداية  الهخصصة لجهيع هعمهي الهدرسة كا 

ح فال شؾ أف القياـ بيذه األنشطة يبعث عمى الكد في هعظـ اليكـ الدراسي ، لبث هثؿ ىذه الرك 
 ( .2008؛ عزب ، 2008الهدارس. )عاهر، هحهد ، 
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 اقتداء العاممين في المدرسة بالمدير -3

ال شؾ في أف أفضؿ الطرؽ التي ينبغي عمى هديرم الهدارس أف يتبعكىا لتكطيد عالقة االحتراـ اتجاه 
كة يحتذل بيـ، فعندها يرل الهعمهكف كغيرىـ هف الهكظفيف االحتراـ الطالب تتهثؿ في أف يككنكا قد

الذم يبديو هدير الهدرسة في التعاهؿ هع الطالب، فإف ىذا األهرحتها سيجذبيـ فيسيركف عمى ىديو، 
كعندها يرل الهكظفكف العاهمكف في الهدرسة هديرىـ يستهع لكؿ الطالب، بغض النظر عف هضهكنو 

كؿ ها يهكف تقبمو داخؿ الهدرسة، كعمى صعيد آخر عندها يقـك طالب أك كلي  فإف ىذا سيخمؽ قاعدة
أهر بإىانة شخص ها عمى الهأل كبطريقة تدؿ عمى عدـ االحتراـ، كقكبؿ ىذا  باالهتعاض كالرفض 
هف قبؿ هدير الهدرسة فإنو حينئذ سينظر إلى هدير الهدرسة عمى أنو شخص ال يرضى بغير االحتراـ 

 (.  2005. )الهميجي، 

أها الجانب اآلخر هف البعد االجتهاعي في الهناخ الهدرسي فيتحدث عف الهعمـ في الهدرسة كفيها 
  يأتي تكضيح لهالهح ىذا الجانب: 

 سموك المعممين ودوره في المناخ المدرسي 

حيث ينعكس ىذا السمكؾ عمى  سمكؾ الهعمهيف كطبيعتو تتكقؼ جكدة الهناخ الهدرسي عمى شكؿ 
تفاعالتيـ كعالقاتيـ سكاء أكانت تمؾ التفاعالت كالعالقات رسهية ،تسير في إطار العهؿ الرسهي 
كتخضع لمكائحو كأنظهتو ، أك غير رسهية تسير في إطار اجتهاعي بحت تحكهو عادات كتقاليد ، 

 يعةبر هف األسس الياهة في تحديد طبكقيـ الهجتهع ، كعميو فإف العالقات القائهة بيف الهعمهيف تعت
الهناخ الهدرسي ، كالتعرؼ عها إذا كاف ىذا الهناخ هالئـ أـ غير هالئـ ، ذلؾ لككف ىذه العالقات 
تنعكس عمى سمكؾ ، كاتجاىات الطالب سكاء بصكرة هباشرة أك غير هباشرة ،كخاصة أف لمهعمهيف 

كالخبرات التربكية التي تعتبر الركيزة األكلى في  دكرا قياديا في إكساب الطالب الهعمكهات كالهفاىيـ
تعمهيـ كيفية تككيف عالقات طيبة فيها بينيـ كبيف أفراد الهجتهع الهحيط بيـ ، لذا فإف الهعمهيف ىـ 
القدكة الحسنة ، كالهثؿ األعمى لطالبيـ ، كىذا يتطمب أف يتحمكا باألخالؽ الحسنة ، كتككف عالقاتيـ 

( . بشكؿ عاـ فإف 2007كد كالتعاكف ،ك الهشاركة ، كاالحتراـ . )العتيبي ،قائهة عمى أساس هف ال
الهعمهيف الجيديف يحظكف باحتراـ كؿ هف الطالب كطاقـ العاهميف داخؿ الهدرسة ، في حيف أف الهعمـ 
الهتكسط الضعيؼ يككف أحيانا ىك الهشكمة، فالهعمهكف الذيف ال يستطيعكف  تيذيب سمكؾ طالبيـ 
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عثرة اهاـ تككيف عالقات احتراـ لدل العاهميف داخؿ الهدرسة كليذا  فإف الهعمهيف  يقفكف كحجر
اء ينبغي أف يقكهكا بهساعدة أقرانيـ غير البارعيف ألف يصبحكا هعمهيف بارعيف أفاضؿ كال شؾ ياألكف

( كال 2008كؿ فرد داخؿ الهدرسة.) عاهر ؛ كهحهد ،  تؽفي أف ىذا االهر ال بد كأف يقع عمى عا
بإعطاء الهعمهيف  اءيتحهؿ هسؤكليتو هدير الهدرسة فقط كليس باالهر الغريب أف يقكـ الهعمهكف األكفي

الذيف يعانكف هف هشكالت بعض االرشادات التي تعينيـ عمى التغمب عمييا كفي بعض االحياف يقـك 
الت كإحدل هديرك الهدارس بتعييف هعمهيف هرشديف يقكهكف بتكجيو الهعمهيف الذيف بعانكف هف هشك

 لتعميهية.)هاكنتمي، ككترز، ا الطرؽ لهساعدتيـ في أداء الهياـ اليكهية كلتعميهيـ الطرؽ
  2007؛ العتيبي، 2007؛ برس، 2008كعاهر، ؛ كهحهد2009هارزانك،

 ( . 2000؛كحسانيف ،

  ثانيا : تواصل المدرسة مع أولياء أمور الطالب

لهثاؿ أحد العكاهؿ الهيهة لتحقيؽ هناخ هدرسي جيد لذا ال يعتبر االتصاؿ الجيد بالكالديف  عمى سبيؿ ا
بد كأف يتـ تكزيع نسخة جيدة كهحدثة هف الئحة القكاعد السمككية الهدرسية عمى الطالب كأكلياء 
األهكر سنكيا، كها ينبغي أف يتـ هناقشة كهراجعة ىذه الالئحة االنضباطية أهاـ الطالب كأكلياء االهكر 

ب داخؿ الصفكؼ في بداية كؿ عاـ دراسي، كهف الضركرم أف يتـ االتصاؿ سنكيا، كأهاـ الطال
بأكلياء أهكر الطالب أك القائهيف عمى رعايتيـ بشكؿ هنظـ عف طريؽ  الهكالهات الياتفية كالتقارير 
التي تقيس درجة تقدـ أبنائيـ في التحصيؿ الهدرسي ،  كالندكات التي يتـ عقدىا هعيـ ، كتقارير 

شخصية كالرسائؿ اإلخبارية بها ال يقؿ عف أربع هرات سنكيا .  كفي بعض األحياف هف الهالحظة ال
 خالؿ عقد اجتهاعات صغيرة في أجدل الكافتيتيرات الهكجكدة في األحياء الهجاكرة لمهدرسة .

 طرؽ حديثة لمتكاصؿ هع أكلياء أهكر الطالب 

الهدرسة كبها يككف كسيمة هيهة هف إنشاء هكتب استعالهات لمتحدث بشكؿ رسهي عف شؤكف  -
 كسائؿ العالقات العاهة .

إنشاء هكقع لمهدرسة عمى شبكة االنترنت كالقياـ بتنزيؿ بياف شيرم يتناكؿ جهيع األحداث التي -
 حدثت في الهدرسة خالؿ الشير 
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ذلؾ فإنو ككانت اإلدارة عمى عمـ ب الحاسكب إف كاف أكلياء األهكر ال يهتمككف أك يستخدهكف أجيزة  -
لزاها عمى هديرم الهدارس األكفاء أف يقكهكا بتطكير كسائؿ العالقات العاهة داخؿ هدارسيـ فيذا يؤدم 

 ( . 2007إلى اكتساب هناخ هدرسي جيد ) برس ،

 مظاىر تحقيق السالمة المدرسية في المناخ المدرسي  ثالثا :

 أف تقكـ بأهكر عدة هنيا :  حتى تحقؽ  إدارة الهدرسة هناخا هدرسيا آهنا كهستقرا عمييا

 تيتـ بالقضاء نيائيا عمى حاالت العنؼ كالشغب بيف الطالب . -1

تعمف عف األساليب التي تنتيجيا لهنع حدكث حاالت السرقة ألف ذلؾ يضر بسهعة الهدرسة  -2
 إضافة إلى أنو يتـ اإلعالف عف العقكبات كاإلجراءات الهتخذة ضد  حاالت السرقة .

 خصيات الغريبة هف الدخكؿ إلى الهدرسة .إبعاد الش -3

تكفير كؿ الكسائؿ التي هف شأنيا الهساعدة في حؿ الخالفات كالتي تعيف عمى التحكـ في هشاعر  -4
 ( .  2011الغضب لدل الطالب )عشيبة ،

 البيئة التعميمية التعممية   4.2

الهتعمـ هف جية ، كاىداؼ  يعد التعميـ عهمية هنظهة ىادفة تسعى لغاية ترتبط بحاجات كهتطمبات
زيادة خبرات الهتعمهيف هف لالهؤسسة التعميهية التي يتعمـ فييا هف جية اخرل، كىك يتكخى التخطيط 

الهعارؼ كالهعمكهات كالهيارات الغناء حياتيـ، كذلؾ هف خالؿ اختيار الهكاد التعميهية الهالئهة 
 (.2008،، كشمداف  )حمسلقدراتيـ العقمية كهدركاتيـ الحسية كالتي تبنى عمى طرائؽ كاساليب حديثة. 

 
كنات العهمية التعميهية لو تأثير ايجابي في نجاح كبيذا الصدد فإف التخطيط الجيد الكاعي كالهنظـ لهك

ىذه العهمية، كذلؾ لككنو يأخذ بعيف االعتبار طبيعة الهتعمـ كظركؼ االدارة كالبيئة التعميهية التي يتعمـ 
د اكدت االتجاىات الحديثة في التربية كالتعميـ الى ذلؾ عف طريؽ جعؿ كق ،فييا كيتفاعؿ هع هككناتيا 

لمعهمية التعميهية كاعتبار الهؤسسات التعميهية بكافة عناصرىا )الهدرس، االىداؼ الهتعمـ هحكران 
التعميهية، الهنيج الدراسي، طرائؽ كاساليب التدريس، الكسائؿ التعميهية تعهؿ عمى تنبيو حكاس الهتعمـ 

ذلؾ  كاستثارة تصكراتو الذىنية كالكجدانية كتعهؿ عمى تفاعمو هع هككنات ىذه البيئة،  فيثهر عف



31 
 

لذلؾ فقد  ،( 2001)حجي ،تحصيؿ هعرفي كاداء هيارم قد ينتج عنو عهالن فنيان هبتكران اك ابداعيان . 
اصبح التركيز عمى الهتعمـ كالتعرؼ عمى هستكل قدراتو كحاجاتو كهتطمباتو كاساليب تعمهو اساسان 

تعميهية التي تدفعو كتسانده لتخطيط تمؾ البيئة كالعهؿ عمى تييئة انهاط هتعددة هف الخبرات كالهكاد ال
  ( . 2007في تعمهو. )الكناني،

 

 بيئة الصف وتأثيرىا في العممية التعميمية 

أثبتت هعظـ الدراسات التي أجريت عمى الصفكؼ الدراسية تأثير بيئة الصؼ ، كطريقة ترتيبو  ، كعدد 
تدريس الهعمهيف الطالب فيو ك التحصيؿ العمهي كالتربكم ليـ، كفي الكقت نفسو في أسمكب 

(،Martin 2002   .)( كفي دراسة قاـ بيا كؿ هفKamtrow&Evans,2004 اتضح كجكد عالقة )
سمبية بيف عدد الطالب تؤثر سمبا في التحصيؿ التربكم ) زيادة العنؼ ، كضعؼ العالقات ، 

لهعمـ ، كذكر كالهشاركة في النشاطات ،كالهناقشات ( كتؤدم إلى اإلحباط كالضغط ، كالتكتر لمطالب كا
بعض الهعمهيف أف تفاعؿ الطالب كاىتهاهيـ بالهشاركة ، كتحصيميـ العمهي يزداد أكثر في الصؼ 

 ب ، خاصة طالب الهرحمة األكلى الذم يحتكم عمى عدد أقؿ هف الطال

 الجودة في التعميم ومعاييرىا  5.2 

    مقدمة عن الجودة

ناء عمى التنافس الصناعي كالتكنكلكجي بيف إف هصطمح الجكدة باألساس هصطمح اقتصادم ظير ب
الدكؿ الصناعية الهتقدهة ؛بيدؼ هراقبة جكدة اإلنتاج ، ككسب ثقة السكؽ كالهشترم ، كبالتالي تتركز 
الجكدة عمى التفكؽ كاالهتياز لنكعية الهنتج في أم هجاؿ ، كىنا يكهف التحدم ، كالصعكبة في إرضاء 

أىكاؤىـ ، كرغباتيـ ، كليـ شخصيات هحتمفة ، كينتهكف لطبقات جهيع الهستفيديف ، كالذيف تختمؼ 
 ( . 2008اجتهاعية هختمفة .) إبراىيـ ،
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 مفيوم الجودة 

ىي هف أصؿ الفعؿ الثالثي )جاد( ، كالجيد نقيض الردمء ، كجاد الشيء جكده ، "الجكدة لغة : 
كجكده أم صار جيدا ف كأحدث الشيء فجاد ، كالتجكيد هثمو ، كقد جاد جكدة كأجاد :أم أتى بالجيد 

 ( . 2003. ابف هنظكر )"هف القكؿ كالفعؿ 

هف الصفات كالخصائص  هجهكعة": أنيا (18،ص 2008الجكدة اصطالحا : كرد عند الصيرفي)
التي يجب أف تتكفر في الهنتكج كبها  يتطابؽ هع صفات كخصائص كضعت ليذا الهنتكج سابقا ، 
كفي هعظـ األحياف فإف ىذه الخصائص كالصفات تحدد هف قبؿ الهنتج ، ككفقا لظركفو ، كهكارده ، 

 . "كاعتباراتو اإلنتاجية 

ف الصفات كالخصائص ، كالهعايير التي يجب أف تتكفر هجهكعة ه"أها الهفيكـ الحديث لمجكدة فيك : 
 .  "في الهنتكج كبها يتطابؽ كيمبي رغبات كتفصيالت الهستيمؾ 

هدخؿ إدارم يتطمب االلتزاـ التاـ هف اإلدارة "( بأنيا : 317ص2004) الطائي، ك  الفضؿكيعرفيا 
 . "ت العميا ،لمتركيز عمى جكدة األداء هف جهيع الجكانب ، كجهيع التخصصا

الدرجة التي تشبع فييا الحاجات ، كالتكقعات الظاىرية ، "(بأنيا :  15،ص2010كعرفيا العزاكم )
 . "كالضهنية هف خالؿ جهمة الخصائص الرئيسة الهحددة هسبقا 

 يحكـ إذ العهيؿ، كتكقعات الحتياجات الهؤسسة تصكر:" بأنيا(Michael 1997) هيخائيؿ كيعرفيا
 ."الهؤسسة هف استالهو سيتـ بها تكقعاتو بهقارنة الخدهة أك السمعة جكدة عمى

 األعهاؿ طبيعة حسب تختمؼ أشياء يعني هجرد هفيـك": الجكدة أفFisher, 1996) أشار)
ا ههتازة لمهنتج هعينة خصائص أك األداء يككف كـ تعني ككذلؾ كالصناعات،  عند هقارنتيا خصكصن

 ."الهنظهة أك الهستفيد قبؿ هف سمفنا هكضكعة هعايير هع

 ( (Evans, 1993 تكقعاتو تفكؽ ها أك الهستفيد يتكقعو ها تمبية ىي الجكدة أف القكؿ يهكف

 داخمية كمفة بأقؿ الهستفيد إلحتياجات التاـ اإلشباع بأنيا( Bank, 2000) بانؾ كعرفيا ,
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 الجودة في التعميم 

عميو هراجعة أىدافو ،كفمسفتو يكاجو التعميـ في الكقت الراىف تحديات كهتغيرات عديدة تكجب 
كعالقتو بالهجتهع الذم يكجد فيو ،كهكاجية التعميـ ليذه التحديات ليس الغرض هنيا  كتنظيهاتو،

نها تالفييا في الهستقبؿ ،كتحسيف األداء ،  االقتصار فقط عمى العهؿ عمى حؿ هشكالت حاضرة ، كا 
إذ أف الهؤسسات التعميهية تعاني هف غهكض في السياسات الهحددة لمعهؿ أك انعداهيا ، فترتب عمى 

ؾ هجهكعة هف السمبيات أىهيا : كثرة التعارض كالتضارب في إنجاز األعهاؿ ، الخكؼ هف اتخاذ ذل
أم قرار أك بناء خطة ، تعدد الهشكالت كتعقدىا ، زيادة عبء العهؿ عمى اإلدارة العميا . كبالرغـ هف 

يتـ ببطء نحك  االىتهاـ الهتزايد بجكدة التعميـ كهحاكالت تطكيره إال أنو هف الكاضح أف االقتراب
استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة التي يهكف هعيا هسايرة االتجاىات العالهية الحديثة لتطكير 

 (  2008الهؤسسات التعميهية عاهة . ) عزب ،

كلقد ثبت بالدليؿ القاطع ، أف التعميـ اإلسالهي الجيد ، ىك الذم أنتج لنا حضارة سابقة هتهيزة ، 
ركف طكيمة ، كحققت ألصحابيا كلغيرىا هف الشعكب التقدـ العمهي كالحضارم نعهت بيا البشرية لق

كلكال الفساد السياسي كها ترتب عميو هف ضعؼ اقتصادم كتكالي الغزكات كالحركب هف الخارج إلى 
بالد الهسمهيف ، لها ضعؼ التعميـ كفقد عناصر جكدتو كلها كصؿ الهسمهكف إلى ىذا الهستكل هف 

 (2006هجاالت الحياة. )طعيهة ، التردم في جهيع 

إف التعميـ الذم تنشده األهة اليكـ ، ىك الذم يجهع بيف العمـ كالتكنكلكجيا كحرارة اإليهاف كاالستعداد 
نسانية اإلنساف ، كالجكدة  لحهؿ كتبميغ رسالة اإلسالـ ، رسالة العدؿ كالحرية كالهساكاة كالفضيمة كا 

 (  . 2006،  ذا كمو كيككف ىدفيا األصيؿ هف التعميـ . )البيالكمالشاهمة لمتعميـ ، ال بد أف تتضهف ى
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 مفيوم الجودة في التعميم  

عهمية تطبيؽ "( بأنيا : 53ص،2002 )أحهد جكدة في هجاؿ التعميـ كها حددىا يهكف تعريؼ ال
هجهكعة هف الهعايير كالهكاصفات التعميهية التربكية الالزهة لرفع هستكل جكدة الهنتج التعميهي 

 . "كالتربكم في الهؤسسة 

أسمكب استراتيجي يقـك عمى التعاكف الهشترؾ "( الجكدة في التعميـ : 220ص، 2007كعرؼ الكرثاف )
األعهاؿ كفؽ هعايير كهبادئ تؤدم إلى تحقيؽ تهيز كاإلحساس بالهسؤكلية بيف العاهميف في أداء 

كتفكؽ عاؿ في عناصر النظاـ التعميهي  )الهدخالت ، العهميات ، هخرجات ( هع االستهرارية في 
التطكير، كالتحسيف بهركنة ،كفاعمية تحقيقا لحاجات كرغبات الهستفيديف ،كاعتهادا عمى تقييهيـ لهعرفة 

 .  "هدل التحسف في األداء

التخطيط ، كالتنظيـ ،كالتنفيذ ، "( بأنيا تعني : 37، ص2007يا عفيفي كها كرد عند الساهرائي )كعرف
كالهتابعة لمعهمية عمى كفؽ نظـ هحددة ، كهكثقة تقكد إلى تحقيؽ رسالة الجاهعة في بناء اإلنساف هف 

 .    "خالؿ تقديـ الخدهة التعميهية الهتهيزة ، كأنشطة بناء الشخصية الهتكازنة 

عهمية تطبيؽ هجهكعة "(بأنيا : 26،ص2011( كها كرد عند القيسي )Lawrence 1997عرفيا )
هف الهكاصفات التعميهية كالتربكية الالزهة لرفع هستكل الهنتج التعميهي ) طالب ، فصؿ ، هدرسة ، 

 . "هرحمة ( هف خالؿ العاهميف في هجاؿ التربية كالتعميـ 

هفيكـ يتعمؽ بكافة السهات "لى الجكدة في التعميـ :بأنيا ( فنظرت إ26،ص2008أها إبراىيـ ) 
كالخصائص التي تتعمؽ بالهجاؿ التعميهي ، كالتي تظير جكدة النتائج الهراد تحقيقيا، كىي ترجهة 
احتياجات كتكقعات الطمبة إلى خصائص هحددة في تعميهيـ ، كتدريبيـ ،لتعهيـ الخدهة التعميهية ليـ 

هناسبة ،تتكافؽ هع تطمعات الطمبة ،كطهكحاتيـ ،كتجعميـ قادريف عمى  كصياغتيا عمى شكؿ أىداؼ
هعايشة غزارة الهعمكهات ،كعهميات التغيير الهستهرة كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ ،كأال ينحصر دكرىـ 
فقط في نقؿ الهعرفة كاإلصغاء كلكف في عهمية التعاهؿ هع ىذه الهعمكهات كاالستفادة هنيا بالقدر 

 . "دهة عهمية التعمـ الكافي لخ
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هجهكعة هف الخصائص أك السهات التي تعبر "( عمى أنيا : 153،ص 2008كعرفيا أبك النصر)
بدقة كشهكلية عف جكىر التربية ،كحالتيا ، بها في ذلؾ كؿ أبعادىا هف هدخالت كعهميات كهخرجات 

ى تحقيؽ األىداؼ الهنشكدة قريبة أك بعيدة ، كتغذية راجعة ككذلؾ التفاعالت الهتكاصمة التي تؤدم إل
 ".كالهناسبة لهجتهع هعّيف كعمى قدر سالهة الجكىر تتفاكت هستكيات الجكدة

(  1997( إلى هفيـك الجكدة في التعميـ الهشار إليو عند دياب )26،ص2008كأشارت الفتالكم )
تكل الهنتج عهمية تطبيؽ هجهكعة هف الهكاصفات التعميهية كالتربكية الالزهة لرفع هس"عمى أنيا :

 . "التعميهي )طالب ،فصؿ ، هدرسة ، هرحمة ( هف خالؿ العاهمييف في هجاؿ التربية كالتعميـ

( 14،ص2006كهف ىنا يتضح لنا أف تطبيؽ الجكدة في التعميـ أهر هيـ جدا كىذا ها أكده ) طعيهة ،
أف الكثير هف حيث قاؿ :كاف هف الطبيعي أف تتسرب ىذه الهفاىيـ كاألفكار إلى قطاع التعميـ ش

الهفاىيـ كاألفكار التربكية التي تعكد في أصكليا إلى هياديف أخرل ، كأصبح تطبيؽ الجكدة في التعميـ 
هطمبا همحا هف أجؿ التفاعؿ كالتعاهؿ بكفاءة هع هتغيرات عصر يتسـ بالتسارع الهعرفي كالتكنكلكجي 

ف األخذ بو في التعميـ يهكننا كتتزايد فيو حهى الصراع كالهنافسة بيف األفراد كالجهاعات كا لهؤسسات كا 
هف تحقيؽ جكدة التعميـ الذم ىك أداة التنهية كالتقدـ كتكاهمو هعرفيا كهياريا ككجدانيا كهف ثـ الكفاء 

 باحتياجات الهجتهع هف الككادر الهتخصصة القادرة عمى الهنافسة . 

 كهف خالؿ التعريفات السابقة لمجكدة في التعميـ يتضح ها يمي :

نها ىك قديـ كهسبكؽ هف خالؿ حث اإلسالـ عمى  - أف هفيكـ الجكدة في التعميـ ، ليس حديثان كا 
تقانو .  اإلحساف في العهؿ كا 

تضهف هفيكـ الجكدة العهمية التعميهية بكؿ عناصرىا كتفاصيميا في صكرة هدخالت كهخرجات  -
تاحة كتكظيفيا ضهف خطة كالغرض األساس هنيا تحسيف الهنتج هف خالؿ تكفير اإلهكانات اله

   هدركسة .

هجهكعة الخصائص أك السهات التي تعبر بدقة كشهكلية عف جكىر التربية ":  الجودة في التربية
كحالتيا بها في ذلؾ كؿ كؿ أبعادىا هدخالت ، كعهميات ، كهخرجات قريبة كبعيدة ، كتغذية راجعة ، 
ككذلؾ التفاعالت الهتكاصمة التي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ الهنشكدة ، كالهناسبة لهجتهع هعيف ، 

 ( .  27،ص2008،كهجيد . )الزيادات "ة الجكىر تتفاكت هستكيات الجكدة كعمى قدر ساله
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 محاور عممية الجودة في التعميم 

؛ أبك النصر 2008لقد أتفقت الكثير هف التعريفات لمجكدة في هحاكر هتعددة أكردىا )الفتالكم ،
 (.  2004؛ عميهات ، 2008؛ الدرادكة،2008؛ ابراىيـ ،2008؛الصيرفي ، 2008،

 تحديد الهكاصفات كالخصائص التي ينبغي أف تراعى في التخطيط لمعهؿ . : كتعني جكدة التصهيـ  -أ

 القياـ باألعهاؿ كفؽ الهعايير الهحددة. : جكدة األداء كتعني  -ب

الحصكؿ عمى هنتج تعميهي كخدهات تعميهية كفؽ الخصائص : كتعني جكدة الهخرج  -ج 
 كالهكاصفات الهتكقعة .      

  ئ الجودة في التعميممباد  

 إف اإلدارييف كأعضاء ىيئة التدريس يجب أف يسعكا جهيعا هف أجؿ تحقيؽ الجكدة . -1

 التركيز يجب أف يتـ عمى هنع الطالب هف الفشؿ بدال هف دراسة الفشؿ بعد كقكعو . -2

 استعهاؿ الضبط اإلحصائي بدقة لتحسيف عهميات اإلدارة كالعائد هف الطالب . – 3

 التدريب األكلي ىاـ جدا إلدارة الجكدة ككؿ فرد في الهؤسسة يجب أف يدرب هف أجؿ الجكدة . – 4

 ضركرة االتفاؽ عمى هعايير كاضحة  تحدد سنكيا جكدة العهميات كالهخرجات .  -5

  (  .2008؛ إبراىيـ ،  2006) طعيهة ،

  أسباب الحاجة إلى الجودة في التعميم

 ( عددا هف أسباب الحاجة  إلى الجكدة في التعميـ  2008أكرد  أبك النصر )

 اتساع الفجكة بيف االنتاج كالتعميـ . - 3هعدالت البطالة الهرتفعة  . - 2العجز التعميهي  . -1

 انخفاض العائد عمى االستثهار التعميهي  . -5ارتفاع تكمفة التعميـ .  -4

 كالهعمكهات كال ييتـ بالسمككيات . التعميـ  يركز عمى الهعارؼ -6
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 عدـ الهشاركة في تصهيـ البراهج التعميهية عمى جهيع الهستكيات  . -7

 الخمؿ في األدكار التنظيهية .   – 8

 ( عددا هف هبررات كدكاعي األخذ بيذه الهعايير تتهثؿ في 2006كها حدد البيالكم )

كؿ ها لو عالقة بيا بحيث تتيح ىذه اآللية القدرة عمى إيجاد آلية هتطكرة لتطكير البيئة التعميهية ك  -1
 تحديد انتاجية العهؿ عمى هستكل أداء األفراد فييا . 

يتيح األخذ بنظـ كهعايير الجكدة الكشؼ عف هكاطف الضعؼ في النظاـ التعميهي كتحديد الهناطؽ  -2
 التي تحتاج . 

يساعد تطبيقيا غمى التنبؤ بحدكث األخطاء لمبحث عف أساليب لهكاجيتيا لهنع الخطأ قبؿ كقكعو  -3
 أك العهؿ دكف أخطاء . 

 متطمبات تطبيق الجودة في التعميم 

إف تطبيؽ الجكدة بحاجة إلى إحداث هتطمبات أساسية لدل الهؤسسات التعميهية حتى تستطيع تقبؿ 
قابمة لمتطبيؽ العهمي كليس هجرد هفاىيـ نظرية بعيدة عف الكاقع  ، كلكي هفاىيـ الجكدة بصكرة سميهة 

تترجـ هفاىيـ الجكدة في الهؤسسات التربكية لمكصكؿ إلى رضا الهستفيد الداخمي كالخارجي لمهؤسسة 
 ( :2007)م التعميهية كهف ىذه الهتطمبات كها حددتيا البربر 

 لتحقيؽ األىداؼ الهرجكة .دعـ كتأييد اإلدارة العميا لنظاـ الجكدة  -1

تنهية الهكارد البشرية كالهعمهيف كتطكير كتحديث الهناىج كاستخداـ طرؽ تدريس حديثة تتالءـ هع  -2
هتغيرات العصر الحديث كتبني أساليب التقكيـ الهتطكرة كتحديث اليياكؿ التنظيهية إلحداث التجديد 

 التربكم الهطمكب . 

عمى الهشاركة الفعالة  لجهيع العاهميف كالهشاركيف  بالتعميـ هف القاعدة هشاركة العاهميف : التأكيد  -3
 إلى القهة بدكف تفرقة كؿ حسب هكقعو كبنفس األىهية لتحسيف هستكل األداء . 

 التعميـ كالتدريب الهستهر لكافة األفراد .  -4
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جييف كىـ : عناصر التعرؼ عمى احتياجات الهستفيديف الداخمييف كىـ الطالب كالعاهميف كالخار  -5
خضاع ىذه االحتياجات لهعايير لقياس األداء كالجكدة .   الهجتهع الهحمي كا 

 تطكير نظاـ لمهعمكهات  لجهع الحقائؽ هف اجؿ اتخاذ قرارات سميهة بشأف أم هشكمة ها .  -6

تفكيض الصالحيات يعد هف الجكانب الهيهة في إدارة الجكدة الشاهمة كىي هف هضاهيف العهؿ  -7
 لجهاعي كالتعاكني بعيدا عف الهركزية في اتخاذ القرارات . ا

  استخداـ أساليب كهية في اتخاذ القرارت كذلؾ لزيادة الهكضكعية كبعيدا عف الذاتية .  -8

  أىداف الجودة في التعميم 

تقاف العهؿ كحسف إدارتو  هبدأ ديني إسالهي ككاجب كطني  إف األخذ بهبدأ الجكدة في التعميـ  كا 
طمب كظيفي كسهة هف سهات العصر كيجب أف يطاؿ جهيع جكانب العهمية التعميهية التعمهية ، كه

 كهف أبرز أىداؼ الجكدة في التعميـ .

 إنجاز العهؿ بطريقة صحيحة هف أكؿ هرة . -1

 الهتابعة الفاعمة ألأداء جهيع العاهميف في الهؤسسات التربكية . -2

 اعي .التركيز عمى العهؿ التعاكني الجه -3

 التكثيؽ لمبراهج كاإلجراءات كالتفعيؿ لألنظهة كالمكائح كالتكجييات كاالرتقاء بهستكيات الطالب . -4

 التركيز في الجكدة عمى هككنات النظاـ التعميهي كافة . -5

 التأكيد عمى قاعدة الكقاية خير هف قنطار عالج . -6

 كتحميميا كاقتراح الحمكؿ الهناسبة ليا .تعرؼ الهشكالت التربكية كالتعميهية في الهيداف  -7

إجراء تقييـ دكرم في الهؤسسات التي تطبؽ الجكدة الشاهمة هع تعزيز االيجابيات  كالعهؿ عمى  -8
 تالفي السمبيات .

 ُحسف االتصاؿ كالتكاصؿ التربكم هع الجيات الحككهية كالخاصة . -9
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ؤسسة التي يعهمكف بيا كفي هستكل الجكدة رفع درجة الثقة لدل العاهميف في أنفسيـ كفي اله -10
  ( .2008التي حققتيا .) إبراىيـ ،

   أىمية تحقيق الجودة في التعميم

 (  هف خالؿ :2004يهكف تكضيح أىهية إدارة الجكدة في التعميـ كها حددىا أحهد ) 

 ارتباط الجكدة باالنتاجية كتحسيف االنتاج  -1

الهجالت كافة كعدـ جدكل بعض األنظهة كاألساليب اإلدارية اتصاؼ نظاـ الجكدة بالشهكلية في  -2
 السائدة في تحقيؽ الجكدة الهطمكبة .

تدعيـ الجكدة لعهمية تطكير الهدرسة كتطكير الهيارات القيادية كاإلدارية كزيادة العهؿ كتقمبؿ اليدر  -3
 هع االستخداـ األهثؿ لمهكارد الهادية كالبشرية الهتاحة . 

            الجودة في التعميممفيوم معايير 

( أف الهعيار في المغة هأخكذ هف العيار كها جاء في الهعجـ الكجيز كىك ها  2007يذكر الكرثاف ) 
 اتخذ أساسا لمهقارنة كالتقدير  . 

الهقياس أك الهحؾ الذم يهكف :"( فهعناه 2002أها الهعيار في االصطالح كفقا لهجهع المغة العربية )
 . "أك استخداهو أساسا لمهقارنة أك التقدير الرجكع إليو 

هعايير عالهية لمقياس كاالعتراؼ كاالنتقاؿ "( هعايير الجكدة بأنيا : 22ص 2003كيعرؼ الزكاكم )
هف ثقافة الحد إلى ثقافة االإتقاف كالتهيز كاعتبار الهستقبؿ ىدفا نسعى إليو  كاالنتقاؿ هف تكريس 

 . "قبؿ الذم نعيش فيو األجياؿ التي تتعمـ اآلف الهاضي كالنظرة الهاضية إلى الهست

هجهكعة هف الهكاصفات الهطمكبة لتحقيؽ الجكدة كتتضهف :"( بأنيا 14،ص 2001كتعرفيا الغناـ )
دارة الهكارد البشرية كالعالقات اإلنسانية  التخطيط االستراتيجي كالهراقبة الهستهرة لتحصيؿ الطالب كا 

  ".القة هع جهيع أطراؼ العهمية التربكم في الهدرسة كاتخاذ القرار كالع
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بياف الهستكل الهتكقع الذم كضعتو ىيئة هسؤكلة بشأف درجة أك ( بأنيا :"15ص2008كعرفيا الفتالكم )
 . "ىدؼ هعيف أك التهييز الهراد الكصكؿ إليو لتحقيؽ قدر هنشكد هف الجكدة 

تمؾ الهكاصفات كالشركط التي ينبغي تكافرىا في نظاـ التعميـ كالتي "( : 50،ص2002) عميعرفيا يك 
تتهثؿ في جكدة اإلدارة ، كسياسة القبكؿ ، كالراهج التعميهية ، كجكدة الهعمهيف ، كاألبنية كالتجييزات 

 . "الهادية ، بحيث تؤدم إلى هخرجات تتصؼ بالجكدة كتعهؿ عمى تمبية احتياجات الهستفيديف 

جهمة الهكاصفات كالشركط الهتفؽ عمييا سمفا هف قبؿ الييئات "( بأنيا :6، ص1428سي )كعرفيا الخهي
الهعنية، كالهعبرة عف جكدة، ككفاءة هختمؼ عناصر الهنظكهة الهدرسية بهدخالتيا، كعهمياتيا ، 

 . "كهخرجاتيا، بها يسهح بقياس هدل جكدة الهدرسة، كسبؿ تطكير ىذه الجكدة، كاالرتقاء بهستكاىا 

هعايير لمهقارنة تستعهؿ لكضع أىداؼ، كتقييـ اإلنجاز كقد  "( بأنيا :21ص 2006) عرفيا طعيهةك 
تككف ىذه الهعايير عبارة عف الهستكيات الحالية لإلنجاز في الهؤسسة  كقد تككف ىذه الهعايير أيضا 
 عبارة عف هستكيات تضعيا إحدل الجيات الخارجية أك هستكيات إنجاز في هؤسسة أخرل يتـ

  . "اختيارىا لمهقارنة 

 أىمية معايير الجودة التعميمية 

 كضع هستكيات هعيارية هتكقعة كهتفؽ عمييا لألداء التربكم في كؿ جكانبو .  -1

 تقديـ لغة هشتركة ، كىدؼ هشترؾ لهتابعة كتسجيؿ تحصيؿ الطالب الهعمهيف .  -2

 إظيار قدرة الطالب عمى تحقيؽ العديد هف النكاتج الهحددة هسبقا .  -3

 كجكد الكثير هف الهعمكهات الشخصية لهراجعة كتقديـ البرناهج التدريسي .  -4

تهكيف ىيئة التدريس هف تحديد الهستكل الحالي لتحصيؿ الطالب ، كالتخطيط لمتعمـ الهستقبمي  -5
 بكؿ ثقة . 

استخداـ ىيئة التدريس لمنكاتج الهحددة كدليؿ لكيفية استخداـ هحتكل الهنيج كالهكاد الهساعدة  -6
 األخرل . 

 إعادة التأكيد عمى أىهية إطالؽ الهعمهيف لألحكاـ عند تقييـ الطالب كدكرىـ كهختصيف . -7
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 إظيار قدرة الهعمهيف عمى عقد هقارنة لهستكيات الطالب .  -8

 ية الهعمهيف نحك أساليب التعمـ الهطكرة . تدعيـ إيجاب -9

 ( . 2006تقديـ إطار ثابيت كهستقر إلعداد التقارير  )طعيهة ، -10

 أنواع معايير الجودة المرتبطة في التعميم 

 هعايير هرتبطة بالطالب  -2هعايير هرتبطة بالهعمهيف               -1

 ر هرتبطة باإلدارة الهدرسية هعايي -4هعايير هرتبطة بالهناىج الهدرسية     -3

 هعايير هرتبطة باإلدارة الهدرسسة  – 6هعايير هرتبطة باإلدارة التعميهية       -5

( تكضيح ليذه الهعايير في 2،2كفي الجدكؿ )هعايير هرتبطة بالعالقة بيف الهدرسة كالهجتهع  .  -7
 هختمؼ الهجاالت . 

   الجكدة الهرتبطة في التعميـ ( هعايير  2،2الجدكؿ )                     

 الهعايير الهجاؿ
 حجـ الييئة التدريسية كثقافتيـ الهينية  -1 الهعمهكف 

 احتراـ كتقدير الهعمهيف لطالبيـ  -2
 هدل هساىهة الهعمهيف في خدهة الهجتهع -3

اعتهادىا عمى التخطيط الهحكـ : فهف الطبيعي أف تخطيط الهعمـ     -1 جكدة التدريس
لدرسو ، يجّنب عهمو العشكائية ، كها يهكنو هف تنظيـ عناصر الهكقؼ 

 التعميهي 
تركيز الهعمـ حديثو عمى هكضكع درسو : كعدـ االستطراد في هكاضيع     -2

 جانبية 
 ؿ :تييئة الهتعمهيف لمدرس : كيتـ ذلؾ هف خال   -3
 حسف اإللقاء .     -
 هراعاة الرفؽ بالهتعمـ كعدـ تحهيمو أكثر هف طاقتو :   -
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 تأكيدىا عمى استخداـ الحكاس     -
 اعتهادىا عمى الحكار     -
 االىتهاـ بالههارسة كالتطبيؽ كعدـ اإلغراؽ في التعميـ المفظي :   -
 يتيح الفرص لمهتعمـ الستخداـ أساليب الهنيج العمهي     -
 التنكع في األساليب بها يالئـ الهكقؼ التعميهي -

 نسبة عدد الطالب إلى الهعمهيف -2القبكؿ كاالنتقاء         -1 الطالب 
 الخدهات التي تقدـ ليـ -4هتكسط تكمفة الفرد       -3
 دافعية الطالب كاستعدادىـ لمتعمـ  -5
 هعايير جكدة التحصيؿ : -2
 الهتعمـ : هعايير جكدة الهذاكرة لدل -ىػ
ارتكازىا الهسبؽ عمى هكاظبة الهتعمـ عمى حضكر الدركس كحسف التككؿ  -1

 عمى اهلل عز كجؿ . 
 االنتباه كالتركيز كعدـ تشتت الذىف .  -2
 اغتناـ الكقت الصالح لمهطالعة ،   -3

الهناىج 
 الدراسية 

 جكدة هستكاىا كهحتكاىا  -2أصالة الهناىج   -1
 هدل ارتباطيا بالكاقع -4الطريقة كاألسمكب   -3
إلى أم هدل تعكس الهناىج الشخصية الشخصية القكهية أك التبعية  -5

 الثقافية 
 هعايير جكدة الهحتكل : -أ

 كتتمخص ىذه الهعايير في اآلتي :
 أف يؤدم الهحتكل التعميهي، إلى خشية اهلل عز كجؿ   -1
 أف يعزز كريـ األخالؽ هع إثراء الهعمكهات  -2
 الخبرات العهمية الهفيدة  تقديـ -3
 احتكاؤه لمهادة العمهية الصحيحة كالدقيقة  -4
 اشتهالو عمى ها يهتع النفس كيدخؿ السركر إلييا  -5
 هراعاة التدرج في الهعمكهات  -6
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 احتكاؤه عمى العمـ النافع الهفيد .   -1
 اإليجاز ككضكح التعبير قدر اإلهكاف .   -2
 ىيف . الدقة في اختيار البرا   -3
 دقة كصحة الهعمكهات الهتضهنة في الكتاب .   -4
 حسف الخط كجهالو .    -5

 التزاـ القيادات بالجكدة  - القيادة الهدرسية 
 العالقات اإلنسانية الجيدة  -2
 اختيار اإلدارييف كتدريبيـ  -3
 التزاـ القيادات التعميهية بالجكدة  -1
 تفكيض السمطة الالهركزية -2
 تغيير نظاـ األقدهية  -3
 العالقات اإلنسانية الجيدة  -4
 اختيار اإلدارييف كالقيادات كتدريبيـ -5

 هدل كفاء الهدرسة باحتياجات الهجتهع الهحيط كالهشاركة في حؿ هشكالتو  - الهكارد الهادية 
 ربط التخصصات بطبيعة الهجتهع كحاجاتو  -2
التفاعؿ بيف الهدرسة بهكاردىا البشرية كالفكرية كبيف الهجتهع بقطاعاتو  – 3

 اإلنتاجية كالخدهية 
إذا كاف هبدأ الهشاركة الهجتهعية لهؤسسات الهجتهع الهدني كالجهعيات  -4

 الهيتهة بالتعميـ لمهشاركة في الرقابة كدعـ هناخ الجكدة
بإتاحة الفرصة أهاهيـ  تعزيز دكر أكلياء األهكر في هجمس األبناء -5

لمهشاركة الفعالة في البحث عف بدائؿ الهركزية لمتهكيؿ كتقديـ العكف الهالي 
 لمهدرسة . 

 
   ( .2008 يادات كهجيد،الز ؛ هنظكهة هعايير الجكدة في التعميـ ؛ 2003)الزكاكم، 
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  الدراسات السابقة 2.6

قسهت الباحثة الدراسات التي تناكلت الحديث عف هكضكع الدراسة إلى دراسات العربية كدراسات 
 أجنبية : 

 الدراسات العربية 1.2.6

 (2015دراسة مريم سعد ) -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة  بيف بيئة الهدرسة كالهشكالت السمككية كالدراسية ، التي 
حاطتيـ بخصائصيا األساسية يعاني هنيا بعض الطالب ،  ضهف إطار إدراؾ الطالب ، ليذه البيئة كا 

كتأثرىـ بيا ، اتبعت الدارسة الهنيج الكصفي التحميمي .تككف هجتهع الدراسة هف جهيع طالب 
كطالبات هدارس التعميـ الهيني كالفني في هحافظة الالذقية ،تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة هؤلفة هف 

، استخدهت الباحثة استبياف إدراؾ البيئة الهدرسية، كاستبياف الهشكالت السمككية ( طالبا كطالبة466)
كالدراسية كأداة لمدراسة. دلت نتائج الدراسةعمى كجكد فركؽ في إدراؾ البيئة الهدرسية الفيزيقية 
كاالجتهاعية حسب الجنس لصالح الذككر، ك حسب الهنطقة التعميهية لصالح طالب الهدينة ، حسب 

تصاص لالختصاص الهيني. ككانت الفركؽ فيها يتصؿ بإدراؾ البيئة الهدرسية  االجتهاعية  االخ
لالختصاص التجارم.ك فيهايتعمؽ بالفركؽ في انتشار الهشكالت الدراسية فدلت النتائج عمى كجكد 
فركؽ حسب الجنس لمذككر كحسب الهنطقة التعميهية لطالب الهدينة كحسب االختصاص كانت 

لهيني حسب الجنس كجدت عالقة بيف ضعؼ التحصيؿ كالبيئة الهدرسية  الفيزيقية  لالختصاص ا
كليس ليا عالقة بالنسبة لمبيئة االجتهاعية    بينها كجدت ىذه العالقة لدل اإلناث لمبيئتيف  كفيها 
يتعمؽ بالهشكالت )الغش في االهتحاف ، الغياب عف الهدرسة كاليركب هف الهدرسة ( فقد كجدت 

لكؿ هف الذككر كاإلناث هع البيئتيف حسب الهنطقة التعميهية. االختصاص عدـ كجكد عالقة  عالقة 
ها بيف ) ضعؼ التحصيؿ ( كاالختصاص الفني )النسكم ( أها في االختصاص الهيني )الصناعي( 
فقد كجدت ىذه العالقة هع البيئةالفيزيقية  فقط كفي االختصاص التجارم كجدت لدل كؿ هف الجنسيف 

البيئتيف.كها كجدت عالقة ها بيف الغش في االهتحاف ، الغياب عف الهدرسة كاليركب هف  كهع
الهدرسة لكؿ هف االختصاصيف الهيني كالتجارم لكمتا البيئتيف  بينها لـ تكجد هثؿ تمؾ العالقة 

 لالختصاص الفني ) النسكم(.
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 (2014دراسة عبير القزاز ) -

ت تطكير البيئة الهادية في الهدارس األساسية بهحافظة غزة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى احتياجا
في ضكء الهعايير الدكلية ، اتبعت الباحثة الهنيج الكصفي ، كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع هعمهي 
الهدراس االبتدائية بهحافظات غزة التابعيف لكزارة التربية كالتعميـ ، كلككالة الغكث كالبالغ عددىـ 

( فرد هف هجتهع 600ـ( كقد تككنت عينة الدراسة هف )2013-2012هة لعاـ )(هعمها كهعم4543)
الدراسة استخدهت الباحثة أداتيف لمدراسة : االستبانة ، كالهقابمة حيث تـ تصهيـ استبانة هككنة هف 

( فقرة في ثالثة هحاكر كىي هكقع الهدرسة ، هبنى الهدرسة ، فراغات الهبنى الهدرسي )قاعات 120)
( اسئمة حكؿ سبؿ تطكير البيئة الهادية في الهدارس  10،أها الهقابمة فقد تككنت هف )كهرافؽ( 

االبتدائية في هحافظات غزة .  دلت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة بيف هتكسط تقديرات عينة 
الدراسةحكؿ هحكر فراغات الهبنى الهدرسي تعزل إلى جنس الهدرسة لصالح هدارس الذككر ، بينها ال 
تكجد فركؽ حكؿ هكقع الهدرسة ك هبنى الهدرسة  تعزل إلى جنس الهدرسة ، في حيف  كجدت  فركؽ 
لكؿ هحكر هف هحاكر الدراسة كالهحاكر هجتهعة تعزل إلى الجية الهشرفة كذلؾ لصالح الهدارس 
الحككهية .كها كجدت  فركؽ لكؿ هحكر هف هحاكر الدراسة كالهحاكر هجتهعة تعزل إلى الهنطقة 

 عميهية كذلؾ لصالح هنطقة خانيكنس .   الت

 (2012)جبر والطيطي دراسة  -

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع جكدة التعميـ في الهدارس األساسية الحككهية في هديريات 
التربية كالتعميـ في فمسطيف كهتطمبات تطبيقيا هف كجية نظر الهشرفيف التربكييف ، كاإلدارات الهدرسية 

هجتهع الدراسة هف جهيع الهديريف كالهديرات كالهشرفيف التربكييف في هديرية التربية كالتعميـ كتككف 
( هشرفا تربكيا ،كتـ اختيار عينة الدراسة البالغ عددىا 173( هديرا كهديرة ك)660البالغ عددىـ )

( 60تتككف هف )( هشرفا تربكيا بالطريقة العشكائية الطبقية ،أعدت استبانة 80(هديرا كهديرة ك)146)
فقرة لهتطمبات تطبيؽ جكدة التعميـ هكزعة عمى تسعة هجاالت كها استخدـ الباحثاف الهنيج الكصفي 
كهنيج لمدراسة كدلت النتائج عمى أف  هتكسط تقديرات افراد عينة الدراسة نحك كاقع تطبيؽ جكدة 

في فمسطيف كانت ضعيفة حيث التعميـ في الهدارس االساسية الحككهية في هديريات التربية كالتعميـ 
 %( 52.8بمغت نسبتيا) 
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 ( 2009دراسة طبيمة ) -

ىدفت ىذه الدراسة إلى كضع تصكرات هعهارية لتطكير البناء الهدرسي في األردف في ضكء هبادئ 
التصهيـ التربكم لهدرسة الهستقبؿ هف كجية نظر الهديريف كالهعمهيف اتبعت الباحثة الهنيج الهسحي 

دهت االستبانة كأداة لجهع البيانات تككف هجتهع الدراسة هف  جهيع هديرم كهديرات الكصفي كاستخ
كهعمهي كهعمهات الهدارس األساسية كالثانكية في هحافظة العاصهة عهاف كتككنت عينة الدراسة هف 

( هعمها كهعمهة . استخدهت الباحثة استبيانا كأداة لمدراسة 1363( هديرا كهديرة )175(فردا ك)1538)
. دلت النتائج عمى أف  ىناؾ غيابا لبعض الهعايير اليندسية كالتربكية كهف الضركرم تكفرىا عند 
تصهيـ الفراغات التعميهية في الهدرسة كالتصهيهية كالكظيفية كالبيئية عند تصهيـ األبنية الهدرسية 

يـ التربكم لهدرسة ككضع المكائح كالقكانيف الهنظهة لمفراغات اليندسية كالهتركزة إلى هبادئ التصه
 الهستقبؿ .  

 (2008دراسة الخالدي ) -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ههارسة هديرم الهدارس الثانكية الحككهية بهدينة هكة الهكرهة 
كهستكل الركح الهعنكية لهعمهي ىذه الهدارس ،ككذلؾ التعرؼ عمى . ألساليب إدارة الصراع التنظيهي

العالقة بيف أساليب إدارةالصراع لدل الهديريف كهستكل الركح الهعنكية لمهعمهيف هف كجية 
استخدـ الباحث الهنيج الكصفي ،كاعتهد االستبانة كأداة لمدراسة، تككنت عينة الدراسة . نظرالهعمهيف 

هعمها. أظيرت الدراسة عددان هف النتائج ٠٣٣انكية بهدينة هكة الهكرهة كعددىـهف هعمهي الهدارس الث
إف جهيع أساليب إدارة الصراع التنظيهي لدل هديرم الهدارس الثانكية هف كجية نظر  -هنيا :

إف أسمكب التعاكف أكثر األساليب ههارسة لدل هديرم الهدارس هف  . الهعمهيف جاءت بدرجة هتفاكتة
 عمهيف كجاءت بدرجة عالية. كجية نظراله

 (2008دراسة رباح ) -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر هديرم الهدارس الثانكية بهحافظات غزة فػي تحػسيف الهنػاخ 
التنظيهي بهدارسيـ، كسبؿ تطكيره، هف كجية نظر الهعمهيف، كقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي 

يع هعمهي كهعمهات الهدارس الثانكية الحككهية بهحافظات التحميمي ، كتككف هجتهػع الدراسة هف جه
( هعمهػان كهعمهػة، تػـ اختيارىـ 515( هعمهان كهعمهة، كبمغت عينة الدراسػة )3294غزة، كالبالغ عددىـ )
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بطريقة عشكائية عنقكدية استخدـ الباحث استبانة كأداة لمدراسة أظيرت النتائج أف درجة ههارسة هديرم 
كية بهحافظات غزة لدكرىـ في تحسيف الهنػاخ التنظيهػي بهدارسيـ هف كجية نظر الهدارس الثان

الهعمهيف كانت جيدة، كأف أكثرىا ههارسة تحسيف الهناخ التنظيهي بهدارسػيـ ىي عمى الترتيب التالي: 
اه الهناىج دكرىـ تجاه األبنيػة كالهرافػؽ كالتجييػزات الهدرسية، ثـ تجاه الهعمهيف، ثـ تجاه الطمبة، ثـ تج

 الدراسية، كأخيران دكرىـ تجاه الهجتهع الهحمي. 

 (2008)أحمد دراسة فاطمة  -

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع الهناخ الهنظهي في الهدارس الحككهية الثانكيػة التابعة 
كالهعمهات العاهميف لهديريات التربية كالتعميـ في هحافظات شهاؿ فمسػطيف هػف كجيػة نظػر الهعمهػيف 

فييا ،استخدهت الباحثة الهنيج الكصفي ، تككف هجتهع الدراسة هف هعمهي الهدارس الثانكية في 
هدارس هحافظات شهاؿ فمسطيف ، كتـ اختيار العينة بطريقة عشكائية ،استخدهت الباحثة استبانة كأداة 

ت ىي: االتصاؿ كالتكاصؿ، ( فقرة هكزعة عمى سبع هجاال72لمدراسةحيث تضهنت ىذه االستبانة )
التنظيـ كاإلدارة، الطمبة، الهجتهع الهحمػي كأكلياء األهكر, التعاكف,ظركؼ العهؿ كأعباؤه, القكانيف 

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف الهناخ اإليجابي يهثؿ الصفة الغالبة، كأف الهناخ الهنظهي  ,اإلدارية.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللػة  .ة%( هف عينة الدراس29،2السمبي قد اختاره )

(0.05 = α)  فػي كاقػع الهنػاخ الهنظهي في الهدارس الحككهية الثانكية التابعة لهديريات التربية
كالتعميـ في هحافظػات شػهاؿ فمسطيف هف كجية نظر الهعمهيف كالهعمهات تعزل لهتغير الجنس ، 

 تعميـ، العهر، هكاف السكف . الهؤىؿ العمهي ،الخبرة في ال

 (2008ىـ ،1429دراسة نورة الزىراني) -

ىدفت الدراسة إلى تكفير الهعمكهات عف طبيعة تعاهؿ الهعمهات في ظؿ انهاط السمكؾ القيادم 
لمهديرات عمى اختالفيا ،ك إلقاء الضكء عمى أىهية الركح الهعنكية كاثرىا عمى انتاجية الهعمهات 

هجتهع  ،كدكر السمكؾ القيادم لهديرات الهدرسة في ذلؾ ،استخدهت الباحثة الهنيج الكصفي ، كتككف
الدراسة هف جهيع هديرات كهعمهات الهرحمة االبتدائية الحككهية الذم شكؿ عينة الدراسة بهحافظة جدة 
،استخدهت الباحثة استبانة ، كتكصمت الدراسة إلى نتائج هنيا : كجكد فركؽ حكؿ جهيع االنهاط 

ة الهؤىؿ العمهي )تربكم القيادية لدل هديرات الهرحمة االبتدائية هف كجية نظر الهعمهات كفقا لطبيع
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كغير تربكم ( ككانت الفركؽ لصالح التربكيات عمى غير التربكيات ،كجكد عالقة ارتباطية هكجبة بيف 
النهط الديهقراطي هف االنهاط القيادية لدل هديرات الهرحمة االبتدائية كبيف الركح الهعنكية لمهؤسسة 

 هحافظة جدة  .  التعميهية هف كجية نظر هديرات الهدارس الحككهية ب

 (2007دراسة رجاء العسيمي ) -

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تقديرفعالية أداء الهدرسة باستخداـ هعاييرالجكدة الشاهمة في 
هدينة الخميؿ،استخدـ الهنيج الكصفي، تككف هجتهع الدراسة هف هديرم كهعمهي الهدارس الثانكية في 

طكرت الباحثة استبانة كأداة  .هديرنا كهعمهنا هنيـ ( 256 ) سة هفهدينة الخميؿ، كتككنت عينة الدرا
دلت النتائج عمى أف هتكسط تقديردرجة فعالية أداء الهدرسة باستخداـ هعاييرالجكدة الشاهمة في  .لمبحث

هدينة الخميؿ هف كجية نظرهديرم كهعمهي الهدارس كانت هتكسطة بشكؿ عاـ،ككانت هرتفعة في 
    . تراتيجي، بينها كانت هنخفضة في هجاؿ العالقة بيف الهدرسة كالهجتهع الهحميهجاؿ التخطيط االس

 

 (2007دراسة عناية خضير ) -

ىدفت ىذه الدراسة إلى  التعرؼ إلى كاقع هعرفة كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاهمة في هديريات التربية 
في فمسطيف، أجريت الدراسة عمى  كالتعميـ ،تككف هجتهع الدراسة هف هكظفي هديريات التربية كالتعميـ

فقرة  هكزعة عمى خهسة  60( هكظفا هنيـ ، كزع عمييـ استبانة هككنة هف 451عينة قكاهيا )
هجاالت، كتكصمت الدراسة إلى نتائج دلت عمى أف درجة هعرفة إدارة الجكدة الشاهمة في هديريات 

يا حيث بمغت الدرجة الكمية لجهيع التربية كالتعميـ الفمسطينية كانت هتكسطة ،ككذلؾ درجة تطبيق
%( ، كال تكجد فركؼ في درجة الهعرفة كالتطبيؽ تعزل لهتغير الجنس ، 65.2هجاالت الدراسة)

كالهركز الكظيفي ، كهتغير الخبرة ، كهتغير الهؤىؿ العمهي ،بينها دلت النتائج عمى كجكد فركؽ بيف 
هف كجية نظر العاهميف فييا كلصالح التطبيؽ . درجة الهعرفة كدرجة التطبيؽ إلدارة الجكدة الشاهمة 

بينها كانت الفركؽ دالة في هجاؿ تييئة هتطمبات الجكدة في هديريات  التربية كالتعميـ ككانت النتائج 
 لصالح دبمـك الدراسات العميا . 

 م( 2008دراسة العتيبي ) -
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ىدفت الدراسة إلى  التعرؼ عمى طبيعة الهناخ الهدرسي السائد في هراحؿ التعميـ العاـ بالهدارس 
الحككهية بهدينة الرياض هف كجية نظر الهعمهيف ، تحديد هدل رضا الهعمهيف عف الهناخ السائد في 

السائد في أداء هراحؿ التعميـ العاـ بالهدارس الحككهية بهدينة الرياض .إبراز دكر الهناخ الهدرسي 
الهعمهيف العاهمييف في هراحؿ التعميـ العاـ بالهدارس الحككهية بهدينة الرياض .تحديد أىـ الهعكقات 
التي تحكؿ دكف تكفر هناخ هدرسي هناسب في هراحؿ التعميـ العاـ بالهدارس الحككهية بهدينة الرياض 

ع الهعمهيف العاهميف في الهدارس ، استخدـ الباحث الهنيج الكصفي، تككف هجتهع الدراسة هف جهي
( هعمها هف 226الحككهية التابعة لهركز اإلشراؼ التربكم شهاؿ الرياض ، كتككنت عينة الدراسة هف )

كال الجنسيف ، كاعتهد الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ، دلت النتائج عمى أف أىـ أبعاد الهناخ 
في حرص اإلدارة عمى تطبيؽ األنظهة كالمكائح ، كفض الهدرسي ذات العالقة باإلدارة الهدرسية تهثمت 

النزاعات كالخالفات بيف الهعمهيف .كأف أكثر أبعاد العالقات اإلنسانية التي تسكد الهناخ الهدرسي 
تهثمت في جك الهرح الذم يسكد بيف الهعمهيف عندها يتجهعكف بصكرة غير رسهية ، كالعالقة الطيبة 

كالتقدير .إف الهعمهيف يركف أف البيئة الهدرسية هناسبة لمقياـ بالهياـ  الهبنية عمى الثقة كاالحتراـ
التعميهية عمى كجو حسف   كهكافقكف عمى أف الهناخ الهدرسي السائد لو دكر هؤثر في جهيع جكانب 

 العهمية التعميهية.  

 (2003دراسة سفيان) -

ـ األساسي في دكلة اإلهارات العربية ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع الهشكالت اإلدارية في التعمي
الهتحدة، هع كضع تصكر هقترح لتكظيؼ إدارة الجكدة الشاهمة في تطكير اإلدارة الهدرسية في التعميـ 
االبتدائي في دكلة اإلهارات،.كقد اعتهد الباحث عمى الهنيج الكصفي هستخدها الهقابالت الهفتكحة 

( هديرة هدرسة كهساعدة كىي نفسيا عينة 68راسة هف )كاالستبانة كأداة لمبحث. كتككف هجتهع الد
الدراسة كتكصمت الدراسة إلى ضركرة إتاحة الفرصة لجهيع العاهميف بالهشاركة بالتعبير عف أرائيـ، 
كضركرة إتاحة الفرصة لتقديـ أساليب جديدة لتطكير العهؿ إضافة إلى أنيا تكصمت إلى هجهكعة هف 

شاهمة هنيا: إنشاء إدارة خاصة لمجكدة، كنشر ثقافة الجكدة في الهدارس هتطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة ال
 ، كتكفير اإلهكانات  الالزهة لتطبيؽ الجكدة كتدريب العاهميف  . 

 ( 2001) ودراسة فاطمة أبو عبد -
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة تطبيؽ هعايير إدارة الجكدة الشاهمة في الهدارس الفمسطينية في 
ة نابمس هف كجية الهديريف فييا ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أجريت عمى هجتهع يضـ جهيع هحافظ

السمطة الكطنية الفمسطينية  –هديرم كهديرات هدارس هحافظة نابمس التابعة لكمتا السمطتيف الهشرفتيف 
ديرا كهديرة ( ه132( هديرا كهديرة كتـ اختيار عينة قكاهيا )227كككالة الغكث الدكلية كالبالغ عددىـ )

( فقرة هكزعة عمى 104هدرسة بالطريقة العشكائية لتطبيؽ الدراسة كزعت عمييـ استبانة هككنة هف )
تسعة هجاالت . دلت النتائج عمى كجكد فركؽ في  درجة تطبيؽ هعايير إدارة الجكدة الشاهمة في 

ت ،عدـ كجكد فركؽ هدارس هحافظة نابمس هف كجية نظر الهديريف كالهديرات فييا في جهيع الهجاال
إدارة الجكدة الشاهمة في هدارس هحافظة نابمس فييا تعزل لهتغير الجنس ،  في درجة تطبيؽ هعايير

كهتغير الهؤىؿ العمهي ، التخصص السمطة الهشرفة  ،كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة 
 5صالح فئة الخبرة أقؿ هف تطبيؽ هعايير إدارة الجكدة الشاهمة فييا تعزل لهتغير سنكات الخبرة كل

   سنكات.

 ( 1999ىـ ، 1420دراسة الطريفي ) -

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العكاهؿ الهدرسية الهؤدية إلى الرسكب في الهرحمة الهتكسطة هف كجية 
هديرم الهدارس الهتكسطة كهعمهييا كطالبيا.استخداـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي،هعتهدان 
نة االستبانة أداة، تككف هجتهع الدراسة هف هديرم، كهعمهي ، كطالب ىذه الهدارس حيث اختار عي

%هف الهدارس الهتكسطة الحككهية 30الدراسة عمى هرحمتيف: في الهرحمة األكلى كقع االختيار عمى
التابعة لكزارة الهعارؼ بهدينة الرياض بطريقة عشكائية طبقية ،أها في الهرحمة التانية فكاف اختيار 

باإلضافة الى %هف الطالب الراسبيف بتمؾ الهدارس بطريقة عشكائية طبقية 40%هف الهعمهيف ك40
 459هديران ك 45فردان هنيـ  1555جهيع هديرم ىذه الهدارس .كقد بمغ عدد أفراد الدراسة الهسحكبة 

طالبان.كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:إف أىـ عناصر الهبنى الهدرسي التي تسيـ  1051هعمهان ك
رسي لمعهمية التعميهية .ضيؽ في رسكب الطالب بالهرحمة الهتكسطة  ىي :عدـ صالحية الهبنى الهد

الفصكؿ الدراسية كازدحاهيا بالطالب .نقص األجيزة كاألدكات في الهعاهؿ كنقص الكتب في 
الهكتبات.عدـ تكفر كسائؿ الراحة أك الشركط الصحية بالهبنى الهدرسي.أف أىـ عناصر الكسائؿ 

كافر الكسائؿ التعميهية الحديثة التعميهية التي تسيـ في رسكب الطالب بالهرحمة الهتكسطة  ىي :عدـ ت
بالهداس الهتكسطة ،عدـ استخداـ الكسائؿ التعميهية في تدريس جهيع الهقررات الدراسية ،عدـ قدة 
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الكسائؿ التعميهيةعمى إثارة تشكيؽ الطالب أثناء عرض الهادة العمهية ،عدـ هالءهة بعض الكسائؿ 
 التعميهية لقدهيا . 

 

 

 م(1998دراسة سممي ) -

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع البيئة الهدرسية الفمسطينية السائدة في الهدارس األساسية  ىدفت
العميا في هحافظة غزة هف كجية نظر الهديريف كهساعدييـ. كتهت دراسة هجتهع الدراسة كالهككف هف 

احث باستخداـ ( هديرا كهديرة كهساعدييـ، كذلؾ نظرا لهحدكدية حجـ هجتهع الدراسة. كقد قاـ الب168)
استبانو هترجهة كأداة لجهع بيانات الدراسة ، استخدـ الباحث الهنيج الكصفي ، كلقد أسفرت الدراسة 
عف نتائج كانت أف تكصمت الدراسة إلى أف البيئة الهدرسية السائدة في الهدارس األساسية العميا في 

كالقكانيف، كالهركزية اإلدارية. كذلؾ هحافظات غزة تتهيز بالرسهية كالجهكد كاالتباع الدقيؽ لألنظهة 
أظيرت الدراسة أف هستكل العالقات اإلنسانية السائدة في البيئة الهدرسية في الهدارس األساسية العميا 
ليست بالهستكل الهطمكب، هها يعني ضعؼ الترابط بيف أفراد األسرة الهدرسية بشكؿ عاـ. كها أظيرت 

انات الهادية كالهعنكية كالتربكية الالزهة لحسف سير العهمية الدراسة أف ىناؾ عدـ كفاية في اإلهك
 التعميهية،.. 

 (1998ىـ ، 1419دراسة وىف القحطاني ) -

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العكاهؿ الهؤدية إلى قصكر أداء الهعمهيف كالتعرؼ عمى هدل اختالؼ 
جاه العكاهؿ الهدرسية الهؤدية كجيات نظر الهشرفيف التربكييف كهديرم الهدارس االساسية كهعمهييا ت

إلى قصكر أداء الهعمهيف باختالؼ هتغيرات الدراسة .استخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي هعتهدا 
االستبانة أداة . تككف هجتهع الدراسة هف الهشرفيف بهراكز اإلشراؼ التربكم ، كهديرم الهدارس 

عمى جهيع الهشرفيف التربكييف بهراكز اإلشراؼ اإلبتدائية بهدينة الرياض ، اشتهمت عينة الدراسة 
(هشرفا تربكيا ، كها شهمت جهيع 140التربكم التابعة لكزارة الهعارؼ بهدينة الرياض كالبالغ عددىـ )

( هديرا 345هديرم الهدارس االبتدائية الحككهية لمبنيف التابعة لكزارة الهعارؼ بهدينة الرياض كعددىـ )
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أف هف أىـ العكاهؿ الهؤدية إلى قصكر أداء الهعمهيف في الهدارس االبتدائية  . دلت نتائج الدراسة عمى
 بهدينة الرياض ىك نقص إهكانات الهدرسة كتجييزاتيا زيادة كثافة الطالب في الفصكؿ الدراسية . 

 

 الدراسات األجنبية  2.6.2

 (Baker &Berntein, 2012دراسة ) -

ككذلؾ  الطالب، كسمكؾ صحة عمى كأثرىا الهدرسية الهباني بيف العالقة دراسة  ىدفت الدراسة إلى
 الناتجة هف لألطفاؿ األساسية المعب ظكاىر في كالتحقيؽ الهختمفة، البيئة عناصر بيف الركابط دراسة
 هنيا تأثير يتكقع الهدرسية الهباني هشاريع هف أم :التالية األسئمة خالؿ هف .الهدرسية الهباني تأثير
 هدرسية هباني لتحقيؽ البعض بعضيا هع التصهيـ هيزات تتفاعؿ الطالب؟كيؼ صحة عمى اكبر
الصكتي،  كالتصهيـ النيار ضكء هثؿ البيئي التصهيـ بيف عناصر كفيـ العالقات ؟ األداء عالية

 عالقة ىناؾ الدراسةعمى أف  كاالستبانة كأداة لمدراسة ،دلت نتائج .التحميمي الكصفي الهنيج استخدـ
   .الطالب لصحة بالنسبة الهدرسي،كذلؾ الهبنى كجكدة الطالب تحصيؿ ارتفاع بيف اضحةك  ارتباطية

 Dorris (2011)دراسة  -

ىدفت الدارسة إلى التحقؽ هف هدل فعالية استخداـ استهارة تقييـ بيئة التعمـ  في تقييـ بيئة التعمـ. 
استخدهت استهارة هصههة لتقييـ تصكارت الهعمهيف حكؿ حالة الهنشاة التعميهية هف أجؿ دراسة درجة 

تككنت عينة  (ELEA)ههارسة هديرم الهدارس الثانكية الحككهية في كالية تكساس هف خالؿ هقياس 
الدراسة هف هعمهي الهرحمة الثانكية ككذلؾ هديرم الهدارس الثانكية. دلت نتائج الدارسةعمى أنو كانت 
هعاهالت االرتباط  قكية هتكسطة تتفؽ هع التكقعات النظرية، كبالتالي قدهت أدلة هرضية هف صحة 

ؾ صالحية كافية لتقييـ حالة ( إنيا تهتمELEA) .أكدت نتائج  ELEAالهقاربة كحجـ التهايز هف 
(كأكصت الدراسة  يهكف لمتربكييف ELEA( كهقياس لتصكارت ELEA الهنشأة التعميهية حسب )

الهخططيف لمهنشأة التعميهية ااالىتهاـ  بالهعمهيف عند  بناء هنشأة تعميهية في الهرحمة االبتدائية 
 كالثانكية.  

 



53 
 

 (tanner,2009دراسة ) -

 أقساـ ثالث تقسيهيا إلى خالؿ هف الهدرسة، تصهيـ هع الطمبة تحصيؿ هقارنة إلى سة الدرا ىدفت
 إلى هقسهة استهارة استخداـ تـ.،الهظير( استخدـ  الهنيج الكصفي كاإلضاءة الحركة، ههرات(

المغة  )القراءة، هجاالت ،  في اختبار لمهيارات األساسية الهدرسة، تصهيـ في الثالث الهجاالت
(  االجتهاعية، العمـك الرياضات، الفنكف، ، أجريت الدراسة في جاهعة جكرجيا في الكاليات العمـك

الدراسةعمى أنو  هدرسة ، دلت نتائج 71تككنت عينة الدراسة هف ـ ،  1992الهتحدة األهريكية عاـ 
 نتائج .ـككالعم الفنكف، الرياضيات، المغة الهفردات، قراءة هف كؿ عمى الهادية لمبيئة ىاهة ىناؾ آثار
 تصهيـ عمى آثار ليا الدراسية كالهظير كالفصكؿ الطبيعي، الضكء الحركة، بههرات الهتعمقة الدراسة
 كالهيندسيف التعميـ، كهخططي لقادة الهدارس، خاصة أىهية ذات أنيا .القائهة تعديؿ أك جديدة هدارس

  .التعميهية لمهرافؽ البرهجة في ينخرطكف الذيف الهعهارييف

 (jones,2007) دراسة -

 لمهدارس البيئة الهادية دراسة كضركرة الدراسي، التحصيؿ أىهية عمى ىدفت الدراسة إلى التركيز
 ك الياتفية، ، استخدهت الهقابالت األكاديهية النتائج عمى تؤثر التي الحاسهة العكاهؿ هف ككاحدة

 كأجريت في الهناطؽ التعميهية في ككلكهبيا  عشكائية الدراسة كانت عينة .كأداة لمدراسة;االستبيانات
 كاف عمى أنو  دلت النتائج عشكائية عينة في الهكظفيف هع الشخصية الهقابالت الحاسكب بهساعدة

 هعظـ الهغمقة، في األهاكف اليكاء نكعية ببرناهج % تتهتع51.4ك  التعميهية الهناطؽ هف  ثمث
 هف كالحد التخمص تخزيف برناهج كتسهية، استخداـ، لكيفية خطة أك سياسة تهتمؾ كالهدارس الهناطؽ
الهدارس تحتاج هتابعة برناهج اإلدارة  أك الهطمكبة الهناطؽ %( هف24.5الخطرة ) الهكاد استخداـ

%( هف الهقاطعات تهتمؾ سياسة تصهيـ صديقة لمبيئة كلمهساحات 13.4الهتكاهمة لمىفات ك )
 الجديدة أك تجديد الهباني القائهة .   الخضراء عند إنشاء الهباني الهدرسة

  (Mcgowen,2007دراسة ) -

 إنجاز :هثؿ الهدرسية كالنتائج الهنشاة الهدرسية ظركؼ بيف العالقة استكشاؼ ىدفت الدراسة إلى
 التعميهية الهنشاة ظركؼ هعايير تحديد اإلنجاز،تـ نسبة كاالنضباط الحضكر األكاديهي، الطالب
 نائب أك الهدارس كهدير  بتعبئتيا ( كقاـeleaالكمية ) التعمـ بيئة تقييـ استهارة خالؿ هف الهشاركة
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 حتى التاسع هف الصفكؼ طالب الدراسة هف  هجتهع بتكساس، تككف الثانكية الهدارس في الهدير
 العاـ التعميـ إدارة طريؽ عف كاالنضباط إنجازىـ كالحضكر عف بيانات جهع كتـ عشر الثاني

 الطالب تحصيؿ هف لكؿ 0.05 هستكل عند إحصائية داللة تكجد ال انو :الدراسة نتائجبتكساس.دلت 
 لكؿ 0.05 هستكل عند إحصائية داللة تكجد التعميهية، الهنشاة بظركؼ كعالقتو كاإلنجاز كالحضكر

  . التعميهية الهنشاة بظركؼ يتأثر الهعمـ أداء أف كذلؾ كاالنضباط هف السمكؾ

 (.Schneider 2005دراسة ) -

شعكر  هدل كدراسة الهدارس، هديرم نظر كجية هف الهدرسية الهرافؽ جكدة تقييـ الدراسة إلى ىدفت
 هع أجريت التي الهقابالت :الدراسة كانت أداة  .الهدرسة في هنشأة إدارة يهكنيـ بأنيـ الهدارس هديرم

 استقصائية دراسة إلى استنادا ـ 2003عاـ  خريؼ في كالفاكس اإللكتركني البريد عبر الهديريف
 .جيرسي نيك كالية في الهدرسية ككفاية الهرافؽ جكدة في كبيرة هشاكؿ الهدارس نجد ىذه لهديرم
 ىذه .الهدرسية الهباني إلدارة الهكارد الالزهة إلى تفتقر الهدارس هديرم أف أيضا الدراسة كجدت

 هديرم ثمث الدراسة عمى أف حكالي دلت نتائج .الدكلة في الفقيرة الهناطؽ في حدة أكثر ىي الهشاكؿ
% هنيـ كضعكا 10( أك أقؿ cبتقدير) الهدرسية البيئة ظركؼ قيهكا نيكجرسي كالية في الهدارس
 كبشكؿ تربكيا  كافية كانت هدارسيـ %( أف80(بينها يعتقد غالبية هديرم الهدارس )d(أك )fالتقدير )

 احتياجات لتمبية الكفاية حيث هف ت هقتضبةجاء هدارسيـ أف الهدارس هديرم هف العديد يعتقد عاـ
 هف أقؿ كانت هدارسيـ هديرم هف العديد الفنية، يعتقد كالتربية كالهكسيقى العمـك هثؿ الهناىج هحددة
 ىناؾ.كالهكظفيف الهعمـ التخطيط ألنشطة هساحة كافية تكفر كلـ الهعمهيف كاستبقاء لتكظيؼ كافية
 نيكجيرسي كالية في الهناطؽ أفقر في العاهة لمهدارس التعميهية كالكفاية العاهة الحالة في كبيرة فكارؽ
    .األخرل الهناطؽ في بالهدارس هقارنة

 
 
  ( Cornin,2004 كورنين)  دراسة  
ىدفت إلى تعرؼ هدل استخداـ هبادئ إدارة الجكدة الشاهمة في هنطقة نيكيكرؾ التعميهية، كاستخدهت  

الدراسة الهنيج الكصفي، كتككف هجتهع الدراسة هف شاغمي الكظائؼ اإلدارية في هنطقة نيكيكرؾ 
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استخداـ االستبياف إداريان، كلتحقيؽ أغراض الدراسة تـ  )116التعميهية، كبمغ عدد أفراد العينة )
 كتكصمت الدراسة إلى كجكد أنظهة جكدة هطكرة بشكؿ جيد في الهنطقة التعميهية.

 ( Regauld,2003دراسة ريجيكلد )
ىدفت إلى تحديد كيفية ارتكاز عهميات التحسيف عمى تقنيات أسمكب إدارة الجكدة الشاهمة، كقد طبقت  

كالية بنسمفانيا األهريكية، حيث استخدـ الباحث  ىذه الدراسة عمى هجهكعة هف الهدارس التقنية في
طريقة البحث الكصفي، كالهسح، كتحميؿ الهحتكل، كالهقابالت هع هديرم تمؾ الهدارس، كتألفت عينة 

( هدرسة، كقاـ الباحث ببناء أداة قياس لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. أشارت النتائج إلى أف 24الدراسة هف )
كدة الشاهمة في التحسيف كالتطكير قد حققت هستكلن عاليان في العالقات الهدارس التي تطبؽ إدارة الج

القائهة بيف العاهميف فييا، كها أظيرت أيضا أف أسمكب إدارة الجكدة الشاهمة كاف أفضؿ هف غيره هف 
 األساليب اإلدارية الهستخدهة في التطكير كالتغيير هف أجؿ التحسيف الهستهر .

  (Haykins,2002)دراسة ىايكنز -

ىدفت الدراسة إلى دراسة تصػكرات السػمكؾ القيػادم لهديرم الهدارس عمى الهناخات الهدرسية في  
التصكرات الذاتية لمهعمهيف كالهديريف كتصكرات السمككات  بيئات الهدارس الدكليػة.تػـ قيػاس كهقارنػة

مكؾ الهدير الهنفتح كىي: التي تدؿ عمى هستكل انفتاح الهناخ الهدرسي، كالبحث في ثالثة هؤشرات لس
الداعـ، كالهكجو، كالهتقيػد، كثالثة هؤشرات لمسمكؾ االنفتاحي لمهعمهيف كىي: التآلؼ، كااللتزاـ، 
كالسمكؾ الهتحػرر، كبعػد صياغة هجهكع النقاط ضهف هؤشر انفتاحي لمهدير كهؤشر انفتاحي لمهعمػـ 

خالؿ الحصكؿ عمى إجابات أداة هسحية  كهؤشػر إجهػالي انفتاحية الهدرسة. تـ جهع البيانات هف
هيتهان بالهكضكع كىيئات الهعمهيف لدييـ ، بمغت نسبة 18أرسمت بالبريػد االلكتركني إلى ) ( هديرا ن

 .(هعمهان 133( هديريف ك )9إذ كاف هجهكع الهديريف الذيف أجابكا عمى الهسح ) %50اإلجابػة 
أظيرت  .س الثانكية ، كاستبانة صههيا الباحثاستخدهت اسػتبانة كصػؼ الهنػاخ التنظيهي لمهدار 

النتائج أف أنهاط السمكؾ القيادم لمهدير ليا تأثير بشكؿ ىػاـ عمػى الهنػاخ الهفتكح في الهدارس ،كأنو 
كمها كاف سمكؾ الهدير تكجيييان بدرجة قميمة، كداعهان بدرجػة كبيػرة كانت الهدرسة أكثر انفتاحان ، أها 

ؿ عمى هؤشر االنفتاحية الهعيارم فإف الهدارس التي كانت النقاط التي أحرزىا الهدير فػكؽ الهعػد
الهعمهيف تصكركا هناخان انفتاحيان. كفي الهدارس التي أحرز فييا الهديركف نقاطان دكف الهعدؿ فإف 

 الهعمهيف تصكركا الهناخ نفسو لمهدرسة  .   
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  Hernandez,2002 )دراسة ىيرنانديز )
تكساس األهريكية، كتككنت عينة الدراسة  ىدفت إلى هعرفة إدارة الجكدة الشاهمة لدل هدارس هقاطعة

هشرفان كهديران ، استخدهت الدراسة الهنيج الكصفي، كتـ استخداـ االستبانة أداةن لمدراسة.  )120)  هف
كقد تكصمت الدراسة إلى رضا أفراد العينة عف أداء هديرية التعميـ كعف طرؽ تقييـ إنجاز الطمبة، إال 

  ـ فاعمية إدارة الجكدة الشاهمة.ي استخداـ أفضؿ األساليب لتقييأف ليـ بعض الهطالب الهتهثمة ف

 Pashiard,2000)دراسة باشيارد ) -

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عػف هدل التشابو كاالختالؼ بيف هعمهي كهديرم الهدارس االبتدائية 
الهدرسي الهناخ الهدرسي.كىؿ ىناؾ اختالؼ هحدد حكؿ الهناخ  كالثانكية بالنسبة آلرائيـ حػكؿ

باالعتهادعمى الجنس ، كسػنكات الخبرة بالنسبة لمهشتركيف، تككف هجتهع الدراسة هف هديرم كهعمهي 
، كقد استخدهت االستبانة كأداة لمدراسة، حيث كزعت االستبانة في قبرص الهدارس االبتدائية كالثانكية

( هعمهان كهػديران فػي 574ىـ )عمػى عينة عشكائية في الهدارس الحككهية األساسية كالثانكية بمغ عدد
( هعمهان كهديران في الهدارس الثانكية، أظيػرت الدراسػة أف اإلناث يشعرف 780الهدارس األساسية، ك )

بالرضا أكثر هف الذككر حكؿ األجكاء الهدرسػية فػي هدارسيف. كأف هعمهي الهدارس األساسية يشعركف 
التعميـ الهقدـ لمطمبة هقارنة هع هعمهي الهدارس الثانكية. كهػا  باإليجابية كالتفاؤؿ أكثػر بالنسػبة لنكعيػة

أظيػرت النتػائج أف هعمهػي األساسي كالثانكم بدكا خائبي األهؿ بالنسبة لهجاؿ التعاكف كهجاؿ التنظيـ 
 كاإلدارة، كها أشػارت الدراسة إلى أف الهعمهيف ليسكا راضيف عف نظاـ الهراقبة كاإلشراؼ الهستخدـ .  

  ( Lagrosen, 1999)دراسة الجروسين -

ىدفت الدراسة إلى هعرفة الفكائد التي حققتيا بعض الهدارس السكيدية جراء تبنييا لهشركع إدارة الجكدة 
كالهالحظة,  ,الشاهمة لتحسيف األداء. كلجهع البيانات كالهعمكهات. استخدـ الباحث أساليب: الهقابمة

حمقات دراسية. كقد شهؿ هشركع الجكدة أبعاد العهمية كاالختبارات، كهجهكعات عهؿ هركزة, ك 
التعميهية. كقد أظير تقكيـ تنفيذ الهشركع نتائج إيجابية عديدة هنيا: زيادة الثقة في ىذه الهؤسسة 
التعميهية كخدهاتيا، كتحقيؽ الرضا الكظيفي لدل العاهميف، زيادة فاعمية عهمية اتصاؿ خاصة بأكلياء 

شاركة األطراؼ ذات العالقة بيذه الهؤسسة، كزيادة التعاكف بيف الكحدات أهكر الطمبة، كزيادة ه
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الهختمفة داخؿ الهؤسسة التعميهية، كتحسيف النهط اإلدارم كالقيادم، كزيادة فاعمية كشهكلية أساليب 
 التقييـ . 

  (Bornyas, 1997) دراسة بورنياس -

خداـ إدارة الجكدة الشاهمة في الهدارس ىدفت الدراسة إلى التنبؤ بكضكح دكر الهعمـ في هجاؿ است
يف لجهع كهقارنة الهعمكهات، ففي تاالساسية. كاستخدـ الباحث هنياج دلفي، إضافة إلى استبيان

( نقطة لمجكدة, كالتي ربطت هع الصفات الهحددة هف قبؿ 14تضهف نقاط ديهنج، )  ىاألكل انةاالستب
 ةالثاني لكشؼ كبياف دكر الهعمـ، كاحتكت االستبانة جيهؤسسة التعميـ الكطني كفريؽ العهؿ االستراتي

( صفة هنبثقة عف نقاط الجكدة بها يتناسب هع نتائج االستبياف األكؿ. 57عمى القائهة الهككنة هف)
( نقطة هف نقاط ديهنج هطمكبة لمتنظيـ الصفي ن رات 14( هف)  11كأشارت نتائج الدراسة إلى أف )
كأظيرت النتائج أيضا أنو يجب عمى الهعمهيف في الهجاؿ الهرتبط الهينية كالنشاطات كالتهاريف، 

( هيارة إذا أرادكا النجاح في هدارسيـ باستخداـ إدارة الجكدة الشاهمة كاف 18الهرتبط بالهياـ تطكير) 
( هف النشاطات الكبرل التي سينضـ إلييا الهدرسيف خالؿ النيار لتحقيؽ النجاح في الهدارس  3)

رسيف ( عناصر هف التدريب كالقراءة يجب أف يحصؿ عمييا الهد5إدارة الجكدة، كأف )يجب أف تستخدـ 
 الهدارس باستخداـ إدارة الجكدة فيلتككف كافية لمتدريب كالعهؿ 

 التعقيب عمى الدراسات 

انقسهت الدراسات السابقة في ىذه الدراسة هف حيث الهكضكع الذم تناكلتو :فهنيا ها تحدثت عف 
الهباني الهدرسية ، كهنيا ها تحدثت عف الهناخ الهدرسي ، كهنيا ها تحدثت عف الجكدة كهعاييرىا 

 ،كستعرض الباحثة تعقيبا عمى ىذه الدراسات بحسب الهكضكع الذم تناكلتو : 

 التي تحدثت عف الهباني الهدرسية :الدراسات  -1

 اشتركت جهيع الدراسات في استخداـ الهنيج الكصفي كهنيج لدراساتيـ .  -
الغالبية العظهى لمدراسات استخدهت االستبانة كأداة  لمدراسة ، كهنيا ها أضافت الهقابمة.هثؿ  -

ة، كدراسة ( التي استخدهت الهقابالت الياتفيJones2007(، كدراسة )2014دراسة )القزاز،
(Schneider،2005 . استخدهت هقابالت عبر البريد االلكتركني ) 
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(، أف ىناؾ 1999(ك)الطريفي،Tanner،2009(ك)Baker.،2012أظيرت نتائج الدراسات ) -
عالقة ارتباطية كاضحة بيف بيف جاىزية ، كصالحية الهبنى الهدرسي هع تحصيؿ الطالب . 

سية تؤثر ليس في تحصيؿ الطالب فقط بؿ في ( أف البيئة الهدر 2015كأكدت هريـ سعد)
( بنتيجة هفادىا أنو ليس Mcgowen،2007هشكالتيـ السمككية أيضا . بينها تفردت دراسة )

ىناؾ عالقة بيف تحصيؿ الطالب ، كاإلنجاز ، كالحضكر بظركؼ الهنشأة التعميهية ، في 
ة أشارت إلييا دراسة حيف أشارت إلى أف ظركؼ الهنشأة تؤثر في أداء الهعمـ كىذه نتيج

(حيث دلت عمى أف نقص إهكانيات الهدرسة كتجييزاتيا يؤدم إلى قصكر 1998)القحطاني،
( أف ىذه الحالة تؤثر أيضا عمى أداء 1997في أداء الهعمهيف  ، كأضافت دراسة)العكيرضي،

 هديرم الهدارس أنفسيـ في كظائفيـ اإلدارية كالفنية. 
 (،2009(،ك دراسة) طبيمة ،Schneider،2002اشتركت دراسة ) -
( بنتيجة هفادىا أف الهباني الهدرسية تشكك هف بيئة تعيؽ هسيرة العهمية 1998كدراسة)سمهي، 

التعميهية ، كأنيا تفتقر الهعايير الالزهة لمبناء الهدرسي ، ككذلؾ اإلهكانيات الهادية التي تضهف 
 حسف سير العهمية التعميهية . 

التعاهؿ هع هديرم الهدارس كهعمهييا كهجتهع لدراساتيـ ، كتنكعت  غمب عؿ ىذه الدراسات -
الهدراس في هستكياتيا ، فهنيا االبتدائي ، كهنيا األساسية العميا ، كهنيا الثانكية . بينها 

 (هع الطالب كهجتهع لمدراسة . Mcgowen،2007( كدراسة)2015تعاهمت )هريـ سعد،
 :  رسي ) البيئة الهعنكية(الدراسات التي تحثت عف الهناخ الهد -2

اشتركت جهيع الدراسات التي تحدثت عف الهناخ الهدرسي في اتخاذ الهنيج الكصفي هنيجا  -
لمدراسة ، كها اشتركت جهيعيا في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة ، في حيف أضافت دراسة 

 ( الهقابالت هع االستبانة . 2003)سفياف،
هديرم كهعمهي الهدرارس كهجتهعات لمدراسة ، ها عدا غمب عمى الدراسات التعاهؿ هع  -

 هجتهع الدراسة .  ىطالب الصؼ العاشر إلك (أضاؼ الهشرفيف التربكييف ، 1998)القحطاني،
( 2008( ك)فاطهة عبد القادر،2008( ك )رباح،2008اتفقت دراسة )الخالدم، -

الغالبة لمهناخ ( في أف الصفة Haykins،2002( ك)2007( ك) العتيبي،2008ك)الزىراني،
السائد في الهدارس ىي اإليجابية ، كأف العالقات اإلنسانية فيو جيدة  كيسكدىا األلفة كالهرح ، 
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كأف القيادة الديهقراطية تؤدم إلى ارتفاع الركح الهعنكية داخؿ الهدرسة ، كتقدـ في األداء . 
 ( 1998بينها اختمفت دراسة)سمهي،

حيث دلت عمى أف هستك العالقات اإلنسانية في  ( في نتيجتيـPashiard،2000كدراسة) -
الهدارس ليست بالهستكل الهطمكب ، كانيا تتهيز بالرسهية كالجهكد ، كأف الهعمهيف بشكؿ عاـ 

 غير راضيف عف الهناخ الهدرسي . 

 الدراسات التي تحدثت عف الجكدة كهعاييرىا  -3

ات باتخاذىا الهنيج الكصفي اشتركت الدراسات التي تحدثت عف ىذا الهجاؿ كباقي الدراس -
( فاستخدـ دلفي كهنيج لمدراسة ،ككذلؾ اعتهاد االستبانة 1997هنيجا لمدراسة ، اها )بكرنياس،

( Regauld,2003)ريجيولد )مهقابالت كأداة هع االستبانة ، ك دراسة إضافت لأداة لمدراسة 
كانفردت دراسة استخدمت المنيج الوصفي ، والمسح ، وتحميل المحتوى ، والمقابالت ،

(Lagrosen،1999 ،باستخداـ الهقابمة،كالهالحظة، كاالختبارات، كهجهكعات عهؿ هركزة )
 كحمقات دراسية كأدكات لمدراسة . 

تنكعت الدراسات في اختيارىا لهجتهع الدراسة فهنيا هف تعاهمت هع الطالب كهجتهع لمدراسة هثؿ 
 .( 2012دراسة)سكيككالهزيف،

كهنيا هف تعاهمت هع العاهميف اإلدارييف ، كهديرم الهدارس كهعمهييا هثؿ دراسة) الطيطي 
 ( 2007( ك) العسيمي،2011( ك) الحراحشة،2012كجبر،

( أف الهستكل العاـ ألداء الجكدة كالهعرفة 2003( ك)سفياف،2011أظيرت نتائج الدراسات )الحراحشة،
الجاهعات هتكسط، كأنيا تركز عمى الناحية األكاديهية بالدرجة  بهفيكهيا كهعاييرىا ، كالتعاهؿ هعيا في

األكلى كتقدهيا عمى النكاحي االقتصادية ، كتطكير القكل البشرية . كها دعت ىذه الدراسات إلى 
ضركرة نشر ثقافة الجكدة، كتعزيز كدعـ عكاهؿ تحقيقيا، كتكفير اإلهكانيات الالزهة ليا، كتدريب 

( 2007( ك)العسيمي،2012هعرفتيـ، كأدائيـ . كأشارت دراسة )الطيطي كجبرالعاهميف لرفع هستكل 
إلى أف كاقع تطبيؽ جكدة التعميـ في الهدارس الحككهية ضعيؼ، بينها أثبت دراسة 

(Lagrosen,1999،أف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاهمة في الهدارس أفرزت نتائج إيجابية جهة )  أدت
 يهية التعمهية بجهيع هستكياتيا. إلى تقدـ كبير في العهمية التعم
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 أكجو التكافؽ بيف ىذه الدراسة كالدراسة الحالية  -
اتفقت الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في اتخاذ الهنيج الكصفي هنيجا لمدراسة ، كاعتهاد  -

 . االستبانة كأداة لمدراسة ، ككذلؾ اتخاذ الهعمهيف هجتهعا ليا هف الهدارس األساسية كالثانكية
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 الفصل الثالث
___________________________________________________ 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

عرضان لهجتهع الدراسة الحالية كطريقتيا؛ حيث تتناكؿ كصفان لهنيجية الدراسة، ك تتضهف أىـ إجراءات 
الدراسة كعينتيا، كها تتناكؿ كصفان ألداة الدراسة كدالالت الصدؽ كالثبات الهستخدهة بيذه الدراسة، 

جراءاتيا، كالهعالجة اإلحصائية.  باإلضافة إلى هتغيرات الدراسة كا 

 منيج الدراسة :1.3 

اسػػتخدهت الباحثػػػو الهػػػنيج الكصػػػفي نظػػػران لهناسػػػبتو ألغػػراض الدراسػػػة، كباعتبػػػاره الهػػػنيج الػػػذم يحػػػاكؿ 
كبيػاف العالقػات بػيف هككناتيػا،  بياناتيػاالتعرؼ عمى طبيعة الظاىرة هكضكع البحػث، هػف خػالؿ تحميػؿ 

البيانػػات  كييػػتـ بكصػػؼ الظػػاىرة كهػػا ىػػي فػػي الكاقػػع بالتحميػػؿ الهتعهػػؽ، كيػػتـ هػػف خػػالؿ الهػػنيج جهػػع
كالهعمكهات عف درجة تكفر هعػايير الجػكدة التعميهيػة فػي البيئػة الهدرسػية فػي الهػدارس الخاصػة فػي راـ 
اهلل كالبيػػرة هػػف كجيػػة نظػػر الهعمهػػيف، كتحميميػػا كاسػػتخالص النتػػائج، كهقارنتيػػا باألدبيػػات التربكيػػة ذات 

 العالقة بالهكضكع. 
 

 : مجتمع الدراسة 2.3
هعمهػػػي كهعمهػػػات الهػػػدارس الخاصػػػة فػػػي هحافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة فػػػي العػػػاـ  هػػػفتكػػػكف هجتهػػػع الدراسػػػة 

( هعمها هػف الجنسػيف كفقػا إلحصػائيات هديريػة التربيػة   1450،كبمغ عددىـ ) 2015/2016الدراسي 
  هدرسة . 57كيتكزعكف عمى   2014-2015كالتعميـ في الهحافظة لعاـ 

 : عينة الدراسة 3.3

تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة هػػػف هعمهػػػي كهعمهػػػات الهػػػدارس الخاصػػػة فػػػي هحافظػػػة راـ اهلل كالبيػػػرة فػػػي العػػػاـ 
، كاختيػػػػرت عينػػػػة الدراسػػػػة بالطريقػػػػة العشػػػػكائية الطبقيػػػػة هػػػػف هجتهػػػػع الدراسػػػػة 2015/2016الدراسػػػػي 
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هعمهػػػا  227% هػػػف هعمهػػػي كػػػؿ هدرسػػػة عشػػػكائيا كبمػػػغ عػػػدد إلراد العينػػػة  20إذ تػػػـ اختيػػػار األصػػػمي،
 هف هجتهع الدراسة األصمي،  ( هعمـ كهعمهة177) كهعمهة استجاب هنيـ 

تكزيع أفراد العينة الذيف تـ تحميؿ اسػتجاباتيـ حسػب ( 1.3)كىـ ها تـ تحميؿ استجاباتيـ كيبيف الجدكؿ 
 هتغيرات الدراسة .

 جدول توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة 1.3
 الهتغير الهستكل التكرار النسبة الهئكية

 الجنس ذكر 34.5 61
 أنثى 65.5 116
 الهجهكع 100.0 177
 الهؤىؿ العمهي دبمـك هتكسط 7.3 13
 بكالكريكس 75.7 134
 هاجستير فأعمى 16.9 30
 الهجهكع 100.0 177
 هستكل الهدرسة  أساسي  33.3 59
 ثانكم 66.7 118
 الهجهكع 100.0 177
 سنكات الخبرة سنكات 5أقؿ هف  27.1 48
 سنكات 10-5هف  32.2 57
 سنكات 10أكثر هف  40.7 72
 الهجهكع 100.0 177
 التخصص عمـك إنسانية 57.1 101
 عمـك طبيعية 42.9 76
 الهجهكع 100.0 177

 

 أداة الدراسة : 4.3

( ، كهنظكهة هعايير 2014كخصكصا دراسة القزاز )اعتهادا عمى أدبيات البحث كالدراسات السابقة 
كاستشارة الخبراء تـ بناء استبانو لجهع البيانات هف عينة الدراسة اشتهمت عمى الجكدة التعميهية ، 

( ، كبعد التحكيـ كحذؼ كتعديؿ لبعض 1هجاالت  يبينيا الهمحؽ رقـ )( فقرة هكزعة إلى ثالثة 89)
( هكزعة عمى نفس الهجاالت الثالثة  69النقاط تـ اعتهاد الصكرة النيائية لالستبانة كالتي شهمت ) 

 (2.3) التي يكضحيا الجدكؿ
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 (2.3جدول رقم )

 فقرات االستبانة تبعا لمحاور الدراسة

 الفقرات عدد الفقرات المجال 

 26-1 26 البيئة الهادية لمهدرسة 1

 48-27 22 البيئة الهعنكية لمهدرسة )الهناخ الهدرسي( 2

 69-49 21 البيئة التعميهية التعمهية 3

  69 الهجهكع 

 

 صدق األداة : 5.3

تػػػػـ التأكػػػػد هػػػػف صػػػػدؽ األداة كذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػالؿ عرضػػػػيا عمػػػػى عػػػػدد هػػػػف الهحكهػػػػيف هػػػػف ذكم الخبػػػػرة 
( كطمػػب هػػنيـ الحكػػـ عمػػى أداة الدراسػػة كهػػدل هالءهتيػػا كارتبػػاط 2كاالختصػػاص كيبيػػنيـ الهمحػػؽ رقػػـ )

شػػػهكلية االسػػتبانة لهكضػػػكع الدراسػػة، كدرجػػػة أسػػئمتيا بهكضػػكع الدراسػػػة. كهػػا طمػػػب إلػػييـ تحديػػػد هػػدل 
ضػافة أك حػذؼ أك تعػديؿ العبػارات، كهػدل  ارتباط كؿ عبػارة بهكضػكعيا، كالسػالهة العمهيػة كالمغكيػة، كا 
صالحية األداة لمتطبيؽ، كبناءن عمى هالحظاتيـ كهقترحاتيـ تـ التعديؿ في الهجػاؿ األكؿ عمػى الفقػرات 

( أهػػا الهجػػاؿ الثػػاني الػػذم تحػػػدثت 30،12،11،9،8،5ت )( كحػػذؼ الفقػػرا15،14،10،7،6،5،4،1)
(ك 54،51،49،41،34،33،32فقراتػػو عػػف البيئػػة الهعنكيػػة فقػػد تػػـ حػػذؼ الفقػػرات التػػي تحهػػؿ األرقػػاـ)

الهجػاؿ الثالػػث الػػذم تحػػدث عػػف البيئػة التعميهيػػة التعمهيػػة فقػػد حػػذفت هنػو الفقػػرات التػػي تحهػػؿ األرقػػاـ ) 
ميو فقد طرأ تغير عمى ترتيب الفقرات كأرقاهيا ،إضافة إلى أنو تـ ( ، كبناء ع89،84،80،78،63،62

( يبػػيف الفقػرات التػػي أجػرم عمييػػا 3إضػافة تكضػيح لهفيػػـك البيئػة الهاديػػة فػي الهدرسػػة ، كالهمحػؽ رقػـ )
 ( يبيف االستبانة بعد إخراجيا بالصكرة النيائية .4التعديؿ. ، كالهمحؽ رقـ )
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ؿ الصػػػدؽ البنػػػائي، كذلػػػؾ بهراجعػػػة األدب التربػػػكم ذات العالقػػػة كهػػػا تػػػـ التأكػػػد هػػػف صػػػدقيا هػػػف خػػػال
( 69بالهكضػػكع، كذلػػؾ لمتحقػػؽ هػػف أف أداة الدراسػػة تقػػيس هػػا كضػػعت لقياسػػو، فأصػػبحت تتكػػكف هػػف )

 عبارة. 

 ثبات األداة 6.3

لمتحقػػؽ هػػػف ثبػػات األداة اسػػػتخدهت هعادلػػػة كركنبػػاخ ألفػػػا السػػتخراج الثبػػػات فبمغػػػت نسػػبتو الكميػػػة عمػػػى 
 ( كىي نسبة ثبات تؤكد إهكانية استخداـ األداة.0.94فقرات االستبانة )

 

 متغيرات الدراسة :  7.3 
 تضهنت الدراسة نكعيف هف الهتغيرات كىها : 

 الهتغيرات الهستقمة كؿ بهستكياتو : 
 جنس الهعمـ:             ذكر                        أنثى  -1
 الهؤىؿ العمهي :          دبمـك هتكسط         بكالكريكس      هاجستير فأعمى  -2
 هستكل الهدرسة :        أساسي                      ثانكم  -3
 سنكات  10سنكات     أكثر هف  10- 5سنكات      هف  5سنكات الخبرة  : أقؿ هف  -4
 التخصص :               عمـك إنسانية                  عمكـ عمهية   -5

 الهتغير التابع  : استجابات الهعمهيف كالهعمهاتفي الهدارس الخاصة . 

 إجراءات تطبيق الدراسة :  – 8.3

قاهػػت الباحثػػة بػػاالطالع عمػػى األدب التربػػكم كالدراسػػات السػػابقة الهتعمقػػة بهكضػػكع الدراسػػة ، هػػف  -1
 أجؿ تحضير اإلطار النظرم لمدراسة ، كهف ثـ تحضير االستبانة . 

بحصػر هجتهػع الدراسػة كالػذم تكػكف هػف هعمهػي الهػدارس الخاصػة فػي هحافظػة راـ  قاهت الباحثػة -2
% هف هعمهي 20( هعمـ كهعمهة ،كأخذ هنو عينة الدراسة بنسبة 1450عددىـ )اهلل كالبيرة ، كالذم بمغ 

 ( هعمها هف كال الجنسيف . 227ىذه الهدارس فبمغ عدد العينة )
تػػـ تكجيػػو كتػػاب رسػػهي هػػف عهػػادة الدراسػػات العميػػا فػػي الجاهعػػة إلػػى هديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي  -3

 ع االستبانة عمى الهدارس الخاصة . هحافظة راـ اهلل كالبيرة هف تسييؿ هيهة تكزي
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تكجيو كتاب رسهي هف هديرية التربيػة كالتعمػيـ فػي راـ اهلل كالبيػرة إلػى هػدراء الهػدارس الخاصػة هػف  -4
 أجؿ تسييؿ هيهة تكزيع االستباة عمى الهعمهيف في الهدارس .  

 قاهت الباحثة بتكزيع االستبانات عمى الهدارس كاستردادىا بعد أسبكع .  -5
كذلػؾ بسػبب  ا كهعمهػة ( هعمهػ177( هعمهػا كهعمهػة )227استجاب هف عينة الدراسػة التػي بمغػت ) -6

رفػػػض إدارات بعػػػض الهػػػدارس تكزيػػػع االسػػػتبانة فػػػي هدارسػػػيـ ، كعػػػدـ الػػػتهكف هػػػف اسػػػترداد عػػػددا هػػػف 
 االستبانات الهكزعة . 

كاسػتخراج األعػداد كالنسػب  ( ،SPSSبعد جهع البيانات قاهت الباحثة بتحميميا باسػتخداـ برنػاهج ) -7
(، تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم t-testالهئكيػػة ، كالهتكسػػطات الحسػػابية ، كاالنحرافػػات الهعياريػػة . كاختبػػار)

(ONE WAY ANOVA . ) 
 كتابة التكصيات التي خرجت بيا الباحثة بناء عمى نتائج الدراسة .  -8
 

 المعالجة اإلحصائية:9.3 

بعد جهع البيانات تـ إدخػاؿ بياناتيػا لمحاسػب لتعػالج بكاسػطة البرنػاهج اإلحصػائي لمعمػكـ االجتهاعيػة ) 
SPSS كقد استخدهت النسب الهئكية كالهتكسطات الحسابية ، لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي، كهػا تػـ ،)

داـ تحميػػؿ التبػػايف اسػػتخداـ  اختبػػار )ت( لفحػػص الفرضػػيات األكلػػى ، كالثالثػػة ، كالخاهسػػة   كتػػـ اسػػتخ
 األحادم لفحص الفرضيتيف الثانية ، كالرابعة . 
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 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس 1.4

 

 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.4
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 الفصل الرابع
______________________________________________ 

 تحميل نتائج الدراسة 
 

  يتناول ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة بحسب تسمسل أسئمتيا وفرضياتيا .

 : النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس الذي نصو: 1.4

ها درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في راـ اهلل كالبيرة هف 
 كجية نظر الهعمهيف؟
الهتكسطات الحسابية كالنسب الهئكية لكؿ فقرة هػف فقػرات  ىذا السؤاؿ، استخرجتهف أجؿ اإلجابة عف 

 كؿ هجاؿ هف هجاالت االستبانة.
( درجػػات 4( درجػػات عػػف كػػؿ إجابػػة )عاليػػة جػػدا(، ك)5كقػػد أعطػػي لمفقػػرات ذات الهضػػهكف اإليجػػابي )

كدرجتػاف عػف كػؿ إجابػة )هنخفضػة(،  ( درجات عف كؿ إجابة )هتكسطة(،3عف كؿ إجابة )عالية(، ك)
 كدرجة كاحدة عف كؿ إجابة )هنخفضة جدا(، كهف أجؿ تفسير النتائج أعتهد الهيزاف اآلتي لالستجابات

 :  1.4الذم يبينو الجدكؿ 
 

 (   1.4جدول رقم )

 ميزان المتوسطات الحسابية لالستجابات

 الدرجة المتوسط الحسابي
 هنخفضة 2.33 – 1.00
 هتكسط 3.67 -  2.34

 هرتفعة 5.00 –3.68
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 ( خالصة النتائج:5.4النتائج، كيبيف الجدكؿ )(   4.4( )   3.4( )   2.4)كتبيف الجداكؿ 

 
 النتائج المتعمقة بالمجال األول )البيئة المادية في المدرسة( 1.1.4

( الهتكسطات الحسابية كدرجة االستجابة إلستجابات الهعمهيف بخصكص كاقع   2.4)يبيف الجدكؿ 
 البيئة الهادية في الهدارس الخاصة .

ودرجة توفر معايير الجودة التعميمية الستجابات المبحوثين  ( المتوسطات الحسابية2.4جدول رقم )
  في المجال األول 

رقــــــــــــــــــم 
 الفقرة

 الفقرات
متوســــــــــــــــــــط 

 االستجابة
 الدرجة

 هرتفعة 3.89 .يبدك هظير الهدرسة نظيفا كجهيال . 1

 هرتفعة 3.84 .الهدرسة هخارج أك لهداخؿ التالهيذ كصكؿ يسُيؿ 8

 الهدرسي الهبنىرافؽ كه غرؼ الى التالهيذ في كصكؿ الههرات تساعد 14
 .بسيكلة

 هرتفعة 3.69

 هتكسط 3.46 يبعد الهبنى الهدرسي عف هصادر الضكضاء كالتشكيش . 4

 هتكسط 2.58 .الهدرسة في خضراء هساحات تتكفر  5

 هتكسط 3.27 .كظيفتياك  الهدرس لهبنى الهعهارم يتناسب التصهيـ 6

 هتكسط 2.86 )..بركدة، حرارة ، ( الخارجية الخصائص لعزؿ كافية الهبنى راف جد 7

 هتكسط 3.58 تتكفر في الهدرسة أجيزة آهاف كسالهة لمعاهميف كالطالب 2

لدل إدارة الهدرسة خطة هفعمة لتطكير هيارات االهف كالسالهة يكجد  9
 لمعاهميف

 هتكسط 3.38

 هتكسط 3.44 تتكفر في  الهبنى الهدرسي هكاصفات االهف كالسالهة 10

 هتكسط 3.45 تتناسب أعداد الغرؼ الصفية في الهدرسة هع أعداد الهتعمهيف 11



70 
 

 هتكسط 3.25 أعداد الهتعمهيف تتناسب هساحات الغرؼ الصفية  في الهدرسة هع 12

تتناسب تجييزات الغرؼ الصفية في الهدرسة هع خصائص نهك  13
 الهتعمهيف

 هتكسط 3.23

 هتكسط 3.11 .الهركر أخطار هف آهنة الهدرسة بهكقع الهحيطة الشكارع 3

 هتكسط 3.39 تتناسب هساحة الساحات في الهدرسة هع أعداد الهتعمهيف 15

 هتكسط 3.34 الساحات في الهدرسة هع خصائص  الهتعمهيفتتناسب تجييزات  16

 هتكسط 3.47 تتكفر في الهدرسة الهرافؽ الصحية الصالحة لالستخداـ 17

 هتكسط 3.15 يتكفر في الهدرسة حجرات هجيزة كهناسبة لمعاهميف بيا 18

 هتكسط 3.39 يتكفر في الهدرسة هختبرات هجيزة لتحقيؽ نكاتج التعمـ 19

 هتكسط 3.52 التجييزات الالزهة لمتعاهؿ هع اإلصابات الخفيفةتتكفر  20

 هتكسط 2.70 يراعي في الهبنى الهدرسي هتطمبات ذكم االحتياجات الخاصة 21

 هتكسط 3.15 يتكفر في الهدرسة أهاكف هجيزة لههارسة األنشطة التربكية الهختمفة 22

 هتكسط 3.21 هتنكعة .يتكفر في الهدرسة هكتبة هجيزة هزكدة بهصادر هعرفة  23

 هتكسط 3.29 تكفر الهدرسة األجيزة كالهعدات الالزهة لألنشطة التربكية 24

،المكح التفاعمي ).l.c.dتكفر الهدرسة كسائط التعميـ االلكتركني هثؿ ) 25
..... 

 هتكسط 3.42

 هتكسط 3.49 تتكفر في الهدرسة هختبرات هجيزة تجييزا يحقؽ نكاتج التعمـ 26

 هتكسط 3.33 الكمية الدرجة 

( السػػػػابؽ أف اسػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة نحػػػػك درجػػػػة تػػػػكفر هعػػػػايير 2.4يتبػػػػيف هػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )
الجكدةالتعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصػة فػي راـ اهلل كالبيػرة كانػت هرتفعػة عمػى الفقػرات 

( ككانػت هتكسػطة عمػى الفقػرات 3.89-3.68( حيث كػاف هتكسػط االسػتجابة عمييػا بػيف )14، 8، 1)
(2  ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،
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( ككانػت النسػبة الهئكيػة لالسػػتجابة 3.58-2.70( حيػث كػاف هتكسػط االسػتجابة عمييػا بػيف )25، 24
 (.3.32عمى الدرجة الكمية هتكسطة بداللة هتكسط االستجابة )

   النتائج المتعمقة بالمجال الثاني )البيئة المعنوية في المدرسة )المناخ المدرسي(( 2.1.4

( الهتكسطات الحسابية كدرجة االستجابة إلستجابات الهعمهيف بخصكص كاقع   3.4يبيف الجدكؿ )
   البيئة الهعنكية  في الهدارس الخاصة في هحافظة راـ اهلل كالبيرة .

( المتوسطات الحسابية ودرجة توفر معايير الجودة التعميمية الستجابات المبحوثين 3.4جدول رقم )
 في المجال الثاني   

رقــــــــــــــــــم 
 الفقرة

 الفقرات
متوســــــــــــــــــــط 

 االستجابة*
 درجة االستجابة

 هرتفعة 4.16 يمتـز العاهمكف في الهدرسة بأخالقيات الهينة . 27

 هرتفعة 4.04 تكفر  الهدرسة االرشاد كالتكجيو لمتالهيذ. 28

 هرتفعة 3.94 َيسكد التعاكف بيف أفراد الهجتهع الهدرسي 29

 هرتفعة 3.96 يتسـ سمكؾ العاهميف بالتقيد بأنظهة الهدرسة 30

 هرتفعة 3.76 يتكفر لدل هجتهع الهدرسة جّك تربكم يساعد عمى االنجاز كاإلنتاج. 31

 هرتفعة 3.90 يتسـ سمكؾ العاهميف بالنزاىة في العهؿ. 32

 هرتفعة 3.94 تطبؽ الهدرسة آليات تشجع أكلياء األهكر عمى االتصاؿ الهستهر بيا. 33

 هرنفعة 4.11 تتيح الهدرسة الفرصة ألكلياء االهكر لهتابعة أبنائيـ. 34

 هرتفعة 3.73 تكجد أدكار هحددة كهسؤكليات كاضحة يمتـز بيا جهيع األطراؼ. 35

 هرتفعة 3.73 بها يحقؽ فعالية الهدرسة .تطبؽ الهدرسة القكانيف كالمكائح  36

 هرتفعة 3.72 تفعؿ الهدرسة دكر هجمس أكلياء األهكر في خدهة هصمحة الطالب 37

 هرتفعة 3.70 تطبؽ الهدرسة التشريعات كالقكانيف الخاصة بحقكؽ الطفؿ 38

 هتكسط 3.49 تراعي الهدرسة تحقيؽ العدالة بيف العاهميف في الهدرسة. 39

 هتكسط 3.45 تستخدـ الهدرسة أساليب ديهقراطية في الحكار كالهناقشة في العهؿ. 40
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 هتكسط 3.67 تنهي الهدرسة هيارات القيادة  لدل الطالب 41

 هتكسط 3.19 تقمؿ الهدرسة  هف الدكر الرقابي عمى الهعمهيف 42

 هتكسط 3.51 تعزز الهدرسة الهساندة بيف اإلدارة كالهعمهيف 43

 هتكسط 3.16 العاهمكف  في صنع القرارات الهدرسية.يشارؾ  44

 هتكسط 3.53 تتكفر قكانيف كظيفية كافية تحقؽ االستقرار لمعاهميف. 45

 هتكسط 3.44 تكفرالهدرسة  لمعاهميف فرص الهشكرة عمى الهستكييف النفسي كاالجتهاعي. 46

 هتكسط 3.58 تكفر الهدرسة نظاها لتمقي الهقترحات كالشكاكل كالتعاهؿ هعيا 47

 هتكسط 3.57 تدعـ الهدرسة الهتهيزيف هف العاهميف 48

 هرتفعة 3.69 الدرجة الكمية 

 ( درجات5أقصى درجة لمفقرة )
( السػػػػابؽ أف اسػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة نحػػػػك درجػػػػة تػػػػكفر هعػػػػايير 3.4يتبػػػػيف هػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

فػي راـ اهلل كالبيػرة كانػت هرتفعػة عمػى الفقػرات الجكدةالتعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصػة 
( حيث كاف هتكسط االستجابة عمييػا 46، 45، 44، 38، 37، 35، 32، 31، 30، 29، 28، 27)

، 47، 43، 42، 41، 40، 39، 36، 34، 33( ككانػت هتكسػطة عمػى الفقػرات )4.15-3.70بيف )
النسػبة الهئكيػة لالسػتجابة عمػى  ( ككانػت3.66-3.16( حيث كػاف هتكسػط االسػتجابة عمييػا بػيف )48

 (.3.69الدرجة الكمية هرتفعة بداللة هتكسط االستجابة )
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 النتائج المتعمقة بالمجال الثالث )البيئة التعميمية التعممية(  3.1.4

 المتوسطات الحسابية لممجال الثالث (4.4جدول رقم )

رقــــــــــــــــــم 
 الفقرة

 الفقرات
متوســــــــــــــــــــط 

 االستجابة*
 درجة االستجابة

تتػّبِػع الهدرسة أساليب هتنكعة لهتابعة تقدـ جهيع التالهيذ  49
 دراسيان.

 هرتفعة 3.72

تدعـ الهدرسة  األنشطة الصفية كالالصفية بهختمؼ أنكاعيا  50
 كهجاالتيا.

 هرتفعة 3.89

تقدـ الهدرسة تكعية لمهتعمهيف عف احتياطات االهف كالسالهة  51
 لتجنب التعرض لمهخاطر

 هرتفعة 3.69

 هرتفعة 3.86 يكجد جدكؿ دراسي يحقؽ تنظيـ العهؿ كاستقراره 52

 هرتفعة 3.75 تتعاكف الهدرسة هع هؤسسات الهجتهع الهحمي 53

تتكفر في الهدرسة براهج تعكض الطالب عمهيا في حاؿ غياب  54
 أحد أفراد الييئة التدريسية.

 هتكسط 3.58

 هتكسط 3.61 لمجهيع.تتيح الهدرسة فرصا هتكافئة لتحقيؽ التهيز  55

يقـك العاهمكف فييا بالتقكيـ الذاتي استنادا لهعايير هحددة هف  56
 اإلدارة

 هتكسط 3.64

تتيح الهدرسة لمطالب فرصا لمهشاركة في اتخاذ القرارات التي  57
 تُخُصيـ.

 هتكسط 3.42

 هتكسط 3.39 يشارؾ الطالب في إدارة الهدرسة هف خالؿ لجاف طالبية 58

الهدرسة أكلياء األهكرعمى طرح هقترحاتيـ لتحسيف  تشجع 59
 البرناهج الدراسي اليكهي لمهدرسة.

 هتكسط 3.60

 هتكسط 3.45 تكفرالهدرسة  نظاها لتفكيض السمطات طبقا لالختصاصات . 60
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 هتكسط 3.65 تكفر الهدرسة نظاها لرصد ٍأسباب حاالت الغياب الهرتفعة 61

 هتكسط 3.65 هف أسباب الغبابتتخذ الهدرسة إجراءات لمحد  62

تدعـ الهدرسة نظاها لهتابعة تقدـ الهتعمهيف في ضكء نكاتج  63
 التعمـ الهستيدفة

 هتكسط 3.59

 هتكسط 3.68 تطبؽ الهدرسة نظاها لهتابعة أداء الهعمهيف كتقكيهيـ 64

 هتكسط 3.59 تشجع الهدرسة العاهميف عمى التنهية الهينية الهستداهة 65

 هتكسط 3.44 الهدرسة الهكارد البشرية لتحقيؽ نكاتج التعمـ الهستيدفةتكظؼ  66

 هتكسط 3.40 .الطمؽ اليكاء في بالمعب لمتعمـ أهاكف تكفرالهدرسة  67

 هتكسط 3.66 يطبؽ الهعمهكف إجراءات تحقؽ هستكيات عالية لمطالب 68

 هتكسط 3.66 يكجد خطة هفعمة لمتنهية الهينية لمعاهميف 69

 هتكسط 3.61 الكمية الدرجة 

 ( درجات5أقصى درجة لمفقرة )
( السػػابؽ أف اسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػك درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة 4.4يتبػػيف هػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

، 50التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة فػي راـ اهلل كالبيػرة كانػت هرتفعػة عمػى الفقػرات )
( ككانػت هتكسػطة عمػػى 3.89-3.69كػاف هتكسػط االسػتجابة عمييػا بػيف )( حيػث 69، 56، 52، 51

( 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 55، 54، 53، 49الفقػػرات )
( ككانت النسبة الهئكية لالستجابة عمػى الدرجػة 3.67-3.38حيث كاف هتكسط االستجابة عمييا بيف )

 (.3.617االستجابة )الكمية هرتفعة بداللة هتكسط 
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 خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكمية لالستجابات: 4.1.4

 الهتكسطات الحسابية لألبعاد كالدرجة الكمية لالستجابات  (5.4جدول رقم )

 المجال الرقم
متوســــــــــــــــــــــــــط 

 االستجابة*
درجــــــــــــــــــــة 

 االستجابة

 هرتفعة 3.70 البيئة الهعنكية لمهدرسة )الهناخ الهدرسي( 1

 هتكسطة 3.33 البيئة الهادية لمهدرسة 2

 هتكسط 3.62 البيئة التعميهية التعمهية 3

 هتكسط 3.55 الدرجة الكمية

 ( درجات5أقصى درجة لمفقرة )
( السػػػػابؽ أف اسػػػػتجابة أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة نحػػػػك درجػػػػة تػػػػكفر هعػػػػايير 5.4يتبػػػػيف هػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )

الهػدارس الخاصػة فػي راـ اهلل كالبيػرة كانػت هرتفعػة عمػى الهجػاؿ الجكدةالتعميهية في البيئة الهدرسية في 
( حيػث كػاف 3، 1( ككانػت هتكسػطة عمػى الهجػاالت )3.69( حيث كاف هتكسػط االسػتجابة عمييػا )2)

( ككانػػت النسػػبة الهئكيػػة لالسػػتجابة عمػػى الدرجػػة الكميػػة 3.61-3.32هتكسػػط االسػػتجابة عمييػػا بػػيف )
 (.3.54) هتكسطة بداللة الهتكسط الحسابي

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الذي نصو : 2.4
ىؿ يكجد اختالؼ في استجابات عينة الدراسة حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في البيئة الهدرسية تبعا 

لمهتغيرات اآلتية )جنس الهعمـ، الهؤىؿ العمهي لمهعمـ، كهستكل الهدرسة التي يعهؿ بيا، كسنكات 
 كتخصص الهعمـ(؟خبرتو في التعميـ، 

 ( تبيف نتائج فحصيا.16، 15، 14، 13، 12كتتعمؽ بيذا السؤاؿ فرضيات الدراسة، كالجداكؿ )

 نتائج فحص الفرضية األولى التي نصيا: 1.2.4

استجابات بيف هتكسطات  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 
 الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير جنس الهعمـ.هعايير الهعمهيف حكؿ درجة تكفر 
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 ( يبيف النتائج : 6.4( كالجدكؿ رقـ )tلفحص الفرضية تـ استخداـ اختبار )

 نتائج اختبار )ت( تبعًا لمتغير الجنس ( 6.4جدول رقم )

 البعد رقم
 أنثى ذكر

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 819. 230. 74175. 3.3190 81045. 3.3468 البيئة الهادية لمهدرسة 1

 857. 181. 73123. 3.6877 65490. 3.7079 البيئة الهعنكية لمهدرسة )الهناخ الهدرسي( 2

 778. 282. 74515. 3.6055 78374. 3.6393 البيئة التعميهية التعمهية 3

 797. 258. 66628. 3.5374 67546. 3.5647 الدرجة الكمية 

 (0.05داؿ إحصائيا عند هستكل الداللة )

 
( السػػػابؽ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد هسػػػتكل الداللػػػة 6.4يتبػػػيف هػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

(α≤0.05)  حػكؿ درجػة تػكفر هعػايير الجػكدة فػي الهػدارس الحككهيػة استجابات أفػراد عينػة الدراسػة في
جهيع الهجاالت كعمى الدرجة الكمية حيث كاف هسػتكل الداللػة كالخاصة تبعا لهتغير جنس الهعمـ عمى 

 ( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية.0.05لقيـ )ت( عمييا اكبر هف )

 نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصيا: 2.2.4

بيف هتكسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير الهؤىؿ العمهي 

 لمهعمـ.
 ( يبيف النتائج7.4( كالجدكؿ )ANOVAلفحص الفرضية استخدـ تحميؿ التبايف األحادم )
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حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في  نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ  (7.4الجدول )
 الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير الهؤىؿ العمهي لمهعمـ

 هصدر التبايف الهجاؿ
هجهكع هربعات 

 االنحراؼ
 درجات الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة 
 )ؼ(

هستكل 
 الداللة

 البيئة الهادية لمهدرسة

 886. 2 1.772 بيف الهجهكعات
1.528 
 

.220 
 

 174 100.940 الهجهكعاتداخؿ 
.580 

 176 102.713 الهجهكع

البيئة الهعنكية لمهدرسة 
 )الهناخ الهدرسي(

 314. 2 628. بيف الهجهكعات
.631 
 

.533 
 

 174 86.611 داخؿ الهجهكعات
.498 

 176 87.239 الهجهكع

 البيئة التعميهية التعمهية

 386. 2 772. بيف الهجهكعات
.671 
 

.512 
 

 174 99.983 داخؿ الهجهكعات
.575 

 176 100.754 الهجهكع

 الدرجة الكمية

 435. 2 871. بيف الهجهكعات
.976 
 

.379 
 

 174 77.586 داخؿ الهجهكعات
.446 

 176 78.456 الهجهكع

 ANOVA(0.05داؿ إحصائيا عند هستكل )
( السػػػابؽ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد هسػػػتكل الداللػػػة 7.4يتبػػػيف هػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

(α≤0.05)  حػكؿ درجػة تػكفر هعػايير الجػكدة فػي الهػدارس الحككهيػة استجابات أفػراد عينػة الدراسػة في
كالخاصػػة تبعػػػا لهتغيػػػر الهؤىػػػؿ العمهػػػي لمهعمػػػـ عمػػػى جهيػػع الهجػػػاالت كعمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة حيػػػث كػػػاف 

 ( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية.0.05عمييا اكبر هف )هستكل الداللة لقيـ )ت( 
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 نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصيا: 3.2.4

بيف هتكسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير هستكل الهدرسة 

 التي يعهؿ بيا الهعمـ.

 ( يبيف النتائج : 8.4( كالجدكؿ رقـ )tلفحص الفرضية تـ استخداـ اختبار )

 لمدرسةنتائج اختبار )ت( تبعًا لمتغير مستوى ا (8.4جدول رقم )

 البعد رقم
 ثانوي أساسي

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 142. -1.474- 69626. 3.3882 87823. 3.2093 البيئة الهادية لمهدرسة 1

 140. -1.484- 66602. 3.7500 76851. 3.5840 البيئة الهعنكية لمهدرسة )الهناخ الهدرسي( 2

 121. -1.558- 72634. 3.6796 80568. 3.4923 التعمهيةالبيئة التعميهية  3

 096. -1.675- 62312. 3.6059 74034. 3.4285 الدرجة الكمية 

 (0.05داؿ إحصائيا عند هستكل الداللة )
( السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 8.4يتبيف هف الجدكؿ رقـ )

(α≤0.05)  حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية استجابات أفراد عينة الدراسة في
كالخاصة تبعا لهتغير هستكل الهدرسة التي يعهؿ بيا الهعمـ عمى جهيع الهجاالت كعمى الدرجة الكمية 

 ( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية.0.05حيث كاف هستكل الداللة لقيـ )ت( عمييا اكبر هف )
 

 نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصيا:  4.2.4

بيف هتكسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير سنكات الخبرة 

 لمهعمـ.
 ( يبيف النتائج9.4( كالجدكؿ )ANOVAاألحادم )لفحص الفرضية استخدـ تحميؿ التبايف 
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نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في  (9.4الجدول )
 الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير سنكات الخبرة لمهعمـ

 هصدر التبايف الهجاؿ
هجهكع هربعات 

 االنحراؼ
 درجات الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة 
 )ؼ(

هستكل 
 الداللة

 البيئة الهادية لمهدرسة

 031. 2 062. بيف الهجهكعات
.053 
 

.949 
 

 590. 174 102.651 داخؿ الهجهكعات

 176 102.713 الهجهكع 

البيئة الهعنكية لمهدرسة 
 )الهناخ الهدرسي(

 285. 2 569. بيف الهجهكعات
.571 
 

.566 
 

 498. 174 86.670 داخؿ الهجهكعات

 176 87.239 الهجهكع 

 البيئة التعميهية التعمهية

 253. 2 506. بيف الهجهكعات
.439 
 

.645 
 

 576. 174 100.248 داخؿ الهجهكعات

 176 100.754 الهجهكع 

 الدرجة الكمية

 134. 2 268. بيف الهجهكعات
.298 
 

.743 
 

 449. 174 78.189 داخؿ الهجهكعات

 176 78.456 الهجهكع 

 ANOVA(0.05داؿ إحصائيا عند هستكل )
( السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 9.4يتبيف هف الجدكؿ رقـ )

(α≤0.05)  حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية استجابات أفراد عينة الدراسة في
الخبرة لمهعمـ عمى جهيع الهجاالت كعمى الدرجة الكمية حيث كاف هستكل كالخاصة تبعا لهتغير سنكات 

 ( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية.0.05الداللة لقيـ )ت( عمييا اكبر هف )
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 نتائج فحص الفرضية الخامسة التي نصيا: 5.2.4

بيف هتكسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 
الهعمهيف حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير تخصص 

 الهعمـ.

 ( يبيف النتائج:10.4( كالجدكؿ رقـ )tلفحص الفرضية تـ استخداـ اختبار )

 نتائج اختبار )ت( تبعًا لمتغير تخصص المعمم (10.4جدول رقم )

 البعد رقم
 عموم عممية إنسانيةعموم 

 الداللة )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 013. -2.496- 69016. 3.4914 79660. 3.2060 البيئة الهادية لمهدرسة 1

 316. -1.005- 63558. 3.7560 75128. 3.6485 البيئة الهعنكية لمهدرسة )الهناخ الهدرسي( 2

 574. -563.- 70824. 3.6541 79342. 3.5893 البيئة التعميهية التعمهية 3

 133. -1.510- 60780. 3.6338 70527. 3.4813 الدرجة الكمية 

 (0.05داؿ إحصائيا عند هستكل الداللة )
( السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة 10.4يتبيف هف الجدكؿ رقـ )

(α≤0.05)  حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة في الهدارس الحككهية استجابات أفراد عينة الدراسة في
( كعمى الدرجة الكمية حيث كاف هستكل 3، 2كالخاصة تبعا لهتغير تخصص الهعمـ عمى الهجاؿ )

( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية، ككجدت فركؽ هعنكية عمى 0.05الداللة لقيـ )ت( عمييا اكبر هف )
( كبيذا نرفض الفرضية 0.05كؿ حيث كاف هستكل الداللة لقيـ )ت( عمييا اصغر هف )الهجاؿ األ

 الصفرية، كظيرت النتائج لصالح عمكـ عمهية.
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات 1.5
كفي ىذا الفصؿ سيتـ هناقشة النتائج التي تكصؿ  تناكؿ الفصؿ الرابع نتائج الدراسة بشكؿ كاضح،

الهدارس درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في إلييا كالتي كاف اليدؼ هنيا 
، كالعالقة بينيا كبيف كؿ هف الهتغيرات )الجنس،  الخاصة في راـ اهلل كالبيرة هف كجية نظر الهعمهيف

الهؤىؿ العمهي، هستكل الهدرسة، سنكات الخبرة، التخصص(، كتسييالن لذلؾ فقد قاهت الباحثة 
هنبثقة عف نتائج بهناقشتيا كفقان لنفس الترتيب كفي نياية الفصؿ كضع هجهكعة هف التكصيات ال

 الدراسة.

هعمهي كهعمهات الهدارس الخاصة في هحافظة راـ اهلل كالبيرة في العاـ  تككف هجتهع الدراسة هف
( فقرة هكزعة إلى ثالثة هحاكر، أجريت الدراسة 69، اشتهمت االستبانة عمى )2015/2016الدراسي 

 ( هف الهعمهيف كالهعمهات.177عمى عينة قكاهيا )

 ئج المتعمقة بالسؤال الرئيس الذي نصو:أواًل: النتا

ما درجة توفر معايير الجودة التعميمية في البيئة المدرسية في المـدارس الخاصـة فـي رام اهلل والبيـرة 
 من وجية نظر المعممين ؟

أف الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير الهعمهػػيف كالهعمهػػات نحػػك درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة بينػػت نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ 
في البيئػة الهدرسػية فػي الهػدارس الخاصػة فػي راـ اهلل كالبيػرة كانػت هتكسػطة، بداللػة الهتكسػط  التعميهية

(، كتعزك الباحثة ىذه النتيجػة إلػى إدراؾ الهعمهػيف كالهعمهػات بػأف درجػة تػكافر هعػايير 3.54الحسابي )
جػػػة أقػػػؿ فػػػي البيئػػػة الجػػػكدة التعميهيػػػة تكػػػكف بالهقػػػاـ األكؿ فػػػي البيئػػػة الهاديػػػة كالهعنكيػػػة لمهدرسػػػة، كبدر 

 التعميهية لمهدرسة.
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 وكانت النتائج عمى المحاور:

 المحور األول: )البيئة المادية في المدرسة(   1.1.5

بينػػت نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ أف الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير الهعمهػػيف كالهعمهػػات نحػػك درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة 
(، كتعػػزك 3.32هتكسػػطة، بداللػػة هتكسػػط االسػػتجابة )التعميهيػػة فػػي البيئػػة الهاديػػة فػػي الهدرسػػة كانػػت 

الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى تػػكافر أجيػػزة آهػػاف كسػػالهة لمعػػاهميف كالطػػالب فػػي الهدرسػػة، كفػػي الهقابػػؿ أف 
الشػػػكارع الهحيطػػػة بهكقػػػع الهدرسػػػة غيػػػر آهنػػػة هػػػف أخطػػػار الهػػػركر بالدرجػػػة الهطمكبػػػة، ككػػػذلؾ أعػػػداد 

تناسػب بالشػػكؿ الهطمػكب هػػع أعػداد الهتعمهػػيف، ككػذلؾ تتػػكفر كهسػاحات كتجييػػزات الغػرؼ الصػػفية ال ت
التجييزات الالزهة لمتعاهؿ هع اإلصابات الخفيفة في الهدرسة، كفي الهقابػؿ ال يراعػي الهبنػى الهدرسػي 

 هتطمبات ذكم االحتياجات الخاصة بالشكؿ الهطمكب.

حصيؿ الطالب كجكدة الهبنى دلت نتائج الدراسة عمى أف ىناؾ عالقة ارتباطية كاضحة بيف ارتفاع ت
 .الهدرسي، كذلؾ بالنسبة لصحة الطالب

 (البيئة المعنوية في المدرسة )المناخ المدرسي()المحور الثاني:  2.1.5

بينػػت نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ أف الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير الهعمهػػيف كالهعمهػػات نحػػك درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة 
الهدرسػػة )الهنػػاخ الهدرسػػي( كانػػت هرتفعػػة، بداللػػة هتكسػػط االسػػتجابة التعميهيػػة فػػي البيئػػة الهعنكيػػة فػػي 

(، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الهدرسة تطبؽ القكانيف كالمكائح بها يحقؽ فعالية الهدرسة، 3.69)
ككػػذلؾ تػػكفر اإلرشػػاد كالتكجيػػو لمتالهيػػذ، ككػػذلؾ تػػكفر جػػّك تربػػكم يسػػاعد عمػػى اإلنجػػاز كاإلنتػػاج، كتقػػكـ 

سػػػة بتنهيػػػة الهيػػػارات لػػػدل الطػػػالب بالشػػػكؿ الهطمػػػكب، أهػػػا بالنسػػػبة لمعػػػاهميف فػػػي الهدرسػػػة فػػػإنيـ الهدر 
يمتزهكف بأخالقيات الهينة ككذلؾ سمككيـ يتسـ بالتقيد بأنظهة الهدرسة كالنزاىة في العهػؿ، ككػذلؾ فػإف 

ة ألكليػػػاء الهدرسػػػة تتطبػػػؽ آليػػػات تشػػػجع أكليػػػاء األهػػػكر عمػػػى االتصػػػاؿ الهسػػػتهر بيػػػا ههػػػا تتػػػيح الفرصػػػ
 األهكر لهتابعة أبنائيـ.

(، حيث أظيرت النتائج أف أىـ أبعاد 2007كقد اتفقت ىذه الدراسة هع بعض نتائج دراسة )العتبي، 
 الهناخ الهدرسي ذات العالقة باإلدارة الهدرسية تهثمت في الحرص عمى تطبيؽ األنظهة كالمكائح.
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 (التعمميةالبيئة التعميمية )المحور الثالث:  3.1.5

بينػػت نتػػائج ىػػذا السػػؤاؿ أف الدرجػػة الكميػػة لتقػػدير الهعمهػػيف كالهعمهػػات نحػػك درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة 
(، 3.617التعميهية في البيئة التعميهية التعمهيػة فػي الهدرسػة كانػت هرتفعػة، بداللػة هتكسػط االسػتجابة )

هػػف أسػػباب الغيػػاب هػػف خػػالؿ تػػكفير  كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الهدرسػػة تتخػػذ إجػػراءات لمحػػد
، ككػذلؾ فػػإف الهدرسػػة تطبػػؽ نظاهػػان لهتابعػػة أداء الهعمهػػيف نظػاـ لرصػػد أسػػباب حػػاالت الغيػػاب الهرتفعػػة

 كتقػػكيهيـ كفػػي الهقابػػؿ تقػػـك بتشػػجيعيـ عمػػى التنهيػػة الهينيػػة الهسػػتداهة هػػف خػػالؿ كجػػكد خطػػة هفعمػػة،
بػراهج  ية بهختمؼ أنكاعيا كهجاالتيا، كتقػـك بتػكفيرتدعـ األنشطة الصفية كالالصفككذلؾ فإف الهدرسة 

 تعكض الطالب عمهيان في حاؿ غياب أحد أفراد الييئة التدريسية.

 ثانيًا: النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة:

فػي  )الجػنس، الهؤىػؿ العمهػي، هسػتكل الهدرسػة، سػنكات الخبػرة، التخصػص(ىؿ يكجػد عالقػة لكػؿ هػف 
درجػة تػكفر هعػايير الجػكدة التعميهيػة فػي البيئػة الهدرسػية فػي الهػدارس  استجابة أفراد عينة الدراسػة نحػك

 ؟ الخاصة في راـ اهلل كالبيرة هف كجية نظر الهعمهيف

 تهت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الثاني هف خالؿ فحص الفرضيات اآلتية:

 نتائج الفرضية األولى:مناقشة  4.1.5

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة =  0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )ال تكجد 
نحك درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في راـ اهلل كالبيرة 

 هف كجية نظر الهعمهيف, تعزل لهتغير الجنس.

اسػتجابات أفػراد عينػة فػي  (α≤0.05)يتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد هسػتكل الداللػة 
حػػكؿ درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة فػػي الهػػدارس الحككهيػػة كالخاصػػة تبعػػان لهتغيػػر الجػػنس عمػػى الدراسػػة 

هػػػف  ( عمييػػػا أكبػػػر0.797جهيػػػع األبعػػػاد كعمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة حيػػػث كػػػاف هسػػػتكل الداللػػػة لقػػػيـ )ت( )
( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اختالؼ الجنس ال يؤثر فػي 0.05)

اتجاىػػات الهفحكصػػيف نحػػك أسػػئمة الدراسػػة، كبالتػػالي فػػإف اتجاىػػات الهعمهػػيف كالهعمهػػات هتشػػابية كػػكف 
 آلخر.تطبيؽ هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية ال تقتصر عمى جنس دكف ا
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(، حيث أظيرت النتائج عف 2001كقد اتفقت ىذه الدراسة هع بعض نتائج دراسة )فاطهة أبك عبده، 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ إدارة الجكدة تعزل لهتغير الجنس، ككذلؾ دراسة 

جكدة ( حيث أظيرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان نحك كاقع 2012)الطيطي كجبر، 
( حيث أظيرت النتائج عف عدـ 2007التعميـ تعزل لهتغير الجنس، ككذلؾ دراسة )رجاء العسيمي، 

كجكد فركؽ دالة إحصائيان نحك فعالية أداء الهدرسة باستخداـ هعايير الجكدة تعزل لهتغير الجنس، 
يان نحك ( حيث أظيرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائ2007ككذلؾ دراسة )عناية خضير، 

 درجة هعرفة كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاهمة تعزل لهتغير الجنس.

 

 نتائج الفرضية الثانية:مناقشة    5.1.5

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة =  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
الهدارس الخاصة في راـ اهلل كالبيرة نحك درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في 

 هف كجية نظر الهعمهيف, تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي.

اسػتجابات أفػراد عينػة فػي  (α≤0.05)يتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد هسػتكل الداللػة 
العمهػػي حػكؿ درجػة تػػكفر هعػايير الجػكدة فػػي الهػدارس الحككهيػة كالخاصػة تبعػػان لهتغيػر الهؤىػؿ الدراسػة 

( عمييػا أكبػر هػف 0.379عمى جهيع األبعاد كعمى الدرجة الكمية حيث كػاف هسػتكل الداللػة لقػيـ )ت( )
( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية، كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى أف اخػتالؼ الهؤىػؿ العمهػي ال 0.05)

التعميهيػػة فػػي البيئػػة  يػػؤثر فػػي اتجاىػػات الهفحكصػػيف نحػػك أسػػئمة الدراسػػة، كػػكف تطبيػػؽ هعػػايير الجػػكدة
 الهدرسية يعتهد بالهقاـ األكؿ عمى تكافر الجك الهناسب لتطبيقيا ككذلؾ قدرة الهعمـ عمى تطبيقيا.

(، حيث أظيرت النتائج عف 2001كقد اتفقت ىذه الدراسة هع بعض نتائج دراسة )فاطهة أبك عبده، 
زل لهتغير الهؤىؿ العمهي، ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ إدارة الجكدة تع

( حيث أظيرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان نحك كاقع 2012دراسة )الطيطي كجبر، 
( حيث أظيرت النتائج 2007جكدة التعميـ تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي، ككذلؾ دراسة )عناية خضير، 

إدارة الجكدة الشاهمة تعزل لهتغير  عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان نحك درجة هعرفة كتطبيؽ
 الهؤىؿ العمهي.
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 نتائج الفرضية الثالثة:مناقشة   6.1.5

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة =  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
راـ اهلل كالبيرة نحك درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في 

 هف كجية نظر الهعمهيف, تعزل لهتغير هستكل الهدرسة.

اسػتجابات أفػراد عينػة فػي  (α≤0.05)يتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد هسػتكل الداللػة 
حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة فػي الهػدارس الحككهيػة كالخاصػة تبعػان لهتغيػر هسػتكل الهدرسػة الدراسة 

( عمييػا أكبػر هػف 0.096األبعاد كعمى الدرجة الكمية حيث كػاف هسػتكل الداللػة لقػيـ )ت( )عمى جهيع 
( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اختالؼ هسػتكل الهدرسػة ال 0.05)

بيئػػة يػػؤثر فػػي اتجاىػػات الهفحكصػػيف نحػػك أسػػئمة الدراسػػة، كػػكف تطبيػػؽ هعػػايير الجػػكدة التعميهيػػة فػػي ال
الهدرسػػية يعتهػػد بالهقػػاـ األكؿ عمػػى هػػدل تػػكافر اإلهكانيػػات كالهسػػتمزهات، كأف تطبيقيػػا ال يختمػػؼ هػػف 

 هرحمة ألخرل.

 نتائج الفرضية الرابعة:مناقشة   7.1.5

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة =  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في راـ اهلل كالبيرة  نحك درجة تكفر هعايير

 هف كجية نظر الهعمهيف, تعزل لهتغير سنكات الخبرة.

اسػتجابات أفػراد عينػة فػي  (α≤0.05)يتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد هسػتكل الداللػة 
س الحككهيػػة كالخاصػػة تبعػػان لهتغيػػر سػػنكات الخبػػرة حػػكؿ درجػػة تػػكفر هعػػايير الجػػكدة فػػي الهػػدار الدراسػػة 

( عمييػا أكبػر هػف 0.743عمى جهيع األبعاد كعمى الدرجة الكمية حيث كػاف هسػتكل الداللػة لقػيـ )ت( )
( كبيػػذا نقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية، كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف اخػػتالؼ سػػنكات الخبػػرة ال 0.05)

سػػئمة الدراسػػة، كػػكف تطبيػػؽ هعػػايير الجػػكدة التعميهيػػة فػػي البيئػػة يػػؤثر فػػي اتجاىػػات الهفحكصػػيف نحػػك أ
 الهدرسية يعتهد بالهقاـ األكؿ عمى إهكانيات كهيارات الهعمـ عمى تطبيؽ الجكدة كليس عمى خبرتو.

( حيث أظيرت النتائج عف عدـ 2007كقد اتفقت ىذه الدراسة هع بعض نتائج دراسة )رجاء العسيمي، 
ان نحك فعالية أداء الهدرسة باستخداـ هعايير الجكدة تعزل لهتغير سنكات كجكد فركؽ دالة إحصائي
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( حيث أظيرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة 2007الخبرة، ككذلؾ دراسة )عناية خضير، 
 إحصائيان نحك درجة هعرفة كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاهمة تعزل لهتغير سنكات الخبرة.

(، حيث أظيرت النتائج 2001تائج دراسة )فاطهة أبك عبده، كقد تعارضت ىذه الدراسة هع بعض ن
عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ إدارة الجكدة تعزل لهتغير سنكات الخبرة كلصالح فئة 

( حيث أظيرت النتائج عف كجكد 2012( سنكات، ككذلؾ دراسة )الطيطي كجبر، 5الخبرة أقؿ هف )
 جكدة التعميـ تعزل لهتغير سنكات الخبرة.فركؽ دالة إحصائيان نحك كاقع 

 

 نتائج الفرضية الخامسة:مناقشة  8.1.5

( في تقديرات أفراد عينة الدراسة = 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
كالبيرة نحك درجة تكفر هعايير الجكدة التعميهية في البيئة الهدرسية في الهدارس الخاصة في راـ اهلل 

 هف كجية نظر الهعمهيف, تعزل لهتغير التخصص.

اسػتجابات أفػراد عينػة فػي  (α≤0.05)يتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد هسػتكل الداللػة 
حكؿ درجة تكفر هعايير الجكدة فػي الهػدارس الحككهيػة كالخاصػة تبعػان لهتغيػر التخصػص عمػى الدراسة 

البيئة التعميهية التعمهية( كعمى الدرجة الكمية حيث كاف هسػتكل الداللػة  هجاؿ )البيئة الهعنكية لمهدرسة،
( كبيذا نقبؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة 0.05( عمييا أكبر هف )0.133لقيـ )ت( )

إلى أف اختالؼ التخصص ال يؤثر في اتجاىات الهفحكصيف نحك أسئمة الدراسػة، كػكف تطبيػؽ هعػايير 
 تعميهية في البيئة الهدرسية  ال يقتصر عمى تخصص بعينو.الجكدة ال

ككجػػػػدت فػػػػركؽ هعنكيػػػػة عمػػػػى هجػػػػاؿ )البيئػػػػة الهاديػػػػة لمهدرسػػػػة( حيػػػػث كػػػػاف هسػػػػتكل الداللػػػػة لقػػػػيـ )ت( 
( كبيػػذا نػػرفض الفرضػػية الصػػفرية، كظيػػرت النتػػائج لصػػالح عمػػـك 0.05( عمييػػا أصػػغر هػػف )0.013)

 عمهية.
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 التوصيات:  2.5

 الدراسة تـ التكصؿ إلى الهقترحات كالتكصيات اآلتية:في ضكء نتائج 

 .يراعى في الهبنى الهدرسي هتطمبات ذكم االحتياجات الخاصةالعهؿ عمى أف  .1

 .الهدرسة في خضراء ضركرة أف تتكفر هساحات .2

 )..بركدة، حرارة ، ( الخارجية الخصائص لعزؿ كافية الهبنى يجب العهؿ عمى أف تككف جدراف .3

 .الطمؽ اليكاء في بالمعب لمتعمـ أهاكف ضركرة أف تكفر الهدرسة  .4

 تستخدـ الهدرسة أساليب ديهقراطية في الحكار كالهناقشة في العهؿ.ضركرة أف  .5

 في الهدرسة. تكفير األجيزة كالهعدات الالزهة لألنشطة التربكيةيجب العهؿ عمى  .6

 .رسةتكفر الهرافؽ الصحية الصالحة لالستخداـ في الهدضركرة  .7

 تتكفر في  الهبنى الهدرسي هكاصفات االهف كالسالهةيجب أف  .8

 يجب العهؿ عمى أف يبعد الهبنى الهدرسي عف هصادر الضكضاء كالتشكيش . .9

 .الهركر أخطار هف آهنة الهدرسة بهكقع الهحيطة . ضركرة أف تككف الشكارع10
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 قائمة المصادر والمراجع   

 القرآن الكريم    

 عهاف : هكتبة الهجتهع العربي .. الجودة الشاممة في التعميم( .  2008إبراىيـ، لينا. ) -

 ( . 3(. لساف العرب ،بيركت: دار صادر ،ج)2003ابف هنظكر، هحهد .)  -

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في محافظة نابمس من ( . 2008)0أبك عبدك ، فاطهة  -
 . جاهعة النجاح ،نابمس ، رسالة هاجستير غير هنشكرة . وجية نظر المديرين فييا 

هجهكعة النيؿ العربية ،  .إدارة الجودة الشاممة في مجال الخدمات( . 2008أبك النصر، هدحت .) -
  القاىرة .

 ، االسكندرية: هكتبة الهعارؼ الحديثة.  تحديث اإلدارة التعميمية( . 2002أحهد ، إبراىيـ .) -

واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة (. 2008أحهد ، فاطهة عبد القادر .) -
.  لمديريات التربية والتعميم في محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والمعممات فييا

 جاهعة النجاح الكطنية ، نابمس .  

 . عهاف : هكتبة الهجتهع العربي لمنشر كالتكزيع .  اإلدارة التعميمية( . 2005أسعد ، كليد.)  -

( . أثر الهناخ التنظيهي عمى األداء الكظيفي لمعاهميف اإلدارييف  2010بحر ، يكسؼ ، كسكيرج ،أيهف .) -
 . 1214ص-1147( ص2(، عدد)18، الهجمد ) الجامعة اإلسالمية مجمة .في الجاهعة اإلسالهية بغزة  

 (. دار الفاركؽ ،الخطيب . 1ط ) . النظام المدرسي( . 2007برس، ككركيف .)  -

  . غزة : دار الهقداد اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق(. 2004البنا، هحهد، كالعاجز ، فؤاد .) -

. االسكندرية : دار  لجودة الشاممة في اإلدارة التعميمية والمدرسيةا(. 2006.) ،شمداكمالبيالكم، حسف -
  الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر .

بحث مقدم لمجمعية السعودية لمعموم التربوية (. الجكدة في هدارس التعميـ العاـ . 1427البربرم، ىند ،) -
 .والنفسية
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( . كاقع جكدة التعميـ في الهدارس األساسية الحككهية في 2012هعيف ، الطيطي، هحهد .) جبر، -
هديريات التربية كالتعميـ في فمسطيف كهتطمبات تطبيقيا هف كجية نظر الهشرفيف التربكييف كاإلدارات 

 .  34-1( ، ص1(،عدد)14، غزة ، سمسمة العمـك اإلنسانية ، هجمد ) مجمة جامعة األزىرالهدرسية . 

 عهاف : دار كائؿ لمنشر . . إدارة الجودة الشاممة مفاىيم وتطبيقات(. 2004جكدة ، هحفكظ .)  -

االسكندرية : دار الكفاء لمطباعة  . المتطمبات التربوية لتحقيق الجودة التعميمية( .  2002جكيمي، هيا. ) -
 كالنشر . 

( . 2. ط): النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسةإدارة بيئة التعميم والتعمم ( . 2001حجي، أحهد .)  -
  .دار الفكر  :القاىرة 

إدارة الجودة الشاممة من المستيمك إلى المستيمك، (: 2004الفضؿ، هؤيد ،الطائي ، يكسؼ.)  -
 .الكراؽ، 1ط

الجة ( . أثر الهناخ الهدرسي كالضغكط الكاقعة عمى الهعمـ عمى تدخمو في هع2000حسانيف،اعتداؿ .)  -
( ،ص 24( ، العدد )1التربية كعمـ النفس ، الهجمد ) . مجمة كمية التربيةالهشكالت السمككية لمتالهيذ . 

 ، جاهعة عيف شهس .  596ص-527

المدرسة الفاعمة ودورىا في تحقيق سمات البيئة التعميمية (.  2008حمس، داكد ، كشمداف، فايز.) -
 .   نظر معممي المرحمة الثانوية المشجعة عمى االنضباط السموكي من وجية

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( . 2008الخالدم ، أحهد .) -
 . جاهعة أـ القرل ، هكة الهكرهة . مدينة مكة المكرمة وعالقتيا بالروح المعنوية لممعممين من وجية نظرىم

معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاممة في مديريات التربية والتعميم واقع (. 2007خضير ، عناية .) -
 جاهعة النجاح الكطنية ، نابمس .   من وجية نظر العاممين فييا .

جدارا لمكتاب . المدرسة المجتمعية وتعميم المستقبل( .  2006الخطيب ،أحهد ،الخطيب ، رداح . )   -
 العالهي ، عالـ الكتب الحديث . 
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القصيـ ، كرقة عهؿ  .معايير جودة المدرسة الفعالة في ضوء منحى النظم( . 1428،السيد .)الخهيسي  -
 هقدهة لمقاء السنكم الرابع عشر لمجهعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية. 

 دار صفاء.   :عهاف .(1ط) .إدارة الجودة الشاممة وخدمة العمالء ( . 2008الدرادكة ، هأهكف . )  -

. دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ ( 2008رباح ،ساهي .) -
 . الجاهعة اإلسالهية ، غزة . التنظيمي بمدارسيم وسبل تطويره 

 .  الصحة والبيئة المدرسية في القدس( . 2009الريهاكم ، هحهد .) -

المدارس بالروح المعنوية لمعممات المرحمة عالقة النمط القيادي لمديرات (. 2008الزىراني، نكرة .) -
 . ،جاهعة أـ القرل ، هكة الهكرهة ،رسالة هاجستير غير هنشكرة . االبتدائية بمحافظة جدة

(. الجكدة الشاهمة في التعميـ كأسكاؽ العهؿ في الكطف العربي . القاىرة ، هجهكعة 2003الزكاكم ، خالد .) -
 النيؿ . 

عهاف: دار  .(1ط). الجودة في التعميم دراسات تطبيقية( : 2008د ، سكسف .)الزيادات ، هحهد ،ك هجي -
 صفاء. 

 . 1.ط إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي( . 2007الساهرائي ، هيدم .) -

 (. دار الهناىج . 1ط) .الصحة والسالمة في البيئة المدرسية( . 2007السبكؿ ،خالد .) -

دراسة تقيمية لممدارس الحكومية الخضراء في الضفة الغربية . جامعة النجاح (. 2014.)سعادة ، بسهة -
 ، نابمس ، رسالة هاجستير غير هنشكرة .  الوطنية

إدراك البيئة المدرسية لدى طالب التعميم الميني والفني وعالقتو بمشكالتيم (. 2015سعد، هريـ .) -
 . . جاهعة دهشؽ ، دهشؽ السموكية والدراسية 

تطوير اإلدارة المدرسية في التعميم االبتدائي في ضوء إدارة الجودة (. 2003سفياف ، ىيا .) -
 . جاهعة عيف شهس ، القاىرة ، رسالة هاجستير غير هنشكرة .  الشاممة
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مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات (. 2012سكيؾ ، ساهية ، الهزيف ، سميهاف .) -
. بحث هقدـ إلى الهؤتهر  نظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيراتالفمسطينية من وجية 

 الدكلي لمتعميـ العالي في الكطف العربي .  

البيئة المدرسية من وجية نظر مديري ومديرات المدارس األساسية ( : 1998سمهي ، جياد . )  -
 جاهعة النجاح الكطنية ، نابمس . .. رسالة هاجستيرغير هنشكرة العميا ومساعدييم في محافظات غزة 

السموك القيادي وعالقتو بالمناخ المنظمي لدى مديري المدارس الحكومية ( . 2009سميـ ، أشرؼ .)  -
 جاهعة النجاح الكطنية . الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجية نظر معممييم

 نابمس . 

ليبيا، كرقة عهؿ قدهت في الهمتقى  .المدرسي الجيد  مواصفات المبنى( . 2012الشبمي ، فتحية. )   -
  .الكطني األكؿ لمتربية كالتعميـ

( . أثر تفاعؿ الدافع الهعرفي كالبيئة الهدرسية عمى كؿ هف التحصيؿ 1999شعمة ،الجهيؿ .) -
، ( 52، عدد)مجمة عمم النفس الدراسي كاالتجاه نحك الدراسة لدل طالب الهدرسة الثانكية الصناعية .

 .  61-46ص 

 هؤسسة حكرس الدكلية . .  TQMإدارة الجودة الشاممة ( .  2008الصيرفي ، هحهد .)  -

 (،الكراؽ 1.ط)إدارة الجودة الشاممة من المستيمك إلى المستيمك(.2004الطائي،يكسؼ،كالفضؿ،هؤيد.)-

جاهعة الهمؾ مباني مدارس التعميم العام لمبنات في محافظة األحساء.  (. 2007الطاىر ، غادة.) -
 سعكد ،الرياض ، رسالة هاجستير غير هنشكرة . 

تصورات معمارية لتطوير البناء المدرسي في األردن في ضوء مبادئ ( . 2009طبيمة ، عايدة .)  -
 ردنية ،عهاف . . رسالة دكتكراه ، الجاهعة األ التصميم التربوي لمدرسة المستقبل

 .  العوامل المدرسية المؤدية إلى الرسوب في المرحمة المتوسطة(.1999الطريفي ، سعكد .) -

(. 1ط) .الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد( .  2006طعيهة ،رشدم . )  -
  دار الهسيرة.:  عهاف
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 عهاف: دار كائؿ لمنشر. .( 3. ط ) مفاىيم وآفاق اإلدارة التعميمية( . 2006الطكيؿ ،ىاني.) -

 . عهاف : اليازكرم .   الديمقراطية المدرسية(.2008عاهر،طارؽ ،كهحهد، ربيع .) -

المناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء المعممين بمراحل التعميم العام، (. 2007العتيبي ، هحهد .) -
 ياض ،الههمكة العربية السعكدية . جاهعة نايؼ العربية لمعمـك األهنية ، الر 

  ، دار الهسيرة.1ط. اإلدارة التربوية( .2007العجهي ، هحهد ، حسنيف .)   -

 . األردف ، دار الفكر .  إدارة وتخطيط المدرسة االبتدائية(. 2010العجهي ، هحهد حسنيف.) -

  الجودة الشاممة .تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير ( .  2008عزب ،هحسف . )  -

(، إثراء 1. ط) إدارة الجودة الشاممة مدخل استراتيجي تطبيقي(. 2010العزاكم ، هحهد .) -
 ،األردف. 

( . ثقافة الجكدة الشاهمة بهدارس التعميـ العاـ عمى ضكء تطبيؽ نظاـ ضهاف  2011عشيبة، فتحي .)  -
 ( ،69( ، عدد )18،هجمد ) مجمة مستقبل التربية العربيةجكدة التعميـ كاالعتهاد . 

 . 53ص-11ص

 هعايير ضكء في العربية السعكدية بالههمكة التعميـ نظاـ لتطكير هقترح تصكر  (.2000.) نادية عمي،  -
 لمتعميـ العربي الهركز 53ص -22( ،ص27العدد ) : القاىرة. العربية التربية مستقبل مجمة .الشاهمة الجكدة
 .كالتنهية

 .عهاف :دار الشركؽ . إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية( : 2004عميهات ،صالح .) - 

بعض متغيرات البيئة المدرسية وعالقتيا بإثراء الموىبة لدى طالب المرحمة ( .  2002عهر ،عهرك . )  -
 . 723ص-717، ص2، عدد 1، هجمد  2هجمة البحث التربكم ، ج  .الثانوية 

أىم العوامل المؤثرة في فاعمية أداء مديري المدارس االبتدائية في (. 1997ي، عبد الرحهف .)العكيرض -
 جاهعة الهمؾ سعكد ،الرياض .  منطقة الرياض التعميمية .
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فاعمية إدارة مديرة المدرسة اإلبتدائية بالمنطقة الشرقية في ضوء معايير إدارة (. 2001الغناـ ، نعيهة .)  -
  . جاهعة البحريف ، الدكحة، رسالة هاجستير غير هنشكرة . الجودة الشاممة 

  . ،عهاف : دار الشركؽ الجودة في التعميم( .  2008الفتالكم ، سييمة . )   -

 . اليكنسكك . السالمة العامة في المددارس( . 2009فمسطيف ، كزرارة التربية كالتعميـ العالي .) -

االسكندرية:  ."معجم مصطمحات التربية لفظًا واصطالحاً . "(2004فميو، فاركؽ، كالزكي، أحهد. )  -
 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر . 

السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات (.  2005فميو، فاركؽ ، عبد الهجيد ، ) السيد هحهد ( . ) -
 . عهاف .. الهسيرة لمنشر .التعميمية 

(. السالهة العاهة في الهدارس ،بتهكيؿ هف المجنة 2009فمسطيف ، كزارة التربية كالتعميـ العالي .) -
 الكطنية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )يكنسكك ، راـ اهلل . 

العوامل المدرسية المؤدية إلى قصور أداء المعممين في (. 1998القحطاني، كىؼ عمي .) -
 . جاهعة الهمؾ سعكد ، الرياض . لرياضالمدارس االبتدائية بمدينة ا

احتياجات تطوير البيئة المادية في المدارس االبتدائية بمحافظات غزة (. 2014القزاز ، عبير .) -
  . الجاهعة اإلسالهية ، غزة : رسالة هاجستير غير هنشكرة .في ضوء المعايير الدولية 

 ( ، عهاف : دار الشركؽ . 1. ط) رسيأساسيات عمم النفس المد(. 1993نادية .) القطاهي ،  -

درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة في تعميم وتدريب طمبة مركز ( . 2013قطيـ ، عمي عبد الصقر .)  -
 . رسالة هاجستير غير هنشكرة .  إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكويت من وجية نظر المعممين والمدربين

 ( .عهاف: دار الهناىج.  1ط) . رة الجودة في التربية والتعميم العاليفمسفة إدا( .2011القيسي، ىناء. )  -

 ( القاىرة .  1ترجهة عبد اهلل شحاتة، ط ) .مدير المدرسة ودوره في تطوير التعميم (. 2001كاربنتر،جاف.)  -

  هطابع دار الشركؽ. .الدكحة: السموك التنظيمي( . 1998الكبيسي ، عاهر .) -
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بيئة تعميمية متعددة األغراض لتدريس مادة التربية الفنية في مدارس المرحمة (. 2007الكناني ، هاجد .) -
 .  414 -391( ، ص52. جاهعة بغداد ،عدد )الثانوية 
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 (1الممحق رقم )

 االستبانة في صورتيا األولية 

 جامعة القدس 

 كمية الدراسات العميا

 أختي الهعمهة    /أخي الهعمـ 

 تحية طيبة كبعد ،،،

" واقع البيئة المدرسية في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة في ضوء يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف 
استكهاال لمحصكؿ عمى درجة الهاجستير في  وجية نظر المعممين "معايير الجودة التعميمية من 

  .اإلدارة التربكية هف جاهعة القدس

( في الهكاف الهناسب ، عمها بأف ₓيرجى تعبئة االستبانة بكؿ صدؽ كهكضكعية كذلؾ بكضع إشارة )
 الهعمكهات التي تقدهيا ستبقى سرية كتستخدـ فقط ألغراض البحث العمهي .

 حسف تعاكنكـ هعنا لها فيو خير البحث التربكم .شاكرة لكـ 

 الباحثة : هناىؿ هحهد جهيؿ أبكالرب

 أبك ديس    جاهعة القدس
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 ( في الهكاف الهناسب ₓأكال : هعمكهات عاهة : ضع إشارة )

 انثى □ذكر                    □  الجنس :          -1

 هاجستير فأعمى □بكالكريكس            □دبمـك هتكسط          □   الهؤىؿ العمهي   -2

 ثانكم  □أساسي                   □  هستكل الهدرسة  -3

 سنكات 10أكثر هف  □سنكات   10 -5هف  □سنكات      5أقؿ هف  □  سنكات الخبرة   -4

 التخصص :        عمكـ إنسانية                        عمكـ عمهية   -    5

 

 أهاـ كؿ بند هف البنكد اآلتية كفقا لدرجة تكفر هضهكنو في هدرستؾ )×( : يرجى كضع إشارة ثانيا
 

 
 البند

 
جدا مؤشرات الجودة التعميمية

ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف
من

 جدا

 المجال األول : البيئة المادية في المدرسة
تّتبع الهدرسة أساليب تحقؽ النظافة كاإلحساس  1

 بالجهاؿ.
     

تتكفر في الهدرسة بيئة تتسـ باألهف  لمعاهميف  2
 كالطالب.

     

الشكارع الهحيطة بهكقع الهدرسة آهنة هف  3
 أخطار الهركر. 

     

تكظؼ الهدرسة الهكارد البشرية لتحقيؽ نكاتج  4
التعمـ التبعد الهدرسة عف أهاكف 
 الضكضاء)الكرش ، الهصانع ...

     

يسيؿ استخداـ الههرات داخؿ الهدرسة هف قبؿ  5
 الزكار. 

     

      تكجد هساحات خضراء في الهدرسة. 6
     التصهيـ الهعهارم لهبنى الهدرسة يناسب  7
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 كظيفتيا. 
تقمؿ نكافذ الهبنى اختراؽ أشعة الشهس لقاعات  8

 الهبنى . 
     

النكافذ كافية لإلضاءة الطبيعية لمهبنى دكف  9
 الحاجة لإلضاءة الصناعية .

     

جدراف الهبنى الخارجية كافية لعزؿ الخصائص  10
 الخارجية )حرارة،بركدة(.

     

يسهح هكقع الهدرسة بهركنة تكزيع الهباني  11
 الهدرسية كالساحات .

     

      تصهيـ الهدخؿ الرئيسي لمهدرسة جذاب . 12
يسيؿ كصكؿ التالهيذ لهداخؿ أك هخارج  13

 الهدرسة. 
     

يكجد خطة هفعمة لتطكير هيارات األهف  14
 كالسالهة لمعاهميف. 

     

يستكفي الهبنى الهدرسي هكاصفات األهف  15
 كالسالهة لمعاهميف .

     

تتناسب أعداد الغرؼ الصفية في الهدرسة هع  16
 أعداد الهتعمهيف . 

     

تتناسب هساحات الغرؼ الصفية في الهدرسة  17
 هع أعداد الهتعمهيف . 

     

تتناسب تجييزات الغرؼ الصفية في الهدرسة  18
 هع خصائص نهك الهتعمهيف .

     

ؼ تساعد الههرات في كصكؿ التالهيذ إلى غر  19
  .كهرافؽ الهبنى الهدرسي بسيكلة 

     

تتناسب هساحة الساحات في الهدرسة هع  20
 خصائص الهتعمهيف . 

     

تتناسب تجييزات الساحات في الهدرسة هع  21
 خصائص الهتعمهيف . 

     

تتكفر في الهدرسة الهرافؽ الصحية الصالحة  22
 لالستخداـ . 
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يتكفر في الهدرسة حجرات هجيزة كهناسبة  23
 لمعاهميف بيا. 

     

في الهدرسة هختبرات هجيزة لتحقيؽ نكاتج  يتكفر 24
 التعمـ .

     

تتكفر التجييزات الالزهة لمتعاهؿ هع اإلصابات  25
 الخفيفة .

     

يراعى في الهبنى الهدرسي هتطمبات ذكم  26
 االحتياجات الخاصة .

     

يتكفر في الهدرسة أهاكف هجيزة لههارسة  27
 األنشطة التربكية الهختمفة .

     

يتكفر في الهدرسة هكتبة هجيزة هزكدة بهصادر  28
 هعرفة هتنكعة . 

     

تكفر الهدرسة األجيزة كالهعدات الالزهة  29
 لألنشطة التربكية . 

     

تكفر الهدرسة كسائط التعميـ اإللكتكني هع  30
 التكظيؼ . 

     

تتكفر في الهدرسة هختبرات هجيزة تجييزا يحقؽ  31
 نكاتج التعمـ . 

     

 المجال الثاني : البيئة المعنوية في المدرسة ) المناخ المدرسي (
      يمتـز العاهمكف في الهدرسة  الصدؽ في هعاهالتيـ. 32
      يمتـز الطالب في الهدرسة الصدؽ في هعاهالتيـ .  33
      يسكد الهدرسة جك هف االحتراـ الهتبادؿ . 34
      تكفر الهدرسة اإلرشاد كالتكجيو لمتالهيذ.   35
      يسكد التعاكف بيف أفراد الهجتهع الهدرسي. 36
      يتسـ سمكؾ العاهميف بالتقيد بأنظهة الهدرسة . 37
يتكفر لدل هجتهع الهدرسة جك تربكم يساعد عمى  38

 اإلنجاز كاإلنتاج. 
     

      العهؿ .يتسـ سمكؾ العاهميف بالنزاىة في  39
تكفر لمعاهميف فرص الهشكرة عمى الهستكييف النفسي  40

 كاالجتهاعي.
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تكفر لمتالهيذ فرص الهشكرة عمى الهستكييف النفسي  41

 كاالجتهاعي.
 

     

      يشارؾ العاهمكف في صنع القرارات الهدرسية.  42
تكجد أدكار هحددة كهسؤكليات كاضحة ياتـز بيا  43

 جهيع األطراؼ . 
     

      تتكفر قكانيف كظيفية كافية تحقؽ االستقرارلمعاهميف .   44
تطبؽ الهدرسة آليات تشجع أكلياء األهكر عمى  45

 االتصاؿ الهستهر بيا . 
     

      .تتيح الهدرسة فرصة ألكلياء األهكر لهتابعة أبنائيـ  46
تراعي الهدرسة تحقيؽ العدالة بيف العاهميف في  47

 الهدرسة . 
     

تستخدـ الهدرسة أساليب ديهقراطية في الحكار  48
 كالهناقشة في العهؿ . 

     

تحقؽ الهدرسة االستقرار النفسي لمعاهميف في  49
 الهدرسة .

     

      تنهي الهدرسة هيارات القيادة لدل الطالب . 50
      تقمؿ الهدرسة هف الدكر الرقابي عمى الهعمهيف .  51
      تعزز الهدرسة الهساندة بيف اإلدارة كالهعمهيف .  52
تطبؽ الهدرسة القكانيف كالمكائح بها يحقؽ فعالية  53

 الهدرسة . 
     

تطبؽ الهدرسة الصالحيات اإلدارية كالتنفيذية  54
 بالهدرسة . 

     

تطبؽ الهدرسة التشريعات كالقكانيف الخاصة بحقكؽ  55
 الطفؿ . 

     

تفعؿ الهدرسة دكر هجمس أكلياء األهكر في خدهة  56
 هصمحة الطالب . 

     

تكفر الهدرسة نظاها لتمقي الهقترحات كالشكاكل  57
 كالتعاهؿ هعيا . 
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تعهؿ الهدرسة عمى تحقيؽ رضا العاهميف كالهعنييف  58
 في األهر . 

     

      تدعـ الهدرسة الهتهيزيف هف العاهميف .  59
 المجال الثالث : البيئة التعميمية التعممية 

يقـك العاهمكف فييا بالتقكيـ الذاتي استنادا  60
 لهعايير هحددة في اإلدارة .

     

تدعـ الهدرسة األنشطة الصفية كالالصفية  61
 بهختمؼ أنكاعيا كهجاالتيا . 

     

      تتكفر في الهدرسة ثقافة صحية لدل العاهميف .  62
تقدـ الهدرسة تكعية لمهتعمهيف عف احتياطات  63

 األهف كالسالهة لتجنب التعرض لمهخاطر .
     

      يكجد جدكؿ دراسي يحقؽ تنظيـ العهؿ كاستقراره   64
      يكجد خطة هفعمة لمتنهية الهينية لمعاهميف. 65
تتكفر في الهدرسة براهج تعكض الطالب عمهيا  66

 في حاؿ غياب أحد أفراد الييئة التدريسية . 
     

تتيح الهدرسة فرصا هتكافئة لتحقيؽ التهيز  67
 لمجهيع . 

     

تتبع الهدرسة أساليب هتنكعة لهتابعة تقدـ جهيع  68
 التالهيذ دراسيا . 

     

تقدـ الهدرسة خدهات لإلرشاد التربكم  69
 لمهتعمهيف. 

     

تتيح الهدرسة لمطالب فرصا لمهشاركة في اتخاذ  70
 القرارات التي تخصيـ . 

     

يشارؾ الطالب في إدارة الهدرسة هف خالؿ  71
 لجاف طالبية .

     

تشجع الهدرسة أكلياء األهكر عمى طرح  72
 هقترحاتيـ لتحسيف البرناهج الدراسي اليكهي .

     

      تكفر الهدرسة فرصة اإلدارة الذاتية لمهعمهيف .  73
تكفر الهدرسة نظاها لرصد أسباب حاالت  74

 الغياب الهرتفعة . 
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تكفر الهدرسة نظاها لرصد أسباب حاالت  75
 التسرب . 

     

      تتخذ الهدرسة إجراءات لمحد هف أسباب التسرب   76
تدعـ الهدرسة نظاها لهتابعة تقدـ الهتعمهيف في  77

 ضكء نكاتج التعمـ الهستيدفة . 
     

تطبؽ الهدرسة نظاها لهتابعة أداء الهعمهيف  78
 كتقكيهيـ .

     

تشجع الهدرسة العاهميف عمى التنهية الهينية  79
 الهستداهة . 

     

تكظؼ الهدرسة الهكارد البشرية لتحقيؽ نكاتج   80
 التعمـ الهستيدفة .

     

تكفر الهدرسة أهاكف لمتعمـ بالمعب في اليكاء  81
 الطمؽ . 

     

يطبؽ الهعمهكف إجراءات تحقؽ هستكيات عالية  82
 لمطالب . 

     

      تتعاكف الهدرسة هع هؤسسات الهجتهع الهحمي .  83
تيتـ الهدرسة بهشاكة أكلياء األهكر في كضع  84

 تكقعات عالية ألداء األبناء . 
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 (2الهمحؽ رقـ  )

 أسهاء السادة هحكهي االستبانة  

 هكاف العهؿ االسـ الرقـ
 جاهعة القدس الهفتكحة أ . د هحهد شاىيف .1
 جاهعة الخميؿ  كهاؿ هخاهرةد.  .2
 هنطقة سمفيت التعميهية    د. خالد قركاني .3
 هددير هدارس نكر اليدل التطبيقية د. أحهد دراج .4
 جاهعة الخميؿ د. رجاء العسيمي .5
 جاهعة القدس أبك ديس د. عفيؼ زيداف .6
 التربية كالتعميـ أ. هؤهف دريدم .7
 القدس هديرية ضكاحي أ. نفيسة الحكت .8
هشرؼ قسـ الجكدة في هدارس نكر اليدل  أ. عبد اهلل سالهة .9

 التطبيقية
 هديرية ضكاحي القدس أ . هنى شاللدة .10
 هديرية ضكاحي القدس أ . هحهد ربحي صالح الديف .11
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 ( 3الهمحؽ رقـ )

 الفقرات التي تـ إجراء التعديؿ عمييا  

 الفقرة في االستبانة بصكرتيا النيائية بصكرتيا األكليةالفقرة في االستبانة  الرقـ
تتبع الهدرسة أساليب تحقؽ النظافة  -1

 كاإلحساس بالجهاؿ 
 يبدك هظير الهدرسة نظيفا كجهيال 

تبعد الهدرسة عف أهاكف الضكضاء  -4
 )الكرش ، الهصانع .....

يبعد الهبنى الهدرسي عف هصادر الضكضاء 
 كالتشكيش . 

 تتكفر هساحات خضراء في الهدرسة . هساحات خضراء في الهدرسة .تكجد  -6
التصهيـ الهعهارم لهبنى الهدرسة   -7

 يناسب كظيفتيا . 
يتناسب التصهيـ الهعهارم لهبنى الهدرسة 

 ككظيفتيا . 
جدراف الهبنى الخارجية كافية لعزؿ  -10

 الخصائص الخارجية )حرارة ،بركدة (
جدراف الهبنى كافية لعزؿ الخصائص الخارجية 

 ) حرارة ، بركدة ( . 
يكجد خطة هفعمة لتطكير هيارات  -14

 األهف كالسالهة لمعاهميف . 
يكجد لدل إدارة الهدرسة خطة هفعمة لتطكير 

 هيارات األهف كالسالهة لمعاهميف . 
يستكفي الهبنى الهدرسي هكاصفات  -15

 األهف كالسالهة . 
تتكفر في الهبنى الهدرسي هكاصفات األهف 

 كالسالهة . 
 

كها تـ إضافة التعريؼ بهفيـك البيئة الهدرسية : كؿ ها يتعمؽ بالبيئة الهادية لمهدرسة ،كالهناخ 
 التنظيهي ، كالركح الهعنكية ، كاالنتهاء ، كالبيئة التعميهية في الهدرسة . 

 .  الهجاؿ األكؿ : البيئة الهادية في الهدرسة

ىؿ تكظؼ القيادة الهدرسية الهكارد الهادية كالبشرية كتنهيتيا ، كىؿ الهبنى الهدرسي يستكفي 
 الهكاصفات التربكية . 
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 (4الممحق رقم ) 

 االستبانة بصورتيا النيائية

 جاهعة القدس 

 كمية الدراسات العميا

 أختي الهعمهة   /أخي الهعمـ

 تحية طيبة كبعد ،،،

بإجراء دراسة بعنكاف " كاقع البيئة الهدرسية في هدارس هحافظة راـ اهلل كالبيرة في ضكء تقـك الباحثة 
هعايير الجكدة التعميهية هف كجية نظر الهعمهيف " استكهاال لمحصكؿ عمى درجة الهاجستير في اإلدارة 

  .التربكية هف جاهعة القدس

( في الهكاف الهناسب ، عمها بأف ₓ)يرجى تعبئة االستبانة بكؿ صدؽ كهكضكعية كذلؾ بكضع إشارة 
 الهعمكهات التي تقدهيا ستبقى سرية كتستخدـ فقط ألغراض البحث العمهي .

 شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ هعنا لها فيو خير البحث التربكم .

 الباحثة : هناىؿ هحهد جهيؿ أبكالرب 

 الهشرؼ : أ.د هحهد عابديف    

 أبك ديس    جاهعة القدس
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 ( في المكان المناسب ₓات عامة : ضع إشارة )أوال : معموم

 انثى □ذكر                    □  الجنس :          -1

 ماجستير فأعمى □بكالوريوس           □دبموم متوسط          □   المؤىل العممي   -2

 ثانوي  □أساسي                   □  مستوى المدرسة  -3

 سنوات 10أكثر من  □سنوات   10 -5من  □سنوات   5أقل من  □سنوات الخبرة   -4

   عممية عموم □عموم إنسانية                 □التخصص             -5   

                                                        

كتقصد الباحثة بالبيئة الهدرسية : كؿ ها يتعمؽ بالبيئةالهادية لمهدرسة ،كالهناخ التنظيهي ، كالركح 
 الهعنكية ،كاالنتهاء ، كالبيئة التعميهية في الهدرسة . 

 الهجاؿ األكؿ : البيئة الهادية في الهدرسة 

الهبنى الهدرسي يستكفي  ىؿ تكظؼ القيادة الهدرسية الهكارد الهادية كالبشرية ، كتنهييا ، كىؿ
 الهكاصفات التربكية .
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 أمام كل بند من البنود اآلتية وفقا لدرجة توفر مضمونو في مدرستك .)×( يرجى وضع إشارة ثانيا: 

 درجة التقدير     
 
 البند

 
ية  المؤشرات الدالة عمى تحقيق المجال

عال لية جدا
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة  
خف
من

 جدا

 البيئة المادية في المدرسةالمجال األول : 
      .يبدك هظير الهدرسة نظيفا كجهيال . 1
تتكفر في الهدرسة أجيزة آهاف كسالهة  2

 لمعاهميف كالطالب 
     

 هف آهنة الهدرسة بهكقع الهحيطة الشكارع 3
 .الهركر أخطار

     

يبعد الهبنى الهدرسي عف هصادر  4
 الضكضاء كالتشكيش .

     

      .الهدرسة في خضراء هساحات تتكفر  5   
 لهبنى الهعهارم يتناسب التصهيـ 6

 .كظيفتيا الهدرسة
     

 الخصائص لعزؿ كافية الهبنى راف جد 7
 )..بركدة، حرارة ، ( الخارجية

     

 هخارج أك لهداخؿ التالهيذ كصكؿ يسُيؿ 8
 .الهدرسة

     

يكجد لدل إدارة الهدرسة خطة هفعمة  9
 لتطكير هيارات االهف كالسالهة لمعاهميف

     

تتكفر في  الهبنى الهدرسي هكاصفات  10
 االهف كالسالهة

     

تتناسب أعداد الغرؼ الصفية في الهدرسة  11
 هع أعداد الهتعمهيف 
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تتناسب هساحات الغرؼ الصفية  في  12
 الهدرسة هع أعداد الهتعمهيف

     

الغرؼ الصفية في تتناسب تجييزات  13
 الهدرسة هع خصائص نهك الهتعمهيف

     

 الى التالهيذ في كصكؿ الههرات تساعد 14
 .بسيكلة الهدرسي الهبنىرافؽ كه غرؼ

     

تتناسب هساحة الساحات في الهدرسة هع  15
 أعداد الهتعمهيف

     

تتناسب تجييزات الساحات في الهدرسة  16
 هع خصائص  الهتعمهيف

     

تتكفر في الهدرسة الهرافؽ الصحية  17
 الصالحة لالستخداـ

     

يتكفر في الهدرسة حجرات هجيزة  18
 كهناسبة لمعاهميف بيا

     

يتكفر في الهدرسة هختبرات هجيزة  19
 لتحقيؽ نكاتج التعمـ

     

تتكفر التجييزات الالزهة لمتعاهؿ هع  20
 اإلصابات الخفيفة

     

يراعي في الهبنى الهدرسي هتطمبات ذكم  21
 االحتياجات الخاصة 

     

يتكفر في الهدرسة أهاكف هجيزة لههارسة  22
 األنشطة التربكية الهختمفة

     

يتكفر في الهدرسة هكتبة هجيزة هزكدة  23
 بهصادر هعرفة هتنكعة .

     

     تكفر الهدرسة األجيزة كالهعدات الالزهة  24



111 
 

 لألنشطة التربكية
تكفر الهدرسة كسائط التعميـ االلكتركني  25

 ،المكح التفاعمي .....).l.c.dهثؿ )
     

تتكفر في الهدرسة هختبرات هجيزة تجييزا  26
 يحقؽ نكاتج التعمـ 

     

 المجال الثاني : البيئة المعنوية في المدرسة ) المناخ المدرسي (
 
 البند

 
ية  مؤشرات الجودة التعميمية

عال
 جدا

لية
عا

طة 
وس

مت
ضة 

خف
من

جدا 
ضة 

خف
من

 

      يمتـز العاهمكف في الهدرسة بأخالقيات الهينة . 27
      تكفر  الهدرسة االرشاد كالتكجيو لمتالهيذ. 28
      َيسكد التعاكف بيف أفراد الهجتهع الهدرسي 29
      يتسـ سمكؾ العاهميف بالتقيد بأنظهة الهدرسة 30
هجتهع الهدرسة جّك تربكم يتكفر لدل  31

 يساعد عمى االنجاز كاإلنتاج.
     

      يتسـ سمكؾ العاهميف بالنزاىة في العهؿ. 32
تكفرالهدرسة  لمعاهميف فرص الهشكرة عمى  33

 الهستكييف النفسي كاالجتهاعي.
 

     

يشارؾ العاهمكف  في صنع القرارات  34
 الهدرسية.

     

كهسؤكليات كاضحة تكجد أدكار هحددة  35
 يمتـز بيا جهيع األطراؼ.

     

تتكفر قكانيف كظيفية كافية تحقؽ  36
 االستقرار لمعاهميف.

     

     تطبؽ الهدرسة آليات تشجع أكلياء األهكر  37
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 عمى االتصاؿ الهستهر بيا.
تتيح الهدرسة الفرصة ألكلياء االهكر  38

 لهتابعة أبنائيـ.
     

تحقيؽ العدالة بيف تراعي الهدرسة  39
 العاهميف في الهدرسة.

     

تستخدـ الهدرسة أساليب ديهقراطية في  40
 الحكار كالهناقشة في العهؿ.

     

تنهي الهدرسة هيارات القيادة  لدل  41
 الطالب

     

تقمؿ الهدرسة  هف الدكر الرقابي عمى  42
 الهعمهيف

     

تعزز الهدرسة الهساندة بيف اإلدارة  43
 كالهعمهيف

     

تطبؽ الهدرسة القكانيف كالمكائح بها يحقؽ  44
 فعالية الهدرسة .

     

تطبؽ الهدرسة التشريعات كالقكانيف  45
 الخاصة بحقكؽ الطفؿ

     

تفعؿ الهدرسة دكر هجمس أكلياء األهكر  46
 في خدهة هصمحة الطالب

     

تكفر الهدرسة نظاها لتمقي الهقترحات  47
 كالتعاهؿ هعياكالشكاكل 

     

      تدعـ الهدرسة الهتهيزيف هف العاهميف 48
 المجال  الثالث : البيئة التعميمية التعممية 

يقـك العاهمكف فييا بالتقكيـ الذاتي استنادا  49
 لهعايير هحددة هف االدارة

     



113 
 

تدعـ الهدرسة  األنشطة الصفية  50
 كالالصفية بهختمؼ أنكاعيا كهجاالتيا.

     

تقدـ الهدرسة تكعية لمهتعمهيف عف  51
احتياطات االهف كالسالهة لتجنب 

 التعرض لمهخاطر

     

يكجد جدكؿ دراسي يحقؽ تنظيـ العهؿ  52
 كاستقراره

     

      يكجد خطة هفعمة لمتنهية الهينية لمعاهميف 53
تتكفر في الهدرسة براهج تعكض الطالب  54

الييئة  عمهيا في حاؿ غياب أحد أفراد
 التدريسية.

     

تتيح الهدرسة فرصا هتكافئة لتحقيؽ  55
 التهيز لمجهيع.

     

تتػّبِػع الهدرسة أساليب هتنكعة لهتابعة  56
 تقدـ جهيع التالهيذ دراسيان.

     

تتيح الهدرسة لمطالب فرصا لمهشاركة في  57
 اتخاذ القرارات التي تُخُصيـ.

     

إدارة الهدرسة هف يشارؾ الطالب في  58
 خالؿ لجاف طالبية

     

تشجع الهدرسة أكلياء األهكرعمى طرح  59
هقترحاتيـ لتحسيف البرناهج الدراسي 

 اليكهي لمهدرسة.

     

تكفرالهدرسة  نظاها لتفكيض السمطات  60
 طبقا لالختصاصات .

     

     تكفر الهدرسة نظاها لرصد ٍأسباب حاالت  61
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 الغياب الهرتفعة 
تتخذ الهدرسة إجراءات لمحد هف أسباب  62

 الغباب 
     

تدعـ الهدرسة نظاها لهتابعة تقدـ  63
الهتعمهيف في ضكء نكاتج التعمـ 

 الهستيدفة

     

تطبؽ الهدرسة نظاها لهتابعة أداء  64
 الهعمهيف كتقكيهيـ

     

تشجع الهدرسة العاهميف عمى التنهية  65
 الهينية الهستداهة

     

تكظؼ الهدرسة الهكارد البشرية لتحقيؽ    66
 نكاتج التعمـ الهستيدفة

     

 في بالمعب لمتعمـ أهاكف تكفرالهدرسة  67
 .الطمؽ اليكاء

     

يطبؽ الهعمهكف إجراءات تحقؽ هستكيات عالية  68
 لمطالب

     

      تتعاكف الهدرسة هع هؤسسات الهجتهع الهحمي 69
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 (5الهمحؽ رقـ ) 

 كتاب تسييؿ الهيهة هف الجاهعة لمتربية
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 ( 6الهمحؽ رقـ )

 كتاب تسييؿ الهيهة هف التربية لهدراء الهدارس الخاصة 
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 (7الممحق رقم ) 

 إجراءات ومعايير يجب األخذ بيا عند تصميم المبنى المدرسي

استخداـ هكاد حديثة عالية  -1أكرد السبكؿ عددا هف الهكاصفات األخرل لمهبنى الهدرسي هنيا : 
هراعاة  -3هراعاة أف يككف شكؿ البناء بالعرض أكثر هها ىك بالطكؿ .  -2الجكدة في البناء . 

درج  تكفير  أكثر هف -4الهسافة بيف الهقاعد كالجدراف كبيف الصؼ األكؿ كالمكح كارتفاع السقؼ 
تصهيـ هخارج طكارئ أبكابيا  -5لتسييؿ كصكؿ الطالب إلى الجية التي يريدكنيا بأسيؿ طريقة . 

هراعاة الفركؽ  -7بناء أسكار هرتفعة لضهاف عدـ ىركب الطالب .  -6كاسعة كهكزعة بشكؿ جيد . 
بعازؿ تزكيد الجدراف  -9الفصؿ بيف الطالب حسب الفئة العهرية .  -8العهرية في التصاهيـ . 

تسهية جهيع أجزاء الهدرسة  -11تكفير خزانة خاصة ألغراض كؿ طالب .  -10الصكت كالحرارة . 
االىتهاـ بأرض الطرؽ كالساحات كالههرات  -12ابتداء بالهباني كانتياء بالصفكؼ كترقيهيا . 

عاد عف االبت -13كالساحات أف تككف هستكية كهانعة لالنزالقات كال يكجد فييا أم حفر أك عكائؽ 
اختيار هكقع  -14اختيار أم نكع هف األثاث الهدبب أك الحاد كاختيار األشكاؿ التي بدكف زكايا . 

هعيف لمنكافذ بحيث ال تهنع  هف هشاىدة  الكتابة عمى السبكرة إذا دخمت أشعة الشهس ، أك تسبب 
تعرض الطالب لتيارات تكزيع النكافذ بشكؿ يضهف سير اليكاء في اتجاه كاحد لعدـ  -15إرىاؽ لمعيف  

 -17تركيب جدراف كبالط خاص لمحهاهات لسيكلة التنظيؼ كهنع حكادث االنزالؽ .  -16ىكائية 
 % هف الضكء الساقط عميو كال يمهع . 80دىف الجدراف بالمكف األبيض ألنو يعكس 
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 فيرس المالحق 

 رقـ الصفحة عنكاف الهمحؽ الرقـ

 98 االستبانة بصكرتيا األكلية  -1
 105 أسهاء السادة هحكهي االستبانة  -2
 106 الفقرات التي تـ إجراء التعديؿ عمييا  -3
 107 االستبانة بصكرتيا النيائية . -4
 كتاب تسييؿ الهيهة هف الجاهعة إلى هديرية   -5

 التربية كالتعميـ في راـ اهلل .
115 

كتاب تسييؿ الهيهة هف هديرية التربية إلك هدراء الهدارس الخاصة في راـ اهلل  -6
 . 

116 

 إجراءات كهعايير يجب األخذ بيا عند تصهيـ الهبنى الهدرسي  -7
 

117 
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 فيرس الجداول

 الصفحة عنكاف الجدكؿ الرقـ
 16 الغرؼ الرئيسية في الهدرسة جدكؿ  1.2
 41 الجكدة الهرتبطة في التعميـهعايير جدكؿ  2.2
 63 .جدكؿ تكزيع عينة الدراسة تبعان لهتغيرات الدراسة 1.3

 64 .جدكؿ فقرات االستبانة تبعا لهحاكر الدراسة 2.3
 68 جدكؿ هيزاف النسب الهئكية لالستجابات . 1.4
 69 .جدكؿ الهتكسطات الحسابية كالنسب الهئكية لمهحكر األكؿ 2.4
 71 الهتكسطات الحسابية كالنسب الهئكية لمهحكر الثاني .جدكؿ  3.4
 73 .جدكؿ الهتكسطات الحسابية كالنسب الهئكية لمهحكر الثالث 4.4
الهتكسطات الحسابية كالنسب الهئكية لمهحاكر كالدرجة الكمية جدكؿ   5.4

 لالستجابات  .
75 

 76 .جدكؿ نتائج اختبار )ت( تبعان لهتغير الجنس   6.4
جدكؿ نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ حكؿ درجة تكفر هعايير        7.4

 الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير الهؤىؿ العمهي لمهعمـ
. 

77 

 78 .جدكؿ نتائج اختبار )ت( تبعان لهتغير هستكل الهدرسة   8.4
الفركؽ حكؿ درجة تكفر هعايير جدكؿ نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة  9.4

 الجكدة في الهدارس الحككهية كالخاصة تبعا لهتغير سنكات الخبرة لمهعمـ .
79 

 80 جدكؿ نتائج اختبار )ت( تبعان لهتغير تخصص الهعمـ .  10.4
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 فيرس المحتويات

 رقم الصفحة المحتوى  الرقم 
 أ إقرار 
 ب الشكر كالتقدير 
 ج الهمخص بالعربية 
 ك الهمخص باالنجميزية 
   
 1 الفصل األول : موضوع الدراسة وخمفيتيا  

 2 الهقدهة  1.1
 4 هشكمة الدراسة  2.1
 5 أسئمة الدراسة  3.1
 5 أىداؼ الدراسة  4.1
 6 فرضيات الدراسة  5.1
 7 أىهية الدراسة  6.1
 7 حدكد الدراسة  7.1
 7 هصطمحات الدراسة  8.1
 9 اإلطار النظري والدراسات السابقة الفصل الثاني : 

 10 هقدهة عف البيئة الهدرسية  1.2
 11 هفيـك البيئة الهدرسية  1.1.2
 12 أقساـ البيئة الهدرسية  2.1.2

 13 البيئة الهادية في الهدرسة  2.2
 23 البيئة الهعنكية في الهدرسة ) الهناخ الهدرسي(  3.2
 30 البيئة التعميهية التعمهية  4.2
 31 الجكدة في التعميـ كهعاييرىا  5.2
 44 الدراسات السابقة  6.2

 45 الدراسات العربية  1.6.2



121 
 

 52 الدراسات أالجنبية  1.6.2
 57 التعقيب عمى الدراسات السابقة  7.2
جراءاتيا    62 الفصل الثالث : منيجية الدراسة وا 

 62 هنيج الدراسة  1.3
 62 هجتهع الدراسة  2.3
 62 عينة الدراسة  3.3
 63 أداة الدراسة  4.3
 64 صدؽ األداة 5.3
 65 ثباة األداة  6.3
 65 هتغيرات الدراسة 7.3
 65 إجراءات تطبيؽ الدراسة  8.3
 66 الهعالجة اإلحصائية  9.3
 67 الفصل الرابع : عرض نتائج الدراسة  

 69 الهادية في الهدرسة(النتائج الهتعمقة بالهجاؿ األكؿ )البيئة  1.1.4
 71 النتائج الهتعمقة بالهجاؿ الثاني )البيئة الهعنكية في الهدرسة ( 2.1.4
 73 النتائج الهتعمقة بالهجاؿ الثالث )البيئة التعميهية التعمهية ( 3.1.4
 74 خالصة النتائج كترتيب الهجاالت  4.1.4

 75 النتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاني  2.4
 76 نتائج فحص الفرضية األكلى  1.2.4
 76 نتائج فحص الفرضية الثانية 2.2.4
 78 نتائج فحص الفرضية الثالثة 3.2.4
 78 نتائج فحص الفرضية الرابعة  4.2.4
 80 نتائج فحص الفرضية الخاهسة 5.2.4

 82 الفصل الخمس : مناقشة النتائج والتوصيات  
 83 هناقشة النتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الرئيس  1.5
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