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 مقدمة 
الرئيس الذي تسمط عميو  المحورـ، وىو والتعميالب المحور األىـ في عممية التعمـ الطُيعدُّ 

األضواء، فمف أجمو توضع البرامج والمشاريع التطويرية، ويتـ التخطيط ليا لضماف تطويرىا وتحسينيا 
باستمرار، ومف أجمو تبنى المدارس والجامعات، ويعيف فييا مئات األلوؼ مف المدرسيف والمدرسات، 

خي ِّرة قد الندوات والمؤتمرات، ويتـ ذلؾ كمو ليصبح في المستقبل لبنة والموظفيف والموظفات، ومف أجمو تع
عمى تحم ل المسؤوليات واألعباء التي ستمقى عمى كاىمو،  مف لبنات المجتمع، وعنصًرا فعاًًل نشًطا، قادًرا

 في حل المشكالت، مستعًدا لمميارات األساسية التي تساعده بو، مالًكا رمتفاعاًل مع األحداث التي تم
لممتغيرات السياسية واًلجتماعية واًلقتصادية والعممية،  ف مع الظروؼ التي يعيشيا، متيقًظالمتكي  

الفاعل في العممية التعميمية أف يكوف لو الدور  د  ًل بُ  ولتحقيق ذلؾتمؾ المتغيرات،   تتطمبومستجيبًا لما 
التخطيط لألنشطة المنيجية والالمنيجية، وا عطائو الحرية  مية مف خالؿ مساىمتو ومشاركتو فيالتعم  

الكاممة في التعبير عف رأيو في القضايا والخدمات التربوية التي يحتاجيا مف أجل القياـ بدوره عمى أتـ 
 وجو.  

وانسجامًا مع فمسفة وزارة التربية والتعميـ وسياستيا التربوية التي تقوـ عمى اًللتزاـ بأداء رسالتيا، 
 فوؽ، فقد ارتأتز والت  ميومسؤولية وبأعمى مسػتوى مف الت  والقياـ بوظائفيا، وتحقيق أىدافيا بأمانة وصدؽ 

لتميز  الثاني والمعنييف بمعايير جائزة الممؾ عبد هللا الداخميةالرقابة  وحدةب وزارة التربية والتعميـ متمثمةً 
التخطيط والبحث التربوي إجراء دراسات دورية حوؿ درجة بالتعاوف مع إدارة و  والشفافية داء الحكومياأل

(، شأنيا في ذلؾ شأف الوزارات األخرى التي تيتـ  الطمبة، والمراجعيف، والعامميف رضا متمقي الخدمة )
عف تنفيذ  ولوف ؤ والمسبرضا العامميف والمتعامميف معيا، وذلؾ ألنيـ األساس في التغيير واإلصالح، 

لتطويرية في الوزارة.  ومف ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى درجة رضا السياسات والبرامج ا
صوؿ و عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ، مف أجل تحسينيا وال الطمبة(( متمقي الخدمة 

 إلى حالة مف الرضا لدى الطمبة عف نظاميـ التربوي.
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها
بوصفيـ متمقي ( 21- 4في الصفوؼ مف )درجة رضا الطمبة  إلىمشكمة الدراسة في التعرؼ  مثلتت    
 وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية: والتعميـخدمة مف وزارة التربية ال
 ما درجة رضا الطمبة عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ؟  -2
 ؟لممديريةعزى تُ  المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـما درجة رضا الطمبة عف الخدمات   -1
 عزى لمصف المدرسي؟ما درجة رضا الطمبة عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ تُ   -3
فػي درجػة رضػا الطمبػة عػف الخػدمات المقدمػة ليػـ مػف وزارة التربيػة  حصائيةإذات دًللة  ىل توجد فروؽ   -4

 ؟الطالب لجنسعزى والتعميـ تُ 
في درجة رضا الطمبة عػف الخػدمات المقدمػة ليػـ مػف وزارة التربيػة  حصائية إذات دًللة  ىل توجد فروؽ   -5

 عزى لجنس المدرسة؟والتعميـ تُ 
في درجة رضا الطمبة عػف الخػدمات المقدمػة ليػـ مػف وزارة التربيػة حصائية إذات دًللة   ىل توجد فروؽ   -6

 ؟لممرحمة الدراسيةعزى والتعميـ تُ 
ل توجد فروؽ  ذات دًللة إحصائية فػي درجػة رضػا الطمبػة عػف الخػدمات المقدمػة ليػـ مػف وزارة ى -7

 عزى لجنسية الطالب؟التربية والتعميـ تُ 
 أهمية الدراسة
أىميػػة الدراسػػة مػف كونيػػا تحػػدد درجػة رضػػا الطمبػػة عػف الخػػدمات المقدمػػة ليػـ مػػف وزارة التربيػػة  تػأتي
ليػـ فػي البيئػة في مستوى الخدمات المقدمة  رص التحسيفوف القوةكشف عف مواطف لى الإضافة إ والتعميـ،
 الطمبػة في زيػادة رضػا اإلسياـنيا أإجراءات مف شاتخاذ  بحيث يستفيد منيا أصحاب القرار في  المدرسية،

 اوبنػػاًء عميػػو فونػػو واسػػتنادً  .التحصػػيمي مسػػتواىـ، ممػػا يترتػػب عميػػو تحسػػيف تحسػػيف وتطػػوير العمػػل التربػػوي و 
ىػػدفت ىػػذه ، (QP-09رقػػـ ) )الطمبػػة( رضػػا متمقػػػي الخدمػػػة قيػػاس إلجػػػراء وتفعػػياًل لمتطمبػػات نظػػاـ الجػػودة 

بوصػفيـ متمقػي خدمػة مػف وزارة التربيػة والتعمػيـ عػف الخػدمات  الطمبػة درجػة رضػا عػف إلى التعػرؼالدراسة 
 المقدمة ليـ.
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 متغيرات الدراسة
 متغيرات مستقمة وىي:خمسة تكونت استبانة الدراسة مف  المستقمة:المتغيرات  ( أ

 ( مديرية.41المديرية: مديريات التربية والتعميـ في الميداف وعددىا ) 
  :أنثى(.و ىما )ذكر  نوعيفيشمل الجنس 
 الثاني الثانوي  -يمثل الصفوؼ مف الرابع: الدراسي الصف. 
  (مختمطة ناث،إ ذكور، ) نواعأجنس المدرسة: تشمل ثالث. 
 (الثانوية، ةساسياأل): تشمل المرحمة الدراسية. 
 أردني، غير أردني( جنسية الطالب( 

بتػػو عمػػى فقػػرات اًلسػػتبانة ويمثػػل العالمػػة الكميػة التػػي حصػػل عمييػػا الطالػػب بعػد إجا التررابع: المتغيررر ( ب
 :اآلتيةالمجاًلت  وىي تضـ

 التدريس .2
 اإلدارة المدرسية .1
 ةيالبيئة المدرس .3
 التعميـتكنولوجيا  .4

 لمدراسة: التعريفات اإلجرائية
مػػف وزارة التربيػػة متمقػػي خدمػػة بوصػػفيـ الطمبػػة رضػػا درجػػة  بػػر عػػفعيُ : (الطمبررة ) الخدمررة رضررا متمقرري -

تشػػمل البيئػػة و فقػػرة،  (47)الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ، مػػف خػػالؿ اًلسػػتبانة التػػي تحتػػوي عمػػى  عػػف والتعمػػيـ
 مطمبة. لالتعميمية التي تقدـ خدمات بشكل أو بآخر 

 -) الرابع األساسي مف صفوؼتابعة لوزارة التربية والتعميـ في الالطمبػة في المدارس الحكوميػة ال: رةالطمب -
 .الثاني الثانوي(

 :حدود الدراسة
الرابع  ) مفصفوؼ في ال وزارة التربية والتعميـ طمبة المدارس الحكومية فيالدراسة عمى حدود اقتصرت 
 .1028/1029 العاـ الدراسي خالؿ (الثاني الثانوي  -األساسي
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  :مجتمع الدراسة
التربية  ( في مدارس وزارةالثاني الثانوي  -الرابع األساسي )مف طمبة الصفوؼ تكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

       تربية وتعميـ خالؿ العاـ الدراسي ةمديري( 41موزعيف عمى )، يـ في المممكة األردنية الياشميةوالتعم
1028 /1029 . 

 عينة الدراسة 
نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) تػػـ اختيارىػػا بالطريقػػة العشػػوائية الطبقيػػة مػػف المػػديريات ، وطالبػػة طالًبػػا( 58970تكو 

 . ( مديرية تربية وتعميـ41؛ موزعيف عمى )%( مف حجـ مجتمع الدراسة4المذكورة بنسبة )
  ( توضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المختمفة:5-2التالية مف )والجداوؿ 
 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديريةُيبيف  (2الجدوؿ )

 (2) جدول
 وصف عينة الدراسة  حسب المديرية

 التكرار اإلدارة / المديرية الرقم
النسبة 
 التكرار اإلدارة / المديرية الرقم المئوية

 النسبة
 المئوية

 %1.41 834 مأدباقصبة  22 %13.46 7940 2 منطقة الزرقاء 1
 %1.32 776 لواء بني عبيد 23 %11.43 6742 لواء ماركا 2
 %1.29 758 الجنوبية/لواء األغوار 24 %10.18 6001 قصبة اربد 3
 %1.27 747 بادية ش  25 %4.77 2812 قصبة عماف 4
 %1.23 725 منطقة الكرؾ 26 %4.75 2803 لواء القويسمة 5
 %1.14 674 لواء ناعور 27 %3.37 1985 كنانو بني 6
 %1.05 619 لواء الموقر 28 %3.01 1776 الجنوبيةالباديو  7
 %1.04 613 لواء سحاب 29 %2.97 1752 الرصيفةلواء  8
 %0.85 504 الجنوبية /الشونةلواء  30 %2.92 1724 قصبو المفرؽ  9

 %0.82 481 منطقة القصر 31 %2.78 1640 الجنوبيلواء المزار/ 10
 %0.78 458 منطقة معاف 32 %2.69 1587 لواء الرمثا 11
 %0.70 414 لواء الشوبؾ 33 %2.66 1566 لواء وادي السير 12
 %0.69 409 والوسطية الطيبة 34 %2.64 1557 بادية ش غ 13
 %0.67 393 لواء ذيباف 35 %2.27 1341 الجامعةلواء  14
 %0.57 338 لواء البتراء 36 %2.19 1294 عيف الباشا لواء 15
 %0.46 274 لواء بصيرا 37 %2.18 1287 منطقة السمط 16
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 %0.34 201 الشماليلواء المزار/ 38 %2.01 1188 الكورةلواء  17
 %0.34 198 الجيزةلواء  39 %1.97 1160 الثانية الزرقاء منطقة 18
 %0.26 156 الشمالية/لواء األغوار 40 %1.92 1131 لواء دير عال 19
 %0.14 84 الطفيمةمنطقة  41 %1.78 1050 محافظة جرش 20
 %0.05 29 العقبةمحافظة  42 %1.61 949 محافظة عجموف  21

 %100.0 58970 الرركرررمرررري

 

 

 ( توزيع عينة الدارسة حسب الصف الدراسي1يمثل الجدوؿ )

 (1) جدول
حسب الصف وصف عينة الدراسة   

 النسبة المئوية التكرار الصف الدراسي الرقم
 %13.68 8069 الرابع 2
 %11.34 6687 الخامس 1
 %11.17 6585 السادس 3
 %13.27 7828 السابع  4
 %12.73 7507 الثامن 5
 %10.16 5991 التاسع 6
 %10.53 6209 العاشر 7
 %11.37 6702 الحادي عشر 8
 %5.75 3392 الثاني عشر 9

 %100.00 58970 المجموع الكمي
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ناث. ( 3ويمثل الجدوؿ )  توزيع عينة الدارسة حسب جنس الطالب والذي يصنف إلى ذكور وا 
 (3جدول)

الطالب وصف عينة الدراسة  حسب جنس  
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %34.88 20570 الذكور
 %65.12 38400 االناث

 %100.00 58970 المجموع الكمي

 
تصػنف إلػى مسػتوييف وىمػا  التػي( توزيع عينة الدارسة حسب المرحمة الدراسية لمطمبػة و 4ويمثل الجدوؿ )     
 ثانوية.الساسية و األ
 

 (4) جدول
 وصف عينة الدراسة  حسب المرحمة الدراسية

 النسبة المئوية التكرار المرحمة الدراسية الرقم
 %63.22 37278 األساسية 1
 %36.78 21692 ثانويةال 2

 %100.00 58970 المجموع الكمي

 

 أو غيػػر األردنيػػة( توزيػػع عينػػة الدارسػػة حسػػب جنسػػية الطالػػب والتػػي تصػػنف إلػػى 5ويمثػػل الجػػدوؿ )
 .األردنية

 (5) جدول
 وصف عينة الدراسة حسب الجنسية

 النسبة المئوية التكرار الجنسية
 %95.54 56341 األردنية

 %4.46 2629 األردنيةغير 
 %100 58970 المجموع الكمي
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 أداة الدراسة:   
في  الثاني الثانوي( -) الرابع األساسيمف  درجة رضا طمبة الصفوؼعمى  التعرؼالدراسة تيدؼ  

قسـ المعايير والجودة  قاـلذا المدارس الحكومية عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ، 
كما  ( فقرة47استبانة اشتممت عمى ) بتطوير ولجنة مراجعة اًلستبانات قسـ البحث التربوي  بالتنسيق مع
 ا،جدً  عالية)موافق بدرجة  األبعادمقياس ليكرت خماسي  بحيث تكوف اإلجابة عمييا وفق، (2في مرفق )

تصميـ شاشة إدخاؿ لالستبانة عمى صفحة الويب وقاـ  وتـ ،ا(جدً  منخفضة، منخفضة ، محايد، عالية
عمى الموقع الرسمي مباشرة ومف ثـ قاـ الفريق بسحب البيانات عمى برمجية  البيانات بودخاؿالطالب 

 .SPSSتـ تحويميا فيما بعد الى برمجية  اكسل
 

 المعيار اإلحصائي المستخدـ:
كل فقرة من فقرات االداة وكذلك عمى كل  الدراسة عمىالمعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة 

 مجال من مجاالتها
 

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 منخفضة 1.33أقل مف  – 2.00مف 

 متوسطة 3.66اقل مف  – 1.34مف 

 مرتفعة  5.00 – 3.67مف 

  

حيث تـ حساب طوؿ الفئة مف خالؿ قسمة 
أكبر قيمة أصغر قيمة

عدد الفئات
  = 

   

 
=2.33 
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 ائج الدراسة نت
 عرض لنتائج الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمتيا: ميفيما ي

 ما درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعميم ؟ السؤال األول:
السؤاؿ، فقد تػـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واًلنحرافػات المعياريػة لفقػرات اًلسػتبانة لإلجابة عف ىذا 

واًلنحػػراؼ المعيػػاري لتقػػديرات الطمبػػة فػػي  الكمػػي الوسػػط الحسػػابيف أ أدنػػاه (6) يبػػيف الجػػدوؿحسػػب الفقػػرة، و 
 تقديرات الطمبػة عمػىوكانت (، %77) ارضا مقدارى نسبة( محققة بذلؾ 3.84 فقرات اًلستبانة جميعيا كاف )

 (.0,972) بمغ الكمي لمفقرات معامل الثبات، عممًا أف  (6جدوؿ رقـ ) ُيبينيا كما ،الفقرات
 (6جدول )

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة حسب الفقرة المتوسطات 

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

نسبة 
 الرضا

 %82 0.969 4.09 المعمـ وسائل تعميمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، الموحات ...(.يستخدـ  1
 %80 0.966 3.98 ينوع المعمـ في أساليب عرض المادة التعميمية )المجموعات، الحوار والمناقشة...(. 2

ساللـ يستخدـ المعمـ أساليب تقويـ متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، قوائـ الشطب،  3
 %82 0.944 4.11 التقدير...(.

 %80 1.007 4.01 يشجعني المعمـ عمى المشاركة والمناقشة أثناء الحصة. 4
 %79 1.036 3.97 تتوزع األسئمة عمى المادة الدراسية المقررة لالمتحاف بشكل عادؿ ومناسب. 5
 %78 1.086 3.88 في حياتي اليومية.  معمومات تفيدنياستفيد مف كتابي المدرسي  6
 %71 1.262 3.54 يعطي المعمـ أىمية مناسبة لمنشاط الرياضي.  7
 %69 1.289 3.45 يعطي المعمـ أىمية مناسبة لمنشاط الفني .  8
 %78 1.17 3.91 أعاني مف ثقل وزف الحقيبة المدرسية. 9
 %72 1.22 3.58 يراعي المعمـ ىواياتي الشخصية. 10
 %71 1.287 3.57 أجيزة الحاسوب في إعداد التقارير المدرسية.تتيح لي مدرستي استخداـ  11
 %80 1.042 3.99 يستجيب المعمـ ًلستفساراتي وأسئمتي. 12
 %78 1.097 3.89 يتعامل المعمـ معي بعدالة. 13
 %76 1.065 3.81 يراعي المعمـ الفروقات الفردية بيف الطمبة. 14

الخاصة الذيف يعانوف مف ضعف السمع أو البصر يتعامل المعمموف مع ذوي اًلحتياجات  15
 %79 1.081 3.95 بشكل مناسب

 %76 1.197 3.78 يساعدني المدير في حل المشكالت التي تواجيني. 16
 %78 1.064 3.91 يساعدني المعمـ في حل المشكالت التي تواجيني. 17
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 %78 1.143 3.89 يساعدني المرشد التربوي في حل المشكالت التي تواجيني. 18
 %72 1.265 3.6 يحضر المدير الحصص الصفية . 19
 %70 1.236 3.5 يحضر المشرؼ التربوي الحصص الصفية. 20
 %80 1.036 4 يعاممني معممي باحتراـ . 21
 %82 1.017 4.08 تمتـز مدرستي بتنفيذ البرنامج المدرسي األسبوعي بشكل كامل. 22
 %83 0.978 4.16 بمواعيد اًلمتحانات الشيرية واليومية.يمتـز المعمموف في المدرسة  23
 %82 0.979 4.09 يحرص المعمموف عمى حضور الحصص الصفية في مواعيدىا. 24
 %85 0.965 4.24 تيتـ الييئة اإلدارية والتدريسية بحضور الطابور الصباحي. 25
 %79 1.036 3.94 ) قبوؿ ، نقل...(.  أحصل عمى اإلرشادات الالزمة عند إجراء المعامالت المدرسية 26
 %81 1.025 4.07 تعزز اإلدارة المدرسية الطمبة المتميزيف. 27
 %74 1.179 3.7 اتواصل مع اإلدارة المدرسية بشكل مباشر. 28
 %75 1.224 3.73 بيئة صفي نظيفة وآمنو. 29
 %70 1.325 3.49 بيئة صفي مناسبة ) اإلضاءة ، التدفئة ، التبريد ...(. 30
 %73 1.208 3.67 أشعر بالراحة في الحيز المكاني الذي أشغمو. 31
 %70 1.276 3.52 يتوافر في المقصف المدرسي كل ما أحتاجو. 32
 %73 1.232 3.66 تتوافر في مدرستي المرافق الضرورية )الساحات والمالعب، حديقة...(. 33
 %78 1.113 3.9 صندوؽ إسعافات ، طفاية حريق...(.يتوافر في مدرستي أدوات السالمة العامة )  34
 %66 1.402 3.28 تتميز مرافق مدرستي  ) دورات المياه ( بالنظافة واألماف.  35
 %75 1.149 3.76 ممرات مدرستي  نظيفة وأمنة.   36
 %71 1.288 3.53 يتوفر لدى الطمبة مقاعد مريحة. 37

والتوضيحية المناسبة لممناىج )خرائط، مجسمات، بطاقات، توفر المدرسة الوسائل التعميمية  38
 %76 1.135 3.8 لوحات(.

 %76 1.152 3.79 موقع المدرسة بعيد عف أية مخاطر بيئية . 39
 %79 1.09 3.94 تمديدات الكيرباء آمنة وًل تشكل خطرًا عمى الطمبة والعامميف. 40
 %83 1.009 4.17 يوجد شبؾ حماية لجميع الشبابيؾ. 41
 %74 1.189 3.68 يخمو بناء المدرسية مف أية تصدعات. 42
 %68 1.344 3.41 يوجد مداخل خاصة ) رمبات( لذوي اًلحتياجات الخاصة. 43
 %67 1.406 3.33 يتاح لي استخداـ الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت واًلنترانت ( في مدرستي. 44
 %71 1.296 3.57 الحاسوب.يتوافر في المدرسة عدد كاؼ مف أجيزة  45
 %75 1.231 3.74 يتـ تفعيل مختبرات الحاسوب في تطبيق الحصص الصفية. 46
 %72 1.233 3.62 يتـ التواصل مع مستجدات األمور واألحداث المتعمقة بالوزارة إلكترونيًا. 47
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المتوسط الحسابي الكمي ونسبة الرضا لتقديرات الطمبة في كل مجاؿ مف المجاًلت المكونة ( 7يبيف الجدوؿ )
 :كاآلتيلالستبانة، وىي 

 (7جدول )
 داة الدراسةأت الحسابية ودرجات الرضا لمجاال المتوسطات

 نسبة الرضا المتوسط الحسابي المجال الرقم
 76% 3.79 التدريس 1
 77% 3.85 اإلدارة المدرسية 2
 78% 3.92 البيئة المدرسية 3
 74% 3.69 تكنولوجيا التعميـ 4

 %77 3.89 الكمي

 
أعمى نسبة رضا  حقق (المدرسية البيئة ) الثالثالمجاؿ أف ب الحظنُ  (7رقـ ) ومف خالؿ الجدوؿ

وجاء المجاؿ ، %(77الثانية بنسبة رضا ) بالمرتبة(  اإلدارة المدرسية ) الثانيوجاء المجاؿ (، %78) بمغت
%(، بينما جاء في الترتيب األخير 76عف درجة رضا الطمبة بنسبة ) الثالثة( في المرتبة  التدريس ) األوؿ

عزو ىذه النتيجة إلى ويمكف أف ن   %(.74( بأدنى نسبة رضا والتي بمغت ) تكنولوجيا التعميـ المجاؿ الرابع )
المقاعد الدراسية، واإلضاءة والتدفئة و  الحيز المكاني) ث مة مف حيئئة المدرسية بيئة صفية آمنة ومالأف البي

تاحة  ،والتبريد(، وتتوفر فييا المرافق العامة المناسبة وأف الطمبة بحاجة أكبر إلى تفعيل الحصص المحوسبة وا 
 .المتوفرة في مدرستواستخداـ الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت ( بليـ  الفرصة

 الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم في وزارة التربية والتعميم حسب المديريات؟ السؤال الثاني : ما درجة رضا
عمػػى  تقػػديراتيـ ا حسػػبوترتيبيػػا تنازلًيػػ لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ، فقػػد تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية

 ( .8) جدوؿال كما فياًلستبانة 
 (8جدول )

 مديريات وزارة التربية والتعميم عن الخدمات المقدمة لهم حسب الطمبةرضا درجة ال متوسطات 
 مستوى الرضا درجة الرضا المتوسط المديرية الرقم
 مرتفعة %86 4.32 لواء سحاب 1
 مرتفعة %86 4.28 لواء بصيرا 2
 مرتفعة %85 4.24 لواء وادي السير 3
 مرتفعة %84 4.19 لواء المزار/ج 4
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 مرتفعة %83 4.13 منطقة معاف 5
 مرتفعة %82 4.08 1منطقةالزرقاء 6
 مرتفعة %81 4.05 الكورةلواء  7
 مرتفعة %81 4.03 منطقة القصر 8
 مرتفعة %80 3.99 قصبو المفرؽ  9
 مرتفعة %79 3.95 بادية ش غ 10
 مرتفعة %79 3.93 الجنوبيةالباديو  11
 مرتفعة %79 3.93 الطفيمةمنطقة  12
 مرتفعة %78 3.92 لواء ذيباف 13
 مرتفعة %78 3.90 لواء الشوبؾ 14
 مرتفعة %78 3.89 العقبةمحافظة  15
 مرتفعة %78 3.88 لواء ناعور 16
 مرتفعة %77 3.86 عيف الباشا لواء 17
 مرتفعة %77 3.86 منطقة السمط 18
 مرتفعة %77 3.86 بادية ش ش 19
 مرتفعة %77 3.84 لواء الرمثا 20
 مرتفعة %76 3.82 والوسطية الطيبة 21
 مرتفعة %76 3.80 لواء بني عبيد 22
 مرتفعة %76 3.80 محافظة جرش 23
 مرتفعة %76 3.80 2الزرقاء  منطقة 24
 مرتفعة %76 3.79 لواء البتراء 25
 مرتفعة %76 3.78 لواء المزار/ش 26
 مرتفعة %76 3.78 /جالشونةلواء  27
 مرتفعة %75 3.76 منطقة الكرؾ 28
 مرتفعة %75 3.74 لواء ماركا 29
 مرتفعة %75 3.74 قصبة اربد 30
 مرتفعة %75 3.74 /جلواء األغوار 31
 مرتفعة %75 3.74 الجيزةلواء  32
 مرتفعة %73 3.67 لواء القويسمة 33
 متوسطة %73 3.65 الجامعةلواء  34
 متوسطة %72 3.60 كنانو بني 35
 متوسطة %72 3.60 /شلواء األغوار 36
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 متوسطة %72 3.58 قصبة عماف 37
 متوسطة %71 3.55 لواء دير عال 38
 متوسطة %70 3.52 ما دباقصبة  39
 متوسطة %70 3.50 الرصيفةلواء  40
 متوسطة %70 3.48 محافظة عجموف  41
 متوسطة %62 3.11 لواء الموقر 42

 

الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ مػػف وزارة التربيػػة وجػػود اخػػتالؼ فػػي درجػػة رضػػا الطمبػػة عػػف إلػػى نتػػائج ال شػػيرتُ 
وحققػػت  ،%61 بنسػػبة المػػوقرلمديريػػة  نسػػبةالرضػػا بأقػػل بمغػػت نسػػبة  حيػػث ،المديريػػة لػػىإعػػزى تُ والتعمػػيـ 
 %.86لمطمبة حيث بمغت  أعمى نسبة رضاعمى  تي سحاب وبصيرامديري

 تعررزى لمتغيررردرجررة رضررا الطمبررة عررن الخرردمات المقدمررة لهررم مررن وزارة التربيررة والتعمرريم  مررا السررؤال الثالررث:
  ؟الدراسي صفلا

ودرجػػة الرضػػا لػػدى الطمبػػة عػػف الخػػدمات وسػػط الحسػػابي متلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ فقػػد تػػـ إيجػػاد ال
 (.9حسب الجدوؿ )المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ حسب الصف الدراسي ليـ 

 (9جدول )
 درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعميم حسب الصف

 دراسيال

 درجة الرضا المتوسط الحسابي الصف

 %79 3.95  الرابع
 %79 3.95 الخامس 
 %79 3.93 السادس 
 %78 3.88 السابع 
 %77 3.84 الثامن 
 %73 3.65 التاسع 
 %72 3.58 العاشر 

 %70 3.52 الثانوي  االول
 %74 3.71 الثاني الثانوي 
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مػػف وزارة التربيػػة  الخػػدمات المقدمػػة ليػػـوجػػود اخػػتالؼ فػػي درجػػة رضػػا الطمبػػة عػػف  إلػػى النتػػائج شػػيرتُ 
  (األساسػػي والسػػادس الخػػامس الرابػػع و ) مصػػفوؼل أعالىػػاحيػػث بمغػػت  ،الصػػف الدراسػػي لػػىإعػػزى والتعمػػيـ تُ 
( 9الجػػدوؿ) يبػػيف، و قػػل نسػػبة رضػػاأوىػػي  % 70 وؿ الثػػانوي الصػػف األبينمػػا بمغػػت لطػػالب  %  79بنسػػبة 

 الطمبة تنخفض كمما ارتفع مستوى الصف الدراسي.رضا درجة  فأب
 

هل توجد فروق ذات داللة إحصرائية فري درجرة رضرا الطمبرة عرن الخردمات المقدمرة لهرم مرن السؤال الرابع: 
 ؟البعزى لجنس الطوزارة التربية والتعميم ت  

ـ  فػػػػػػي البدايػػػػػػة حسػػػػػػاب المتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية ونسػػػػػػبة الرضػػػػػػا  لإلجابػػػػػػة عػػػػػػف ىػػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ فقػػػػػػد تػػػػػػ
 (.20حسب الجنس، كما يوضحيا الجدوؿ)

 (20جدول)
جنس عمى فقرات االستبانة حسب  الطمبةالمتوسطات الحسابية الستجابات 

 الطالب
 درجة الرضا المتوسط الحسابي الجنس
 %77 3.84 الذكور
 %75 3.77 اإلناث

 
أف المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لدرجػػػػػة الرضػػػػػا لػػػػػدى الػػػػػذكور ظاىريػػػػػًا أعمػػػػػى منػػػػػو عنػػػػػد بػػػػػوُيالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ 

 اإلناث.
( فػػي درجػػة رضػػا متمقػػػي α≤0.05مػػدى وجػػود فػػروؽ ذات دًللػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػتوى دًللػػة ) ديػػدولتح
ـ  اًلعتمػػاد عمػػى نتػػائج  )الطمبػػة( الخدمػػة فػػي مركػػز الػػوزارة عػػف الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ بػػاختالؼ الجػػنس، فقػػد تػػ

 :اآلتي( 22( والتي يوضحيا الجدوؿ )Independent Samples T-Testاختبار )ت( لمعينات المستقمة )
 (22جدول )

 ا لمتغير الجنسنتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لفحص الفروق تبع  

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

( Fقيمة )
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *000. 58953 75.457 767. 3.84 20564 الذكور

    749. 3.77 38391 اإلناث
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 (α ≤ 0.05) داؿ احصائيًا عند مستوى دًللة  *

فػػػي (، α≤0.05مسػػػتوى دًللػػػة )( وجػػػود فػػػروؽ ذات دًللػػػة إحصػػػائية عنػػػد 22الحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )ويُ 
مف مسػتوى  ( وىي أقل000.، حيث كاف مستوى الدًللة )ف الخدمات المقدمة باختالؼ الجنسعدرجة الرضا 

عمى اإلناث حيث لصالح الذكور  دالة إحصائًياوجود فروؽ  إلى حيث ُتشير النتائج (، 05.) الدًللة المحدد بػ
كمػػػا ىػػػو مبػػػيف فػػػي  (3.77توسػػػط الحسػػػابي لإلنػػػاث )بمػػػغ الم (، بينمػػػا3.84بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػذكور )

 (.22الجدوؿ )
( فري درجرة رضرا α ≤ 0.05السؤال الخامس : هل توجد فروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى داللرة )

ذكررور، إنرراث،  الطمبررة عررن الخرردمات المقدمررة لهررم فرري وزارة التربيررة والتعمرريم ت عررزى لمتغيررر جررنس المدرسررة)
 مختمطة(؟
ـ  فػي البدايػة حسػاب المتوسػطات الحسػابية و  وفػق جػنس  والنسػبة المئويػةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تػ

 ( المتوسطات الحسابية ًلستجابات الطمبة عمى فقرات اًلستبانة.21) ، ويوضح الجدوؿالمدرسة
 

 
 (21جدول)

المتوسطات الحسابية الستجابات الطمبة عمى فقرات االستبانة حسب جنس 
 المدرسة

 درجة الرضا  المتوسط الحسابي جنس المدرسة الرقم
 %77 3.84 الذكور 1
 %74 3.68 االناث 2
 %78 3.89 المختمطة 3

 
عمػى متوسػط فػي الرضػا عػف أ بيف متوسطات درجة الرضا متقاربة، فكاف  الفروؽ وُيالحظ مف الجدوؿ أف  

 .%78لدى المدارس المختمطة، حيث بمغت درجة الرضا لدييـ  الخدمات المقدمة
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فػي درجػة رضػا الطمبػة ( α ≤ 0.05مػدى وجػود فػروؽ ذات دًللػة إحصػائية عنػد مسػتوى دًللػة ) ولتحديػد
( ANOVAفقػػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ تحميػػػػػل التبػػػػػايف األحػػػػػادي )عػػػػػف الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة ليػػػػػـ بػػػػػاختالؼ الصػػػػػف، 

  التحميل.( يبيف نتائج ىذا 23والجدوؿ)
 (23جدول )

 ( لفحص الفروق تبعا لجنس المدرسةANOVAنتائج تحميل التباين األحادي)

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 *000. 408.238 230.276 2 460.553 بين المجموعات
   564. 58952 33253.305 داخل المجموعات

    58954 33713.858 المجموع 
 (α ≤ 0.05) داؿ احصائيًا عند مستوى دًللة  *

فػػي (، α ≤0.05( وجػػود فػػروؽ ذات دًللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دًللػػة )23الحػػظ مػػف الجػػدوؿ )ويُ 
( وىػػي 000.، حيػػث كػػاف مسػتوى الدًللػػة )درجػة رضػػا الطمبػة عػػف الخػػدمات المقدمػة بػػاختالؼ جػػنس المدرسػة

 (، وبالتالي تبيف وجود فروؽ ذات دًللة إحصائية.05.) المحدد بػػمف مستوى الدًللة  أقل
(، مف خػالؿ Post Hocبوجراء المقارنات البعدية )ولمعرفة الفروؽ تعود لصالح أي فئة فقد تـ القياـ 

 ( نتائج ىذه المقارنات.24(، ويوضح الجدوؿ)Scheffeاختبار شافيو )
 (14جدول )

 (Scheffe) من خالل اختبار شافيه (Post Hoc) المقارنات البعدية

 انحراف متوسط الفروق  جنس المدرسة
 الخطأ

 الداللة

 الذكور
 000. 00736. *15464. اإلناث
 000. 00784. *-05017.- المختمطة

 اإلناث
 000. 00736. *-15464.- الذكور
 000. 00765. *-20481.- المختمطة

 المختمطة
 000. 00784. *05017. الذكور
 000. 00765. *20481. اإلناث

 (α ≤ 0.05*  داؿ احصائيًا عند مستوى دًللة )
 

تبيف أف الفروؽ ( الذي يحتوي عمى المقارنات البعدية بيف فئات جنس المدرسة، 24مف خالؿ الجدوؿ )
 :اآلتيعمى النحو جميع الفئات كانت بيف و (، α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الدًللة )ذات دًللة إ
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  ف المتوسط الحسابي ليـ أعمى كما ىو بيف مدارس الذكور ومدارس اًلناث لصالح مدارس الذكور كو 
 (.24وارد في الجدوؿ )

  ف المتوسط الحسابي ليـ أعمى بيف مدارس الذكور والمدارس المختمطة لصالح المدارس المختمطة كو 
 (.24كما ىو وارد في الجدوؿ )

 ف المتوسط الحسابي ليـ أعمى بيف مدارس اإلناث والمدارس المختمطة ل صالح المدارس المختمطة كو 
 (.24كما ىو وارد في الجدوؿ )

 
فري درجرة رضرا الطمبرة عرن الخردمات المقدمرة  ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  السؤال السادس:

 ؟( ثانويةالساسية و األ ) لممرحمة الدراسيةتعزى لهم من وزارة التربية والتعميم 
فػػي تقػػديراتيـ عمػػى  مبػػةمطل دراسػػيةلممراحػػل ال ىػػذا السػػؤاؿ فقػػد تػػـ إيجػػاد الوسػػط الحسػػابيلإلجابػػة عمػػى و 

 (.25اًلستبانة حسب الجدوؿ رقـ )
 (25جدول)

درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعميم حسب 
 الدراسية المرحمة

 درجة الرضا المتوسط الحسابي مةالمرح
 %77 3.87 ساسيةاأل
 %73 3.66 ثانويةال

وُيالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ أف المتوسػػػط الحسػػػابي لدرجػػػة الرضػػػا لػػػدى المرحمػػػة اًلساسػػػية  أعمػػػى منػػػو عنػػػد 
 المرحمة الثانوية.

( في درجػة رضػا الطمبػة عػف α≤0.05مدى وجود فروؽ ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ولتحديد
ـ  اًلعتمػاد عمػػى نتػػائج اختبػار )ت( لمعينػػات المسػػتقمة الخػدمات المقدمػػة ليػـ بػػاختالؼ المرحمػػة  الدراسػية، فقػػد تػػ

(Independent Samples T-Test( والتي يوضحيا الجدوؿ )التالي:26 ) 
 (26جدول )

 الدراسية نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لفحص الفروق تبعا لمتغير المرحمة

المتوسط  العدد المرحمة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

( Fقيمة )
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *000. 58953 254.535 724. 3.87 37263 ساسيةاأل
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    792. 3.66 21692 ثانويةال

 (α ≤ 0.05) داؿ احصائيًا عند مستوى دًللة  *

فػػػي (، α≤0.05( وجػػػود فػػػروؽ ذات دًللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى دًللػػػة )26الحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )ويُ 
( وىػي 000.، حيػث كػاف مسػتوى الدًللػة )المرحمة الدراسػيةالخدمات المقدمة باختالؼ رضا الطمبة عف درجة 
المرحمػػة ولصػػالح  (، وبالتػػالي تبػػيف وجػػود فػػروؽ ذات دًللػػة إحصػػائية05.مػػف مسػػتوى الدًللػػة المحػػدد بػػػ)أقػػل 
كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي  حمػػة الثانويػػةمػػف المتوسػػط الحسػػابي لممر  أعمػػىليػػـ  الحسػػابي كػػاف المتوسػػطحيػػث ساسػػية األ

 (.26الجدوؿ )
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم  السؤال السابع:

 (؟ةردنياأل ، غير ةردنياأل من وزارة التربية والتعميم تعزى لجنسية الطالب/ررة )
حسب متغير الجنسية لمطمبة في تقديراتيـ عمى لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ إيجاد الوسط الحسابي 

 (.27اًلستبانة حسب الجدوؿ رقـ )
 (27جدول)

درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعميم حسب 
 متغير جنسية الطالب

 درجة الرضا المتوسط الحسابي جنسية الطالب
 %76 3.80 األردنية

 %74 3.69 غير األردنية

 

وُيالحظ مف الجدوؿ أف المتوسط الحسابي لدرجة الرضا لػدى الطمبػة ذوي الجنسػية األردنيػة أعمػى منػو 
 عند الطمبة ذوي الجنسيات األخرى.
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( في درجػة رضػا الطمبػة عػف α≤0.05مدى وجود فروؽ ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ولتحديد
ـ  اًلعتمػػاد عمػػى نتػػائج اختبػػار )ت( لمعينػػات المسػػتقمة الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ بػػاختالؼ جنسػػية الطالػػب،  فقػػد تػػ

(Independent Samples T-Test( والتي يوضحيا الجدوؿ )التالي:28 ) 
 (28جدول )

 نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لفحص الفروق تبعا لمتغير جنسية الطالب
جنسية 
 الطالب

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

( F) قيمة
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 *000. 58953 000. 0.755 3.79 56326 األردنية
غير 

 األردنية
2629 3.68 0.767 

   

 (α ≤ 0.05) داؿ احصائيًا عند مستوى دًللة  *

فػػػي (، α≤0.05( وجػػػود فػػػروؽ ذات دًللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى دًللػػػة )28الحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ )ويُ 
( وىػي 000.، حيػث كػاف مسػتوى الدًللػة )جنسػية الطالػبدرجة رضػا الطمبػة عػف الخػدمات المقدمػة بػاختالؼ 

الطمبػة ذوي ولصػالح  (، وبالتالي تبيف وجود فروؽ ذات دًللػة إحصػائية05.) أقل مف مستوى الدًللة المحدد بػ
عػػزى ويمكػػف أف يُ  (.28أعمػػى كمػا ىػػو مبػيف فػػي الجػدوؿ ) ليػـ الحسػػابي المتوسػطحيػث كػػاف  الجنسػية األردنيػػة

 (.ةردنياأل، غير ةردنياأللممستوييف ) حجـ العينة  والفارؽ الكبير تبًعا عدـ التكافؤ فيذلؾ إلى 
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 توصيات الدراسة:
 بناء عمى النتائج السابقة توصي الدراسة بما يأتي:

 لمرحمة الثانوية ومراعاة احتياجاتيـ.ازيادة اًلىتماـ بالخدمات المقدمة لمطمبة في الصفوؼ .2
توفير شروط اًلستخداـ ا دورات المياه واًلىتماـ بخصوًص نظافة مرافق المدرسة زيادة اًلىتماـ ب.1

 اآلمف ليذه المرافق.
 .زيادة اًلىتماـ بتكثيف الزيارات الصفية مف قبل المشرفيف.3
 اًلىتماـ بالنشاط الفني والرياضي لمطمبة..4
وتييئتيا ًلستخدامات الطمبة ليسيل تطبيق الحصص الصفية فييا  تفعيل مختبرات الحاسوب.5

 األكاديمية.
لواء  ) كانت فييا نسبة الرضا متوسطةاًلىتماـ بواقع وظروؼ الطمبة التربوية في المناطق التي .6

، قصبة عماف، لواء األغوار دبا، لواء دير عالصبة مأة عجموف، لواء الرصيفة، قالموقر، محافظ
جراء دراسات الشمالية، بني كنانة، ولواء الجامعة لموقوؼ بشكل جمي  عمى الواقع التربوي  ميدانية ( وا 

 فييا.
  اًلىتماـ بزيادة وعي المديريات بضرورة تعبئة اًلستبانة وأخذىا عمى محمل الجد..7
  .األنشطةادة اًلىتماـ بتفعيل حصص زي.8
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 أخي الطالب / أختي الطالبة
يقوـ فريق مف قسـ البحث التربوي/إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعميـ بوجراء دراسة      

بعنواف "درجة رضا الطمبة عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربية والتعميـ" وذلؾ استنادًا لمتطمبات نظاـ 
، وألغراض ىذه الدراسة تـ بناء استبانة بيدؼ  (QP-09) الطمبةالجػػودة ، وتفعياًل إلجراء قياس رضا 

-09التعرؼ عمى درجة رضا متمقي الخدمة )الطمبة( عف الخدمات المقدمة ليـ مف وزارة التربيػػة والتعميـ )
1   QF( وعميو نرجو وضع إشارة ، )X  في المربع الذي يناسبؾ مف حيث درجة الرضا، عممًا بأف ىذه )

 ذه الدراسة، وألغراض البحث العممي فقط.اًلستبانة أعدت خصيصًا لي
 واقبموا اًلحتراـ

 
 فريق البحث 

 ( في المربع المناسب:xقبل اإلجابة عف فقرات اًلستبانة نرجو تعبئة المعمومات اآلتية بوضع إشارة )     
     اسػػـ المديريػػة :

     الرقـ الوطني لممدرسة :
     الصػػػف :

 أنثى  ذكر  جػػنس الطالب :
 إناث            مختمطة  ذكور  جػػنس المدرسة :

 ثانويةال  ساسيةاأل  المػػرحػػمة :
 غير األردنية  األردنية  الجنسية :       
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 المجال األول : التدريس

 الفقػػرة لرقما

 درجة الرضا عف الخدمة

عالية 
 اجدً 

 محايد عالية
منخف
 ضة

منخف
ضة 
 اجدً 

المعمـ وسائل تعميمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، يستخدـ  .2
      الموحات ...(.

ينوع المعمـ في أساليب عرض المادة التعميمية  .1
      )المجموعات، الحوار والمناقشة...(.

يستخدـ المعمـ أساليب تقويـ متنوعة )امتحانات، واجبات،  .3
      ...(.تقارير وأبحاث، قوائـ الشطب ، ساللـ التقدير 

      يشجعني المعمـ عمى المشاركة والمناقشة أثناء الحصة. .4

تتوزع األسئمة عمى المادة الدراسية المقررة لالمتحاف بشكل  .5
      عادؿ ومناسب.

أستفيد مف كتابي المدرسي معمومات تساعدني في حياتي  .6
      اليومية.

      يعطي المعمـ أىمية مناسبة لمنشاط الرياضي.  .7
      يعطي المعمـ أىمية مناسبة لمنشاط الفني .  .8
      أعاني مف ثقل وزف الحقيبة المدرسية. .9
      يراعي المعمـ ىواياتي الشخصية. .20

تتيح لي مدرستي استخداـ أجيزة الحاسوب في إعداد  .22
      التقارير المدرسية.

      يستجيب المعمـ ًلستفساراتي وأسئمتي. .21
      يتعامل المعمـ معي بعدالة. . 23
      يراعي المعمـ الفروقات الفردية بيف الطمبة. .24

يتعامل المعمموف مع ذوي اًلحتياجات الخاصة الذيف  .25
      يعانوف مف ضعف السمع أو البصر بشكل مناسب.



 التربويقسم البحث 

 

 23 

 
 

 اإلدارة المدرسيةالمجاؿ الثاني : 

 الفقػػرة قمالر 
 درجة الرضا عف الخدمة

عالية 
 اجدً 

 منخفضة محايد عالية
منخفضة 

 اجدً 
      يساعدني المدير في حل المشكالت التي تواجيني. .26
      يساعدني المعمـ في حل المشكالت التي تواجيني. .27

يساعدني المرشد التربوي في حل المشكالت التي  .28
      تواجيني.

      يحضر المدير الحصص الصفية. .29
      يحضر المشرؼ التربوي الحصص الصفية. .10
      يعاممني معممي باحتراـ. .12

تمتـز مدرستي بتنفيذ البرنامج المدرسي األسبوعي بشكل  .11
      كامل.

يمتـز المعمموف في المدرسة بمواعيد اًلمتحانات الشيرية  .13
      واليومية.

يحرص المعمموف عمى حضور الحصص الصفية في  .14
      مواعيدىا.

تيتـ الييئة اإلدارية والتدريسية بحضور الطابور  .15
      الصباحي.

16. 
أحصل عمى اإلرشادات الالزمة عند إجراء المعامالت 

 المدرسية
 )قبوؿ ، نقل...(. 

    
 

      مدرستي الطمبة المتميزيف.تعزز اإلدارة المدرسية في  .17
      أتواصل مع اإلدارة المدرسية بشكل مباشر. .18
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 المجاؿ الثالث : البيئة المدرسية

 الفقػػرة الرقم
 درجة الرضا عف الخدمة

عالية 
 اجدً 

منخفضة  منخفضة محايد عالية
 اجدً 

      بيئة صفي نظيفة وآمنو. .19
      اإلضاءة ، التدفئة ، التبريد ...(.بيئة صفي مناسبة )  .30
      أشعر بالراحة في الحيز المكاني الذي أشغمو. .32
      يتوافر في المقصف المدرسي كل ما أحتاجو. .31

تتوافر في مدرستي المرافق الضرورية )الساحات  .33
      والمالعب، حديقة...(.

) صندوؽ  تتوافر في مدرستي أدوات السالمة العامة .34
      إسعافات ، طفاية حريق...(.

      مرافق مدرستي  ) دورات المياه ( نظيفة و آمنة.  .35
      ممرات مدرستي  نظيفة و آمنة.  .36
      يتوفر لدى الطمبة مقاعد مريحة. .37

تػػػػوفر المدرسػػػػة الوسػػػػائل التعميميػػػػة والتوضػػػػيحية المناسػػػػبة  .38
      بطاقات، لوحات(.لممناىج )خرائط، مجسمات، 

      موقع المدرسة بعيد عف أية مخاطر بيئية . .39

تمديػػػػػدات الكيربػػػػػاء آمنػػػػػة وًل تشػػػػػكل خطػػػػػرًا عمػػػػػى الطمبػػػػػة  .40
      والعامميف.

      يوجد شبؾ حماية لجميع الشبابيؾ. .42
      يخمو بناء المدرسة مف أية تصدعات. .41

لػػػػػػػذوي اًلحتياجػػػػػػػات يوجػػػػػػػد مػػػػػػػداخل خاصػػػػػػػة ) رمبػػػػػػػات(  .43
      الخاصة.
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 المجاؿ الرابع : تكنولوجيا التعميـ

 الفقػػرة الرقم
 درجة الرضا عف الخدمة

عالية 
 اجدً 

منخفضة  منخفضة محايد عالية
 اجدً 

يتاح لي استخداـ الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت  .44
      واًلنترانت ( في مدرستي.

      كاؼ مف أجيزة الحاسوب.يتوافر في المدرسة عدد  .45

يتـ تفعيل مختبرات الحاسوب في تطبيق الحصص  .46
      الصفية.

يتـ التواصل مع مستجدات األمور واألحداث المتعمقة  .47
      بالوزارة إلكترونيًا.

 
  


