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 مقدمة  

الطالب المحور األهم في عملية التعليم والتعّلم، وهو المركز الرئيس الذي تسلط عليه ُيعدُّ 

األضواء، فمن أجله توضع البرامج والمشاريع التطويرية، ويتم التخطيط لها لضمان تطويرها وتحسينها 

من المدرسين والمدرسات، باستمرار، ومن أجله تبنى المدارس والجامعات، ويعين فيها مئات األلوف 

والموظفين والموظفات، ومن أجله تعقد الندوات والمؤتمرات، ويتم ذلك كله ليصبح في المستقبل لبنة 

خيِّّرة من لبنات المجتمع، وعنصرًا فعااًل نشطًا، قادرًا على تحّمل المسؤوليات واألعباء التي ستلقى على 

كًا للمهارات األساسية التي تساعده في حل المشكالت، به، مال ركاهله، متفاعاًل مع األحداث التي تم

مستعدًا للتكّيف مع الظروف التي يعيشها، متيقظًا للمتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والعلمية، ومستجيبًا لما تتطلبه تلك المتغيرات،  وحتى يتم ذلك ونصل إلى ما نريد ال بد أن يكون له 

ة التعليمية التعلمية من خالل مساهمته ومشاركته في التخطيط لألنشطة الدور الفاعل في العملي

المنهجية والالمنهجية، وا عطائه الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه في القضايا والخدمات التربوية التي 

 يحتاجها من أجل القيام بدوره على أتم وجه.  

التربوية التي تقوم على االلتزام بأداء رسالتها،  وانسجامًا مع فلسفة وزارة التربية والتعليم وسياستها

والقيام بوظائفها، وتحقيق أهدافها بأمانة وصدق ومسؤولية وبأعلى مسـتوى من التمييز والتفوق، فقد 

بالتعاون مع إدارة التخطيط والبحث التربوي إجراء دراسات دورية حول  الداخليةالرقابة  وحدةارتأت 

لجمهور والعاملين والطلبة(، شأنها في ذلك شأن الوزارات األخرى التي تهتم درجة رضا متلقي الخدمة )ا

عن تنفيذ  والمسئولون برضا العاملين والمتعاملين معها، وذلك ألنهم األساس في التغيير واإلصالح، 

السياسات والبرامج التطويرية في الوزارة.  ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى درجة 

عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم، من أجل تحسينها  الطلبة((تلقي الخدمة رضا م

 والصول إلى حالة من الرضا لدى الطلبة عن نظامهم التربوي.
 وأسئلتها مشكلة الدراسة
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( 21- 4في الصفوف من )درجة رضا الطلبة  إلىمشكلة الدراسة في التعرف  مثلتت     

 خدمة من وزارة التربية والتعليم، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:بوصفهم متلقي 

 ما درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم؟ -2

هــل توجــد فــروق فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم تعــزى  -1

 ؟للمديرية

هــل توجــد فــروق فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم تعــزى  -3

 ؟للجنس

هــل توجــد فــروق فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم تعــزى  -4

 للصف؟

والتعلــيم تعــزى  هــل توجــد فــروق فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة التربيــة -5

 لجنس المدرسة؟

هــل توجــد فــروق فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم تعــزى  -6

 لجنسية الطالب؟

 

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كونها تحدد درجة رضا الطلبـة عـن الخـدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة التربيـة 

لهــم فــي إضــافة إلــى أنهــا قــد تكشــف عــن مــواطن الضــعف والقــوة فــي مســتوى الخــدمات المقدمــة  والتعلــيم،

فــي زيــادة رضــاهم  اإلســهامنها أبحيــث يســتفيد منهــا أصــحاب القــرار فــي إجــراءات مــن شــ البيئـة المدرســية،
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ليه فإنه وبناًء ع .أواًل، أو تحسين وتطوير العمل التربوي ثانيًا، مما يترتب عليه تحسين مستوى تحصيلهم

(، وتفعــياًل إلجـــراء QP-09رقــم ) 1000إصــدار   1002لمتطلبــات نظــام إدارة الجــودة اآليــزو اً واســتناد

 جاءت هـذه الدراسـة التـي تهـدف إلـى التعـرف إلـى درجـة رضـا، (01QF 1 - رضا متلقـي الخدمـة رقم )

 لهم.بوصفهم متلقي خدمة من وزارة التربية والتعليم عن الخدمات المقدمة  الطلبة

 متغيرات الدراسة:

 متغيرات مستقلة وهي:خمسة المتغيرات المستقلة: تكونت استبانة الدراسة من  ( أ

 ( مديرية.41المديرية: وهي مديريات التربية والتعليم في الميدان وعددها ) 

  أنثى(.و الجنس: ويشمل مستويين هما )ذكر 

  المرحلة الثانويةالسنة الثانية من الصف: ويمثل الصفوف من الرابع لغاية. 

 )جنس المدرسة: تشمل ثالث مستويات )مذكرة ومؤنثة ومختلطة 

  وغير ذلك. أردنيجنسية الطالب: تشمل 

التابع: ويمثل العالمة الكلية التي حصل عليهـا الطالـب بعـد إجابتـه علـى فقـرات االسـتبانة  المتغير ( ب

 وهي تمثل المجاالت التالية:

 التدريس. .2

 اإلدارة المدرسية. .1

 البيئة المدرسة. .3

 تكنولوجيا التعليم. .4

 التعريفات اإلجرائية:
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مـن وزارة متلقـي خدمـة بوصـفهم الطلبـة رضـا درجـة  بـر عـنيع: (الطلبـةمـن ) الخدمة متلقي رضـا

تشمل البيئـة و فقرة،  48الخدمات المقدمة لهم، من خالل االستبانة التي تحتوي على  عن التربية والتعليم

 لطلبة. لالتعليمية التي تقدم خدمات بشكل أو بآخر 

 .(21 – 4) من صفوفتابعة لوزارة التربية والتعليم في الالطلبـة في المدارس الحكوميـة ال:  ـةالطلب -

 

 حدود الدراسة:

، (21 – 4) مـنصـفوف فـي ال وزارة التربيـة والتعلـيم طلبـة المـدارس الحكوميـة فـياقتصرت الدراسة على 
 .2015/2016 العام الدراسي خالل

 
 مجتمع الدراسة وعينتها

يم التربيـة والتعلـ ( في مـدارس وزارة21 - 4)من طلبة الصفوف تكون مجتمع الدراسة من جميع 

( 42مــوزعين علــى ) طالبــًا وطالبــة( 010006) هم، والبــالع عــددفــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية

  .2016/ 2015 تربية وتعليم خالل العام الدراسي ةمديري

 

%( 4) ةنسبب المديريات المذكورةأما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية من 
 .( مديرية37من )  ًا،( طالب32971بواقع ) من حجم مجتمع الدراسة

 
 أداة الدراسة:

-4)من  درجة رضا طلبة الصفوف إلىالمتمثل في التعرف  للتعرف على هدف الدراسة الرئيس 
( في المدارس الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم، فقد قام قسم البحث 21
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 بحيث تكون اإلجابة عليها وفق، (2كما في مرفق ) ( فقرة48التربوي ببناء استبانة اشتملت على )
 وتم ،)موافق بدرجة كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، متدنية، متدنية جدا( األبعادمقياس ليكرت الخماسي 

على الموقع الرسمي  البيانات تصميم شاشة إدخال لالستبانة على صفحة الويب وقام الطالب بادخال
مباشرة ومن ثم قام الفريق بسحب البيانات على برمجية اكسل وتم تحويلها فيما بعد الى برمجية 

SPSS. 
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 ائج الدراسة والتوصياتنت

 فيما يأتي عرض لنتائج الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلتها:

 ما درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم؟ السؤال األول:

واالنحراف المعياري لتقديرات الطلبة في فقرات  الكلي الوسط الحسابيان  أدناهيبين الجدول    

تقديرات وكانت ، (%71( على التوالي محققة بذلك درجة رضا مقداره )0.34، 3.6االستبانة جميعها كانا )

 .(1.05، 4.1، واقعة بين )(2جدول رقم ) هايظهر  كما ،الفقرات الطلبة على

 حسب الفقرة لفقرات االستبانةالنحرافات المعيارية االحسابية و  األوساط(: 1جدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
االنحراف 
 المعياري

 1.084 3.89 يستخدم المعلم وسائل تعليمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، اللوحات ...(. 1 

 1.095 3.79 ينوع المعلم في أساليب عرض المادة التعليمية )المجموعات، الحوار والمناقشة...(. 2

المعلم أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، قوائم يستخدم  3
 الشطب ، ساللم التقدير ...(.

4.07 1.003 

 1.083 3.94 يشجعني المعلم على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة. 4

 1.087 3.88 تتوزع األسئلة على المادة الدراسية المقررة لالمتحان بشكل عادل ومناسب. 5

 1.170 3.85 أتعلم من كتابي المدرسي معلومات تفيدني  في حياتي اليومية. 6

 1.373 3.20 يعطي المعلم أهمية مناسبة للنشاط الرياضي.  7

 1.385 3.03 يعطي المعلم أهمية مناسبة للنشاط الفني .  8

 1.282 3.84 أعاني من ثقل وزن الحقيبة المدرسية. 9

 1.299 3.26 الشخصية.يراعي المعلم هواياتي  10

 1.380 3.28 تتيح لي مدرستي استخدام أجهزة الحاسوب في إعداد التقارير المدرسية. 11

 1.085 3.93 يستجيب المعلم الستفساراتي وأسئلتي بوضوح. 12

 1.168 3.77 يتعامل المعلم معي بعدالة. 13

 1.170 3.62 يراعي المعلم الفروقات الفردية بين الطلبة. 14

يتعامل المعلمون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف السمع أو  15
 البصر بشكل مناسب

3.83 1.184 

 1.351 3.57 يساعدني المدير في حل المشكالت التي تواجهني. 16

 1.137 3.75 يساعدني المعلم في حل المشكالت التي تواجهني. 17
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 1.279 3.69 المشكالت التي تواجهني.يساعدني المرشد التربوي في حل  18

 1.392 3.24 يحضر المدير الحصص الصفية بشكل دوري. 19

 1.360 3.04 يحضر المشرف التربوي الحصص الصفية بشكل دوري. 20

 1.126 3.91 يعاملني معلمي باحترام وتقدير. 21

 1.122 3.97 تلتزم مدرستي بتنفيذ البرنامج المدرسي األسبوعي بشكل كامل. 22

 1.078 4.03 يلتزم المعلمون في المدرسة بمواعيد االمتحانات الشهرية واليومية. 23

 1.065 4.03 يحرص المعلمون على حضور الحصص الصفية في مواعيدها. 24

 1.034 4.20 تهتم الهيئة اإلدارية والتدريسية بحضور الطابور الصباحي. 25

 إجراء المعامالت المدرسيةأحصل على اإلرشادات الالزمة عند  26
 1.148 3.75 )قبول ، نقل...(. 

 1.187 3.92 تعزز اإلدارة المدرسية الطلبة المتميزين. 27

 1.260 3.53 يتواصل الطالب مع اإلدارة المدرسية بشكل مباشر. 28

 1.333 3.52 بيئة صفي نظيفة وآمنه. 29

 1.426 3.16 ...(. بيئة صفي مناسبة ) اإلضاءة ، التدفئة ، التبريد 30

 1.288 3.48 أشعر بالراحة في الحيز المكاني الذي أشغله. 31

 1.375 3.35 يتوافر في المقصف المدرسي كل ما أحتاجه. 32

 1.333 3.45 تتوافر في مدرستي المرافق الضرورية )الساحات والمالعب، حديقة...(. 33

 1.260 3.68 صندوق إسعافات ، طفاية حريق...(.يتوافر في مدرستي أدوات السالمة العامة )  34

 1.463 2.99 تتميز مرافق مدرستي  ) دورات المياه ( بالنظافة واألمان.  35

 1.242 3.58 تتميز ممرات مدرستي  بالنظافة واألمان.  36

 1.352 3.30 يتوفر لدى الطلبة مقاعد مريحة. 37

والتوضـــيحية المناســـبة للمنـــاهج )خـــرائط، مجســـمات، تـــوفر المدرســـة الوســـائل التعليميـــة  38
 1.273 3.53 بطاقات، لوحات(.

 1.228 3.62 موقع المدرسة بعيد بشكل كاف عن أية مخاطر بيئية . 39

 1.210 3.75 تمديدات اباريز الكهرباء آمنة وال تشكل خطرًا على الطلبة والعاملين. 40

 1.084 4.16 يوجد شبك حماية لجميع الشبابيك. 41

 1.261 3.58 تخلو الساحة المدرسية من أية تصدعات. 42

 1.478 2.85 يوجد مداخل خاصة ) رمبات( لذوي االحتياجات الخاصة. 43

 1.466 3.02 يتاح لي استخدام الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت واالنترانت ( في مدرستي. 44

 1.338 3.43 يتوافر في المدرسة عدد كاف من أجهزة الحاسوب. 45

 1.269 3.55 يتم تفعيل مختبرات الحاسوب في تطبيق الحصص الصفية. 46

يمكنني الحصول على عالماتي بسهوله عن طريق منظومة التعلم اإللكتروني  47
(Eduwave.) 3.39 1.383 
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 1.324 3.22 يتم التواصل مع مستجدات األمور واألحداث المتعلقة بالوزارة إلكترونيًا. 48

 

 

 حسب المجال (: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة2جدول )

 نسبة الرضا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 %74.2 7.27 3.71 : التدريساألولالمجال 

 %73.5 7.21 3.68 المدرسية اإلدارةالمجال الثاني: 

 %68.5 7.15 3.43 المجال الثالث: البيئة المدرسية

 %65.7 7.16 3.25 المجال الرابع: تكنولوجيا التعليم

 

يستخدم  (، وأعلى فقرة حققت الرضا "%74.2( أعلى نسبة رضا وهي )التدريس) األولحقق المجال 

"، المعلم أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، قوائم الشطب ، ساللم التقدير ...(

 ".يعطي المعلم أهمية مناسبة للنشاط الفني  فقرة " وأقل رضا على

تهتم  "%(، وحققت فقرة 73.5( بالدرجة الثانية بنسبة رضا )المدرسية اإلدارة) الثانيوجاء المجال 

يحضر المشرف التربوي  "كأعلى فقرة رضا، وفقرة  "الهيئة اإلدارية والتدريسية بحضور الطابور الصباحي

 بأقل درجة رضا. الحصص الصفية بشكل دوري"

%( 68.5عن درجة رضا الطلبة بنسبة ) الثالثة( في المرتبة البيئة المدرسية) الثالثوجاء المجال 

 رضا وأقل "يوجد شبك حماية لجميع الشبابيك "فقرة  الطلبة في هذا المجال عن رضاهم حول أعرب حيث

 ."تتميز مرافق مدرستي  ) دورات المياه ( بالنظافة واألمان "حول فقرة 
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كانت أن درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم ( 1)ويظهر الجدول 

"يتاح لي استخدام  فقرة%(، وباألخص 65.7( وبنسبة رضا )تكنولوجيا التعليم) الرابعالمجال  في األقل

جاءت أعلى  بينماكأدنى درجة رضا لدى الطلبة،  "الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت واالنترانت ( في مدرستي

يتم تفعيل مختبرات  " (تكنولوجيا التعليمفي هذا المجال )درجة رضا للطلبة على الخدمات المقدمة لهم 

 . "الحاسوب في تطبيق الحصص الصفية

 

في درجة رضا الطلبة عن الخـدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة التربيـة هل توجد فروق  :السؤال الثاني

 ؟ للمديريةتعزى والتعليم 

 تقـديراتهمفـي  للمـديرياتالوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري  إيجادعلى هذا السؤال فقد تم  لإلجابة

 .رضاهم عن الخدمات المقدمة( وتم ترتيبهم تنازليًا حسب درجات 3رقم ) جدولالحسب على االستبانة 

 
 لمديريةا حسبوالتعليم  درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية(: 3جدول )

 نسبة الرضا المتوسط الحسابي المديرية
 0.75 3.749 االغوار الجنوبية .1

 0.77 3.856 االغوار الشمالية .2

 0.69 3.449 البادية الجنوبية .3

 0.78 3.914 الشرقيةالبادية الشمالية  .4

 0.73 3.668 البادية الشمالية الغربية .5

 0.67 3.366 البتراء .6

 0.70 3.507 الرصيفة .7

 0.72 3.615 الرمثا .8

 0.66 3.280 1الزرقاء .9

 0.76 3.812 2الزرقاء .11

 0.80 4.001 الشوبك .11

 0.79 3.943 الشونة الجنوبية .12

 0.97 4.848 العقبة .13

 0.78 3.886 القصر .14
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 0.80 4.015 الكورة .15

 0.70 3.510 بني كنانة .16

 0.74 3.704 جرش .17

 0.88 4.422 ديرعال .18

 0.72 3.625 عين الباشا .19

 0.68 3.388 قصبة السلط .21

 0.58 2.888 قصبة الكرك .21

 0.76 3.802 قصبة المفرق .22

 0.70 3.507 لواء الجامعة .23

 0.91 4.531 لواء الجيزه .24

 0.71 3.535 لواء القويسمة .25

 0.68 3.401 لواء الموقر .26

 0.75 3.754 لواء بصيرا .27

 0.68 3.421 لواء بني عبيد .28

 0.68 3.376 لواء سحاب .29

 0.71 3.540 لواء قصبة اربد .31

 0.72 3.611 لواء قصبة عمان .31

 0.68 3.394 لواء ماركا .32

 0.64 3.205 لواء ناعور .33

 0.70 3.479 لواء وادي السير .34

 0.78 3.924 لواءا الطيبة والوسطية .35

 0.72 3.584 مادبا .36

 0.76 3.780 معان .37

 

الخـدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة التربيـة وجود اختالف في درجـة رضـا الطلبـة عـن إلى نتائج ال تشير

% وحققـت 58بنسـبة  الكـركجـاء الرضـا بأقـل معـدل لمديريـة تربيـة  حيث ،والتعليم سببها اختالف المديرية

 .% 17أعلى نسبة رضا  العقبةمديرية 

 

في درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة التربيـة هل توجد فروق  السؤال الثالث:

 تعزى للجنس؟والتعليم 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال فقــد تــم إيجــاد الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري للــذكور واإلنــاث فــي 

 (.4تقديراتهم على االستبانة حسب جدول رقم )
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 لهم من وزارة التربية والتعليم حسب المديرية(: درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة 4جدول )

 درجة الرضا االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال الجنس

 %70.6 0.34 3.53 ذكور

 %73.3 0.36 3.66 إناث

 

بـــين فــي درجـــة رضــا الطلبـــة بســـيطة وجـــود فــروق  (4كمــا هـــو مبــين فـــي الجــدول ) أظهــرت النتـــائج

حيث بلغت درجة رضا  (5كما هو في الجدول) اإلناثلصالح  إحصائيةولكنها ذات داللة  ناثاإلذكور و ال

 .لألنات%( 73.3%( مقابل )70.6) عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم الطلبة الذكور

( اختبار ت لمتغير الجنس5الجدول)  

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

sum1 Equal 
variances 
assumed 

138.090 .000 -8.531 32852 .000 -3.79601 .44497 -4.66816 -2.92386 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -8.407 27551.744 .000 -3.79601 .45155 -4.68107 -2.91096 

في درجة رضا الطلبة عـن الخـدمات المقدمـة لهـم مـن وزارة التربيـة هل توجد فروق  السؤال الرابع:

  ؟صفللتعزى والتعليم 

 لإلجابة على هذا السؤال فقد تم إيجـاد الوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري للصـفوف فـي تقـديراتهم

 (.6على االستبانة حسب الجدول رقم )
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 درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم حسب الصف :(6جدول رقم )

 درجة الرضا االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال الصف

 %79.4 0.27 3.97 األساسي الرابع

 %79.6 0.27 3.98 الخامس األساسي

 %75.5 0.33 3.77 السادس األساسي

 %73.6 0.36 3.68 السابع األساسي

 %71.5 0.36 3.57 الثامن األساسي

 %70.2 0.37 3.51 التاسع األساسي

 %66.2 0.41 3.31 العاشر األساسي

 %66.1 0.46 3.31 السنة األولى من المرحلة الثانوية

 %67.2 0.36 3.36 السنة الثانية من المرحلة الثانوية

 

مـن وزارة التربيـة  الخـدمات المقدمـة لهـموجود اختالف في درجـة رضـا الطلبـة عـن  إلى النتائج تشير

بينمـــا بلغـــت  % 71.6 األساســـي  الخـــامس لصـــفل أعالهـــاحيـــث بلغـــت  ،المرحلـــة الصـــفية والتعلـــيم ســـببه

( الــى ان 6، ويشــير الجــدول)وهــي اقــل نســبة رضــا % 66.2 الســنة األولــى مــن المرحلــة الثانويــةلطــالب 

الرضـــا مرتفـــع فـــي الصـــفوف االساســـية الـــدنيا مثـــل الرابـــع والخـــامس ويســـتمر فـــي االنخفـــاض وصـــوال الـــى 

( ان هـذه الفــروق بـين مسـتويات الرضـا تبعـا للصـف ذات داللــة 7، وكمـا يظهـر الجـدول)الصـفوف الثانويـة

 احصائية.

 لمتغير مستوى الصف ( اختبار التباين االحاد7) جدول

      

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 4337572.948 8 542196.619 374.560 0.000 



 14 

Within 
Groups 47546406.882 32846 1447.555     

Total 51883979.831 32854       

 

فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة هــل توجــد فــروق  الســؤال الخــامس:

 تعزى لجنس المدرسة؟التربية والتعليم 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال فقــد تــم إيجــاد الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لجــنس المدرســة فــي 

 (.0تقديراتهم على االستبانة حسب الجدول رقم )

 

 المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم حسب جنس المدرسة ( درجة رضا الطلبة عن الخدمات8جدول رقم )

 درجة الرضا االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال جنس المدرسة

 %70.3 0.34 3.51 ذكور

 %73.1 0.36 3.66 اناث

 %73.8 0.35 3.69 مختلطة

 

الخـدمات المقدمـة لهـم وجـود اخـتالف فـي درجـة رضـا الطلبـة عـن إلـى  (0في الجـدول) النتائج تشير

بنسـبة  المختلطـة المـدارسمن وزارة التربية والتعليم سببه اخـتالف جـنس المدرسـة، حيـث بلغـت أعالهـا فـي 

، كمــــا ويشــــير % وهــــي اقــــل نســــبة رضــــا70.3بنســــبة  الــــذكور أدناهــــا فــــي مــــدارسبينمــــا بلغــــت  73.0%

 ت.بين جميع المستويا إحصائيةهذه الفروق ذات داللة  أن إلى( 1الجدول)

  

 ( اختبار التباين االحادي لمتغير جنس المدرسة9) جدول

sum1 
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Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 255017.076 2 127508.538 81.133 .000 

Within 
Groups 51628422.091 32851 1571.594     

Total 51883439.168 32853       

 

فــي درجــة رضــا الطلبــة عــن الخــدمات المقدمــة لهــم مــن وزارة هــل توجــد فــروق  الســؤال الســادس:

 تعزى لجنسية الطالب؟التربية والتعليم 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال فقــد تــم إيجــاد الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لجنســية الطالــب فــي 

 (.20تقديراتهم على االستبانة حسب الجدول رقم )

 

 الجنسية( درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم حسب 11) جدول رقم

 درجة الرضا االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال ةيجنسال

 %72.0 0.34 3.60 أردني

 %73.2 0.37 3.66 غير ذلك

 

الخدمات المقدمـة في درجة رضا الطلبة عن  بسيط وجود اختالفإلى  (20في جدول) النتائج تشير

 إحصــائيةالطالــب ولكــن هــذا االخــتالف ذات داللــة  جنســية فالخــتال يعــزى لهــم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم 

طـــالب ل% بينمـــا بلغـــت ل73.1 ينيـــاألردنللطلبـــة غيـــر ، حيـــث بلغـــت األردنيـــينلصـــالح غيـــر  (22جـــدول)

  .%71.0 ينياألردن

( اختبار ت لمتغير جنسية الطالب11جدول )  

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

sum1 Equal 
variances 
assumed 

.088 .767 2.866 32850 .004 3.00473 1.04825 .95012 5.05933 

Equal 
variances 
not assumed 

    2.894 1656.138 .004 3.00473 1.03822 .96835 5.04110 
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 التوصيات

 بناء على النتائج السابقة توصي الدراسة بما يأتي:

 تهيئة البنية التحتية للمدارس لتالءم ذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة. .2

االهتمام في نظافة مرافق المدرسة خصوصا دورات المياه واالهتمام في توفير شروط زيادة  .1
 .االستخدام اآلمن لهذه المرافق

 .بالنشاط الفني والرياضي للطلبةاالهتمام  .3

 توتهيئتها الستخداما  تفعيل مختبرات الحاسوب ليسهل تطبيق الحصص الصفية فيها .4
 .الطلبة األكاديمية

 لتربوي وزيادة حضور الحصص من قبل المشرفين التربويينتفعيل دور اإلشراف ا .5

 الزرقاءالمناطق التي تتدنى فيها نسبة الرضا )االهتمام بواقع وظروف الطلبة التربوية في  .6
جراء دراسات وزيارات للوقوف بشكل جلّي  (لواء ناعور، البتراء قصبة الكرك، ،االولى وا 

 على الواقع التربوي فيها.

في المرحلة الثانوية ومراعاة زيادة االهتمام بالخدمات المقدمة للطلبة في الصفوف  .7
 . ماحتياجاته

 زيادة االهتمام في واقع مدارس الذكور بشكل عام. .0
  



 18 

 (1مرفق )

 

 
 

 

 أخي الطالب / أختي الطالبة

يقوم فريق من قسم البحث التربوي/إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم بإجراء      

دراسة بعنوان "درجة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم" وذلك استناداً 

( ، وألغراض هذه الدراسة QP-09لمتطلبات نظام الجــودة ، وتفعيالً إلجراء قياس رضا متلقي الخدمة )

تم بناء استبانة بهدف التعرف على درجة رضا متلقي الخدمة )الطلبة( عن الخدمات المقدمة لهم من 

( في المربع الذي يناسبك من  X( ، وعليه نرجو وضع إشارة )QF   1-09وزارة التربيــة والتعليم )

 صاً لهذه الدراسة، وألغراض البحث العلمي فقط.حيث درجة الرضا، علماً بأن هذه االستبانة أعدت خصي

 واقبلوا االحترام

 
 فريق البحث 

 ( في المربع المناسب:xقبل اإلجابة عن فقرات االستبانة نرجو تعبئة المعلومات اآلتية بوضع إشارة )     
     اســم المديريــة :

     الرقم الوطني للمدرسة :
     الصـــف :

 أنثى  ذكر  جــنس الطالب :
 إناث            مختلطة  ذكور  جــنس المدرسة :

 ثانوية  أساسية  المــرحــلة :
 غير أردني  أردني  الجنسية :       
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 المجال األول : التدريس

الر 
 قم

 الفقــرة

 درجة الرضا عن الخدمة

عالية 
 جداً 

 منخفضة محايد عالية
منخفضة 

 جدا
     المعلم وسائل تعليمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، اللوحات ...(.يستخدم  .2

 

1. 
ينوع المعلم في أساليب عرض المادة التعليمية )المجموعات، الحوار 

 والمناقشة...(.
    

 

3. 
يستخدم المعلم أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، قوائم 

 ...(.الشطب ، ساللم التقدير 
    

 

      يشجعني المعلم على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة. .4

      تتوزع األسئلة على المادة الدراسية المقررة لالمتحان بشكل عادل ومناسب. .5

      أتعلم من كتابي المدرسي معلومات تفيدني  في حياتي اليومية. .6

      يعطي المعلم أهمية مناسبة للنشاط الرياضي.  .7

      يعطي المعلم أهمية مناسبة للنشاط الفني .  .0

      أعاني من ثقل وزن الحقيبة المدرسية. .1

      يراعي المعلم هواياتي الشخصية. .20

      تتيح لي مدرستي استخدام أجهزة الحاسوب في إعداد التقارير المدرسية. .22

      يستجيب المعلم الستفساراتي وأسئلتي بوضوح. .21

      يتعامل المعلم معي بعدالة. . 23

      يراعي المعلم الفروقات الفردية بين الطلبة. .24

يتعامل المعلمون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف السمع  .25
     أو البصر بشكل مناسب.

 

 

 اإلدارة المدرسيةالمجال الثاني : 
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الر 
 قم

 الفقــرة

 درجة الرضا عن الخدمة

عالية 
 جداً 

 منخفضة محايد عالية
منخفضة 

 جدا
      يساعدني المدير في حل المشكالت التي تواجهني. .26

      يساعدني المعلم في حل المشكالت التي تواجهني. .27

      تواجهني.يساعدني المرشد التربوي في حل المشكالت التي  .20

      يحضر المدير الحصص الصفية بشكل دوري. .21

      يحضر المشرف التربوي الحصص الصفية بشكل دوري. .10

      يعاملني معلمي باحترام وتقدير. .12

      تلتزم مدرستي بتنفيذ البرنامج المدرسي األسبوعي بشكل كامل. .11

      بمواعيد االمتحانات الشهرية واليومية.يلتزم المعلمون في المدرسة  .13

      يحرص المعلمون على حضور الحصص الصفية في مواعيدها. .14

      تهتم الهيئة اإلدارية والتدريسية بحضور الطابور الصباحي. .15

 أحصل على اإلرشادات الالزمة عند إجراء المعامالت المدرسية .16
     )قبول ، نقل...(. 

 

      تعزز اإلدارة المدرسية الطلبة المتميزين. .17

      يتواصل الطالب مع اإلدارة المدرسية بشكل مباشر. .10

 

 

 المجال الثالث : البيئة المدرسية

الر 
 قم

 الفقــرة

 درجة الرضا عن الخدمة

عالية 
 جداً 

 منخفضة محايد عالية
منخفضة 

 جدا
      بيئة صفي نظيفة وآمنه. .11

      بيئة صفي مناسبة ) اإلضاءة ، التدفئة ، التبريد ...(. .30

      أشعر بالراحة في الحيز المكاني الذي أشغله. .32

      يتوافر في المقصف المدرسي كل ما أحتاجه. .31

33
. 

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

 

أدوات السالمة العامة ) صندوق إسعافات ، طفاية يتوافر في مدرستي  .34
 حريق...(.
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      تتميز مرافق مدرستي  ) دورات المياه ( بالنظافة واألمان.  .35

      تتميز ممرات مدرستي  بالنظافة واألمان.  .36

      يتوفر لدى الطلبة مقاعد مريحة. .37

والتوضــــــيحية المناســــــبة للمنــــــاهج )خــــــرائط، تــــــوفر المدرســــــة الوســــــائل التعليميــــــة  .30
     مجسمات، بطاقات، لوحات(.

 

      موقع المدرسة بعيد بشكل كاف عن أية مخاطر بيئية . .31

      تمديدات اباريز الكهرباء آمنة وال تشكل خطرًا على الطلبة والعاملين. .40

      يوجد شبك حماية لجميع الشبابيك. .42

      المدرسية من أية تصدعات. تخلو الساحة .41

      يوجد مداخل خاصة ) رمبات( لذوي االحتياجات الخاصة. .43

 
 المجال الرابع : تكنولوجيا التعليم

الر 
 قم

 الفقــرة

 درجة الرضا عن الخدمة

عالية 
 جداً 

 منخفضة محايد عالية
منخفضة 

 جدا
      واالنترانت ( في مدرستي.يتاح لي استخدام الشبكة اإللكترونية ) اإلنترنت  .44

      يتوافر في المدرسة عدد كاف من أجهزة الحاسوب. .45

      يتم تفعيل مختبرات الحاسوب في تطبيق الحصص الصفية. .46

يمكنني الحصول على عالماتي بسهوله عن طريق منظومة التعلم اإللكتروني  .47
(Eduwave.)     

 

      األمور واألحداث المتعلقة بالوزارة إلكترونيًا. يتم التواصل مع مستجدات .40

 

 . أشعر بالرضا العام عن مدرستي         نعم             ال41
 إذا كانت اإلجابة ال ، ما هي األسباب ؟    
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