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درجة رضا طلبة املدارس الثانوية يف مديرية الرتبية
والتعليم للواء قصبة إربد عن اخلدمات التعليمية
التعلمية
المناىج الدراسية ،التعميم ،المعمم ،مدير المدرسة.

الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة رضا طمبة المدارس
الثانوية عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة ليم ،وتحديداً درجة

 .1المقدمة

رضاىم عن المرافق التعميمية المساندة ،والييئة التدريسية واإلدارية،

يشير معظم الخبراء والمختصون في المجال التربوي إلى

والمواد الدراسية والوسائل التعميمية .بمغت عينة الدراسة ( )513طالب

األىمية البالغة لتطوير أركان العممية التعميمية التعممية ،بمواكبة

وطالبة من المرحمة الثانوية .وتبين من النتائج "الرضا إلى ٍ
حد ما" من

التطورات العممية والتكنولوجية في شتى مجاالت العموم والمعرفة

طمبة المرحمة الثانوية عن :مختبرات الحاسوب وعدد األجيزة بيا

والفمسفة ،ناىيك عن الحقل التربوي ونظرياتو واستراتيجياتو.

وسالمتيا ،ومستوى تجييزات مختبر العموم (أحياء ،فيزياء ،وكيمياء)،

فعممية التربية والتعميم من أعقد العمميات البنائية لتعامميا مع

وتنوع ومناسبة الكتب في المكتبة المدرسية لمستوى الطمبة ،ونشاط

الطبيعة البشرية المتصفة بالتغير السريع ،وعدم الثبات

اإلدارة المدرسية ،وعدد المعممين وتعامميم وأسموب تدريسيم ،وعدد

واالستقرار ،وبفروقيا الفردية ،وصوالً إلى صعوبة التحقق من

ومحتويات الكتب المدرسية .في المقابل عبر الطالب عن "عدم

كفاءة وجودة مخرجيا النيائي وىو الطالب ،المتشبع بمجموعة

رضاىم" عن :مستوى تجييزات المشغل الميني (النشاط) ،ومستوى

من الكفايات المعرفية والسموكية والنفسية والتصورية والقيمية...

تجييزات المرسم (غرفة الفن) ،ومستوى تجييزات غرفة الموسيقى.
وحجم الكتب المدرسية (عدد الصفحات) ،ووجود وتنوع الوسائل

اإليجابية ،حيث إن مدخالت العممية التربوية متعددة ومتشعبة

التعميمية المساندة (لوحات ،مسجل.)...كما أبدى الطمبة عدم رغبتيم

ومتشابكة بشكل كبير ،ومن أبرزىا لمذكر ال الحصر :البيئة

بزيادة عدد المواد العممية واألدبية عمى حد سواء .وأظيرت النتائج

التعميمية من مباني ،ومرافق مساندة ،ووسائل تعميمية تعممية،

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(α = 0,05

وأثاث وتجييزات ،وتكنولوجيا تعميم واتصال ،إضافة إلى المورد

بين متوسط استجابات طمبة المدارس الثانوية نحو .1 :المرافق

البشري ممثالً بالمعممين األكفاء ،والقيادات اإلدارية المؤىمة،

التعميمية المساندة وفقاً لمتغير النوع ،الصف ،والمسار التعميمي؛ وذلك

عالوة عمى المناىج التربوية التي تحقق سياسة التربية والتعميم

لصالح اإلناث ،وطمبة الصف األول ثانوي ،وطمبة المسار األدبي.2 .

العميا ،في تشكيل النشء معرفياً وسموكياً ووجدانياً ،واكسابو

الييئة التدريسية واإلدارية وفقاً لمتغير النوع ،الصف ،والمسار

العديد من القيم واالتجاىات اإليجابية ،وغيرىا من األمور

التعميمي؛ وذلك لصالح اإلناث ،وطمبة الصف األول ثانوي ،وطمبة

األساسية في العممية التربوية مثل التقييم والتقويم المستمر،

المسار األدبي .3 .المواد والوسائل التعميمية وفقاً لمتغير المسار

والبيئة الخارجية لممؤسسة التربوية ،وأولياء األمور ودورىم في

التعميمي؛ وذلك لصالح طمبة المسار األدبي .وتجدر اإلشارة إلى عدم

تحقيق أىداف المؤسسة التربوية ،وتكامل المؤسسة التربوية مع

حصول أي عبارة من عبارات االستبانة عمى متوسط استجابة بدرجة

اض إلى ٍ
اض" ،واقتصر متوسط درجات استجابات الرضا عمى "ر ٍ
"ر ٍ
حد

المؤسسات والمنظمات األىمية والحكومية ،ودورىا في التنمية

ما" ،و"غير ر ٍ
اض".

المجتمعية المستدامة ،لممساىمة الفاعمة في تحقيق مجتمع

الكممات المفتاحية :المرافق التعميمية المساندة ،الوسائل التعميمية،

المعرفة المنشود.
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وتعد المناىج الدراسية بأىدافيا السموكية والمعرفية

يرتب المديرون والمديرات أدوارىم ووظائفيم المناطة بيم

والوجدانية ،ومعارفيا العممية واألدبية والمينية ،ونشاطاتيا

حسب األىمية تجاه إدارة التعميم أوالً ،ثم تجاه التالميذ ثانياً ،ثم

المنيجية والخارج منيجية ،ووسائل التقييم والتقويم ،من أبرز

تجاه العاممين ،وأخي اًر تجاه المجتمع [ .]2أما المعممون

ركائز العممية التربوية ،والتي تتكامل نظرياً واجرائياً مع المدرس

والمعممات ،فيرون أن أبرز دور ووظيفة لممديرين والمديرات

الكفء المعد أكاديميا وتربوياً بأحدث المعارف في تخصصو

تتمثل في إدارة التعميم ،في حين يرى المديرون والمديرات أن

الدقيق ،والقادر عمى تطبيق أحدث أساليب واستراتيجيات التربية

أبرز دور ووظيفة ليم تكمن تجاه الطالب أوالً [ .]3ويمارس

والتعميم الحديثة ،والقادر عمى استثمار مكونات البيئة التعميمية

مديرو المدارس في المرحمة المتوسطة والثانوية البعد اإلنساني

التعممية من مباني ،ومالعب ،وساحات ،ومختبرات ،ومشاغل،

في اإلدارة معظم الوقت ،خاصة فيما يتعمق بإظيار المعممين

ومكتبات ،لتحقيق األىداف التربوية العامة والخاصة عمى حد

بشكل جيد أمام المسؤولين ،وتسوية الخالفات بين المعممين ،كما

سواء ،ىذا كمو بإش ارف وتخطيط مشترك مع القيادة اإلدارية

أن البعد الوظيفي لدييم يمارس في أغمب األحيان ،خاصة فيما

لممؤسسة التربوية الساعية إلى تشكيل المستقبل ،من خالل

يتعمق في اتباع التعميمات واألنظمة المعمول بيا ،إال أن بعض

االستثمار األمثل لمدخالت العممية التربوية في خدمة الطالب.

المديرين يرفضون تبرير تصرفاتيم لمعاممين معيم في بعض
األحيان [.[4

فعممية التطوير التربوي المستدام ،عممية بنائية أفقياً
وعمودياً ،قادرة عمى استيعاب وصير المدخالت البشرية والمادية

ومع وجود عدد من المعوقات اإلدارية والفنية والمادية

والنظرية والتكنولوجية المتغيرة والمستحدثة ،وتوظيفيا كيفاً وكماً

والشخصية التي تحد من ممارسة مدير المدرسة ألدواره اإلشرافية

لمواكبة ثورة المعرفة والتقنية المتسارعة ،القادرة عمى استثمار ،ثم

بدرجة عالية ،ومنيا :ضعف كفاية بعض مديري المدارس في

المعول عمييا في تشكيل مجتمع
إثمار ،فتثمير الثروة البشرية ّ

القيام بأدوارىم الفنية كمشرفين تربويين مقيمين ،ووجود بعض
المعممين غير المؤىمين تربوياً في المدارس ،وازدحام الفصول،

المعرفة المنشود.

وضعف برامج التدريب الداخمي ،وتساىل بعض المعممين في

 .2االطار النظري والدراسات السابقة
ِمن أبرز التغيرات التي تضمنتيا المناىج التكاممية المعدلة

أعمال االختبارات المدرسية ،والنقص في التجييزات المتعمقة

لمتعميم األساسي والثانوي لتطوير المناىج في ماليزيا ،إضافة

بالمرافق التعميمية بالمدارس ،وعدم وجود حوافز مادية لممعمم

موضوعات دراسية جديدة بشكل تدريجي في المدارس وىي:

لمتميز ،إضافة إلى أسموب تطبيق المدير لموائح والجزاءات

االبتكار ،وتقنية المعمومات ،التربية الموسيقية ،واضافة مواد

الخاصة بالمعممين ،مما يجعل العالقة بينيم سيئة وغير مرضية

جديدة اختيارية في صفوف المرحمة الثانوية ،بحيث تتميز المواد
الجديدة بأنيا عممية تطبيقية (مواد مينية) ،من حيث التدريس

ض ِعف كثرة األعمال الروتينية التي يؤدييا مدير المدرسة
[ .]5وتُ ْ
يومياً ،عممية التخطيط لتطوير البيئة التعميمية المدرسية ،ومع

والتقويم ،وتشمل :قطاعات البناء ،والتصنيع ،واالقتصاد المنزلي،

عدم اتصاف مدير المدرسة بسمات القائد الذي يتصف باإلبداع

وتكنولوجيا الزراعة ،وتطبيقات الحاسوب .باإلضافة إلى توفير

واالبتكار والتخطيط لممستقبل ،فإنو يكتفي بأداء العمل اليومي،

مقررات اختيارية في المغات األجنبية ،مثل :اإلسبانية ،أو

وال يدرك أىمية تقنية التعميم في البيئة التعميمية ،إضافة إلى عدم

الفرنسية ،أو العربية ،أو اليابانية ،أو األلمانية ،باإلضافة إلى

معرفة التقنية الحديثة وتطورىا من قبل مديري المدارس .وعميو،

المغة اإلنجميزية بدل المغة الماليزية في تدريس مقررات

تمت التوصية بالعمل عمى إعداد مواصفات البيئة التعميمية

الرياضيات ،والعموم ،والتكنولوجيا [.[1

المدرسية ،المناسبة لدمج التقنية ،وتدريس مقررات دمج تقنية
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التعميم لمطالب في الجامعات ،وكيفية استخدام أدوات التقنية

الحديثة ،وضرورة دمج التقنية التعميمية الحديثة في عمميات

المختمفة في تعزيز التعمم والتدريس [ .]6وتبرز أىمية إشراك

التدريس ومياراتو ،مما يكون لو األثر في اكتساب التعمم

مدير المدرسة ،لموكيل ولممعممين ولإلداريين معو في القيام

والتفاعل والتواصل التقني واستيعابو بين عضو ىيئة التدريس

بميامو ومسؤولياتو ،فيركز ىو عمى الميام والمسؤوليات الرئيسة

وطالبو [.[12

في المدرسة ،وال ُي ْغ ِرق نفسو في خضم الميام والمسؤوليات

ويبرز دور االىتمام باستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة
لتطوير التعميم ،واستحداث رتب لممعممين مرتبطة بالبرامج

الجزئية ،ذات التفاصيل الدقيقة ،التي يمكن أن يفوض غيره في

التدريبية ،مع وضع شروط وضوابط لكل رتبة ،مما يشجع

إنجازىا ،عمى أن يقوم باإلشراف عمييم ومتابعتيم [.[7
وفيما يخص المعممين ،تم التوصل إلى ضعف أداء

المعممين عمى اجتيازىا وتطوير أنفسيم باستمرار [ .]13وتساعد

الطالب المعممين بالميارات التدريسية [ .]8وتمت توصية

الوسائل التعميمية عمى توفير فرصة لمخبرات الحسية بشكل أقرب

المعممين بالفيم العميق لألسس المعرفية التي بنيت عمييا

ما تكون إلى الخبرات الواقعية ،فتعمل عمى توفير خبرات واقعية

موضوعات المقررات وخريطة المنيج ،والفيم العميق لطبيعة

حقيقية أو بديمة ،وتقرب الواقع إلى أذىان الطالب لتحسين

التالميذ وخصائصيم العمرية والعقمية واالجتماعية والنفسية،

مستوى التعميم ،واستخدام وتوظيف مجموعة من الوسائل في

ومراعاة الفروق الفردية بينيم ،والتعرف عمى ميوليم ودوافعيم

الموقف التعميمي ،بشكل متكامل يعمل عمى توفير تعمم أعمق

وقدراتيم ،باإلضافة إلى تفعيل كافة أنواع التواصل الصفي ،من

وأكبر أث اًر ،ويبقى زمناً أطول [ .]14وعميو تأتي ضرورة مراجعة

تواصل المعمم مع طالبو ،وتواصل الطالب مع بعضيم،

المعايير الخاصة بصياغة المناىج الدراسية ،والعمل عمى

توصية

تطويرىا بما يتماشى مع التطور التكنولوجي السريع ،والتدفق

المعممين بالتحضير المسبق لمدرس لمساعدتيم عمى الفيم

المعرفي الكبير .وضرورة االىتمام بالمعامل والتجييزات المتعمقة

والتوضيح لممادة ،واتخاذ الطرق واألساليب المناسبة والبعيدة عن

بالحاسوب في البيئة المدرسية ،وتحديثيا باستمرار لمواكبة كل ما

التعقيد ،والعمل عمى ضبط وادارة الصف ،والعمل عمى القيام

يستجد من مستحدثات تكنولوجية تفيد في العممية التعميمية

بالتغذية الراجعة لمدرس لمتحقق من نقاط الضعف لدى الطمبة،

[.[15

وتواصل الطالب مع التكنولوجيا [ .]9وعميو،

تمت

وتظير حاجة محتوى مادة التربية اإلسالمية إلى إضافات

والعمل عمى إقامة عالقة ودية مع الطمبة تساعدىم عمى حب

خاصة تركز عمى القيم الدينية ،وتطوير طرائق التدريس واتباع

المادة التعميمية [.[10
وبخصوص استراتيجيات ووسائل التدريس ،جاءت الموافقة

الحديث منيا .إضافة إلى التأكيد عمى أسموب الحوار في

العالية لمعممي ومعممات المرحمة الثانوية عمى الدور الذي تؤديو

التدريس لترسيخ المعاني ،ولتثبيت القيم ،وتوفير الوسائل

استراتيجية التعمم التعاوني عند تطبيقيا بصورة صحيحة عمى

التعميمية الحديثة لكل المدارس الثانوية ،وتسييل أسباب تشغيميا

زيادة فاعمية اإلدارة الصفية ،التي تمكن المعممين من تنفيذ

[ .]16وتبرز أىمية دعوة القائمين عمى تخطيط مناىج تعميم

الدروس بكل فاعمية ومرونة وتفاعل مع تالميذىم [ .]11في

المغة العربية في المرحمة الثانوية ،إلى ضرورة تخطيط نشاطات

حين يتبع أعضاء ىيئة التدريس نمط التعميم القديم ،وىو أسموب

التعمم في ضوء الميارات الالزمة لتنمية التذوق األدبي لدى

التدريس باإللقاء ،وعدم ممارسة استراتيجيات تدريسية حديثة،

الطالب ،واعادة النظر في بناء النشاطات ،بحيث تنمو ميارة

مما قد يكون لو األثر السمبي في عممية التعمم .وعميو ،جاءت

التذوق األدبي نمواً متدرجاً ومتوازناً ،وفق منيجية تراعي تحقيق

التوصية بأىمية العناية بأساليب التقويم وأدواتو واتجاىاتو

أىداف تعميم األدب في المرحمة الثانوية ،وتضمين الكتاب
4

نشاطات تعميمية تعنى بالعاطفة ،والصور واألخيمة ،والموسيقى

الطالب ،كما أن التطبيق قد يخرج الطالب من غرفة المختبر

بشكل مكثف ،وتدرج نشاطات كل موضوع من موضوعات

إلى حيث الفعاليات والمالحظات ،وبالتالي فإن دور الطالب

الكتاب وفق تسمسل منطقي يراعي تنمية عناصر العمل األدبي

يتحول إلى دور إيجابي قائم عمى االستنتاج وتدوين النتائج

جميعيا بشكل متوازن ،دون تركيز عمى عنصر بعينو [.[17

والمشاىدات ،فيعد المختبر وسيمة إلثارة التفكير لدى الطالب

أما محتوى مقرر كتاب الفيزياء بالصف األول ثانوي فيزود

وتحفيزىم الكتشاف الحمول من جية ،واثارة المشكالت الجديدة

الطالب بمعمومات تساعدىم في حل بعض المشكالت التي

من جية أخرى ،فيعتبر دافعاً نحو اإلبداع واالبتكار ،مما يجعل

تواجييم في الحياة ،كما أن الكتاب َي ُع ُد الطالب لمدراسة

العممية التربوية مستمرة ومشوقة [ .]21في حين أن األنشطة

الجامعية ،ويحتوي عمى أسئمة تقويم كافية لكل باب ،ويمكن

المخبرية داخل أو خارج المدرسة تعتبر جزءاً من الوسائل

إجراء جميع التجارب التي يحتوييا الكتاب في المعمل [ .]18أما

التعميمية ،حيث تعتبر من الوسائل التعميمية الناجحة لتدريب

مقرر األحياء لمصف األول ثانوي فمم يحتوي عمى موضوعات

الطمبة عمى حل المشاكل ،ونقل المفاىيم التي يدرسيا الطالب

التربية الصحية ،مثل :األدوية واستخداماتيا ،واإلسعافات

من المجردة إلى الممموس ،لذلك يفترض أن تكون التجارب

األولية ،والصحة النفسية ،والصحة الجنسية ،واألمراض والوقاية

واألنشطة المخبرية مناسبة لمستوى التطور المعرفي لمطالب،

منيا .في حين احتوى المقرر باختصار عمى موضوعات

وذات صمة بواقعيم وبيئتيم [.[22

الصحة الشخصية والغذائية والعقمية ،والمسكرات والمخدرات

وتبرز أىمية المختبر في تأثيره عمى نواتج التعمم لدى

والتدخين .كما احتوى المقرر بتوسع عمى الصحة البيئية

الطمبة ،وتنمية التفكير اإلبداعي والقدرة عمى حل المشكالت،

وأعضاء الجسم ووظائفيا .وعميو ،تمت التوصية بإعادة النظر

وتنمية الميارات المخبرية المختمفة ،واالتجاىات العممية واثارة

في محتوى مقرر األحياء لمصف األول الثانوي ،ليتم تطويره من

حب االستطالع العممي العممي ،باإلضافة إلى تكوين المفاىيم

قبل خبراء المناىج فيما يتعمق بجوانب التربية الصحية [.[19

العممية وتطوير القدرات العقمية [ .]23ويظير االرتباط الوثيق

أما فيما يخص تدريس الموسيقى ،فيناك عدد من صعوبات

بين المختبر والمحتوى المعرفي لممنيج ،وبين تنفيذ األنشطة

تدريس مادة الموسيقى ،ومنيا :عدم وجود مدرس تربية موسيقية

العممية ذات الدور البارز في تحقيق أىداف التدريس [.]24

مؤىل يقوم بتدريس المادة ،ووجود عجز كبير في توفر المدرس

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أثر تكوين االتجاىات والميول واكتساب

الكفء لتدريسيا ،وعدم تدريس مادة التربية الموسيقية عممياً .كما

الميارات والمعمومات لمطمبة كفوائد مباشرة الستخدام المختبر في

لم تحظ مادة التربية الموسيقية بما تحظى بو باقي المواد

التدريس ،فيو يساعد عمى فيم طبيعة العمم وأىمية التجريب

الدراسية من أىمية ،ألن اإلدارة المدرسية تعطي أولوية لممواد

[.[25

ذات التأثير المباشر في عقل التمميذ .باإلضافة إلى عدم التزام

وتعد نظرة المعممين لمظاىر طبيعة العمم المتعمقة باألنشطة

مدرس التربية الموسيقية بتدريس المنيج المقرر ،ووجود عجز

العممية مزيج بين النظرتين التقميدية والبنائية ،وأقرب إلى التقميدية

في عدد اآلالت الموسيقية بالمدرسة بالنسبة إلى عدد التالميذ،

منيا إلى البنائية ،ومع وجود اتجاىات إيجابية لدى المعممين

عالوة عمى عدم وجود معمل خاص بالتربية الموسيقية [.[20

نحو استخدام األنشطة العممية ،لكنيا لم تصل إلى المستوى

وفيما يخص المختبرات التعميمية التعممية واستخداماتيا،

المقبول تربوياً وىو ( .]26[ )%80كما تشير النتائج إلى وجود

فإن الفمسفة الحديثة لممختبر ترى وجوب تقديم الجانب العممي

نقص في الخبرة السابقة لدى الطالب في التعامل مع األجيزة

عمى النظري ،وصوالً إلى المعارف النظرية التي استنتجيا

واألدوات المخبرية ،وعبثيم بيا ،إضافة إلى قمة البرامج
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التدريبية ،وورش العمل والمشاغل التي يتمقاىا فني المختبر،

العمل المعممي المعتادة ،وطريقة التدريس باستخدام مجموعات

ونقص عدد األجيزة واألدوات المخبرية والخزانات المخصصة

العمل المعممي المحوسب ،بيدف رفع كفاءة العمل المعممي،

لحفظيا [.[27

حيث توفر الطريقة المعتادة الخبرات الحسية والواقعية ،وتساعد
الطريقة المحوسبة في قراءة النتائج بسرعة ودقة عالية ،وتعرضيا

وتبرز أىمية إثراء برامج إعداد المعممين في الجامعات

بطرق مختمفة [.[33

بمساقات أكثر في مجال تكنولوجيا التعميم ،خاصة في مجال
إنتاج الوسائل والبرامج التعميمية ،وعقد دورات تدريبية لمعممي

ومع وجود اتجاىات إيجابية لدى معممي العموم والطالب

العموم أثناء الخدمة تقوم عمى أساس الكفايات التكنولوجية

نحو مختبرات العموم المحوسبة بشكل عام ،تمت التوصية بعقد

التعميمية ،خاصة في مجال إنتاج الوسائل والبرامج التعميمية

دورات تدريبية مكثفة لممعممين لتطوير مياراتيم في استخدام

[ .]28ويأتي دور المعممين عمى التركيز في تدريسيم عمى

الحاسب اآللي بشكل عام ،وتدريبيم عمى االستخدام األمثل

العمل المخبري ،المتمثل بشكل أساسي في قيام الطمبة بإجراء

لمختبرات العموم المحوسبة [ .]34كما تم التوصل إلى وجود أثر

التجارب المخبرية ،واالنتقال بيذا العمل من مجرد تجارب تتحقق

إيجابي لفاعمية طريقة التدريس باستخدام المختبرات المحوسبة

من الحقائق والمبادئ العممية ،إلى تجارب استقصاء واكتشاف

ذات النيايات الطرفية في أداء الميارات المعممية عند طالب

وي ْك ِسب تفعيل
لمتوصل إلى تمك الحقائق والمبادئ العممية [ُ .]29

الصف الثاني الثانوي في مادة الفيزياء ،مقارنة بطريقة التدريس
باستخدام المختبرات االعتيادية [.[35

المختبرات المدرسية الطالبات ميارات التفكير العممي بصورة

وظيفية ،وذلك من خالل إجراء التجارب العممية المختمفة ،كما

 .3مشكمة الدراسة

يكسبين االىتمامات واالتجاىات العممية بصورة وظيفية ،مثل

ال تولي مناىج التعميم في المنطقة العربية أىمية كبيرة

حب االستطالع والمرونة واألمانة العممية [ .]30في حين يؤدي

لتنمية شخصية اإلنسان ،بقدر ما تيتم بالحفظ والتمقين وترّكز

لجوء معظم المدرسين إلى الجانب النظري ،واعطائو االىتمام

عمى المعارف التي يمكن قياسيا في االمتحانات التقميدية ،وال

األكبر ،واستحواذه عمى الدرجة التقويمية كاممة ،دون إعطاء

ترّكز عمى الميارات الوجدانية واالجتماعية .فنظم التعميم

الجانب العممي أية تقدير ،إلى إىمال الجانب العممي في

بمستوياتيا المختمفة قد تجاىمت الميارات اإلبداعية وميارات

الصفوف الثالثة لممرحمة الثانوية .وذلك بسبب عدم توفر المواد

الحياة والفنون .وقد أُضعفت اإلمكانات اإلبداعية ألجيال متعاقبة

المواد

في المنطقة العربية ،ولم تكتسب ىذه األجيال خبرة الميارات

المستخدمة ،وقدم األجيزة المستخدمة في إجراء التجارب

والمعارف بالمعنى الواسع ،وميارات التفكير والميارات المغوية

لمطالب ،وقمة تدريب المدرسين عمى إجراء التجارب [.[31

في التواصل والميارات المعرفية العامة ،وىي الميارات الداعمة

واألدوات

واألجيزة

الكيميائية،

وانتياء

صالحية

ويأتي ىنا دور االىتمام بتدريب أعضاء ىيئة التدريس

لمفاعمية المعرفية واإلبداع واإلنتاجية [ .]36وبالرغم من الجيود

ومشرفي المعامل عمى فنيات التعامل مع بيئات الواقع

الحثيثة التي بذليا األردن لتأمين البيئة التعميمية المناسبة ،من

االفتراضي ،والدمج بين التعميم اإللكتروني والتدريس المعتاد

مرافق تعميمية ومناىج ،واعداد معممين ،وتزويد المدارس

بالشكل الذي يحقق أىداف التدريس ،والتعاون بين المؤسسات

بالحواسيب وربطيا باإلنترنت ،والرقي بمؤىالت المعممين

التعميمية ومؤسسات إنتاج برامج الواقع االفتراضي ،بيدف إنتاج

وبمياراتيم في استخدام الحاسوب ،وغير ذلك من تحسين في

وتصميم معامل افتراضية عالية الجودة ومناسبة لممناىج الدراسية

مدخالت التعميم ،بقيت نسبة تحقيق كفايات التعمم في حدود

[ .]32باإلضافة إلى التكامل بين طريقة التدريس بمجموعات

 ،%64وبقي النجاح في امتحانات الشيادة الثانوية في حدود
6

 .%54عمماً بأن نسبة االلتحاق اإلجمالي بالتعميم الثانوي بمغت

إلى قصور في بعض الخبرات المتخصصة بإعداد المناىج

 .%82كما أن نوعية خريجي النظام التعميمي بمختمف

والمواد التعميمية ،بما يتماشى مع متطمبات مجتمع المعرفة

مستوياتو ،ال تجعل أصحاب العمل يثقون بأن الخريجين مؤىمون

وغيرىا .كما أشارت النتائج إلى أن التالميذ يتسمون بالضعف

بالميارات التقنية ،والخصائص الشخصية المناسبة لمتوظيف ،بما

في كل الميارات المستيدفة في الدراسة ،وىي ميارة استخدام

في ذلك االلتزام بأخالقيات العمل ،ويشكل ىذا األمر التحدي

التقانة ،وميارة حل المشكالت ،وميارة التواصل الكتابي ،وميارة

األكبر لمنظام التعميمي األردني بمختمف مستوياتو وأنواعو [.[37

البحث عن المعمومات ومعالجتيا ،حيث لم يتعد متوسط أي منيا

وما يؤخذ عمى المناىج األردنية ،صعوبتيا وكبر حجم

الحد األدنى المطموب وىو ( )12.5من أصل ( .)25.0أما

المواد التعميمية ،بسبب التكرار والتداخل بين موضوعات

إجابات التالميذ حول مناخ العالقات المدرسية ،فقد أظيرت

المباحث االجتماعية والمغة العربية ،وتفاوت رأي المدرسين في

اتجاىاً إيجابياً في عالقة الطالب بالمدرسة والدراسة ،وفُسرت

نتائج الدراسة الميدانية المعدة خصيصاً لتقرير المعرفة العربي

ىذه النتيجة لحرص المدرسة بإدارتيا ومعممييا عمى توفير البيئة

 ،2011-2010حول دور المناىج في إعداد النشء لمجتمع

اآلمنة لطمبتيا عموماً ،وبالذات لتالميذ الصف الثاني ثانوي

المعرفة ،فقد أشار  %27.0فقط من المدرسين بأنيم "موافقون

بيدف تشجيعيم ورفع مستوى الدافعية لدييم ليتمكنوا من النجاح

تماماً" عمى أن المناىج تساعد التالميذ عمى مواجية تحديات

بالتوجييي ،وذكر المعممون أن عالقتيم مع التالميذ تتسم

المستقبل ،واكتساب الميارات الضرورية ،في حين وافق عمى

باالحترام ،وأن مدارسيم تخمو من العنف إلى درجة كبيرة [.[1

ذلك بشكل جزئي (موافق نوعاً ما)  %59.0منيم ،ولم يوافق

ويظير أن مدرسي المغة العربية قد وجدوا في تدريس

عمى ذلك  %14.0من المدرسين .لذلك البد من وقفة مراجعة

مناىجيا صعوبات ،أبرزىا اتساع المنيج ،وتكييف التدريس وفق

لنتاجات التعمم ،تتضمن فيم واضعييا الصحيح لمتطمبات

الفروق الفردية ،ونقص التجييزات والمواد الالزمة لمتدريس،

مجتمع المعرفة والقدرة عمى تضمينيا بأسموب عممي منيجي.

ونقص

والتقويم

كما أفاد غالبية المدرسين بصعوبة تقييم التالميذ ومتابعتيم

الجديدة ].[1,38

الخبرة

في

استخدام

أساليب

التدريس

بسبب ازدحام الصفوف ،وضيق الوقت ،وزيادة نصاب

يالحظ من خالل االطالع عمى التقارير اإلقميمية والعالمية،

المدرسين ،وعدم توافر الموازم الضرورية لعممية التقييم والمتابعة.

والدراسات الحديثة ،وجود بعض اإلشكاليات في أركان العممية

كما تبين عدم تجذر األساليب الحديثة في التقويم لدى المعممين،

التعميمية التعممية ،ومن أبرزىا المواد الدراسية والوسائل

حيث رأى معظم المدرسين ( )%83.0أن المحك الرئيس في

التعميمية ،والمرافق التعميمية المساندة ،وكفاءة الييئة التدريسية

"ح ْسن السموك داخل الفصل وخارجو" ،ويعتبر ذلك
التقويم ىو ُ

واإلدارية في قطاع التعميم العام ،وعميو ،تتمثل مشكمة الدراسة
في سعييا لموصول إلى رأي أبرز أركان العممية التعميمية

من الممارسات التقميدية .وأقر أكثر من نصف المدرسين أن

ممارساتيم مازالت تميل إلى األساليب التقميدية في التدريس

التعممية ،وىو الطالب ،في المواد الدراسية والوسائل التعميمية،

والتقويم ،التي تركز عمى الحفظ والتمقين والقدرة عمى التذكر.

والمرافق التعميمية المساندة ،والييئة التدريسية واإلدارية في

وفي الوقت ذاتو أكد أغمب المدرسين عمى ضرورة زيادة التركيز

المدارس الثانوية ،وىذا ما يتفق مع توجو التوصية [ ]39التي

في المناىج والكتب المدرسية عمى تنمية القدرات الذىنية

تنص عمى أىمية إجراء دراسة تقيس درجة رضا الطالب عن

كميارات حل المشكالت ،والتفكير الناقد واإلبداعي .في حين

الخدمات التعميمية المقدمة ليم (المناىج والوسائل التعميمية

فُ ّسرت محدودية مخرجات جيود تحسين البيئة التعميمية األردنية

التعممية وغيرىا) ،إضافة إلى قياس درجة رضا الطالب عن
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الييئة التدريسية واإلدارية في المدارس الثانوية في المممكة

الرشيد يعكس آمال وتطمعات ورغبات الفئة المستيدفة من ذلك

األردنية الياشمية.

القرار ،وحيث إن القرار التعميمي والتربوي الرشيد يؤخذ لخدمة

أ .هدف الدراسة

الطمبة بشكل رئيس ،لذلك تنبثق أىمية ىذه الدراسة في إظيار

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى درجة رضا طمبة المدارس

درجة رضا الطمبة عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة ليم

الثانوية عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة ليم ،وتحديداً

لصانع القرار التعميمي بشكل عممي ومنيجي من خالل النتائج

التعرف عمى درجة رضاىم عن المرافق التعميمية المساندة،

والتوصيات.

والييئة التدريسية واإلدارية ،والمواد الدراسية والوسائل التعميمية.

د .مفاهيم الدراسة
يعرف الباحث مفاىيم الدراسة كما يمي:

ب .أسئمة الدراسة
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئمة التالية:

الخدمات التعميمية التعممية :تشمل المواد الدراسية والوسائل

 .1ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية في مديرية التربية

التعميمية ،والييئة التدريسية واإلدارية ،والمرافق التعميمية المساندة

والتعميم لمواء قصبة إربد عن المرافق التعميمية المساندة؟

في المدارس الثانوية ،بو ازرة التربية والتعميم ،في المممكة األردنية

 .2ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية في مديرية التربية

الياشمية.

والتعميم لمواء قصبة إربد عن الييئة التدريسية واإلدارية؟

المواد الدراسية :تشمل المناىج العممية واألدبية لصفوف األول

 .3ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية في مديرية التربية

والثاني الثانوي بو ازرة التربية والتعميم ،في المممكة األردنية

والتعميم لمواء قصبة إربد عن المواد والوسائل التعميمية؟

الياشمية.

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الوسائل التعميمية :تشمل جميع األدوات والوسائل التعميمية

) (α = 0,05لمتوسطات استجابات طمبة المرحمة الثانوية في

المساندة لممنياج ،والتي تساىم في إيصال المعارف العممية

مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد عن درجة رضاىم عن

واألدبية لمطالب ،من خرائط ،ولوحات ،وصور ،وتسجيالت

الخدمات التعميمية التعممية المقدمة ليم وفقاً لمتغير النوع (ذكر،

مرئية ومسموعة...الخ ،بو ازرة التربية والتعميم ،في المممكة

وأنثى) ،والصف (األول ثانوي ،والثاني ثانوي) ،والمسار التعميمي

األردنية الياشمية.

(عممي ،وأدبي)؟

الييئة التدريسية :تشمل جميع المعممين المؤىمين أكاديمياً وتربوياً

ج .أهمية الدراسة

لتدريس طمبة المرحمة الثانوية ،بو ازرة التربية والتعميم ،في المممكة
األردنية الياشمية.

تنبثق أىمية الدراسة في محاولة رصدىا لدرجة رضا
محور العممية التعميمية التعممية (طمبة المدارس الثانوية) عما

الييئة اإلدارية :تشمل مديري المدارس الثانوية ومساعدييم،

يقدم ليم من خدمات تعميمية تعممية ،ورصدىا لتصوراتيم عن

المؤىمون أكاديمياً وتربوياً إلدارة وقيادة المدارس الثانوية ،بو ازرة

الخدمات النموذج ،من خالل إبراز مستوى رضاىم أو عدمو عما

التربية والتعميم ،في المممكة األردنية الياشمية.

يقدم ليم في أرض الواقع التطبيقي ،حيث ستقدم ىذه التصورات

المرافق التعميمية المساندة :تشمل جميع المالحق المكانية

لصانع الق ارر التعميمي والتربوي من خالل نتائج وتوصيات

ومحتوياتيا في المدارس الثانوية بو ازرة التربية والتعميم ،في

الدراسة ،لمعمل عمى تحقيقيا ،إذ إن معظم النظريات اإلدارية

المممكة األردنية الياشمية ،والتي تستخدم لتحقيق التكامل إجرائياً

والتعميمية تشير إلى أىمية االعتماد عمى رغبات الفئة المستيدفة

مع المحتوى المعرفي لممناىج الدراسية ،من مختبرات الحاسوب،

من الخدمة في عممية اتخاذ القرار الرشيد ،وحيث إن القرار

ومختبرات الكيمياء ،ومختبرات الفيزياء ،ومختبرات األحياء،
8

ومشاغل الميني (النشاط) ،والمراسم (غرفة الفن) ،وغرفة

لإلناث ،وبمجموع إجمالي ( )45مدرسة ثانوية ،وتم اختيار عينة

الموسيقى.

طبقية عشوائية من المدارس الثانوية ممثمة لطمبة المدارس

ه .حدود الدراسة

الثانوية (الصف األول ثانوي ،والثاني ثانوي) ،بواقع  10مدارس
ثانوية ،نصفيا لمذكور والنصف اآلخر لإلناث ،وتم توزيع 612

التزمت الدراسة بالحدود التالية:
الحدود المكانية :المدارس الثانوية لمذكور واإلناث ،بمديرية

استبانة ،استرد منيا  547استبانة ،وبعد فحص االستبانات تم

التربية والتعميم لمواء قصبة إربد في محافظة إربد ،التابعة لو ازرة

استبعاد ( )34استبانة غير مطابقة لممعايير العممية لألخذ بيا

التربية والتعميم ،في المممكة األردنية الياشمية.

ظ ِير بعض المستجيبين بياناتو
ضمن عينة الدراسة ،حيث لم ُي ْ

الحدود الزمانية :تم جمع بيانات الدراسة في الفصل الدراسي

األولية ،إضافة إلى عدم االستجابة عمى ما يزيد عن  %35من

الثاني لمعام الدراسي 2013م 2014 -م.

عبارات االستبانة ،عالوة عمى العشوائية الواضحة في االستجابة

الحدود الموضوعية :تركز ىذه الدراسة في جانبيا الموضوعي

في بعض االستبانات .وعميو ،تم إدخال وتحميل  513استبانة.

عمى درجة رضا طمبة المدارس الثانوية في مديرية التربية
والتعميم لمواء قصبة إربد عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة

بما ال يقل عما نسبتو  %10تقر ًيبا من مجموع عدد أفراد مجتمع
الدراسة.

ليم.

ب .توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع:
بمغت نسبة الذكور في عينة الدراسة ( ،)%48.1في مقابل

 .4الطريقة واالجراءات

( )%51.9لإلناث .كما بمغت نسبة طمبة الصف األول ثانوي

أ .مجتمع الدراسة وعينتها
تم استخدام المنيجية المستخدمة في [ ]39وىي :منيجية

( ،)%59.5مقابل ( )%40.5لطمبة الصف الثاني ثانوي.

المسح االجتماعي بالعينة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع

وجاءت نسبة طمبة المسار العممي ( ،)%53.4مقابل

المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد،

( )%46.6لطمبة المسار األدبي ،كما يتضح في الجدول رقم

التي بمغت ( )25مدرسة ثانوية لمذكور ،و( )20مدرسة ثانوية

(.)1

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع ،والصف ،والمسار التعميمي
المتغير
النوع

الصف

المسار التعميمي

التكرار

النسبة

ذكر

247

%48.1

أنثى

266

%51.9

المجموع

513

%100.0

أول ثانوي

305

%59.5

الثاني الثانوي

208

%40.5

المجموع

513

%100.0

عممي

274

%53.4

أدبي

239

%46.6

المجموع

513

%100.0

بموضوع الدراسة ،حيث تكونت االستبانة في صورتيا النيائية

ج .أداة الدراسة
صممت استبانة الدراسة بعد االطالع عمى عدد كبير من

من ( )20فقرة ،وتضمنت قسمين رئيسين :القسم األول :يتعمق

الدراسات العربية واألجنبية والمراجع المتخصصة ذات العالقة

بالمتغيرات المستقمة لمدراسة والتي تتضمن المتغيرات المتعمقة
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3

بالخصائص الشخصية لمفردات عينة الدراسة (النوع ،والمسار

 .2درجة رضا الطالب عن ىيئة التدريسية واإلدارية)4( :

التعميمي ،والصف) .والقسم الثاني :يتعمق بالمتغير التابع لمدراسة

فقرات.

وىو "درجة رضا طمبة المدارس الثانوية في مديرية التربية

 .3درجة رضا الطالب عن المواد والوسائل التعميمية)7( :

والتعميم لمواء قصبة إربد عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة

فقرات.

ليم" .وتم التأكد من صدق األداة من خالل عرضيا عمى ()13

ج .إجراءات الصدق والثبات:

محكماً ،وتم االستقرار عمى فقرات االستبانة العشرين من أصل

 .1إجراءات الثبات:

سبعة وعشرين فقرة قبل التأكد من صدق األداة ،واشتممت

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق استخراج معامل ألفا

االستبانة عمى ثالثة محاور ،وىي:

كرونباخ عمى عينة استطالعية بمغت  31طالب وطالبة،

 .1درجة رضا الطالب عن المرافق التعميمية المساندة)9( :

ويوضح الجدول رقم ( )2معامالت ثبات أداة الدراسة.

فقرات.
جدول 2
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة (العينة االستطالعية :ن = )31
المحور

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

رضا الطالب عن المرافق التعميمية المساندة.

9

0.835

رضا الطالب عن الييئة التدريسية واإلدارية.

4

0.770

رضا الطالب عن المواد والوسائل التعميمية.

7

0.752

الثبات العام

20

0.785

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )1أن معامل الثبات العام

فرداً ،وتم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة

لمحاور الدراسة مرتفعاً ،حيث بمغ ( ،)0.785وتراوح معامل

الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ،باستخدام معامل االرتباط

الثبات لممحاور بين ( ،)0.835 -0.752وذلك يدل عمى أن

بيرسون ) ،(Pearsonوتبين أن عبارات المحاور جميعاً دالة

االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

إحصائياً عند ( ،)0.01كما ىو مبين في الجدول رقم ( ،)2مما

 .2ثبات االتساق الداخمي:

يؤكد تمتع العبارات بارتفاع االتساق الداخمي لالستبانة وصدقيا.

طُبقت االستبانة عمى عينة استطالعية مكونة من ()31
جدول رقم 3
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممحور المنتمية إليه (العينة االستطالعية :ن = )31
المحور

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

رضا الطالب عن المرافق التعميمية المساندة.

1

**0.663

4

**0.639

7

**0.621

2

**0.658

5

**0.677

8

**0.703

3

**0.644

6

**0.679

9

**0.622

1

**0.731

3

**0.807

2

**0.787

4

**0.757

1

**0.654

4

**0.551

2

**0.667

5

**0.544

3

**0.687

6

**0.672

رضا الطالب عن الييئة التدريسية واإلدارية.
رضا الطالب عن المواد والوسائل التعميمية.

** دالة عند مستوى 0.01

7

**0.650

والعميا) لطول الخاليا المستخدم في محاور الدراسة ،حيث حسب
المدى ( ،)2=1-3وقُ ّسم عمى عدد من خاليا المقياس لمحصول

كما تم استخدام مقياس التدرج الثالثي لتحديد (الحدود الدنيا
10

عمى طول الخمية الصحيح ،أي ( ،)0.67=3/2واضافة ىذه

الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كما يتضح في

القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وىو الواحد

الجدول رقم (.)4

جدول 4

توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة
مدى المتوسطات

الوصف
ر ٍ
اض

3 -2.67

ر ٍ
اض إلى حد ما

2.67 -1.67

غير راض

1.67 -1

المساندة؟"

 .5النتائج ومناقشتها
أ .عرض ومناقشة نتائج السؤال األول:

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

نص السؤال األول عمى" :ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية

واالنحرافات المعيارية لفقرات الرضا عن المرافق التعميمية

في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد عن المرافق التعميمية

المساندة ،كما ىو موضح في الجدول التالي:
جدول 5

رضا طمبة المدارس الثانوية عن المرافق التعميمية المساندة
المتوسط

االنحراف

الترتيب

درجة الرضا

م

العبارة
راض

راض إلى حد

غير راض

الحسابي

المعياري

حسب

%30.0

%41.0

1.88

0.829

3

1

مختبر الحاسوب

%29.0

%44.6

1.83

0.830

4

2

عدد أجيزة الحاسوب (بمختبر الحاسوب)

%27.2

%28.2

%46.0

1.77

0.795

5

3

سالمة أجيزة الحاسوب من األعطال (بمختبر

%22.6

%31.4

ما

متوسطات
الرضا

الحاسوب)
4

مستوى تجييزات مختبر العموم (أحياء ،فيزياء ،كيمياء)

%20.4

%27.6

%52.0

1.68

0.791

6

5

مستوى تجييزات مشغل الميني (النشاط)

%18.2

%26.8

%55.0

1.63

0.773

7

6

مستوى تجييزات المرسم (غرفة الفن)

%17.0

%22.0

%61.0

1.56

0.767

8

7

مستوى تجييزات غرفة الموسيقى

%15.2

%22.0

%62.8

1.52

0.745

9

8

تنوع الكتب في المكتبة المدرسية

%28.6

%32.8

%38.6

1.90

0.814

2

9

مناسبة الكتب في المكتبة المدرسية لمستوى الطمبة

%30.6

%34.8

%34.6

1.96

0.807

1

1.75

*المتوسط العام لمبعد

وتُظير نتائج الجدول رقم (" )5مناسبة الكتب في المكتبة

* المتوسط من  3درجات
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )5أن طالب المدارس

المدرسية لمستوى الطمبة" ،حيث جاءت في المرتبة األولى بين

الثانوية "راضون إلى حد ما" عن المرافق التعميمية المساندة،

الفقرات الخاصة بمستوى رضا طمبة المدارس الثانوية عن

حيث بمغ المتوسط العام لرضاىم ( 1.75من  ،)3وفق توزيع

المرافق التعميمية المساندة ،بمتوسط حسابي ( ،)1.96وانحراف

الفئات عمى التدرج الثالثي المستخدم في أداة الدراسة .وتظير

معياري ( .)0.807وحمت عبارة" :تنوع الكتب في المكتبة

النتائج وجود تقارب في درجة الرضا عن المرافق التعميمية

المدرسية" بالمرتبة الثانية ،بمتوسط حسابي ( )1.90وانحراف

المساندة ،حيث بمغ االنحراف المعياري أقل من الواحد الصحيح،

معياري ( ،)0.814مما يدل عمى رضا طمبة المدارس الثانوية

وتحديداً أقل من (.)0.831

"إلى حد ما" عن المكتبة المدرسية ،وتنوع الكتب فييا.
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وربما يعزى ىذا الرضا ،إلى تخصيص جزء من الميزانية

معياري ( .)0.767أما رضاىم عن "مستوى تجييزات مشغل

السنوية لكل مدرسة ،لشراء عدد من الكتب والمجالت بشتى

الميني (النشاط)" فحل بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي

التخصصات والمعارف ذات العالقة بالتربية والتعميم ،والمالئمة

( ،)1.63وانحراف معياري ( .)0.773األمر الذي يشير

لخصائص الطمبة العمرية والثقافية واالجتماعية ،األمر الذي

وبوضوح إلى عدم رضا طمبة المدارس الثانوية عن مستوى

يجعل المكتبة المدرسية مواكبة لما يستجد ويستحدث في ميادين

تجييزات غرفة الموسيقى ،والمرسم ،والمشغل الميني ،بشكل

المعرفة بشكل عام .يتوافق ذلك مع ما جاء في [ ]40من متابعة

كبير .وربما يعزى ذلك لضعف التجييزات واألدوات واآلالت في

تنفيذ إجراءات اقتناء الكتب والدوريات وتوفيرىا لمكتبات المدارس

ىذه المرافق التعميمية المساندة ،أو عدم وجود كل أو بعض ىذه

وفق النظام المعمول بو ،إضافة إلى إعداد المواصفات التربوية

المرافق أساساً في تمك المدارس الثانوية ،أو وجودىا مع عدم

الخاصة باألثاث والمواد المكتبية ومواصفات قاعات المكتبات

تفعيميا بالشكل المناسب ،إما لعدم قناعة اإلدارة المدرسية والييئة

في األبنية الجديدة التي تشيدىا الو ازرة .األمر الذي انعكس

التدريسية بجدوى ونفع ىذه المواد لمطمبة كباقي المواد العممية

إيجابا عمى درجة رضا الطمبة "إلى ٍ
حد ما" عن المكتبة المدرسية

واألدبية ،أو عدم وجود التأىيل الجيد لمدرسي ىذه المواد

ومحتوياتيا.

(الموسيقى ،والفن ،والميني) ألداء ميمة تدريسيا بشكل فعال،
أو عدم وجود معممين متخصصين ليذه المواد في تمك المدارس

وجاء رضا طمبة المدارس الثانوية عن "مختبر الحاسوب"

من األساس ،ويتفق ذلك مع ما جاء في نتائج ].[20

بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بمستوى رضاىم عن المرافق
التعميمية المساندة بمتوسط حسابي ( ،)1.88وانحراف معياري

ونستنتج رضا طمبة المدارس الثانوية إلى ٍ
حد ما عن

( .)0.829وحل رضاىم عن "عدد أجيزة الحاسوب (بمختبر

المرافق التعميمية المساندة بشكل عام ،تحديداً فيما يتعمق بمناسبة

الحاسوب)" بالمرتبة الرابعة ،بمتوسط حسابي ( ،)1.83وانحراف

وتنوع الكتب في المكتبة المدرسية لمستوى الطمبة ،وتوفر العدد

معياري ( ،)0.830مما يدل عمى أن ىناك "رضا إلى ٍ
حد ما"

الكافي من أجيزة الحاسوب في مختبر الحاسوب ،وسالمتيا من

من طمبة المدارس الثانوية عن مختبرات الحاسوب ،وعدد أجيزة

األعطال.

الحاسوب فييا.

ب .عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني:

وحل رضا طمبة المدارس الثانوية عن "مستوى تجييزات

نص السؤال الثاني عمى" :ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية

غرفة الموسيقى" بالمرتبة التاسعة واألخيرة بين الفقرات الخاصة

في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد عن الييئة التدريسية

بمستوى رضا طمبة المدارس الثانوية عن المرافق التعميمية

واإلدارية؟"

المساندة بمتوسط حسابي ( ،)1.52وانحراف معياري (.)0.745

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

وجاء رضاىم عن "مستوى تجييزات المرسم (غرفة الفن)"

واالنحرافات المعيارية لفقرات الرضا عن الييئة التدريسية

بالمرتبة الثامنة وقبل األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)1.56وانحراف

واإلدارية ،كما ىو موضح في الجدول التالي:
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جدول 6
رضا طمبة المدارس الثانوية عن الهيئة التدريسية واإلدارية
م

العبارة

درجة الرضا

راض إلى حد

راض

غير راض

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

ما

الترتيب
حسب

متوسطات
الرضا

1

عدد المعممين

%36.4

%29.6

%34.0

2.02

0.840

1

2

تعامل المعممين

%21.8

%32.4

%45.8

1.76

0.787

4

3

أسموب تدريس المعممين

%25.8

%34.4

%39.8

1.86

0.799

3

4

نشاط اإلدارة المدرسية (المدير ومساعده)

%33.0

%29.8

%37.2

1.96

0.838

2

1.90

*المتوسط العام لمبعد

الييئة اإلدارية جاىدة عمى تذليل اغمب العقبات والتحديات التي

* المتوسط من  3درجات
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )6أن طمبة المدارس الثانوية

تواجييم ،والحرص عمى اختيار أكفأ المدرسين لتدريس المرحمة

"راضون إلى حد ما" عن أداء الييئة التدريسية واإلدارية في

الثانوية ،وتقديم خدمات إضافية لطمبة المرحمة الثانوية؛ مثل

مدارسيم ،وبمغ المتوسط العام لرضاىم ( 1.90من  .)3وتظير

دروس التقوية اإلضافية المركزة في ساعات الصباح الباكر ،قبل

النتائج ،وجود تقارب في درجة رضا طمبة المدارس الثانوية عن

بدء اليوم الدراسي أو بعد انتيائو حسب الحاجة ،وغيرىا من

أداء الييئة التدريسية واإلدارية ،حيث بمغ االنحراف المعياري أقل

النشاطات الداعمة ليم والمتوافقة مع أىدافيم الخاصة في تحقيق

من الواحد الصحيح ،وتحديداً أقل من (.)0.841

أعمى العالمات في اختبار الثانوية العامة ،مما يشكل نسبة رضا
جيدة عن الييئة اإلدارية بشكل عام.

وتمثمت مالمح الرضا لطمبة المدارس الثانوية عن أداء
الييئة التدريسية واإلدارية بدرجة "ر ٍ
اض إلى حد ما" عن "عدد

وحل "أسموب تدريس المعممين" ،بالمرتبة الثالثة ،بمتوسط

المعممين" ،حيث حمت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي

حسابي ( )1.86وانحراف معياري ( ،)0.799مما يشير إلى

( ،)2.02وانحراف معياري ( .)0.840وجاء رضا الطمبة عن

رضا الطمبة إلى حد ما ،عن أسموب تدريس المعممين .وتتفق

"نشاط اإلدارة المدرسية (المدير ومساعده)" بالمرتبة الثانية

ىذه النتيجة مع ما جاء لدى الياسين والمسيميم ] ،[11التي تشير

بمتوسط حسابي ( )1.96وانحراف معياري ( .)0.838وتتفق

إلى الموافقة العالية لدى المدرسين بخصوص استخداميم

ىذه النتيجة مع ما جاء لدى محمد ] ،[2وزكريا ] ،[3المذان

االستراتيجيات الحديثة في التدريس ،وتحديداً في الدور الذي

توصال إلى أن أىم أدوار ووظائف اإلدارة المدرسية تكمن في

تمعبو استراتيجية التعمم التعاوني من تنفيذ الدروس بكل فاعمية

االىتمام بالطمبة .وربما تعزى ىذه النتيجة إلى وعي اإلدارة

ومرونة وتفاعل مع الطمبة .وتتعارض ىذه النتيجة مع بعض ما

المدرسية بطبيعة المرحمة العمرية لطالب المرحمة الثانوية،

جاء لدى الجييمي ] [12بخصوص استخدام المدرسين نمط

ونضجيم في ىذه المرحمة النيائية في سمم التعميم العام ،وعميو

التعميم التقميدي ،وعدم استخدام االستراتيجيات الحديثة في

يتصف السموك اإلداري المدرسي بالنشاط الكبير تجاه طمبة

التدريس ،مما يؤثر سمبياً عمى عممية التعميم .وربما تعزى رضا

الثانوية العامة من خالل الحرص الشديد عمى مصمحتيم،

الطمبة عن أسموب تدريس معممييم التقميدي ،لعدم معرفة

والعمل الحثيث عمى تعزيزىم ونصحيم وارشادىم وتوجيييم إلى

الطالب أو تعرضيم الستراتيجيات التدريس الحديثة ،أو عدم

الصواب ،والذي يتوافق مع رغبة الطمبة في النجاح والتفوق في

قدرة وضعف معممييم في تطبيق االستراتيجيات الحديثة في

ىذه المرحمة التعميمية الحاسمة في حياتيم ،إضافة إلى عمل

التدريس داخل غرفة الصف ،مما يفقد الطمبة ميزة المقارنة
13
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العادلة بين األسموب التقميدي المفروض عمييم ،واألساليب

الثانوية ،والتواصل معيم بالطرق الناضجة والرشيدة ،مثل:

الحديثة لمتدريس ،وبما أنيم لم يتعرضوا إال لموسائل التقميدية

الحوار ،والنقاش ،وتييئة الجو التربوي األسري اإليجابي ،الداعم

التي اعتادوا عمييا طيمة فترة دراستيم في التعميم العام ،فإنيم

والمعزز لشخصياتيم وتقديرىم لذواتيم ،مما أثّر إيجاباً عمى

يجدونيا جيدة ،ويرضون عنيا "إلى حد ما".

رضاىم عن أسموب تعامل المعممين معيم.
ونستنتج مما سبق أن طمبة المدارس الثانوية راضون إلى ٍ
حد ما

في حين جاء "تعامل المعممين" بالمرتبة الرابعة واألخيرة
بمتوسط حسابي ( ،)1.76وانحراف معياري ( ،)0.787مما يدل

عن الييئة التدريسية واإلدارية بمتوسط حسابي (.(1.90

عمى أن ىناك "رضا إلى حد ما" من الطالب عن تعامل

ج .عرض نتائج السؤال الثالث:

معممييم معيم .وتتفق ىذه النتيجة مع بعض ما جاء في نتائج

نص السؤال الثالث عمى" :ما درجة رضا طمبة المدارس الثانوية

الدراسة الميدانية المعدة خصيصاً لتقرير المعرفة العربي

في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد عن المواد والوسائل

2011-2010م ،التي ذكر بيا المعممون بأن عالقتيم مع

التعميمية؟"

الطمبة تمتاز باالحترام ،وخمو مدارسيم من العنف إلى درجة

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

كبيرة .وربما تعزى ىذه النتيجة إلى وعي الييئة التدريسية

واالنحرافات المعيارية لفقرات الرضا عن المواد والوسائل

بالخصائص النفسية واالجتماعية والنمائية لطمبة المرحمة

التعميمية ،كما ىو موضح في الجدول التالي:

جدول 7
رضا طمبة المدارس الثانوية عن المواد والوسائل التعميمية
العبارة

م

درجة الرضا
راض إلى

راض

غير راض

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

حد ما

الترتيب
حسب

متوسطات
الرضا

1

عدد الكتب المدرسية (المواد)

النسبة%

29.2

%28.4

%42.4

1.87

0.837

1

2

حجم الكتب المدرسية (عدد الصفحات)

النسبة%

%17.8

%26.4

%55.8

1.62

0.770

3

3

محتويات الكتب (المادة المعرفية والعممية)

النسبة%

%23.8

%29.2

%47.0

1.77

0.810

2

4

أرغب بزيادة عدد المواد العممية (رياضيات،

النسبة%

%10.8

%17.0

%72.2

1.39

0.674

6

فيزياء ،أحياء)...
5

أرغب بزيادة عدد المواد األدبية (المغة العربية،

النسبة%

%10.4

%16.0

%73.6

1.37

0.664

7

المغة اإلنجميزية)...
6

وجود الوسائل التعميمية المساندة (لوحات،

النسبة%

%16.0

%28.2

%55.8

1.60

0.749

5

مسجل)...
7

تنوع الوسائل التعميمية المساندة (لوحات،

النسبة%

%18.8

%24.4

%56.8

1.62

0.783

4

مسجل)...
1.60

*المتوسط العام لمبعد

عن المواد الدراسية والوسائل التعميمية ،حيث بمغ االنحراف

* المتوسط من  3درجات

المعياري أقل من الواحد الصحيح ،وتحديداً أقل من (.)0.838

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )7أن أفراد عينة الدراسة من
طمبة المدارس الثانوية" ،غير راضين" عن المواد والوسائل

وتمثمت مالمح الرضا لطمبة المدارس الثانوية عن المواد

التعميمية ،حيث بمغ متوسط رضاىم ( 1.60من  .)3وتظير

الدراسية بدرجة "ر ٍ
اض إلى حد ما" عن "عدد الكتب المدرسية

النتائج وجود تقارب في درجة عدم رضا طمبة المدارس الثانوية،

(المواد)" ،حيث حمت بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة
14

بمستوى رضاىم بمتوسط حسابي ( ،)1.87وانحراف معياري

( ،)1.39وانحراف معياري ( ،)0.674وعدم رضاىم أيضاً عن

( .)0.837وجاء رضا الطمبة عن "محتويات الكتب (المادة

عبارة "أرغب بزيادة عدد المواد األدبية (المغة العربية،

المعرفية والعممية)" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()1.77

اإلنجميزية ")...التي حمت بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي

وانحراف معياري ( .)0.810وتتعارض ىذه النتيجة مع بعض

( )1.37وانح ارف معياري ( ،)0.664وىذا يدل عمى عدم رضا

ما جاء لدى كل من طو ] ،[16وسميم ] ،[15والزىراني ]،[17

طالب المرحمة الثانوية عن زيادة عدد المواد العممية واألدبية

والعمري ] ،[19وربما يعزى ذلك االختالف إلى محدودية اطالع

عمى ٍ
حد سواء .األمر الذي يشير إلى كفاية عدد المواد الدراسية

الطمبة ،وعدم المعرفة التامة لدييم بالتطورات المتسارعة في

األدبية والعممية من وجية نظر طالب المدارس الثانوية.

الحقول المعرفية والعممية ،األمر الذي يبقييم في دائرة "الرضا

وجاء عدم الرضا من قبل طمبة المدارس الثانوية عمى

إلى حد" ما عن ما يقدم ليم من معارف ضمن المواد الدراسية.

عبارة "تنوع الوسائل التعميمية المساندة (لوحات ،مسجل،")...

في حين أن نتائج الدراسات التي تعارضت مع نتيجة ىذه

بالمرتبة الثالثة (مشترك) بمتوسط حسابي ( ،)1.62وانحراف

الدراسة ،جاءت بناء عمى تحميل عممي منيجي لعدد من المواد

معياري ( ،)0.783باإلضافة إلى عدم الرضا عن "وجود

الدراسية ،والتي استخمصت أىمية تطوير المناىج وتعزيزىا بكثير

الوسائل التعميمية المساندة (لوحات ،مسجل ")...بالمرتبة الرابعة

من المعارف الحديثة والنشاطات والقيم .وعميو ،فإن اختالف

بمتوسط حسابي ( ،)1.60وانحراف معياري ( ،)0.749مما يدل

النتيجة يعزى إلى اختالف طبيعة المستجيب عمى الدراسات،

عمى عدم رضا طالب المرحمة الثانوية عن "وجود" و"تنوع"

وعمى اختالف الخبرة العممية والعممية ،واالتساع المعرفي

الوسائل التعميمية المساندة في عممية التدريس ،وربما يعزى ذلك

والعممي لدى خبراء المناىج والمعممين والخبراء في ىذا المجال،

في حال وجود الوسائل التعميمية المساندة في المدرسة ،لعدم

مقارنة مع خبرات ومعارف طالب المرحمة الثانوية .كما اتفقت

قناعة المعممين بجدوى استخداميا في تدريس المرحمة الثانوية،

النتيجة مع ما جاء لدى حسن ] ،[18وربما يعزى ىذا االتفاق

مقارنة بالمراحل الدراسية األخرى مثل التعميم األساسي ،وضعف

إلى طبيعة المقرر الذي أجريت عميو دراسة حسن ] [18والتي ال

التأىيل التربوي لدى بعض المعممين ،الذين ال يستطيعون

يعمم عمييا في كل المواد الدراسية.

توظيف الوسائل التعميمية المساندة بشكل صحيح في الموقف

أما "حجم الكتب المدرسية (عدد الصفحات)" فحمت

التربوي .وربما يعزى ذلك لعدم وجود الوسائل التعميمية فعمياً في

بالمرتبة الثالثة ،بمتوسط حسابي ( )1.62وانحراف معياري

بعض المدارس الثانوية ،وتتفق ىذه النتائج مع بعض ما جاء

( ،)0.770ومما يدل عمى وجود "عدم رضا" من طمبة المدارس

لدى بني دومي ] ،[28ومع آل نالة ].[5

الثانوية عن حجم الكتب المدرسية (عدد الصفحات) .وتتفق ىذه

ونستنتج ،مما سبق ،أن طمبة المدارس الثانوية غير راضين

النتيجة مع بعض ما جاء لدى عبابنة ] ،[38وتقرير المعرفة

عن المواد الدراسية والوسائل التعميمية بمتوسط حسابي (.(1.60

العربي  ،2011-2010التي تشير إلى أبرز مشاكل المناىج،

د .عرض نتائج السؤال الرابع:

والصعوبات التي تواجو المعمم ،ومنيا :اتساع المنيج ،والتكرار

نص السؤال الرابع عمى " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

والتداخل بين موضوعات بعض المقررات.

عند مستوى الداللة ) (α = 0,05لمتوسطات استجابات طمبة

وجاء عدم الرضا من قبل طمبة المدارس الثانوية عمى

المرحمة الثانوية في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة إربد عن

عبارة "أرغب بزيادة عدد المواد العممية (رياضيات ،فيزياء،

درجة رضاىم عن الخدمات التعميمية التعممية المقدمة ليم وفقاً

أحياء ،")...حيث حمت العبارة بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي

لمتغـ ـير الن ـ ـوع ( ذكـ ـر ،وأنثـ ـى ) ،والص ـف (األول ثان ـوي ،والثاني
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ثانوي) ،والمسار التعميمي (عممي ،وأدبي)؟".

( ،8و ،9و:)10

ولإلجابة عمى السؤال تم استخدام اختبار (ت) (Independent

أوالً :الفروق وفق متغير النوع:

) ،Sample T- Testوذلك كما يتضح من نتائج الجدول رقم
جدول 8

نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاهم عن الخدمات التعميمية التعممية وفقاً
لمتغير النوع

رضا طالب المرحمة الثانوية عن

النوع

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

المرافق التعميمية المساندة

ذكر

1.69

0.547

2.587-

0.010

أنثى

1.81

0.488

ذكر

1.82

0.658

أنثى

1.98

0.586

ذكر

1.61

0.539

أنثى

1.60

0.414

الييئة التدريسية واإلدارية
المواد والوسائل التعميمية

)(α = 0,05

2.8150.027

0.005
0.979

المعممين ،وتعامل المعممين ،وطرق التدريس ،ونشاط اإلدارة
المدرسية) أعمى من درجة رضا الطالب الذكور.

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0,010بين متوسطات

وربما تعزى النتيجتان السابقتان إلى التزام الييئة التدريسية

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاىم عن المرافق

واإلدارية في مدارس اإلناث الثانوية ،باالستفادة من المرافق

التعميمية المساندة وفقاً لمتغير النوع ،وذلك لصالح اإلناث،

التعميمية المساندة بفعالية أكبر منيا في مدارس الذكور ،األمر

بمتوسط رضا ( ،)1.81مقابل ( )1.69لمذكور ،وتشير ىذه

الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الرضا عن الييئة التدريسية

النتيجة إلى أن المرافق التعميمية المساندة مثل (مختبرات

واإلدارية في مدارس اإلناث الثانوية.

مختبر

في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

الحاسوب

وسالمة

أجيزتيا،

ومستوى

تجييزات

العموم....إلخ) موجودة ومفعمة أكثر في مدارس اإلناث ،وبدرجة

استجابات أفراد عينة الدراسة من طمبة المدارس الثانوية نحو

أعمى منيا في مدارس الذكور .ويتضح من نتائج الجدول ()8

درجة رضاىم عن المواد والوسائل التعميمية ،حيث بمغت قيمة

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة = (α

(ت) ( )0.027بمستوى داللة عند مستوى الداللة = (α

) 0,005بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة

) 0,979وتشير ىذه النتيجة إلى عدم وجود فروق في عدم

رضاىم عن الييئة التدريسية واإلدارية وفقاً لمتغير النوع ،وذلك

الرضا بين الذكور واإلناث عن المواد والوسائل التعميمية‘ مثل:

لصالح اإلناث ،بمتوسط رضا ( ،)1.98مقابل ( )1.82لمذكور،

(عدد الكتب المدرسية ،ومحتوياتيا ،وحجم الكتب ،وتنوع الوسائل

وتشيـ ـر ى ـ ـذه اـمـنـتـيجـ ـة إلـ ـى أن درج ـ ـة رض ـا الط ـالبـ ـات عن (عدد

التعميمية المساندة ...إلخ).
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ثانياً :الفروق وفق متغير الصف:
جدول 9

نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاهم عن الخدمات التعميمية التعممية وفقاً
لمتغير الصف

رضا الطالب عن
المرافق التعميمية المساندة
الييئة التدريسية واإلدارية
المواد والوسائل التعميمية

الصف

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أول ثانوي

1.79

0.516

ثاني ثانوي

1.65

0.518

أول ثانوي

1.95

0.605

ثاني ثانوي

1.81

0.661

أول ثانوي

1.61

0.465

ثاني ثانوي

1.58

0.508

)(α = 0,05

قيمة ت

مستوى الداللة

3.060

0.002

2.258

0.024

0.793

0.428

المدرسية) أعمى من درجة رضا طالب الصف الثاني ثانوي.

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة

وقد تعزى النتيجتان السابقتان إلى طبيعة الصف الثاني

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0,002بين إجابات أفراد

الثانوي ،الذي يعد الصف األخير في سمم التعميم العام ،إذ يتم بو

عينة الدراسة من طمبة المدارس الثانوية ،نحو درجة رضاىم عن

التركيز الكبير من المعممين عمى إنياء المادة العممية والمعرفية

المرافق التعميمية المساندة وفقاً لمتغير الصف ،وذلك لصالح

(المقررات الدراسية) بأسرع وقت ممكن ،إلتاحة أكبر وقت زائد

طالب الصف األول ثانوي ،بمتوسط رضا ( ،)1.79مقابل

لمطمبة لممراجعة والتييئة واالستعداد المتحانات الثانوية العامة،

متوسط رضا ( )1.65لطالب الصف الثاني ثانوي ،وتشير

وقد تعزى ىذه النتيجة أيضاً إلى عدم قناعة العديد من أعضاء

النتيجة عن رضا طمبة الصف األول ثانوي عن المرافق التعميمية

الييئة التدريسية واإلدارية بفاعمية استخدام المرافق التعميمية

المساندة مثل (مختبرات الحاسوب ،وسالمة األجيزة ،ومستوى

المساندة لطمبة الصف الثاني ثانوي تحديداً ،مقارنة بطمبة الصف

تجييزات مختبر العموم ...إلخ) ،مما يشير إلى توفرىا

األول ثانوي .األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الرضا عن

واستخداميا لدى طمبة الصف األول الثانوي ،مقارنة بتوفرىا

الييئة التدريسية واإلدارية لدى طمبة الصف األول ثانوي ،مقارنة

واستخداميا لدى طمبة الصف الثاني الثانوي .كما يتضح من

بطمبة الصف الثاني ثانوي.

نتائج الجدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

في حين تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

مستوى الداللة ) (α = 0,024بين إجابات أفراد عينة الدراسة

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاىم عن

من طمبة المدارس الثانوية ،نحو درجة رضاىم عن الييئة

المواد والوسائل التعميمية وفقاً لمتغير الصف ،حيث بمغت قيمة

التدريسية واإلدارية وفقاً لمتغير الصف ،وذلك لصالح طالب

(ت) ( )0.793بمستوى داللة عند مستوى الداللة = (α

الصف األول ثانوي ،بمتوسط رضا ( ،)1.95مقابل متوسط

) ،0,428حيث ال توجد فروق في درجة رضا بين الطالب

رضا ( )1.81لطالب الصف الثاني ثانوي ،وتشير ىذه النتيجة

بالصف األول والثاني الثانوي عن المواد والوسائل التعميمية مثل

إلى أن درجة رضا طالب الصف األول الثانوي عن (عدد

(عدد الكتب المدرسية ،ومحتوياتيا ،وحجم الكتب ،وتنوع الوسائل

المعممي ـن ،وتـعامـ ـل المعـ ـممي ـن ،وط ـرق الت ـ ـدريـ ـس ،ونش ـاط اإلدارة

التعميمية المساندة ...إلخ).
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ثالثاً :الفروق وفق متغير المسار التعميمي:
جدول 11

نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاهم عن الخدمات التعميمية التعممية وفقاً
لمتغير المسار التعميمي

رضا الطالب عن

المسار التعميمي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

المرافق التعميمية المساندة

عممي

1.64

0.517

4.762-

0.00

أدبي

1.86

0.504

عممي

1.80

0.638

أدبي

2.01

0.601

عممي

1.49

0.446

أدبي

1.72

0.487

الييئة التدريسية واإلدارية
المواد والوسائل التعميمية

)(α = 0,05

3.7025.596-

0.00
0.00

واألخيمة التصورية ،واألفق الثقافي العام ،مقارنة بالمواد العممية.

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة

 .6التوصيات

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0,00بين إجابات أفراد

 .1تزويد المدارس الثانوية بالتجييزات واألدوات الخاصة

عينة الدراسة نحو درجة رضاىم عن المرافق التعميمية المساندة

بالمشغل الميني (النشاط) ،واألدوات الفنية ،مثل :األلوان

وفقاً لمتغير المسار التعميمي ،وذلك لصالح طالب المسار

واألوراق والموحات لممرسم (غرفة الفن) ،واآلالت والمعدات

األدبي ،بمتوسط رضا ( ،)1.86مقابل ( )1.64لطالب المسار

الموسيقية لغرفة الموسيقى ،حيث أشارت متوسطات استجابات

العممي ،وتشير ىذه النتيجة إلى أن المرافق التعميمية المساندة

طمبة المدارس الثانوية إلى "عدم رضاىم" عن تجييزات المشغل

مثل (مختبرات الحاسوب ،وسالمة األجيزة ،ومستوى تجييزات

الميني ،والمرسم ،وغرفة الموسيقى ،بشكل خاص.

مختبر العموم...إلخ) مفعمة أكثر لطالب المسار األدبي ،مقارنة

 .2تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام أبرز أساليب

بطالب المسار العممي.

واستراتيجيات التدريس والتقييم الحديثة ،وحثيم عمى التفاعل
معيا ،حيث أشارت متوسطات استجابات طمبة المدارس الثانوية

كما يتضح من نتائج الجدول رقم ( )10وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0,00بين متوسطات

إلى "رضاىم إلى ٍ
حد ما" عن أساليب تدريس المعممين.

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة رضاىم عن الييئة

 .3التأىيل التربوي المتخصص ألعضاء ىيئة التدريس عمى

التدريسية واإلدارية وفقاً لمتغير المسار التعميمي ،وذلك لصالح

نظريات واستراتيجيات وفنون التعامل مع الطمبة ،والتعرف عمى

طالب المسار األدبي ،بمتوسط رضا ( ،)2.01مقابل ()1.80

خصائصيم النمائية ،وفنون إدارة المشكالت واألزمات ،حيث

لطالب المسار العممي.

أشارت متوسطات استجابات طمبة المدارس الثانوية إلى "رضاىم
إلى ٍ
حد ما" عن تعامل المعممين معيم.

وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (α = 0,00بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو

 .4التأىيل القيادي والتربوي المستمر لمديري المدارس

درجة رضاىم عن المواد والوسائل التعميمية وفقاً لمتغير المسار

ومساعدييم ،من خالل التعرف عمى أبرز النظريات

التعميمي ،وذلك لصالح طالب المسار األدبي بمتوسط رضا

واالستراتيجيات القيادية في المجال التربوي ،وآليات تطبيقيا

( ،)1.72مقابل ( )1.49لطالب المسار العممي.

وتقييميا وتقويميا حسب الموقف التربوي ،حيث أشارت
متوسطات استجابات طمبة المدارس الثانوية إلى "رضاىم إلى

وربما يعزى ذلك إلى طبيعة المواد األدبية التي تتصف

ٍ
حد ما" عن نشاط اإلدارة المدرسية.

بالمرون ـ ـة ،والجم ـالي ـ ـات ال ـنـثري ـ ـة ،وال ـص ـ ـور ال ـش ـع ـري ـ ـة وال ـروائية،
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 .5إعادة النظر في حجم الكتب المدرسية ،والعمل عمى

[ ]4المحياني ،عبد اهلل بن صالح .)2011( .النمط القيادي

اختزاليا ،وتركيز المعـ ـارف بيـا ،وعدم التوسع بتفاصيل المعـ ـارف

لمديري مدارس التعميم العام لبعض إدارات التربية والتعميم

العممية واألدبية ،وترك المجال اإلثرائي والتوسعي لممعمم المؤىل

في المممكة العربية السعودية كما يتصوره المعممون :دراسة

لذلك ،حيث أشارت متوسطات استجابات طمبة المدارس الثانوية

ميدانية .مجمة القراءة والمعرفة ،مصر ،العدد .116

إلى "عدم رضاىم" عن حجم الكتب المدرسية (عدد الصفحات).

[ ]5آل نالو ،خالد بن سعد بن ظافر .)2010( .معوقات

 .6تأىيل عدد من الخبرات المتخصصة في تصميم المناىج

ممارسة مدير المدرسة ألدواره اإلشراقية بمحافظة جدة.

الدراسية ،وتأليف المقررات التعميمية ،بما يتماشى مع متطمبات

رسالة ماجستير  .2010جامعة أم القرى.

تحقيق مجتمع المعرفة .حيث أشارت متوسطات استجابات طمبة
[]6

المدارس الثانوية إلى "عدم رضاىم" عن حجم الكتب المدرسية

العطيوي،

محمد

صالح

عبداهلل.

(.)2008

(عدد الصفحات).

تحديد أدوار مديري المدارس في دمج تقنية التعميم بالبيئة

 .7تزويد المدارس الثانوية بالوسائل التعميمية المساندة المتنوعة،

التعميمية من وجية نظر مشرفي المناىج والمشرفين

التربويين بالتعميم العام في المممكة العربية السعودية .مجمة

حيث أشارت متوسطات استجابات طمبة المدارس الثانوية إلى

تكنولوجيا التعميم ،مجمد  ،18عدد .2008 .2مصر.

"عدم رضاىم" عن الوسائل التعميمية المساندة وتنوعيا.
 .8إجراء دراسة عن درجة رضا أعضاء الييئة التدريسية

[ ]7القاضي ،سعيد إسماعيل .)1997( .قويم مستوى

واإلدارية في المدارس الثانوية عن الخدمات التعميمية التعممية

أداء مدير المدرسة لميامو من خالل تبادل الزيارات بين

المقدمة لمطالب.

مديري المدارس .مجمة كمية التربية بأسوان .العدد .12

المراجع

مصر.

أ .المراجع العربية

[] 8

[ ]1مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتحدة

الثويني،

سميمان

بن

ناصر.

(.)2015

فاعمية

التدريس المصغر في تنمية الميارات التدريسية لطالب

اإلنمائي .)2011( .تقرير المعرفة العربي لمعام -2010

التربية الميدانية في جامعة حائل واتجاىاتيم نحوه .مجمة

 2011إعداد األجيال الناشئة لمجتمع المعرفة .شركة دار

دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،العدد ،2015 ،57

الغرير لمطباعة والنشر ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

السعودية.

[ ]2محمد ،غسان إبراىيم عمي .)2007( .وظائف

[ ]9عماره ،جييان السيد .)2011( .أدوار معمم المغة العربية في

وأدوار مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية :دراسة

تحقيق التواصل التربوي الفعال بينو وبين طالبو في عصر

تحميمية تقويمية بمحافظة الحصاحيصا .رسالة ماجستير

المعمومات .دراسات تربوية واجتماعية ،مجمد  ،17عدد ،2

 .2007جامعة أم درمان اإلسالمية.

 .2011مصر.

[ ]3زكريا ،فائزة محمد أبكر .)2008( .وظائف و أدوار مديري

[ ]10غوادرة ،نضال .)2015( .رجة أداء طمبة التربية العممية

ومديرات المدارس الثانوية بوالية النيل األزرق :دراسة

بكميتي التربية والعموم في جامعة الخميل من وجية نظر

تحميمية .رسالة ماجستير  .2008جامعة أم درمان

الطمبة أنفسيم .مجمة المعيد الدولي لمدراسة والبحث .مجمد

اإلسالمية.

 ،1عدد  .2015 ،4جسر ،بريطانيا.
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[ ]11الياسين ،وفاء سالم والمسيميم ،محمد يوسف.)2014( .

[ ]17الزىراني ،مرضي بن غرم اهلل .)2011( .تقويم نشاطات

استراتيجية التعميم التعاوني وعالقتيا بفاعمية اإلدارة

التعمم في مقرر الدراسات األدبية في التعميم الثانوي في

الصفية :دراسة ميدانية .مجمة العموم التربوية والنفسية.

ضوء ميارات التذوق األدبي الالزمة لمطالب .مجمة جامعة

مجمد  .15العدد  .2014 .1البحرين.

أم القرى لمعموم التربوية والنفسية .مجمد  ،3عدد ،2
 .2011السعودية.

[ ]12الجييمي ،احمد بن عبد الرحمن .)2014( .أىم مشكالت
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمميارات التدريسية في
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ABSTRACT _The study aimed at identifying the level of secondary school students’ satisfaction
regarding the teaching-learning services offered to them; especially the level of their satisfaction
concerning the educational support facilities, teaching and administrative staff, textbooks, and
audio-visual aids. The population of the study consisted of (513) male and female secondary stage
students. The findings showed that they are “relatively satisfied” with: computer labs, the number
of PCs in the labs, and their safety; the science (biology, physics, chemistry) lab equipment; the
variety and convenience of the books in the school library in terms of students’ level;
administration hard-work, number of teachers, their way of treatment, their teaching methods, and
the number and content of school textbooks. On the other hand, the students expressed their
“dissatisfaction” regarding: the vocational (activities) lab equipment, art room equipment, music
room equipment, size (number of pages) of textbooks, and the availability and variety of
educational support audio-visual aids (boards, cassette players,…). They also expressed their
unwillingness to increase the number of subjects (scientific and literary) as well. Moreover, the
findings showed differences with statistical significance at the significance level (a=0,05) among
the secondary school students’ responses medium as follows: 1. Educational support facilities
according to the genre variable, grade, and educational stream for the benefit of female students,
first secondary school students, and literary stream students. 2. Administrative and teaching staff
according to the genre variable, grade, educational stream for the benefit of female students, first
secondary school students, and literary stream students. 3. Educational materials and audio-visual
aids based on the educational stream for the benefit of the literary stream students. It was noted
that none of the questionnaire statements received a medium level response as “satisfied”. The
medium level of responses related to satisfaction ranged between “relatively satisfied” and
“dissatisfied”.
KEY WORDS: Educational support facilities, audio-visual aids, school curricula, teaching,
teacher, school principal.
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