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يمية( تع  )شعبة اإدارة ا

 

ب: طا  إعداد ا
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طاهر محمد بن مسعود  ا
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  ب 
 داءــــــــــــــاإه

&الدددر*  ادددت ا  لذ-دددي الدددل* ه ,دددحرذص &ل  دددي  ددد     , ددد    إى 
 لذ( ترذ-م   &ه ,رخ  ي ذلك ج%را َ

 إى &الرت+ أط ل ا  لم ه  &أمره  ب ل حت &الر ف-تَ
ال ثر من  يإى ز&جي الي حمذت مر+ ال ر ب &ألطح

 َي&لح%  &اذت لي مش ق اح- ة &ألب ء اأس ة ط-ذت فرة د اس
 أب  ئ+ََ أب'ب  ، الزه اء، أار، م-صَإى 

هدل   &أخد'ات+ الدل,ن  د  'ا خدر سد ر   ي       ,إى إخ'ت+
 َاح- ة

&أسر)     -حت  أ& لرم   مرذ'مت أ& شجري من إى  ل 
 أبر)    أ,   أسحف-ر م يَ

 أهر* هلا اج%ر امح'اضعَم-ر   إى  ل هؤاء 
 &ب   الح'ف-ك

 
باحث    ا

 
 



  ج 
ر  ش تقديرا  وا

احمدده ر  ا اامدد أمد أوددهر  ألددنعر  اددث ةممدد ااننددفقد     دد  أ     دد  
ذر ااه اسةد  هذا يسعي أ  أت هم بأمث آي ت ااشنع  ااو  ء  اات دهيع  إج ز 

دذ إ حيد  ااوودو د ةاد     ااممدل ا ااحرام إ كل  ن سد  هي  ادث إا د   
أ  إ لدد  ا  أ   شددو ق أ  ت ًي دد  د  أمددا  دد  أ ب اددذكع ارسددت ف ااددهكتو  اأشددع   
ع  مددده بدددن  سدددمو د  إ كدددل ارسددد تذق اادددذين   سدددوي    سدددأ اإ ا ق  ااطددد 

 ااتمايمية بشمًة  اوم ااتمايأ ب رك  مية ااايًية  عع  اعاتة.
  لدددل أ لددد ء ا دددة اأ   شدددةد اادددهكتو  كمددد  أت دددهم ب اشدددنع إ ارسددد تذق ار

 ًهار  مه ارل بد  ااهكتو  حسم  مه ارطعش اتفلدا أ ب ًدوم     شدة 
ااعسددد اةد  ااشدددنع  و دددوم إ  عا ًدددة لدددع   ااربيدددة  ااتماددديأ  هي دددة  ادددعاتةد  ا 
يفوت  أ  أت هم ب اشدنع إ اأمامدم  اأمامد ت   دهيعد اأدها ي اادذين تمد  ةوا 

 ااه اسة. قأث  ء تطًيق أ ا مي 
إ ارسدت ف  مده  ادطفث أبوز يًدة اا يدل أت دهم ب اشدنع  أمفا  ابه  أ  

ذر ااه اسة اغوي     .ومل ار فاك    ي ا  حس  ت ااذد   م  عاومة 
 

باحث    ا
 
 
 
 



  د 
محتويات  فهرس ا

موضوع م رقم  ا
صفحة  ا

 أ اآية 
 ب اإهداء 
تقدير  ر وا ش  ج ا
محتويات   د فهرس ا
جداول   ز فهرس ا
ال   ي فهرس اأش
دراسة  خص ا  ك م

 
فصل اأول  ا

دراسة عام    اإطار ا

مقدمة   2 ا
دراسة  ة ا  4 مش
دراسة   6 أهداف ا
دراسة   7 أهمية ا
دراسة   7 حدود ا
دراسة  حات ا  8 مصط

ثاني  فصل ا  ا
سابقة دراسات ا نظري وا   اإطار ا

نظري    أوًا: اإطار ا
مدرسي  مبنى ا مبحث اأول: ا   ا
 31 تمهيد 
مدرسي  مبنى ا  31 تعريف ا
مدرسي  مبنى ا  31 أهمية ا
مدرسية  مباني ا  39 أنواع ا
مدرسي  مبنى ا  21 مواصفات ا
مدرسي  مبنى ا  13 ااستخدام اأمثل 



  ه 
موضوع م رقم  ا

صفحة  ا
مدرسي  مبنى ا تي تواجه ا ات ا مش  13 ا
مدرسي  مبنى ا  13 صيانة ا
مدرسي  مبنى ا سامة با  12 اأمن وا
مدرسي  مبنى ا  11 تقويم ا
يمية  تع ية ا عم ثاني: ا مبحث ا   ا
 18 تمهيد 
يمية  تع ية ا عم  18 مفهوم ا
يمية  تع ية ا عم تربوية وا ية ا عم فرق بين ا  19 ا
يمية  تع ية ا عم  43 مراحل ا
عاقة بين   ما تع يم وا تع  43 ا
يمية  تع ية ا عم ائز اأساسية  ر  42 ا
م. -  مع  42 ا
م. -  متع  47 ا
منهج. -   49 ا
راجعة. -  تغذية ا  61 ا
سابقة  دراسات ا   ثانيًا: ا
ية  مح دراسات ا  73 أوًا: ا
عربية  دراسات ا  73 ثانيًا: ا
سابقة  دراسات ا ى ا باحث ع يقات ا  83 تع

فصل  ث ا ثا  ا
دراسة   إجراءات ا

دراسة   81 أوًا: منهج ا
دراسة   81 ثانيًا: مجتمع وعينة ا
بيانات  ثًا: أدوات جمع ا  89 ثا
دراسة  محاور ا يل اإحصائي  تح  91 رابعًا: ا



  و 
موضوع م رقم  ا

صفحة  ا

رابع  فصل ا  ا
دراسة   نتائج ا

ة  مستق متغيرات ا  97 أوا: دراسة محاور ا
تابع(ثانيًا: دراسة محور   متغير ا يمية )ا تع ية ا عم  337 ا
تابع  متغير ا ى ا مستقل ع متغير ا ثًا: دراسة عاقة وأثر ا  339 ثا
ديمغرافية  متغيرات ا  324 رابعًا: دراسة ااختافات بين ا
دراسة   14 نتائج ا
دراسة   11 توصيات ا
دراسة   16 مقترحات ا
مراجع    قائمة ا
ماحق    ا
مي ااستبانة 3  341 قائمة بأسماء اأساتذة اأفاضل مح
دراسة 2  346 استبانة ا
دراسة 1  312 طريقة تحديد حجم عينة ا

4 
يم بمصراتة  تع تربية وا ى مراقب شؤون ا يم إ تع وم ا خطاب رئيس قسم ع

دراسة ى إجراء ا موافقة ع  بشأن ا
311 

1 
يم  تع تربية وا ثانوية خطاب مراقب شؤون ا مدارس ا ى مديري ا بمصراتة إ

دراسة باحث إجراء ا تعاون مع ا  بشأن ا
314 

ومية 6 ح ثانوية ا مدارس ا مين با مع  311 استمارة حصر أعداد ا

7 
يم  تع يا بوزارة ا ع دراسات ا حاسوب بإدارة ا بحث بمنظومة ا تسجيل ا

ار تعاون واابت مية وا ع ثقافة ا  316 ومنظومة إدارة ا

 
 
 
 



  ز 
جداول  فهرس ا

رقم 
جدول جدول ا رقم  عنوان ا

صفحة  ا
بياتها 3 بيرة وس صغيرة وا مدارس ا  23 إيجابيات ا
مدارس في ثاث دول 2 عامة  مساحة ا ب من ا ل طا  21 نصيب 
مدارس  1 ى ا دراسة ع  86 توزيع عينة ا
مدينة  4 خدمية با اتب ا م ى ا دراسة ع  87 توزيع عينة ا
مدرسة  1 رسمي با دوام ا دراسة حسب ا  87 توزيع عينة ا
يمية  6 تع ة ا مرح دراسة حسب نوع ا  87 توزيع عينة ا
بة  7 ط دراسة حسب نوع ا  88 توزيع عينة ا
جنس  8 دراسة حسب ا  88 توزيع عينة ا
مي  9 ع مؤهل ا دراسة حسب ا  88 توزيع عينة ا

خبرة  33 دراسة حسب عدد سنوات ا  89 توزيع عينة ا
دراسة  33  89 متغيرات ا
32 

ييذي تنتمييي   فرعييي ا محييور ا ييية ودرجيية ا درجيية ا ييل عبييارة با قيييم ارتبيياط 
يه   93 إ

يمية  31 تع ية ا عم  92 قيم ارتباط عبارات استبانة ا
محاور صحيفة ااستبيان  34 رنباخ  فا   91 قيم معامل أ
ى  31 فرعية اأو فرضية ا يل اإحصائي  تح  97 نتائج ا
ثانية  36 فرعية ا فرضية ا يل اإحصائي  تح  99 نتائج ا
ثة  37 ثا فرعية ا فرضية ا يل اإحصائي  تح  333 نتائج ا
رابعة  38 فرعية ا فرضية ا يل اإحصائي  تح  332 نتائج ا
خامسة  39 فرعية ا فرضية ا يل اإحصائي  تح  334 نتائج ا
سادسة  23 فرعية ا فرضية ا يل اإحصائي  تح  331 نتائج ا



  ح 
رقم 
جدول جدول ا رقم  عنوان ا

صفحة  ا
تابع  23 متغير ا يل اإحصائي  تح  337 نتائج ا
موقع  22 محور ا تحديد   333 معامل اارتباط ومعامل ا
تباين اأحادي ) 21 يل ا انحدار ANOVAنتائج تح موقع(   333 محور ا
موقع  24 محور ا  333 معامات اانحدار 
تصميم  21 محور ا تحديد   332 معامل اارتباط ومعامل ا
تباين اأحادي ) 26 يل ا تصميمANOVAنتائج تح محور ا انحدار   ) 332 
تصميم  27 محور ا  332 معامات اانحدار 
دراسية  28 فصول ا محور ا تحديد   334 معامل اارتباط ومعامل ا
تبييييياين اأحيييييادي ) 29 ييييييل ا فصيييييول ANOVAنتيييييائج تح محيييييور ا انحيييييدار   )

دراسية  ا
334 

دراسية  13 فصول ا محور ا  334 معامات اانحدار 
مرافق  13 خدمات وا محور ا تحديد   336 معامل اارتباط ومعامل ا
12 

تبييييياين اأحيييييادي )نتيييييائج  ييييييل ا خيييييدمات ANOVAتح محيييييور ا انحيييييدار   )
مرافق  وا

336 
مرافق  11 خدمات وا محور ا  336 معامات اانحدار 
معامل  14 تجهيزات وا وسائل وا محور ا تحديد   338 معامل اارتباط ومعامل ا
11 

تبييييياين اأحيييييادي ) ييييييل ا وسيييييائل ANOVAنتيييييائج تح محيييييور ا انحيييييدار   )
معامل تجهيزات وا  وا

338 
معامل  16 تجهيزات وا وسائل وا محور ا  339 معامات اانحدار 
اتب  17 م غرف وا محور ا تحديد   323 معامل اارتباط ومعامل ا
18 

تبيييييياين اأحييييييادي ) يييييييل ا غييييييرف ANOVAنتييييييائج تح محييييييور ا انحييييييدار   )
اتب م  323 وا

اتب  19 م غرف وا محور ا  323 معامات اانحدار 
محاور  43 ل ا تحديد   322 معامل اارتباط ومعامل ا



  ط 
رقم 
جدول جدول ا رقم  عنوان ا

صفحة  ا
تباين اأحادي ) 43 يل ا محاورANOVAنتائج تح ل ا انحدار   ) 322 
محاور 42 ل ا  321 معامات اانحدار 
فة 41 مخت اتب ا م مقارنة بين ا  324 نتائج ا
مدرسةنتائج  44 دوام با مقارنة بين نوع ا  326 ا
يمية 41 تع ة ا مرح مقارنة حسب نوع ا  327 نتائج ا
مدرسة 46 طاب با مقارنة حسب نوع ا  328 نتائج ا
جنسين 47 مقارنة بين ا  329 نتائج ا
مية 48 ع مؤهات ا مقارنة بين ا  313 نتائج ا
خبرة 49 مقارنة حسب عدد سنوات ا  312 نتائج ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ي 
ال  فهرس اأش

رقم 
ل ش ل ا ش رقم  عنوان ا

صفحة  ا

3 
بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد

موقع  ا
333 

2 
بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد

تصميم  ا
331 

1 
بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد

دراسية فصول ا  ا
331 

4 
بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد

مرافق خدمات وا  ا
337 

1 
بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد

معامل تجهيزات وا وسائل وا  339 ا
6 

بييييواقي طبيعييييي  توزيييييع ا ييييى محييييور  ا يمييييية ع تع ييييية ا عم يييية انحييييدار ا معاد
اتب م غرف وا  323 ا

بواقي 7 طبيعي  توزيع ا محاور ا ل ا ى  يمية ع تع ية ا عم ة انحدار ا  321 معاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ك 
دراسة خص ا  م

باحييث دراسييته بعنييوان: ) مدرسييي وعاقتييه بمسييتو  وسييم ا مبنييى ا يمييية ميين واقييع ا تع ييية ا عم ا
ثانوية بمدينة مصراتة مدارس ا مي ا  .(وجهة نظر مع

يية و  مرح تييي ت ييد ر س  ا مدرسييية ا مبيياني ا ي  حييا واقييع ا ييى ا تعييرف ع ييى ا دراسيية إ هييدفت هييذد ا
شيف عين طبيعية  يميية وا تع يية ا عم يى واقيع مسيتو  ا تعيرف ع ك ا ذ ثانوية بمدينة مصراتة، و ا

عاقة بين ا فيروق اإحصيائية بيين واقيع ا شف عن ا يمية وا تع ية ا عم مدرسي ومستو  ا مبنى ا
يمية. تع ية ا عم مدرسي ومستو  ا مبنى ا  ا

باحييييث وصييييفي  وقييييد اتبييييع ا ميييينهج ا دراسيييية فييييي دراسييييته، و ا ييييأداة  ا سييييتخدمت فيييييه ااسييييتبانة 
ى محاور ااستبانة 339ااستبانة تضمنت و   .عبارة موزعة ع

دراسيية ضييم مجتمييو  ميية  3819ع ا مييًا ومع ييون فييي مع ومييية بمدينيية  11يعم مدرسيية ثانوييية ح
يل  121حجمها عينة اختير منهم ، مصراتة بسييطة مين  عشيوائية ا عينة ا مًة بطريقة ا مًا ومع مع

باحث  ها بدون فاقد. 121مدرسة، وقد وزع ا  استبانة وتم استرجاعها 

ية: تا نتائج ا ى ا دراسة إ ت ا  توص

وسيائل ا -3 دراسية ميع وجيود احتياجيات ونيواقص أهمهيا: ا مدرسيية مائيم  مبياني ا ي  حيا واقع ا
يى نقييص فيي حجيرات اأنشييطة،  حيرارة، باإضيافة إ صييوت وا وسيائل، وعيوازل ا تجهييزات وا وا

مريحة. مجهزة وا مين ا مع  وحجرات ا
مبيييياني -2 ييييربا مييييع افتقييييار بعييييب ا يمييييية م  تع ييييية ا عم ي  حييييا مسييييتو  ا تجهيييييزات  ا وسييييائل وا

مناسبة.  ا
ي: باحث في دراسته بما ي  وقد أوصى ا

طياب، واحتياجيات  -3 طاب، ونيوع ا عمرية  ة ا مرح مدرسية ا مباني ا أن يراعى عند تصميم ا
يمية. تع ية ا عم تنفيذ ا ازمة  وسائل ا تجهيزات وا ة من ا مرح  ا

صياة، وايرف  -2 حيرارة، وتيوفير ايرف أداء ا صيوت وا تصيميم وجيود عيوازل  أن يراعى عند ا
ضييييروري  مييييا أنييييه ميييين ا يييياميرات،  حراسيييية مجهييييزة با ييييون اييييرف ا عيييييادة، وأن ت خاصيييية با



  ل 
ميييين مريحييية، حتيييى ييييتم تنفييييذ  مع يييون ايييرف ا فييية، وأن ت مخت نشييياطات ا تخصييييص ايييرف 

م مبنى ا يمية داخل ا تع ية ا عم ل منظم ومريح.ا  درسي بش
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 الفصل اأول
 اإطار العام للبحث

 
 م  قدمةا

 دراسة ة ا  مش

 دراسة داف ا  أ

 دراسة مية ا  أ

 دراسة  حدود ا

 دراسة حات ا  مصط

 
  



2 

مقدمة:  ا
يشهد مجاؿ التربية كالتعلػيـ يػا الك ػت الراكػر ه يػرا مػف المجػاصت اص تاػادية كاصجتما يػة 

ا هػػؿ الػػدكؿ كالرهكمػػات  طػػاع كل  كت ػػ ،لمتطلبػػات العاػػركالبيئيػػة كالاػػرية تطػػكران ملركظػػان مكاهبػػان 
يػػػا تنميػػػة  المهمػػػةمػػػف الماػػػادر  هلهكنػػػ ؛التربيػػػة كالتعلػػػيـ اًتمامػػػان مميػػػزان  ػػػف تيػػػرا مػػػف ال طا ػػػات

كتتنايس الػدكؿ بافة خااة،  طاع التعليـ ك المختلفة بافة  امة، ال طا ات البشرية يا الهكادر 
مكاطنيها كتفتخر بت ليؿ ًذا النسب؛ أنها مؤشر  لى اختفاء  نسبة اأمّية بيفالرد مف  لى  اليكـ

 اأمية كانتشار التعليـ بشهؿ كاسع.
تتفا ػػؿ مػػع بػػا ا المػػدخلت ريػػث ًػػـ مػػدخلت النظػػاـ المدرسػػا، أكالبيئػػة التعليميػػة تعػػد أرػػد 

مػػف  يكػػلن  مػػا تترهػػػه ،التعلميػػة بالهامػػؿ –يهػػا تػػؤرر  لػػى مجمػػؿ العمليػػة التعليميػػة  ،كتػػيرران  تػػيريران 
مػػف ياػػب  مجػػاؿ التربيػػة شػػهدا ي كمػػع هػػؿ تطػػكر. آرػػار نفسػػية  لػػى شػػاتليها، الطػػلب كالمدرسػػيف

الراجػات التعليميػة الجديػدة كالتكجهػات التربكيػة الرديرػة بمػػا  تهييؼ البيئػة المدرسػػية مػػعالكركرم 
 كاصنفتاح  لى البيئة الخارجية.كتطكير العل ة بيف المعلـ كالطالب  ييهػا تنكيػع اأنػشطة،

ا  تعتبػػر مرػػط اًتمػػاـ ال ػػائميف  لػػى التربيػػة البشػػرية كالماديػػة كالعمليػػة التعليميػػة بهػػؿ  نااػػًر
كالتعليـ؛ لهكف ًذا العناار تسا د  لى تر يؽ أًداؼ المدرسة. كمف الطبيعا أف لهؿ مررلة أك 

 ػدرات المتعلمػيف، ك ػد ص تػنج  العمليػة نكع مف التعليـ أًدايه التػا تتفػؽ مػع ارتياجػات المجتمػع ك 
ا. )اكال ،   (.75: ـ2014التعليمية بالشهؿ المطلكب إذا ردث خلؿ يا أرد  نااًر

ػػا بمرابػػة ك  المدرسػػة مؤسسػػة تعليميػػة كتربكيػػة يػػتعلـ ييهػػا التلميػػذ مختلػػؼ العلػػـك كالمعػػارؼ، ًك
كيتك ػع منهػا  ،مؤسسػات المجتمػع البيت الرانا للمتعلـ بعد اأسرة كالمنػزؿ، همػا تعػد أيكػان مػف أًػـ

أف ت ػػكـ بػػيدكار  ديػػدة يػػا مجػػاؿ تربيػػة الطػػلب تربيػػة سػػليمة، كشػػاملة لهايػػة الجكانػػب، كص ي تاػػر 
ػػػا  لػػػى جانػػػػب كارػػػد ي ػػػػط مرػػػؿ تزكيػػػدًـ بالمعػػػػارؼ، كالمعلكمػػػات. يبا كػػػػاية إلػػػى اصًتمػػػػاـ  دكًر

رة كظيفيػػة لهػػا تعيػػنهـ  لػػى بالجانػػب المعريػػا يهػػا مسػػئكلة  ػػف إهسػػابهـ المهػػارات المختلفػػة باػػك 
 التهيؼ مع مجتمعهـ، كمتطلباته المت يرة. 

يػػالمتعلـ يريػػد أف تهػػكف البيئػػة التعليميػػة مناسػػبة لعمليػػة الػػتعلـ مػػف هايػػة الجكانػػب، ككلػػا اأمػػر 
هػػذلؾ يتطلػػع إلػػى مدرسػػة مراليػػة تتػػكاير ييهػػا ا مهانػػات الماديػػة، كالبشػػرية التػػا تسػػهـ يػػا تر يػػؽ 

، كرػديران، كمبنيػان أف يهػكف اػريان  يينب ارسالتها. كييما يتعلؽ بالمبنى المدرسا أًداؼ المدرسة، ك 
رسػػػب المكااػػػفات المطلكبػػػة التػػػا تناسػػػب  مليتػػػا التعلػػػيـ كالػػػتعلـ، كأف تهػػػكف ال ا ػػػات الدراسػػػية 
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 عػيش ييػهييسيرة، كمزكدة باأدكات، كاأجهزة التعليمية المختلفػة، كالرديرػة المكاهبػة للعاػر الػذم 
، كأف يشمؿ مل ب مدرسية، ك ا ات أنشطة، كمختبػرات  لميػة، كمهتبػة تنيػة بالماػادر ميذالتل

كيتػػكاير بالمدرسػػة مطعػػـ ي ػػدـ كجبػػات اػػرية للطػػلب، كأف يهػػكف مك ػػع المبنػػى  العلميػػة الرديرػػة،
 كأف ص يهكف ًذا المبنى خارج إطار الايانة الدكرية الشاملة. المدرسا مناسبان لجميع السهاف، 

ي نهػػػا  الملئمػػػة للعاػػػر بالمكااػػػفاتك ا مهانػػػات البشػػػرية، كالماديػػػة  يػػػا المدرسػػػة تػػػكيرت يػػػ ذا
ستهكف بيئة تعليمية جاذبة للمتعلميف، تر ؽ طمكرػاتهـ، كتلبػا رتبػاتهـ، ك نػد ذلػؾ يهػكف الػذًاب 

تػه لدل المتعلـ، كيريد أف يذًب إليها هؿ يكـ؛ أنه يجدًا بيئػة تػكير لػه متطلبا إلى المدرسة مرببان 
. يمتػػى مػػػا أكجػػدت البيئػػة التعليميػػة الجاذبػػة هانػػػت مػػف العمػػر التػػا يرتػػاج إليهػػا يػػا ًػػػذا المررلػػة

 .إيجابيةالنتيجة 
المهاف الذم يلت ا ييه المعلػـ كالمػتعلـ لسػا ات طكيلػة مػف النهػار لتنفيػذ العمليػة التعليميػة  ًذا

يجب أف  ،ة ترييهية ص افيةأك أنشط ،هانت أنشطة تعليمية افيةأكاأنشطة المااربة لها سكاء 
 تتكير ييه هؿ سبؿ الرارة رتى ص يشعر المتعلـ كص المعلـ بال لؽ. ،يهكف مريران كملئمان 

أف لنك يػػػػة تاػػػػميـ المبنػػػػى  إلػػػػى الدراسػػػػات المتعل ػػػػة بػػػػا دارة التربكيػػػػةبعػػػػض نتػػػػائ  كأشػػػػارت 
المدرسػػػػا تػػػػيريران بال ػػػػان يػػػػا تنفيػػػػذ العمليػػػػة التعليميػػػػة، إذ أف  ػػػػدـ تػػػػكير الظػػػػركؼ الملئمػػػػة للمبنػػػػى 
المدرسػػػا يػػػؤرر بػػػل شػػػؾ تػػػيريران سػػػلبيان  لػػػى هػػػؿي مػػػف أداء المعلمػػػيف كالمػػػديريف، كالاػػػرة الجسػػػمية 

 ( ـ2000دراسػػػػػة الهيلنػػػػػا )كالنفسػػػػػية للطػػػػػلب، كتراػػػػػيلهـ العلمػػػػػا، كمػػػػػف بػػػػػيف ًػػػػػذا الدراسػػػػػات 
  .(ـ2014اكال  )دراسة ك( ـ2007)دراسة الطاًر ك

كيعتبر ترسيف أككاع اأبنية التعليمية كالتجهيزات المدرسية مف أكلى الخطكات التا يتطلبهػا 
ترسػػػيف النظػػػاـ التعليمػػػا كتطػػػكيرا، يهػػػا مػػػف أًػػػـ العكامػػػؿ التػػػا تػػػؤرر يػػػا هفػػػاءة التعلػػػيـ كجكدتػػػه 

ػػا مهمػػان بػػنفس  ػػدر أًميػػة تاػػميـ كتخطػػيط كنك يتػػه، كلػػذا يعػػد  تاػػميـ اأبنيػػة المدرسػػية كتجهيًز
المنه  المدرسا. يالمبنى المدرسا ًك ن طة البدايػة يػا العمليػة التربكيػة كالتعليميػة، كأرػد العكامػؿ 
الرئيسة الهامة التا تسػا د باػكرة مباشػرة  لػى النجػاح يػا تر يػؽ اأًػداؼ المنشػكدة مػف العمليػة 

 (.8: ـ2010)الزنفلا، التعليمية. التربكية ك 
يالمبانا المدرسية تعد  ناران ًامان يا العملية التعليمية كالتربكية؛ أنها تشهؿ البيئة التػا يػتـ 

 (1: ـ2007، الطاًرييها تفا ؿ ال  كل البشرية مع العناار المادية لتر يؽ ال اية مف التعليـ.)
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 بنػػػى المدرسػػػا ك ل تػػػه بالعمليػػػة التعليميػػػةرػػػكؿ الم لدراسػػػةامػػػف ًػػػذا المنطلػػػؽ جػػػاءت يهػػػرة ك 
السػػاب ة التػػا تناكلػػت ًػػذا المككػػكع، كالتػػا استشػػعر كخااػػة بعػػد اصطػػلع  لػػى بعػػض الدراسػػات 

مازالػػت  البارػػث منهػػا اأًميػػة البال ػػة لهػػذا المككػػكع صسػػيما أف البيئػػة التربكيػػة كالتعليميػػة يػػا ليبيػػا
 .لـ البارث لى رد   تعانا ن درة شديدة يا ًذا الدراسات

دراسة: ة ا  مش
تشػػهؿ مػػف ريػػث إنهػػا  أًػػـ المرايػػؽ يػػا الريػػاة اليكميػػة للمجتمػػعبػػيف تعػػد المبػػانا التعليميػػة مػػف 

 ماػػدران أساسػػيان يػػا تعلػػيـ ا نسػػاف كر ايتػػه كركػػارته كت دمػػه، همػػا تعػػد المبػػانا المدرسػػية المنػػايس
ييجػب أف تهػػكف  ا،مػف ريػث انتمػاء الطػلب كالمعلمػيف لهػا ك كػاء معظػـ ك ػتهـ ييهػ للمنػزؿاأكؿ 

تلػػؾ المبػػانا  ػػادرة  لػػى أف تسػػتك ب هػػؿ مػػا يسػػتجد كمػػا يرػػدث يػػا ر ػػؿ التربيػػة مػػف رػػكرات أف 
"لػيس : مهػاريكس، ي ػكؿ اػمكيؿ اأبنية لها آرػار مباشػرة كيا لػة  لػى شخػػاية الطفػؿ بشػهؿ  ػاـ

يػػػػر المباشػػػػر لمهػػػػاف العمػػػػؿ كظركيػػػه  لػػػى العمػػػؿ كا نتػػػاج، كلمػػػا هانػػػت ًنػػػاؾ مػػػف منهػػػر اأرػػػر ت
المدرسة ًا مهاف  مؿ التلميذ كمدرسيهـ كسائر مكظفا المدرسة ي ف هؿ ما يمهف  ملػه ليهػكف 
ًذا المهاف جميلن كمرببان إلػػى الػنفس ًػك جهػد يػا سػبيؿ تػكيير ركػا التلميػذ كالعػامليف بالمدرسػة 

ػػػك مػػػف رػػػ  ،. )معلػػػكلاـ جهػػػد يػػػا سػػػبيؿ تػػػكيير اػػػرتهـ النفسػػػية كزيػػػادة إنتػػػاجيتهـ" ػػػف  ملهػػػـ، ًك
 (110ـ: 2010

كالمػػنه  كالطالػػب، كبػػات  )المبنػػى( ، يمػػف الاػػعب الفاػػؿ بػػيف البيئػػة الماديػػة للمدرسػػةكمػػف رػػـ
تطػكير ًػذا البيئة كتهييؼ شركطها ها تلئـ تكجهات التربية الرديرػة كمجاصتهػا المعااػرة أمران ص 

 (100ـ: 2010)معلكلا،  بد منه.
ك ػػػػد ت يػػػػرت الاػػػػكرة الت ليديػػػػة للمدرسػػػػة يياػػػػب  المبنػػػػى المدرسػػػػا الرػػػػديث يخكػػػػع لشػػػػركط 

كالفاػػكؿ  كتكزيػػع ا كػػاءة، ع، كالتنظػػيـ العػػاـ للمبنػػى،كمكااػػفات  لميػػة مػػف ريػػث اختيػػار المك ػػ
الهراسػػػا المريرػػػة، ككجػػػكد رجػػػرات متعػػػددة اأتػػػراض، كالمل ػػػب كالػػػكرش كالمعامػػػؿ ك المدرسػػػية، 

ػػػػا مػػػف العنااػػػػر الهامػػػػة يػػػػا تشػػػهيؿ المدرسػػػػة. كأاػػػػب  مػػػػف  كالمخػػػازف كالمهتبػػػػة كالمترػػػػؼ، كتيًر
لػى أسػاس كظيفػا يسػهـ باػكرة مباشػرة يػا الكركرم أف يهكف مبنى المدرسة يػا تنظيمػه العػاـ  

ذا هانػػت تجهيػػزات المدرسػػة مػػف الػػداخؿ تمرػػؿ أًميػػة هبيػػرة  العمليػػة التربكيػػة، كيهػػكف يػػا خػػدمتها. كاج
ف الشػػهؿ الخػػارجا للمدرسػػة، كمػػا يتطلبػػه مػػف جمػػاؿ الطػػلء  بالنسػػبة لهفػػاءة المدرسػػة كيا ليتهػػا، يػػ

 (23ـ: 2014)نكر الديف،  .كزينته يمرؿ أيكا  نارا ًاما يا المدرسة الرديرة
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كرتػػػـ الجهػػػكد التػػػا تبػػػذؿ مػػػف  بػػػؿ كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ يػػػا ليبيػػػا مػػػف أجػػػؿ ترسػػػيف المبػػػانا 
ػا  المدرسية إص أف العديد مف ًػذا المبػانا يعػانا بعػض المشػاهؿ؛ كالتػا تعػكد يػا معظمهػا صيت اًر

ا إلػى ظهػكر  إلى مكاافات كمعايير المبانا المدرسية التا تؤدم إلى تعليـ جيد، كالتػا أدت بػدكًر
( أف 2012بعػػض السػػلبيات  لػػى مسػػتكل أداء المتعلمػػيف كالمعلمػػيف، ي ػػد أهػػدت دراسػػة )الشػػبلا، 

المبػػانا المدرسػػية يػػا ليبيػػا تفت ػػر إلػػى العديػػد مػػف المكااػػفات كالمعػػايير التربكيػػة التػػا ترػػكؿ دكف 
 الريع مف هفاءة العملية التربكية كالتعليمية.

يػػا دراسػػة أجراًػػا  لػػى المبػػانا المدرسػػية بمنط ػػة تػػاجكراء إلػػى  ػػدـ تػػكاير  كأشػػار ال ر ػػكطا
إكػاية رجػرات الخػدمات باػكرة هاييػة، ية، ال ا ات كالسارات الخااة باأنشطة التعليمية كالتربك 

  ايت ػػػػػار المبػػػػػانا المدرسػػػػػية إلػػػػػى الرػػػػػد اأدنػػػػػى مػػػػػف الاػػػػػيانة  نػػػػػد بدايػػػػػة هػػػػػؿ سػػػػػنة دراسػػػػػية. إلػػػػػى
 (66ـ: 2005)ال ر كطا، 

( كدراسػػػػػة )معلػػػػػكلا 2000، كدراسػػػػػة )الهيلنػػػػػا (1979)الػػػػػدكيرم  كأهػػػػػدت بعػػػػػض الدراسػػػػػات
ف مشهلت المبانا المدرسػية ك ػدـ مناسػبتها للمكااػفات التربكيػة الرديرػة ليسػت مشػهلة أ( 2010

يػػا ف معظػػـ الػػدكؿ العربيػػة تعػػانى مػػف مشػػهلت أيػػا ليبيػػا ي ػػط، بػػؿ أشػػارت  ديػػد مػػف الدراسػػات 
، ك ػدـ مطاب تػه للمكااػفات، ك ػدـ مناسػبته لممارسػة العديػد مػف اأنشػطة المدرسػاجكانب المبنػى 

 .التربكية كالتر يفية الرديرة
ًػػذا   ػػدـ ملءمػػة التػػا تكاجػػه المبػػانا المدرسػػية بالمررلػػة الرانكيػػة الاػػعكبات بػػيفكلعػػؿ مػػف 

نا لػػـ تاػػمـ أف بعػػض المبػػاك صسػػتيعاب اأ ػػداد الهبيػػرة مػػف مخرجػػات التعلػػيـ اأساسػػا، المبػػانا 
، كنك يػػة التعلػيـ، مػػف تناسػػب طبيعػة ًػػذا المررلػة التػا تهأاػلن للتعلػػيـ الرػانكم الػػذم لػه خاكاػػي

المػدارس للتاػميـ العمرانػا الػذم تتػكاير ييػه  مبػانا ايت ػاركهػذلؾ  .ريث تكيير المعامؿ كالسارات
تعلػػيـ كتعرػػرا يػػا السػػلمة، ك ػػد هػػاف ذلػػؾ مػػف بػػيف اأسػػباب التػػا أدت إلػػى تػػيخر الاأمػػف ك معػػايير 
 (.3ـ: 2012، الشبلاليبيا. )

كتجػػػدر ا شػػػارة ًنػػػا إلػػػى زيػػػادة الطلػػػب  لػػػى التعلػػػيـ يػػػا هػػػؿ مرارلػػػه نتيجػػػة للزيػػػادة يػػػا  ػػػدد 
اأمػر الػذم أدل إلػى ازدرػاـ المػدارس  ،السهاف، كالتراؽ أتلب مف ًـ يػا سػف الدراسػة بالمػدارس

للمعامػػؿ أك المهتبػػات أك ا داريػػيف  كاهتظػػاظ الفاػػكؿ، كظهػػكر يهػػرة ترػػكير الرجػػرات المخااػػة
لت طيػػػة العجػػػز الرااػػػؿ يػػػا   ػػػد ص تتػػػكير ييهػػػا مكااػػػفات الفاػػػؿ الدراسػػػا إلػػػى ياػػػكؿ دراسػػػية

ض عالفاكؿ، أك العهس بتركيؿ الفاػكؿ الدراسػية إلػى رجػرات إداريػة، كهػذلؾ إنشػاء إكػايات لػب
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ب متنفسان للرارػة كالترييػه، المدارس  لى رساب السارات كالمل ب كالردائؽ التا يجد ييها الطل
تنفيذ إكػايات مناسػبة للمبنػى ًػك  ػدـ مرا ػاة المركنػة  نػد تاػميـ المبنػى،  يا  دـكلعؿ السبب 

إنشػػاء بسػػبب ارتفػػاع هلفػػة اأراكػػا المػػراد  ،ت هاييػػة لتنفيػػذ ًػػذا ا كػػاياتكجػػكد مسػػاراأك  ػػدـ 
 المدارس  ليها كخااة يا المدف.

خبػػرة البارػػث ك ملػػه يػػا مجػػاؿ التػػدريس كا دارة المدرسػػية ، كمػػف خػػلؿ كيػػا كػػكء مػػا سػػبؽ
 :التساؤؿ التالا برره يا إشهاليةد البارث بمدينة ماراتة ردّ بالمررلة الرانكية 
العملية التعليميةة مةو وة ةة   ة   مستوىواقع امبى امدرسي ما عاقة 

 ؟امدارس الثا وية مدينة مص اتة معلمي
 التالية: سئلة الفر يةا التساؤؿ اأكيتفرع مف ًذ

 ؟المدارس الرانكية بمدينة ماراتة معلماكجهة نظر الرالا مف ما كا ع المبنى المدرسا  -1
 ؟المدارس الرانكية بمدينة ماراتة معلماكجهة نظر لعملية التعليمية مف امستكل ما  -2
( لكا ػػػػع المبنػػػػى 0.05كأرػػػػر ذك دصلػػػػة إراػػػػائية  نػػػػد مسػػػػتكل دصلػػػػة ) ل ػػػػة  ًػػػػؿ تكجػػػػد -3

المػػػػدارس الرانكيػػػػة بمدينػػػػة  معلمػػػػاكجهػػػػة نظػػػػر مػػػػف  العمليػػػػة التعليميػػػػةمسػػػػتكل رسػػػػا بالمد
 ؟ماراتة

ًػػؿ تكجػػد اختليػػات بػػيف آراء معلمػػا المػػدارس الرانكيػػة بمدينػػة ماػػراتة يػػا إدراههػػـ لكا ػػع  -4
 ؟المبنى المدرسا كمستكل العملية التعليمية برسب المت يرات الديم رايية

دراسة: داف ا  أ
 الدراسة إلى تر يؽ اأًداؼ التالية:تهدؼ ًذا 

 بمدينة ماراتة. بالمدارس الرانكية الرالا التعرؼ  لى كا ع المبنى المدرسا -1
المسػػػتهدؼ تناكلهػػػا  أبعػػػاد العمليػػػة التعليميػػػة بالمررلػػػة الرانكيػػػة كا ػػػع مسػػػتكل التعػػػرؼ  لػػػى -2

 .بالدراسة الرالية
 العمليػػػػة التعليميػػػػة مسػػػػتكلك الرػػػػالا الهشػػػػؼ  لػػػػى طبيعػػػػة العل ػػػػة بػػػػيف المبنػػػػى المدرسػػػػا  -3

 يا مدينة ماراتة مف كجهة نظر مجتمع الدراسة. بالمررلة الرانكية
مسػتكل رانكيػة بمدينػة ماػراتة يػا ت يػيـ المػدارس ال معلمػاآراء العل ػة بػيف الك كؼ  لػى  -4

 .بالمررلة الرانكية العملية التعليمية
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مهانيػػة المبنػػى المدرسػا ك  كا ػػعالتكاػؿ إلػػى بعػض التكاػػيات كالم تررػػات بشػيف  -5 ترسػػينه اج
 العملية التعليمية يا المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.مستكل لزيادة هفاءة 

دراسة: مية ا  أ
العمليػػػة التعليميػػػة  بمسػػػتكلبيانػػػات رػػػكؿ كا ػػػع المبنػػػى المدرسػػػا ك ل تػػػه ًػػػذا الدراسػػػة ت دـ سػػػ

اسػػة مػػف الفهػػـ الػػكا ا إلػػى أف السػػبيؿ يػػا مدينػػة ماػػراتة. كتبػػرز أًميػػة ًػػذا الدر بالمررلػػة الرانكيػػة 
إلػػػى رسػػػف اسػػػتخداـ العناػػػر البشػػػرم يػػػا العمػػػؿ ًػػػك الفهػػػـ الاػػػري  ل سػػػباب المرػػػددة كالمرفػػػزة 
للسػػػلكؾ ا نسػػػانا، كمػػػف رتػػػـ باتػػػت رتميػػػة دراسػػػة كا ػػػع المبنػػػى المدرسػػػا كدكرا يػػػا يعاليػػػة العمليػػػة 

ااػػفات المبنػػى كالمعػػايير التػػا التعليميػػة، كبالتػػالا نػػتمهف مػػف التعػػرؼ  لػػى ن ػػاط الكػػعؼ يػػا مك 
يفت ػر إليهػا، كتكجيههػػا يػا اصتجاًػػات المر  ػة ل ًػػداؼ التربكيػة كالتعليميػػة، همػا تبػػرز أًميػة ًػػذا 
الدراسػػة مػػف خػػلؿ الفائػػدة التػػا  ػػد تعػػكد  لػػى العديػػد مػػف المعنيػػيف يػػا العمػػؿ ا دارم، كالتربػػكم، 

 :التالايا  هاكيمهف إجمال
 التعليمية. اتالسياسي يا رسـ ،ئمكف  لى العمؿ التربكمأف يستفيد منها ال ا يمهف 
  تػزكد اػانعا ال ػرار بمعلكمػات  ػف كا ػع المبنػػى المدرسػا يػا المػدارس الرانكيػة، كمػف رػػـ

 تسا دًـ يا اتخاذ ال رارات اللزمة لتطكير المبانا المدرسية.
  يير ا مهانػػاتالمسػػؤكليف يػػا  طػػاع التربيػػة كالتعلػػيـ يػػا ككػػع الخطػػط المناسػػبة لتػػك تفيػػد 

كمػػػػف رػػػػـ يػػػػنعهس ذلػػػػؾ  لػػػػى العمليػػػػة  ةاللزمػػػػة كالكػػػػركرية للنهػػػػكض بالمبػػػػانا المدرسػػػػي
 التعليمية.

  تفػػت  ًػػذا الدراسػػة آيا ػػان كاسػػعة أمػػاـ البػػارريف كالدارسػػيف نرػػك تكجيػػه جهػػكدًـ لمزيػػد مػػف
 الدراسات يا ًذا المجاؿ.

دراسة: حدود  ا
 ردد البارث دراسته يا نطاؽ الردكد التالية:

موعددو  : - حددد ا  بمسػػتكلت تاػػر الدراسػػة  لػػى دراسػػة كا ػػع المبنػػى المدرسػػا ك ل تػػه  ا
 بمدينة ماراتة. الرهكمية المدارس الرانكية معلماالعملية التعليمية مف كجهة نظر 

رارا:دد : - حددد ا ، مدينػػة ماػػراتةشػملت الدراسػػة هػػؿ مػدارس التعلػػيـ الرػػانكم الرهكميػة يػػا  ا
س التعليـ الرانكم الخااػة؛ لخاكاػية مبػانا ًػذا المػدارس؛ كلـ تشمؿ ًذا الدراسة مدار 

ا لتهكف مدارس  .لهكف أتلبها مباٍف سهنية تـ تركيًر
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زما : - حد ا  كرتى تاريخ اصنتهاء مف الدراسة. 2016/2017العاـ الدراسا  ا
رشدددري: - حددد ا للعػػػاـ  بمدينػػػة ماػػراتةالرهكميػػة  معلمػػػا المػػدارس الرانكيػػػة تشػػػمؿ الدراسػػة ا

 .2016/2017 الدراسا
دراسة: حات ا  مصط

يرػػػػاكؿ البارػػػػث ت ػػػػديـ العديػػػػد مػػػػف الماػػػػطلرات التػػػػا سػػػػيتـ تناكلهػػػػا يػػػػا البرػػػػث لتككػػػػيرها 
ا، كمف ًذا الماطلرات:  كتيسيًر

مدرس  -1 ى ا مر  :ا
ًػػػػك المهػػػػاف المخطػػػػط كالماػػػػمـ كالمجهػػػػز بمكااػػػػفات مرػػػػددة مػػػػف  بػػػػؿ مخططػػػػيف تربػػػػكييف 

بػػاختلؼ المررلػػة التعليميػػة كنػػكع التعلػػيـ، كييػػه تنفػػذ العمليػػة كمهندسػػيف، كتختلػػؼ ًػػذا المكااػػفات 
 (.1ـ: 2014التعليمية رسب ما ًك مخطط لها. )هردية، 

هما يعرؼ بينه المهاف المخطط للعملية التعليميػة الػذم يػتـ يػا مريطػه تفا ػؿ تربػكم بػيف هػؿ 
ى تر يػػؽ أًػػداؼ التعلػػيـ التعليميػػة، كيػػؤدم إلػػ كالكسػػائؿمػػف المعلمػػيف كالتلميػػذ كالمػػنه  المدرسػػا 

 (.6ـ: 2007الطاًر، كالتعلـ. )

ا مػف  بػؿ كزارة التربيػة  ،يا الدراسة الرالية ،كي اد بالمبنى المدرسا المػدارس التػا تػـ إنشػاًؤ
ػػا المػػدارس الرانكيػػة الرهكميػػة ا تنفيػػذ العمليػػة كالتػػا يػػتـ ييهػػ بمدينػػة ماػػراتة كالتعلػػيـ يػػا ليبيػػا، ًك

لفاػػكؿ، كالمعامػػؿ كتجهيزاتهػػا، كالمل ػػب، كرجػػرات النشػػاط، كالتهكيػػة التعليميػػة هاملػػة، كيتكػػمف ا
 كا كاءة.

يمية: -2 تع ية ا عم  ا
ًا المنظكمة التا تتفا ؿ ييها هؿ  ناار التربية البشرية كالمادية مػف أجػؿ إرػداث ت ييػرات 

 (.126ـ: 1998سلكهية مرتكبة لدل المتعلميف. ) كرة، 

تتفا ؿ ييها كمف خللها المدخلت المختلفة بنسب كمكااػفات تلؾ العملية التا كتعرؼ بينها 
معياريػػػة مرػػػددة مػػػع المػػػتعلـ بشخاػػػيته كاتجاًاتػػػه كدكايعػػػه، سػػػعيان   ػػػداد المػػػتعلـ إ ػػػدادان شػػػاملن 

 (.74ـ: 2007)مرمد،  متهاملن.



9 

ا كيعريهػػا البارػػث إجرائيػػان بينهػػا مجمك ػػة اأنشػػطة كالبػػرام  كالعنااػػر التػػا تتفا ػػؿ ييمػػا بينهػػ
تعمؿ  لػى التكظيػؼ اأمرػؿ لمػدخلت التربيػة للتكاػؿ ك لتر يؽ أًداؼ التربية المخطط لها مسب ان 

مػػػف الهفػػػاءة يػػػا مخرجاتهػػػا، كيػػػتـ ترديػػػد ًػػػذا المسػػػتكل مػػػف خػػػلؿ ت ييمػػػات كأرهػػػاـ إلػػػى مسػػػتكل 
ا المعلمكف  لى المدرسة التا يعملكف بها ب جاباتهـ  لى  بارات اصستبانة التا تتناكؿ  ًذا يادًر

 المت ير.

وية: -3 ثا مدرسة ا  ا
كتعمػػؿ  لػػى إهسػػاب الطػػلب المعريػػة  ،ت ػػكـ بعمليػػة التعلػػيـ كالتربيػػةتربكيػػة مؤسسػػة اجتما يػػة 

 لى التفا ؿ مػع  ًـكالمبادرات كالخبرات التا يرتاجكنها يا رياتهـ الراكرة كالمست بلية، كتسا د
 يـ المجتمع يا نفكس الناشئة لتمهينهـ بيئتهـ، هما تسا دًـ  لى ن ؿ التراث بيف اأجياؿ كترس 

 (.16ـ: 2005سليماف، مف أف يسلهكا السلكؾ الم بكؿ يا مجتمعاتهـ. )
المررلػة التػا ت ػع بػيف نهايػة مررلػة المدرسة التا تػدرس بهػا بينها  هما تعرؼ المدرسة الرانكية

كتنتهػا بنهايػة الاػؼ كتبػدأ مػف الاػؼ اأكؿ الرػانكم  ،التعلػيـ اأساسػا كبدايػة المررلػة الجامعيػة
 (.229ـ: 2002مطاكع، الرالث. )

كيعػػرؼ البارػػث المدرسػػة الرانكيػػة إجرائيػػان بينهػػا إرػػدل مؤسسػػات التربيػػة الم اػػكدة يػػا السػػلـ 
مررلػة التعلػيـ اأساسػػا  االتعليمػا يػا ليبيػا، كمػػدتها رػلث سػنكات، يلترػػؽ بهػا الطػلب الػذيف أنهػػك 

ػػػؿ يػػػا نهايتهػػػا كينخرطػػػكف يػػػا التعلػػػيـ الرػػػانكم بشػػػعبتيه  ػػػا المررلػػػة التػػػا تًؤ اأدبػػػا كالعلمػػػا، ًك
 .اأدبية كالعلمية لللتراؽ بالتعليـ الجامعا كالمعاًد العليا

وية: -4 ثا ة ا مرح م ا  مع
ػػؿ الػػذم يػػتـ اختيػػارا مػػف  بػػؿ المجتمػػع ليتػػكلى  مليػػة تربيػػة اأبنػػاء  ذلػػؾ المعلػػـ ًػػك الفػػرد المًؤ

مػػف  بػػؿ مختاػػيف لتر يػػؽ أًػػداؼ يلسػػفة التربيػػة لػػذلؾ كتزكيػػدًـ بالمعػػارؼ كالخبػػرات التػػا أ ػػدت 
 (17ـ: 2014 هيشا، المجتمع. )

ػػؿ أهاديميػان كتربكيػػان ليتػػكلى مهمػة  يعريػه البارػػث إجرائيػا بينػػه ذلػػؾ الشػخصك  التػػدريس يػػا المًؤ
ؿ  ليػػػه يػػػا ن ػػػؿ ال ػػػيـ كالمعػػػارؼ كاأيهػػػار إلػػػى الطػػػلب مػػػف أجػػػؿ بنػػػاء يعػػػكّ ك المػػػدارس الرانكيػػػة، 

 اج دادًـ للنخراط يا الرياة الجامعية.ك ، ء متهاملن شخاياتهـ بنا
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ة مصر  -5  ة:تامدي
 .هػػـ شػػر ان 208طػػرابلس  العااػػمةكتبعػػد  ػػف  ،البرػػر اأبػػيض المتكسػػط ىت ػػع  لػػ ليبيػػةمدينػػة 

مدينػػة رالػػث هػػـ كتعتبػػر 2770كتبلػػم مسػػارتها  ،2012 العػػاـ ألػػؼ نسػػمة يػػا 281 ك ػػدد سػػهانها
 (https://ar.wikipedia.org) مدينتا طرابلس كبن ازم.هراية  دد السهاف بعد ليبية يا 

 

https://ar.wikipedia.org/


 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثا ي

 والدراسات السابقة الن  ي اإطار

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 أواً: اإطار الن  ي

 امبى امدرسي: امبحث اأول

 يد  تم
  مدرس ى ا مر  تعريف ا

  مدرس ى ا مر مية ا  أ

 مدرسية مرا  ا واع ا  أ

  مدرس ى ا مر  مواصفات ا

  مدرس ى ا مر  ااستخدام اأمثل 

  ات مش مدرس ا ى ا مر ت  توار ا  ا

  مدرس ى ا مر ة ا  صيا

  مدرس ى ا مر سامة را  اأمن وا

  مدرس ى ا مر  تقويم ا
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يد:  تم

ػػك  يتنػػاكؿ ًػػذا المبرػػث المهػػاف الػػذم تنفػػذ ييػػه العمليػػة التعليميػػة بهػػؿ مرارلهػػا كبرامجهػػا أص ًك
ريػػػث المفهػػػكـ، كاأًميػػػة، المبنػػػى المدرسػػػا، كذلػػػؾ بعػػػرض هػػػؿ مػػػا يتعلػػػؽ بػػػالمبنى المدرسػػػا مػػػف 

كالشركط، كالمكاافات، كالاعكبات، كالايانة، كاأمف كالسلمة، رتػى يهػكف مهانػان ملئمػان لتنفيػذ 
ا يا المبرث الرانا.  العملية التعليمية التا ييتا ذهًر

؛ بالت ػػاء هػػؿ مػػف المػػتعلـ كالمعلػػـ يػػا أم بػػدكف تخطػػيطيػػا ال ػػدـ تترػػد ث التعلػػيـ كهانػػت  مليػػة 
دكف ترديد مكا يد مسب ة كص اشػتراطات معينػة، ي ػد ترػدث  مليػة التعلػيـ يػا المسػجد، أك مهاف كب

يػػا السػػكؽ، أك يػػا بيػػكت العلمػػاء، كركانيػػت الػػكرا يف  لػػى رسػػب ظػػركؼ المػػتعلـ كالمعلػػـ. كمػػع 
تطػػكر العلػػـك كتعػػدد يرك هػػا كهرػػرة المتعلمػػيف أاػػب  مػػف الكػػركرم تنظػػيـ ًػػذا الل ػػاءات العفكيػػة 

الفرديػػة يػػا بػػرام  منظمػػة تشػػرؼ  ليهػػا الدكلػػة، يظهػػرت يهػػرة الهتاتيػػب كالرل ػػات رػػـ كالمجهػػكدات 
 (.111ـ: 2005تطكرت إلى مدارس مست رة كمنظمة. ) بكد، 

يالهتاتيب هانت مدارس مهكنة مف ترية كاردة ص ترتكم  لػى الهراسػا كالمناكػد، كص ترتػكم 
بالبسػػط كالراػػراف )مفػػارش أركػػية تاػػنع المراجػػع كالهتػػب التربكيػػة، يهانػػت ًػػذا المػػدارس مجهػػزة 

 ادة مف العيداف( التا يجلس  ليها المعلـ كمسا دا كتلميذا، كص تكجد يا تلؾ ال رية سكل نسخ 
 (.45ـ: 1982. )الرمدانا ك باس، كالفل ة مف ال رآف الهريـ كبعض أدكات "التيديب" هالخيزرانة
بتطكر البشرية، إلى أف أابرت ًػذا المبػانا كيا العاكر الرديرة تطكرت المبانا المدرسية 

م سػػمة رسػػب  مػػػر المػػتعلـ كنػػػكع العلػػـك كأمػػػاهف تكاجػػد ًػػػذا المبػػانا بالنسػػػبة للتجمعػػات السػػػهنية 
الركرية منها كالريفية، يهانت مػف ذلػؾ ريػاض اأطفػاؿ كالمػدارس اصبتدائيػة كا  داديػة كالرانكيػة، 

لعمرانا بترديد أسس كمعايير تردد الفئػات العمريػة كاًتـ المختاكف يا مجاؿ التعليـ كالتخطيط ا
ػا يػػا  للطلبػة يػا هػػؿ مررلػة مػف مرارػػؿ التعلػيـ، كهػذلؾ ترديػػد المكااػفات كالشػركط الكاجػػب تكايًر
المبػانا المدرسػػية لتهيئػة منػػاخ دراسػا ملئػػـ يمهػف الطالػػب مػف تل ػػا العلػـ بهػػؿ يسػر كرارػػة ك لػػى 

 (18ـ: 2014أهمؿ كجه. )اأسدم، 
مدرس :تعريف ا ى ا  مر

مخاػػػص للعمليػػػة التعليميػػػة كلػػػه بعػػػض أك أهرػػػر يعػػػرؼ المبنػػػى المدرسػػػا بينػػػه بنػػػاء ياػػػؿ 
 ( 6ًػ: 1403المكاافات كالشركط، كيعتبر رهنان أساسيان يا  ملية التربية كالتعليـ. )ال امدم، 
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همػػا ي عػػرؼ المبنػػى المدرسػػا بينػػه مهػػاف مخاػػص كمخطػػط للعمليػػة التعليميػػة يكػػـ التلميػػذ 
 ( 7ـ: 2006معلميف كالكسائؿ التعليمية يا تفا ؿ مشترؾ بهدؼ التعلـ. )مرمد رمداف، كال

المهػػػػاف المخطػػػػط كالماػػػػمـ كالمجهػػػػز بمكااػػػػفات نمكذجيػػػػة مػػػػف  بػػػػؿ "بينػػػػه:  كيعػػػػرؼ أيكػػػػان 
مخططػػيف تربػػػكييف كمهندسػػيف مختاػػػيف، كتختلػػؼ مكااػػػفات المبػػانا بػػػاختلؼ الظػػركؼ البيئيػػػة 

  ( 9ـ: 2007)الطاًر،  ."ة يا المجتمع باختلؼ المررلة التعليميةكاصجتما ية كالت نية السائد
منظكمػػة يراتيػػػة ترتػػكم  لػػػى " المبنػػػى المدرسػػا: ( بػػيف2ـ: 2000ييمػػا يػػرل )بػػػف  بػػدا ، 

مجمك ػػة مػػف النشػػاطات التعليميػػة كالتربكيػػة ترػػدد معالمهػػا يػػا كػػكء الفلسػػفة التربكيػػة التػػا تتبناًػػا 
 . "كتربيته كبنائه جسميان كنفسيان ك يميان الدكلة مف أجؿ إ داد التلميذ 

ك ند ًاركلد مارهف "المبنى المدرسا ليس الك اء الذم ي دـ ييه المنه  الدراسا ي ط، كلهنػه 
  (4ـ: 2009) اسما شك ا، جزء مف المنه  الدراسا أيكان" 

اسػػته ( بينػػه "المهػػاف كالبيئػػة التػػا ي كػػا ييهػػا الطالػػب يتػػرة در 483ـ: 2012كتعريػػه )البنػػا، 
اليكمية كيتفا ؿ مع البرام  المدرسية، كيتعامؿ مع زملئه كمدرسيه مف خلؿ الدركس كالنشاطات 

 كالبرام  التا تتـ داخؿ جدراف المدرسة". 
همػػا ي عػػرؼ بينػػه "المهػػاف الػػذم يػػتـ ييػػه تفا ػػؿ الطالػػب مػػع أ رانػػه الطلبػػة كمػػع معلميػػه كمػػع 

، كييه يهتسب الطالب خبراته المعريية كيتشهؿ سلكهه اأشياء المادية اأخرل المتكيرة يا المدرسة
ا، "العاـ كيهّكف اتجاًاته ك يمه اصجتما ية  ( 256ـ: 2000. )البًك

ك "المبنى الذم تتـ داخله جميع الممارسات التربكية كالتعليمية، كالمهكف تالبػان مػف  ا ػات  ًك
ػػا مػػف المرايػػؽ ا لتربكيػػة التػػا تسػػا د  لػػى تنفيػػذ للدراسػػة كمعامػػؿ للتجريػػب كمل ػػب للترييػػه كتيًر

 ( 16ـ: 2014. )اكال ، "العملية التعليمية
بينػػػه مجمك ػػػة يكػػػاءات يػػػؤدم هػػػؿ منهػػػا دكرا يػػػا تهامػػػؿ كتنسػػػيؽ مػػػع  أيكػػػان  كمػػػف تعريفاتػػػه

الفكػػػاءات اأخػػػرل مػػػف أجػػػؿ تسػػػهيؿ النمػػػك الع لػػػا كاصنفعػػػالا كالجسػػػدم للطالػػػب كتر يػػػؽ تكازنػػػه 
 ( 106ـ: 2010ته. )معلكلا، النفسا كتعزيز مختلؼ جكانب شخاي

المبنػػى الػػذم تػػتـ ييػػه  مليػػة الػػتعلـ سػػكاء هػػاف ًػػذا المبنػػى رهكميػػان أك "كيعريػػه اأسػػدم بينػػه 
. )اأسػػدم، "مبنػػى للسػػهف تػػـ اسػػتئجارا صيتتارػػه همدرسػػة رتػػى كلػػك هػػاف يػػا أرػػد اأدكار المنزليػػة

2014 ،177) 



15 

هؿ كالتاػػميـ كالعمليػػة التعليميػػة، كيلرػػظ مػػف التعريفػػات السػػاب ة أف جميعهػػا رهػػز  لػػى الشػػ
ا ًػػك التعريػػؼ الػػذم ير ػػؽ  كأف بعكػػها أًمػػؿ العمليػػة التربكيػػة، كيعػػد التعريػػؼ الػػذم  دمػػه البػػًك
أتػػراض البرػػث الرػػالا؛ لهكنػػػه يتنػػاكؿ البيئػػة الماديػػة الهاملػػػة المريطػػة بالطالػػب كيتنػػاكؿ المعريػػػة 

 كالسلكؾ العاـ للطالب أرناء الدكاـ المدرسا.
م مية ا مدرس :أ ى ا  ر

البناء المدرسػا مريػؽ كػركرم ص تنػى  نػه يػا أم برنػام  تعليمػا، ًػذا البنػاء يػا اػكرته 
المرلى تنفؽ  ليه المجتمعات أمكاصن هريرة ل رض تعليـ أيراد المجتمع كتربيتهـ، كيا أماهف  ديدة، 

لكف  لى التربيػة كتعتبر المدرسة أًـ مرهز لرياة الجما ة كمف اأمكر الكركرية أف يدرؾ المسؤك 
أًمية إب ػاء ًػذا اأبنيػة يػا رالػة جيػدة كمػف رػؽ التلميػذ كالمعلمػيف كأيػراد المجتمػع أف يسػتخدمكا 

 (415ـ: 1965، پمرايؽ المدرسة كأف يستفيدكا منها، طالما أف ًذا المرايؽ مريرة كجميلة. )بكرا
كالممػػرات، بػػؿ إنػػه  لػػيس المبنػػى المدرسػػا مجمك ػػة مػػف الجػػدراف كالسػػ كؼ كاأرك ػػة كاأينيػػة

ػػا ًػػا  مليػػة   امػػؿ مػػف  كامػػؿ التربيػػة، كماػػدر مػػف ماػػادر الر ايػػة؛ أف التربيػػة بيكسػػع مظاًًر
اصرتباط بالر اية كالتلؤـ معها، مف خلؿ اصتااؿ بماادر الر ايػة هالهتػب كالمؤسسػات التعليميػة 

 (7: ـ1976كاصجتما ية كالسياسية كالمكا ع كاأكررة التاريخية. )النكرم، 
كيعتبر المبنى المدرسػا مػف اأدكات الهامػة التػا لهػا اأرػر  لػى   ػكؿ الطػلب كأجسػادًـ، 
يهك أهرر مف ملجي يلجي إليه اأكصد مف البرد يا الشػتاء، كرػرارة الشػمس يػا الاػيؼ، بػؿ إنػه مػف 

 (36ـ: 1979الكسائؿ التربكية الهامة شينه شيف المعلـ كالمنه  كالهتاب. )الدكيرم، 
المبنى المدرسا مف الد ائـ اأساسية يػا نظػاـ التعلػيـ؛ أنػه يمرػؿ الك ػاء الػذم تتفا ػؿ يعد 

دارة مدرسية ك ل ات اجتما ية  بداخله هاية  ناار العملية التربكية التعليمية مف تعليـ كمناشط كاج
 مف جميع العامليف يا المدرسة بمختلؼ تانيفاتهـ.
ف كػمنها مجػاؿ التربيػة كالتعلػيـ د ػت الراجػة كمع التطكر الرااؿ يا جميع المجاصت كم

إلى اصًتماـ بالمبنى المدرسا مف جميع الجكانب بدءان مف التاميـ كالتشييد رـ التجهيز، كص يمهف 
أف ت ػػػـك العمليػػػة التعليميػػػة بشػػػهلها الاػػػري  دكف اصًتمػػػاـ كالعنايػػػة بالمهػػػاف الػػػذم سػػػتتـ ييػػػه ًػػػذا 

 العملية.
المدرسػػية مػػػف المػػػدخلت الهامػػػة التػػا ص يمهػػػف اصسػػػت ناء  نهػػػا كتعتبػػر اأبنيػػػة كالتجهيػػػزات 

 تماـ العملية التعليمية داخؿ النظاـ التعليما، هما أف لها تيريران مباشػران  لػى الهفػاءة التعليميػة لػه، 
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ياصًتمػػاـ باأبنيػػػة المدرسػػية كتجهيزاتهػػػا كترسػػيف أككػػػا ها مػػػف ريػػث الهػػػـ كالهيػػؼ يسػػػا د  لػػػى 
ية التعليمية، يهلما هاف المبنى المدرسا نمكذجيان يا بنائه كتجهيزاته كهلما هاف ترسيف هفاءة العمل

كمتسػػعان يجػػذب الطػػلب كيجػػدكف ييػػه اصنطػػلؽ كال ػػدرة  لػػى التعبيػػر  ػػف هػػؿ طا ػػاتهـ  مهانػػان جيػػدا ن
بدا اتهـ سا د ذلؾ  لى ترسيف هفاءة العملية التعليمية. )الزنفلا،   (.9ـ: 2010كاج

ة هيرد  ناار المنظكمػة التعليميػة تػرتبط مػع هايػة العنااػر اأخػرل داخػؿ كاأبنية المدرسي
ـ: 1995المنظكمة التعليمية، تتيرر بها كتؤرر ييها كتؤرر يا المنظكمة التعليمية ههػؿ. )سػمراف، 

19.) 
كمف الاعب الفاؿ بيف المبنى المدرسا كالمنه  كالطالب، يالعل ة بيػنهـ كري ػة، يػ ذا هػاف 

ذا لػػـ يهػػف هػػذلؾ  ا هػػا بػػؿ  تػػؿ يا ليتهػػا.  البنػػاء اػػالران  سػػهؿ تنفيػػذ البػػرام  التعليميػػة كتطبي هػػا، كاج
 (79ـ: 1979)الدكيرم، 

كتكػػـ العمليػػة التربكيػػة مجمك ػػة مػػف العنااػػر يجػػب ترديػػدًا كالتخطػػيط لهػػا بشػػهؿ شػػامؿ 
ا متكازف، بريث ص يط ى  نار  لى آخر، كيشهؿ البناء المدرسا أًـ تلػؾ العنااػر كذلػؾ لػدكر 

الػػرئيس كالمهػػـ ييهػػا، كمػػف ًنػػا يجػػب النظػػر إليػػه مػػف الناريػػة التربكيػػة هكنػػه أداة يعالػػة يػػا خدمػػة 
 (2ـ: 2000الملييف مف الناشئة كاأجياؿ. )الهيلنا، 

كيػػػرتبط المبنػػػى المدرسػػػا بػػػا دارة المدرسػػػية كالتعليميػػػة، ريػػػث يعتبػػػر التخطػػػيط لػػػه كترديػػػػد 
دامتػه كالمرايظػة  ليػه مكاافاته كتيريره كتجهيزا بالكسائؿ ال كػركرية للعمليػة التعليميػة كاػيانته كاج

ػػػذا المبنػػػى  ػػػد يهػػػكف  ائ ػػػان مػػػف  كائػػػؽ هفايػػػة  مػػػف كػػػمف كظػػػائؼ ا دارة التعليميػػػة كالمدرسػػػية. ًك
العملية التعليمية كسببان مف أسباب التيخر الدراسا للتلميذ الذيف يدرسكف ييه إذا هاف تير اال ، 

 (154ـ: 1990عكهـ. )الشيبانا، أك  لى اأ ؿ بالنسبة لب
كاأبنيػػػة المدرسػػػػية الرديرػػػػة المسػػػػتكيية لجميػػػػع الشػػػػركط التربكيػػػػة لهػػػػا أرػػػػر  ػػػػكم  لػػػػى نفػػػػكس 
المعلمػػيف كالطػػلب  لػػى السػػكاء. كلمػػا هػػاف العهػػس ًػػك أيكػػان اػػري   لػػى ذلػػؾ، يالراجػػة ماسػػة 

 (443ـ: 1965، پللمرايظة  لى اأبنية المدرسية يا أرسف راؿ ممهف. )بكرا
كمػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذهر أف المبػػػػانا التعليميػػػػة بمشػػػػتملتها الماديػػػػة كالمعنكيػػػػة مرػػػػؿ: ال ا ػػػػات، 
ا مف المشتملت تؤرر  لى جػكدة التعلػيـ كمخرجاتػه،  التهكية، ا كاءة، الم ا د، كالاكت، كتيًر
كهلمػػػػا رسػػػػنت كاهتملػػػػت  ا ػػػػات التعلػػػػيـ هلمػػػػا أرػػػػر ذلػػػػؾ بػػػػدكرا  لػػػػى  ػػػػدرات المعلمػػػػيف كالطػػػػلب. 

 (333ـ: 2010 )ماطفى،
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إف أبنيػػػة مدرسػػػة المسػػػت بؿ يجػػػب أف تهػػػكف جميلػػػة كمريرػػػة كترػػػكم كسػػػائؿ اأمػػػاف اللزمػػػة 
للمرايظػة  لػى أركاح الطػػلب كالعػامليف ييهػا، كيتػػي  للطػلب ممارسػة النشػػاطات المختلفػة كتهيػػ  

اتية، تلؾ يرص تنفيذ البرام  التعليمية المست بلية يا ظؿ الركارة الر مية كيعاليات  ار المعلكم
التػػا سػػكؼ تخطػػط كتنشػػي مػػف خبػػراء يػػدرهكف  يمػػة السػػهكلة كاليسػػر يػػا اصتاػػاؿ كالتن ػػؿ كجمػػاؿ 
الشػػهؿ كالرارػػة النفسػػية. يػػا مرػػؿ ًػػذا اأبنيػػة العامػػة كأرػػر ذلػػؾ هلػػه  لػػى نفسػػيات الطػػلب كيػػا 

كييف أف البػػرام  التعليميػػة المطب ػػة ييهػػا. متجػػاكزة يػػا ذلػػؾ ا ت ػػاد بعػػض المػػربيف كالمنظػػريف التربػػ
 (403ـ: 2006البيئة المادية للتعليـ ليست مهمة للمتعلـ. )جمؿ كالراميرا، 

إف للمبنػػى المدرسػػا الجيػػد أرػػر  لػػى جكانػػب نمػػك الطالػػب، يػػالنمك المعريػػا كالع لػػا يتطلػػب 
لن يػػػا ياػػػكؿ دراسػػػية ملئمػػػة كمجهػػػزة كمعامػػػؿ  لػػػكـ مختلفػػػة. كالنمػػػك  منهجػػػان جيػػػدان كمعلمػػػان مػػػًؤ

اير مل ػػػب كأينيػػػة مناسػػػبة مػػػف ريػػػث العػػػدد كالمسػػػارة يمػػػارس ييهػػػا الطػػػلب الجسػػػما يتطلػػػب تػػػك 
اأنشػػطة الرياكػػية كالررهيػػة. كالنمػػك اصجتمػػا ا يتطلػػب تػػكاير  ا ػػات مجهػػزة ل نشػػطة كالل ػػاءات 
جػػػػراء الم ػػػػابلت الفرديػػػػة كالجما يػػػػة مػػػػع الطػػػػلب. كالنمػػػػك  كاصرتفػػػاصت كالنػػػػدكات كاصجتما ػػػػات كاج

لػػػب تػػػكاير ماػػػلى مجهػػػزان مناسػػػبان كأمػػػاهف للككػػػكء كأمػػػاهف مجهػػػزة للرسػػػـ الكجػػػدانا كالركرػػػا يتط
كالمكسي ا كممارسة اأنشطة الترييهية. كهذلؾ الر اية الارية تتطلػب تػكاير دكرات ميػاا كأرػكاض 
تسػيؿ اأيػػدم كتػػكير  يػادة مجهػػزة بالمدرسػػة بهػا مسػػعؼ اػػرا أك ممػرض كتػػكاير شػػركط اأمػػف 

كتزيينهػػػا كاسػػػتعماؿ األػػػكاف المبهجػػػة كتػػػزييف الفاػػػكؿ كتػػػرس  كالسػػػلمة. هػػػذلؾ تجميػػػؿ المدرسػػػة
اأشجار كالكركد ينما  ػيـ الجمػاؿ كالػذكؽ لػدل الطػلب كيعطػا رارػة نفسػية أرنػاء تكاجػد الطػلب 

 (19-18ـ: 2010داخؿ المبنى. )الزنفلا، 
تلءـ مع هما أف اصتجاا السائد اليـك ًك اصًتماـ بالنارية الكظيفية للمبنى المدرسا بريث ي

نػػػكع التعلػػػيـ كخاػػػائص البيئػػػة التػػػا ت ػػػكـ بخػػػدمتها دكف الم ػػػاصة بػػػالنكارا المظهريػػػة، ك ػػػد زادت 
مشهلة المبانا المدرسية نتيجة للتكسع الهبير يا التعليـ الػذم سػاد مختلػؼ دكؿ العػالـ يػا أ  ػاب 

ريػاة أيكػؿ، يلػـ  الررب العالمية الرانية كما تل ذلؾ مف ررهات ترررية كتطلػع الػدكؿ الناميػة يػا
يعػػد المبنػػػى المدرسػػػا مهانػػػان يرتشػػػد ييػػػه الطػػػلب كالتلميػػذ كتل ػػػف ييػػػه الػػػدركس، بػػػؿ أاػػػب  مهانػػػان 
يشػػػترؾ ييػػػه الشػػػباب كاأطفػػػاؿ يػػػا  مليػػػة تػػػؤدم إلػػػى تنميػػػة المفػػػاًيـ كاصتجاًػػػات كالمهػػػارات التػػػا 

إذا هػػاف المبنػػى  تعػدًـ لريػػاة اجتما يػػة كا يػػة يػػا  ػػالـ سػػريع التطػػكر اأمػػر الػػذم ياػػعب تر ي ػػه
 (.19ـ: 2014المدرسا باكرته الت ليدية تير المرنة. )اأسدم، 
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كمف جانب آخر ي ف المبنى المدرسا  د يهكف سببان يا تهػكيف اتجاًػات سػلبية  نػد الطالػب 
بهررة الت يب  ند المدرسة أك الهركب منها؛ كذلؾ لعػدـ تكاجػد المنػاخ تمرلةن نرك العملية التعليمية م

لجذب اًتماـ الطلب مرؿ اصهتظاظ الاػفا ك ػدـ تػكير المل ػب المناسػبة لهػـ أك  ػدـ المناسب 
 (178ـ: 2014تكير  ا ات النشاط المدرسا المختلفة كالمناسبة لميكلهـ كرتباتهـ. )اأسدم، 

ًػػػ: 1436همػػا أكردًػا: )النعيػػرم، يػػا الن ػػاط التاليػة كيمهػف تلخػػيص أًميػة المبنػػى المدرسػا 
ـ: 1979(، ك)الػػػػدكيرم، 17-16ـ: 2014اػػػػكال ، ) (11-9ـ: 2007ر، (، ك)الطػػػػا32-33ً
36-37:) 

يعد المبنى المدرسا أرػد اأرهػاف اأساسػية التػا تعتمػد  ليهػا العمليػة التعليميػة بمهكناتهػا  -
 اأربعة: المنه ، المعلـ، التلميذ، الكسيلة التعليمية.

ت ػػكـ  ليهػػا خطػػط التنميػػة الشػػاملة يعػػد المبنػػى المدرسػػا أرػػد مهكنػػات البنيػػة الترتيػػة التػػا  -
بشرط أف يهكف المبنى المدرسا ماػممان كي ػان للمكااػفات التربكيػة كمشػتملن  لػى المرايػؽ 

 كالتجهيزات كاأدكات اللزمة لتنفيذ الخطط التربكية كنجارها.
يسا د المبنى المدرسػا يػا تر يػؽ أًػداؼ التربيػة كالتعلػيـ بييكػؿ الطػرؽ كأنجػ  الكسػائؿ  -

 ية كالتعليمية.التربك 
ص يزاؿ المبنى المدرسا ك اء العملية التربكية، يالتربية مازالت كستب ى تعنى  ند الهريريف  -

أنها التعليـ داخؿ المدرسة، كص تعنا ذلؾ المعنى الرديث الشػامؿ، يػالمبنى الاػال  ير ػؽ 
 أتراض التربية كالتعليـ.

يػة يػا تنشػئة أجيػاؿ  ػادريف  لػى يساًـ المبنى المدرسػا الماػمـ طب ػان لمكااػفات نمكذج -
 المساًمة يا نهكة المجتمع.

يسا د المبنى المدرسا يا تفايؿ دكر اأنشطة التعليمية كالتربكية التا ص يمهف تطبي ها  -
 إص يا المبنى المدرسا.

المبنػػى المدرسػػا الماػػمـ بمكااػػفات نمكذجيػػة يػػؤمف للطػػلب جػػكان مػػف الطمينينػػة كالرارػػة  -
تنميػػػػتهـ بشػػػػهؿ متهامػػػػؿ مػػػػف الناريػػػػة النفسػػػػية كالجسػػػػدية كالمهاريػػػػة النفسػػػػية كيسػػػػا د يػػػػا 

كالسػػػػلكهية كاصجتما يػػػػة، همػػػػا يسػػػػهـ المبنػػػػى المدرسػػػػا النمػػػػكذجا يػػػػا إشػػػػباع ارتياجػػػػات 
 كرتبات الطلب كميكلهـ.
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يعػػزز المبنػػى المدرسػػا دكر المعلػػـ يػػا تكاػػيؿ المعلكمػػات إلػػى الطػػلب بيسػػهؿ اأسػػاليب  -
 العلمية الرديرة المتكيرة يا المبنى المدرسا.كأردث الكسائؿ كالتجهيزات 

تسهـ المبانا المدرسػية ذات المكااػفات النمكذجيػة يػا إشػباع راجػات أيػراد المجتمػع مػف  -
الناريػػػة الر اييػػػة كاصجتما يػػػة كالترييهيػػػة مػػػف خػػػلؿ اسػػػت لؿ مرايػػػؽ المبنػػػى المدرسػػػا يػػػا 

ا.المناسبات اصجتما ية مرؿ المهتبة، المل ب، المسارح،   ال ا ات كتيًر
ـ كتشكي هـ  - المبنى المدرسا المامـ بمكاافات نمكذجية يسهـ يا جذب الطلب كترفيًز

 إلى البرام  التعليمية كينما لديهـ شعكر اصنتماء إلى المدرسة.
 يعمؿ المبنى المدرسا يا الرفاظ  لى تراث اأمة الر ايا، كن له مف جيؿ إلى آخر. -
 لػػػى تطبيػػػؽ بػػػرام  دمػػػ  ذكم اصرتياجػػػات الخااػػػة مػػػع يسػػػا د المبنػػػى المدرسػػػا الجيػػػد  -

 اأسكياء.
مدرسية: مرا  ا واع ا  أ

تختلؼ المبانا المدرسية  ف بعكها مف ريث أشػهالها كتاػميمها كأرجامهػا، يػيمهف ت سػيـ 
 المبانا المدرسية إلى  دة أنكاع هما يلا:

ى: -1 مر ية ا  من حيث م
ومية: ( أ  مرا  مدرسية ح

نشػػيتها كزارة التربيػػة كالتعلػػيـ بمكااػػفات كم ػػاييس معماريػػة معتمػػدة  لميػػان ًػػا المبػػانا التػػا أ
لتر يػػؽ أًػػداؼ تعليميػػة كتربكيػػة كتشػػرؼ كزارة التربيػػة كالتعلػػيـ  لػػى تاػػميـ ًػػذا المبػػانا كتنفيػػذًا 

ا باختلؼ المرارؿ التعليمية. )النعيرم،   (34ًػ، 1436كتجهيًز
نشػػائها كاػػيانتها كزارة التربيػػة كيعريهػػا البارػػث بينهػػا المبػػانا التػػا تشػػرؼ   لػػى تاػػميمها كاج

 كالتعليـ يا ليبيا كتعكد ملهية ًذا المبانا كأراكيها للدكلة الليبية ملهية تامة.
كيعاب  لى المبانا الرهكمية بيف تاػاميمها جامػدة كتيػر  ابلػة للتكسػع المسػت بلا، ي ػد يػتـ 

 ات دراسية يا رالة اهتظاظ المدرسػة تركيؿ بعض مرايؽ المدرسة مرؿ المعمؿ أك المهتبة إلى  ا
ذا يعيؽ تنفيذ اأنشطة المااربة للعملية التعليمية يا المعامؿ كالمهتبات. )النعيػرم،  بالطلب، ًك

 (34ًػ: 1436
همػػػػا يعػػػػاب  لػػػػى المبػػػػانا الرهكميػػػػة أف تاػػػػاميمها ذات نمػػػػط يشػػػػبه إلػػػػى رػػػػٍد هبيػػػػٍر مبػػػػانا 

الطػػػلب كت ييػػػد رريػػػاتهـ. بينمػػػا ي تكػػػا المفهػػػـك  المعسػػػهرات كالرهنػػػات لتػػػتمهف ا دارة مػػػف مرا بػػػة
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التربكم إ طاء الطالب  ػدران مناسػبان مػف الرريػة بشػرط أف تهػكف ًػذا الرريػة ذات رػدكد كمنكػبطة 
 (13-12ـ: 2007ترت إشراؼ كتكجيه تربكم مف  بؿ إدارة المدرسة. )الطاًر، 

 مرا  مدرسية مستأررة: ( ب
ا بمكااػػػفات ا الدكلػػػة ترػػػت كػػػ ط  ًػػػا المبػػػانا التػػػا يػػػتـ إنشػػػاًؤ معماريػػػة سػػػهنية، تسػػػتيجًر

الراجػػػة كالعجػػػز  ػػػف تػػػكيير مبػػػانا هاملػػػة كمجهػػػزة صسػػػتيعاب العجػػػز المسػػػجؿ يػػػا  طػػػاع التعلػػػيـ. 
 (17ـ: 2014)اكال ، 

ا الدكلػة لتهػكف مػدارس  كيعريها البارث بينها المبانا الماػممة أاػلن لتهػكف سػهنان كتسػتيجًر
 مدارس ت طا العجز ال ائـ يا المبانا المدرسية.لعدـ  درة الدكلة  لى تنفيذ كيت  

ك لػػى رػػد  لػػـ البارػػث أف ًػػذا النػػكع مػػف المبػػانا المدرسػػية تيػػر مكجػػكد يػػا ليبيػػا أك  لػػى 
اأ ػؿ يػػا مدينػػة ماػػراتة يػػا التعلػيـ الرهػػكما، كلهنػػه يكجػػد يػػا مػدارس التعلػػيـ الخػػاص التػػا ًػػا 

مدينػة ماػراتة ت ػاـ يػا مبػانا أاػلها  تير مرؿ ًذا الدراسػة، ييتلػب مػدارس التعلػيـ الخػاص يػا
 مخاص للسهف كتركر إلى مدارس.

كيعاب  لى المبانا المسػتيجرة بػيف مكااػفاتها ص تر ػؽ أًػداؼ التربيػة كالتعلػيـ؛ أنهػا معػدة 
ػػا أيكػػػان تيػػر  ابلػػة للتكسػػع، كتالبػػػان مػػا تخكػػع ًػػذا المبػػػانا للترػػكير مػػف أجػػػؿ  للسػػهف أاػػلن ًك

يميػػػة كلهػػػف تب ػػػى مراي هػػػا كرجراتهػػػا الدراسػػػية تيػػػر مطاب ػػػة لمكااػػػفات ملءمػػػة تنفيػػػذ العمليػػػة التعل
ا صر ان.   المبنى المدرسا التا سييتا ذهًر

تشار من حيث  -2 ل وا ى: ش مر  ا
ا: المدرسا لمبنىل( بيف  دة أشهاؿ 4ـ: 2011تميز)مكلكد،   ًك

مرمع: (أ  ل ا ش  ا
بشػهؿ ير ػؽ سػهكلة اصنت ػاؿ تتجمع الافكؼ كالفراتات المشترهة يا هتلػة كارػدة أك هتلتػيف 

ػػذا الشػػهؿ يناسػػب المكا ػػع اػػ يرة المسػػارة، كلهنػػه  ػػد يخلػػؽ يراتػػات داخليػػة ذات  بػػيف الفراتػػات ًك
 إنارة كتهكية تير جيدتيف.

تشر: (ب  م ل ا ش  ا
يتهػػكف المبنػػى مػػف  ػػدة هتػػؿ هػػؿ هتلػػة تخاػػص لمررلػػة  مريػػة معينػػة أك تخاػػص معػػيف، 

ػػذا الشػػػهؿ ير ػػؽ إنػػػارة كتهكيػػة جيػػػدتيف  إص أنػػه تيػػػر ا تاػػادم؛ أنػػػه يرتػػاج إلػػػى مسػػارة هبيػػػرة ًك
 لإنشاء، كهذلؾ اعكبة ا شراؼ ييه لاعكبة التن ؿ بيف هتؿ المبنى.
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ط: (ج  مخت ل ا ش  ا
 يجمع بيف مزايا الشهؿ المجمع كالشهؿ المنتشر كي لؿ مف مساكئهما.

ى: -3 مر  من حيث حرم ا
  سميف ًما:يمهف ت سيـ المبانا المدرسية مف ريث رجمها إلى 

ريرة: (أ  مدراس ا  مرا  ا
ػػػا التػػػا يتػػػراكح  ػػػدد الفاػػػكؿ بهػػػا  ػػػادة مػػػف  ياػػػلن، كبهػػػا  ػػػدد هبيػػػر مػػػف  24إلػػػى  12ًك

، كيتكير بها  دد هبير مف المعلمػيف، كالمعامػؿ كالتجهيػزات مػع يػرص هبيػرة لتنفيػذ مناشػط الطلب
 مدرسية رياكية كر ايية كينية كترييهية.

صايرة: (ب  مدراس ا  مرا  ا
ا التا يتراكح  دد الفاكؿ بها  ادة مف  طلب بها أ ػؿ يالن، كيهكف  دد ال 12إلى  6ًك

، كتهػػػكف ييهػػػا يػػػرص إ امػػػة المناشػػػط أ ػػػؿ، كلهػػػف تهػػػكف العل ػػػة بػػػيف التلميػػػذ مػػف المػػػدارس الهبيػػػرة
 كمدرسيهـ كا دارة أهرر رميمية كأهرر تكااؿ. 

بػػػيف المػػػدارس الهبيػػػرة كالمػػػدارس  ( الم ارنػػػات اةتيػػػة199-198ـ: 2014كيػػػذهر )اأسػػػدم، 
 :(1هما ًك مكك  بالجدكؿ ر ـ ) الا يرة

ا1) رقم ردول ريات ريرة وس صايرة وا مدارس ا  ( إيراريات ا
غ  ا ا ا ا ا  ا

ج
اإ

 
 . ط ا ا  اا 

 .ف  ا  ا

 . ا اإ ط  ا  ا  ا  ا

 . ح ا   ا  ا

 . ا  ا ا ا 

 . ث   ا ا

  ا ء  ش  %.55أ ك ف اإ

  وو ا أك وو وو  ا وو  جوو 
. ا أ   ج

 . ض شط ا  ا  اأ

 . ا ح   ا    ا

ا
 

  وووو وووو أكثوووو ك وووو 55ط وووو ا  %
ا  اإ شووووغ  ا ء  شوووو وووو فوووو اإ اأ

.  ا

 . ا  ا   ج  

 . ح     ا

 . ض شط ا ف  اأ  ض

 . طا ا ا ك  ف   ش

 .ف  ا  ا

 . ا اإ ط  ا  ا ف ا  ض

    ا . ح  ا

 . ا  ا ا ا 

 . ث   ا ا

 . ش ط ف ا ك  ش    ا
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كللستفادة مػف مزايػا المػدارس الهبيػرة كالاػ يرة معػان كلت ليػؿ السػلبيات ظهػرت يهػرة المتجػاكرة 
ت سـ إلى مدارس ، كي اد بها أف المدرسة الهبيرة (Neighborhood) (House Plan)التعليمية 

اػػػ يرة بريػػػث هػػػؿ جنػػػاح أك  ػػػاطع يمرػػػؿ مدرسػػػة اػػػ يرة لهػػػا طا مهػػػا ا دارم المسػػػت ؿ. )مكلػػػكد، 
 (32ـ: 2011

يز: ى وتر مر و ية ا ى  مؤثرة   عوامل ا   ا
ا   :(23-21ـ: 2014)الزنفلا، ًناؾ  دة  كامؿ يجب مرا اتها  ند تاميـ المبنى ذهًر

ريئية: -1 عوامل ا  ا
يجػػب أف يتناسػػب المبنػػى المدرسػػا كيػػتلءـ مػػع البيئػػة المريطػػة بػػه سػػكاء هانػػت بيئػػة طبيعيػػة 

 بدك(. –ريؼ  –سارلية( أك بيئة اجتما ية )ركر  –انا ية  –ارراكية  –)زرا ية 
اخية: -2 م عوامل ا  ا

يجػب أف يػػتلءـ مك ػػع المبنػى كتاػػمميه مػػع المنػػاخ السػائد يػػا المهػػاف الػذم سػػي اـ ييػػه مرػػؿ 
ا.مرا ا  ة درجات الررارة كالرطكبة كاأمطار كالرياح كتيًر
ب:  مر -3 طا  ا

ػػا كتشػػمؿ ًػػذا الخاػػائص  ػػا  ػػف تيًر لهػػؿ مررلػػة  مريػػة مػػف مرارػػؿ النمػػك خاػػائص تميًز
النمػك الجسػػما، الع لػا، اصنفعػػالا، اصجتمػا ا... إلػػخ، يمبنػى رككػػة اأطفػاؿ يختلػػؼ  ػف مبنػػى 

هذا.المررلة اصبتدائية الذم يختلؼ  ف ا  دا  دية كالرانكية ًك
يم: -4 تع  وع ا

لهؿ نكع مف التعليـ طبيعة خااة به، يمبنػى التعلػيـ الرػانكم العػاـ يختلػؼ  ػف مبنػى التعلػيـ 
 الرانكم الفنا؛ أف هؿ نكع متطلباته كتجهيزاته تختلؼ  ف اةخر.

طاب: -5  وع ا
ينب ا أف يهػكف مختلفػان تختلؼ ارتياجات الذهكر  ف ا ناث، يالمبنى المدرسا المعد للبنيف 

 ػػػف المبنػػػػى المدرسػػػػا المعػػػػد للبنػػػات كخااػػػػة يػػػػا المررلػػػػة ا  داديػػػة كالرانكيػػػػة. كتختلػػػػؼ مبػػػػانا 
ـ  كتجهيزات الطلب مف ذكم اصرتياجات الخااة )مدارس الهفيؼ كالاـ كالػبهـ مػرلن(  ػف تيػًر

 مف يئات الطلب.
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مدرس : ى ا مر  مواصفات ا
أف للتعلػيـ أرػران بال ػان كدكران بػارزان يػا إ ػداد ال ػكل البشػرية التػا أربتت تجارب اأمػـ كالشػعكب 

تتماشػػػى مػػػع متطلبػػػات التنميػػػة الشػػػاملة، كأف العمليػػػة التربكيػػػة  مليػػػة اسػػػتهلهية اسػػػترمارية معػػػان، 
يالتعليـ استهلؾ مف جهة الفرد ينشػرا لذاتػه كينفػؽ المػاؿ ل ػاء الراػكؿ  ليػه، كالدكلػة أيكػان تبػذؿ 

أنه أمر مرتكب ييه، كتكييرا مطلكب  انكنان، كيػؤدم بػالنفع  لػى المجتمػع بكجػه  ػاـ  الماؿ  ليه؛
نمائػػػه ا تاػػػاديان، ك ليػػػه يلبػػػد أف تػػػتـ ًػػػذا العمليػػػة داخػػػؿ ككػػػمف بنػػػاء مدرسػػػا ملئػػػـ.  لتطػػػكيرا كاج

 (.2ـ: 2000)الهيلنا، 
ات كاردة كمف المؤهد أنه ليس ًناؾ اتفاؽ تاـ ركؿ مكاافات معينة يمهف أف تهكف مكااف

رابتػػػة ل بنيػػػة المدرسػػػية، يرمػػػة تبػػػايف يػػػا اةراء رػػػكؿ  نااػػػر المبنػػػى كالمسػػػارات المطلكبػػػة لهػػػؿ 
 ناػػػر كمػػػا يخػػػص هػػػؿ طالػػػب مػػػف تلػػػؾ المسػػػارات، كهػػػذلؾ تبػػػايف رػػػكؿ التجهيػػػزات كالخػػػدمات 
نػػػػاؾ معػػػػايير كمكااػػػفات ك نااػػػػر كمرايػػػػؽ كتجهيػػػزات أساسػػػػية ص يمهػػػػف ت ايلهػػػػا أك  كالمرايػػػؽ، ًك

 (.27ـ: 2010ء  نها. )الزنفلا، اصست نا
كل د أهدت تكايات المنظمة العربية للتربية كالر اية كالعلكـ  لى أًمية أف تتكاير يا المبنى 
التعليما مختلؼ متطلبات العملية التربكية كالتعليمة كأف يهكف ذا مكاافات كجكدة  الية كأف تهف 

ـ ك  مسػػػتكياتهـ التعليميػػػة كأف يهػػػكف  ػػػابلن مراي ػػػه ملبيػػػة لراجػػػات الطػػػلب برسػػػب جنسػػػهـ كأ مػػػاًر
للتكسػػػع كي ػػػان لراجػػػات المسػػػت بؿ كيرا ػػػى أككػػػاع الطػػػلب ذكم اصرتياجػػػات الخااػػػة. )معلػػػكلا، 

 (106ـ: 2010
كػػركرة تػػكير مكااػػفات نمكذجيػػة يػػا المبػػانا المدرسػػية أدبيػػات البرػػث التربػػكم  لػػى كتؤهػػد 

التػا تشػيدًا الػدكؿ لتنفيػذ خططهػػا التعليميػة كالتربكيػة، كييمػا يلػػا  ػرض مفاػؿ لهػذا المكااػػفات 
 الدراسات المتخااة:بعض ككرتها رسب ما أ
موقع  أوًا: ا

ي ػػػػػه ًػػػػك المهػػػػاف أك المسػػػػػارة مػػػػف اأرض التػػػػا سػػػػػي اـ  ليهػػػػا المبنػػػػى المدرسػػػػػا بهايػػػػة مرا
كتجهيزاتػػه كتسػػهيلته، كيػػتـ اختيػػارا كي ػػان لمعػػايير كمكااػػفات متعػػددة، كمػػف أًػػـ ًػػذا المكااػػفات 

 (64ـ: 2000الم ػرف، ) (9ًػػ: 1408التا ترا ى  ند اختيار المك ػع همػا كردت يػا: )النػاطكر، 
الدكسػػػػػػرم، ) (94ًػػػػػػػ: 1420العجمػػػػػػا، ) (40ًػػػػػػػ: 1404الػػػػػػدايؿ، ) (11ًػػػػػػػ: 1420الز يبػػػػػػر، )

 :(، ما يلا29ـ: 1979الدكيرم، ) (76ًػ: 1415الطخيس، ) (20-19ًػ: 1421
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يسػهؿ  أف يتكسط المبنى الرا السهنا ييهكف  ريبان مف سػهف الطػلب كمتاػلن بػالطريؽ العػاـ -1
 .الكاكؿ إليه

أف ي ػػع المبنػػى المدرسػػا يػػا مهػػاف آمػػف مػػف المخػػاطر كبعيػػدان  ػػف أخطػػار المػػركر كالماػػانع  -2
 كالسهؾ الرديدية.

مك ع المبنى بعيدان  ف المستن عات كالكككاء كالػركائ  الهريهػة كالنفايػات كماػادر أف يهكف  -3
 التلكث.

 أف يهكف المك ع يا مهاف  ابٍؿ لنمك المبنى كالتكسع مست بلن. -4
 أف يتمتع مهاف المك ع بمناظر جميلة كجذابة. -5
 يها.أف تمتاز أرض المبنى باصستكاء كالجفاؼ كالتماسؾ كأف تهكف االرة للبناء  ل -6
أف يهػػػكف المك ػػػع  ريبػػػان مػػػف الخػػػدمات الرئيسػػػية )شػػػبهات الههربػػػاء كالبريػػػد كالاػػػرؼ الاػػػرا  -7

 كالمياا ككسائؿ التن ؿ كالعيادات(.
 أف يهكف المك ع كاسعان يسم  بتطبيؽ جميع اأنشطة التربكية. -8
 أف يتعرض المبنى لإكاءة الطبيعية كالتهكية. -9
 كالانا ية كأماهف اللهك كاألعاب.أف يهكف بعيدان  ف اأماهف التجارية  -10

ى مر يًا: مساحة ا  ثا
الدراسػػات المكااػػفات التػػا يجػػب مرا اتهػػا يػػا مسػػارة المبنػػى المدرسػػا بعػػض ذهػػرت نتػػائ  

ًػػ: 1420الز يبػر، ) (11ًػػ: 1408النػاطكر، ) (40ًػػ: 1404كمف بيف ًذا الدراسات: )الدايؿ، 
(، كذهػػرت ًػػذا الدراسػػات المكااػػفات 77ًػػػ: 1415الطخػػيس، ) (21: ًػػػ1421الدكسػػرم، ) (13

 اةتية يا مسارة المبنى المدرسا:
 كجكد مسارة هايية للمبنى المدرسا لمكاجهة التكسع كالنمك المست بلا. -1
ذا اصست لؿ مرتبط بنكع التاميـ المعمارم للمبنى  -2 است لؿ مسارة المبنى است لصن جيدان، ًك

 المدرسا.
 السيارات كالرايلت.تكيير مسارة خااة لمكا ؼ  -3
 .أف تتناسب مسارة المبنى مع  دد الطلب كالمررلة التعليمية -4

يككػػ  ناػػيب هػػؿ  (2ر ػػـ )كالجػػدكؿ كتختلػػؼ التجربػػة ا نسػػانية يػػا ًػػذا الشػػيف مػػف بلػػد ةخػػر، 
 :(22ـ: 2014طالب مف المسارة العامة للمدرسة يا رلث دكؿ هما كردت يا دراسة )اكال ، 
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مدارس :  ثاث دول( يوعح 2) رقم ردول عامة  مساحة ا ب من ا ل طا  صيب 

 الدكلة المررلة
 ال يمة الهبرل 
 )متر مربع(

 ال يمة الا رل
 )متر مربع(

 المتكسط
 )متر مربع(

 اصبتدائية
 5.2 4.7 5.69 السعكدية

 10.36 7.16 13.66 الكصيات المتردة
 9.68 6.88 12.36 هندا

 المتكسطة
 5.32 4.13 5.73 السعكدية

 14.35 10.59 19.7 الكصيات المتردة
 8.97 7.16 10.78 هندا

 الرانكية
 5.48 5.22 5.73 السعكدية

 14.9 11.43 19.6 الكصيات المتردة
 12.12 8.46 15.43 هندا

 
مدرس  ى ا مر مائم  تصميم ا ثًا: ا  ثا

الز يبػػػػػر، ) (96ًػػػػػػ: 1420العجمػػػػػا، ) (65ـ: 2000ذهػػػػػرت الدراسػػػػػات العلميػػػػػة )الم ػػػػػرف، 
( أًػـ المكااػفات التػا يجػب 80ًػػ: 1415( )الطخيس، 41ـ: 1979الدكيرم، ) (22ًػ: 1420

 مرا اتها  ند تاميـ المبنى المدرسا منها:
 أف يتسـ تاميـ المبنى المدرسا بالجماؿ كالجاذبية مف الداخؿ كالخارج. -1
 ة كالرطكبة المناسبة.أف يرا ى يا التاميـ ا كاءة الطبيعية كالتهكية الجيد -2
 أف يتناسب التاميـ الداخلا للمبنى المدرسا مع أ مار الطلب كطبيعة المنه  الدراسا. -3
جػػػراءات البرػػػكث الفرديػػػة  -4 أف يرتػػكم المبنػػػى  لػػػى  ا ػػػات متعػػػددة اأتػػػراض لتل ػػػا الػػػدركس كاج

 كالجما ية.
 انسجاـ المبنى المدرسا مع طبيعة البيئة المرلية. -5
 لسلمة يا تااميـ المبانا المدرسية.تكاير شركط اأمف كا -6
 الرأسية كاأي ية. أف يتاؼ تاميـ المبنى بالمركنة ك ابليته للتركير كا كايات -7
أف يلبا متطلبات التربية الرديرػة كتطكراتهػا رتػى يسػهؿ تنفيػذ العمليػة التعليميػة داخػؿ رجراتػه  -8

 كساراته كمراي ه.
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رسػػة ك ػػدد الطػػلب، كهػػذلؾ كػػركرة تناسػػب التناسػػب بػػيف تاػػميـ المبنػػى المدرسػػا كرجػػـ المد -9
 دد الفاكؿ الدراسية إيجابيان مع  دد الرجرات بالمبنى، كالررص  لى كجكد يراتات مناسبة 

 .تسم  بررهة التلميذ داخلها
ػػك   مرا ػػاة  كامػػؿ الط ػػس كالمنػػاخ  نػػد تاػػميـكيػػرل البارػػث أف ًنػػاؾ  ػػاملن آخػػران مهمػػان ًك

، كتاػػػػميـ طؽ الرػػػػارة تاػػػػميـ يختلػػػػؼ  ػػػػف المنػػػػاطؽ البػػػػاردة، هػػػػيف يهػػػػكف للمنػػػػاالمبنػػػػى المدرسػػػػا
 المناطؽ الجبلية يختلؼ  ف المناطؽ الارراكية كالمناطؽ السارلية.

دراسية فصول ا  رارعًا: ا
: دراسػػػػػة تشػػػػػمؿ المكااػػػػػفات التػػػػػا يجػػػػػب مرا اتهػػػػػا يػػػػػا الفاػػػػػكؿ الدراسػػػػػية همػػػػػا كردت يػػػػػا

العجمػػػػػػػا، ) (41ًػػػػػػػػ: 1404الػػػػػػػدايؿ، ) (14ًػػػػػػػػ: 1420الز يبػػػػػػػر، ) (12ًػػػػػػػػ: 1408)النػػػػػػػاطكر، 
 ( ما يلا:87ًػ: 1415الطخيس، ) (23ًػ: 1421الدكسرم، ) (97ًػ: 1420

 % مف مسارة المبنى المدرسا للفاكؿ الدراسية.50يخاص  -1
 أمتار. 4متران مربعان كارتفاع الفاؿ  60إلى  50أف تهكف مسارة الفاؿ الدراسا مف  -2
 ليمية.أف تتناسب مسارة الفاؿ مع المررلة التع -3
 أف يهكف شهؿ الفاؿ الدراسا مستطيلن. -4
 تكيير ا كاءة الطبيعية كالانا ية بالفاؿ. -5
 تكزيع مستكل ا كاءة بشهؿ جيد  لى جميع أنراء الفاؿ. -6
 مف مسارة الفاؿ الدراسا.   إلى    أف تهكف مسارة النكايذ مف  -7
 كياتران كتير صمع رتى ص يعهس ا كاءة. أف يهكف لكف دًاف الجدراف زاًيان  -8
تػػػكير التهكيػػػة الدائمػػػة كالمتجػػػددة للفاػػػؿ سػػػكاء هانػػػت طبيعيػػػة أك اػػػنا ية هػػػيجهزة التهييػػػؼ  -9

 كالتديئة.
 أف يهكف مكا ع النكايذ يا اصتجاا اأيسر للطلب لتفادم الظؿ أرناء الهتابة. -10
التككػػيرية خاليػػػة مػػػف النكايػػػذ  أف تهػػكف جػػػدراف الكسػػػائؿ التعليميػػة مرػػػؿ السػػػبكرات كاللكرػػػات -11

 رتى ص تؤرر انعهاسات أشعة الشمس سلبان  لى الرؤية.
 كجكد الفاؿ الدراسا يا مهاف مري  كسهؿ الكاكؿ إليه لجميع الطلب كالمعلميف. -12
اسػػت لؿ جميػػع مسػػارة الفاػػؿ يػػا العمليػػة التعليميػػة كأف ص يرتػػكم الفاػػؿ الدراسػػا  لػػى  -13

 رؤية السبكرة. أ مدة كيكااؿ مف الجدراف تعيؽ
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يشػػػػترط أف تهػػػػكف أركػػػػية الفاػػػػؿ الدراسػػػػا آمنػػػػة كجميلػػػػة كمتينػػػػة كنظيفػػػػة كسػػػػهلة الاػػػػيانة  -14
 كالتنظيؼ.

كجػػػكد مسػػػاية هاييػػػة لررهػػػة المعلػػػـ بػػػيف السػػػبكرة كأكؿ م عػػػد بالفاػػػؿ، كيفكػػػؿ أص ت ػػػؿ ًػػػذا  -15
 متر. 2المساية  ف 

مية ع مختررات ا  خامسًا: ا
ؿ  لميػػػة  جػػػراء التجػػػارب كأف يتػػػكير يػػػا ًػػػذا يجػػػب أف يتػػػكير يػػػا المبنػػػى المدرسػػػا معامػػػ

ػػػا: )العجمػػا،   (15ًػػػػ: 1408النػػاطكر، ) (101ًػػػػ: 1420المعامػػؿ المكااػػفات التاليػػػة همػػا ذهًر
 (، 67ـ: 2000الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػرف، ) (31ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 1421الدكسػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، ) (19ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: 1420الز يبػػػػػػػػػػػػػػػػػر، )

 (:92ًػ: 1415)الطخيس، 
 ات كاأراث.أف يتكير يا ترؼ المختبرات هاية التجهيزات كاأدك  -1
 أف تتناسب مسارة ترؼ المختبرات كرجمها مع  دد الطلب كنكع المررلة. -2
 أف يتناسب  دد اأجهزة كاأدكات مع  دد الطلب. -3
 أف تهكف هاية اأجهزة كاأدكات االرة للستعماؿ كخاكعة للايانة الدكرية. -4
 أف تتكير يا المختبرات المدرسية شركط اأمف كالسلمة. -5
ا جميلن كجذابان كنظيفان.أف يهكف  -6  تاميـ المختبرات كتجهيًز

ترروية يمية وا تع شطة ا خدمات واأ خاصة را ارف ا قا ات وا  سادسًا: ا
 ا ػػػات للممارسػػػة اأنشػػػطة التعليميػػػة كجػػػكد المبنػػػى المدرسػػػا  يجػػػب أف يرا ػػػى  نػػػد تاػػػميـ

كترؼ معدة لت ديـ الخدمات للطلب كالمعلمػيف كهػؿ  ،كهذلؾ ترؼ لإدارييف كالمعلميف ،كالتربكية
 مف ًك مكجكد بالمبنى، كال ا ات كال رؼ التا يجب أف تتكير ًا:

مهتبة متهاملة تهػكف يػا مهػاف مسػت ؿ يتكسػط المبنػى يسػهؿ الكاػكؿ إليػه بعيػدان  ػف سػارات  -1
تػػكير بهػػػا األعػػاب  ػػدر ا مهػػػاف، كأف تهػػكف مسػػارة المهتبػػػة متناسػػبة مػػع  ػػػدد الطػػلب كأف ي

 (22ـ: 2007اأراث كالتجهيزات المناسبة. )الطاًر، 
مسرح كاسع يتناسب مع  دد الطلب كتتكير بػه ا كػاءة المناسػبة كالتهكيػة المناسػبة، يسػت ؿ  -2

 جػػراء اصرتفاليػػات كالتهػػريـ كالعػػركض المسػػررية كاصجتما ػػات مػػع الطػػلب كأكليػػاء اأمػػكر. 
 (22ًػ: 1420)الز يبر، 
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يف تهكف مناسبة كمجهزة باأراث المػري ؛ أنهػا المهػاف الػذم يلت ػا ييػه المعلمػكف رجرة للمعلم -3
ذا  كي ككف ك ػت رارػتهـ ييػه، كيفكػؿ أف تهػكف رجػرة خااػة بػالمعلميف كأخػرل للمعلمػات، كاج
أمهف رجرة لهػؿ تخاػص، كأف يلرػؽ برجػرة المعلمػيف دكرات ميػاا خااػة بهػا كمهػاف لتنػاكؿ 

 (30ـ: 2007فة. )الطاًر، المشركبات كالميهكصت الخفي
رجػػرة للعيػػادة مجهػػزة با سػػعايات اأكليػػة كاأدكات كالمعػػدات الطبيػػة اللزمػػة، يهػػكف بهػػا مهػػاف  -4

لرفػػػظ اأدكيػػػة بعيػػػدان  ػػػف متنػػػاكؿ الطػػػلب، كتعيػػػيف ممػػػرض أك طبيػػػب لإشػػػراؼ  لػػػى ًػػػذا 
 (35ًػ: 1421العيادة. )الدكسرم، 

كأف تهػػػكف ًػػػذا ال ػػػرؼ متناسػػػبة مػػػع  ػػػدد  تػػػرؼ خااػػػة باأنشػػػطة الفنيػػػة هالرسػػػـ كالمكسػػػي ا -5
 الطػػػلب كنك يػػػة النشػػػاط، كأف تهػػػكف مجهػػػزة بالمعػػػدات كاأدكات اللزمػػػة للمناشػػػط المختلفػػػة. 

 (22ًػ: 1420)الز يبر، 
تريػػػػة خااػػػػة بمػػػػدير المدرسػػػػة تهػػػػكف مجهػػػػزة بيرػػػػاث مناسػػػػب كخزانػػػػة خااػػػػة لرفػػػػظ اأكراؽ  -6

ف للن اشات الفردية، كدكرة مياا خااة ب رية كالمستندات كأف يلرؽ بها ترية للسهرتارية، كمها
 (98ًػ: 1415المدير. )الطخيس، 

تػرؼ تخاػػص لمسػػا د المػػدير كالشػؤكف ا داريػػة كالماليػػة، تهػػكف ًػذا ال ػػرؼ مجهػػزة باأرػػاث  -7
كالخزانات المناسبة لرفظ المستندات، كأف تهػكف بػال رب مػف المػدخؿ الرئيسػا لمبنػى المدرسػة. 

 (22ق: 1421)الدكسرم، 
رؼ لتخزيف كرفظ الهتب كالكسائؿ التعليمية كاأراث المدرسا، كأف تهػكف ًػذا ال ػرؼ هاييػة ت -8

كمجهػػزة للرفػػظ كالتخػػزيف، كأف يرتػػكم المبنػػى  لػػى تريػػة يػػا هػػؿ دكر لتخػػزيف مػػكاد التنظيػػؼ 
 (35ًػ: 1421كأدكات الايانة. )الدكسرم، 

كالمعلمػػكف كالعػػاملكف  المبنى مهػػاف مخاػص للاػػلة )ماػػليى( يػػؤدم ييػه الطػػلبيلرػؽ بػػأف  -9
الاػػلة أرنػػاء الػػدكاـ، كيفكػػؿ أص ت ػػؿ مسػػارته  ػػف مسػػارة ياػػؿ دراسػػا، كيلرػػؽ بػػه أمػػاهف 

 (60ـ: 2010للكككء، كأف يهكف المالى جيد التهكية كا كاءة. )الزنفلا، 
بالمبنى ترية للرارس كترية للعماؿ تزكد ًذا ال رؼ بدكرات مياا كأف تهكف ترية  يلرؽأف  -10

ل رب مػػػف مػػػدخؿ المدرسػػػة لمرا بػػػة ررهػػػة الػػػدخكؿ كالخػػػركج مػػػف المبنػػػى المدرسػػػا. الرػػػارس بػػػا
 (34: ًػ1421)الدكسرم، 
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دكرات ميػػػػاا  ػػػػددًا متناسػػػػبان مػػػػع  ػػػػدد كنػػػػكع الطلبػػػػة، كأف يهػػػػكف مهانهػػػػا مناسػػػػبان بعيػػػػدان  ػػػػف  -11
الفاػػكؿ  ػػدر ا مهػػاف، كأف تفاػػؿ دركات الميػػاا الخااػػة بػػالبنيف  ػػف تلػػؾ الخااػػة بالبنػػات، 

ا ػى  نػد تاػميمها جػػكدة المػكاد كسػهكلة تنظيفهػا ككػػماف ا كػاءة الطبيعيػة كالتهكيػػة، كأف ير 
 (24ـ: 2007كتزكيد ًذا الدكرات بم اسؿ كمراكح شفط. )الطاًر، 

 إكاية إلى ما سبؽ يرل البارث أف يهكف بالمبنى المدرسا ما يلا:
كيرا ػػػى أف يهػػػكف  تريػػػة لإذا ػػػة المدرسػػػية تشػػػ ؿ مػػػف  بػػػؿ الطػػػلب ب شػػػراؼ إدارة المدرسػػػة، -1

 مك عها  ريب مف سارة الطابكر الابارا.
مطعـ مدرسا )م اؼ( ي دـ كجبات للطلب، تتكير ييه الشركط الارية مف ريث التاميـ  -2

 كالتش يؿ كالنظاية.
ساحات ية وا  سارعًا: اأ:

الفنػاء المدرسػػا كالسػارة مهػػاف ي كػا ييػػه الطػلب أك ػػات الرارػة، كيمارسػػكف ييػه نشػػاطاتهـ 
ذا اأينية صبد أف يرا ى ييها اةتا:الم  ختلفة، كيجددكف ييه نشاطهـ كريكيتهـ، ًك
فنػػاء لمختلػػؼ اأنشػػطة مرػػؿ: الطػػابكر الاػػبارا، كأداء بعػػض العػػركض كاأنشػػطة يتسػػع الأف  -1

التركيريػػة، كيتكاجػػد الطػػلب بػػه أرنػػاء اصسػػترارة، كيرا ػػى أف يهػػكف ًػػذا الفنػػاء مػػف أركػػية ص 
 (63ـ: 2010خشنةن. )الزنفلا، تكلد تباران أك راى 

مل ػػب رياكػػية لممارسػػة هػػؿ األعػػاب كالمناشػػط مرػػؿ هػػرة ال ػػدـ كالهػػرة  يرتػػكم الفنػػاء  لػػىأف  -2
ػػا مػػف األعػػاب  لػػى أف تتناسػػب مسػػارة ًػػذا  الطػػائرة كهػػرة السػػلة كاليػػد كالتػػنس اأركػػا كتيًر

ـ، كأف تتػػكير يػػا ًػػذا المل ػػب شػػركط اأ مػػف كالسػػلمة، المل ػػب مػػع  ػػدد الطػػلب كأ مػػاًر
 كأف تػػػػػػػزكد المل ػػػػػػػب بػػػػػػػدكرات ميػػػػػػػاا خااػػػػػػػة بهػػػػػػػا كأمػػػػػػػاهف مخااػػػػػػػة لتبػػػػػػػديؿ الملبػػػػػػػس. 

 (26ـ: 2007)الطاًر، 
ػػار تيػػر كػػارة تجػػذب  أف يهػػكف بالفنػػاء -3 مسػػارات خكػػراء )ردي ػػة( بهػػا أشػػجار كشػػجيرات كأًز

 (36ًػ: 1408انتباا الطلب كتبعث ييهـ نكع مف الرارة كالسركر. )الناطكر، 
 رث أف يزكد المبنى المدرسا باةتا:كيرل البا

 مكلة داخؿ السياج ت ا الطلب ررارة الشمس كس كط اأمطار. -1
 مكا ؼ للسيارات كالرايلت أماـ مبنى المدرسة رتى تسهؿ ررهة الدخكؿ كالم ادرة. -2



30 

أف يتػػكير بالسػػارة بػػػرادات ميػػاا  ػػػددًا مناسػػب مػػزكدة بالميػػػاا الاػػالرة للشػػػرب البػػاردة أرنػػػاء  -3
 كالتيهد مف نظايتها كسلمتها مف ريف ةخر.الايؼ، 

 منظكمة لعمؿ اأجراس كالسا ات كالهاتؼ كا نترنت. -4
 منظكمة تهييؼ كتديئة. -5
طفاء الررائؽ. -6  منظكمة أجهزة ا نذار كاج

مدرس : ى ا مر  ااستخدام اأمثل 
ػػا نػػد اسػػتخداـ المبنػػى المدرسػػا ينب ػػا مرا ػػاة  ـ: 1990)النػػكرم،  الن ػػاط التاليػػة، همػػا ذهًر

203): 
 اختيار مك ع يهكف ملئمان مف النارية اص تاادية كاصجتما ية كالج راييا كالمكاالت. -1
 إمهانية است لؿ المبنى المدرسا يا خدمة متطلبات البيئة كالمجتمع المرلا. -2
 أف يتكسط مك ع المبنى المدرسا  ريتيف  ريبتيف أك أهرر رتى يخدـ أهبر  دد مف الطلب. -3
 مسارات ارتياطية يا المبنى المدرسا مف أجؿ التكسع المست بلا.كجكد  -4
 استخداـ الت نيات الرديرة يا البناء لت ليؿ تهاليؼ ايانتها. -5
 إجراء دراسات كم تررات لتطكير المبنى المدرسا. -6
 أف تتناسب التجهيزات مع أ مار الطلبة. -7
 استخداـ المكاد المرلية يا تشييد المبنى المدرسا. -8
لمبنػػػى لفتػػػرة زمنيػػػة أطػػػكؿ خػػػلؿ اليػػػكـ بػػػدكاميف، كيفكػػػؿ أف يهػػػكف الػػػدكاماف لػػػنفس اسػػػت لؿ ا -9

 المررلة التعليمية. )البارث(
مدرس : ى ا مر ت  توار ا ات ا مش  ا

 مف أًـ المشهلت التا تكاجه المبانا المدرسية ما يلا:
لػػه مػػػف  ػػدـ اصًتمػػاـ بػػػالتخطيط المسػػت بلا مػػف أجػػػؿ مكاجهػػة التكسػػع السػػػهانا كمػػا ي اب -1

ارتياجات يا المرايؽ التعليمية يا ظؿ التطكر يا التعليـ كزيػادة الطلػب  لػى الخػدمات 
 (.204ـ: 1990التعليمية. )النكرم، 

ػػا  لػػى أًػػداؼ التعلػػيـ كمخرجاتػػه.  -2  ػػدـ اصًتمػػاـ بكظيفػػة المبػػانا المدرسػػية كمػػدل تيريًر
 (.1ًػ: 1415)الطخيس، 
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ا مجػػاؿ المبػػانا المدرسػػية كت ػػادـ الدراسػػات  ػػدـ تػػكاير المعلكمػػات ا راػػائية الد ي ػػة يػػ -3
التػػػا أجريػػػت لتطػػػكير المرايػػػؽ يػػػا كػػػكء التطػػػكرات العلميػػػة كالت نيػػػة الرديرػػػة. )النػػػكرم، 

 (.204ـ: 1990
استخداـ نماذج تير ملئمة ص يتـ ييها مرا ػاة متطلبػات التربيػة كالتعلػيـ كراجػات البيئػة  -4

 (.204ـ: 1990كالمجتمع. )النكرم، 
بلداف العالـ تطبيؽ خطط مكردة للمبانا المدرسية لهنها ص ترا ا اختلؼ تراكؿ جميع  -5

الظػػركؼ البيئيػػة كاصجتما يػػػة كالت نيػػة التػػا أاػػػب  لهػػا أرػػر كاكػػػ  يػػا ًندسػػة المبػػػانا 
 (.29ـ: 2014التعليمية كتاميمها. )اكال ، 

بػػانا مشػػاهؿ التلػػكث الكككػػائا كالهػػكاء كالتػػا تعػػكد إلػػى  ػػدـ اختيػػار مكا ػػع ملئمػػة للم -6
المدرسػػية، كخااػػة أف معظػػـ المػػدارس يػػا الػػدكؿ الناميػػة تفت ػػر لت نيػػات  ػػزؿ اأاػػكات 

 (29ـ: 2014الخارجية. )اكال ، 
 كيرل البارث أف ًناؾ بعض المشهلت اأخرل منها:

 دـ ال درة  لى تػكيير مسػارات مناسػبة مػف اأراكػا  نشػاء المبػانا المدرسػية كارتفػاع  -1
 اأراكا خااة يا المدف.تهاليؼ ًذا المسارات مف 

اص تمػػاد يػػا تاػػميـ المبػػانا المدرسػػية  لػػى المهندسػػيف المعمػػارييف ي ػػط دكف اصسػػتعانة  -2
 بتربكييف مف  طاع التعليـ. 

مدرس : ى ا مر ة ا  صيا
ػػا مػػف المبػػانا بعكامػػؿ التعريػػة كمػػركر الػػزمف ك ػػد تهػػكف أجػػزاء  تتػػيرر المبػػانا المدرسػػية ه يًر

ػا مػف المبػانا بسػبب اصسػتعماؿ المهرػؼ مػف  بػؿ المبنى المدرسا  ركة ل   طاؿ أهرر مػف تيًر
  دد هبير مف الطلب كالمعلميف كهذلؾ ك ت الدكاـ يمهف أف يهكف  لى يترتيف ابارية مسائية.
كتعػػػرؼ الاػػػيانة بينهػػػا "مجمك ػػػة ا جػػػراءات المتخػػػذة للمرايظػػػة  لػػػى المنشػػػي بمػػػا يػػػا ذلػػػؾ 

 (76ـ: 2010إ ادته إلى تلؾ الرالة". )الزنفلا،  اأراث كالمعدات  لى راله اأالية أك
كتعمؿ الايانة  لى رماية المبنى كتجهيزاته كالرفاظ  لى بيئة ارية آمنػة كنظيفػة، كلهػذا 
يجػػػػب أف تمرػػػػؿ اػػػػيانة اأبنيػػػػة كالتجهيػػػػزات المدرسػػػػية جػػػػزءان أساسػػػػيان مػػػػف أم خطػػػػة لتطػػػػكير ًػػػػذا 

 المبانا.
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البيئيػػػة تظهػػػر بػػػالمبنى العديػػػد مػػػف العيػػػكب التػػػا كنتيجػػػة لػػػذلؾ اصسػػػتعماؿ المهرػػػؼ كالعكامػػػؿ 
تتفاكت يا رجمها كخطكرتها كمنها  لى سبيؿ المراؿ تلؼ اأبكاب كالنكايذ الخشبية بفعؿ الرطكبة 
كالرػػرارة كتلهػػؿ العنااػػر المعدنيػػة بسػػبب الاػػدأ كتلػػؼ التكاػػيلت الههربائيػػة بسػػبب الرطكبػػة أك 

 الررارة أك العمر اصيتراكا.
ا تع يدان ًػك تلهػؿ الهيهػؿ العػاـ للمبنػى بسػبب الرطكبػة التػا تلرػؽ كمف أخطر ال عيكب كأهرًر

 الكرر بهاية أجزاء المبنى كمراي ه، كتؤرر الرطكبة رتى  لى الارة العامة.
كرتػػػى ص تتفػػػا ـ ًػػػذا العيػػػكب كالمشػػػاهؿ صبػػػد مػػػف إجػػػراء الاػػػيانة الدكريػػػة كالشػػػاملة للمبنػػػى 

 ا:المدرسا كالتا تتـ  لى  دة مرارؿ ً
فحص وااستقصاء: -1 ة ا  مرح

ال ياـ بي ماؿ المتابعة كالملرظػة المسػتمرة للمبنػى كتجهيزاتػه كمراي ػه مػف  بػؿ إدارة المدرسػة 
للتعػرؼ  لػى الت يػرات التػا  ػد ترػدث كترديػػد اأ طػاؿ البسػيطة التػا يمهػف إاػلرها بمعػػريتهـ. 

يزيػػد مػػف هفػػاءة أداء الاػػيانة كمػػف خػػلؿ ًػػذا المررلػػة يػػتـ التعػػرؼ  لػػى الخلػػؿ  بػػؿ تفا مػػه ممػػا 
 كت ليؿ التهاليؼ.

وقائية: -2 ة ا صيا  ا
ال يػػاـ بي مػػاؿ الاػػيانة بشػػهؿ دكرم لهػػؿ أجػػزاء المبنػػى كمراي ػػه للت ليػػؿ مػػف ك ػػكع أم أ طػػاؿ 
ا يا ال الب تعتمد  لى نتائ  المررلة اأكلى )أ ماؿ الفرػص كاصست اػاء( كتالبػان مػا  مفاجئة ًك

 ية ترت إشراؼ إدارة المدرسة.تتـ أ ماؿ الايانة الك ائ
ة اإصاحية: -3 صيا  ا

لػة أداء مهمتهػا مػع  ًا الايانة التػا تػتـ لػبعض اأجهػزة كالمرايػؽ التػا أاػبرت تيػر مًؤ
 انخفاض إنتاجيتها بشهؿ ملركظ.

كالايانة ا الرية منها ما يتـ ب شراؼ إدارة المدرسة كمنها ما يتطلب التنسيؽ مػع إدارات 
 تفا ـ العطؿ كتهكف له أكرار جانبية تؤرر  لى الهيهؿ العاـ للمبنى.التعليـ رتى ص ي

مدرس : ى ا مر سامة را  اأمن وا
اأمػػػف تايػػػة  ظمػػػى يرػػػرص الفػػػرد  لػػػى تر ي هػػػا كالكاػػػكؿ إليهػػػا، كاأمػػػف  هػػػس الخػػػكؼ، 

 (.5كذهرت بهذا المعنى يا ال رآف الهريـ }كآمنهـ مف خكؼ{ )سكرة  ريش، اةية 
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ه "إرساس الفرد كالجما ة البشرية ب شباع دكايعها العككية كالنفسػية ك لػى كيعرؼ اأمف بين
 متهػػا دايػػع اأمػػف بمظهريػػه المػػادم هالمسػػهف الػػدائـ المسػػت ر كالػػرزؽ الجػػارم كالتكايػػؽ مػػع ال يػػر، 
ك ما يمهف أف يعبر  نه بلفػظ  كالدكايع النفسية المتمرلة يا ا تراؼ المجتمع كدكرا كمهانته ييه، ًك

 (.11: ًػ1436العامة، ريث تسير رياة المجتمع يا ًدكء نسبا. )النعيرم،  السهينة
أما السلمة بمفهكمها العاـ ي نها تعنا أف يهكف ا نساف آمنان يا هؿ ما يتعلػؽ برياتػه سػكاء 
ػذا مػا يؤهػدا  ذا أ اى ما يسعى إليػه أم يػرد ًك  لى المستكل الفردم أك اأسرم أك المجتمعا، ًك

 كله: "مف أاب  آمنان يػا سػربه معػايى يػا بدنػه  نػدا  ػكت يكمػه يهينمػا ريػزت لػه رسكلنا الهريـ ب
ا" ) ـ: 2005)تر يػػػؽ: يريػػػد  بػػػدالعزيز الجنػػػدم، (. 300البخػػػارم، رػػػديث ر ػػػـ  ا مػػػاـالػػػدنيا برػػػذاييًر

80) 
كيعريها ال امػدم بينهػا "مجمك ػة مػف ا جػراءات التػا تتخػذ الشػهؿ ال ػانكنا كالتنظيمػا كتعػد 

مايػػة  نااػػر ا نتػػاج ككػػماف اسػػتمراريته، كأًمهػػا العناػػر البشػػرم الػػذم يعتبػػر الرػػركة أساسػػان لر
 (.20ق: 1434الر ي ية". )ال امدم، 

كيمهف أف تعرؼ بينها: الت ليؿ مف ا اابات كالخسائر الناتجة  ف اأ ماؿ تير المدركسة 
 (27ًػ: 1436مرؿ الركادث كالهكارث الطبيعية. )النعيرم، 

بػػيف اأمػػف كالسػػلمة تريػػزة يطريػػة يػػا ا نسػػاف منػػذ ال ػػدـ رتػػـ تفػػاكت آلياتػػه كيمهػػف ال ػػكؿ 
جراءاته التا اتخذًا يا ًذا الشيف.  كاج

كيكػػػػيؼ ال امػػػػدم "إف الشػػػػعكر بػػػػاأمف كالسػػػػلمة يعتبػػػػر جػػػػزءان مهمػػػػان مػػػػف العمليػػػػة التربكيػػػػة 
باأمف  ا دة  بالمدرسة، إذ يتر ؽ مف خللها إشباع الراجات البشرية، ريث شهلت راجة الشعكر

ًػـر ماسػػلك يػػا ترتيبػه لراجػػات ا نسػػاف، كالػذم أتػػى مباشػػرة بعػد الراجػػات الفسػػيكلكجية لإنسػػاف". 
 (5ًػ: 1434)ال امدم، 

كبػػػػذلؾ صبػػػػد كأف يشػػػػعر الفػػػػرد باأمػػػػاف كالسػػػػلمة يػػػػا المبنػػػػى الػػػػذم يرتػػػػادا، يػػػػذلؾ مػػػػف أًػػػػـ 
المدرسػػا مػػف أًػػـ مكااػػفاته همبنػػى متطلبػػات الفػػرد، كلػػذا يعػػد تر يػػؽ اأمػػاف كالسػػلمة يػػا المبنػػى 

 جيد.
 كلتر يػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػلمة كاأمػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػا المبنػػػػػػػػػػػى المدرسػػػػػػػػػػػا ينب ػػػػػػػػػػػا مرا ػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػا: 

 (75-73ـ: 2014)الزنفلا، 
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أف يهػػػكف المك ػػػع بعيػػػدان  ػػػف مخػػػاطر المػػػركر كمسػػػتكد ات المػػػكاد ال ابلػػػة للشػػػت اؿ كماػػػادر  -1
 التلكث مرؿ البرؾ كأماهف تجميع النفايات.

سكران مف هؿ اصتجاًات يكير خاكاية المدرسة كمنع دخػكؿ العػابريف إليهػا  أف يهكف للمبنى -2
 كيسا د  لى سلمة الطلب أرناء تكاجدًـ يا الفناء كالمل ب.

أف يهػػكف بػػالمبنى مػػداخؿ كمخػػارج مناسػػبة يػػا العػػدد كالرجػػـ تسػػتخدـ همخػػارج كمػػداخؿ  نػػد  -3
 لهزات اأركية.الطكارئ كالم ادرة السريعة للمبنى يا راصت الرريؽ أك ا

أف تهػػكف الجػػدراف كاأ مػػدة كاأسػػ ؼ مػػف مػػكاد م اكمػػة للنػػار كأف تتػػكير بػػالمبنى أجهػػزة إنػػذار  -4
 للررائؽ كمعدات ا طفاء.

 أف يرا ى يا أساسات المبنى م اكمة الهزات اأركية )الزصزؿ(. -5
 اصبتعاد  ف ا كايات كالتعديلت تير المدركسة دراسة د ي ة للمبنى المدرسا. -6
 التيهد مف  دـ كجكد تاد ات أك تش  ات مف ريف ةخر. -7

( يػػا متطلبػػات اأمػػف كالسػػلمة يػػا المبنػػى المدرسػػا مػػا 30ًػػػ: 1436كيكػػيؼ )النعيػػرم، 
 يلا:
التيهػػد مػػف سػػلمة التكاػػيلت الههربائيػػة بريػػث تػػكير السػػلمة  نػػد اللعػػب كأك ػػات الرارػػة أك  -1

 ا. ند ردكث خلؿ يا ت ذية المبنى بالتيار الههربائ
ا يػػا رػػاصت  -2 تف ّػػد مسػػاند السػػللـ مػػف رػػيف ةخػػر كالتيهػػد مػػف متانتهػػا لتفػػادم ك ك هػػا أك هسػػًر

 اصزدراـ، كهذلؾ كجكد مكانع يا الشبابيؾ كخااة يا اأدكار العليا.
ككع اشتراطات أمف كسلمة خااة بالمل ب كالمعامؿ كالم اػؼ كاأرػاث المدرسػا، تعلػؽ  -3

 نات كيا مهاف بارز يمهف للطلب اصطلع  ليها بسهكلة.ًذا اصشتراطات يا لكرة ا  ل
تك يػػة الطػػلب كالمعلمػػيف كالعػػامليف بػػالمبنى بلليػػات اأمػػف كالسػػلمة مػػف رػػيف ةخػػر كآليػػات  -4

 ا خلء كراصت الطكارئ.
 كيكيؼ البارث:

متابعػػة دكرات الميػػاا كالمػػراريض مػػف ريػػث سػػلمة الشػػبهة كالنظايػػة المسػػتمرة لتػػكيير سػػلمة  -1
 لب مف اأمراض.الط

تف ػػد ميػػاا الشػػرب مػػف رػػيف ةخػػر كالتيهػػد مػػف سػػلمتها كنظايتهػػا كن ائهػػا كخلّكًػػا مػػف مسػػببات  -2
 اأمراض هالبهتريا كالفيركسات.
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تػػػكير مسػػػارات خكػػػراء مػػػف النباتػػػات كاأشػػػجار تػػػكير الظػػػؿ كترمػػػا مػػػف اػػػدمات الشػػػمس،  -3
 كتكير اأهسجيف، كتعمؿ همادات للرياح.

ى  مر مدرس :تقويم ا  ا
ي اػػد بػػػالت كيـ العمليػػػة التشخياػػػية المسػػػتمرة للك ػػكؼ  لػػػى مػػػدل ملءمػػػة المبنػػػى المدرسػػػا 
لتنفيػػذ العمليػػة التعليميػػة بالشػػهؿ المطلػػكب، كالتعػػرؼ  لػػى مػػكاطف الخلػػؿ كالع بػػات كمراكلػػة إيجػػاد 

ا )الهرلكؿ لها، ك  نداكم، يمهف تلخيص مؤشرات ت كيـ المبنى المدرسا  لى النرك التالا هما ذهًر
 (:278-277ـ: 2009

 مك ع المدرسة كملءمته للعملية التعليمية، كسهكلة الكاكؿ إليه. -1
 المظهر الجمالا للمبنى كايانته. -2
ـ. -3  مسارة المبنى، كتهكيته، كمناسبته أ داد الطلبة كأ ماًر
 الرية رجرات الدراسة كال ا ات، كتيريرها تيريران مناسبان. -4
 لمنه  المدرسا كأتراكه التربكية.مدل كياء المبنى بارتياجات ا -5
 مدل تكاير رجرات اأنشطة التربكية كتكظيفها. -6
ـ مف العامليف. -7  مدل تكاير رجرات المعلميف، كالهيئة ا دارية، كتيًر
ـ لل يػػػاـ باأنشػػػطة  -8 اػػػلرية ينػػػاء المدرسػػػة كمػػػدل اتسػػػا ه يػػػا كػػػكء أ ػػػداد الطلبػػػة كأ مػػػاًر

 التربكية المختلفة.
 بالمدرسة. مدل تكاير ردي ة خكراء -9
 مدل تكاير مسارات مرنة للعمؿ الفردم، كالجما ات الا يرة، كل اء الجما ات الهبيرة. -10
تػػكاير كسػػائؿ اأمػػاف بالمدرسػػة، كبخااػػة طػػرؽ الاػػعكد كالنػػزكؿ، مػػف خػػلؿ سػػللـ المبنػػى  -11

 كمداخله المتعددة.
 مدل تكاير المختبرات، كملءمة تجهيزاتها، كتنك ها. -12
 ات، طلئها كايانتها.تكاير الم ا د، كالسبكر  -13
 سهكلة اصتااؿ بيف كردات المبنى كتيمينه. -14
 ا كاءة كالتهكية كالنظاية. -15
 نظايته، كتعاملته.مف ريث  ام اؼ المدرسالمدل تكاير  -16
 الرتيه، كتجهيزاته.مف ريث  امسرح المدرسالمدل تكاير  -17
 .كتكير الهتب بها، كتنكع م تنياتها، تجهيزاتهامف ريث ة يمهتبة المدرسالمدل تكاير  -18
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 هراية الفاكؿ. -19
 تكظيؼ أماهف الدراسة المختلفة تكظيفان يسهـ يا ترسيف نك ية تعليـ الطلبة. -20

إف هػػؿ مػػا تػػـ  ركػػه يػػا ًػػذا المبرػػث رػػكؿ المبنػػى المدرسػػا كهػػؿ مػػا يتعلػػؽ بػػه مػػف ريػػث 
طر ػت المفهكـ كاأنكاع كالمكاافات كالشركط كالاعكبات كمتطلبات اأمػف كالسػلمة ك الاػيانة ت

لنػػػكع معػػػيف مػػػف المبػػػانا دكف تيػػػرا، أم المبنػػػى الػػػذم سػػػتنفذ ييػػػه العمليػػػة التربكيػػػة التعليميػػػة بهػػػؿ 
ا؛ أف المبنػػى المدرسػا يعتبػػر الك ػاء الػذم يكػػـ هػؿ  نااػػر العمليػة التعليميػػة  مرارلهػا ك نااػًر

 التا سيتناكلها المبرث الرانا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 : العملية التعليميةامبحث الثا ي

 يد  تم
 يمية تع ية ا عم وم ا  مف

 عم فرق رين ا يميةا تع ية ا عم ترروية وا  ية ا

 يمية تع ية ا عم  مراحل ا

 م تع يم وا تع عاقة رين ا  ا

  ر يميةا تع ية ا عم  :ائز اأساسية 
م. - مع  ا
م. - متع  ا
ج. - م  ا
رارعة. - تاذية ا  ا
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يد:  تم

يهمػػف دكر العمليػػة التعليميػػة يػػا تيًيػػؿ أجيػػاؿ متطػػكرة  ػػادرة  لػػى العطػػاء، ت سػػه ـ يػػا تنميػػة 
المجتمػػػع كتطػػػػكيرا، كسػػػيراكؿ البارػػػػث يػػػا ًػػػػذا الجػػػزء تنػػػػاكؿ مفهػػػـك العمليػػػػة التعليميػػػة كمرارلهػػػػا 

ا اأساسية، كهؿ ما له   بالعمليػة التعليميػة التػا تنفػذ يػا المبنػى المدرسػا الػذم تػـ  ل ػةك نااًر
 تناكله يا المبرث اأكؿ.
يمية: تع ية ا عم وم ا  مف

تتكػػػمف العمليػػػة التعليميػػػة التربكيػػػة هايػػػة العلػػػـك كالسػػػلكهيات كاأخل يػػػات كال ػػػيـ كالمكاًػػػب 
كالخبػػػرات التػػػا يسػػػتطيع الطالػػػب الراػػػكؿ  ليهػػػا مػػػف أم مؤسسػػػة تعليميػػػة تربكيػػػة، سػػػكاء هانػػػت 

مراهز ر ايية، كتتفاكت راػيلة الطالػب مػف المعلكمػات كالخبػرات  أكمدارس أك هليات أك جامعات 
 (11ـ: 0558تبعان لميكله ك درته  لى امتااص هؿ ما ي دـ له مف ًذا المؤسسات. ) طاطرة، 

ي اد بالعملية التعليمية رسـ كترديد الم ررات التا ينب ا اتبا ها يا تكجيه نشاط الطلب ك 
ػا  ل ػة ت ػكـ بػيف طػرييف، أكلهمػا  كسلكههـ لتر يػؽ نتػائ  مرػددة خػلؿ يتػرة نمػك معينػة، كبا تباًر

ي كـ بدكر النا ؿ للخدمات التعليمية، ريث ي ػـك الذم  الطالب، كي كـ بدكر العامؿ، كرانيهما المعلـ
، أمػػا متطلبػػػات كالمهمػػػةة عالمعلمػػكف بتػػػدريب الطلبػػة الػػػذيف يعملػػكف  لػػػى است اػػاء المعريػػػة الكاسػػ

أف ي ـك الطالب بما يدؿ  لى أنه ر ؽ ما ترجكا المدرسة منػه. )رمػداف،  التخرج مف المدرسة يها
 (193ـ: 2000

كتعػػرؼ العمليػػة التعليميػػة بينهػػا اأًػػداؼ التعليميػػة التػػا تسػػعى المدرسػػة إلػػى تر ي هػػا، كمػػف 
الطبيعػػا أف لهػػػؿ مررلػػػة أك نػػػكع مػػػف الػػػتعلـ أًدايػػػه التػػا تتفػػػؽ مػػػع ارتياجػػػات المجتمػػػع مػػػف جهػػػة 

 (75ـ: 2008ميف مف جهة أخرل. ) فيفا، ك درات المتعل
التػا  ،ي اد بالعملية التعليمية ا جراءات كالنشاطات التا تردث داخؿ الفاػؿ الدراسػاهما 

 تهػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى إهسػػػػػػػػػاب المتعلمػػػػػػػػػيف معريػػػػػػػػػة نظريػػػػػػػػػة أك مهػػػػػػػػػارة  مليػػػػػػػػػة أك اتجاًػػػػػػػػػات إيجابيػػػػػػػػػة. 
 (33ـ: 2014)اكال ، 

التػا ي ػـك بهػا المعلػـ داخػؿ تريػة الاػؼ  هما تعرؼ أيكان بينها:  ملية تنظيمية لإجػراءات
كخااػػػة  نػػػد  ركػػػه للمػػػادة الدراسػػػية كتسلسػػػله يػػػا شػػػررها، كبمعنػػػى آخػػػر يهػػػـ يػػػركف أف العمليػػػة 

ا إص  ملية تنظيـ لمرتكل المادة المدركسة. )دركزة،  ًر  (44ـ: 0555التعليمية ما ًا يا جًك
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 ػػف المػػدرس ك ػػف التلميػػذ  ك ريهػػا )دريػػ ( بينهػػا مجمك ػػة مػػف المكا ػػؼ كاأنشػػطة الاػػادرة
كلهنها ترتبط بهيفية منط ية كتتعا ب بهيفية منتظمة إلى الرد الذم يمهننا أف نتنبي بردكرها أريانان. 

 (.195ـ: 1991)دري ، 
كيمهػف تعريفهػػا بينهػا هػػؿ ا جػراءات كاأنشػػطة كالبػػرام  التػا ترػػدث داخػؿ الفاػػؿ الدراسػػا، 

باشػػػران مػػػف أجػػػؿ إهسػػػاب الطػػػلب معػػػارؼ جديػػػدة كمهػػػارات كتشػػػرؼ  ليهػػػا إدارة المدرسػػػة إشػػػرايان م
 كخبرات نظرية ك ملية أرناء تكاجدًـ بالمدرسة.

( أف العمليػػة التعليميػػة أاػػبرت تجمػػع بػػيف المعلػػـ كالمػػتعلـ 79ـ: 1997كذهػػر )الماػػراتا، 
يا جميع المكا ؼ التعليمية، يهذا التفا ؿ يترؾ يا شخاية المتعلـ خبػرات جديػدة، ريػث يهتسػب 

ػػك يػػرل نفسػػه ك ػػد أسػػهـ باػػكرة يعالػػة ا لمعريػػة، كيتػػرؾ هػػذلؾ يػػا شخاػػية المعلػػـ آرػػاران إيجابيػػة، ًك
 كمركية يا يت  آياؽ مف التيمؿ كالنمك يا شخاية المتعلـ.

يمية: تع ية ا عم ترروية وا ية ا عم فرق رين ا  ا

 ؼ اأسػػػاليب العمليػػػة التربكيػػػة: ًػػػا  مليػػػة تنميػػػة متهاملػػػة لهايػػػة  ػػػكل كملهػػػات الفػػػرد، بمختلػػػ
ػػػا تشػػػمؿ جميػػػع جكانػػػب شخاػػػيته  كالطػػػرؽ ليهػػػكف سػػػعيدان ك كػػػكان اػػػالران يػػػا مجتمعػػػه، ًك

 الركرية كالع لية كالخل ية كاصجتما ية كالكجدانية كالجمالية كالبدنية.
 بمعنى أف العملية التربكية تشمؿ هؿ ما يتعلؽ بسلكهيات الطالب كاتجاًاته كاص تزاز بالنفس.

  التعليمية: جزء مف العملية التربكية الهاملة ًديها تنمية   ؿ الفرد كتمهينه مف اهتساب العملية
 المعرية كالمهارات اللزمة لرياته كدرايته بعلـ ما أك يف ما أك ررية أك مهنة ما كنرك ذلؾ.

بمعنػػى أف العمليػػة التعليميػػة تشػػمؿ هػػؿ مػػا يتعلػػؽ بالػػدركس كالمػػذاهرة كتراػػيؿ درجػػات كأداء 
 ت كامترانات.كاجبا

ًػػػذا يتكػػػ  أف  مليػػػة التربيػػػة أهرػػػر كأكسػػػع شػػػمكلية مػػػف  مليػػػة التعلػػػيـ، إذ أف ًػػػدؼ  ك لػػػى
ف يػا المجتمػع أ كػاء  التربية يتجػه إلػى تنميػة كاػ ؿ جميػع جكانػب الشخاػية ا نسػانية بمػا يهػكت

 االريف ذكم مكاًب ك درات كخبرات كهفاءات جيدة، سعداء ذكك نظرة إيجابية للرياة.
التعليـ إذا زالت  نها السمة التربكيػة أاػبرت مجػرد رشػك كتهػدس لمعلكمػات ص   ميةكلهف 

نػػػا تظهػػػر  تفيػػػد يػػػا تشػػػهيؿ الشخاػػػية أك تعػػػديؿ اتجاًاتهػػػا بالشػػػهؿ ا يجػػػابا المرتػػػكب منهػػػا، ًك
 الراجة إلى )المربا الهامؿ( الذم يمهنه ال ياـ بعملية التربية كالتعليـ معان.
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يمية: تع ية ا عم  (14ـ: 1991)الدري ،  مراحل ا

مررلة التنظيـ: كييها يتـ ترديد ال ايات العامة كالخااة كاختيار الكسائؿ التا تسا د  -1
  لى يهـ الدركس كزيادة نسبة الترايؿ.

إجػػػػػراءات اختيػػػػػار المنػػػػػاً  كطػػػػػرؽ التػػػػػدريس كالتكجيػػػػػه التربػػػػػكم  مررلػػػػة التػػػػػدخؿ: كتشػػػػػمؿ -0
 كاستخداـ الكسائؿ المسا دة.

ل ياس: كتشمؿ اختيار طري ة ال ياس، ك دد مرات ال ياس، كاج داد مررلة ترديد كسائؿ ا -3
 مكا يد اصختبارات ل ياس الترايؿ.

 مررلة الت كيـ: م ارنة ما تـ تنفيذا ك يست  ملياته مع اأًداؼ المرددة مسب ان. -4

م: تع يم وا تع عاقة رين ا  ا
كػيرا كتسػهيؿ راػكله  لػى التعليـ: ًك نشاط تكاالا يهدؼ إلى إرارة المتعلـ )الطالػب( كتر ( أ

المعريػػة  ػػف طريػػؽ انت ػػاؿ الخبػػرات كالمعلكمػػات كالمعػػارؼ مػػف ذًػػف المعلػػـ إلػػى ذًػػف المػػتعلـ، 
 ك ملية اصنت اؿ ًذا يمهف أف نسميها التدريس.

الػػتعلـ: ًػػػك  مليػػة سػػػيهكلكجية   ليػػػة داخليػػة تػػػتـ داخػػؿ المػػػتعلـ نتيجػػػة للمريػػرات المريطػػػة بػػػه  ( ب
ػػػك نظػػػاـ كاصسػػػتعدادات المكجػػػكدة  ػػػك الت يػػػر يػػػا سػػػلكؾ الفػػػرد النػػػات   ػػػف اسػػػترارة، ًك لديػػػه، ًك

شخاػػا يػػرتبط بػػالمتعلـ )أم  مػػػؿ شخاػػا للمػػتعلـ(، يػػالمتعلـ ًنػػػا ًديػػه الػػتعلـ  ػػف طريػػػؽ 
البرػػػث  ػػػف اأدكات المناسػػػبة التػػػا تر ػػػؽ لػػػػه الػػػتعلـ مػػػف خػػػلؿ المػػػدارس كالمعاًػػػد كالهتػػػػب 

ا، أم يمهف ال كؿ بي  ف التعلـ له  ل ة كطيدة بعملية التعليـ.كا نترنت كالتدريب كتيًر
 –يػتعلـ الشػاء  –كيعرؼ هكيراف التعليـ بينه "تيرير يا شخص آخر كجعله ذا  لػـ بالشػاء 

يال ادر ين ؿ المعرية، كاةخركف ست بلكنها، يهك ي ـك بعمػؿ أك نشػاط ، كاةخػركف ي لػدكف كيػرددكف 
 (37ـ: 2001مف بعدا" )هكيراف، 
يعتبػػر ت ليػػدم ككػػيؽ جػػدان، ي تاػػر  لػػى مرسػػؿ )المعلػػـ( كمسػػت بؿ )المػػتعلـ( إف ًػػذا التعلػػيـ 

رشػاد مػف المعلػـ ليهػكف  دكف ترؾ يراة للمتعلـ للمشػارهة يػا تل ػا المعػارؼ كاسػتنباطها بتكجيػه كاج
 المعلـ كسيطان بيف المتعلـ كالمرتكل التعليما المراد اهتسابه.
لكمػػػات إلػػػى التلميػػػذ هانت ػػػاؿ الن ػػػكد مػػػف كمػػػف الخطػػػي ا تاػػػار كظيفػػػة التعلػػػيـ  لػػػى ن ػػػؿ المع

شخص ةخر، أك هعل ة المفتاح بماباح يا دائرة ههربائية، هما أنه ص يمهف يهػـ كظيفػة التعلػيـ 
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يالتعليـ ص يمهف ردكره مف تيػر أف يهػكف ًنػاؾ تعلػـ؛ أف  –التعلـ  -دكف معرية  ل ته بانكا 
يجػػابا دكف التعلػػيـ. التعلػػيـ مكجػػه أساسػػان للػػتعلـ، كيػػا الم ابػػؿ ص يم هػػف تك ػػع رػػدكث تعلػػـ نػػاج  كاج

 (.94ـ: 2005)جابر، 
كيكػيؼ جػػابر أف "التعلػيـ نشػػاط مػف أجػػؿ الػتعلـ، مػػف أجػؿ  يػػادة التلميػذ للمشػػارهة النشػػطة 
كالفا لػػة يػػا تشػػهيؿ الػػدركس بمػػا يسػػا د يػػا رػػدكث الػػتعلـ، ييتجسػػد بػػذلؾ نشػػاط المعلػػـ )التعلػػيـ( 

 (96ـ: 2005كنا  ملن تربكيان نك يان كمميزان" )جابر، بنشاط التلميذ )التعلـ( ليه
ا، يػالمعلـ ي ػـك  ك لى ًذا يمهف ال كؿ بيف التعلـ كالتعلػيـ  مليػة كارػدة مترابطػة يػا  نااػًر
بعمليات تعليمية، كالمتعلـ ي كـ بعمليات تعلمية نتيجة للعمليات التعليمية التا مف خللها يتـ ت كيـ 

 مليات التعليمية التا  اـ بها المعلـ.ما تعلمه المتعلـ مف الع
 ( بيف ظاًرة التعلـ كظاًرة التعليـ يي كؿ:13ـ: 1991كيفرؽ )الدري ، 

التعلـ )الترايؿ(: كي اد به العملية التا يدرؾ الفرد بها مككك ان مػا كيتفا ػؿ معػه، أم  -
 ػف ركػى  ملية يتـ بها اهتساب المعلكمػات كالمهػارات كتطػكير اصتجاًػات، يت بلػه الفػرد 

 كطكا ية ك ف رتبة يا التطكير.
التعلػػػيـ )التػػػدريس(: كي اػػػد بػػػه نشػػػاط تكااػػػلا يهػػػدؼ إلػػػى إرػػػارة الػػػتعلـ كترفيػػػز كتسػػػهيؿ  -

 راكله كينفذ ًذا النشاط بشهؿ م اكد كمنظـ.
( بينه ص يمهػف ككػع يكااػؿ نهائيػة بػيف التعلػيـ كالػتعلـ، إذ 13ـ: 1991كيكيؼ )الدري ، 
مكا ؼ كاأرداث المع لنة كالمخططة لتمهيد كتعزيز التعليـ كتنشيطه لدل أف التعليـ ًك مجمك ة ال

 ا نساف.
( التعلػػيـ بينػػه "تنظػػيـ كترتيػػب كتهيئػػة جميػػع الشػػركط التػػا تتعلػػؽ ـ2001كيعػػرؼ )الزبيػػدم، 

بعمليػػة الػػتعلـ، سػػكاء تلػػؾ الشػػركط التػػا تتاػػؿ بػػالمتعلـ كخبراتػػه كاسػػتعداداته كدايعيتػػه أـ تلػػؾ التػػا 
 ئة المريطة بالمتعلـ يا أرناء ردكث  ملية التعلـ".تشهؿ البي

ػا كػمف  مليػة 52ـ: 1998)الدكيؾ،  كي كؿ ( إف هلن مف  مليتا التعليـ كالػتعلـ يػتـ إنجاًز
أشمؿ ًا  ملية التربيػة التػا ت عنتػى بمختلػؼ جكانػب شخاػية المػتعلـ الع ليػة كالجسػمية كالعاطفيػة 

راته كخبراته كمعلكماتػه كميكلػه كاتجاًاتػه، كتشػمؿ  مليػة كاصجتما ية  ف طريؽ تنمية  دراته كمها
التربيػػة ًػػذا التكجيػػه كالتعػػديؿ كالتركيػػؿ كالت ييػػر يػػا سػػلكؾ المػػتعلـ ليهػػكف يػػا جميػػع مرارػػؿ رياتػػه 

  ككان يعاصن م تدران نايعان منتفعان يا مجتمعه الذم يعيش ييه.
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يمية: تع ية ا عم ائز اأساسية  ر  ا
همػػا أشػػرنا سػػلفان ًػػا هػػؿ ا جػػراءات كالنشػػاطات التػػا تنفيػػذ داخػػؿ الفاػػؿ  العمليػػة التعليميػػة

الدراسا بالمبنى المدرسا، كص يمهف أف تنفيذ ًذا العملية بالشهؿ الاري  إص إذا تػكيرت لهػا  ػدة 
 ائز أًمهما:ره

 الت ذية الراجعة. –المنه   –المتعلـ  –المعلـ 
ى يزة اأو ر ما مع  : ا

 ناار العملية التعليميػة، كيعتبػر مرػكران أساسػيان يػا منظكمػة التعلػيـ، إذ يعد المعلـ مف أًـ 
أف مستكل المؤسسة التعليمية كمدل نجارها كتر ي ها أًدايها يتك ؼ  لى المعلـ، ريػث يسػتطيع 
بخبراته كهفاءته أف يبّسط المادة الدراسية  لى يهر المتعلـ، كيعتبر المعلـ ًك المعد للمتعلـ إ دادان 

 ان للمست بؿ.سليم
كالمعلـ ًك الخبير الذم كظفه المجتمع لتر يؽ أتراكه التربكية. يهك مف جهة ال ػّيـ اأمػيف 
 لى تراره الر ايا، كمف جهة أخرل العامؿ اأهبر  لى تجديد ًػذا التػراث كتعزيػزا، كمهػـ جػدان يػا 

 (.120ـ: 2001 ملية التربية. )الزبيدم، 
ء تكاجػػد التلميػػذ بالمدرسػػة، كيرا بػػه كيكجهػػه كييخػػذ بيػػدا أرنػػاء كي ػػـك المعلػػـ بػػدكر الكالػػديف أرنػػا

 يترة نمك الع ؿ كالركاس كالجسد.
كالمعلـ ًػك المسػيطر  لػى أجػكاء الاػؼ الدراسػا، كالمسػؤكؿ اأكؿ  مػا يرػدث يػا داخلػه، 
ػػك الػػذم يرػػرؾ دكايػػع الطػػلب كيسػػا دًـ  لػػى تشػػهيؿ اتجاًػػاتهـ مػػف خػػلؿ أسػػاليبه التعليميػػة  ًك

، كيعد أيكان العامؿ اأساسا كالراسـ يا مدل ت دـ كيا لية  ملية التعليـ داخؿ الاػؼ، المختلفة
رتػػـ مػػا كاػػؿ إليػػه الت ػػدـ التهنكلػػكجا مػػف ابتهػػارات كمػػا  دمتػػه التربيػػة مػػف مسػػتردرات يػػا  مليػػة 

 التربية.
ػا كيعتبر المعلـ أهبر مدخؿ بعػد الطػلب، كتهمػف أًميػة المعلػـ يػا  للعملية التعليميػة كأخطًر

 أنػػػػػػػػه يرػػػػػػػػدد نك يػػػػػػػػة التعلػػػػػػػػيـ كاتجاًاتػػػػػػػػه، كبالتػػػػػػػػالا نك يػػػػػػػػة مسػػػػػػػػت بؿ اأجيػػػػػػػػاؿ كريػػػػػػػػاة اأمػػػػػػػػة. 
 (.1ـ: 1982) فيفا، 

كللمعلـ دكر اجتما ا يهك ال ائـ  لى التنظيـ كالمشرؼ  لى الخبرة المربية، هما أف لػه دكر 
ادة النمك كتعديؿ السلكؾ كترسينه، يهك يربػا الشخاػية يا ن ؿ الخبرة كالمعرية التا تؤدم إلى زي

 (14ـ: 2008ا نسانية. )الايفا، 
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كي كؿ الدهتكر  مر التكما الشيبانا  ف المعلـ بينه: " نار را  ادر  لى التيرير كالتيرر 
بب يػػة العنااػػر اأخػػرل، كلػػه الػػدكر ال يػػادم كالتػػكجيها يػػا العمليػػة التربكيػػة، يػػل يمهػػف أف ياػػل  

رػػاؿ المعلػػـ يػػا جميػػع أكجهػػه )دينػػان كخل ػػان ك لمػػان،   ت اػػل  التعلػػيـ كص المك ػػؼ التعليمػػا إص إذا أ   رػػاؿ
 (34ـ: 2014كر اية، كاج دادان ينيان، كتربكيان كشخايان(". )اكال ، 

كللمعلػػػـ دكر أساسػػػا كيعػػػاؿ يػػػا العمليػػػة التعليميػػػة، إذ يسػػػتطيع بخبراتػػػه كهفاءتػػػه أف يبسػػػط 
 هر المتعلـ، كيعتبر المعلـ ًك المعد للمتعلـ إ دادان سليمان للمست بؿ.المادة الدراسية  لى ي

 ( أف للمعلـ أًمية تميزا  ف أ رانه يا الجكانب التالية:130ـ: 2005كذهر )الرميكا، 
 تمريؿ دكرة ال دكة. -1
 التفا ؿ كالمركنة. -2
 مرا اة الفركؽ الفردية. -3
 التيرر تير المباشر. -4

م: مع  إ داد ا
 ـ راليػػػػػػػان يػػػػػػػا هليػػػػػػػات التربيػػػػػػػة يػػػػػػػا رػػػػػػػلث جكانػػػػػػػب ًػػػػػػػا همػػػػػػػا ذهرتهػػػػػػػا يػػػػػػػتـ إ ػػػػػػػداد المعلػػػػػػػ

 (:67ـ: 2011)الزينا، 
دداديم :  -1 ددب اأ را التػػا تعمػػؽ يهمػػه بالمػػادة الدراسػػية  ةتزكيػػد الطالػػب المعلػػـ بػػالمكاد الدراسػػيا

 كتمهنه مف مهاراتها كتكظيفها يا المكا ؼ التعليمية.
دد : -2 م ددب ا را فػػرد إلػػى ممارسػػة مهنػػة التعلػػيـ كيمتلػػؾ مػػف مجمك ػػة العمليػػات التػػا ت ػػكد ال ا

 خللها اأدكات التربكية.
ثقددا: :  -3 ددب ا را ا لمػػاـ بالمجػػاصت الكاسػػعة يػػا المعريػػة خػػارج التخاػػص يػػا شػػتى العلػػـك ا

ا نسػػانية كاصجتما يػػة كالتطبي يػػة بهػػدؼ إمػػداد المعلػػـ بر ايػػة  اػػرا كتمهنػػه مػػف الك ػػكؼ  لػػى 
 ائدة يا المجتمع.العناار الر ايية كالركارية الس

ريد: م ا مع   شروط ا
 ػػددان مػػف الشػػركط التػػا يػػرل أنهػػا ينب ػػا أف تتػػكير يػػا  (133ـ: 2005)الرميكػػا،  يػػذهر

 المعلـ الجيد منها:
 المستكل الجسما: التمتع بارة جيدة خالية مف العاًات. -1
 المستكل النفسا كالشخاا:  -2
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 يشعر بالمسؤكلية. (أ 
 ال درة  لى التكازف. (ب 
 العدؿ كالمكازنة بيف السمارة كالررية.ال درة  لى  (ج 
 المركنة كالرماس كالريكية. (د 
 ركح معنكية  الية. (ق 
 المستكل الفهرم كالمعريا: -3

 التي ف بيف ما ي ـك به مف  مؿ تربكم جزء مف برنام  تربكم شامؿ. (أ 
 التمهف مف المادة العلمية. (ب 
 ال درة  لى اصبتهار كالترليؿ المنط ا. (ج 
 المستكل اصجتما ا: -4

 ؿ دكر ال دكة.يتفع يستطيع (أ 
 يتجاكب. (ب 
 يمن  المتعلميف الررية. (ج 
 يررص  لى يهـ  كايا المتعلميف. (د 
 يهتـ بمشا ر المتعلميف. (ق 
 متكاكع كرييؽ بالمتعلميف. (ك 

م: مع  أدوار ا
 نػد تنفيػذ العمليػة التعليميػة صبػد أف يهػكف بعػدة أدكار أًمهػا مػا ذهػرا أرناء  ياـ المعلـ بعملػه 

 :(8ـ: 2006)هنعاف، 
 شخاية التلميذ مف جميع جكانبها. تربية -1
 متابعة اأرداث الجارية كاصستهشايات العلمية يا مجاؿ التخاص اأهاديما. -2
 تعديؿ المنه  يا معناا الكاسع، كترسينه كتطكيرا. -3
 است لؿ هؿ ماادر التعلـ يا بيئة التعلـ كالتعليـ ك دـ اص تاار  لى الهتاب المدرسا. -4
 التربكية يا هؿ مستكياتها لتاب  إدارة ديم راطية إنسانية. المساًمة يا تطكير ا دارة -5
 تنمية المجتمع المرلا كخدمته. -6
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(:  ػػػف اأدكار المشػػػترهة بػػػيف معظػػػـ المعلمػػػيف كالمكا ػػػؼ 189ـ: 2000كيكػػػيؼ )ربيػػػب، 
 التعليمية ما يلا:

 دكر الخبير يا يف التدريس. -1
 دكر ممرؿ يتـ المجتمع كالمهتـ بن ؿ ًذا ال يـ. -2
 المادة الدراسية. دكر خبير -3
 دكر الخبرم يا العل ات ا نسانية. -4
 دكر المسؤكؿ  ف النظاـ كممرؿ السلطة. -5
 دكر العامؿ يا ا ؿ النشاط المدرسا كالمهتـ بمشهلت التلميذ. -6
 دكر  ناة اصتااؿ بالجمهكرم كالمجتمع. -7
 دكر المتعلـ كالدارس. -8
 دكر ال ائـ باأ ماؿ المهتبية. -9

ترر م :  ا مع حديثة: خصائص ا  ية ا
 يا اةتا: (111-109ـ: 2012)السامرائا، كيلخاها البارث مف 

ػػادؼ  -1 اصلتػػزاـ الفطػػرم ب ػػكانيف كمتطلبػػات مهنػػة التػػدريس رتػػى يسػػتطيع إنتػػاج تعلػػيـ منػػتظـ ًك
 كمؤرر.

الرتبة الطبيعية يا التدريس كالتا إذا تكيرت ييه جعلته مربان لمككػك ه كتلميػذا منهمهػان يػا  -2
 يهران كشعكران ليس يا الفاؿ أك المدرسة يرسب، بؿ يا هؿ لرظة مف رياته.التدريس 

الذهاء المناسب الذم ص ي ؿ  ف المتكسط بريث يسا دا يا اياتة ال رارات التعليمية كاتخاذ  -3
ا جػػراءات المناسػػبة لمعالجػػة المشػػاهؿ الاػػفية ك يػػادة تلميػػذا نرػػك اأيكػػؿ بيسػػلكب مشػػكؽ 

 كيعاؿ.
 بخمسة أنكاع مف المعارؼ ًا:المعرية الهايية  -4

 معرية  امة تتمرؿ يا أساليب كمبادئ العلكـ المختلفة. (أ 
 معرية خااة بمكككع تدريسه. (ب 
معرية طرؽ ككسػائؿ التعلػيـ النظريػة كالعمليػة، كهػذلؾ طػرؽ إدارة الفاػؿ كالمرايظػة  لػى  (ج 

 النظاـ.
 ية.معرية التلميذ الذيف يدرسهـ مف النارية الفهرية كالنفسية كاصجتما  (د 
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 معرية ذاته، كذلؾ بالتعرؼ  لى مكاطف ال كة كالكعؼ ييه ك دراته العامة يا التدريس. (ق 
المهارة يا العل ات اصجتما ية مع هايػة أيػراد مجتمػع المدرسػة مػف تلميػذ ك ػامليف كمعلمػيف  -5

دارييف.  كاج
داريػيف كت -6 لميػذ الابر أرناء تعامله مع خليط مختلؼ اأًػكاء كالميػكؿ كالراجػات مػف زمػلء كاج

 كأكلياء أمكر.
 المككك ية كالعدؿ يا الرهـ كالمعاملة. -7
 المركنة كال درة  لى الت يير يا اأسلكب هلما لـز المك ؼ التعليما. -8
 المظهر العاـ المناسب بدكف إسفاؼ أك م اصة. -9
 الاكت الجلا المسمكع المت ير النبرة رسب متطلبات المك ؼ التعليما كطبيعته. -10
كرػػػكؽ، كدكد، دمػػػث الخلػػػؽ، متػػػيدب يػػػا ألفاظػػػه، متكاكػػػع الػػػنفس، مػػػترمس، مػػػرح، أمػػػيف، م -11

 يعترؼ بخطئه دكف مكاربة أك م الطة أك خجؿ.
ت  يرب و  سياسات ا :ا م وتدرير مع د إ داد ا ا    عع

 يا اةتا: (8ـ: 2006)هنعاف، ما رددا 
 إ داد هؿ معلما المدارس يا الجامعة. -1
 يتناسب مع خاكاية ًذا المررلة.إ داد هؿ معلـ مررلة إ دادان تخاايان  -2
 أف ياب  التدريب المستمر كاج ادة التدريب أمران إلزاميان. -3
 إدخاؿ مككك ات المعلكماتية كاستخداـ الت نيات يا مناً  إ داد المدرسيف. -4
 ترديد معايير  لمية كتربكية كارية كر ايية ملئمة صنت اء المعلميف. -5
كا المهنػا ك طائػه الػكظيفا كلػيس  لػى  ػدد سػنكات ا تماد سلـ رتبا لتر يػة المعلػـ رسػب نمػ -6

  مله ي ط، كاج طاء الركايز المادية كالمعنكية.
  إنشاء جمعيات كن ابات للمعلميف تطالب بر ك هـ كترؿ مشاهلهـ. -7

م:  مع ات ا  اترا
 كللمعلػػػػػػػػػػػـ اتجاًػػػػػػػػػػػات نرػػػػػػػػػػػك نفسػػػػػػػػػػػه كنرػػػػػػػػػػػك تلميػػػػػػػػػػػذ كهػػػػػػػػػػػذلؾ نرػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػنه  تناكلهػػػػػػػػػػػا 

 يا اةتا: (36ـ: 2014)اكال ، 



47 

اتجػػاا المعلػػـ نرػػك نفسػػه: يػػالمعلـ الكارػػؽ مػػف نفسػػه المسػػت بؿ لذاتػػه تالبػػان مػػا يهػػكف  ػػادران  لػػى  (أ 
 تر يؽ اتااؿ يعاؿ بينه كبيف تلميذا.

اتجاا المعلـ نرك تلميذا: يػالمعلـ الػذم يرػب تلميػذا كيميػؿ إلػى التعامػؿ معهػـ كيػؤمف ب يمػة  (ب 
ان بػػيف هػػؿ كارػػد مػػنهـ إنسػػاف يمهنػػه هػػؿ مػػنهـ كرػػؽ هػػؿ مػػنهـ يػػا النمػػك كالػػتعلـ، كيػػؤمف أيكػػ

 تكجيه  ملية اصتااؿ تكجيهان سليمان.
اتجاا المعلػـ نرػك مػنه  المدرسػة: ينب ػا أف يميػؿ المعلػـ إلػى مػنه  المدرسػة كمهكناتػه كيربػه  (ج 

 كيربها كيشعر بالسعادة يا  مله بالمدرسة كالتعليـ بها.
 لفعاليف:( ييذهر رمانية خاائص للمدرسيف ا11ـ: 2000أما )جابر، 

 الرماس. -1
 الدؼء كركح الد ابة. -2
 المكرك ية. -3
 التك عات العالية للنجاح. -4
 التشجيع كالمساندة. -5
 التكجه نرك العمؿ. -6
 التهيؼ كالمركنة. -7
 سعة المعرية. -8

ممػػػا سػػػبؽ يمهػػػف ال ػػػكؿ أف المعلػػػـ ًػػػك الكاجهػػػة اأكلػػػى يػػػا العمليػػػة التعليميػػػة، كيعتبػػػر دكرا 
ػػػك مػػػف  الشخاػػػيات التػػػا تػػػؤرر يػػػا الطفػػػؿ بكجػػػكدا لسػػػا ات طكيلػػػة يػػػا امتػػػدادان لػػػدكر اأبػػػكيف، ًك

المدرسػػة، اأمػػر الػػذم يرػػتـ  لػػى المسػػؤكليف يػػا  طػػاع التربيػػة كالتعلػػيـ اصًتمػػاـ بػػالمعلميف تػػيًيلن 
ـ الهبيػػر يػػا تربيػػة الػػنشء كتنػػكير   كلػػه  جػػلصن كت ػػديران؛ لػػدكًر كتػػدريبان كتطػػكيران كترفيػػزان كتهريمػػان كاج

، رداث سلكٍؾ طيٍب يستفيد منه المتعلـ كيفيد تيرا. بالمعارؼ كالعلـك  كاج
ية ثا يزة ا ر ما متع  : ا

تتكجػػػه إليػػػه  مليػػػة التعلػػػيـ كي ػػػان لخاائاػػػه المعرييػػػة ك يعػػػد المػػػتعلـ مرػػػكر العمليػػػة التعليميػػػة 
كالكجدانيػػػػػة كالفرديػػػػػة لترديػػػػػد كتنظػػػػػيـ العمليػػػػػة التعليميػػػػػة كترديػػػػػد اأًػػػػػداؼ المػػػػػراد تر ي هػػػػػا كبنػػػػػاء 

 التعليمية كتيليؼ الهتب كاختيار الكسائؿ التعليمية كطرائؽ التعليـ. المرتكيات
 ( أًـ الجكانب اأساسية يا طبيعة المتعلـ:135ـ: 2005كذهر )الرميض، 
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 النك : ًك  ملية تائية تردث ت يرات يا السلكؾ ا نسانا نتيجة لمرارؿ النمك المختلفة. -1
 اصستعدادات كال درات: -2

ة يػػا ا نسػػاف تػػدؿ  لػػى كجػػكد  ابليػػة الفػػرد للػػتعلـ إف تػػكيرت لػػه البيئػػة اصسػػتعداد ًػػك  ػػكة هامنػػ
 التعليمية المناسبة.

 أما ال درة يها هؿ ما يرتبط باأداء كما يسفر  نه.
الدكايع كالميكؿ:  امؿ كجدانا نزك ا يعمؿ  لى تنشيط الفرد كترديد كجهة سلكهه نرك تاية  -3

 يفطف إليها شعكريان أك ص شعكريان.
ا همية كليست نك ية.الفرك  -4  ؽ الفردية: ًا التمايز يا مستكل ال درات بيف اأيراد، ًك

م: متع   سمات ا
ػػػػػك يتل ػػػػػى المعريػػػػػة كالعلػػػػػـ  مػػػػػا ذهرتػػػػػه  بعػػػػػدة سػػػػػمات أًمهػػػػػا ،صبػػػػػد أف يتاػػػػػؼ المػػػػػتعلـ، ًك

 :(38-37ـ: 2014)اكال ، 
 زمػاـ أمػرا يػا الهػؿ  السمة اأكلى: أف ص يتهبر  لى العلـ كص يتلمر  لى المعلـ، بؿ يل ا إليه

كالتفاػػػيؿ، كيػػػذ ف لناػػػيرته إذ ػػػاف المػػػريض الجاًػػػؿ للطبيػػػب المر ػػػؼ الرػػػاذؽ، كينب ػػػا أف 
 يتكاكع لمعلمه كيطلب الركاب كالشرؼ يا خدمته.

  السمة الرانية: أف يرتـر الخائض يا العلـ مبدأ ا ا اء، سكاء هػاف مػا خػاض ييػه مػف  لػـك
 الدنيا أك  لـك اةخرة.

  الرالرػػة: أف ص يػػدع ينػػان مػػف العلػػكـ المرمػػكدة كص نك ػػان مػػف أنكا هػػا إص كينظػػر إليػػه نظػػران السػػمة
ص اشػت ؿ بػاأًـ منػه  يطلع به  لى م اػدا كتايتػه، رػـ إف سػا دا العمػر طلػب التبّرػر ييػه، كاج

 كاستكياا كتطرؼ  ف الب ية، ي ف العلـك بعكها مرتبط ببعض.
 ف ينػػكف العلػػـ ديعػػة كارػػدة، بػػؿ يرا ػػا الترتيػػب كيبػػدأ السػػمة الرابعػػة: أف ص يخػػكض يػػا يػػف مػػ

 باأًـ، ي ف العمر إذا هاف ص يتسع لجميع العلكـ تالبان، يالرـز أف ييخذ مف هؿ شاء أرسنه.
   السمة الخامسة: أف ص يخكض يا يف رتى يستكيا الذم  بله، ي ف العلكـ مرتبة بعكها يفت

 طريؽ بعض.
  الػػذم بػػه يػػدرؾ أشػػرؼ العلػػـك كأنػػه ينػػاؿ بػػذلؾ شػػرؼ الرمػػرة السػػمة السادسػػة: أف يعػػرؼ السػػبب

  كشرؼ كرا ة الدليؿ ك كته.
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م تمام ا متا م رما يتع  :ع
إف إرػارة اًتمػاـ المػتعلـ بمػا يتعلمػه تعػد مػف أًػـ العكامػؿ التػا  (38ـ: 2014)اكال ، ترل 

تػػديع بػػػه إلػػػى النشػػاط التربػػػكم كت ريػػػه با  بػػػاؿ  لػػى الػػػدرس كالمدرسػػػة كاصنتفػػاع منهػػػا بي اػػػى مػػػا 
يمهػػف. همػػا أنهػػا تسػػّرع بػػه لتر يػػؽ اأًػػداؼ الم اػػكدة مػػف العمليػػة التربكيػػة، كلهػػا يسػػترار اًتمػػاـ 

  ا ملرظة اةتا:المتعلـ بما يتعلمه ينب
أف تتلءـ الفرص التعليمية كالنشاطات التربكية التا ي ـك بها المتعلـ مع راجاتػه كاسػتعداداته،  -1

 كأف يشعر المتعلـ براجته الر ي ية بما يتعلمه.
أف يفهـ المتعلـ ما يتعلمه يهمان  مي ان كيهتشؼ تمككه أكصن بيكؿ، بريث ص ينت ػؿ مػف مك ػؼ  -2

ـّ باأكؿ إلمامان هاملن ككك  يا ذًنه هؿ الكككح.تربكم إلى مك ؼ ترب  كم آخر إص إذا أل
أف يهكف النشاط التربكم الذم ي كـ به المتعلـ مكالن إلى تر يؽ بعض اأًػداؼ التػا يطمػ   -3

 إليها المجتمع كيرتب ييها المكاطنكف.
ليه تتك  جه هػؿ مجهػكدات ك ليه يمهف ال كؿ بيف المتعلـ )الطالب( ًك لب العملية التعليمية كاج

العػػامليف بالتربيػػة كالتعلػػيـ، يلػػػف تبػػدأ العمليػػة التعليميػػة إص بكجػػػكد المتعلمػػيف، ك نػػدًا يبػػدأ التفهيػػػر 
كالتخطيط مف أجلهـ، لتكيير معلـٍ يدرسهـ، كمبنى مدرسا يػيكيهـ، كمػدير يشػرؼ  لػيهـ، كمشػرؼ 

كالتعليـ المرسكمة مسب ان، ي ذا  تربكم يتابع معلميهـ، يتتظاير هؿ ًذا الجهكد لتر ؽ أًداؼ التربية
العمليػػة التعليميػػة  ػػد  بػػيفرػػدث السػػلكؾ المرتػػكب ييػػه كظهػػر أرػػرا  لػػى المػػتعلـ رينئػػٍذ يمهػػف ال ػػكؿ 

ا.  بدأت تؤتا رماًر
ثة ثا يزة ا ر جا م  : ا

إف العمليػػة التعليميػػة  مليػػة ًاديػػة كم اػػكدة لتنميػػة ا نسػػاف كتر يػػؽ السػػعادة لػػه كل خػػريف، 
 الذم يترجـ أًداؼ العملية التربكية كخططها كاتجاًاتها يا المجتمع. يهكا المنه ، كمف رهائًز

كيعتبػػر المػػنه  مػػف أ ػػدـ اأسػػاليب التربكيػػة التػػػا  ريهػػا ا نسػػاف تبعػػان لراجتػػه يػػا مكاجهػػػة 
ييهػا، كأخػػذت أشػػهاصن مختلفػة تتجسػػد يػػا  نااػرا كأسسػػه المسػػتكراة مػػف  كاصسػػتمرارمشػهلت الريػػاة 

سػػػفة المجتمػػػع هػػػؿ رسػػػب المهػػػاف كالزمػػػاف المكجػػػكد ييػػػه ذلػػػؾ المػػػنه . كص شػػػؾ أف ًػػػذا طبيعػػػة كيل
المنه  سيخدـ اأًداؼ التا تعيف ا نسػاف يػا تطػكير أسػاليب الريػاة كن ػؿ الت اليػد كتخليػد التػراث 

 (11ـ: 2002كانتشار العدؿ كال يـ البديلة يا المجتمع. )خاطر، 
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كالتربية الرديرة ليست مجرد رشك   ؿ التلميذ بالمعػارؼ كالمعلكمػات، كلهنهػا تعطػا للتلميػذ 
اص تماد  لى النفس كالمرابرة  لى العمؿ، كتعمؿ  لى تنمية ملهة التفهير   لىررية أهرر كتعكدا 

تمػػع لديػػه. كمػػف ًنػػا يػػ ف المػػنه  يجػػب أف يهػػكف كريػػؽ الاػػلة ببيئػػة التلميػػذ كمرتبطػػان بيًػػداؼ المج
كيلسػػػفته كت يراتػػػه، كمرنػػػان بريػػػث يمهػػػف تهّيفػػػه مػػػع ظػػػركؼ المدرسػػػة كالبيئػػػة المريطػػػة. )الزبيػػػدم، 

 (13ـ: 2001

يدي: تق ج ا م وم ا  مف

(: بينػػه  بػػارة  ػػف مجمػػكع الم ػػررات الدراسػػية للمػػكاد المختلفػػة 27ـ: 1980 ريػػه )إبػػراًيـ، 
 تنظيمان منط يان ليدرسها الطلب يا مختلؼ سنكات الدراسة. منهاالتا تنظـ يا هؿ 

( بينػػه: "الم ػػررات التػػا يدرسػػها التلميػػذ 24ـ: 1997الػػدمرداش ن ػػلن  ػػف )يػػالك ا،  كيعريػػه
 داخؿ الفاؿ استعدادان صمتراف آخر العاـ".

لتػػا ( بينػه: "مجمػػكع المعلكمػات كالر ػػائؽ كالمفػاًيـ كاأيهػػار ا18ـ: 2002كيعريػه )خػػاطر، 
 يدرسها الطلب يا اكرة مكاد دراسية ااطل   لى تسميتها بالم ررات الدراسية".

كالمنه  بهذا المفهكـ الت ليدم الكيؽ يراد العملية التعليمية بهؿ جكانبها المتعددة يا مكاد 
تدريسية معينة ذات مرتكل كمكمكف مردد، تتـ يا مهاف كزماف مرػدديف، ًػديها الراػكؿ  لػى 

 (24ـ: 1997للتر ية الكظيفية كالمهانة اصجتما ية. )يالك ا،  شهادات  بكر
ا )يالك ا،  ال اكر أكجهأًـ   (:25ـ: 1997التا كجهت إلى المنه  الت ليدم هما ذهًر

 يستبعد هؿ نشاط يتـ خارج رجرة الدراسة. -1
 يستبعد هؿ نشاط ينما مهارات التلميذ الررهية. -2
 .يستبعد تنمية اصتجاًات النفسية السليمة -3
 يستبعد تنمية الشخاية السكية بجكانبها المتعددة اصجتما ية، كالعاطفية، كال يمية. -4
 يستبعد هؿ نشاط يسا د  لى اهتساب طرؽ التفهير العلما. -5
 يستبعد مبدأ الفركؽ الفردية كيهمؿ استعدادات المتعلـ ك دراته كميكله. -6
فكػػيلة  لػػى رػػد تعبيػػػر يسػػتبعد تكجيػػه سػػلكؾ التلميػػذ كيفتػػرض أف المعريػػة تػػؤدم إلػػى ال -7

 س راط.
 يعتمد  لى طري ة التل يف كيجعؿ المادة الدراسية كالمعرية النظرية مرهز اًتماماته. -8
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ي سه ـ يا انعزاؿ المدرسة كابتعادًا  ف المجتمع، كيسا د يا انفااؿ التلميذ كالمعلػـ  ػف  -9
 البيئة كالكا ع اصجتما ا المباشر.

لػػػػى ال يػػػػاس الهمػػػػا ل ػػػػدرات التلميػػػػذ  لػػػػى الرفػػػػظ يعتمػػػػد اصمترانػػػػات الت ليديػػػػة كيػػػػرهف إ -10
 كاصستظهار.

حديث: ج ا م وم ا  مف

( بينػػػػه: "مجمػػػػكع الخبػػػػرات التربكيػػػػة كالر اييػػػػة كاصجتما يػػػػة 122ـ: 2001، الزبيػػػػدم ريػػػػه )
تهيئهػػا المدرسػػة لتلميػػذًا داخػػؿ المدرسػػة كخارجهػػا ب اػػد مسػػا دتهـ  لػػى  التػػاكالرياكػػية كالفنيػػة 
 جميع النكارا كتعديؿ سلكههـ طب ان أًداؼ التربية". النمك الشامؿ مف

( بينػػه: "مجمك ػػة الخبػػرات المتنك ػػة التػػا ت ػػدمها المدرسػػة إلػػى 17ـ: 1998 ريػػه )شػػراته، 
كخارجهػػا لتر يػػؽ النمػػك الشػػامؿ المتهامػػؿ يػػا بنػػاء البشػػر، كيػػؽ أًػػداؼ  المدرسػػةالمتعلمػػيف داخػػؿ 

 تربكية مرددة كخطة  لمية مرسكمة جسميان ك  ليان كنفسيان كاجتما يان كدينيان".
 (14ـ: 2001الرديث بالنكارا التالية: )الزبيدم،  بمفهكمه المنه كيهتـ 

 أف تهكف الخبرة المربية ًا كردة بناء المنه . -1
 المنه  كريؽ الالة ببيئة التلميذ. أف يهكف -2
 أف يتي  المنه  للمتعلـ ممارسة المبادئ كال يـ المستكراة مف يلسفة المجتمع. -3
 مرا اة خاائص نمك التلميذ. -4
 استخداـ أساليب سليمة لت كيـ خبرات التلميذ كأ مالهـ. -5

اب إف العمػػؿ  لػػى ترسػػيف المػػنه  كت كيمػػه مػػف يتػػرة إلػػى أخػػرل أمػػر كػػركرم رتػػى ص ياػػ
ذاالمنه  بالرهكد،  الت كيـ كالتطكير صبد أف يشارؾ ييه المعلـ كمدير المدرسة كالمشرؼ التربػكم  ًك

 كخبراء التربية كالتعليـ.
كالمػػنه  بمفهكمػػه الشػػامؿ " بػػارة  ػػف الخبػػرات التربكيػػة التػػا تتيرهػػا المدرسػػة للتلميػػذ داخػػؿ 

لى نمك شخاياتهـ يا جكانبها المتعددة يا البيئة المريطة، ب ية مسا دتهـ   خارجهاردكدًا أك 
 (143ـ: 2001نمكان يتفؽ مع اأًداؼ التعليمية". )الزبيدم، 
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ج: ا م اء ا  أسس ر

 اأساس الفلسفا للمنه :  -1
لهػػا يػػتـ ترديػػد اأسػػاس الفلسػػفا للمػػنه  يجػػب التعػػرؼ  لػػى مفهػػـك الفلسػػفة، كمفهػػـك يلسػػفة 

نهػػا مػػف سياسػػة تربكيػػة كانعهاسػػاتها  لػػى المػػنه  كمػػا التربيػػة كمػػا ينبرػػؽ   يلسػػفةالمجتمػػع، كمفهػػـك 
يشمله مف مرتكل كطرؽ ككسائؿ تدريس كت كيـ با تبار أف الفلسفة العامة أك يلسػفة المجتمػع ًػا 
التػا ترػدد يلسػفة التربيػة، كيلسػفة التربيػة ًػا التػا ترػدد السياسػة التربكيػة، كالسياسػة التربكيػة ًػا 

 (76ـ: 2002)خاطر،  التا تردد  ناار المنه .

 اأساس اصجتما ا كالر ايا:  -2
التػػا يجػػب مرا اتهػػا  نػػد إ ػػداد المنػػاً  ًػػا دراسػػة راجػػات المجتمػػع  الرئيسػػيةمػػف العكامػػؿ 

الر اييػػػة كاصجتما يػػػة المختلفػػػة، لتر يػػػؽ الريػػػاة المناسػػػبة لجميػػػع أيػػػرادا، كيمهػػػف تاػػػنيؼ راجػػػات 
شػػػباع ًػػػذا الراجػػػات اأيػػػراد إلػػػى اػػػرية كأمنيػػػة ديا يػػػة كتذائيػػػة كسػػػهنية كاتاػػػاص ػػػا، كاج ت كتيًر

المختلفػػػػة تتطلػػػػب أف يهػػػػكف أيػػػػراد المجتمػػػػع  ػػػػد اهتسػػػػبكا  ػػػػدران مػػػػف المعلكمػػػػات كال ػػػػيـ كاصتجاًػػػػات 
 كالمهػػػػارات اأساسػػػػية  ػػػػف طريػػػػؽ نظػػػػاـ تربػػػػكم م اػػػػكد ص  ػػػػف طريػػػػؽ التربيػػػػة تيػػػػر الم اػػػػكدة.

 (123ـ: 2001)الزبيدم، 

 اأساس التربكم النفسا:  -3
خااػػػيف يػػػا مجػػػاؿ تخطػػػيط كبنػػػاء المنػػػاً  مسػػػيلة ا لمػػػاـ باأسػػػس يعتبػػػر هريػػػر مػػػف المت

بمهػػػاف  نػػػد التعامػػػؿ مػػػع ترديػػػد كاختيػػػار المرتػػػكل التعليمػػػا كككػػػع  اأًميػػػةالنفسػػػية للتربيػػػة مػػػف 
استراتيجيات التدريس كطرائؽ التعليـ، كالم اكد باأسس النفسػية الر ػائؽ النفسػية كالنتػائ  العلميػة 

تربكم أبراث  لـ الػنفس كخااػة  لػـ الػنفس التعليمػا. كل ػد أسػهـ  لػـ التا تكاؿ إليها الفهر ال
الػػنفس التربػػكم يػػا ترديػػد مرارػػؿ التعلػػيـ، كذلػػؾ بت سػػيمه لعمليػػة النمػػك التػػا يمػػر بهػػا ا نسػػاف إلػػى 

 (162ـ: 1997)يالك ا،  مرارؿ، كترديد بداية هؿ مررلة كنهايتها كالخاائص النفسية لها.
( أف دراسػة خاػائص نمػك التلميػذ تسػا د المسػؤكليف  ػف 124ـ: 2001كيػذهر )الزبيػدم، 
التعليميػػػػة التػػػػا تتناسػػػػب كنكػػػػ  التلميػػػػذ كالتػػػػا تتفػػػػؽ مػػػػع ميػػػػكلهـ  الخبػػػػراتالمنػػػػاً  يػػػػا اختيػػػػار 

 كاًتماماتهـ، هما تسا د يا تكجيه سلكؾ التلميذ لتر يؽ أًداؼ المنه .
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 اأساس المعريا:  -4
ا ريػػػث ص ينمػػك بػػػدكنها، ي ػػػد ا تبػػرت أرػػػد أًػػػداؼ تعتبػػر المعريػػػة أساسػػان يػػػا النمػػػك ا نسػػان

أساسػان ًامػان مػف اأسػس التػا يرا يهػا المػنه  التربػكم الػذم صبػد أف  ا تبػرتالتربية الرئيسػية، همػا 
 (115ـ: 2002)خاطر،  ستند إلى يهر تربكم أك نظرية تربكية أك إلى نظريات النمك المعريا.

ج: ا م واع ا  أ

 تدكر ركؿ المادة الدراسية، كمف أمرلتها:أكصن: المناً  التا 

 منه  المكاد الدراسية المنفالة: -1
كيا ًذ النكع يتـ ت سيـ المرتكل إلى  دد مف المكاد الدراسية كهػؿ مػادة دراسػية تمرػؿ ميػدانان 
مػػف ميػػاديف الخبػػرة البشػػرية كتر يػػؽ  يمػػة اجتما يػػة معينػػة، مرػػؿ مػػكاد التػػاريخ كاأدب كالرياكػػيات 

 (244ـ: 1997، يالك ا)كالفيزياء. 

 منه  المكاد الدراسية المترابطة: -2
كيػػا ًػػذا النػػكع مراكلػػة لػػربط مػػادتيف أك أهرػػر ببعكػػها دكف أف تريػػع الرػػكاجز الفااػػلة بػػيف 
 ًػػػػػػذا المػػػػػػكاد، كمػػػػػػف أمرلػػػػػػة ذلػػػػػػؾ الػػػػػػربط بػػػػػػيف الل ػػػػػػة العربيػػػػػػة كالدراسػػػػػػات اصجتما يػػػػػػة كالفنػػػػػػكف. 

 (136ـ: 2002)خاطر، 

 الكاسعة: منه  المجاصت )الر كؿ(  -3
المػػكاد الدراسػية المتشػػابهة أك الخبػػرات التعليميػة المتهاملػػة يػا ر ػػؿ كارػػد أك كييػه يػػتـ تجميػع 
كؿ الرػػػكاجز بينهػػػا مرػػػؿ مجػػػاؿ التربيػػػة اصجتما يػػػة يتهػػػكف مػػػف )التػػػاريخ، مجػػػاؿ كارػػػد، بريػػػث تػػػز 

 (38ـ: 2002)خاطر،  الج راييا، المجتمع العربا(.

 لمتعلـ نفسه )منه  النشاط(رانيان: المناً  التا تدكر ركؿ ا

كيػػا ًػػذا النػػكع يمػػارس المتعلمػػكف ألكانػػان مختلفػػة مػػف النشػػاط برريػػة مكجهػػة لمسػػا دتهـ  لػػى 
نمػػػػك متهامػػػػؿ مرتػػػػكب ييػػػػه، كيترػػػػدد مرتػػػػكل ًػػػػذا المػػػػنه  يػػػػا كػػػػكء ميػػػػكؿ كراجػػػػات المتعلمػػػػيف 

 (148ـ: 2002كاًتماماتهـ كأتراكهـ كخبراتهـ التا ي بلكف  ليها. )خاطر، 
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 دكر ركؿ راجات التلميذ كمشهلتهـ )المنه  المركرم(ا ت: المناً  الترالران 

ينظـ مرتكل ًذا المنه   لى أساس المشهلت التا لهػا م ػزل شخاػا أك اجتمػا ا معػان. 
مػػف ماػػادر متعػػػددة متاػػلة بالبيئػػة، يالمػػادة الدراسػػػية يػػا ظػػؿ المػػػنه   المرتػػػكلهمػػا يسػػتمد ًػػذا 

 (165ـ: 2002المركرم مرتبطة برياة الطالب يا المنزؿ كالمجتمع كالمدرسة. )خاطر، 

ج: م ات ا و  م

 ( يا اةتا:230ـ: 2002كيرددًا )خاطر، 

 اأًداؼ التربكية. -1
 المرتكل. -2
 الكسائؿ التعليمية. -3
 طرؽ التدريس. -4
 .الت كيـ -5

ترروية داف ا  أوًا: اأ
( اأًػداؼ التربكيػة بينهػا إرػداث سػلكؾ متك ػع لػدل المتعلمػيف 19ـ: 1998يعرؼ )شػراتة، 

 الدرس مف خلؿ مرتكل تعليـ كسلكؾ ي كـ به المعلـ لتر يؽ ًذا الت يير. ت ديـبعد اصنتهاء مف 

للت يػػر المتك ػػع ردكرػػه ( أف اأًػػداؼ التربكيػػة كاػػؼ 65ـ: 1990كذهػػر )إبػػراًيـ، كالهلػػز، 
 يا سلكؾ المتعلـ نتيجة تزكيدا بالخبرات التعليمية كتفا له مع المكا ؼ التعليمية المرددة.

ترروية داف ا   :مستويات اأ

 يا اةتا: (181ـ: 1997)يالك ا، رددًا 

 تايات ←اأًداؼ التربكية  -1
ػػا تسػػمى  ة )النهائيػػة( أك ئيػػ نػػد بعػػض المػػربيف باأًػػداؼ البعيػػدة أك اأًػػداؼ ال ا أريانػػان ًك

 بالعمكمية كالشمكؿ.اأًداؼ العامة، كتتاؼ 

 تك عات ←اأًداؼ التعليمية  -2
ال ريبػػة أك اأًػػداؼ المباشػػرة أك اأًػػداؼ الخااػػة، كتنبػػع اأًػػداؼ  باأًػػداؼ أريانػػان تسػػمى 

 التعليمية مف اأًداؼ التربكية.
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 نتائ  ←السلكهية  اأًداؼ -3
ػػا  ػػادة مػػا يعبػػر  نهػػا مػػف جانػػب المػػتعلـ بالرػػد  تشػػير ًػػذا اأًػػداؼ إلػػى نتيجػػة الػػتعلـ، ًك

السلكهية مترابطػة مػع اأًػداؼ التعليميػة رتػى أف بعػض المػربيف يشػملها  كاأًداؼاأدنى ل داء، 
 كيسميها اأًداؼ التعليمية السلكهية أك اأًداؼ الخااة.

ي ف الهدؼ التربكم ًك الت يير المراد إرداره يػا المجتمػع كيػا سػلكؾ  كككران  أهرركباكرة 
اأيػػراد، كأف الهػػدؼ التعليمػػا ًػػك تايػػة منظػػكرة لمك ػػؼ تعليمػػا بينمػػا الهػػدؼ السػػلكها ًػػك النتيجػػة 

 لتعلـ م اكد.

داف:  مصادر اشتقاق اأ

 بيف اأًداؼ التربكية ينب ا اشت ا ها مف اةتا: (67ـ: 1998)شراتة، ي كؿ 

 طبيعة نمك المتعلـ كراجاته. -1
 يلسفة المجتمع كطمكراته كمشهلته. -2
 يلسفة التربية. -3
 طبيعة المادة الدراسية. -4

محتوى يًا: ا  ثا

الر ػػػػػائؽ  –( المرتػػػػػكل بينػػػػػه: "نك يػػػػػة الخبػػػػػرات التعليميػػػػػة 153ـ: 2003 ػػػػػّرؼ )الخليفػػػػػة، 
ا كتنظيمهػا ك ركػها يػا  كالتاميماتكالمفاًيـ  كالنظريات كالمهارات كالكجدانيات التا يتـ اختياًر

 نمط معيف، لتر يؽ أًداؼ المنه  التا تـ ترديدًا مف  بؿ".
( بينػػػػه: "المعريػػػػة التػػػػا ي ػػػػدمها المػػػػنه  بيشػػػػهالها 207ـ: 1989كآخػػػػركف،  ًنػػػػدمك ّريػػػػه )

 المتنك ة أم المككك ات التا يتكمنها م رر دراسا معيف".

محتوى:م ات ا  و

 ( أف للمرتكل أربع مهكنات ًا:102ـ: 2009)الهاشما ك طية،  ذهر

 الر ائؽ. -1
 المفاًيـ. -2
 المبادئ كال كانيف. -3
 المهارات. -4
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محتوى: ية اختيار ا  خطوات  م

 ( أف  ملية اختيار المرتكل تشمؿ رلث خطكات رئيسية ًا:198ـ: 2003ذهر )زيتكف، 

 اختيار المككك ات الرئيسية. -1
 اختيار اأيهار اأساسية التا ترتكيها المككك ات. -2
 اختيار المادة الخااة باأيهار الرئيسية. -3

محتوى:  ظيم ا  معايير ت

ا   يا اةتا: (249ـ: 2002)خاطر، ذهًر

اصسػػػػتمرارية: كجػػػػكد  ل ػػػػة بػػػػيف  نااػػػػر المػػػػنه  الرئيسػػػػية، ييتيسػػػػس المرتػػػػكل الجديػػػػد  لػػػػى  -1
 المرتكل السابؽ الذم تـ تدريسه.

 التهامؿ: إيجاد  ل ة أي ية بيف  ناار المنه . -2
 التتابع: ي اد به أف تهكف هؿ خبرة تالية مبنية  لى الخبرة الساب ة. -3
 التراهـ: كي اد به تنظيـ الخبرات التعليمية بريث يعزز بعكها البعض اةخر. -4
 لـ.التكازف: كي اد به التنظيـ المنط ا للمادة الدراسية كالتنظيـ السيهكلكجا للمتع -5
التمرهػز: كي اػد بػػه أف يهػكف ًنػاؾ مرهػػز أك مرػكر أك ن طػة ارتهػػاز يتمرهػز ركلهػا المرتػػكل  -6

 كالخبرات التعليمية.
ًػػذا كيجػػب التمييػػز بػػيف مسػػتكل تنظػػيـ المرتػػكل داخػػؿ الكرػػدة أك المػػادة الدراسػػية كمسػػتكل 

 تنظيـ المرتكل ك ل ته بالمكاد الدراسية اأخرل.

يمية تع وسائل ا ثًا: ا  ثا

( بينهػػا "المػػكاد كاأجهػػزة كاأدكات كالمكا ػػؼ التعليميػػة التػػا 164ـ: 1997 ّريهػػا )الخطيػػب، 
يسػػتخدمها المعلػػـ يػػا مجػػاؿ اصتاػػاؿ التعليمػػا، لتككػػي  يهػػرة أك تفسػػير مفهػػكـ تػػامض أك شػػرح 

 أرد المككك ات بهدؼ تر يؽ الطالب أًداؼ مرددة مسب ان".

ك ة مف الكسائؿ التػا تسػا د يػا تر يػؽ أًػداؼ ( بينها "مجم20ـ: 1998ك ّريها )شراتة، 
التعليـ، مرؿ الاكر كالنماذج كاأجهزة السمعية البارية التا مف شينها تيسير مكا ػؼ الخبػرة أمػاـ 

 المتعلميف كتكيير الجهد كالك ت".
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يمية تع وسائل ا مية استخدام ا   :أ

 أًمية استخداـ الكسائؿ التعليمية يا اةتا: (186ـ: 1998)شراتة، يذهر 

 تسا د المتعلـ يا اص تماد  لى نفسه يا التعليـ الذاتا. -1
 ترؿ مشهلة ازدراـ الفاكؿ بالمتعلميف. -2
 تسهيؿ  ملية التعلـ. -3
 ترير النشاط الذاتا لدل المتعلـ. -4
 تعرؼ المتعلـ بمكا ؼ التعلـ البعيدة مهانيان كزمانيان. -5
هساب المتعلميف اتجاًات تربكية. تسا د يا تعديؿ بعض -6  اصتجاًات كاج
 استرارة اًتماـ كانتباا المتعلميف إلى مكككع الدراسة. -7

يمية:  تع وسائل ا  قوا د اختيار ا

أف نتػػػائ  البرػػػكث تؤيػػػد اسػػػتخداـ الكسػػػائؿ التعليميػػػة  لػػػى  (134ـ: 2001)الزبيػػػدم، كيػػػرل 
ك ػػت أ اػػر كرسػػكخان يػػا الػػذاهرة لمػػػدل  شػػتى المسػػتكيات الدراسػػية التػػا أربتػػت تعليمػػان أيكػػؿ يػػا

نػػاؾ بعػػض ال كا ػػد  أطػػكؿ. كصبػػد للمعلػػـ أف يختػػار الكسػػيلة المناسػػبة كالزمػػاف الملئػػـ لعركػػها، ًك
 كاأاكؿ لهذا اصختيار منها:

 اختيار الكسيلة التا تخدـ يا شهلها كمكمكنها المنه  كالهتاب كدرس المعلـ. -1
  دـ الت يد بريث تهكف ذات جاذبية نفسية للمتعلـ.اختيار الكسيلة التا تمتاز بالبساطة ك  -2
 أف يبتعد مرتكل الكسيلة  ف هراية المعلكمات كهررة المفاًيـ. -3
 اختيار الكسيلة التا تتلءـ مع سف الدارس ك دراته كميكله. -4
 اص تداؿ يا رجـ الكسيلة كمسارتها كأف تهكف متناس ة األكاف. -5
الكسػػػائؿ هالمتانػػػة كالجػػػكدة كالػػػرخص هاللكرػػػات مرا ػػػاة النػػػكارا اص تاػػػادية يػػػا اختيػػػار  -6

 كالخرائط كالماكرات.
 أف تهكف المعلكمات المدكنة ييها د ي ة كاريرة كمعتمدة. -7
 اختيار الكسيلة التا تربط بيف خبرات التلميذ الساب ة بالخبرات الجديدة. -8
 أف تتناسب الكسيلة التعليمية مع التطكر العلما كالتهنكلكجا لهؿ بلد. -9
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الكسػػائؿ التعليميػػة التػػا دلػػت اأبرػػاث السػػاب ة  لػػى أنهػػا تػػؤدم إلػػى ريػػع هفػػاءة  اختيػػار -10
 المتعلـ إذا استخدمت يا مك ؼ تعليما مردد.

يمية:  تع وسائل ا يف ا  تص

  لى النرك التالا: (168-165ـ: 1997)الخطيب، انفها 

ا: -1 ي حصول    حسب طريقة ا
لخػػرائط التػػا ص ينتجهػػا الطلبػػة، بػػؿ تنتجهػػا اأيػػلـ المتررهػػة كالرابتػػة كامرػػؿ  :مػػكاد جػػاًزة ( أ

 شرهات متخااة.
مػػػػكاد ماػػػػنعة: الكسػػػػائؿ التػػػػا ينتجهػػػػا المعلػػػػـ أك الطػػػػلب مرػػػػؿ الشػػػػرائ  كالرسػػػػـك البيانيػػػػة  ( ب

 كاللكرات كالخرائط.
عرض: -2 و ية ا  حسب 

 كسائؿ يتـ  ركها ككئيان مرؿ اأيلـ الرابتة كالمتررهة كالشرائ . ( أ
 المجسمات كالنماذج كالخرائط كاللكرات كالرسـك البيانية.كسائؿ ص تعرض ككئيان مرؿ  ( ب

حواس: -3 وسائل   حسب مخاطرة ا
ا كسائؿ تخاطب راسة السمع مرؿ التسجيلت الاكتية. (أ   كسائؿ سمعية: ًك
ا كسائؿ تخاطب راسة البار مرؿ الاكر كاأيلـ المتررهة كالرابتة. (ب   كسائؿ بارية: ًك
ػا كسػائؿ تخاطػب (ج  راسػتا السػمع كالباػر مرػؿ ا ذا ػة المرئيػة  كسائؿ سمعية بارية: ًك

 )التلفاز( كأشرطة الفيديك كاأيلـ الناط ة.
ػا الكسػػائؿ التػػا تعتمػد  لػػى راسػة اللمػػس، كتالبػػان مػا تسػػتخدـ ًػػذا  (د  الكسػائؿ الملمكسػػة: ًك

الكسػائؿ مػع يا ػػدم الباػر، همػػا أف ا نسػاف المباػر يمهػػف أف يعتمػد  لػػى راسػة اللمػػس 
 ياء، كخااة يا الهيمياء كالجيكلكجيا.للتعرؼ  لى بعض اأش

خررات: -4  حسب ا
  سـ )بركنر( الخبرات إلى رلرة أنماط رئيسية ًا:

الممارسة الفعليػة: كييهػا يشػارؾ المػتعلـ بنشػاط إيجػابا كالػتعلـ  ػف طريػؽ الممارسػة الريػة  (أ 
 الفعلية.
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 الاػػػكر أك اأشػػػهاؿ: تهػػػكيف مفػػػاًيـ  ػػػف طريػػػؽ رؤيػػػة اػػػكر أك مجسػػػمات أك أشػػػهاؿ أك (ب 
 مشاًدة تجارب للعرض.

األفػػاظ المجػػردة: تهػػكيف مفػػاًيـ  ػػف طريػػؽ سػػماع هلمػػات كألفػػاظ يػػا المدرسػػة أك المػػذياع  (ج 
 بشرط أص يهكف ًناؾ اكر كص رسكمات.

يمية:  تع ة ا وسي  قوا د أساسية اختيار واستخدام ا

 يا اةتا: (176-173ـ: 1997)الخطيب، رددًا 

 أف تر ؽ الكسيلة أًداؼ الدرس. -1
 بعد  ف التع يد يا الكسيلة.ال -2
 أف تتناسب الكسيلة مع مستكل المتعلميف. -3
 تكاير  ناار اأماف يا الكسيلة. -4
 التخطيط صستخداـ الكسيلة. -5
 تجريب الكسيلة. -6
 تكاية المتعلميف إلى طري ة استخداـ الكسيلة. -7
 متابعة أرر الكسيلة. -8

كأرػػر طيػػب  لػػى التػػدريس تبعػػد كممػػا سػػبؽ يمهػػف ال ػػكؿ بػػيف الكسػػيلة التعليميػػة لهػػا دكر ًػػاـ 
ـ كانتبػػاًهـ، كترسػػخ الفهػػػرة أك  الطػػلب  ػػف الراػػص الركتينيػػة المملػػة أريانػػان، كتزيػػد مػػف ترهيػػًز
المعلكمػػة يػػػا أذًػػػانهـ لفتػػػرة أطػػػكؿ، ي ػػػد يتػػػذهر الطالػػب معلكمػػػة بعػػػد يتػػػرة زمنيػػػة طكيلػػػة باسػػػتذهارا 

يميػػة تسػػهؿ كتسػػرع انت ػػاؿ المعلكمػػة للكسػػيلة التػػا اسػػتخدمها مػػع زملئػػه كمػػع معلمػػه. كالكسػػيلة التعل
 مف المعلـ إلى المتعلـ كتنما لديه ركح المبادرة كا بداع كاصبتهار.
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تدريسرارعاً   : طرق ا

ـ بمػا ًػـ يػا راجػة إلػى معريتػه أك  خباًر إف التدريس أهرر مف مجرد الك كؼ أماـ التلميذ كاج
 بما يفترض  ليهـ ال ياـ بعمله.

م اػػكدة الجكانػػب تبػػدأ بتخطػػيط مػػت ف كتنتهػػا بت ػػكيـ للػػدرس، كييخػػذ  إنػػه  مػػؿ مع ػػد ك مليػػة
المدرسػػكف الجيػػدكف هػػؿ خطػػكة مػػف ًػػذا الخطػػكات ميخػػذ الجػػد كيعملػػكف  لػػى تنظػػيـ ًػػذا الخطػػكات 

 بمسؤكلية كالتزاـ.

كيعرؼ التدريس بينه " ملية تفا ؿ بيف المعلـ كالطلب تسعى لتركيؿ اأًداؼ كالمعلكمػات 
كالمنهجيػػػػة إلػػػػى هفايػػػػات معرييػػػػة ك يميػػػػة كاجتما يػػػػة كررهيػػػػة مفيػػػػدة للمجتمػػػػع كالتلميػػػػذ". النظريػػػػة 

 (18ـ: 1997)الخطيب، 

( طػػػػرؽ التػػػػدريس بينهػػػػا "مجمك ػػػػة اأداءات اللفظيػػػػة كتيػػػػر 20ـ: 1998كيعػػػػرؼ )شػػػػراتة، 
متعلميف اللفظية الكجدانية كالررهية التا ي كـ بها المعلـ مع المتعلميف  رداث سلكؾ متك ع لدل ال

 يا نهاية الراة".

( بينه " بارة  ف  مليػة تفا ػؿ متبادلػة بػيف رلرػة جكانػب 31ـ: 1997كيعريه )بف مسعكد، 
ًا المعلـ كالمتعلـ ك ناار البيئػة المختلفػة للكاػكؿ إلػى اهتسػاب المعلكمػات كالمهػارات كالسػلكؾ 

 كاصتجاًات التا ينب ا تر ي ها يا يترة زمنية مرددة".

ًػػػػلؿ بينػػػػه " مليػػػػة اأخػػػػذ كالعطػػػػاء أك الرػػػػكار كالتفا ػػػػؿ بػػػػيف المعلػػػػـ كالمػػػػتعلـ" ك ّريػػػػه أبػػػػك 
 (19ـ: 2008)العشا، 

( بينػػه " مليػػة تفا ليػػة بػػيف العل ػػات كالبيئػػة كاسػػتجابة المػػتعلـ 81ـ: 2005كيعريػػه )جػػابر، 
ػا كالتا له دكر جزئا ييها، كيجب أف يتـ الرهـ  ليهػا يػا الترليػؿ النهػائا مػف خػلؿ نتائجهػا  ًك

 تعلـ المتعلـ".

تدريس: مية ا  أ

 ييما يلا: (26-22ـ: 1997تتك  أًمية التدريس هما يراًا )الخطيب، 

 ن ؿ التراث الر ايا للناشئة. -1
 تهكيف اصتجاًات السلكهية المرتكبة. -2
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 ا رشاد كالتكجيه. -3
 اصًتماـ بالارة النفسية للطلب. -4
 ترس ركح البرث العلما. -5

ريد:  تدريس ا  مرادئ ا

 يا اةتا: (30 -26ـ: 1997)الخطيب، رددًا 

 ترديد أًداؼ الدرس. -1
 ترديد اصستعداد التعليما لدل التلميذ. -2
 ا تبار التلميذ مركر العملية التعليمية. -3
 مناسبة التدريس مع رالة التلميذ. -4
 إرارة دايعية المتعلميف. -5
 مرا اة الفركؽ الفردية. -6
 اصًتماـ براكر التلميذ. -7
 الكسائؿ التعليمية.استخداـ  -8
 استخداـ الت كيـ المستمر. -9
 اص تراؼ بمبدأ إنسانية ا نساف كتيريرا كتيررا. -10

تدريس:  يب ا  أسا

 :(45ـ: 1997)الخطيب، للتدريس  دة أساليب منها ما ذهرا 

 أسلكب المنا شة كالركار. -1
 أسلكب اأسئلة كاأجكبة. -2
 أسلكب المراكرة. -3
 أسلكب العركض التعليمية. -4
 الدركس العملية.أسلكب  -5
 اأسلكب المنط ا. -6



62 

كبػػذلؾ يمهػػف ال ػػكؿ أف التػػدريس يشػػمؿ هػػؿ مػػا ي ػػكـ بػػه المعلػػـ داخػػؿ رجػػرة الفاػػؿ أك داخػػؿ 
المبنػػى المدرسػػا، سػػكاء هانػػت ًػػذا اأ مػػاؿ شػػفكية أك ترريريػػة أك  مليػػة لتر يػػؽ أًػػداؼ المػػنه  

 ى تر ي ها.الذم ككعت أالن لتتناتـ مع أًداؼ التربية التا يطم  المجتمع إل

تقويمخامساً   : ا

يعرؼ الت كيـ بينه "إاػدار رهػـ  لػى مػا تػـ تر ي ػه مػف أًػداؼ معلنػة، أك تشػخيص ك ػلج 
كك اية ك لػى المعلػـ أف يرهػـ  لػى مسػتكل المػتعلـ يػا كػكء ت دمػه الدراسػا بػل م ارنػة بزملئػه". 

 (21ـ: 1998)شراتة، 

بينػػػه " يػػػاس تراػػػيؿ الطلبػػػة كالك ػػػكؼ  لػػػى مػػػدل بلػػػكغ اأًػػػداؼ التعليميػػػة  ك ريػػػه الطيطػػػا
 كمػػػػػػػػػدل يعاليػػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػػة المدرسػػػػػػػػػية يػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػكيير منػػػػػػػػػاخ مناسػػػػػػػػػب للتعلػػػػػػػػػيـ كالتعلػػػػػػػػػيـ الاػػػػػػػػػفا". 

 (53ـ: 2008)العشا، 

العملية التػا يػتـ بكاسػطتها إاػدار رهػـ  لػى مػدل "( بينه 182ـ: 1997ك ريه )الخطيب، 
لػى أًػدايها كمػدل تر ي هػا أتراكػها، كهػذلؾ يػتـ بكاسػطتها الهشػؼ  ػف كاكؿ العملية التربكيػة إ

ا كا تراح الكسائؿ لتليا ًذا الن ص".  نكارا الن ص يا العملية التربكية يا أرناء سيًر

تعػػديؿ المسػػار كتاػػكيب  تهػػدؼ إلػػى إاػػدار أرهػػاـ م ترنػػة بخطػػطبينػػه الت ػػكيـ همػػا يعػػرؼ 
اصتجػػاا يػػا كػػكء مػػا تسػػفر  نػػه البيانػػات مػػف معلكمػػات أك ًػػك نػػكع مػػف الفعػػؿ التربػػكم كالتػػدريب 

 (15ـ: 2000)ربيب،  ا يجابا.

تقويم: مية ا  أ

 (  ف أًمية الت كيـ يا الن اط التالية:175ـ: 2010تردث )الطعانا، 

 رهاف  ملية بناء المناً  بافة خااة.أ كمفيعتبر رهنان أساسيان يا العملية التربكية،  -1
  ياس م كمات شخاية التلميذ مف شتى جكانبها. -2
يسػػا د يػػا الهشػػؼ  ػػف المكاًػػب كتمييػػز أاػػراب اصسػػتعدادات كالميػػكؿ الخااػػة كذكم  -3

 ال درات كالمهارات الممتازة.
رهف ًاـ مف أرهاف التخطيط؛ أنه يتاؿ اتااصن كري ان بمتابعة النتائ ، ك د يهشؼ  ف  -4

  يكب المناً  كالكسائؿ.
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يسػػا د هػػلن مػػف المعلػػـ كالتلميػػذ  لػػى معريػػة مػػدل الت ػػدـ يػػا العمػػؿ المدرسػػا نرػػك بلػػكغ  -5
 أًدايه.

 الك كؼ  لى المستكل العلما للطلب كاتخاذ ًذا المستكل ن طة بدء لتعلـ جديد. -6
تقويم:   أسس وخصائص ا

 أسسان كخاائص للت كيـ ًا: (187-184ـ: 1997)الخطيب، يذهر 
 أف يهكف الت كيـ شاملن لجميع جكانب النمك يا شخاية التلميذ. -1
كبم ػدار يعػلن كأف ي ارف التلميذ بنفسػه كبمػا يؤديػه  ،مف التلميذ ب يرا دـ م ارنة التلميذ  -2

 ت دمه بالنسبة أدائه السابؽ.
 أف يهكف الت كيـ مستمران مف بداية المك ؼ التعليما رتى نهايته. -3
 كأدكات الت كيـ. يجب أف تتنكع أساليب -4
ينب ػػا أف يهػػكف الت ػػكيـ تعاكنيػػان بػػيف التلميػػذ كالمعلػػـ كاةبػػاء كمػػدير المدرسػػة كالمػػكجهيف  -5

 التربكييف كالخبراء التربكييف.
 ينب ا أف تككع أًداؼ الت كيـ بطري ة سلكهية كاكرة تمامان بعيدة  ف اللبس كالتيكيؿ. -6
سػػيف العمليػػة التعليميػػة كاصبتعػػاد  ػػف ينب ػػا أف يهػػكف الت ػػكيـ كظيفيػػان يسػػتفاد منػػه يػػا تر -7

 السلبية كاأخطاء التا يمهف أف تهكف العملية التعليمية  د مرت بها.
تقويم:  مراات ا

( أًػػػـ مجػػػاصت الت ػػػكيـ التػػػا تتعلػػػؽ بجميػػػع جكانػػػب 185-181ـ: 2010انا، عػػػذهػػػر )الط
 العملية التربكية مف بينها:

 اأًداؼ التربكية مف ريث: -1
 كاكرة، مرددة، مااتة اياتة سلكهية  ابلة للملرظة كال ياس(.تكري ها: ًؿ ًا ) (أ 
 شمكليتها: ًؿ تشمؿ جميع جكانب شخاية الفرد. (ب 
ػػػؿ ًػػػا مترابطػػػة  (ج  اتسػػػا ها: ًػػػؿ ًػػػا مرتبػػػة يػػػا أكلكيػػػات يػػػا كػػػكء أًميتهػػػا للمجتمػػػع، ًك

 كمتهاملة ييما بينها ك ابلة للتر يؽ.
 انسجامها مع يلسفة التربية يا المجتمع. (د 
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ػػػػػا  ػػػػػف  (ق  جميػػػػػع راجػػػػػات اأيػػػػػراد كالمجتمػػػػػع اأساسػػػػػية الر اييػػػػػة منهػػػػػا كاصجتما يػػػػػة تعبيًر
 كاص تاادية.

 المنه  المدرسا مف ريث: -2
 ملءمته أًداؼ التربية. (أ 
 تسلسؿ مرتكياته رسب مستكيات نمك المتعلميف. (ب 
 مرا اته للفركؽ الفردية بيف المتعلميف. (ج 
 –اصنفعاليػة  –ته لخبرات تعليمية تتعلؽ بالجكانب السلكهية يا المجاصت )ا دراهية يشمكل (د 

 النفس ررهية(.
 أررا يا إرداث الت يرات المطلكبة يا سلكؾ المتعلميف. (ق 
 الهتاب المدرسا مف ريث: -3

 إخراجه بطري ة مشك ة ككاكرة. (أ 
 ملءمته لمستكل المتعلميف. (ب 
  ي ها.تناسب المادة مع اأًداؼ المتك ع تر (ج 
خراجه معتدلة. (د   ًؿ تهاليؼ طبا ته كاج
 التشريعات التربكية مف ريث: -4

ا كسهكلة الرجكع إليها. (أ   تكيًر
 أف تهكف شاملة كمرددة ككاكرة. (ب 
 أف تخدـ اأًداؼ. (ج 
 أف تسهؿ ا جراءات. (د 
 أف تردد المسؤكليات. (ق 
 مرا اة الراجات ا نسانية. (ك 
 ا شراؼ التربكم مف ريث: -5

ادية.ًؿ ي ـك المشرؼ بجمع  (أ   المعلكمات بطري ة منظمة ًك
 ًؿ يهتـ ب ياس الت يرات يا سلكؾ المتعلميف. (ب 
 ًؿ يرا ب الت يرات يا سلكؾ المعلـ ك ملية نمكا اأهاديما كالتربكم. (ج 
 ًؿ يستخدـ  يمة أك معياران ينسب إليه أرهامه. (د 
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 ت كيـ المعلـ مف ريث: -6
لته، طا اته، ترمله للمسؤكلية، دايعيته، ن  مكا اأهاديما كالتربكم(.)شخايته، مًؤ

 ت كيـ الطالب مف ريث:  -7
 )مستكل ترايله،  دراته، استعداداته، شخايته، ميكله، اتجاًاته(.

 ت كيـ ا دارة المدرسية ك درة المدير يا: -8
)التخطػػػػيط، التنظػػػػيـ، ا شػػػػراؼ الفنػػػػا  لػػػػى المعلمػػػػيف، تنميػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية مػػػػف المعلمػػػػيف 

 ة، الترايؿ الدراسا، ر اية المعلميف(.كا دارييف، الخدمات الطلبي
 ت كيـ النتائ  مف ريث: -9

 ًؿ تر ؽ الت ير المرتكب يا سلكؾ المتعلميف. ( أ
 .المدربة البشريةمف الهكادر برام  كسد راجات المجتمع الًؿ تؤرر التربية يا إنجاح  ( ب
 ت كيـ  ملية الت كيـ نفسها، يهؿ: -10
 تشتمؿ  لى أدكات ت كيـ متعددة. (أ 
 ت كيـ تناسب أًداؼ المنه .تستعمؿ أساليب  (ب 
ترتكم  لى تتبع كتشخيص اةرار اصجتما ية كال ػيـ التػا سػاًـ المػنه  يػا تهكينهػا لػدل  (ج 

 الطالب.
  ملية الت كيـ مستمرة. (د 

طتػطت لػه، كاسػتنتاج  ك ليه ي نه يمهف ال كؿ بػيف الت ػكيـ ًػك م ارنػة مػا تػـ إنجػازا كتنفيػذا بمػا خ 
 لى مكاطف الخلؿ كالكعؼ يا ا نجاز، كمف رـ إ ادة النظر مؤشر ي يس ًذا الم ارنة، للتعرؼ 

ك ما يعػرؼ بالت ذيػة  يا مدخلت العملية التعليمية أك  ملياتها لمعالجة ًذا الخلؿ أك الكعؼ، ًك
 الراجعة.

رارعة يزة ا ر رارعةا تاذية ا  : ا

اػؼ الرػانا مػف مفهكـ الت ذية الراجعة مف المفاًيـ التربكية الرديرة التا ظهػرت يػا الن يعد
ال رف العشريف، ك د ص ت اًتمامان هبيران مف التربكييف ك لماء النفس  لى رٍد سكاء، كهاف أكؿ مػف 

ك ػد ترهػزت بػدايات اصًتمػاـ بهػا يػا معريػة  (ـ1948)ككع ًذا الماطل  ًك نكبرت كاينر  ػاـ 
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ا  لى التيهد ييما إذا تر  ت اأًداؼ التربكية  ًر كالسلكهية خػلؿ  مليػة النتائ ، كانابت يا جًك
 (1ـ: 2010)زياد،  التعلـ أـ ص.

بمجمك ة مف المعلكمات أك البيانات  ف سير أدائػه  د"تزكيد الفر  كتهدؼ الت ذية الراجعة إلى
بشهؿ مستمر مف أجؿ مسا دته يا تعديؿ ذلؾ اأداء إف هػاف براجػة إلػى تعػديؿ كتربيتػه إف هػاف 

 (57ـ: 2008يسير يا اصتجاا الاري ". )العشا، 

( بينها "ردكد اأيعاؿ التػا ينب ػا اتخاذًػا  لػى كػكء طبيعػة 80ـ: 2009كيعريها ) ايش، 
 كمستكل المخرجات، أم الرهـ  لى مدل ا تراب المخرجات أك ابتعادًا  ما ًك مخطط له".

رارعة: تاذية ا مية ا  أ

 يا الن اط التالية: أًمية الت ذية الراجعة يا العملية التعليمية (59ـ: 2008)العشا، ذهر  
 ت لؿ تكتر المتعلـ؛ أنها تعلمه بمستكل تعلمه. -1
 تعزز المتعلـ كتشجعه  لى اصستمرار يا  ملية التعلـ. -2
، ييكػا ؼ اتمعرية المتعلـ بسبب خطي إجابته يجعله ي تنع بما راػؿ  ليػه مػف  لمػ -3

 جهكدا يا المرات ال ادمة.
 اصرتباطات الخاطئة يا ذاهرة المتعلـ. تكعؼ -4
 تنشط  ملية التعلـ كتزيد مف مستكل الدايعية للتعلـ. -5
 تسا د المتعلـ  لى معرية الهدؼ المنشكد كمهانه مف تر ي ه. -6
 ًا بمرابة ت كيـ ذاتا للمعلـ ركؿ أسلكبه يا التعليـ. -7
أف يبرػث  ػف الجػكاب الاػري  ية الػتعلـ  نػد التلميػذ؛ أف  ليػه تعمؿ  لى ت كية  مل -8

 خارجية خااة إذا هانت إجابته خاطئة.بشهؿ مفاؿ يا المراجع ال
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رارعة: تاذية ا واع ا  أ

تاػػػنيفان أنػػػكاع الت ذيػػػة الراجعػػػة كيػػػؽ أبعػػػاد  ـ( أف البارػػػث )ًػػػكهن (  ػػػد2010ذهػػػر )زيػػػاد، 
 رنائية ال طب  لى النرك التالا:

 خارجية(: –ت ذية راجعة رسب المادر )داخلية  -1
 الت ذية الراجعة الداخلية: ( أ

المعلكمات التا يهتسبها المتعلـ مف خبراته كأيعاله  لى نرػك مباشػر، ك ػادة مػا تشير إلى 
 يتـ تزكيدا بها يا المرارؿ اأخيرة مف تعلـ المهارة.

 الت ذية الراجعة الخارجية: ( ب
  لمػػه أك أم كسػػيلة أخػػرل، مػػف المعلػػـ علـ تبهػػا المػػيتػػزكد تشػػير إلػػى المعلكمػػات التػػا 

بهػػا يػػا بدايػػة تعلػػـ تعػػديلها، كتالبػػان مػػا يػػتـ تزكيػػد المػػتعلـ باصسػػتجابة الخاطئػػة التػػا يجػػب 
 المهارة.

 مؤجلة(: –ت ذية راجعة رسب زمف ت ديمها )يكرية  -2
 الت ذية الراجعة الفكرية: ( أ

تتاػػػػػػؿ كتع ػػػػػػب السػػػػػػلكؾ الملرػػػػػػظ مباشػػػػػػرة كتػػػػػػزكد المػػػػػػتعلـ بالمعلكمػػػػػػات أك التكجيهػػػػػػات 
 كا رشادات اللزمة لتعزيز السلكؾ 

 المؤجلة:الت ذية الراجعة  ( ب
تعطا للمتعلـ بعد مركر يترة زمنية  لى إنجاز المهمة أك اأداء، ك د تطكؿ ًذا الفتػرة أك 

 ت ار رسب الظركؼ.
 مهتكبة(: –ت ذية راجعة رسب شهؿ معلكماتها )لفظية  -3

 ت ذية راجعة لفظية: ( أ
 تعرض بشهؿ ألفاظ كهلمات شفكية تكجه إلى المتعلميف.

 مهتكب للمتعلميف.ت ذية راجعة مهتكبة: تعرض بشهؿ  ( ب
 نهائية(: –ت ذية راجعة رسب التزامف مع اصستجابة )متلزمة  -4

ت ذيػػة راجعػػة تلزميػػة: ًػػا المعلكمػػات التػػا ي ػػدمها المعلػػـ للمػػتعلـ م ترنػػة بالعمػػؿ كأرنػػاء  ( أ
  ملية التدريب أك التعلـ كيا أرناء أدائها.
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للسػتجابة أك اهتسػاب المهػارة ت ذية راجعة نهائية: ًا التا ت دـ بعد إنهاء  ملية المتعلـ  ( ب
 هليان.

 تير اريرة(: –الت ذية الراجعة المعتمدة  لى المراكصت المتعددة )اريرة  -5
 يرة:ر الت ذية الراجعة الا ( أ

ًا التا يخبر ييها المعلـ الطالب بػيف إجابتػه  ػف السػؤاؿ المطػركح اػريرة أك خاطئػة، 
يطلػب منػه أف ينسػخ  لػى الػكرؽ يا رالػة ا جابػة الخاطئػة، ك   رـ يزكدا بالجكاب الاري

 الجكاب الاري  مباشرة بعد رؤيته له.
 الت ذية الراجعة تير الاريرة: ( ب

ه  ػف السػؤاؿ المطػركح اػريرة أك خاطئػة، كلهػف  بػؿ أف تػخبر المعلـ الطالػب بػيف إجابي  
يعػػػرض  ليػػػه السػػػؤاؿ مػػػرة أخػػػرل  ،يػػػا رالػػػة ا جابػػػة الخاطئػػػة  ،يػػػزكدا بػػػالجكاب الاػػػري

هر يا الجكاب الاري ، كيػزكدا بػالجكاب الاػري  بعػد ان كػاء الك ػت كيطلب منه أف يف
 إف لـ يتمهف الطالب مف معرية الجكاب الاري .

 الت ذية الراجعة ا يجابية أك السلبية: -6
 الت ذية الراجعة ا يجابية: ( أ

 ًا المعلكمات التا يتل اًا المتعلـ ركؿ إجابته الاريرة.
 الت ذية الراجعة السلبية: ( ب

مات التا يتل اًا المتعلـ ركؿ إجابته الخاطئػة، ممػا يػؤدم إلػى تراػيؿ دراسػا ًا المعلك 
 أيكؿ.

جػػراء تعػػديلت  كيػػرل البارػػث أف الت ذيػػة الراجعػػة تعنػػا اصسػػتفادة مػػف الت ػػكيـ يػػا إرػػداث كاج
 لى المدخلت بد ـ ا يجابيات كتربيتها كالتعرؼ  لى أسػباب ا خفػاؽ كمكاكػعها كا  ػلؿ منهػا 

  در ا مهاف.
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثا يًا: الدراسات السابقة
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ية مح دراسات ا  أوًا: ا
قرقوط  ) -1 ادي محمد ا رشير ا  م(:2005دراسة ا
 :دراسة وان ا    

ا مػػديرك مػػدارس  دراسػػة ت كيميػػة لػػبعض مت يػػرات البيئػػة الماديػػة المدرسػػية )الفيزي يػػة( همػػا ي ػػدًر
 مررلة التعليـ اأساسا.

 :دراسة ان ا  مدينة تاجكراء بليبيا. م
 :دراسة داف ا  أ

التعػػرؼ  لػػى مػػدل مطاب ػػة مك ػػع كتاػػميـ المبنػػى المدرسػػا بمررلػػة اأسػػاس للمكااػػفات  -1
 النمكذجية.

التعرؼ  لى مدل تكير الفاكؿ الدراسية بمررلػة التعلػيـ اأساسػا كمطاب تهػا للمكااػفات  -2
 النمكذجية.

 لى مدل تػكير اأرػاث المدرسػا بمررلػة التعلػيـ اأساسػا كمطاب تهػا للمكااػفات التعرؼ  -3
 النمكذجية.

التعػػػػرؼ  لػػػػى مػػػػدل تػػػػكير ال ا ػػػػات كالسػػػػارات الخااػػػػة باأنشػػػػطة التربكيػػػػة كالتعليميػػػػػة  -4
 كمطاب تها للمكاافات النمكذجية.

 التعػػػرؼ  لػػػػى مػػػػدل تػػػػكير رجػػػػرات الخػػػػدمات كالمرايػػػػؽ الاػػػػرية بمػػػػدارس مررلػػػػة التعلػػػػيـ -5
 اأساسا كمطاب تها للمكاافات النمكذجية.

 :دراسة ج ا  م
 ا تمدت الدراسة  لى المنه  الكافا.

 :دراسة ة ا   ي
اسػػتهديت الدراسػػة جميػػع مػػدراء المػػدارس الرهكميػػة بمررلػػة التعلػػيـ اأساسػػا بشػػعبية تػػاجكراء 

%، 100سػبة ( مدير مدرسػة بن200ك ددًـ ) 2004-2003النكارا اأربع بليبيا للعاـ الدراسا 
كتػػػػػـ اسػػػػػتبعاد المػػػػػدارس الخااػػػػػة نظػػػػػران لطبيعتهػػػػػا الخااػػػػػة مػػػػػف الناريػػػػػة التربكيػػػػػة كاصجتما يػػػػػة 

 كاص تاادية.
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 :دراسة  تائج ا
كبعيػدة  ػف اأخطػار ك ريبػة  اا خااػت لهػتػتكسػط اأريػاء الكت ة ع المػدارس مناسػبامك  -1

 مف كسائؿ الن ؿ.
 الطكابؽ كاتساع الممرات.المبانا المدرسية مناسبة مف ريث المسارة ك دد  -2
 الفاكؿ الدراسية مناسبة مف ريث المسارة كالتهكية كا كاءة. -3
ػا إلػػى  -4 ايت ػار الفاػكؿ الدراسػية إلػػى التكاػيلت الههربائيػة كسػتائر رجػػب الكػكء، كايت اًر

ا أيكان إلى التديئة اةلية كالتبريد.   كازؿ الرطكبة كالاكت كالررارة، كايت اًر
 )الم ا د كالسبكرات( متكير بالمدارس كمناسب لسف التلميذ.اأراث المدرسا  -5
  دـ تكير هؿ ال ا ات كالسارات الخااة باأنشطة التعليمية كالتربكية باكرة هايية. -6
 تكير جناح لإدارة كرجرات للمدرسيف كمل ب كأينية إص أنها تفت ر للتجهيزات اللزمة. -7
  دـ تكير رجرة الخدمات باكرة هايية. -8
المػكرد المػائا بػالمرايؽ الاػرية )دكرات الميػاا( كيػتـ الػتخلص مػف ال مامػة ييهػا، إص تكير  -9

 أف التلميذ يشربكف يا أهكاب  ادية  د تسا د يا ن ؿ العدكل بينهـ.
 ايت ار المبانا إلى الرد اأدنى مف الايانة. -10

عررية دراسات ا يًا: ا  ثا
ح ) -1 ة صوا  (:م2014دراسة آم
 :دراسة وان ا    

ا  لى إنجاز العملية التعليمية.المك   اافات الفيزي ية للمبنى المدرسا كأرًر
 :دراسة ان ا  مدينة بسهرة بالجزائر. م
 :دراسة داف ا  أ

ا يا ترسيف سير العملية التعليمية. -1 براز دكًر  التعرؼ  لى أًمية المبانا المدرسية كاج
 المتطلبات الفيزي ية لها.التعرؼ  لى كا ع المبانا المدرسية يا الجزائر كمدل تكاير  -2
 ت ريب المفاًيـ التربكية لكا ع الممارسات المعمارية كالعمرانية. -3
ترديػػػد الملمػػػ  المميػػػزة للمبػػػانا المدرسػػػية كالفراتػػػات التعليميػػػة المتخااػػػة كالتػػػا تر ػػػؽ  -4

  متطلبات الخطة التعليمية كارتياجات التلميذ كاأستاذ معان.
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 :دراسة ج ا  م
 المنه  الكافا. ا تمدت الدراسة  لى

 :دراسة ة ا   ي
مدرسػػة رانكيػػة بمدينػػة بسػػهرة بػػالجزائر كبلػػم  12مػػدارس رانكيػػة مػػف أاػػؿ  4اسػػتهديت الدراسػػة 

طالبػػػان مػػػف هػػػؿ مدرسػػػة رانكيػػػة تػػػـ  30طالبػػػان أم بمعػػػدؿ  120 ػػػدد الطػػػلب المسػػػتهدييف للدراسػػػة 
ـ بطري ة  شكائية.  اختياًر

 :دراسة  تائج ا
 مف ارتفاع متكسط هراية التلميذ داخؿ رجرات الدراسة.تشهك المدرسة الجزائرية  -1
   تراجع نايب التلميذ الكارد مف رجـ التخاػيص المسػارا المتػاح للتلميػذ إلػى مػا دكف  -2

 متر جراء ب اء مسارات ال ا ات رابت  ند مستكياته ال ديمة.
 لجػػكء بعػػض مػػدراء المػػدارس إلػػى إجػػراء تعػػديلت  لػػى بعػػض ال ا ػػات كال ػػرؼ لمعالجػػة -3

ذا التعديلت تؤدم إلى تياب أدنى الشركط المناسبة لها.  اصهتظاظ الافا ًك
يؤرر اصهتظاظ الافا السائد  لى مستكل الترهيز الذًنا لدل المتعلـ كاأستاذ  لػى رػٍد  -4

 سكاء.
عيري ) -2 دي ا ايف رن    م  (:م2014/د1436دراسة 
 :دراسة وان ا    

 إدارة اأمف كالسلمة المدرسية.إسهاـ ا دارة المدرسية يا تفعيؿ 
 :دراسة ان ا  مدينة الليث بالمملهة العربية السعكدية. م
 :دراسة داف ا  أ

التعػرؼ  لػػى إسػػهاـ ا دارة المدرسػية يػػا التربيػػة الك ائيػػة كالتك كيػة للمرايظػػة  لػػى اأمػػف  -1
 كالسلمة المدرسية مف كجهة نظر المعلميف كالمشرييف التربكييف.

اـ ا دارة المدرسػية يػا السػلمة البدنيػة كرمايػة اأركاح كالمرايظػة  لػى التعرؼ  لى إسه -2
 الممتلهات مف كجهة نظر المعلميف كالمشرييف التربكييف.

التعػػػرؼ  لػػػى إسػػػهاـ ا دارة المدرسػػػية يػػػا تر يػػػؽ الشػػػراهة المجتمعيػػػة مػػػع الجهػػػات ذات  -3
 يف التربكييف.العل ة باأمف كالسلمة المدرسية مف كجهة نظر المعلميف كالمشري
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 :دراسة ج ا  م
 ا تمدت الدراسة  لى المنه  الكافا الترليلا.

 :دراسة ة ا   ي
معلمػػان( إجمػػالا  ػػدد المعلمػػيف  2564معلمػػان( هعينػػة  شػػكائية مػػف ) 350اسػػتهديت الدراسػػة )

ًػػ، أم 1436-1435بمدارس التعليـ العاـ بمدينة الليث بالمملهة العربية السعكدية للعػاـ الدراسػا 
مشػػريان تربكيػػان( هعينػػة  شػػكائية  110%، كهػػذلؾ تهكنػػت  ينػػة المشػػرييف التربػػكييف مػػف )14بنسػػبة 
 %.56مشريان تربكيان( أم بنسبة  198مف )

 :دراسة  تائج ا
درجػػة إسػػهاـ ا دارة المدرسػػية يػػا تفعيػػؿ إدارة اأمػػف كالسػػلمة المدرسػػية مػػف كجهػػة نظػػر  -1

 ة.المعلميف كالمشرييف التربكييف هانت متكسط
يرػػرص مػػدير المدرسػػة  لػػى ا لمػػاـ ب كا ػػد اأمػػف كالسػػلمة كيعػػرؼ الطػػلب كالمعلمػػيف  -2

 كالعامليف بير اـ ًكاتؼ الطكارئ كالدياع المدنا.
درجػػة إسػػهاـ ا دارة المدرسػػية  ليلػػة يػػا ا شػػػراؼ  لػػى تنفيػػذ تػػدريبات ايتراكػػية للطػػػلب  -3

أكليػػػاء اأمػػػكر كيػػػا رػػػث كالمعلمػػػيف  لػػػى ا خػػػلء يػػػا ريػػػع درجػػػة الػػػك ا الك ػػػائا لػػػدل 
 المعلميف  لى تخايص جزء مف الراة الافية للتك ية يا مجاؿ اأمف كالسلمة.

درجػػة إسػػهاـ ا دارات المدرسػػية متكسػػطة ييمػػا يتعلػػؽ يػػا تر يػػؽ الشػػراهة المجتمعيػػة مػػع  -4
 الجهات ذات العل ة باأمف كالسلمة المدرسية.

ود ) -3 يا مو  (:م2011دراسة 
 :دراسة وان ا    

المعػػايير الكظيفيػػة كالبيئيػػة لتاػػميـ اأبنيػػة المدرسػػية يػػا مدينػػة رلػػب بسػػكريا )مررلػػة التعلػػيـ 
 اأساسا هرالة دراسية(.

 :دراسة ان ا  مدينة رلب بسكريا. م
 :دراسة داف ا  أ

ا  لػى  -1 تطكير اأبنية المدرسية كظيفيان كبيئيان بزيػادة أداء كيعاليػة ًػذا المػدارس لت ػكـ بػدكًر
كمجاراة الدراسات العالمية المعاار لتطكير اأبنيػة المدرسػية كظيفيػان كبيئيػان  الشهؿ اأمرؿ

 كزيادة أداء المبنى المدرسا.
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مراكلػػة م اربػػة اأبنيػػة المدرسػػية يػػا مػػيف رلػػب للمعػػايير الكظيفيػػة كالبيئيػػة المراليػػة ل بنيػػة  -2
 المدرسية التا لها أرر هبير يا نجاح العملية التعليمية.

 :دراسة ج ا  م
 ا تمدت الدراسة  لى المنه  الكافا الترليلا الم ارف مع نتائ  الدراسات النظرية.

 :دراسة ة ا   ي
 (.ـ2002استهديت الدراسة  دد مف اأبنية المدرسية يا مدينة رلب التا بنيت  اـ )

 :دراسة  تائج ا
 كجػػكد ياػػكؿ ب نػػػارة كتهكيػػة تيػػػر جيػػدة ككجػػػكد ياػػكؿ ب نػػػارة كتهكيػػة سػػػيئة يػػا الممػػػرات -1

 كالااصت الداخلية.
 تكجيه تير متمارؿ لبعض الافكؼ بالنسبة لإنارة كالتهكية. -2
  دـ ت سيـ مجمك ات الافكؼ كيؽ المرارؿ العمرية كمف المدرسة. -3
 تاميـ الاؼ الت ليدم الذم ص يتناسب مع التطكرات التعليمية. -4
 ايت ار نمكذج المبنى المدرسا للفراتات التخااية. -5
 لفراتات الداخلية مف  بؿ إدارة المدرسة.التكظيؼ العشكائا ل -6
  دد الطلب هبير يا الافكؼ العامة نتيجة  دد الطلب المتزايد. -7
ايت ػػػار بعػػػض نمػػػاذج اأبنيػػػة المدرسػػػية للفعاليػػػات التخااػػػية )مهتبػػػة كمكسػػػي ى كاػػػالة  -8

 رياكية كمختبر للمعلكماتية...(
يراتػػات معماريػػة هاػػفكؼ  ػػدـ تخاػػيص النمػػكذج لمررلػػة  مريػػة معينػػة أدل إلػػى كجػػكد  -9

 كترؼ إدارية تير مستخدمة يا ريف الراجة الماسة لفراتات  ديدة يا مدارس أخرل.
  دـ كجكد أسس تاميمية صختيار مك ع المدرسة. -10
تتػػراكح المػػدارس بػػيف المتكسػػطة كالهبيػػرة الرجػػـ كمػػع ذلػػؾ لػػـ يػػتـ مرا ػػاة ت سػػيـ المدرسػػة  -11

 رسب المرارؿ العمرية المختلفة.
 لفراغ المعمارم ل بنية المدرسية يراتان تعليمان م ْبه جان.ص يشهؿ ا -12
ا نارة الطبيعية يا الافكؼ بشهؿ خاص كيا المدرسة بشهؿ  اـ تير جيدة ممػا أدل  -13

 إلى الراجة لإنارة الههربائية يا اأبنية المدرسية.
 التهكية الطبيعية يا الافكؼ بشهؿ خاص كالمدرسة بشهؿ  اـ تير جيدة. -14
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و  )دراسة ريم -4  (:م2010ون مع
 :دراسة وان ا    

 جكدة البيئة المادية للمدرسة ك ل اتها باأنشطة البيئية.
 :دراسة ان ا  مدينة دمشؽ بسكريا. م
 :دراسة داف ا  أ

 التعرؼ  لى كا ع البيئة المادية لمدارس مررلة التعليـ اأساسا. -1
 بتكجيه كمشارهة معلميهـ.التعرؼ  لى كا ع اأنشطة البيئية التا يمارسها الطلب  -2
التعػػػرؼ  لػػػى طبيعػػػة العل ػػػة بػػػيف مسػػػتكيات الكا ػػػع البيئػػػا للمدرسػػػة كمسػػػتكيات ممارسػػػة  -3

 اأنشطة البيئية.
 :دراسة ج ا  م

 ا تمدت الدراسة  لى المنه  الكافا الترليلا.
 :دراسة ة ا   ي

ـ بطري ة  شكائية مف أاؿ  136استهديت الدراسة  ينة مف  مدرسان  3650مدرسان تـ اختياًر
مدرسػػة مػػف مػػدارس  109( مدرسػػة سػػربت بطري ػػة  شػػكائية منتظمػػة مػػف أاػػؿ 21يعملػػكف يػػا )

 .2003/2004مررلة التعليـ اأساسا الرل ة الرانية يا مدينة دمشؽ بسكريا للعاـ الدراسا 
 :دراسة  تائج ا

 رلث مدارس العينة ت ع يا منط ة نظيفة خالية مف التلكث كالكككاء. -1
ؼ المػػػدارس جيػػػدة مػػػف ريػػػث البنػػػاء اةمػػػف ص يرػػػكم ماػػػدر خطػػػر  لػػػى أهرػػػر مػػػف ناػػػ -2

 العامليف ييه.
% 20% كانعػدمت النظايػة يػا 25المدارس التا رظيػت بمسػتكل نظايػة جيػد لػـ تتجػاكز  -3

 منها.
 % مف مدارس العينة تمتعت بشركط ارية جيدة.45 -4
لػيس  لػى مػا  مؤشر هفاية  ناار المرايؽ كتجهيزاتها )المػراريض، الم اسػؿ، الاػنابير( -5

 يراـ يا نسبة مرتفعة مف  ينة المدارس.
 مؤشرات السلمة العامة بالمدارس م بكلة. -6
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 سلكؾ ترشيد استعماؿ المياا كالطا ة الههربائية جيد يا ربع  دد مدارس العينة. -7
 انخفاض راد يا سلكؾ الترتيب كالتجميؿ يا البيئة المدرسية. -8
 يا  ينة المدارس. انخفاض مستكل اأنشطة ذات الطابع البيئا -9

 (:م2008دراسة سام ر:يق حمدان  طاطرة ) -5
 :دراسة وان ا    

إ ػػداد خطػػة لترديػػد ارتياجػػات مديريػػة التربيػػة كالتعلػػيـ يػػا  باطيػػة مػػف اأبنيػػة المدرسػػية خػػلؿ 
 أربع سنكات  ادمة.

 :دراسة ان ا  مدينة  باطية يا يلسطيف. م
 :دراسة داف ا  أ

 كخااة ييما يتعلؽ باأبنية المدرسية. إل اء الككء  لى  طاع التعليـ -1
تبيػػػاف العجػػػز المكجػػػكد بمرايػػػؽ اأبنيػػػة المدرسػػػية بالك ػػػت الرػػػالا يػػػا مػػػدارس التجمعػػػات  -2

 السهانية التابعة لمديرية التربية كالتعليـ يا  باطية خلؿ اأ كاـ اأربع ال ادمة.
 ت ييـ كترليؿ كا ع اأبنية المدرسية مف النارية الهمية. -3

  ج دراسة:م  ا
 ا تمدت الدراسة  لى منه  اأسلكب الكافا اصست رائا.

 :دراسة ة ا   ي
اسػػتهديت الدراسػػة المػػدارس الرهكميػػة يػػا التجمعػػات السػػهانية التػػا ت ػػع كػػمف مسػػؤكلية كزارة 

 التربية كالتعليـ يا  باطية.
 :دراسة  تائج ا

كالشػػػركط التػػػا ككػػػعتها كزارة يػػػتـ راليػػػان البنػػػاء يػػػا المػػػدارس كيػػػؽ المعػػػايير كالمكااػػػفات  -1
 التربية كالتعليـ، كأريانان يت اكى  نها يا مدارس ال رل الا يرة.

ايت ػػػار المبػػػانا ال ديمػػػة التػػػا بنيػػػت  بػػػؿ  هػػػد السػػػلطة الكطنيػػػة إلػػػى مبػػػدأ الرارػػػة المهانيػػػة  -2
 للطالب.

 يعتبر التنسيؽ جيد بيف المدارس كالمديرية كبيف الجهات المختلفة. -3
 الافية كالتخااية يا الهرير مف المدارس التابعة للمديرية.كجكد  جز بال رؼ  -4
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ريت  ومردي محمد رعوان وممدود    يوسف ) -6 ادي ا شام   (:م2008دراسة 
 :دراسة وان ا    

المشػػهلت كاتجاًػػات الرلػػكؿ )مدينػػة المهػػل هدراسػػة  –أبنيػػة التعلػػيـ اأساسػػا بالمػػدف اليمنيػػة 
 رالة(.

 :دراسة ان ا  باليمف. مدينة المهل م
 :دراسة داف ا  أ

التعػػػرؼ  لػػػى أكجػػػه ال اػػػكر كالمشػػػهلت التػػػا تعانيهػػػا مبػػػانا التعلػػػيـ بالمػػػدف اليمنيػػػة )مدينػػػة 
المهػػػل هدراسػػػة رالػػػة( ب يػػػػة الخػػػركج بتكجيهػػػات رلػػػػكؿ تعمػػػؿ  لػػػى ريػػػػع هفػػػاءة المبنػػػى المدرسػػػػا 

 كاصرت اء بالعملية التعليمية.

 :دراسة ج ا  م
 المس  الميدانا كاصستبياف.المنه  الكافا معتمدان  لى 

 :دراسة ة ا   ي
مبػاٍف مدرسػػية للتعلػيـ اأساسػػا بمدينػػة المهػل بػػاليمف التػا تمرػػؿ  ااػػمة  9اسػتهديت الدراسػػة 

 مرايظة ركرمكت أهبر المرايظات اليمنية مسارة كأًمية.
 :دراسة  تائج ا

  دـ ملءمة مك كع المدرسة خاكاان يا المنط ة الشر ية. -1
نايب الطالب مػف مسػارة المك ػع العػاـ كمسػارة الفاػؿ الدراسػا كمسػرة تدنا معدصت  -2

 الفراتات التعليمية.
 مشهلة ارتفاع معدصت الرطكبة كدرجات الررارة داخؿ الفاؿ الدراسا. -3
 تياب  كامؿ اأمف كاأماف. -4
 مشهلة  دـ ملءمة اأراث المدرسا لسف الطالب. -5
  دـ كجكد مخازف لرفظ اأراث المدرسا. -6
  دـ مرا اة الطلب مف ذكم اصرتياجات الخااة.مشهلة  -7
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يا  ) -7 ف محمود ا  (:م2000دراسة خ
 :دراسة وان ا    

مشػػػػػػهلت اأبنيػػػػػػة المدرسػػػػػػية يػػػػػػا اأردف كالرػػػػػػؿ التطبي ػػػػػػا )المػػػػػػدارس الرهكميػػػػػػة المرهزيػػػػػػة 
 )المجمعة((.

 :دراسة ان ا  المملهة اأردنية الهاشمية. م
 :دراسة داف ا  أ

اأبنيػػة كالتجهيػػزات كالمرايػػؽ المدرسػػية ال ائمػػة يػػا اأردف مػػف ريػػث الهػػـ بيػػاف رػػاؿ ككا ػػع  -1
 كالهيؼ كتكير المكاافات التربكية كالفنية كهفايتها.

ا تػػػراح رػػػؿ لمشػػػهلت اأبنيػػػة المدرسػػػية كمراي هػػػا كتسػػػهيلتها يػػػا شػػػرؽ ككسػػػط المملهػػػة  -2
 اأردنية با تماد رؿ المدارس الرهكمية المرهزية )المجمعة(.

 ج ا  دراسة:م
 ا تمدت الدراسة  لى  دة ماادر منها:

الهتػػػب كالدراسػػػات كاأبرػػػاث المنشػػػكرة نتػػػائ  المػػػؤتمرات كالرل ػػػات كالنػػػدكات الدكليػػػة كا  ليميػػػة 
 كالكطنية التا تناكلت باكرة مباشرة أك تير مباشرة المبانا كالمرايؽ.

 :دراسة ة ا   ي
( 4239مػػػف أاػػػؿ ) ـ1995/1996( مبنػػػى مدرسػػػيان للعػػػاـ الدراسػػػا 3640شػػػملت الدراسػػػة )

 مبنى مدرسيان يا هاية مرايظات المملهة اأردنية الهاشمية البال ة ارنتا  شرة مرايظة.
 :دراسة  تائج ا

 38.مف كا ع اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 67.مف تااميـ اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 59 المدرسية ال ائمة تير مناسبة.% مف ال رؼ الدراسية يا اأبنية 
 82.مف الفكاءات المتعددة ل تراض يا المدراس ال ائمة تير مناسبة % 
 71.مف مختبرات المدارس اأساسية تير مناسبة % 
 87.مف مختبرات المدارس الرانكية تير مناسبة % 
 87.مف المشاتؿ الخفيفة يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
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 88تؿ الر يلة يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة.% مف المشا 
 67 يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة. –المهتبة  –% مف ماادر المعلكمات 
 72.مف التسهيلت ا دارية يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 81 مناسبة.% مف التسهيلت التهميلية يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير 
 85.مف التسهيلت الرياكية يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 94.مف التسهيلت ا كايية يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 55.مف  ناار البيئة التعليمية يا اأبنية المدرسية ال ائمة تير مناسبة % 
 70 سػػػػية ال ائمػػػػة تفت ػػػػر للمكااػػػػفات % مػػػػف تسػػػػهيلت اأمػػػػف كالسػػػػلمة يػػػػا اأبنيػػػػة المدر

 كالمعايير التربكية كالفنية المطلكبة.
تكاؿ البارث إلى أف مرايظات الشماؿ كالكسط )مرايظة العاامة، الزر ػاء، البل ػاء، مادبػا، 

مػف  2015( مدرسة مرهزيػة مجمعػة رتػى  ػاـ 1062إربد، جرش،  جلكف، المفرؽ( براجة إلى )
 البادية.( مدرسة يا اأرياؼ ك 353بينها )

مقرن ) -8 عزيز سعد ا  (:م2000دراسة  ردا
 :دراسة وان ا    

 المبانا المدرسية كمدل تر ي ها ص تبارات السلمة الشخاية.
 :دراسة ان ا  مدينة الرياض بالمملهة العربية السعكدية. م
 :دراسة داف ا  أ

تػػػػػكاير معريػػػػة الككػػػػػع الػػػػػراًف للمبػػػػانا المدرسػػػػػية بشػػػػػ يها الرهػػػػكما كالمسػػػػػتيجر، كمػػػػػدل  -1
 متطلبات السلمة ييها.

راػػػر المخػػػاطر كالرػػػكادث التػػػا يتعػػػرض لهػػػا الطػػػلب يػػػا هػػػل النػػػك يف كالتعػػػرؼ  لػػػى  -2
 أنكا ها كمسبباتها.

 :دراسة ج ا  م
 ا تمدت الدراسة  لى المنه  الكافا الترليلا.
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 :دراسة ة ا   ي
المملهػػػة مدرسػػػة يػػػا مدينػػػة الريػػػاض ب 60مػػػدير مدرسػػػة كمعلػػػـ يػػػا  180اسػػػتهديت الدراسػػػة 

%( مػف مجتمػع لدراسػػة، بكا ػع مػػدير مدرسػة كارنػيف مػػف المعلمػيف يػػا 33العربيػة السػعكدية مرلػػت )
 هؿ مدرسة.

 :دراسة  تائج ا
تفكؽ المدارس الرهكمية  لى المستيجرة يا جميع  ناار المبنى المدرسا كخااػة ييمػا  -1

المل ػػػب الرياكػػػية، يتعلػػػؽ بعػػػدد الفاػػػكؿ كمسػػػارتها كتػػػكاير المختبػػػرات العلميػػػة، كتػػػكاير 
ػػذا التفػػكؽ يبػػدك طبيعيػػان؛ أف المبػػانا  كسػػعة المرايػػؽ اأخػػرل هػػالممرات كالػػدرج كاأينيػػة. ًك

 الرهكمية اممت ل رض التعليـ، كالمستيجرة ماممة أالن ل رض السهف.
تػػدنا تػػكاير أجهػػزة السػػلمة يػػا المػػدارس الرهكميػػة كالمسػػتيجرة باسػػترناء طفايػػات الرريػػؽ  -2

ف الرػػكادث كخااػػة تلػػؾ  ػػميػػة ًػػذا اأجهػػزة يػػا الهشػػؼ كالترػػذير المبهػػر بػػالرتـ مػػف أً
 التا تتعلؽ بالرريؽ.

دويري )دراسة  -9  (:م1979حمد ا
 :دراسة وان ا    

 دراسة م ارنة لمشهلت اأبنية المدرسية يا اأردف كجمهكرية مار العربية.
 :دراسة ان ا  المملهة اأردنية الهاشمية كجمهكرية مار العربية. م
 :دراسة داف ا  أ

 مراكلة الهشؼ  ف الجكانب التالية الخااة بالمبانا المدرسية يا اأردف كمار.
 رالة العجز الهما كالهيفا اللذيف تعانا منهما المبانا المدرسية. -1
 مشهلت تمكيؿ المبانا كماادرا كأسباب ًذا المشهلت. -2
 مك ع المبانا المدرسية مف التخطيط التربكم. -3
 المبنى الملئـ للبرام  التعليمية، البيئات الطبيعية المختلفة.مكاافات  -4

 :دراسة ج ا  م
 ا تمد البارث يا ًذا الدراسة  لى المنهجيف التالييف:

 المنه  الكافا الم ارف. -
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 منه  ترليؿ النظـ. -
 :دراسة ة ا   ي

ع استبعاد مبػانا استهديت الدراسة مبانا التعليـ العاـ التابعة للدكلة المتملؾ منها كالمستيجر م
 المدارس الفنية يا المملهة اأردنية الهاشمية كجمهكرية مار العربية.

 :دراسة  تائج ا
ًناؾ مدارس هريرة تعتمد  لى دكاـ الفترتيف كيزداد  دد ًػذا المػدارس يػا المػدف كخااػة  -1

 يا المررلة ا لزامية كي ؿ يا المررلة الرانكية كخااة يا المناطؽ الريفية.
اء جسػػيمة يػػا  مليػػات التخطػػيط صختيػػار أمػػاهف للمػػدارس كأف  ػػددان هبيػػران مػػف ًنػاؾ أخطػػ -2

 المدارس ت ع يا أماهف تير اريرة.
أتلػب المبػػانا المدرسػية يػػا المررلػة ا لزاميػػة ًػا بيػػكت سػهنية ملهيتهػػا أيػراد اسػػتيجرتها  -3

 الدكلة همدارس، كت ؿ نسبة ًذا النكع يا الريؼ.
 الاالرة يا المررلة ا لزامية كت ؿ يا المررلة الرانكية.ارتفاع نسبة المبانا تير  -4

 
سارقة: دراسات ا ى ا راحث   يقات ا  تع

 اطلع البارث  لى الدراسات الساب ة كاتك  له اةتا:

لهكنػه المهػاف الػذم تنفػذ  ؛اًتمت هػؿ الدراسػات السػاب ة يػا مجملهػا بػالمبنى المدرسػا كأًميتػه -1
إ ػػػداد أجيػػاؿ كا يػػػة كمتعلمػػة تعليمػػػان يكاهػػب متطلبػػػات  إلػػىؼ هػػػدتييػػه العمليػػة التعليميػػػة التػػا 

 العار الرديث.
اأمػػف كالسػػلمة بالمبػػانا  تنػػاكؿمشػػهلتها، يمنهػػا مػػا  مكػػمكفاختلفػػت الدراسػػات السػػاب ة يػػا  -2

الجكانػػػػب الفيزي يػػػػة للمبنػػػػى  تنػػػػاكؿم ػػػػرف(، كمنهػػػػا مػػػػا الالمدرسػػػػية )دراسػػػػة النعيػػػػرم( ك)دراسػػػػة 
تنػػػاكؿ ت ػػػكيـ الجكانػػػب )دراسػػػة اػػػكال ( إص أف دراسػػػة ال ر ػػػكطا  المدرسػػػا )دراسػػػة ال ر ػػػكطا(

التعليميػػػة، يػػػا رػػػيف ربطػػػت دراسػػػة اػػػكال  الجكانػػػب الفيزي يػػػة الفيزي يػػػة دكف ربطهػػػا بالعمليػػػة 
المشػهلت التػا تكاجػه المبػانا المدرسػية )دراسػة الهيلنػا(  تنػاكؿبالعملية التعليمية. كمنها مػا 

يتػػػا كآخػػػركف( إص أف دراسػػػة الهيلنػػػا اًتمػػػت بدراسػػػة مشػػػاهؿ ك)دراسػػػة الػػػدكيرم( ك)دراسػػػة الب
مرايظػة، يػا رػيف جػاءت دراسػة الػدكيرم دراسػة م ارنػة بػيف  12اأبنية المدرسية باأردف يا 
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اأردف كماػػر، كتناكلػػت دراسػػة البيتػػا مشػػاهؿ اأبنيػػة بمدينػػة  يػػامشػػهلت اأبنيػػة المدرسػػية 
 جػكدة المبنػى المدرسػا ك ل تػه باأنشػطة البيئيػة كؿتنػاكمنهػا مػا  ،المهل باليمف هدراسة رالػة

لترديػػد   ادمػػة كاًتمػػت دراسػػة  طػػاطرة بككػػع خطػػة مسػػت بلية أربػػع سػػنكات )دراسػػة معلػػكلا(،
، كاًتمػػػػت دراسػػػػة مكلػػػػكد بالجانػػػػب الهندسػػػػا مػػػػف اأبنيػػػػة المدرسػػػػية ارتياجػػػػات منط ػػػػة  باطيػػػػة
 لهندسػػػػة المعماريػػػػة بجامعػػػػة رلػػػػبكأجريػػػػت ًػػػػذا الدراسػػػػة بهليػػػػة ا ،لتاػػػػمما اأبنيػػػػة المدرسػػػػية

 .بسكريا
 كأرػػدرهاـ 1979، يهػػاف أ ػػدمها سػػنة ًػػذا الدراسػػاتالزمنيػػة التػػا أجريػػت ييهػػا  اتاكت الفتػػر فػػت -3

كاًتمػاـ البػارريف يػا مجػاؿ التربيػة  اتـ مما يدؿ  لػى أًميػة مككػكع ًػذا الدراسػ2014سنة 
 بمكككع اأبنية المدرسية منذ يترات زمنية طكيلة.

دراسػػات السػػاب ة يػػا دكؿ  ربيػػة مختلفػػة الترهيبػػة الديمكتراييػػة، كالبيئػػة الج راييػػة أجريػػت هػػؿ ال -4
ممتػدة مػػف الجزائػر تربػػان إلػى اأردف شػػر ان، يمنهػا دراسػػة يػا الجزائػػر، كدراسػة كارػػدة يػا ليبيػػا، 
كدراسػػتيف يػػا السػػعكدية: كارػػدة يػػا مرايظػػة الريػػاض، كاأخػػرل يػػا مرايظػػة الليػػث، كدراسػػة 

يػػػة الػػػيمف، كدراسػػػة كارػػػدة يػػػا اأردف، كدراسػػػة م ارنػػػة بػػػيف اأردف كماػػػر، كارػػػدة يػػػا جمهكر 
 كدراسة يا يلسطيف، كدراستيف يا سكريا: إرداًما يا رلب، كاأخرل يا دمشؽ.

هػػؿ الدراسػػات السػػاب ة تناكلػػت مككػػكع المبنػػى المدرسػػا مػػف الناريػػة التربكيػػة مػػا  ػػدا دراسػػة  -5
 ة مف ريث التااميـ الهندسية المعمارية.مكلكد، التا اًتمت بتطكير اأبنية المدرسي

ػػا، ممػػا  ػػد يعطػػا  -6 الدراسػػات المرليػػة كارػػدة ي ػػط لعػػدـ تمهػػف البارػػث مػػف الراػػكؿ  لػػى تيًر
 مؤشران  لى  لة الدراسات الساب ة يا مجاؿ اأبنية المدرسية يا ليبيا.

اختلفػػت الدراسػػات السػػاب ة يػػا  ينػػة الدراسػػة، يمنهػػا مػػا كجػػه اسػػتبيانها إلػػى الطػػلب دكف تيػػرا  -7
ممف يش لكف المبنى المدرسا )دراسػة اػكال (، كمنهػا مػا كجػه اسػتبيانها إلػى مػديرم المػدارس 
ي ط )دراسة ال ر ػكطا( ك)دراسػة الهيلنػا( ك)دراسػة الػدكيرم(، كمنهػا مػا هػاف اسػتبيانها مكجػه 

لمعلمػػيف ي ػػط )دراسػػة معلػػكلا(، كمنهػػا مػػا كجػػه اسػػتبيانها إلػػى معلمػػيف كمشػػرييف تربػػكييف إلػػى ا
)دراسػػة النعيػػرم(، كمنهػػا مػػا كجػػه اسػػتبيانها إلػػى الطػػلب كالمعلمػػيف كا داريػػيف )دراسػػة البيتػػا 
كآخػػػركف( ك)دراسػػػة مكلػػػكد( كمنهػػػا مػػػا كجػػػه اسػػػتبيانها إلػػػى مػػػديرم المػػػدارس كالمعلمػػػيف )دراسػػػة 

ن ا يمهف ال كؿ بيف ًذا الدراسػات تنك ػت مػف ريػث كجهػات النظػر لهػؿ المتكاجػديف الم رف( ًك
دارييف، كمشرييف تربكييف(.  بالمبنى المدرسا )طلب، كمعلميف، كاج
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كأجػػػرل البارػػػث دراسػػػته مػػػف كجهػػػة نظػػػر المعلمػػػيف لهػػػكف دراسػػػته تػػػربط بػػػيف المبنػػػى المدرسػػػا 
 ييها. كالعملية التعليمية التا يعتبر المعلـ رهيزة أساسية

ػك المػنه  الػذم  -8 ا تمدت أتلب الدراسػات السػاب ة  لػى المػنه  الكاػفا يػا إجػراء الدراسػة، ًك
 استخدمه البارث يا ًذا الدراسة.

اسػػتهديت الدراسػػات السػػاب ة مرارػػؿ التعلػػيـ اأساسػػا كالرػػانكم، ييجريػػت بعكػػها  لػػى مػػدارس  -9
( )دراسػػة معلػػكلا( )دراسػػة البيتػػا( كمنهػػا مػػا اسػػتهدؼ التعلػػيـ اأساسػػا ي ػػط )دراسػػة ال ر ػػكطا

ػك مػا يتفػؽ مػع دراسػة البارػث، كمنهػا مػا اسػتهدؼ  مػدارس التعلػيـ الرػانكم )دراسػة اػكال (، ًك
المػدارس بشػهؿ  ػػاـ دكف ترديػد )دراسػػة الهيلنػا( )دراسػػة الػدكيرم( )دراسػػة  طػاطرة( )دراسػػة 

 الم رف( )دراسة مكلكد( )دراسة النعيرم(.
ًػػذا يػػ ف التنػػكع يػػا الدراسػػات السػػاب ة مػػف ريػػث المشػػهلت كالفتػػرات الزمنيػػة المختلفػػة ك لػػى 

ك ينات الدراسة المختلفة كالمدارس بهؿ مرارلها استفاد منها البارث يا دراسته مف ريث اأدبيات 
 كترديد معالـ المشهلة كبناء استمارة اصستبياف.

  
 

 

  



 
 
 
 
 
 الثالثالفصل 

 إة اءات الدراسة 

 
  :دراسةأوًا ج ا  م
  :يًا دراسةثا ة ا  مرتمع و ي

  :ثًا اتثا ريا  أدوات رمع ا

  :دراسةرارعًا محاور ا يل اإحصائ   تح  ا
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دراسة ث: إرراءات ا ثا فصل ا  ا
ًػػػذا التػػػا اتبعهػػػا البارػػػث  نجػػػاز ًػػػذا الدراسػػػة، ك ػػػد اشػػػتمؿ ًػػػذا الفاػػػؿ ا جػػػراءات  يتنػػػاكؿ
  المبرث  لى:

جأوًا:  دراسة: م  ا
 تمد البارث يا دراسته  لى المنه  الكافا الترليلا الذم يعتمػد  لػى دراسػة الكا ػع كيهػتـ ا

نمػػػا يمتػػػد أيكػػػان لتفسػػػير البيانػػػات،  بكاػػػفه كاػػػفان د ي ػػػان، بػػػؿ ص ي ػػػؼ  نػػػد رػػػد الكاػػػؼ ي ػػػط، كاج
الظػاًرة تعبيػران هيفيػان أك هميػان. كالمػنه   كترليلهػا، كاسػتنباط دصصت ذات م ػزل منهػا، كالتعبيػر  ػف

الكاػػفا يػػزكد البارػػث بمعلكمػػات  ػػف مهكناتهػػا، كيفيػػد البارػػث يػػا تتبػػع متطلبػػات بررػػه كترليلهػػا 
 (.78ـ: 1990كاكصن إلى إدراؾ النتائ  المستهدية. )ال ندكر، 

 ليها مف خلؿ  هما تستخدـ الدراسة اأساليب ا راائية يا معالجة البيانات التا يتـ الراكؿ
 أدكات الدراسة التا سيتـ استخدامها.

يًا:  دراسةثا ة ا   :مرتمع و ي

خػلؿ  ان معلمػ 1859ًذا الدراسة معلما المدارس الرانكية بمدينػة ماػراتة ك ػددًـ  تستهديا
خااػة بالدراسػة  ، ك د  اـ البارث بترديد ًذا العدد مف كا ػع اسػتبانة2016/2017العاـ الدراسا 
 مدرسػػػػػة رانكيػػػػػة مكز ػػػػػة  33، ك ػػػػػددًا ز هػػػػػا  لػػػػػى جميػػػػػع المػػػػدارس المسػػػػػتهديةك  (6ـ )ملرػػػػؽ ر ػػػػػ

 25/05/2017إلى  14/05/2017 داخؿ مدينة ماراتة خلؿ الفترة مفتعليمية مهاتب  7 لى 
 بزيارة ميدانية لهؿ المدارس.

ـ كهؿ مهتب تتبعػه مػدارس تػ (تعليميةمهاتب  7 نا يد ) 7ك د تـ ت سيـ مجتمع الدراسة إلى 
كبهػػذا ، اختيػػار  ينػػة  شػػكائية بسػػيطة يتناسػػب رجػػـ ًػػذا العينػػة مػػع  ػػدد المعلمػػيف يػػا هػػؿ مدرسػػة

تكزيػع  ينػة نػاف ( يبيّ 4)ك( 3) ف( كالجػدكص3معلمػان )ملرػؽ ر ػـ  323تردد رجـ العينة مهػكف مػف 
 :الدراسة كخاائاها مما يدؿ  لى تنك ها كملءمتها  جراء الدراسة
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ى  (أ  ة   عي مدراس:توزيع ا  ا
مدارس3ردول رقم ) ى ا دراسة   ة ا  ( يرين توزيع  ي

.     
 

  
 

ا   
 

ا   
 

1 ) ث )   6 6 6.25 36 ا خ ا

ث  0 اء أ ا  11 11 11.46 66 ش

اء  3 ا ش  4 4 4.34 05 ا

ث  4 حج ا  10 10 9.55 55 ا

ج 5 ثا حج ا ح ا  9 9 8.86 51  ا 

ث  6  11 11 11.46 66 ج أ ح ا

ث  7 ا ا غ  19 19 19.45 110 ا

ث  8 ا ا غ  12 12 12.5 70 ا

ث  9 ا ا  11 11 11.11 64 ك

ث  15 ا ا  6 6 5.9 34 ا

ث  11  5 5 5.38 31  ا

ث  10  10 10 9.55 55 ا ا

ث  13 ء ا  14 14 13.72 79 ا

ث  14  10 10 9.55 55 أح ا ا

ث  15 ط ا  10 10 10.42 65 ا ا

ث  16  6 6 6.08 35 ا  ا

ث  17 اء ا  15 15 14.76 85 ف ا

ث  18  8 8 8.16 47 خ  اأ ا

ث  19  9 9 9.38 54  ا

ث  05 ء  أ  ا  13 13 12.85 74 أ

ث  01 ض ا  7 7 6.94 45 ا

ث أ   00  8 8 7.64 44 ا

ث 03  6 6 5.73 33  ا ا

ث  04  10 10 9.55 55  ا ا

ث  05  9 9 9.38 54 ا غ ا

ث  06  14 14 14.42 83 ا ا

ث  07  15 15 14.76 85 ا ا

ث  08 ش ا  10 10 9.55 55 أ ا

ث  09 اء ا ا  10 10 10.25 59 ش

ث  35 ا ا  7 7 6.6 38 اا

ث  31 ح ا  7 7 6.77 39 ا

ث  30  10 10 9.72 56 ا ا

ث  33  11 11 10.77 60 ا ا

 323 323   9859 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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خدمية: (ب  اتب ا م ى ا ة   عي  توزيع ا

دراسة 4ردول رقم ) ة ا ى( يرين توزيع  ي ة   مدي خدمية را اتب ا م  ا

         

اف  5.3 17 150 0 ا

حج  15.5 34 197 4 ا

ا غ  9.6 31 184 0 ا

 3 109 00 6.8 

 7.4 04 134 0  أح

 10.7 41 035 4 ا

ك  47.7 154 878 16 ا ا

 33 9859 323 911 
 

يلرػػظ مػػف الجػػدكؿ )أف المهتػػب الخػػدما ماػػراتة المرهػػز ًػػك أهبػػر المهاتػػب الخدميػػة، كأف 
% أم مػا ي ػارب ناػؼ  ػدد  ينػة الدراسػة، رػـ يليػه 47.7نسبة العينة التا سربت منػه  ػد بل ػت 

مهتب الزركؽ، رـ مهتب المرجػكب، أمػا ب يػة المهاتػب يلػـ تتجػاكز نسػبة العينػة التػا سػربت منهػا 
 ة الهلية كذلؾ لت ارب العدد يا هؿ منها.% مف العين10
مدرسة: (ج  رسم  را دوام ا ة حسب ا عي  توزيع ا

مدرسة5ردول رقم ) رسم  را دوام ا دراسة حسب ا ة ا  ( يرين توزيع  ي
دوام  صراح  ومسائ  مسائ  صراح  ا
 56 0 267 العدد
 17.3 0 82.7 النسبة

المػدارس التػا تعمػؿ بنظػاـ الػدكاـ الاػبارا يلرظ مف الجػدكؿ أف أتلػب  ينػة الدراسػة مػف 
ي ػػط، ك ػػد يرجػػع ًػػذا اأمػػر إلػػى أف خاكاػػية المررلػػة الرانكيػػة تتطلػػب  ػػددان أهبػػر مػػف الراػػص 

 خلؿ اليـك مما ص يسا د  لى العمؿ بدكاـ مسائا بعد الدكاـ الابارا.
يمية: (د  تع ة ا مرح وع ا ة حسب  عي  توزيع ا

ة ا6ردول رقم ) يمية( يرين توزيع  ي تع ة ا مرح وع ا  دراسة حسب 
 أساسية كرانكية رانكية نكع المررلة التعليمية

 72 251 العدد
 22.3 77.7 النسبة
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يتك  مف الجدكؿ أف ما ي رب مف رلرة أرباع  ينة الدراسة هانكا مف معلما المدارس التا 
المررلػة اأساسػية كالرانكيػة معػان تدرس المررلة الرانكية ي ط، يا ريف مرلػت الرانكيػات التػا تػدرس 

 ما ي رب مف ربع أيراد العينة ي ط.

وع  (ه  ة حسب  عي رةتوزيع ا ط  :ا

رة7ردول رقم ) ط وع ا دراسة حسب  ة ا  ( يرين توزيع  ي
 بنيف كبنات بنات بنيف نكع الطلبة
 6 205 112 العدد
 1.9 63.5 34.7 النسبة

هػػانكا مػػػف معلمػػػا مػػػدارس البنػػػات، ريػػػث بل ػػػت  يبػػيف الجػػػدكؿ أف أتلػػػب أيػػػراد  ينػػػة الدراسػػػة
 %.34.7% مف أيراد العينة، يا ريف هانت نسبة العينة مف مدارس الذهكر 63.5نسبتهـ 

ة حسب  (و  عي ستوزيع ا ر  :ا

س8ردول رقم ) ر دراسة حسب ا ة ا  ( يرين توزيع  ي
 أنرى ذهر الجنس
 234 89 العدد
 72.4 27.6 النسبة

ي ػػػػارب رلرػػػػة أربػػػػاع العينػػػػة مػػػػف المعلمػػػػات، كالربػػػػع البػػػػا ا مػػػػف يتكػػػػ  مػػػػف الجػػػػدكؿ أف مػػػػا 
المعلميف، ك د يرجع ًذا اأمر إلى  ػزكؼ الػذهكر  ػف مهنػة التػدريس كا  بػاؿ الهبيػر مػف ا نػاث 

  لى ًذا المهنة.

ة حسب  (ز  عي م توزيع ا ع ل ا مؤ  :ا

دراسة حسب9ردول رقم ) ة ا م  ( يرين توزيع  ي ع ل ا مؤ  ا
ؿ  ماجستير جامعا متكسط المًؤ
 21 279 23 العدد
 6.5 86.4 7.1 النسبة

لت الجامعية.  يتبيف مف الجدكؿ أف أتلب أيراد  ينة الدراسة مف رملة المًؤ
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ة حسب  (ح  عي خررة:توزيع ا وات ا   دد س
خررة10ردول رقم ) وات ا دراسة حسب  دد س ة ا  ( يرين توزيع  ي

 دد سنكات 
 الخبرة

 5أ ؿ مف 
 سنكات

 9-5مف 
 سنكات

 14-10مف 
 سنة

 19-15مف 
 سنة

سنة  20
 ييهرر

 115 154 13 29 12 العدد
 35.6 47.7 4 9 3.7 النسبة

سػنة، كيليػه ممػف  19-15يتك  مف الجدكؿ أف أتلب أيراد العينة ممف خبرتهـ تتػراكح بػيف 
 سنة ييهرر. 15أم يمهف ال كؿ أف أتلب أيراد العينة ممف خبرتهـ مف سنة ييهرر،  20خبرتهـ 
 

اتثثا ريا  ًا: أدوات رمع ا
تػػػـ إ ػػػدادًا ترػػػكم مرػػػاكر  (2)ملرػػػؽ ر ػػػـ  هانػػػت أداة الدراسػػػة  بػػػارة  ػػػف اػػػريفة اسػػػتبياف

الدراسة التا تشمؿ كا ع المبنى المدرسا ك ل ته بمستكل العملية التعليمية مف كجهة نظر معلمػا 
 :لشخاية )المت يرات الديم رايية(المدارس الرانكية بمدينة ماراتة كهذلؾ البيانات ا

دراسة: ( أ  متايرات ا
دراسة( يرين 11ردول رقم )  متايرات ا

  دد العبارات المركر نكع المت ير
 المت يرات المست لة

 12 المك ع
 12 التاميـ

 12 الفاكؿ الدراسية
 16 الخدمات كالمرايؽ بالمبنى
 17 الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ

 12 كالمهاتبال رؼ 
 31 العملية التعليمية المت ير التابع
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دراسة: ( ب  صدق وثرات أداة ا
أف العبارة المكجكدة يا اصستبياف ت ػيس مػا يفتػرض  ياسػه بالفعػؿ،  يعنا الادؽ بافة  امة

 أمػػػػػا الربػػػػػات يهػػػػػك أف يعطػػػػػا اصسػػػػػتبياف نفػػػػػس النتػػػػػائ  إذا أ  يػػػػػد تطبي ػػػػػه، ك ػػػػػد تػػػػػـ لهػػػػػذا ال ػػػػػرض 
اصسػػػتبياف المعػػػدة  لػػػى مجمك ػػػة مػػػف المتخااػػػيف  بػػػداء الػػػرأم كترديػػػد بعػػػض  ػػػرض اػػػريفة 

( مفػػػردة مػػػف 30الملرظػػػات ركلهػػػا، كبعػػػد ا تمادًػػػا تػػػـ تكزيعهػػػا  لػػػى  ينػػػة اسػػػتطل ية شػػػملت )
 مجتمع الدراسة.

 دكات ل ياس مت يرات الدراسة:اأكييما يلا تككي  لخطكات التيهد مف الرية 
 ادؽ المرتكل: -1

المختاػيف يػا مػف المرهمػيف  10 مهػكف مػف اصستمارة باكرتها اأكليػة  لػى  ػددتـ  رض 
ـ مف أ كاء ًيئة التػدريس بػبعض الهليػات الجامعيػة همػا ًػك مبػيف بػالملرؽ  مجاؿ التربية ًك

، ك ػػػد تكػػػمنت اصسػػػتمارة همػػػا  ركػػػت  لػػػى المرهمػػػيف تعريفػػػان لهػػػؿ مت يػػػر، كهػػػاف (1ر ػػػـ )
 الترهيـ يناب  لى اةتا:

 دل انتماء العبارة للمجاؿ الذم ككعت ل ياسه.ترديد م ( أ
، كاتفؽ المرهمكف  لػى كمدل سلمتها الل كية كملءمتها إبداء الرأم ركؿ اياتة العبارة ( ب

ا تبار المهكنات التا تـ ترديدًا أساسان منط يان تبنى  ليه اصستبانة، كاتف ػكا  لػى أف هػؿ 
 مفردات اصستمارة ت يس ما ككعت ل ياسه.

 اصتساؽ الداخلا: رساب ادؽ -2
كتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػلؿ رسػػاب  يمػػة اصرتبػػاط بػػيف درجػػة هػػؿ  بػػارة مػػف العبػػارات المتكػػمنة يػػا 

 اصستمارة كالدرجة الهلية للمت ير الذم تنتما إليه.
مدرس :  ((أ )) ى ا مر ة واقع ا  استرا

تاػميـ المبنػى  –المبنػى  مك عتهكنت استبانة كا ع المبنى المدرسا مف ستة مراكر ًا: 
 –الكسػػػػائؿ كالتجهيػػػػزات كالمعامػػػػؿ  –الخػػػػدمات كالمرايػػػػؽ بػػػػالمبنى  –الفاػػػػكؿ الدراسػػػػية  –

 .ال رؼ كالمهاتب
 كالجدكؿ التالا يكك  ًذا المراكر كمدل اصتساؽ الداخلا لعباراتها:
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ي ( يرين 12ردول رقم ) تم  إ ذي ت فر   ا محور ا ية ودررة ا دررة ا ل  رارة را  قيم ارتراط 
 ق 

 
9 2 3 4 5 6 7 8 9 91 99 92 93 94 95 96 97 

 ق 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.37 1.26 1.22 1.33 1.34 1.33 1.39 1.28 1.27 1.25 1.95 1.26 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.69 1.48 1.44 1.69 1.68 1.63 1.64 1.59 1.45 1.38 1.29 1.37 

   

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.22 1.43 1.54 1.41 1.42 1.42 1.54 1.69 1.42 1.43 1.46 1.53 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.49 1.62 1.71 1.68 1.69 1.63 1.79 1.79 1.52 1.61 1.61 1.57 

 ف 
   

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.54 1.66 1.69 1.57 1.54 1.61 1.53 1.55 1.61 1.46 1.56 1.52 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      1.67 1.78 1.74 1.68 1.66 1.75 1.79 1.71 1.73 1.48 1.79 1.64 

  
فق 
 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

0.48 0.46 0.54 0.54 0.46 0.31 0.56 0.55 0.53 0.60 0.57 0.62 0.55 0.55 0.66 0.61 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

0.55 0.56 0.64 0.64 0.50 0.42 0.56 0.62 0.64 0.68 0.61 0.72 0.64 0.64 0.66 0.66 

ئ 
 
 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
0.62 0.55 0.64 0.48 0.50 0.54 0.58 0.54 0.51 0.48 0.61 0.54 0.48 0.59 0.58 0.65 0.47 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
0.62 0.56 0.68 0.67 0.63 0.72 0.71 0.68 0.66 0.57 0.75 0.67 0.62 0.73 0.63 0.76 0.63 

ف   غ
  

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
     

0.61 0.61 0.61 0.53 0.51 0.54 0.49 0.63 0.55 0.56 0.49 0.52 

 ا
 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
     

0.65 0.71 0.70 0.60 0.60 0.64 0.53 0.71 0.68 0.67 0.61 0.65 

 0.001تعنا أف اصرتباط  كم  ند مستكل معنكية أ ؿ مف  )**(
 
رػػظ مػػف بيانػػات الجػػدكؿ أ ػػلا أف جميػػع  بػػارات اسػػتبانة المبنػػى المدرسػػا تػػرتبط بالدرجػػة يل

كأف مسػػتكل المعنكيػػة  ػػد بلػػم أ ػػؿ مػػف الهليػػة للسػػتبانة كهػػذلؾ بػػالمركر الفر ػػا الػػذم تنتمػػا إليػػه، 
اصتسػػػػاؽ الػػػػداخلا للعبػػػػارات كملءمتهػػػػا هػػػػيداة ل يػػػػاس الظػػػػاًرة مككػػػػكع ( ممػػػػا يػػػػدؿ  لػػػػى 0.01)

 الدراسة.
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ة  ((ب )) يميةاسترا تع ية ا عم  : ا
(  بػػػارة. كل يػػػاس مػػػدل اصتسػػػاؽ الػػػداخلا لهػػػذا العبػػػارات تػػػـ 31تهكنػػػت ًػػػذا اصسػػػتبانة مػػػف )

لتهػػػػا ارتسػػػػاب معامػػػػؿ ارتباطهػػػػا بهػػػػذا المجػػػػاؿ، كالجػػػػدكؿ التػػػػالا يبػػػػيف  يمػػػػة اصرتبػػػػاط كمػػػػدل دص
 ا راائية:

ة ( يرين قيم 13ردول رقم ) يميةارتراط  رارات استرا تع ية ا عم  ا
 ق 

ق  
 ا

 ق 
ق  

 ا
 ق 

ق  
 ا

1 
** 10 

** 00 
** 

0.61 0.24 0.51 

0 
** 13 

** 03 
** 

0.51 0.34 0.43 

3 
** 14 

** 04 
** 

0.59 0.3 0.61 

4 
** 15 

** 05 
** 

0.61 0.55 0.41 

5 
** 16 

** 06 
** 

0.56 0.5 0.59 

6 
** 17 

** 07 
** 

0.62 0.51 0.56 

7 
** 18 

** 08 
** 

0.36 0.48 0.43 

8 
** 19 

** 09 
** 

0.38 0.56 0.38 

9 
** 05 

** 35 
** 

0.34 0.58 0.43 

15 
** 01 

** 31 
** 

0.39 0.63 0.45 

11 
** 

 
   

0.29   

 
 {P-value}مػػػف خػػػلؿ النتػػػائ  الػػػكاردة بالجػػػدكؿ السػػػابؽ نجػػػد أف مسػػػتكل المعنكيػػػة المشػػػاًد 

  لػػى( ممػػا يػػدؿ 0.05أ ػػؿ مػػف ) لهػػؿ  بػػارة مػػع المرػػكر الخػػاص بهػػا جميػػع معػػاملت اصرتبػػاطل
تكايؽ كاتساؽ لهؿ  بارة مع المركر الذم تتبعػه كملءمػة دليؿ  لى أنه يكجد  اًذالعل ة ك معنكية 

 .أداة الدراسة
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 ربات كاست رار أداة الدراسة: -3
للتر ػؽ مػػف ربػػات أداة الدراسػػة يػا  يػػاس المت يػػرات المسػػتهدية اسػتخدمت طري ػػة ألفػػا هرنبػػاخ، 

 كالجدكؿ التالا يبيف النتائ  المتعل ة بذلؾ:
 

ق ) ا94  ف  ف ك  ص  (  ق  أ

ف ك  غ  ق  أ

ا ا غ  ا

 5.730 ا

 5.855 ا

ا  5.950 ا ا

اف  ا  5.886 ا 

ا ا  ج ا ئ   5.903 ا

ا ف  غ  5.875 ا

ا ا غ  5.966 ك ا

غ ا  5.880 ا ا ا

ا ا ا غ غ ا  ا  5.969 ا

 
)لهػكف مف خلؿ النتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف جميع  يـ معامؿ ألفا هرنبػاخ مناسػبة 

ػػذا يػػدؿ  لػػى  ػػكة اصرتبػػاط(  هػػؿ  ػػيـ المعػػاملت  ريبػػة مػػف الكارػػد الاػػري  للدصلػػة  لػػى اػػدؽ ًك
 كربات أداة الدراسة كملءمتها. 

دراسة:: رارعاً  محاور ا يل اإحصائ   تح  ا
تـ إجراء أسلكب الترليؿ الكافا  ف طريؽ الجداكؿ التهرارية كهذلؾ الترليؿ اصست رائا  ف 

 ارات المرػػػػػػػكر أمػػػػػػػا دراسػػػػػػػة الفػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف ػلهػػػػػػػؿ  بػػػػػػػارة مػػػػػػػف  بػػػػػػػ (t.Test)طريػػػػػػػؽ اختبػػػػػػػار ت 
 المت يػػػػػػػرات الديم راييػػػػػػػة يهػػػػػػػاف  ػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ اختبػػػػػػػار ت للم ارنػػػػػػػة بػػػػػػػيف مجمػػػػػػػك تيف مسػػػػػػػػت لتيف

 (2 Independent Samples t Test)  كهػذلؾ ترليػؿ التبػايف اأرػادمANOVA  كهػذلؾ تػـ
لة كأجريػػت الرسػػابات إجػػراء ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة العل ػػة بػػيف المت يػػر التػػابع كالمت يػػرات المسػػت 

 .SPSS ف طريؽ البرنام  ا راائا 
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 :(The t Test)اخترار ت 
( الػذم يجػرل لدراسػة مت يػر كارػد، كيسػتخدـ sample t1اأرػادم ) (t)تػـ اسػتخداـ اختبػار 
 اختبار ا شارة صختبار:
 : أف كسط درجة المكاي ة ركؿ  بارة يساكم  يمة مرددة.H0 الفرض الافرم
 : أف كسط درجة المكاي ة ركؿ ًذا العبارة ص يساكم ًذا ال يمة.H1 الفرض البديؿ

 ك د أ طيت البيانات ال يـ كالرتب التالية:
ش ا اف  اف غ  ش اف ح غ   اف 

 5 4 3 0 1 ا

ا راػػائا ((  جػراء الترليػػؿ SPSSكصتخػاذ  ػػرار رػكؿ ًػػذا الفركػػية تػـ اسػػتخداـ برنػػام  ))
 كالكاكؿ إلى اتخاذ ال رار التالا:

يهػػذا يػػدؿ  لػػى  0.05{ أهبػػر مػػف P-valueإذا هانػػت  يمػػة مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد } -1
 بكؿ الفرض الافرم أم أنه ص تكجد اختليات معنكيػة بػيف نسػبة المكاي ػة ك ػدمها رػكؿ 

 ًذا العبارة.
يهػذا  0.05ر مػف أك تسػاكم { أاػ P-valueإذا هانت  يمة مستكل المعنكيػة المشػاًد } -2

يدؿ  لى ريض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ الفػرض البػديؿ كأنػه تكجػد اختليػات معنكيػة بػيف 
نسبة المكاي ة ك دمها رػكؿ ًػذا العبػارة، كيػا ًػذا الرالػة ننظػر ل يمػة الكسػط لترديػد ًػؿ 

 اصتجاا العاـ نرك المكاي ة أك  دـ المكاي ة.

تين  ة رين مرمو تين مستق مقار  :Independent Samples t Test 2اخترار ت 
تـ استخداـ ًذا اصختبار لدراسة الفركؽ المعنكية بيف اةراء للمت يرات التا تركم  يمتيف مرؿ 

 0.05{ أهبػػر مػػف P-valueالجػػنس كنػػكع المررلػػة، يػػ ذا هانػػت  يمػػة مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد }
 ص تكجد اختليات معنكية بيف ال يمتيف كالعهس اري . يهذا يدؿ  لى أنه

تراين اأحادي  يل ا  :ANOVAتح
تـ استخداـ ًػذا اصختبػار لدراسػة الفػركؽ المعنكيػة بػيف اةراء للمت يػرات التػا ترػكم أهرػر مػف 

ػػػؿ العلمػػػا، يػػػ ذا هانػػػت  يمػػػة مسػػػتكل المعنكيػػػة المشػػػاًد } -P يمتػػػيف مرػػػؿ المهتػػػب الخػػػدما كالمًؤ valueيهػػػذا يػػػدؿ  لػػػى أنػػػه ص تكجػػػد اختليػػػات معنكيػػػة بػػػيف ال يمتػػػيف كالعهػػػس  0.05هبػػػر مػػػف { أ
 اري .
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حدار  يل اا  :Regression Analysisتح
اصنرػػػدار يػػػدرس العل ػػػة الدالّيػػػة بػػػيف مت يػػػريف أك أهرػػػر بريػػػث يسػػػمى أرػػػد ًػػػذا المت يػػػرات: 

ت ػػدير أك التنبػػػؤ ب يمػػة المت يػػػر المت يػػر التػػػابع كاةخػػر المت يػػػر أك المت يػػرات المسػػػت لة ريػػث نريػػػد 
التػػػابع  ػػػف طريػػػؽ  يمػػػة المت يػػػر أك المت يػػػرات المسػػػت لة، ريػػػث المت يػػػر التػػػابع يتػػػيرر بػػػالمت يرات 

ا.  المست لة كترليؿ اصنردار يردد ما ًا المت يرات المست لة التا تؤرر ييه كترديد مدل تيريًر
  



 
 
 
 
 ال ابعالفصل 

   تائج الدراسة

 
 ة مستق متايرات ا  أوا: دراسة محاور ا

  يًا: دراسة محور يميةثا تع ية ا عم تارع( ا متاير ا  )ا

 م: دراسة ثاً ثا تارع اقة وأثر ا متاير ا ى ا مستقل    تاير ا

  ًديمارا:ية: دراسة ااخترارعا متايرات ا  ا:ات رين ا
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فصل  رارعا  ا
 كدراسة النتائ  التا تكاؿ إليها البارث. ترليؿكيتكمف ًذا الفاؿ 

ة مستق متايرات ا  أوا: دراسة محاور ا
التعرؼ  لػػى كا ػػع المبنػػى المدرسػػا الخػػاص بػػترهػػز مرػػاكر الدراسػػة  لػػى التر ػػؽ مػػف الهػػدؼ 

مػػف كجهػػة نظػػر معلمػػا المػػدارس الرانكيػػة بمدينػػة ماػػراتة. كتػػـ التر ػػؽ مػػف ًػػذا الهػػدؼ مػػف خػػلؿ 
 اةتية:اختبار الفركيات 

موقع: -1  ا

كا ػػع المػػدارس يػػا مجتمػػع الدراسػػة  ػػف طريػػؽ  ينػػة الدراسػػة صختبػػار مملءمػػة  دراسػػةتمػػت 
كتػـ اختبػار ًػذا الفركػية لهػؿ ي ػرة مػف كا ع المػدارس تيػر ملئػـ( مالفركية التا تنص  لى أف )

لعينة كاردة كأجريػت الرسػابات  ػف  (t)ي رات اصستبياف الخااة بهذا الفركية  ف طريؽ اختبار 
 ( 15كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ ) SPSSطريؽ البرنام  ا راائا 
ى15ردول رقم ) فر ية اأو فرعية ا يل اإحصائ   تح تائج ا  ( يرين 

 

ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

ا 
 

عع  -9 عع  ق عع  أئعع ن  عع  قعع 
.  فق 0.000 4.0248 995 954 93 29 92  

 فق 0.000 3.9534 96 958 32 29 7 .     ق  -2
صععأ  -3 ئ  عع عع  عع  عع ق قعع 

. ص إ  فق 0.000 4.0372 917 957 28 26 5  
ععع  -4 ن ععع  ععع  ععع  ععع  قععع 

.  فق 0.000 3.5559 79 927 33 61 23 ش 
ع  -5 ء   ض ق    

ععععععع  ععععععع  ش  ععععععع ن ععععععع 
. 

 فق 0.000 3.6739 912 997 25 52 26
ئ قععع  -6 ععع ععع  ععع  ععع  ععع 

ع  ع أ  ع  ع  ع   
. ق  أ  

 فق 0.000 4.0621 927 938 21 24 93
ع  -7 ع  ع  ع  ع  ق 

. أ   ق    أ  فق 0.000 4.2663 941 955 91 91 8  
. ق -8 ن ك    فق 0.000 4.1146 922 948 25 24 4    أ
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ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

ا 
 

9- .  فق 0.000 3.4969 77 995 44 63 23 ق  ق  
91- . ش    فق 0.000 4.3437 949 964 8 8 2 ق   
شععععع  -99 ععععع  ععععع  ععععع قععععع 

.   0.000 2.6625 62 52 6 929 82 ف 
 فق

ععععع  -92 شععععع  ععععع  ععععع  قععععع 
 فق 0.000 4.4551 955 964 2 1 2 ء.

 فق 1.111 3.8873 - - - - - 
لمعظػػـ {P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 

ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ كبػالنظر إلػى الكسػط  0.05العبارات أ ؿ مػف 
كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف 

ذا يدؿ  لػى أف التخطػيط  نشػاء المػدراس الرا .للدراسة ال كؿ أف مكا ع المدارس ملئـ نكيػة هػاف ًك
نػا ينب ػا ا شػارة إلػى أف أيػراد العينػة أبػدكا  ػدـ  يستند إلػى أسػس كمعػايير جعلتػه يهػكف مناسػبان. ًك
ارتيارهـ ركؿ  ملية الاػرؼ الاػرا يػا المػدارس؛ كذلػؾ لهػكف مدارسػهـ تيػر مربكطػة بالشػبهة 

ذا مشهلة تعانا منها أتلب المبانا؛ لهكنها خارج مخطط المدينة.  العامة، ًك

( إلػػى نفػػس الػػرأم يػػا ملءمػػة مكا ػػع اأبنيػػة المدرسػػية 2005أشػػارت دراسػػة )ال ر ػػكطا، ك ػػد 
% مػف مكا ػع اأبنيػة المدرسػية 38( أشػارت إلػى أف 2000مرؿ الدراسة إص أف دراسػة )الهيلنػا، 

 ال ائمة تير مناسبة.

تصميم: -2  ا

ة صختبػػػار تمػػػت دراسػػػة ملءمػػػة كا ػػػع المػػػدارس يػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة  ػػػف طريػػػؽ  ينػػػة الدراسػػػ
الفركية التا تنص  لى أف )تاميـ المدارس تير ملئـ( كتـ اختبار ًذا الفركية لهػؿ ي ػرة مػف 
ي ػػرات اصسػػتبياف الخااػػة بهػػذا الفركػػية  ػػف طريػػؽ اختبػػار ت لعينػػة كارػػدة ا راػػائا كأجريػػت 

 :(16بالجدكؿ ر ـ )كردت كهانت النتائ  هما  SPSSالرسابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا 
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ية16ردول رقم ) ثا فر ية ا فرعية ا يل اإحصائ   تح تائج ا  ( يرين 

 

ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

ا 
 

عععع  -9 عععع  عععع  عععع ن  عععع 
.  فق 0.000 3.7121 82 937 46 59 99  فق

ع  -2 قع  ع      
. ش   فق 0.000 3.7988 88 958 93 52 92    أ 

عع  -3 عع  عع ن  عع  عع  ف
 فق 0.000 3.8916 94 963 99 39 96 .

ع  -4 أ      أ 
.ق  ء    فق 0.000 4.1745 995 965 26 92 3 أ

كعع  -5 عع  عع  عع  عع  عع 
.  فق 0.000 4.1176 923 947 25 24 4  أ 

ع   -6 ّ ع  ع  ع  ف  ق 
. ق أق   فق 0.000 4.1084 923 949 29 23 7 ق   

عععع  -7 ععع  ععع  عععع  ععع  ععع 
. ء إض  فق 0.000 3.9346 917 944 27 28 95   

ا  -8 إ  ف   ش    
.  فق 0.000 3.2579 48 94 91 64 22     

عععع  -9 عععع  عععع  عععع  ف ف ك عععع ا  عععع
ق   فق 0.000 3.3808 56 934 49 69 39 . 

ععع  -91 ععع أصعععأ   ععع  ععع  ععع 
.  فق 0.000 3.9190 919 959 22 36 99  

عع  -99 عع أصععأ   عع  عع  عع 
ء(. ء، ك ء، أ  فق 0.000 3.8168 99 938 31 37 98   )ف

ععع ععع  -92 ععع  ععع  أ ععع 
. ف ض   فق 0.004 3.2012 49 919 59 71 36 ن 
 فق 1.111 3.7756 - - - - - 

 هػػػؿل{P-value} مػػػف خػػػلؿ النتػػػائ  بالجػػػدكؿ السػػػابؽ نجػػػد أف مسػػػتكل المعنكيػػػة المشػػػاًد 
كبػالنظر إلػى الكسػط ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ  0.05العبارات أ ؿ مػف 

أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف  كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد
ػػذا يعنػػا أف مػػدارس المررلػػة الرانكيػػة ماػػممة بطري ػػة تػػكير ال ػػكؿ أف تاػػميـ المػػدارس ملئػػـ ، ًك

نا أشارت الدراسات التا تناكلػت تاػميـ المػدارس بكػركرة أف أت لب ارتياجات طلب المررلة، ًك
(، 2005ياػػمـ المبنػػى بطري ػػة تخػػدـ العمليػػة التعليميػػة، كمػػف ًػػذا الدراسػػات: دراسػػة )ال ر ػػكطا، 

( التػػا خلاػػت إلػػى ملءمػػة تاػػميـ المبنػػى، إص أف دراسػػة )الهيلنػػا، 2008كدراسػػة ) طػػاطرة، 
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% مف تااميـ اأبنيػة المدرسػية ال ائمػة تيػر مناسػبة، كأشػارت دراسػة 67ارت إلى أف ( أش2000
( إلػػػػى أف أتلػػػػػب المبػػػػانا المدرسػػػػية يػػػػػا المررلػػػػة الرانكيػػػػة ًػػػػػا بيػػػػكت سػػػػػهنية 1979)الػػػػدكيرم، 

 استيجرتها الدكلة همدارس لسد العجز ال ائـ يا اأبنية.
دراسية: -3 فصول ا  ا

تمػػػت دراسػػػة ملءمػػػة كا ػػػع المػػػدارس يػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة  ػػػف طريػػػؽ  ينػػػة الدراسػػػة صختبػػػار 
الفركية التػا تػنص  لػى أف )الفاػكؿ الدراسػية للمػدارس تيػر ملئمػة( كتػـ اختبػار ًػذا الفركػية 
لهؿ ي رة مف ي رات اصستبياف الخااة بهذا الفركية  ف طريؽ اختبار ت لعينة كاردة ا راائا 

 ( 17كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ ) SPSSسابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا كأجريت الر
فر ية 17ردول رقم ) فرعية ا يل اإحصائ   تح تائج ا ثة( يرين  ثا  ا

 
ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

 ا 

9- . ف  ن  أ  فق 0.000 3.7121 83 949 39 35 25  

عععع  -2 عععع  ف ععععقس  أ عععع  ضعععع  أ
س.  فق 0.000 3.4224 58 927 57 53 27  

3- . أ  ف    قس  أ  فق 0.056 3.1269 29 929 54 76 35  
عععععقس  -4 أ ععععع ععععع  ععععع  ععععع  ف

فق 0.000 2.4689 94 54 62 939 69 .   
5- . ء إض أ  ا   فق 0.000 3.2313 34 925 64 75 22    
إغأش. -6 ف  ف     فق 0.010 3.1838 41 929 44 66 42 أ 
ع  -7 فع  ع   ع  ع 

ء.  فق 0.000 3.8037 69 996 98 32 94 ف    
ععععع  -8 ععععع  ف ععععع فععععع  ء   إضععععع

 فق 0.000 3.8075 69 993 22 37 9 .
ععععع  -9 ععععع  ف ععععع فععععع  ء  إضععععع

. ف   فق 0.000 3.5857 56 969 37 49 98   
ععععس  -91 ععععأ  عععع  عععع  عععع  ف

. ا آ   فق 0.000 2.0464 97 37 23 973 933     
ععع  -99 ععع  ععع  ق ععع  ف  ععع

عععععع  ا  عععععع  عععععع  قعععععع  ، ا   عععععع
 9 .  أ

 فق 0.000 3.2972 45 936 47 61 35
ععع  قععع  -92 ععع  ععع  ععع  ععع  ف

. أ ص     فق 0.000 3.8607 79 977 23 39 93   
 فق 1.111 3.2955 - - - - - 
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 معظػػـل{P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 
كبػالنظر إلػى الكسػط ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ  0.05العبارات أ ؿ مػف 

أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف  كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد
إص أف أيػػػراد العينػػػة أبػػػدكا  ػػػدـ ارتيػػػارهـ لعػػػدـ كجػػػكد جػػػدراف  .ال ػػػكؿ أف الفاػػػكؿ الدراسػػػية ملئمػػػة

أسػػ ؼ  ازلػػة للاػػكت كالرػػرارة ممػػا  ػػد يسػػبب كككػػاء يػػا الفاػػكؿ ت لػػؿ مػػف اسػػتيعاب الطػػلب 
للػػػدركس، كهػػػذلؾ ايت ػػػار الفاػػػكؿ الدراسػػػية أجهػػػزة تهييػػػؼ مناسػػػبة لتعػػػديؿ درجػػػات الرػػػرارة بتبريػػػد 

 لشتاء.الفاكؿ يا ياؿ الايؼ، كتديئتها يا ياؿ ا

( إلػػى ملءمػة الفاػػكؿ الدراسػية، كأشػػارت الدراسػة إلػػى 2005ك ػد أشػارت دراسػػة )ال ر ػكطا، 
% مػػػف ال ػػػرؼ 59( أف 2000ايت ػػػار اأبنيػػػة للتديئػػػة اةليػػػة كالتبريػػػد، كأشػػػارت دراسػػػة )الهيلنػػػا، 

ت ( إلػى ارتفػاع هرايػة التلميػذ داخػؿ رجػرا2014الدراسية تير مناسبة، كأشػارت دراسػة )اػكال ، 
الدراسػػة، اأمػػر الػػذم  ػػد يػػؤدم إلػػى اصهتظػػاظ الاػػفا الػػذم  ػػد يػػؤرر  لػػى مسػػتكل الترهيػػز لػػدل 

 المتعلـ كالمعلـ  لى رٍد سكاء.

ى: -4 مر مرا:ق را خدمات وا  ا

 يػػػػػػا مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة  ػػػػػػف طريػػػػػػؽ  ينػػػػػػة الدراسػػػػػػة  دراسػػػػػػة ملءمػػػػػػة كا ػػػػػػع المػػػػػػدارستمػػػػػػت 
يػػؽ بػػالمبنى تيػػر ملئمػػة( كتػػـ اختبػػار ًػػذا صختبػػار الفركػػية التػػا تػػنص  لػػى أف )الخػػدمات كالمرا

الفركية لهؿ ي رة مػف ي ػرات اصسػتبياف الخااػة بهػذا الفركػية  ػف طريػؽ اختبػار ت لعينػة كارػدة 
كهانت النتائ  هما بالجدكؿ  SPSSا راائا كأجريت الرسابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا 

 ( 18ر ـ )
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يل اإ18ردول رقم ) تح تائج ا فر ية ( يرين  فرعية ا رارعةحصائ    ا

 

ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

أ 
 ئ

9- . أ ء  ٌ ن     ّ    935 996 23 26 22 2.0186 0.000 
 
 فق

عععع  -2 عععع  عععع عععع  عععع   عععع 
.  0.000 2.5139 27 72 49 83 911 س 

 
 فق

عع  -3 ف ف عع عع  عع  ععف  ق عع  عع 
. أ    0.000 3.5361 44 962 57 33 23 ش 

عع  -4 عع  عع  عع  عع  عع 
ع  ع  ع  ن ع  ع  

. إ    
75 94 51 76 27 2.6460 0.000 

 
 فق

5- . ص   فق 0.000 4.0280 87 999 21 94 91    

6- . ق     914 65 9 89 63 2.7950 0.020 
 
 فق

ع  -7 ع ف ق ع  ء  قع   ف  عأ أ
 فق 0.000 3.6885 74 957 29 38 23 .

شع  -8 أشع  ع  ع أ قع    
. ف  0.000 2.4876 21 69 53 86 94   ف 

 
 فق

ع  عأ  -9 ش  ف   ص 
. ص ق آ   فق 0.001 3.2236 43 925 59 67 36  

91- . ٍف      فق 0.000 3.4241 61 932 52 43 36   ك
ف    -99      

.  فق 0.023 3.1620 42 999 59 67 42 ف 
ع  -92 ع  ع  غ عأ  ع    

 . ش   فق 0.017 3.1682 45 917 66 63 41 س 
93- . ق  فق 0.000 3.6316 48 981 45 28 22     
عع  -94 ف عع   ععأ  ا   عع أ عع  عع  ق قعع 

 فق 0.000 3.5232 52 953 56 36 26 .
عععع  -95 قععععس  عععع  فأ عععع  عععع

.  فق 0.001 3.2322 45 926 46 79 35  
ة يددتم -96 ددى صدديا مر مدرسدد  ا  رصددورة دوريددة مددع ا

دراسة. قرل دراس   ام ل رداية طاق ا  ا
992 95 61 39 97 2.2384 0.000 

 
 فق

 فق 1.148 3.1829 - - - - - 
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لمعظػػـ {P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 
ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ كبػالنظر إلػى الكسػط  0.05العبارات أ ؿ مػف 

كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف 
، مع  دـ ارتياح أيراد العينة لعدـ تكير مالى مناسػب لخدمات كالمرايؽ بالمبنى ملئمةاال كؿ أف 

أداء الاػػػلة، ك ػػػػدـ تػػػكير  يػػػػادات مجهػػػزة، ك ػػػػدـ تػػػكير مهتبػػػػات مجهػػػزة، كايت ػػػػار المبػػػانا إلػػػػى 
ػػا أيكػػان إلػػى ردي ػػة مناسػػبة، كهػػذلؾ  ػػدـ اػػيانة المبنػػى المدرسػػا باػػكرة  هػػاميرات مرا بػػة، كايت اًر

ػػذا مػػا أشػػارت إليػػه دراسػػة )ال ر ػػكطا، دكريػػة،  ( يػػا  ػػدـ تػػكير رجػػرات للخػػدمات باػػكرة 2005ًك
( إلػى أف مؤشػر 2010هايية، كايت ار المبانا للرد اأدنى مف الايانة، كأشارت دراسػة )معلػكلا، 

هفاية  ناار المرايػؽ كتجهيزاتهػا لػيس  لػى مػا يػراـ، يػا نسػبة مرتفعػة مػف  ينػة الدراسػة، كأهػدت 
% مػػف الفكػػاءات المتعػػددة اأتػػراض يػػا المػػدارس ال ائمػػة 82( إلػػى أف 2000هيلنػػا، دراسػػة )ال

 تير مناسبة.

معامل: -5 يزات وا تر وسائل وا  ا

تمػػػت دراسػػػة ملءمػػػة كا ػػػع المػػػدارس يػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة  ػػػف طريػػػؽ  ينػػػة الدراسػػػة صختبػػػار 
لئمة( كتـ اختبػار ًػذا الفركية التا تنص  لى أف )الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ بالمبنى تير م

الفركية لهؿ ي رة مػف ي ػرات اصسػتبياف الخااػة بهػذا الفركػية  ػف طريػؽ اختبػار ت لعينػة كارػدة 
كهانت النتائ  هما بالجدكؿ  SPSSا راائا كأجريت الرسابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا 

 ( 19ر ـ )
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فر ية 19ردول رقم ) فرعية ا يل اإحصائ   تح تائج ا خامسة( يرين   ا

 

ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

ا 
 

9- . ف       34 918 71 86 25 2.8762 050.0  

2-  .  فق 05000 3.5759 49 968 47 38 29    

3- .   058.0 2.9874 38 84 73 82 49      أ  

4- . إ ش      991 928 38 33 92 2.0935 05000 
 
 فق

5- . ئ  05000 2.8076 27 88 57 87 58   أ  
 
 فق

عع  -6 أ  عع  عع  عع  عع  عع 
.   61 77 63 91 31 2.8531 05000 

 
 فق

7- .   .0500 2.8746 25 89 77 77 59      أ  
عععع  -8 عععع  عععع  عععع عععع  ن 

.   058.0 3.0156 31 991 62 73 46 ص  
9- . ئ   ش  ف   05000 2.5683 24 73 57 76 92 أقأ  

 
 فق

ععععع  -91 ععععع  ععععع آ ععععع  ععععع  ف  ععععع
.   05000 2.9412 35 992 49 69 66 ن

عع  -99 ف  عع عع ععأ  عع  ن ئ  عع
ئ.   87 919 62 59 92 2.3520 05000 

 
 فق

ئق. -92  05000 2.1090 92 27 57 993 992 ف  أ إ  
 
 فق

ععع  عععأ  -93 عععأ  ععع  ععع  ف  ععع
. ن  ش      88 76 49 84 25 2.6335 05000 

 
 فق

عععع  -94 أ عععع  ئ  عععع عععع  عععع  ف
. 67 995 68 58 95 2.5015 05000 

 
 فق

ع  -95 ع  ع  ق ف   
.   05000 2.8885 27 919 59 89 55  أ

عع  -96 ععس  عع  عع  عع  عع 
.  05000 2.6615 99 72 68 917 56 ش 

 
 فق

ععععع  عععععأ  -97 ئ  ععععع ععععع  ععععع  ف
. ف  05000 2.5542 23 76 39 914 89 أ 

 
 فق

 - - - - - 2.7229 1.111 
 
 فق

لمعظػػـ {P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 
ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ كبػالنظر إلػى الكسػط  0.05العبارات أ ؿ مػف 
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كاصتجػػاا العػػاـ للعبػػارات نجػػد أف ًنػػاؾ  ػػدـ مكاي ػػة رػػكؿ ًػػذا العبػػارات يػػا مجتمػػع الدراسػػة كبػػذلؾ 
 يمهف ال كؿ أف الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ بالمبنى تير ملئمة.

ػػػػذا مػػػػا أشػػػػارت إليػػػػه د % مػػػػف المػػػػدارس اأساسػػػػية بهػػػػا 71( بػػػػيف 2000راسػػػػة )الهيلنػػػػا، ًك
% مف 87% مف المدارس الرانكية بها مختبرات تير مناسبة، كأف 87مختبرات تير مناسبة، كأف 

% مف المدارس بها مشػاتؿ ر يلػة تيػر مناسػبة، 88المدارس بها مشاتؿ خفيفة تير مناسبة، كأف 
يف اأرػػاث المدرسػػا تيػػر ملئػػـ لسػػف الطالػػب، ك ػػدـ ( بػػ2008كأشػػارت دراسػػة )البيتػػا كآخػػركف، 

 كجكد مخازف لرفظ اأراث المدرسا.

ى: -6 مر اتب را م ارف وا  ا

تمػػػت دراسػػػة ملءمػػػة كا ػػػع المػػػدارس يػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة  ػػػف طريػػػؽ  ينػػػة الدراسػػػة صختبػػػار 
الفركػػية التػػا تػػنص  لػػى أف )ال ػػرؼ كالمهاتػػب بػػالمبنى تيػػر ملئمػػة( كتػػـ اختبػػار ًػػذا الفركػػية 
لهؿ ي رة مف ي رات اصستبياف الخااة بهذا الفركية  ف طريؽ اختبار ت لعينة كاردة ا راائا 

 ( 20كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ ) SPSSابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا كأجريت الرس

فر ية 20ردول رقم ) فرعية ا يل اإحصائ   تح تائج ا سادسة( يرين   ا

  
غ

ق 
ف ش

  
غ

ق  فق  فق
ف ش

 

 
Mean 

  
 ش

p-value 

أ 
 ئ

شععع  ععع  -9 ن ععع  ععع  ععع 
.  0.000 2.5280 26 55 58 917 76 ف

 
 فق

ضععع  -2 صععع  ععع  ععع ق عع 
.  0.049 2.8509 33 916 32 82 69 ا 

 
 فق

شعععع   -3 ن عععع  عععع  عععع ق عععع 
.  0.000 2.4611 21 65 38 998 81 ض

 
 فق

عععع  -4 عععع   عععع  عععع  عععع 
 فق 0.000 3.4750 44 969 45 43 27 .

صعع  -5 أ صعع  عع  عع  عع 
. ء   أ ق ء   فق 0.000 3.6075 51 989 32 31 28 ا إ

ععع  -6 ععع  ععع  ععع  ععع 
.  فق 0.000 3.8193 65 983 38 21 95  

صعععع  -7 عععع  عععع  عععع  عععع 
.  فق 0.000 4.1371 915 989 95 94 6    

عععع  -8 عععع  أ عععع  عععع  عععع 
. ف   0.798 2.9813 43 89 59 77 52  ك
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غ

ق 
ف ش

  
غ

ق  فق  فق
ف ش

 

 
Mean 

  
 ش

p-value 

أ 
 ئ

9-  ، عع عع  عع  عع  عع 
 فق 0.000 3.3829 55 926 49 57 29 .أ 

عع  -91 ععق  عع  عع  عع 
.   93 73 32 98 26 2.6615 0.000 

 
 فق

عع  -99 ععق  عع  عع  عع 
.) ف  0.000 2.4375 98 79 32 87 914   صغ )

 
 فق

ععع -92 ععع  ععع  ععع  ععع  ن
. ا    ف   فق 0.000 3.8006 79 979 41 22 97 ش

 فق 1.111 3.9798 - - -- -- - 

لمعظػػـ {P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 
البػديؿ كبػالنظر إلػى الكسػط  ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ 0.05العبارات أ ؿ مػف 

كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف 
 ال كؿ أف ال رؼ كالمهاتب بالمبنى ملئمة.

ك ػػد أبػػدل أيػػراد العينػػة  ػػدـ ارتيػػارهـ لعػػدـ تػػكير رجػػرات لممارسػػة اأنشػػطة الفنيػػة كالرياكػػية 
ير رجرات مناسبة كمجهزة للمعلميف كالمعلمات، ك د أشارت دراسة )ال ر كطا، كا ذا ية، ك دـ تك 

 ( إلى تكير جناح لإدارة كرجرات للمعلميف، إص أنها تفت ر للتجهيزات اللزمة.2005
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يًا: دراسة محور  يميةثا تع ية ا عم تارع( ا متاير ا  :)ا
يسػػعى إلػػا التعػػرؼ  لػػى مسػػتكل العمليػػة  يرهػػز ًػػذا المرػػكر  لػػى التر ػػؽ مػػف الهػػدؼ الػػذم

التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة، كتـ التر ؽ مف ًػذا الهػدؼ مػف 
 خلؿ اختبار الفركية التالية:

تمػػػت دراسػػػة ملءمػػػة كا ػػػع المػػػدارس يػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة  ػػػف طريػػػؽ  ينػػػة الدراسػػػة صختبػػػار 
( كتـ اختبار ًػذا الفركػية لهػؿ ل العملية التعليمية تير مرضٍ الفركية التا تنص  لى أف )مستك 

ي ػػرة مػػف ي ػػرات اصسػػتبياف الخااػػة بهػػذا الفركػػية  ػػف طريػػؽ اختبػػار ت لعينػػة كارػػدة ا راػػائا 
 ( 21كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ ) SPSSكأجريت الرسابات  ف طريؽ البرنام  ا راائا 

يل ا21ردول رقم ) تح تائج ا تارعإحصائ  ( يرين    متاير ا

 
ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

أ 
 ئ

ععع  -9 عع إ عع  عع  عع  عع 
.  فق 0.000 3.6997 65 948 67 34 9  

ععع  -2 ضععع فععع  ععع شععع  ععع 
.   0.164 2.9102 22 92 88 77 44 أء 

ع  -3 ع  قعق  ع  ع  ع   
. ء    فق 0.000 3.4594 49 959 63 44 29 ا   أ أ

ععع  -4 ععع فععع  ععع أ صعععف  ععع  ععع 
.  فق 0.000 3.7802 57 985 46 23 92   

عععع  -5 عععع ف عععع  عععع  عععع  ف عععع 
.  فق 0.001 3.2156 33 993 89 61 25  ف ش 

ف ف   فع  عأ  -6  
.  فق 0.000 3.4330 63 997 58 62 29 ش 

ع فع -7 شع   غ   ق 
. ف ض ف   فق 0.000 3.7962 85 941 47 38 9 ف

ء  -8 ععق أ س  عع عع فعع  عع  فعع 
. ق   أ  فق 0.000 4.1238 936 938 96 99 94  

ععع  -9 ععع ف ععع  فععع  ء  شععع ععع  ععع ف
.  فق 0.000 3.6894 79 949 49 45 96  أ 

ععع  -91 ععع  ق ععع  ععع  ععع  ععع  ف
. ء   فق 0.000 3.4673 82 913 39 77 21 ف أ

ع  -99 ع  ئ ك    ا 
.        99 932 63 63 46 2.9536 0.483 

 
 فق

ع   -92 ع   ض    
. ء  ق   0.091 2.8847 49 69 52 931 29 ف إ

ء  -93 عع  فعع أ عع  عع  ضعع  ععأ  ف
. ء ش   فق 0.000 3.8261 89 947 38 37 99  أ
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ق 
ف

 
غ

ش
فق 

 
غ

 

ق  فق 
ف ش

 

 
Mean 

 
 

 ش
p-value 

أ 
 ئ

عععع  -94 عععع  عععع  ا شعععع  ععععأ 
.  ف

 فق 0.000 3.5186 78 997 35 78 94
ع ف ف  -95 ع  ع  ئ   

. غ ف  ش   ف  
39 993 81 65 25 2.7640 0.000 

 
 فق

عع  -96 عع  ف عع  عع  ععأ  عع  قعع 
. ف ء     فق 0.000 3.4088 54 925 59 57 23   

ععع  -97 ف ععع ك ععع  عععأ ععع  
ص. أ    فق 0.000 3.4268 56 937 46 52 31 ق  

ععأ  -98 عع  عع  ق عع  عع  عع  عع  
عععع  عععع إ ا عععع  عععع  ء  عععع  ععععأ أ

 ص.
72 913 52 69 34 2.6335 0.000 

 
 فق

ع  -99 ع ف ق    ائق  
ق  . أ غ  0.000 2.7072 25 84 55 86 79 ف

 
 فق

ععع  -21 ء  ععع أ ععع  ععع  قععع 
.  فق 0.000 3.6149 52 957 68 27 98 ص  

ععع  -29 ععع  ععع  ععع  ععع  ععع 
. ش    فق 0.000 3.6978 59 957 65 29 99   

شع   -22 ع  ء  ق إ   ش 
 فق 0.000 3.5745 49 959 73 34 95 .

قعع  -23 عع فعع  عع  عع إ عع   عع أغ
 فق 0.000 3.4689 39 951 72 45 96 .

ع  -24 ع  ع  ف  أء   
.  فق 0.000 3.5094 53 937 66 48 96    

ععع  -25 ععع  ف ععع  ععع  شععع  عععأ 
.  فق 0.000 3.3094 63 912 57 67 39  غ 

ععع  -26 ععع  ععع  ععع  ن شععع  عععأ 
.  فق 0.000 4.0972 991 961 27 94 8  

ع  -27 ش    ا   
. ف  فق 0.000 3.4938 52 933 68 55 92  

عع  -28 عع   عع   عع  ف ء فعع  إضعع س  ضعع
. ء  أ    فق 0.000 3.4534 48 944 53 61 97 أ

ع  -29 ع       
.  فق 0.000 3.6386 75 938 46 49 29   

شع   -31 ن ع  قص  ع قع  ع  ف
.  فق 0.000 3.7802 81 951 47 34 92 إ    

ء  -39 ء     أ   ق
. ف ش   ن ق   فق 0.000 3.8509 79 969 49 29 92  

 فق 1.111 3.4599 - - - - - 
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 معظػػـل{P-value} مػػف خػػلؿ النتػػائ  بالجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد أف مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًد 
كبػالنظر إلػى الكسػط ممػا يػدؿ  لػى ريػض الفػرض الاػفرم ك بػكؿ البػديؿ  0.05العبارات أ ؿ مػف 

أف ًنػاؾ مكاي ػة رػكؿ ًػذا العبػارات يػا مجتمػع الدراسػة كبػذلؾ يمهػف  كاصتجاا العػاـ للعبػارات نجػد
إص أف أيػػراد العينػػة أبػػدكا  ػػدـ ارتيػػارهـ ل يػػاب كسػػائؿ  .سػػتكل العمليػػة التعليميػػة مػػرضٍ ال ػػكؿ أف م

الرارػػة داخػػؿ المبنػػى التػػا مػػف شػػينها تجديػػد النشػػاط كالريكيػػة، كترفػػز  لػػى الب ػػاء ك ػػت أطػػكؿ يػػا 
المبنػػى، كهػػذلؾ أبػػدكا  ػػدـ ارتيػػارهـ لعػػدـ تػػكير مطعػػـ مجهػػز كمناسػػب ممػػا  ػػد يػػؤدم إلػػى تػػيخر 

العكدة إلى الفاػكؿ بعػد ان كػاء ك ػت اصسػترارة، ممػا يربػؾ الراػص التػا تلػا يتػرة الطلب يا 
 اصسترارة مباشرة.

تارع:: دراسة ثاً ثا متاير ا ى ا مستقل   متاير ا   اقة وأثر ا

يرهز ًذا المركر  لى التر ؽ مف الهدؼ الذم يسعى إليه الهشػؼ  ػف أرػر المبنػى المدرسػا 
 التعليمية مف خلؿ اختبار الفركية اةتية: لى مستكل العملية 

( لكا ػػػع المبنػػػى المدرسػػػا 0.05) مسػػػتكل دصلػػػةتكجػػػد  ل ػػػة كأرػػػر ذك دصلػػػه إراػػػائية  نػػػد 
 بمستكل العملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة. 

الفركػية الفركػيات  ك د تـ دراسة ًذا الفركية  ػف طريػؽ ترليػؿ اصنرػدار، كتنبرػؽ مػف ًػذا
 التالية رسب المت يرات المست لة:

ى: .1 فر ية اأو فرعية ا  ا

( لمك ػػػع المبنػػػى المدرسػػػا 0.05) مسػػػتكل دصلػػػةتكجػػػد  ل ػػػة كأرػػػر ذك دصلػػػه إراػػػائية  نػػػد 
 بمستكل العملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.

 SPSSنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  ك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اص
 (24( ، )23( ، )22 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )
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تحديد22ردول رقم ) موقع ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا  محور ا
  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R Square 

طأ ا   ا
Std. Error of the 

Estimate 

0.315
a

 0.099 0.096 0.50708 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط مػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػة
% مػػف الت يػػر يػػا العمليػػة التعليميػػة يعتمػػد  لػػى مك ػػع  9.6نجػػد أف  Adjusted R Square ؿمعامؿ الترديد المعدمك ع المبنى المدرسا له  ل ة بمستكل العملية التعليمية، كمف خلؿ  يمة 

 المدرسة.
تراين اأحادي 23) رقم ردول يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار موقع ا  محور ا

 ا 
ش  ا

 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 35.312 

ج 1 9.080 9.080   ا

ج 321 82.539 0.257  اخ ا

ج 322 91.619   ا

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)استخدـ البارث اختبار ترليؿ التبػايف اأرػادم
يسػػػاكم  {P-value} ، ك ػػػد تبػػػيف مػػػف نتػػػائ  الجػػػدكؿ السػػػابؽ مسػػػتكل المعنكيػػػة المشػػػاًدكمعنكيتػػػه
ك أ ؿ مف  0.000  . مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار معنكيته 0.05ًك

حدار24ردول رقم ) موقع ( يرين معامات اا  محور ا

ا  ح طأ ا  ا اا ا
ء ااخ ا  t إح

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 
2.101 0.153 13.767 0.000 

 0.000 8.989 0.040 0.358 ا

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كبذلؾ يمهف ال كؿ أف تاميـ المبنى المدرسا يػؤرر  لػى 
 ( يكك  اتجاا ًذا العل ة.1كالرسـ البيانا يا الشهؿ ر ـ ) مستكل العملية التعليمية.
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 ( 1شهؿ ر ـ )

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر المك ع يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا

كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػداريبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا 
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

ك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد ذ  لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر بنػػاءن ك 
لمك ػػع المبنػػى المدرسػػا بمسػػتكل العمليػػة التعليميػػة مػػف كجهػػة نظػػر معلمػػا ( 0.05) مسػػتكل دصلػػة

 المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
ية: .2 ثا فر ية ا فرعية ا  ا

( لتاػػميـ المبنػػى المدرسػػا 0.05) مسػػتكل دصلػػةتكجػػد  ل ػػة كأرػػر ذك دصلػػه إراػػائية  نػػد 
 عليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.بمستكل العملية الت

 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  
 (.27)  (26( ، )25 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )
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تحديد25ردول رقم ) تصميم ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا  محور ا
  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R Square 

طأ ا   ا
Std. Error of the Estimate 

0.448
a

 0.201 0.199 0.47752 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط مػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػة
معامػػؿ الترديػػػد تاػػميـ المبنػػى المدرسػػا لػػه  ل ػػة بمسػػتكل العمليػػػة التعليميػػة، كمػػف خػػلؿ  يمػػة 

% مػف الت يػر يػا العمليػة التعليميػة يعتمػد  لػى  19.9نجػد أف  Adjusted R Square المعػدؿ
 تاميـ المدرسة.

تراين اأحادي 26)رقم ردول  يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار تصميم ا  محور ا
 ا 

ش  ا
 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 85.799 

ج 1 18.424 18.424   ا

ج 321 73.195 0.228  اخ ا

ج 322 91.619   ا

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)اأرػادم استخدـ البارث اختبار ترليؿ التبػايف
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000  .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار معنكيته 0.05ًك

 
حدار27ردول رقم ) تصميم ( يرين معامات اا  محور ا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
ء ااخ ا  t إح

 ا 
ش  ا

p-value 

ث  2.220 0.209 10.623 0.000 (Constant) ا

 0.000 5.942 0.053 0.317 ا

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كبذلؾ يمهف ال كؿ أف تاميـ المبنى المدرسا يػؤرر  لػى 
 مستكل العملية التعليمية.
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 ( 2ر ـ )شهؿ 

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر التاميـ يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا

كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػداريبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا 
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

ف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد  لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػ كبنػػاءن 
( لتاػػميـ المبنػػى المدرسػػا  لػػى مسػػتكل العمليػػة التعليميػػة مػػف كجهػػة نظػػر 0.05) مسػػتكل دصلػػة

 معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.

ثة: .3 ثا فر ية ا فرعية ا  ا

( للفاػػكؿ الدراسػػية بمسػػتكل 0.05) مسػػتكل دصلػػةتكجػػد  ل ػػة كأرػػر ذك دصلػػه إراػػائية  نػػد 
 العملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.

 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  
 .(30( ، )29( ، )28 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )
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تحديد28ردول رقم ) دراسية ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا فصول ا  محور ا

  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R 

Square 

طأ ا  ا
 

Std. Error of the 

Estimate 
0.479

a
 0.230 0.227 0.46889 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط  يمػػة مػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف
 % مف الت ير يا العملية التعليمية يعتمد  لى الفاكؿ. 22.7نجد أف  Adjusted R Square معامػػؿ الترديػػد المعػػدؿالفاػػكؿ الدراسػػية لهػػا  ل ػػة بمسػػتكل العمليػػة التعليميػػة، كمػػف خػػلؿ  يمػػة 

تراين اأحادي 29)رقم ردول  يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار دراسية ا فصول ا  محور ا
 ا 

ش  ا
 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 95.719 

ج 1 01.545 01.545   ا

ج 321 75.575 5.005  اخ ا

ج 322 91.619   ا

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)ترليؿ التبػايف اأرػادم استخدـ البارث اختبار
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000  .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار معنكيته 0.05ًك

حدار30ردول رقم ) دراسيةمحور  ( يرين معامات اا فصول ا  ا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
 ا

ء ااخ  إح
t 

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 
0.376 5.113 01.549 0.000 

ا 
ا  ا

5.306 5.533 9.784 0.000 

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 
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يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كبذلؾ يمهف ال كؿ أف الفاكؿ الدراسية تؤرر  لى مستكل 
 العملية التعليمية.

 
  (3شهؿ ر ـ )

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر الفاكؿ الدراسية يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا

دار كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا رػػنيبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا لل
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

 لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد  بنػػاءن ك 
( للفاػػكؿ الدراسػػية  لػػى مسػػتكل العمليػػة التعليميػػة مػػف كجهػػة نظػػر معلمػػا 0.05) مسػػتكل دصلػػة

 المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
رارعة: .4 فر ية ا فرعية ا  ا

( للخػػدمات كالمرايػػؽ بػػالمبنى 0.05) دصلػػةمسػػتكل تكجػػد  ل ػػة كأرػػر ذك دصلػػه إراػػائية  نػػد 
  لى مستكل العملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
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 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  
 .(33)( ، 32( ، )31 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )

تحديد31ردول رقم ) مرا:ق ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا خدمات وا  محور ا

  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R 

Square 

طأ ا  ا
 

Std. Error of the 

Estimate 

0.605
a

 0.366 0.364 0.42534 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػةمػػف خػػلؿ النتػػائ  
معامػؿ الترديػػد الخػدمات كالمرايػؽ بػػالمبنى لهػا  ل ػة بمسػػتكل العمليػة التعليميػػة، كمػف خػلؿ  يمػػة 

% مػف الت يػر يػا العمليػة التعليميػة يعتمػد  لػى  36.4نجػد أف  Adjusted R Square المعػدؿ
 بنى المدرسا.الخدمات كالمرايؽ بالم

تراين اأحادي 32) رقم ردول يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار مرا:ق ا خدمات وا  محور ا
 
ا 

ش  ا
 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 185.431 

ج 1 33.547 33.547   ا

ج 321 58.573 5.181  اخ ا

ج 322 91.619   ا

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)استخدـ البارث اختبار ترليؿ التبػايف اأرػادم
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000  .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار كمعنكيته 0.05ًك

حدار33ردول رقم ) مرا:ق ( يرين معامات اا خدمات وا  محور ا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
 ا

ء ااخ  إح
t 

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 0.114 5.151 05.907 0.000 

ا 
اف  ا

5.434 5.530 13.617 0.000 
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كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

يػػدؿ  لػػى معنكيػػة معػػالـ نمػػكذج اصنرػػدار كبػػذلؾ يمهػػف ال ػػكؿ أف الخػػدمات كالمرايػػؽ بػػالمبنى تػػؤرر 
  لى مستكل العملية التعليمية.

 
 ( 4شهؿ ر ـ )

 كالمرايؽ لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر الخدمات يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا

كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػدارسػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا يبػػيف الشػػهؿ البيػػانا ال
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

 لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد  بنػػاءن ك 
( للخػػدمات كالمرايػػؽ بػػالمبنى  لػػى مسػػتكل العمليػػة التعليميػػة مػػف كجهػػة نظػػر 0.05) مسػػتكل دصلػػة

  معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
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خامسة: .5 فر ية ا فرعية ا  ا

( للكسػػػػػائؿ كالتجهيػػػػػزات 0.05) مسػػػػػتكل دصلػػػػػةتكجػػػػد  ل ػػػػػة كأرػػػػػر ذك دصلػػػػػه إراػػػػػائية  نػػػػػد 
التعليمية مف كجهػة نظػر معلمػا المػدارس الرانكيػة بالمبنى المدرسا  لى مستكل العملية كالمعامؿ 

 بمدينة ماراتة.
 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  

 .(36( ، )35( ، )34 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )
تحديد34ردول رقم ) معامل ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا يزات وا تر وسائل وا  محور ا

  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R 

Square 

طأ ا  ا
 

Std. Error of the 

Estimate 
0.543

a
 0.295 0.292 0.44867 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط مػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػة
  يمػػػة معامػػػؿالكسػػػائؿ كالتجهيػػػزات كالمعامػػػؿ لهػػػا  ل ػػػة بمسػػػتكل العمليػػػة التعليميػػػة، كمػػػف خػػػلؿ 

% مف الت ير يا العملية التعليمية يعتمد  29.2نجد أف  Adjusted R Square الترديد المعدؿ
  لى الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ.

تراين اأحادي 35)رقم ردول  يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار وسائل  ا محور ا
معامل يزات وا تر  وا

 
ا 

ش  ا
 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 134.105 

ج 1 06.999 06.999   ا

ج 321 64.605 5.051  اخ ا

ج 322 91.619   ا

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)استخدـ البارث اختبار ترليؿ التبػايف اأرػادم
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000  .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار معنكيته 0.05ًك
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حدار36ردول رقم ) معامل ( يرين معامات اا يزات وا تر وسائل وا  محور ا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
 ا

ء ااخ  إح
t 

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 0.476 5.588 08.179 0.000 

ا  ج ا ئ  ا
 ا

5.358 5.531 11.581 0.000 

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

ؿ تػؤرر يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كبذلؾ يمهف ال كؿ أف الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامػ
  لى مستكل العملية التعليمية.

 
 ( 5شهؿ ر ـ )

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا

كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػداريبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا 
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.
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 لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد  بنػػاءن ك 
( للكسػػػػائؿ كالتجهيػػػػزات كالمعامػػػػؿ بػػػػالمبنى المدرسػػػػا  لػػػػى مسػػػػتكل العمليػػػػة 0.05) مسػػػػتكل دصلػػػػة

  التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
سادسة: .6 فر ية ا فرعية ا  ا

( لل ػػرؼ كالمهاتػػب بػػالمبنى 0.05) مسػػتكل دصلػػةتكجػػد  ل ػػة كأرػػر ذك دصلػػه إراػػائية  نػػد 
 ملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.المدرسا  لى مستكل الع

 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  
 .(39( ، )38( ، )37 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )

تحديد( يرين معامل اارتراط ومعامل 37ردول رقم ) اتب ا م ارف وا  محور ا

  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R 

Square 

طأ ا  ا
 

Std. Error of the 

Estimate 

0.666
a

 0.443 0.441 0.39920 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط مػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػة
% مػف الت يػر يػا العمليػة التعليميػة يعتمػد  لػى ال ػرؼ  44.1نجػد أف  Adjusted R Square الترديػػد المعػػدؿ  يمػػة معامػػؿال ػػرؼ كالمهاتػػب لهػػا  ل ػػة بمسػػتكل العمليػػة التعليميػػة، كمػػف خػػلؿ 

 كالمهاتب.
تراين اأحادي 38)رقم  ردول يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار اتب ا م ارف وا  محور ا

 
ا 

ش  ا
 p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a 050.534 

ج 1 45.560 45.560   ا

ج 321 55.994 5.159  اخ ا

ج 322 91.556   ا



121 

ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)التبػايف اأرػادم استخدـ البارث اختبار ترليؿ
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000  .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار كمعنكيته 0.05ًك

حدار39ردول رقم ) ارف  ( يرين معامات اا اتبمحور ا م  وا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
 ا

ء ااخ  إح
t 

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 1.990 5.594 01.150 0.000 

ف  غ ا
 ا

5.459 5.509 15.954 0.000 

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كبذلؾ يمهف ال كؿ أف ال رؼ كالمهاتب تؤرر  لى مستكل 
 العملية التعليمية.

 
 ( 6شهؿ ر ـ )

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى مركر ال رؼ كالمهاتب يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا
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كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػداريبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا 
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد   لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف بنػػاءن ك 
( لل رؼ كالمهاتب بالمبنى المدرسا  لى مستكل العملية التعليميػة مػف كجهػة 0.05) مستكل دصلة

  نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.
محاور(: .7 ل ا سارعة ) فرعية ا  ا

( لكا ع المبنى المدرسا باػفة 0.05) دصلةمستكل تكجد  ل ة كأرر ذك دصله إراائية  ند 
  امة بمستكل العملية التعليمية مف كجهة نظر معلما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.

 SPSSك ػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػلكب ترليػػؿ اصنرػػدار لدراسػػة ًػػذا الفركػػية كتػػـ اسػػتخداـ برنػػام  
 .(42)  (41( ، )40 جراء الرسابات كهانت النتائ  هما بالجداكؿ ر ـ )

تحديد40ردول رقم ) محاور ( يرين معامل اارتراط ومعامل ا  ل ا

  اا
R 

ح   ا
R Square 

ح ا   ا
Adjusted R 

Square 

طأ ا  ا
 

Std. Error of the 

Estimate 
0.652

a
 0.426` 0.424 0.40487 

هانػػت معنكيػػة كمكجبػػة كأف  معامػػؿ اصرتبػػاط بالجػػدكؿ نجػػد أف  يمػػةمػػف خػػلؿ النتػػائ  الػػكاردة 
  يمػػة معامػػؿكا ػػع المبنػػى المدرسػػا باػػفة  امػػة لػػه  ل ػػة بمسػػتكل العمليػػة التعليميػػة، كمػػف خػػلؿ 

% مف الت ير يا العملية التعليمية يعتمد  42.4نجد أف  Adjusted R Square الترديد المعدؿ
  لى كا ع المبنى المدرسا بافة  امة.

تراين اأحادي 41)رقم ردول  يل ا تائج تح  )(ANOVA) حدار محاور ا  ل ا
 ا 

ش  ا
p-value 

 F 
 

 ا

ج 
 ا

ج 
ح  ا

  ا

0.000
a

 037.906 

ج 1 39.551 39.551   ا

ج 321 50.618 5.164  اخ ا

ج 322 91.619   ا
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ملءمػة نمػكذج اصنرػدار صختبػار  (ANOVA)استخدـ البارث اختبار ترليؿ التبػايف اأرػادم
يسػػاكم  {P-value} مسػػتكل المعنكيػػة المشػػاًدأف ، ك ػػد تبػػيف مػػف نتػػائ  الجػػدكؿ السػػابؽ كمعنكيتػػه
ك أ ؿ مف  0.000   .مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار كمعنكيته 0.05ًك

حدار42ردول رقم ) محاور ( يرين معامات اا  ل ا

ا  
ا ح  اا

طأ ا  ا
 ا

ء ااخ  إح
t 

 ا 
ش  ا

p-value 
ث  ا

(Constant) 1.435 5.133 15.814 .000 

ح  000. 15.405 5.539 5.657  ا

كذلؾ لدراسة معنكية معالـ نمػكذج اصنرػدار، مػف خػلؿ  (t Test)ت استخدـ البارث اختبار 
ممػا  0.05أ ؿ مػف  {P-value} المعنكية المشاًدالنتائ  الكاردة بالجدكؿ السابؽ نجد أف مستكل 

المبنى المدرسا باػفة  امػة  مك عذلؾ يمهف ال كؿ أف يدؿ  لى معنكية معالـ نمكذج اصنردار كب
 يؤرر  لى مستكل العملية التعليمية.

 
 ( 7شهؿ ر ـ )

 لمعادلة انردار العملية التعليمية  لى هؿ المراكر  يبيف التكزيع الطبيعا للبكا ا
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كمػػف خللهػػا نجػػد أف البػػكا ا  للنرػػداريبػػيف الشػػهؿ البيػػانا السػػابؽ التكزيػػع الطبيعػػا للبػػكا ا 
 تتبع التكزيع الطبيعا مما يدؿ  لى ملءمة نمكذج اصنردار.

 لػػػى مػػا كرد أ ػػػلا يمهػػف اتخػػػاذ  ػػػرار أنػػه تكجػػػد  ل ػػة كأرػػػر ذك دصلػػه إراػػػائية  نػػػد  بنػػاءن ك 
( لكا ع المبنى المدرسا بافة  امة  لى مستكل العملية التعليمية مف كجهػة 0.05) مستكل دصلة

  لما المدارس الرانكية بمدينة ماراتة.نظر مع

ديمارا:ية:رارعاً  متايرات ا  : دراسة ااختا:ات رين ا

يرهػػز ًػػذا المرػػكر  لػػى التعػػرؼ  لػػى اصختليػػات بػػيف المهاتػػب الخدميػػة يػػا إدراههػػـ لكا ػػع 
 المبنى المدرسا كمستكل العملية التعليمية.

خدمية: .1 اتب ا م  ا
يػػػا المهاتػػػب الخدميػػػة المختلفػػػة  ػػػف طريػػػؽ ترليػػػؿ التبػػػايف  تػػػـ دراسػػػة اصختليػػػات بػػػيف اةراء

 (.43كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )
فة43ردول رقم ) مخت اتب ا م ة رين ا مقار تائج ا  ( يرين 

ح  ا

ح  ا ا
 
ا 

ش  ا
p-value 

ا  ا
اف

ا
 

حج
ا

 

ا
اغ

أح  
 

 

ا
 

ا
 

ك
ا

 

 0.003 3.982 3.838 3.686 3.925 3.892 3.604 3.71 ا
ج 

اف  اخ

 0.168 3.758 3.592 3.704 3.899 4.029 3.858 3.767 ا
ج  ا 

اف  اخ
ا 

ا  0.592 3.287 3.183 3.191 3.309 3.445 3.475 3.167 ا
ج  ا 

اف  اخ
ا 
اف  ا
 

2.609 3.115 3.369 3.188 2.469 2.984 3.179 0 
ج 

اف  اخ
ئ  ا

ا  ج ا
 ا

2.328 2.738 3.136 2.873 2.282 2.922 2.679 0.001 
ج 

اف  اخ
ف  غ ا

 0.006 3.295 3.058 2.722 3.072 3.336 3.238 2.832 ا
ج 

اف  اخ
ا 

 0.693 3.441 3.459 3.303 3.5 3.586 3.417 3.432 ا
ج  ا 

اف  اخ
 0.025 373.3 3.291 3.055 3.399 3.548 3.346 3.142 ا

ج 
اف  اخ
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 مف خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:
  بالنسبة لمركر المك ع: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المهاتب الخدمية

 ريث هانت ماراتة المرهز كطمينة أهرر مكاي ة كالمرجكب ك ار أرمد أ ؿ مكاي ة.
  بالنسبة لمركر التاميـ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المهاتب

 الخدمية.
  الفاكؿ الدراسية: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير بالنسبة لمركر

 المهاتب الخدمية.
  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير

ا مكاي ة ال يراف كأ لها  ار أرمد.  المهاتب الخدمية، ريث هانت أهرًر
 جهيزات كالمعامؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل بالنسبة لمركر الكسائؿ كالت

ا مكاي ة ال يراف كأ لها  ار أرمد.  لمت ير المهاتب الخدمية، ريث هانت أهرًر
  بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير

 المهاتب الخدمية.
  تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير بالنسبة لمركر العملية التعليمية: ص

 المهاتب الخدمية.
  ،بالنسبة للمراكر ههؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المهاتب الخدمية

ا مكاي ة ال يراف كأ لها  ار أرمد.   ريث هانت أهرًر
مدرسة: .2 رسم  را دوام ا  ا

رسػػما للمدرسػػة  ػػف طريػػؽ اختبػػار ت للم ارنػػة بػػيف تػػـ دراسػػة اصختليػػات بػػيف اةراء الػػدكاـ ال
 (.44مجمك تيف مست لتيف كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )
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مدرسة44ردول رقم ) دوام را وع ا ة رين  مقار تائج ا  ( يرين 

ح  ا
ح  ا  ا ا

ش  ا
p-value 

ا  ا
ح  ئ ص

اف 5.569 4.0045 3.8627 ا ج اخ  ا 

اف 5.551 3.5152 3.8302 ا  ج اخ

ا اف 5.565 3.1163 3.3331 ا ا ج اخ  ا 

اف  ا اف 5.586 3.1315 3.0718 ا  ج اخ  ا 

ا ا  ج ا ئ  اف 5.754 2.753 2.7157 ا ج اخ  ا 

ف  غ اف 5.557 2.9252 3.2335 اا  ج اخ

اف 5.108 3.3525 3.4718 ا ا ج اخ  ا 

اف 5.199 3.2569 3.3598 ا ج اخ  ا 

 مف خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:

  الدكاـ.بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع 
  بالنسبة لمركر التاميـ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع الدكاـ، ريث

 هاف أاراب الدكاـ الابارا أهرر مكاي ة مف المسائا .
  بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع

 الدكاـ.
 مرايؽ بالمبنى: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل بالنسبة لمركر الخدمات كال

 لمت ير نكع الدكاـ.
  بالنسبة لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 لمت ير نكع الدكاـ.
 بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع 

 الدكاـ.
  بالنسبة لمركر العملية التعليمية: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع

 الدكاـ.
 .بالنسبة للمراكر ههؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع الدكاـ 
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يمية: .3 تع ة ا مرح  وع ا

التعليميػػة  ػف طريػؽ اختبػار ت للم ارنػػة تػـ دراسػة اصختليػات بػػيف اةراء رسػب نػكع المررلػة 
 (.45بيف مجمك تيف مست لتيف كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )

يمية45ردول رقم ) تع ة ا مرح وع ا ة حسب  مقار تائج ا  ( يرين 

ح  ا
ح  ا  ا ا

ش  ا
p-value 

ا  ا
ث ث  أ 

اف 5.074 3.9476 3.8699 ا ج اخ  ا 

اف 5.555 3.4743 3.862 ا  ج اخ

ا اف 5.550 3.0384 3.3693 ا ا  ج اخ

اف  ا ا 
اف 5.114 2.9599 3.1172  ج اخ  ا 

ا  ج ا ئ  ا
اف 5.385 2.649 2.7431 ا ج اخ  ا 

ا ف  غ اف 5.555 2.8099 3.2864 ا  ج اخ

اف 5.553 3.2873 3.498 ا ا  ج اخ

اف 5.550 3.1666 3.3923 ا  ج اخ

 مف خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:
  المررلة بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع

 التعليمية.
  بالنسبة لمركر التاميـ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع المررلة

 اأساسا كالرانكم .مف التعليمية، ريث هاف الرانكم أهرر مكاي ة 
  بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع

 اأساسا كالرانكم.مف ريث هاف الرانكم أهرر مكاي ة  المررلة التعليمية،
  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 لمت ير نكع المررلة التعليمية.
  بالنسبة لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 مررلة التعليمية.لمت ير نكع ال
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  بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع
 الرانكم.مف المررلة التعليمية، ريث هاف اأساسا كالرانكم أهرر مكاي ة 

  بالنسبة لمركر العملية التعليمية: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع
 اأساسا كالرانكم.مف المررلة التعليمية، ريث هاف الرانكم أهرر مكاي ة 

  بالنسبة للمراكر ههؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع المررلة
 اأساسا كالرانكم.مف ر مكاي ة التعليمية، ريث هاف الرانكم أهر

طاب: .4  وع ا

تـ دراسة اصختليات بيف اةراء رسب نكع الطلب بالمدرسة  ف طريؽ ترليؿ التبايف كهانت 
 (.46النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )
مدرسة46ردول رقم ) طاب را وع ا ة حسب  مقار تائج ا  ( يرين 

ح  ا
ح  ا  ا ا

ش  ا
p-value 

ا  ا
    

افا  5.564 3.4583 3.9221 3.8464 ا  ج اخ
افا  5.151 3.25 3.7835 3.7893 ا  ج اخ

ا اف 5.533 2.7917 3.238 3.4279 ا ا  ج اخ
اف  ا ا 

اف 5.555 1.6875 3.1104 3.1052   ج اخ
ا  ج ا ئ  ا

افا  5.158 2.1078 2.7203 2.7585 ا  ج اخ
ا ف  غ اف 5.555 1.875 3.1149 3.3681 ا  ج اخ
اف 5.501 3.0389 3.4144 3.5402 ا ا  ج اخ

اف 5.550 2.6013 3.3292 3.4051 ا  ج اخ
 خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:مف 
  .بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع الطلب 
 .بالنسبة لمركر التاميـ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع الطلب 
 اةراء تعزل لمت ير نكع  بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: تكجد اختليات معنكية بيف

 ف كأ لها المدارس المشترهة.يالطلب، ريث هانت اأهرر مكاي ة مدارس البن
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  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير
 كأ لها المدارس المشترهة. مدارس البنيفنكع الطلب، ريث هانت اأهرر مكاي ة 

 ة لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل بالنسب
 كأ لها المدارس المشترهة. مدارس البنيفلمت ير نكع الطلب، ريث هانت اأهرر مكاي ة 

  بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع
 كأ لها المدارس المشترهة. مدارس البنيفمكاي ة الطلب، ريث هانت اأهرر 

  بالنسبة لمركر العملية التعليمية: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير نكع
 كأ لها المدارس المشترهة. مدارس البنيفالطلب، ريث هانت اأهرر مكاي ة 

 ير نكع الطلب، ريث بالنسبة للمراكر ههؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت 
 كأ لها المدارس المشترهة. مدارس البنيفهانت اأهرر مكاي ة 

س: .5 ر  ا

تـ دراسػة اصختليػات بػيف اةراء يػا الجنسػيف  ػف طريػؽ اختبػار ت للم ارنػة بػيف مجمػك تيف 
 (.47مست لتيف كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )

سين47ردول رقم ) ر ة رين ا مقار تائج ا  ( يرين 

ح  ا
ح  ا  ا ا

ش  ا
p-value 

ا  ا
ث ك  أ

افا  5.533 3.8759 3.9172 ا  ج اخ
اف 5.544 3.7295 3.8969 ا  ج اخ

ا اف 5.550 3.2106 3.5188 ا ا  ج اخ
اف  ا افا  5.134 3.0439 3.1827 ا   ج اخ

ا ا  ج ا ئ  افا  5.560 2.7061 2.7645 ا  ج اخ
ا ف  غ اف 5.555 3.0802 3.4408 ا  ج اخ
اف 5.553 3.3971 3.5929 ا ا  ج اخ

اف 5.557 3.292 3.4734 ا  ج اخ
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 السابؽ نجد أنه:مف خلؿ النتائ  بالجدكؿ 
  .بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس 
  بالنسبة لمركر التاميـ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس، ريث

 هاف الذهكر أهرر مكاي ة مف ا ناث.
 بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس،  بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: تكجد اختليات معنكية

 ريث هاف الذهكر أهرر مكاي ة مف ا ناث.
  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 لمت ير الجنس.
  بالنسبة لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 نس.لمت ير الج
  ،بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس

 ريث هاف الذهكر أهرر مكاي ة مف ا ناث.
  ،بالنسبة لمركر العملية التعليمية: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس

 ريث هاف الذهكر أهرر مكاي ة مف ا ناث.
 راكر ههؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير الجنس، ريث هاف بالنسبة للم

 الذهكر أهرر مكاي ة مف ا ناث.
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م : .6 ع ل ا مؤ  ا

لت العلميػػػة المختلفػػػة  ػػػف طريػػػؽ ترليػػػؿ التبػػػايف  تػػػـ دراسػػػة اصختليػػػات بػػػيف اةراء يػػػا المػػػًؤ
 (.48كهانت النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )
مية( 48ردول رقم ) ع ات ا مؤ ة رين ا مقار تائج ا  يرين 

ح  ا
ح  ا  ا ا

ش  ا
p-value 

ا  ا
 ج ج 

افا  5.614 3.9325 3.8762 3.9802 ا  ج اخ
افا  5.098 3.6169 3.7747 3.9312 ا  ج اخ

اف 5.501 3.2381 3.2639 3.7322 ااا   ج اخ
اف  ا افا  5.731 2.9986 3.0807 3.1759 ا   ج اخ

ا ا  ج ا ئ  افا  5.700 2.5998 2.7298 2.7414 ا  ج اخ
ا ف  غ افا  5.106 2.9603 3.176 3.4384 ا  ج اخ
افا  5.768 3.4496 3.4448 3.529 ا ا  ج اخ

افا  5.077 3.2566 3.3351 3.503 ا  ج اخ
 مف خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:

  .ؿ العلما  بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المًؤ
  ؿ بالنسبة لمركر التاميـ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المًؤ

 العلما.
  بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير

ؿ العلما.  المًؤ
  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

ؿ العلما.  لمت ير المًؤ
 لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل  بالنسبة

ؿ العلما.  لمت ير المًؤ
  بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير

ؿ العلما.  المًؤ
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 ء تعزل لمت ير بالنسبة لمركر العملية التعليمية: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةرا
ؿ العلما.  المًؤ

 .ؿ العلما  بالنسبة للمراكر ههؿ: تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير المًؤ
خررة: .7  ا

تػـ دراسػػة اصختليػػات بػػيف اةراء رسػػب  ػػدد سػنكات الخبػػرة  ػػف طريػػؽ ترليػػؿ التبػػايف كهانػػت 
 (.49النتائ  هما بالجدكؿ ر ـ )

تائج 49ردول رقم ) خررة( يرين  وات ا ة حسب  دد س مقار  ا

ح  ا

ح   ا ا
ا 

ش  ا
p-value 

ا  5أ   ا
 ا

 5 
 9إ 
 ا

 15 
 14إ 

 

 15 
 19إ 

 

 05 
 

 فأكث

ج ا  5.159 4.053 3.9936 3.8648 3.7852 3.9089 ا
اف  اخ

ج ا  5.097 3.9178 3.7941 3.758 3.6601 3.8489 ا
اف  اخ

ا اف 5.553 3.7838 3.2927 3.3304 3.098 3.3108 ا ا  ج اخ
اف  ا ا 

ج ا  5.659 3.2566 3.0861 3.0442 3.0131 3.1275 
اف  اخ

ا  ج ا ئ  ا
ج ا  5.470 2.6613 2.6084 2.7265 2.6568 2.8428 ا

اف  اخ
ا ف  غ ج ا  5.367 3.3558 3.1783 3.1849 3.0515 3.2461 ا

اف  اخ
ج ا  5.305 3.5842 3.4725 3.4228 3.3717 3.5018 ا ا

اف  اخ
ج ا  5.153 3.5156 3.3465 3.3331 3.2338 3.3981 ا

اف  اخ
 خلؿ النتائ  بالجدكؿ السابؽ نجد أنه:مف 
  بالنسبة لمركر المك ع: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير  دد سنكات

 الخبرة. 
  بالنسبة لمركر التاميـ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير  دد سنكات

 الخبرة.
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  اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير  دد بالنسبة لمركر الفاكؿ الدراسية: تكجد
سنة كأ لها الذيف  20سنكات الخبرة، ريث هاف اأهرر مكاي ة ًـ الذيف خبرتهـ تزيد  ف 

 سنكات. 9إلى  5خبرتهـ مف 
  بالنسبة لمركر الخدمات كالمرايؽ بالمبنى: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل

 لمت ير  دد سنكات الخبرة.
 نسبة لمركر الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل بال

 لمت ير  دد سنكات الخبرة.
  بالنسبة لمركر ال رؼ كالمهاتب: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير  دد

 سنكات الخبرة.
 بيف اةراء تعزل لمت ير  دد  بالنسبة لمركر العملية التعليمية: ص تكجد اختليات معنكية

 سنكات الخبرة.
  بالنسبة للمراكر ههؿ: ص تكجد اختليات معنكية بيف اةراء تعزل لمت ير  دد سنكات

 الخبرة.
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تائج مقترحات ا توصيات وا  وا

تائج دراسة أوًا:   ا

أف يتكاػػؿ إلػػى يػػا كػػكء مػػنه  الدراسػػة ك ينتهػػا كأدكاتهػػا كترليػػؿ بياناتهػػا اسػػتطاع البارػػث 
 النتائ  اةتية:

المكا ػػػع التػػػا أنشػػػئت ييهػػػا مبػػػانا مػػػدارس التعلػػػيـ الرػػػانكم الرهكميػػػة ال ائمػػػة راليػػػان بمدينػػػة  -1
ماراتة مناسبة كبعيدة  ف اأخطار المركرية كأخطار التلكث كتتكسط اأرياء التا بنيت 

 مف أجلها.

ليػػػػان مناسػػػػبة كتلبػػػػا أتلػػػػب تاػػػػاميـ مبػػػػانا مػػػػدارس التعلػػػػيـ الرػػػػانكم الرهكميػػػػة ال ائمػػػػة را -0
 ارتياجات طلب المررلة الرانكية.

الفاكؿ الدراسية بمبانا مدارس التعليـ الرانكم الرهكمية ال ائمة راليػان ملئمػة للدراسػة إص  -3
ا أجهزة التهييؼ المناسبة.  أنها تفت ر لعكازؿ الاكت كالررارة، كهذلؾ ايت اًر

م الرهػػػكما ال ائمػػػة ملئمػػػة إص أنهػػػا تفت ػػػر خػػػدمات كمرايػػػؽ مبػػػانا مػػػدارس التعلػػػيـ الرػػػانك  -4
ػػػا إلػػػى مهتبػػػات مجهػػػزة باأرػػػاث كالهتػػػب ك ػػػدـ  أمػػػاهف مخااػػػة للاػػػلة، كهػػػذلؾ ايت اًر

ا بهاميرات مرا بة كتفت ر بعض المبانا إلى الايانة الدكرية.  تجهيًز

ملئمة  الكسائؿ كالتجهيزات كالمعامؿ بمبانا المدارس الرانكية الرهكمية ال ائمة راليان تير -5
 كص تلبا ارتياجات المررلة الرانكية.

تػػرؼ اأنشػػطة كتػػرؼ المهاتػػب ا داريػػة بمبػػانا المػػدارس الرانكيػػة الرهكميػػة ال ائمػػة راليػػان  -6
ملئمػػػة مػػػع كجػػػكد ن ػػػص يػػػا رجػػػرات اأنشػػػطة الفنيػػػة كالرياكػػػية كا ذا يػػػة يػػػا بعػػػض 

 ت الرارة.المدارس، كهذلؾ  دـ كجكد رجرات مريرة للمعلميف ي ككف ييها أك ا

مستكل العملية التعليمية التا يتـ تنفيذًا داخؿ المبػانا المدرسػية ال ائمػة راليػان م ػْرٍض مػع  -7
ايت ػػار بعػػض المبػػانا إلػػى بعػػض التجهيػػزات كالكسػػائؿ كالخػػدمات التػػا  ػػد ترفػػز المعلمػػيف 

 أداء أيكؿ.
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يًا: توصيات دراسة ثا  ا

ترليؿ البيانات، كمف خلؿ ا طػار النظػرم الػذم مف خلؿ النتائ  التا أظهرتها الدراسة بعد 
 يشمؿ أدبيات الدراسات الساب ة، تكاؿ البارث إلى التكايات التالية:

يرا ػػػػى  نػػػػد تاػػػػميـ كبنػػػػاء المػػػػدارس اسػػػػتخداـ  ػػػػكازؿ للاػػػػكت كأخػػػػرل للرػػػػرارة لتفػػػػادم  -1
الكككػػػاء التػػػا  ػػػد تراػػػؿ بػػػال رب مػػػف المػػػدارس رتػػػى يتػػػكير الهػػػدكء المطلػػػكب لتنفيػػػذ 

كالمناشط اأخرل، كهذلؾ تفادم ارتفاع درجات الررارة أك تػدنيها ممػا  ػد يسػبب الراص 
يا انز اج الطلب كالمعلميف مف شدة الررارة أك البرد ال ارص كص يعينهـ ًذا اأمر  لى 

 الترهيز بالشهؿ المطلكب.

أف تتػػكير بالمبػػانا المدرسػػية أمػػاهف مخااػػة للاػػلة ك يػػادات مجهػػزة بػػاأدكات الطبيػػة  -0
ا سػعايات اأكليػػة كمهتبػػات مجهػػزة باأرػػاث المناسػػب كمػػزكدة بالهتػػب العلميػػة، كأف تػػزكد ك 

المبػػػػانا بهػػػػاميرات مرا بػػػػة تعمػػػػؿ  لػػػػى طػػػػكاؿ اليػػػػـك لتػػػػيميف المبػػػػانا مػػػػف السػػػػر ة كالعبػػػػث 
 كا تلؼ.

اصًتمػػاـ باػػيانة المبػػػانا المدرسػػية بشػػهؿ دكرم كمنػػػتظـ  بػػؿ بدايػػة الدراسػػػة بك ػػٍت هػػػاٍؼ  -3
ر اصيتراكا للمبنى المدرسا لتنفذ ييه  ملية تعليمية مريرة؛ أنه ًك الك ػاء  طالة العم

 الذم تنفذ ييه ًذا العملية.

تجهيػز المبػانا المدرسػػية بمعامػؿ للعلػـك كالراسػػكب كتػكيير الكسػائؿ المختلفػػة بمػا يتناسػػب  -4
 مع ارتياجات الطلبة كأ دادًـ.

ات ي كػػا ييهػػا المعلمػػكف أك ػػات تػػكيير رجػػرات مريرػػة كمجهػػزة للمعلمػػيف كأخػػرل للمعلمػػ -5
رارتهـ كاستعدادًـ للراص الدراسية، كأف تزكد ًذا الرجرات بمطابخ ا يرة كأف يلرػؽ 

 بها دكرات مياا خااة بالمعلميف.

اػدار معػايير كأسػس لتاػميـ  -6 أف تتكلى الجهػات المختاػة بػكزارة التربيػة كالتعلػيـ إ ػداد كاج
معمػػارييف كتربػػكييف ترا ػػا ًػػذا المكااػػفات  كتنفيػػذ المبػػانا المدرسػػية يشػػارؾ يػػا إ ػػدادًا

كيتػػػػه، كأف ترا ػػػػا التطػػػػكر  المررلػػػػة العمػػػػرم كالبيئػػػػة الج راييػػػػة كر ايػػػػة المجتمػػػػع الليبػػػػا ًك
التهنكلػػكجا الػػذم يطػػرأ يػػا العػػالـ للسػػتفادة منػػه يػػا تاػػميـ مبنػػى مدرسػػٍا متطػػكر يخػػدـ 

 العملية التعليمية كيخدـ البيئة المريطة به.
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اأساسػػػػا  ػػػػف مػػػػدارس التعلػػػػيـ الرػػػػانكم؛ أف لهػػػػؿ مررلػػػػة  مريػػػػة  ياػػػػؿ مػػػػدارس التعلػػػػيـ -7
خاكاػػػياتها، كالك ػػػاء الزمنػػػا للمررلػػػة الرانكيػػػة أهرػػػر ممػػػا يتطلػػػب اأمػػػر تخفيكػػػه يػػػا 

 المدارس المشترهة رتى يتمهف طلب الفترة المسائية مف الدخكؿ يا الك ت المناسب.

سػػتفادة مػػف ًػػذا الشػػبهة يػػا ن ػػؿ ربػػط المػػدارس بشػػبهة المعلكمػػات الدكليػػة )ا نترنػػت( كاص -8
 المعرية كسر ة التكااؿ بيف المدراس مف جهة كبيف مرا بة التعليـ مف جهة أخرل.

ثًا: مقترحات دراسة ثا  ا

 البارث ما يلا: ي ترح

 إجراء دراسة ممارلة تستهدؼ مبانا مدارس التعليـ اأساسا بمدينة ماراتة. -1

 التعليـ الخاص بمدينة ماراتة.إجراء دراسة ممارلة تستهدؼ مبانا مدارس  -0

كالعمليػة التعليميػة يػا مػدف مختلفػة  اإجراء دراسات م ارنػة تتنػاكؿ مت يػرم المبنػى المدرسػ -3
 مف دكلة ليبيا.

 إجراء دراسة ركؿ  ل ة مستكل العملية التعليمية بالركايز المعنكية كالمادية للمعلميف. -4

 النشاط المدرسا.إجراء دراسة ركؿ  ل ة مستكل العملية التعليمية ب -5

 .بيساليب الت كيـ كاصمتراناتإجراء دراسة ركؿ  ل ة مستكل العملية التعليمية  -6

 ػػػػد مػػػػؤتمرات كنػػػػدكات ككرش  مػػػػؿ لتطػػػػكير المنػػػػاً  كالكسػػػػائؿ التعليميػػػػة بمػػػػا اصًتمػػػػاـ بع -7
 يتماشى مع التطكر العلما الذم يشهدا العالـ يا مجاؿ التربية كالتعليـ.
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حق رقم )  ( 1م
مي ااستبانةاأساتذة اأفاضل قائمة بأسماء   مح

 ااسم م
درجة   ا
مية ع  ا

تخصص عمل ا  مقر ا

رابعي 5  أستاذ أحمد محمد ا
توجيه واإرشاد  ا

نفسي  ا
يبية  اديمية ا تدريس باأ عضو هيئة ا

 فرع مصراتة –

ري 2 ش  مفتاح محمد ا
 أستاذ 
 مشارك

ة طفو مرتب دراسات ا تدريس بجامعة ا  عضو هيئة ا

 حسين محمد اأطرش 3
 أستاذ 
 مساعد

نفس  م ا ع
تربوي  ا

تدريس بجامعة مصراتة  عضو هيئة ا

مغربي محمد 4  مصباح ا
 أستاذ 
 مساعد

نحو وصرف 
تدريس عضو هيئة وعروض جامعة اأسمرية ا  با

 جمال منصور بن زيد 5
 أستاذ 
 مساعد

م  نفس ع ا
تربوي  ا

تدريس عضو هيئة جامعة اأسمرية ا  با

يل 6 و يفة ا تدريس عضو هيئة تربية بدنية محاضر محمد خ جامعة اأسمرية ا  با

ط 7 زا نفس محاضر عبداه مياد ا م ا مرقب ع تدريس بجامعة ا  عضو هيئة ا

 محاضر إبراهيم عثمان ارحيم 8
مناهج وطرق 

 تدريس
تدريس   بجامعة مصراتةعضو هيئة ا

حشاني 9 ي امحمد ا  محاضر ع
مناهج وطرق 

 تدريس
تدريس بجامعة مصراتة  عضو هيئة ا

شهوبي 51 م ا مناهج وطرق  محاضر حسن سا
 تدريس

تدريس بجامعة مصراتة  عضو هيئة ا
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حق رقم )  ( 2م
دراسة  استبانة ا

رحيم رحمن ا  بسم اه ا

مات  مو ومع ثانوي بمدينة مصراتةاإخوة واأخوات: مع يم ا تع ة ا  مرح

 تحية طيبة وبعد:

دراسةة  أداة  مرفقة  م ااستبانة ا باحث أن يضع بين أيدي مبنع  يسر ا )واقع  ا

معععي  يميعععة معععن وج عععة ن عععر مع تع يعععة ا عم مدرسعععي وتهقتعععو بمسعععتو  ا ا

ثانوية بمدينة مصراتة( مدارس ا حصةول  ا ةى ا هةا إ باحث مةن خا تي يسعى ا ا

يمية.ع تع ماجستير( في اإدارة ا ية )ا عا  ى درجة اإجازة ا

ة بوضةةةع عامةةةة ) ةةةرم باإجابةةةة عةةةن اأسةةةئ ت م ا خانةةةة ةةةذا يرجةةةو مةةةن ( فةةةي ا

م  ةةةةون بهةةةةا  وسةةةةتعامل إجابةةةةات تةةةةي تعم مدرسةةةةة ا م مةةةةن واقةةةةع مبنةةةةى ا مناسةةةةبة إجةةةةابت ا

مي. ع بحث ا ن تستخدم إا في أغراض ا تامة  و سرية ا  با

م  تقدير وااحترامو  فائق ا

اتو م ورحمة اه وبر ي سهم ت  وا

 

باحث  ا
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بيانات أوًا:   اأساسية:ا
مدرسة: ( أ ق با  بيانات تتع

ثانوية: _______  _________________اسم ا
و: تابعة  خدمي ا تب ا م  ا

 دافنية غيران   ا ز   ا مر  طمينةةة  مصراتة ا
 محجوب زروق   ا  أحمدقصر    ا

دوام  رسمي ا مدرسة:ا  با

 صباحي   مسائي    مسائي و صباحي 

ة مرح يمية نوع ا تع  :ا

 ةثانوي   ةوثانوي ةأساسي 

طهب:   نوع ا

 نو بن   بنات   مشترك( ن وبناتو بن( 

م: ( ب مع ق با  بيانات تتع

نوع جنس( ا  :)ا

 ر  أنثى    ذ

مؤهل مي ا ع  :ا

 متوسط   جامعي   ماجستير 

خبرة:   تدد سنوات ا

  سنوات 5أقل من   سنوات 9-5من  01-01 سنة 

 05-09 سنة  01  ثرسنة  فأ
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مدرسي:  مبن  ا محاور اآتية:يشمل أوًا: ا  ا
موق :  -0  ا

فق  
غ   فق ش

 فق

غ 
فق 
 ش

1- . ق    ائ أ         ق  

      .ط   خصص  ق  -2

3- . ص  صا   ئ        ق  ق  

.ق  -4 ش  أخ            
عع  -5 عع  عع   أ عع  عع  عع  ب  ت عع عع  عع  عع  قعع 

.       ص

ع ا  -6 صع ا  ع  ع  ئ    خ  ق    
.        

عع قعع  -7 عع   عع قعع  عع  دخ عع  عع  عع  عع  عع  عع 
.       ا

8- . أ ك         ق    ا

9- .       ق  ق  

11- . ش   ط        ق  

ش   -11 ط  .ق   ص ف        ص

ب. -12 ش   ط        ق  
 

تصميم:  -2  ا
فق  

غ   فق ش
 فق

غ 
فق 
 ش

ط. -1 ص أ     ف        

ش  -2 ا  خ  خ        .خ      

3- . ص أ          فص  

4- . خ  ب  ط ا ا   ت          ا  

5- . ا  ك  ت            

6-     ّ ُ ت   .فص  ق   ق       أق 

7- . ب إ  ص               

8- . ا     إ  ف   ش  ص         

9- . ق  ف     ف ك        

11- . ص اصاً             

ب(. -11 ب، ك ب، ا ص اصاً    )ف          

12- . ف أ    ا             
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دراسية:  -3 فصول ا  ا
فق  

غ   فق ش
 فق

غ 
فق 
 ش

فص  أ  -1  .       ا

ف. -2 فص    ف  ا       ا   

3- . أ  فص   ف  ا        

4- . ص  فص   ف  ا        

5- . ب إ  أ  ا           

إغا . -6 ف  فص          ا 

ب. -7 فص     ص     ف         

8- . فص   ب  ف        إ 

9- . فص  فص     ص ف  ب        إ 

آ   -11 ف   أ  .فص          ا
عععع  -11 ا  عععع  عععع  عععع  ، ا  عععع عععع  عععع  عععع  عععع  ف   عععع

 9 .       ا

12- . أخ صص    ت    ّ ت  فص          ق 
 

مبن : -4 مرافق با خدمات وا  ا
فق  

غ   فق ش
 فق

غ 
فق 
 ش

1- . صا ب  ٌ أ   ًّ ُص         

2- . ص ف              

3- . ص ا  ط  ف ف ش صف            
ع          -4 ع  ع  أ

. إ ط          

5- . ص           خ

6- . ق          

7- . ق  ا ا ت ف  ب           ف

ش   ف -8 اش  .     ا        ف

9- . ص ا  آ  ش         ف   ص 

11- . ص ٍف             ك

11- . فص  ف               

غ     -12 أ      . ش        ف 

13- .           

14- .   ً ف أ  اً            ا

15- . فا   قف           

      .ا   ق   ك  ص     ص  -16
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معامل:  -5 تج يزات وا وسائل وا  ا
فق  

غ   فق ش
 فق

غ 
فق 
 ش

1- . ص  ت  فص          

2- .           

3- .            ا 

4-   . إ ش        ط 

5- . ئ         ا   

6- . ا               

7- .            ا 

8- . ص   أ             

.اقا  -9 ئ   ش  ف         

11- . أ       ف    آ  

ئ. -11 ا   أ  ئ        ف  

ئق. -12       ف  ا   

ا    -13 ا   . ف    أ       ش 

14- . ا  ئ         فص  

15- . ا       فص      

16- . ش  ف             

17- . صف ا  ا  ئ         فص  
 

اتب:  -6 م غرف وا  ا
فق  

غ   فق ش
 فق

غ 
فق 
 ش

1- . ف ش  أ           

2- . ا  ص            ق خ

3- . ش   أ         ق  

4-    . إ         

5- . ا ب   ب  ا إ ص  ص اخ ص           خ

6- . إ            

7- . ص               خ

ا   -8    . ف        ك

9- . اخ   ،           

11- . ق             

11- .) ف خ صغ ) ق            

ا    -12 ف  ش صص أ     .      



555 

يمية:  تع ية ا عم  ثانيًا: ا

فق  
غ   فق ش

 فق

غ 
فق 
 ش

1- . ص              

2- . اب  ط   ف           ش

ق    -3 .ص     ب   ا ا       ا  

4- . صف  ا ف           ص  

5- . فص    ف  ف ش        ص 

6- . ط  ش ا  ف فص   ف         

.ص غ  -7 فص ف  ف  ش          ق  ف 

8- . ا ب     ق ا ف  ص       ف   ف 

9- . ا  ب  ف  ف  ش        فص 

11- . ب        فص      ف ا

11-  . ط              ئ ك   

12- . ب  ً ف               

13- . ب ش  ب  ا خ   ف ا ا        ف  

14- . فص ا    ا        ش 

15- . غ ف  ط  ش ئ    ف         ف ف  

16- . فص خ  ب   ط  ت فص    خ  ا           

صص. -17 أخ   ا    ف            ك
عع  -18 عع  عع عع  عع  ا عع  عع  ب  عع ععا ا ععأخ  عع  عع  عع 

      صص.

19- . غ ق ف ت ف  ا          ائق  

21- . ص  صص  ب         ق    ا

ش  -21       .ص        

22- . ش  ب            ش 

23- . ق        ص اغ    ف 

24- . فص            اب   

25- . فص   غ  خ  ا         ش 

ا -26 . ش  ص        أ    

27- . فص ص   ش    اخ         

28- . ص ا   ب  ً  ا فص   ب ف  إ  ف         

29- . ص                

.ص  -31 ص  ف  ق      ش        أ

31- . ف ش  أ ق  ب   ب  ا   قت         
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حق رقم )  ( 3م
دراسة تحديد حجم تينةطريقة   ا
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حق رقم )  ( 4م
يم بمصراتة  تع تربية وا يم إ  مراقب شؤون ا تع وم ا  خطاب رئيس قسم ت

دراسة موافقة ت  إجراء ا  بشأن ا
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حق رقم )  ( 5م
ثانوية  مدارس ا يم بمصراتة إ  مديري ا تع تربية وا  خطاب مراقب شؤون ا

دراسة باحث إجراء ا تعاون م  ا  بشأن ا
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حق رقم )  ( 6م
وميةاستمارة حصر  ح ثانوية ا مدارس ا مين با مع  أتداد ا
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حق رقم )  ( 7م
يم  تع يا بوزارة ا ع دراسات ا حاسوب بإدارة ا بحث بمن ومة ا  تسجيل ا

ار تعاون واابت مية وا ع ثقافة ا  ومن ومة إدارة ا

 



 


