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 : ملخص البحث

البحث الحالي معرفة أسباب التحاق طلبة المرحلتين المتوسطة أستهدف      

واالعدادية الى المدارس االهلية في محافظة ديالى ، ولتحقيق هذه االهداف صاغ 

 الباحثان السؤالين اآلتيين:

 ما سباب االلتحاق إلى المدارس االهلية من وجهة نظر الطلبة؟. -0

بالمدارس االهلية حسب متغير هل يوجد اختالف في اسباب التحاق الطلبة   -9

 الجنس ) ذكور ، اناث(.

هل يوجد اختالف في اسباب التحاق الطلبة  بالمدارس االهلية حسب متغير  -3

 السكن ) ريف، مدينة(.

( م ،  9102-9102اجري البحث في محافظة ديالى/ العراق للعام الدراسي)    

ث، فضال عن بناء أداة البحث اختار الباحثان منهج البحث الوصفي لمناسبته لهذا البح

وهي استبانة بأربعة مجاالت تضمن كل مجال عدد من الفقرات وجرى التأكد من 

شروط اعدادها جيدا ، واستخدم االحصاء المالئم لبناء االداة وتحليل البيانات مثل 

الوسط الحسابي المرجح والوزن المئوي ، والتي أدت للتوصل الى النتائج المتمثلة في 

اسباب االلتحاق الى المدارس االهلية للمرحلتين المتوسطة واالعدادية ، كما  تحديد

 توصال الى مجموعة من االستنتاجات ، والتوصيات ، والمقترحات.
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mailto:Mohmed.allazi200@gmail.com


  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-62- 
 

 

 

Reasons for joining the civil schools in Diyala governorate 

and its relation to some variables 

Prof .Dr thani Hussein khachi 

Dr. mohammed abdulkareem allazi 

The General Directorate For Education Of Diyala 

 

Abstract : 

The current research aims at identifying the reasons for 

enrollment of intermediate and middle school students to the 

private schools in Diyala Governorate. To achieve these goals, 

the researchers formulated the following questions: 

1-What are the reasons for joining the private schools from the 

point of view of students? 

2-Is there a difference in the reasons for enrollment of students 

in private schools according to gender variable (male, female)?  

3-Is there a difference in the reasons for enrollment of students 

in private schools according to the variable housing (rural, city) 

The research was conducted in Diyala Governorate / Iraq for the 

academic year (2017-2018). The researchers chose the 

descriptive research approach for this research, as well as the 

construction of the research tool. It is a questionnaire in four 

fields. Each field includes a number of paragraphs. To build the 

tool and analyze data such as the weighted mean and percentage, 

which led to the results of the identification of the reasons for 

joining the civil schools for the middle and middle schools, and 

reached a set of conclusions, recommendations and proposals. 

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 أوال : مشكلة البحث:

ـــات         ــرات والمعو ـ ــالكثير مــن التجــارب والخب ــا عليهــا ب ــي نحي ــة الت ـــا البيئ تمدنـــ

والمشاكــل التي تواجهنـــا والتي تتطلب منا جهداً كبيـراً للتغلـب عليهـا ، تلـم المشـاكل 

واجهتها والتعامل معها فـي سـبيل طـبط وتوجيـه سلوكنـــا الـى التي تُثير فينا الدوافع لم

 وجهات معينة وأهداف محددة . 

ــن         ــره م ــم االنســان لنفســه ولغي ــن فه ــد م ــع الســلوا االنســاني تزي أن دراســة دواف

االشــخا، ، وتعـــزز معرفتنـــا باتســـباب التـــي تدفُعنــــــا الـــى القيـــام بـــــأنوا  الســـلوا 

هر التـي شـعر بهـا الباحثـان هـي أن هنـاا ا بـاالً للطلبـة علـى المتعددة . ومن تلم الظوا
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التسجيل في المدارس االهلية واندفاعهم نحو التعلم فيهـا . إذ أنتشـر عـدد مـن المـدارس 

االهلية الخاصة في كـل محافظـات العـراق ، ومنهـا محافظـة ديـالى ، ويسـعى الباحثـان 

مـدارس مكانـا للـتعلم  وبـذلم تبـرز معرفة االسباب التي دفعت الطلبة الى اختيار تلم ال

 مشكلة البحث بالسؤال الرئيس الآلتي :

 ما سبب التحاق الطلبة في المدارس االهلية في محافظة ديالى؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال يمكن اثارة االسئلة االتية:

 ما اسباب التحاق  الطلبة للمدارس االهلية من وجهة نظر الطلبة  (0

حصــائية فــي اختيــار الطــالب للمــدارس االهليــة مــن هــل يوجــد فــرق ذو داللــة ا (9

 ناحية الجنس ) ذكور ، أناث (

هــل يوجــد فــرق ذو داللــة احصــائية فــي اختيــار الطــالب للمــدارس االهليــة مــن  (3

 ناحية السكن ) ريف ، مدينة(

 

 أهمية البحثثانياً : 

طالـب مـع أن اختيار الطالب للمدرسة التي يدرس فيها  أهمية كبيـرة فـي تكيُـف ال       

المجتمع واطالعـه علـى معـارفهم وبنــــاء عال ـات ايجابيـة تُكسـبه االحتـرام والتقديـــر 

وتحقـق الــذات . أن حصـول الطالــب علــى معـدالت عاليــة هــو شـرط أساســي للحصــول 

على  بول الطالب في المجموعات الطبية وفروعها الذي بدوره يضـمن للطالـب مجـاالً 

وظيفي ، أن ما يعانيه الخريجون من بطالة يعطـي المثـل جيداً للتعين وممارسة العمل ال

السيء لبعض الطلبة وحثهم على عدم مواصلة الدراسـة لقنـاعتهم بــــأن مصـيرهم هـو 

 ( 66:  9100التسكع بعد التخرج .  ) زاير ، 

أن تعرض البلد الى حروب متتاليـة ومـا أعقبهـا مـن حمـالت للتهجيـــر وتدميــــر        

المؤسسات التربويـة مثـل المـدارس والمعاهـــد وتركـز اعـداد الطلبـة فـي مكـان ُمعيـــن 

زاد من اعداد الطلبة في المدارس الحكوميــة إذ وصل عـدد الطلبـة فـي الصـف الواحـد 

عـد هـذا العـدد كبيـراً بالقيـاس الـى الصـف النظـامي . أن  لـة طالبـــاً ، ويُ  01أكثــر مـن 

عــدد المــدارس و لــة الكــادر التدريســي لتو ــف التعيــين عــدة ســنين كلهــا أدت الــى تــدني 

مستوى التعليم  في المدارس الحكوميــة كل ذلم أدى الى اندفــا  الطلبة الـى التسـجيل 

ـــاً . و ــم ماديـ ــة ممــن يســتطيعون ذل ــي المــدارس االهلي ــة البحــث ف يمكــن تلخــيم أهمي

 باآلتــي :

 أهمية معرفة سباب التحاق الطلبة بالمدارس االهلية  .0

 ان المدارس االهلية أصبحت وا عاً ملموساً يفرض نفسه في حياة الطلبة .9

 تفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع وا ع هذِه المدارس االهلية .3

 

 ثالثا : اهداف البحث:

 يهدف البحث إلى معرفة :

أسباب التحاق الطلبة في المرحلتين المتوسطة واالعدادية الى المـدارس االهليـة فـي -0

 محافظة ديالى.
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االخــتالف فــي وجهــات نظــر الطلبــة عــن ســبب االلتحــاق بالمــدارس االهليــة حســب  -9

 متغير الجنس.

االخــتالف فــي وجهــات نظــر الطلبــة عــن ســبب االلتحــاق بالمــدارس االهليــة حســب  -3

 متغير السكن

 

 رابعا : حدود البحث:

ــة للمــرحلتين       ــدارس االهلي ــة بالم ــد أســباب التحــاق الطلب ــي تحدي ينحصــر البحــث ف

 ( م؟ 9102-9102المتوسطة واالعدادية في محافظة ديالى للعام الدراسي )

 

 خامسا : تحديد المصطلحات :

 المدارس االهلية

 : 9110عرفهــا البزاز 

اركة بعض فئـات المجتمـع وأفـراده أو مؤسسـاته " هي مؤسسة اجتماعية يُقصد بها مش

 الثقافية في تسيير وادارة جوانب أو مفاصل من التعليم ".

 ( 003:  9110) البزاز ،                                                              

 ويعرفها الباحثان اجرائيا: 

عمـل علـى ِوفـق طـوابط الـوزارة هي منشأت تعليمية ُمجازة من  ِبـل وزارة التربيـة . ت

وتُــدار مــن  ِبــل شخصــيات تربويــة ويكــون تمويلهــا معتِمــداً علــى أ ســاط تُــدفع مــن  ِبــل 

 أولياء أمور الطلبة ويكون ُحصة فيها للدولة.

 

 الفصل الثاني

 خلفية نظرية ودراسات سابقة

 أوالً: خلفية نظرية

 واقع التعليم في العراق

شــمل كــل المســارات العامــة  0290ان التعلــيم الحــديث فــي العــراق ونظامــه عــام        

أصـــبح التعلـــيم عـــام ومجـــاني علـــى جميـــع المستويـــــات  0221والخاصـــة وفـــي عـــام 

وإلزامــــــي فــــي المرحلــــة االبتدائيــــــــة . والتعلــــيم فــــي العــــراق تنظمــــهُ وزارتـــــــين             

تعلــيم العــالي والبحــث العلمــي( ، حيــث ان وزارة التربيــة ) وزارة التربيــة ، و وزارة ال

هي المسؤولــة عن التعليم مـا  بـل المدرسـي والتعلـيم االبتـدائي والثـانوي والمهنـي فـي 

حــين أن وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي هــي المسؤولــــة عــن التعلــيم العــالي 

 (0244) وزارة التربية العرا ية ،    ومراكز البحــوث .

أشارت اليونسـكو بـأنا القطـا  التعليمـي العرا ـي يعـاني مـن نقـاط طـعف متعـدادة وفـي 

ــدرات  ــي   ــات أمــام تطــور هــذا القطــا  ف ــف المجــاالت. وتكمــن إحــدى أهــما العقب مختل

المعلمين المحدودة في حقول اختصاصهم )المواد التعليمية( وعدم استخدامهم تسـاليب 

يـر علـى نوعيـة التعلـيم و ـدرة الوصـول إليـه علـى التعليم العصرية، وكان لذلم اثـُر كب

 جميع المستويات 



  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-01- 
 

 

 

www.unesco.org/.../iraq.../education/...education.../comprehensiv

e 

ومن الجدير بالذكر إنا النظام التعليمي في العراق كان هو المتفق عليه عموماً علـى     

قـة ولكـن الوطـع بـدأ يتـدهور ،كان واحد من أفضل النظم فـي المنط0221أنه  بل عام 

بســرعة بســبب عــدة حــروب والعقوبــات اال تصــادية التــي فرطــت علــى العــراق. وفقــا 

تفا م النظام التعليمي فـي وسـط وجنـوب العـراق علـى  9113لتحليل اليونسكو في عام 

.  .UNESCOالـرمم مـن تـوفير اتساسـيات مــن خـالل برنـامج الـنفط مقابـل الغــذاء

Education in Iraq. Paris: 2003, p.56 Situation Analysis of 

   التعليم_في_العراق /https://ar.wikipedia.org/wikiمتوفر على المو ع:

 

 التعليم االهلي في العراق

تأسســت المدرســة الحســينية االهليــة  0202بعــد احــتالل العــراق مــن  ِبــل البريطــانيين 

وكــان منهجهــا بمســتوى مــنهج المدرســة االبتدائيــة . وجــرى تأســيس أول مدرســة أهليــة 

وتتـألف مـن ثالثـة صـفوف وكـان  0202تُديرهــا سيدة عرا ية  ) زهرة خضـر ( عـام 

ــــــــرضن الكــــــــريم والرياطــــــــيات وبعــــــــض ــــــــة  المــــــــنهج هــــــــو الق ــــــــون المنزلي الفن

 ( 62:  0202) داود ،   .                                                               

جــرى تأســـيس مدرســـة أهليــة هـــي دار النجـــاة االهليــة فـــي مدينـــة  0202وفــي عـــام 

                                                                         (            04:  0202الموصل كانت مايتها نشر التعليم والثقافة في البالد . ) الغالمي ، 

ــراق           ــوطني للع ــم ال ــد بــدأ الحك ــزداد بع ــة ت ــة الديني ــدارس االهلي ــى الم ــدأت حم ب

وخاصة في أبـــان الحكم الملكي فبدأت ظاهرة التوسع في حقل التعليم االهلي وخاصـة 

ت مالبيتها في بغداد والموصل والبصرة وكـربالء ، الجمعيات والطوائف الدينية تركز

بعــد ذلــم انضــمت هــذِه المــدارس االهليــة الــى المــدارس الحكوميــة بنـــــاءاً علــى رمبــة 

 اولياء امورهم في توظيف ابنائهم في وظائف الدولة .

 ( 20:  0221) العبيدي ،                                                             

مثــل التعلــيم االهلــي فــي العــراق نقطــة طــعف فــي مرحلــة مــن المراحــل فــي بيئــة        

النظـــام التربـــوي العرا ـــي وهـــي طـــعف اســـتجابة هـــذِه المـــدارس لتوجيهـــات الدولـــة 

المركزية وااللتزام بتعليماتها بل كانت تقوم بتربية جيل جديد على ِوفق فلسفة القـائمين 

ــرار 0220 - 0226عليهــا وفــي عــام  ــهُ رســمياً  صــدر   ــي وجعل ــيم االهل ترســيم التعل

 - 006:  9110بجميع مراحله ينفذ سياسة الدولة ويسـتجيب لطموحاتهـا .  ) البـزاز ، 

000 ) 

َشِهد العراق طفرة نوعية في فتح عدد مـن المـدارس االهليـة  9116وفـــــي عام        

ــة ــتح مــدارس أهلي ــنح إجــازات لف ــة بم ــرار مــن وزارة التربي ــع عــدد  بعــد صــدور   وبل

ــذ عــام  ــة من ــة  9116المــدارس االهلي ــة لمختلــف  0161)  9102ولغاي ( مدرســة أهلي

ـــدارس  ــــدا الم ـــي عـــــ ـــي واالجنب ـــيم االهل ـــة بحســـب احصـــائية التعل المراحـــل العمري

، وتلتـزم هـذِه المـدارس بأساسـيات وطـوابط التعلـيم العـام  9116الموجودة أصالً  بل 

المناهج الدراسية وعـدد السـاعات وكـذلم بالنسـبة الـى المعمول بها في البالد سواء في 

 عمر الطالب وسنوات الرسوب وسنوات النجاة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/التعليم_في_العراق
https://ar.wikipedia.org/wiki/التعليم_في_العراق
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 ثانيا: دراسات سابقة

: هدفت الدراسة تعرف (  White & Thorn , 1994دراسة وايت وثورن ) 

، وأشارت نتائج تبنائهم التي تدفع الوالدين الختيار المدارس الخاصة االسباب 

المدارس الخاصة تتميز عن المدارس الحكومية بــأنها توفر جواً أكثر الدراسة ان 

مرحاً ، وتنمي اتجاهات ايجابية نحو المدرسة ، وأكثر مالئمة لحاجات الطالب ، 

ويتوفر فيها معلمون أكفاء وتبني عال ات جيدة بين المعلمين والطلبة ، وتحر، على 

، وتتنو  فيها البرامج والمواد وبها  نظام انضباط جيد ، وتحقق نتائج اختبارات جيدة

 (White & Thorn , 1994) ادارة جيدة .   

: هدفت الدراسة التعرف على المشكالت التي  ( 0221دراسة دواني وديراني ) 

يواجهها التعليم الخا، في االردن من وجهة نظر المعلمين والمديرين ، أُجريت على 

( مديراً ، واستخدمت االستبانة لجمع  011( معلماً و )  306عينة تكونت من ) 

خلون بشكل البيانات إذ اسفرت نتائج الدراسة عن مشكالت متنوعة منها أن اآلباء يتد

ما في عمل المعلمين التدريسي ، كما يكثرون التدخل في عمل المديرين ، ومن النتائج 

المهمة التي تتعلق بمجال أصحاب المدارس إذ يفضل أكثرهم التعا د مع المعلمين 

            الذين يقبلون برواتب متدنية ، دون النظر الى الكفاءة المهنية.                                    

 ( 0221دواني وديراني ، )

 (9101دراسة الهيمص )

هدفت الدراسة تعرف مستوى تحصيل تالمذة الصف السادس االبتدائي في مادة  واعد 

اللغة العربية في المدارس الحكومية واالهلية واتجاهاتهم نحو المادة ، اجريت الدراسة 

( تلميذا 411نة البحث من )، إذ تكونت عي 9106-9103في بغداد للعام الدراسي 

( تلميذا وتلميذة من المدارس االهلية ، 222وتلميذة من المدارس الحكومية ، و)

اظهرت النتائج ان العال ة دالة احصائيا لمصلحة تحصيل تالمذة المدارس االهلية في 

مادة  واعد اللغة العربية، وعدم وجود فرق دال احصائيا فيما يتعلق باالتجاه نحو 

 (9100ة. ) الهيمم ، الماد

 

 االفادة من الدراسات السابقة

من التمعن في اسباب ونتائج الدراسات السابقة ، تبرز الصعوبات التي يواجهها 

دواني المعلمين ومدراء المدارس العاملين في المدارس االهلية كما في دراسة )

 على ( White & Thorn , 1994)  ، بينما ركزت دراسة( 0221وديراني ، 

اسباب اختيار الوالدين المدارس االهلية مكانا لدراسة اوالدهم ، في حين اظهرت 

( ارتفا  مستوى التحصيل لدى الطالب في المدارس 9100نتائج دراسة الهيمم )

االهلية موازنة بالمدارس الحكومية، وستهدف الدراسة الحالية الى معرفة االسباب 

 الهلية من وجهة نظرهم.التي جعلت الطلبة يلتحقون في المدارس ا
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 منهجية البحث واجراءاتهالفصل الثالث : 

 لتحقيق أهداف البحث تما القيام باإلجراءات اآلتية:

 اوال: منهج البحث:

ـد    ه المـنهج الدراسـة هـذه فـي الباحثـان اعتما أحـد أشـكال التحليـل  " :الوصـفي تنـا

والتفســير العلمــي المــنظم لوصــف ظــاهرة أو مشــكلة محــددة وتصــويرها باتر ــام  مــن 

ــــة"        ــــة د يق ــــة علمي ــــات والمعلومــــات وتحليلهــــا وتفســــيرها بطريق ــــع البيان خــــالل جم

 (962: 9101)المنيزل وعدنان ، 

 

 :ثانيا: مجتّمع وعينة البحث

ع البحث من )  وطالبة ، وهـم مجمـو  الطلبـة الـذين يدرسـون ( طالب 211يتكون مجتما

ــة( للعــام الدراســي)  ــة ) المتوســطة والثانوي ( م فــي 9102-9102فــي المــدارس االهلي

 (0( اناث ، كما موطحة في جدول )320( ذكور   ، و)692محافظة ديالى بوا ع )

 

 ( مجتّمع البحث موزع حسب المدرسة والجنس في المدارس االهلية0جدول )

 المجموع الجنس       المدرسة         

 اناث ذكور

 040 - 040 ثانوية ايمن

 41 - 41 ثانوية حاتم الطائي

 62 62 - ثانوية سرى

 72 - 72 متوسطة االرتقاء

 94 94 - متوسطة االنوار

 19 - 19 متوسطة الجودة

 97 - 97 ثانوية القدوس

 49 49 - ثانوية الفجر الجديد

 63 - 63 الصفوةثانوية 

 97 - 97 ثانوية حطين

 099 099 - ثانوية نبراس االمل

 004 004 - ثانوية سما ديالى

 011 370 492 المجموع

ع البحث، كما في 91أما عينة البحث فقد جرى اخذ نسبة  % من عدد الطلبة من مجتما

 ( 9جدول )
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 ( عينة البحث موزع حسب المدرسة والجنس0جدول )

 المجموع الجنس       المدرسة         

 اناث ذكور

 99 - 99 ثانوية ايمن

 04 - 04 ثانوية حاتم الطائي

 04 04 - ثانوية سرى

 06 - 06 متوسطة االرتقاء

 1 1 - متوسطة االنوار

 01 - 01 متوسطة الجودة

 6 - 6 ثانوية القدوس

 0 0 - ثانوية الفجر الجديد

 09 - 09 ثانوية الصفوة

 6 - 6 ثانوية حطين

 94 94 - ثانوية نبراس االمل

 93 93 - ثانوية سما ديالى

 061 74 06 المجموع

وبذلم تكـون عينـة البحـث مـن الطلبـة الـذين يدرسـون فـي المـدارس االهليـة المتوسـطة 

 ( طالب وطالبة.041والثانوية  )

 

 :ثالثا: أداة البحث

استخدم الباحثان المقابلة واالسـتبانة لتحديـد أسـباب التحـاق الطلبـة بالمـدارس االهليـة ، 

ــع وتوجيــه االســئلة لهــم  اســتعان الباحثــان بالمقابلــة المباشــرة مــع جــزء مــن عينــة المجتما

لتحديد أبرز اتسباب المؤدية إلى االلتحـاق بالمـدارس االهليـة واالسـتفادة مـن ذلـم فـي 

ادها كأداة رئيسية لتحديد أسباب االلتحـاق بتلـم تحديد مجاالت االس تبانة التي سيتما اعتما

المــدارس ، وبعــد اطــال  الباحثــان علــى اتدب التربــوي ومــا كتــب عــن أســباب اختيــار 

الطلبة للمدارس االهلية  ، أصبح من الضروري إعداد استبانة تقـيس االسـباب المؤديـة 

ذلــم تــما اختيــار عينــات عشــوائية مــن  اللتحــاق الطلبــة بالمــدارس االهليــة  ، وتجــل

المدارس لتوزيع االستبانات على الطلبة وبعد ذلم شر  الباحثـان بدراسـة اجوبـة عينـة 

البحــث والتــي مــن خاللهــا اســتطاعا ان يحــددا فقــرات االســتبانة  والقائمــة علــى اربعــة 

أســباب مجـاالت )أسـباب تتعلـق بالبنايــة المدرسـية، أسـباب تتعلــق بـاإلدارة المدرسـية ، 

ــاس  ــى وفــق مقي ــات عل ــد كانــت االجاب ــق بالمــدرس( ، و  ــب، أســباب تتعل ــق بالطال تتعل

( للفقــرات 0،  9، 3ليكـرت الثالثــي )كبيـرة ، متوســطة،  ليلــة(، اذ حـددت الــدرجات ) 

( فقـرة ، وبعـد عرطـها 30حسب التسلسل ، تكونت االستبانة في صيغتها اتولية من )

ية الفقـرات وصـد ها تـما حـذف خمـس فقـرات على الخبـراء بهـدف معرفـة مـدى صـالح

( ثـم  طبقـت علـى عينـة مـن الطلبـة مـن ميـر عينـة 0بناء على ضراء الخبراء ،  ملحـق )

( طالـب وطالبـة  لقيـاس معامـل الثبـات لالسـتبانة ، وبعـد تحليـل 61البحث مكونة مـن )
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ن النتــائج تــما حســاب معــامالت االتســاق الــداخلي التــي تبــين مــدى ارتبــاط كــل مجــال مــ

مجاالت تحديد أسباب االلتحاق بالمدارس االهلية  والمجمو  الكلي لفقـرات االسـتبانة،  

 ( يوطح ذلم3والجدول ) 

 

( معامل ارتباط كل مجال من مجاالت أسباب االلتحاق بالمدارس االهلية   3جدول )

 والمجموع الكلي لفقرات االستبانة

عدددددددددددد  المجال ت

 الفقرات

معامددددددددددددددددددددل 

 االرتباط

 1661 6 (أسباب تتعلق بالبناية المدرسيةاألول ) المجال 0

 1664 7 (أسباب تتعلق باالدارة المدرسيةالمجال الثاني ) 9

 1669 2 (أسباب تتعلق بالطالب،المجال الثالث ) 3

 1663 0 (أسباب تتعلق بالمدرسالمجال الرابع ) 4

 1664 31 االستبانة ككل 

 

االستبانة باستخدام معادلـة الفـا كرونبـاو  وكانـت القـيم : تما حساب ثبات ثبات االستبانة

 ( 6لمعامل الثبات كما يوطحها جدول ) 

 

 ( معامالت الثبات لمجاالت استبانة أسباب االلتحاق بالمدارس االهلية 3جدول ) 

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

0 6 1604 

9 7 1609 

3 2 1600 

4 0 1601 

 1603 31 االستبانة ككل

يتضح من الجدول السابق أن  يم معامل الثبات عالية مما يطمئن الباحثون باستخدام 

 االستبانة في تحديد أسباب االلتحاق بالمدارس االهلية  في محافظة ديالى.

 

 الصورة النهائية لالستبانة

بعد حساب معامل االرتباط والثبات، وفي طوء ضراء المحكمين أصبحت االستبانة فـي 

( فقرة بعد أن تما حذف خمس فقرات  ، وبـذلم تكـون 31ها النهائية تتكون من ) صورت

 ( يوطح ذلم.9، ملحق )( 31( وأ ل درجة )21أعلى درجة للمقياس )
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 معلومات اضافية تتعلق بإجراءات البحث

تما رفع طلب مـن خـالل شـعبة البحـوث والدراسـات فـي مديريـة االعـداد والتـدريب  -0

للمديرية العامة لتربية ديالى لتسهيل مهمة اجـراء البحـث ، وصـدر أمـر تسـهيل التابعة 

 9102-09-02( في  40426المهمة حسب الكتاب المر م )

تمات زيارة مديرية التعليم االهلي في المديرية العامة لتربية ديالى والحصـول علـى  -9

فـي محافظـة  9102-9102اسماء المدارس االهلية واعداد الطلبة فيها للعام الدراسـي 

 ديالى

( أيـام، وتـما االنتهـاء مـن ذلـم فـي نهايـة شـهر نيسـان 01أستغرق توزيع االسـتبانة ) -3

9102 

( اســتبانة ، اي مــا 041بلــع عــدد االســتبانات المســترجعة مــن الطــالب والطالبــات ) -6

 (% من مجمو  ما تما توزيعه.011نسبته )

حيح ، بحيــث كانــت  ــيم درجــة االســتجابة تــما تصــحيح االســتبانة وفقــاً لمفتــاة التصــ -0

 كاالتي:

ثـــم رتبـــت البيانــات إلجـــراء التحلـــيالت ،  0، قليلددة     9، متوسدددطة    3كبيددرة   

 اإلحصائية المناسبة .

 

 رابعا: الوسائل االحصائية المستخدمة:

 الستخراج النتائج ، فضال عن استخدام: SPSSاستخدم الباحثان البرنامج االحصائي 

  ـــة ـــدليمي وعـــدنان ، معادل ـــاط :  )ال :  9110بيرســـون لحســـاب معامـــل االرتب

039) 

  ، ــد ــبط  وفري ــات االســتبانة  ) ال ــاو : لحســاب ثب ــا كرونب ــة الف :  9112معادل

061.) 

  ، (069: 9112معادلة ثبات المقدرين ) معادلة كوبر ( :     ) البط  وفريد   

 

 المبحث الرابع

 لتوصياتعرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات وا

 عرض النتائج وتفسيرها -

بعد جمع البيانات وتحليلها باستعمال التكرارات لكل سبب من اتسباب ، ثم           

استخدام اتوساط الحسابية المرجحة واتوزان المئوية والتي جرى تحديد درجة  طع 

ثل سبب االلتحاق بالمدارس االهلية من عدمه ، و لما  لها للحكم على الفقرة التي تما

دا  ( وذلم 4ميزانا مؤلفا من ثالثة مستويات ، مجمو  أوزانها )كان الباحثان  د اعتما

( للمستوى الثاني " متوسطة  9( درجات للمستوى اتول " كبيرة " و ) 3بإعطاء ) 

( ، عدا هذا الوسط 9( للمستوى الثالث "  ليلة " ، وان متوسط المقياس هو) 0" و ) 

ثل سببا لاللتحاق بال مدارس االهلية ، والفقرة التي ال محكا للفصل بين الفقرة التي تما

ثل ذلم ، وعد متوسط اتوزان المئوية البالع ) ( درجة محكا للفصل بين 44،42تما

( فأكثر، ووزنها المئوي 9الفقرات، وبذلم فان كل فقرة بلغت  يمة وسطها المرجح )

ثل سببا حقيقيا لاللتحاق بالمدارس االهلية من وجهة نظر 44،42) ( فأكثر فأنها تما
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(،ووزنها المئوي أ ل من 9الطلبة ، وكل فقرة كانت  يمة وسطها المرجح أ ل من)

 ( فإنها ال تُعد من أسباب االلتحاق .44،42)

مـــا هـــي أســـباب التحـــاق الطلبـــة فـــي المـــرحلتين ولإلجابـــة عـــن الســـؤال االول )        

ج تـــما اســـتخراالمتوســـطة واالعداديـــة الـــى المـــدارس االهليـــة فـــي محافظـــة ديـــالى(؟، 

المجـــال اتول جميعهـــا  التكـــرارات واتوســـاط المرجحـــة واتوزان المئويـــة لعبـــارات

ــي جــدول )أسددباب تتعلددق بالبنايددة المدرسددية) ــا ف ــم، كم ــي توطــيح ذل ــا يل (، 0( وفيم

(  ، 4( كمــا فــي جــدول )أسددباب تتعلددق بدداالدارة المدرسدديةولعبــارات المجــال الثــاني )

( ، ولعبــارات 2( كمــا فــي جــدول )لطالددبأسددباب تتعلددق باولعبــارات المجــال الثالــث )

 (.0كما في جدول )( أسباب تتعلق بالمدرسالمجال الرابع )

 

 ( المجال األول )أسباب تتعلق بالبناية المدرسية(1جدول )

الوسط  االستجابة           الفقرات                                 ت

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 الترتيب

 قليلة متوسطة كبيرة الجديد

 0 16003 9661 00 33 006 البناية مجهزة باألثاث والرحالت. 0

 6 16676 9613 12 36 61 وجود مختبرات للنشاط العملي.  9

تحتوي المدرسة على االجهزة  3

 والتقنيات الحديثة.

02 41 30 9636 16706 1 

الصف الدراسي مجهز بأجهزة تبريد  4

 وتدفئة.

011 90 34 9644 16003 4 

المرافق الصحية في البناية نظيفة  1

 وصالحة لالستعمال.

001 92 90 9611 1601 3 

الدوام في المدرسة صباحي يسهل  6

 عملية استيعاب المادة.

001 31 01 9669 16073 9 

( ان الفقـرة االولـى مـن المجـال اتول أسـباب تتعلـق بالبنايـة المدرسـية 0ويبين جدول )

( جـاءت بالمرتبـة اتولـى وحققـت وزن البناية مجهزة باألثاث والرحالتوالتي تنم )

ــوي ) ــة 22مئ ــه بــأوزان مئوي ــي المجــال ذات ــع الفقــرات االخــرى ف %( ، وجــاءت جمي

( الذي ُعد محكا ، وهذا يعني ان جميـع تلـم الفقـرات 44.42تجاوزت الوزن المئوي )

ــد أســباب حقيقيــة اللتحــاق الطلبــة للمــدارس االهليــة  مــن وجهــة نظــر الطلبــة ذاتهــم  تُع

ويمكن تفسير ذلم بأن الطلبة يرمبون بأن تكون المدرسة التـي يدرسـون بهـا ذات بنيـة 

تحتيــة جيــدة ومجهــزة باتثــاث المناســب والمختبــرات الضــرورية وميرهــا مــن االمــور 

 التي تُعد جاذبة بالنسبة لهم .
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 المدرسية(( المجال الثاني  )أسباب تتعلق باإلدارة 6جدول )

الوسط  االستجابة      الفقرات                     ت

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 الترتيب

 قليلة متوسطة كبيرة

 9 16003 9661 00 34 001 تكرم الطلبة المتفوقين. 0

تحاسب الطلبة المتغيبين عن الدوام  9

. 

003 92 00 9612 16063 4 

 0 16003 9661 04 90 000 تتواصل مع اولياء امور الطلبة. 3

تحدد حصة دراسية لتحسين مستوى  4

 الطلبة الضعفاء.

011 39 93 961 16033 1 

تهيئ المستلزمات الدراسية من كتب  1

 وقرطاسية.

21 31 31 9641 1601 6 

 3 16071 96609 06 31 004 تستمع ادارة المدرسة لرؤي الطلبة.  6

 7 16741 96937 32 44 77 توفر ادارة المدرسة تغذية للطلبة. 7

( إن الفقرة الثالثة  من المجال الثاني: أسباب تتعلـق بـاالدارة المدرسـية   4ويبين جدول )

ــنم ) ــي ت ــان المتوســط تتواصددل مددع امددور الطلبددة والت ــى وك ــة اتول ( جــاءت بالمرتب

%( ، كما ان جميع الفقـرات فـي هـذا 233( وبوزن مئوي مقداره )9.40المرجح لها )

تُعــد اســباب حقيقيــة لاللتحــاق بالمــدارس االهليــة تن المتوســط المــرجح لجميــع  المجــال

( الذي ُعد محكا في هذا البحـث ، ويمكـن تفسـير ذلـم  بـأن الطلبـة 9الفقرات اكبر من )

يشعرون بأهمية االدارة المدرسية في جعل الدوام منتظم من خالل تواصلها مـع اوليـاء 

ــة وا ــا ، فضــال عــن محاســبة االمــور واســتماعها آلراء الطلب ــد منه ــد والمفي الخــذ بالجي

 الطلبة المتغيبين عن الدوام .

 ( المجال الثالث )أسباب تتعلق بالطالب(7جدول )

 ت

 

الوسط  االستجابة        الفقرات                              

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 الترتيب

 قليلة متوسطة كبيرة

 3 16071 96609 01 49 010 الصف الدراسي.قلة اعداد الطلبة في  0

ال يطلب من الطالب المشاركة في  9

 تنظيف الصف. 

26 31 92 96400 16016 0 

يشعر بضرورة االلتزام بالدوام  ألنه  3

 دفع مبلغ من المال.

27 44 02 96407 16092 7 

اعمار الطلبة متقاربة ويمتازون  4

 بالسلوك الجيد.

012 31 06 96100 16061 1 

ال يوجد ضغط على الطالب في  1

 المدارس االهلية.

010 43 06 96130 16043 6 

توفر االنسجام بين الطلبة في الصف  6

 او المدرسة.

000 33 06 96123 16064 4 

الحالة االقتصادية تساعد في االلتحاق  7

 بالمدارس االهلية.

000 32 01 96630 16077 9 

 0 16219 96716 04 02 097 محاولة الحصول على معدل عال. 0

 2 16716 96000 37 67 16 المدارس الحكومية ال تحقق الطموح. 2

 أسباب تتعلق بالطالب( ان الفقرة الثامنة من المجال الثالث: 2ويظهر من  جدول )

والتي تنم )محاولة الحصول على معدل عال( جاءت بالمرتبة اتولى وحققت وزن 
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%( ، وتتفق معها جميع الفقرات االخرى في المجال . ويمكن تفسير ذلم  219مئوي )

بأن وا ع المدرسة وما توفره من مستلزمات للطالب ، فضال عن اعداد الطلبة في 

داخل الصف مناسبا جعل الطلبة يهدفون الى تحقيق معدل عال يؤهلهم في اختيار 

 الكلية التي يرمبون الدراسة فيها. 

 ( المجال الرابع )أسباب تتعلق بالمدرس(0)جدول 

الوسط  االستجابة          الفقرات                       ت

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 الترتيب

 قليلة متوسطة كبيرة

 3 16299 96760 7 93 031 يمتاز المدرس بالكفاءة العلمية. 0

يحرص المدرس على رفع المستوى  9

 العلمي للطالب.

030 06 6 96091 16240 0 

يستخدم المدرس طرائق حديثة في  3

 التدريس.

003 33 04 96600 16079 1 

يستخدم المدرس وسائل تعليمية خالل  4

 الدرس.

20 41 99 96471 16091 7 

 9 16292 96707 1 94 030 عالقة المدرس مع الطلبة جيدة. 1

 4 16071 96691 00 30 000 يكلف الطلبة بواجبات بيتية. 6

يهتم بممارسة مهارات التفكير خالل  7

 الدرس.

016 32 01 96160 16016 6 

يشجع الطلبة على صنع االجهزة  0

 والمبتكرات العلمية.

62 13 30 96023 16730 0 

( أن الفقرة الثانية من المجال الرابع اسباب تتعلق بالمدرس، والتي 2ويبين جدول )

( جاءت بالمرتبة اتولى المستوى العلمي للطالب.يحرص المدرس على رفع تنم )

%( ، وحققت جميع الفقرات االخرى في هذا المجال 260وحققت وزن مئوي )

اوساط مرجحة اكبر من الوسط المحم ويمكن تفسير ذلم  بأن الطالب يُد المدرس هو 

ز اساس للنجاة وتحقيق معدل عال طالما يستخدم الطرائق الحديثة في التدريس ويمتا

بالكفاءة وتربطهم عال ات جيدة به ، فضال عن االسباب االخرى المذكورة في هذا 

ويظهر في المخطط ان مجال المدرس  د حقق اعلى وزن مئوي مما يبين  المجال .

اهمية المدرس في النهوض بالعملية التعليمية ، ثم تاله مجال الطالب والمادة الدراسية 

طط ، مما يبين اهميتهما ، فضال عن اتسباب فقد اخذا مساحة متساوية في المخ

 االخرى ثم جاءت البناية المدرسية بنسبة مقاربة ، مما يشير الى اهمية 

 .االسباب الواردة في االستبانة والتي تؤدي الى االلتحاق بالمدارس االهلية  
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هددل يوجددد اخددتالف فددي وجهددات نظددر ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن اســئلة البحــث )       

فقـد تـم ،  الطلبة عن سدبب التحداقهم بالمددارس االهليدة يعدزى الدى  متغيدر الجدنس(  

 ( 2تكميم البيانات كما في جدول)

 

المحسوبة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية  (2جدول) 

 والجدولية لدرجات االستبانة بين افراد عينة البحث ) الذكور واالناث(

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

الداللددددددددددددددددددددة 

 االحصائية

 دالة 06201 16110 00601 71629 06 الذكور

 2630 72646 74 االناث

 المتوسطين ذو داللة احصائية ولصالح االناث ومن الجدول يتبين ان الفرق بين

( وهي اكبر مـن القيمـة التائيـة 0.112ويتضح من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة )

ــة ) ــة 0.221الجدولي ــد مســتوى دالل ــة ) 1.10( عن ــه يوجــد 002ودرجــة حري (، اي ان

ليـة اختالف فـي وجهـة نظـر افـراد عينـة البحـث حـول اسـباب االلتحـاق بالمـدارس االه

ولصالح االناث ، ويمكن تفسير ذلم ان االناث يـرمبن ان تكـون البيئـة الصـفية مناسـبة 

 واعداد الطالبات في الصف الدراسي معقوال .

هدل يوجدد اخدتالف فدي وجهدات نظدر ولإلجابـة عـن السـؤال الثالـث مـن اسـئلة البحـث )

فقــد تــم ،  الطلبدة عددن سددبب التحداقهم بالمدددارس االهليددة يعدزى الددى  متغيددر السدكن(  

 ( 01تكميم البيانات كما في جدول)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة  (01جدول) 

 والجدولية لدرجات االستبانة بين افراد عينة البحث حسب مكان 

 السكن ) ريف، مدينة(

المتوسط  العدد السكن

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

الداللدددددددددددددددددددة 

 االحصائية

 غير دالة 06201 06737 2611 66 97 ريف

 2601 7361 033 مدينة

 البناية المدرسية
24% 

 االدارة المدرسية
25% 

 الطالب
25% 

 المدرس
26% 

 متوسط الوزن المئوي إلسباب االلتحاق بالمدارس االهلية من وجهة نظر الطلبة
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( وهــي اصــغر مــن القيمــة 0.232ويتضــح مــن الجــدول ان القيمــة التائيــة المحســوبة )

(، اي انـه ال 002ودرجـة حريـة ) 1.10( عند مستوى داللـة 0.221التائية الجدولية )

افــراد عينــة البحــث حــول اســباب االلتحــاق بالمــدارس  يوجــد اخــتالف فــي وجهــة نظــر

االهلية سواء كان سكن الطالب في الريف او المدينة ، ويمكن تفسـير ذلـم ان االسـباب 

التي دفعت الطلبة لاللتحـاق بالمـدارس االهليـة هـي ذاتهـا ، ويعـاني منهـا الطالـب الـذي 

 يسكن في الريف وفي المدينة.

 

 ات والمقترحاتثانياً: االستنتاجات والتوصي

 االستنتاجات: -

ان اتســباب التــي وردت فــي االســتبانة كــان لجميعهــا  أثــر فــي عمليــة التحــاق  -0

 الطلبة في المدارس االهلية .

ان افــراد العينــة مــن االنــاث هــم االكثــر تفــاعال مــع االســباب المؤديــة لاللتحــاق  -9

 بالمدارس االهلية.

لاللتحاق بالمدارس االهليـة لم تختلف وجهات نظر الطلبة في االسباب المؤدية  -3

 باختالف موا ع سكناهم.

 

 التوصيات:

 - :في طوء نتائج الدراسة ومنا شتها يمكن ا تراة التوصيات اآلتية

العمل على توفير الجو أو البيئة المدرسية لكي تزيد من الدافعية لدى الطلبة وتزيـد  -0

ـائهم للمدرسة.  من مستوى انتما

وطرائق وأنشطة تعليمية جذابة تحفز الطلبة علـى على المدرسين استخدام أساليب  -9

ام.  الدراسة واالهتما

-6على مدرسي المواد المختلفة االكثار من استخدام التقنيات الحديثة في التدريس  -3

 تجهيز المدارس بالمختبرات العلمية التي تناسب محتوى الكتب الحديدة .

 يزية والتربية االسالمية.توفير المختبرات اللغوية لمواد اللغة العربية واالنكل -6

 تقليل اعداد الطلبة في الصف الواحد -0

 

 المقترحات

عداد بـرامج وخطـط تعليميـة وعالجيـة خاصـة بالطلبـة الضـعفاء دراسـيا يقـوم إ -1

 .بإعدادها وتنفيذها المدرس الذي يعاني طلبته من تلم الحالة.

ــام -2 المدرســون واالدارات المدرســية  بكــل مــا يحــيط بالطلبــة مــن  طــرورة اهتما

 .ظروف مختلفة

ــدى  -3 ــة االســتعداد الموجــود ل ــادة فعالي ــة التحصــيلية وزي ــع الكفاي ــى رف العمــل عل

الطالب . عن طريق زيادة الـدافع وتغييـر االتجاهـات السـلبية وتنميـة الثقـة فـي الـذات ، 

رارية   . فيهاوتوعية الطالب بفائدة الدراسة واالستما

 اجراء دراسة موازنة بين المدارس االهلية والمدارس الحكومية.  -4
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 المصادر

، دار الكتـــب  أحاديـــث فـــي التربيــة والتعلـــيم: (  9110البــزاز ، حكمـــة عبــد  )  -0

 9110والوثائق ، بغداد ، 

، مطبعـــة الرابطـــة ، بغـــداد ،  أول الطريـــق( :  0202داود ، صـــبيحة الشـــي  )  -9

0202 

مجلـة ،  مشـكالت التعلـيم فـي االردن: (  0220دواني ، كمال ، وديراني ، عبد )  -3
 0220( ،  4( ، عدد )  99، مجلد ) دراسات السلسة االنسانية 

مناهج اللغة العربية ( :  9100زاير ، سعد علي ، وايمان اسماعيل عايز )  -6
 9100،  صر المرتضى للكتاب العرا ي ، بغداد ،  وطرق تدريسها

التعلـيم االهلـي فـي العـراق بمـرحلتين االبتدائيـة ( :  0221عبيدي ، مانم سعيد ) ال -0
 جامعة بغداد .  -، رسالة ماجستير في التربية والثانوية تطوره ومشكالته

،  م 0290 –م  0212أسرار الكفاة الوطني ( :  0202الغالمي ، عبدالمنعم )  -4
 0202مطبعة شفيق ، بغداد ، 

مناهج البحث في العلوم  ( .9101فالة ،وعدنان يوسف العتوم )المنيزل عبد   -2
 ، اثراء للنشر والتوزيع ، االردن. التربوية والنفسية

مستوى تحصيل تالمذة الصف السادس االبتدائي (. " 9100الهيمم، لينا احمد ) -2
 في مادة  واعد اللغة العربية في المدارس الحكومية واالهلية واتجاهاتهم نحو المادة "

 ، رسالة ماجستير مير منشورة ، كلية التربية االساسية ، الجامعة المستنصرية.

،  0240 – 0246التقرير السنوي وزارة التربية ، مديرية االحصاء التربوي ،  -2
 0244بغداد ، 

10- White & Thorn ( 1994 ) : Roseleen White & Thorn 

Blooddrinkes ISBN 3453123999 ISBN 978 – 3453 – 123999 – 1 

* 2000 Home for the Holidays 

11- www.unesco.org/.../iraq.../education/...education.../compreh

ensive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/.../iraq.../education/...education.../comprehensive
http://www.unesco.org/.../iraq.../education/...education.../comprehensive
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 ( 0ملحق) 

 ادوات البحثالخبراء الذين استعان بهم الباحث في إعداد 

ــــــــــــــــب  االسم  ت اللق

 العلمي

 مكان العمل االختصا،

ـــــادة  0 ـــــرزاق عي ـــــد ال د. عب

 محمد

 كلية بالد ارادين ط. ت فيزياء استاذ

د. عبــــد الكــــريم محمــــود  

 الطائي

معهــــد الفنــــون الجميلــــة  ارشاد وتوجيه تربوي استاذ 

 بعقوبة -للبنين

كليـــــة  –ديـــــالى جامعـــــة  ط. ت كيمياء استاذ  د. منذر مبدر العباسي 9

 التربية االساسية

د. نصـــــــــــــيف جاســـــــــــــم  3

 الخزرجي

 -الكلية التربوية المفتوحة ط. ت فيزياء استاذ 

 صالة الدين

اســــــــــــــــتاذ  د. اميرة مزهر حميد 6

 مساعد

معهــــد الفنــــون الجميلــــة  علم نفس تربوي

 بعقوبة -للبنات

اســــــــــــــــتاذ  د. خنساء عبدالرزاق 0

 مساعد

الجميلــــة معهــــد الفنــــون  علم نفس تربوي

 بعقوبة -للبنين

 -جامعــة الكنــوز االهليــة  ط. ت رياطيات مدرس د. سندس عزيز فارس 4

 البصرة
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 ( 9ملحق )

 استبانة اسباب التحاق الطلبة بالمدارس االهلية

 أعزائي الطلبة تحية طيبة وبعد:

ــان اجــراء بحثهمــا الموســوم  بالمدددارس االهليددة ) اسددباب التحدداق الطلبددة يــروم الباحث

ــى االســباب الحقيقيــة،   وعالقتهددا بددبعم المتغيددرات( ــرف عل ــى التع ــي تهــدف إل والت

وبصفتم الشخم المؤهل لتزويدنا بالمعلومات المناسبة في هذا الموطو  نرجو منـم 

فــي الخانــة التــي تراهــا )√( اإلجابــة علــى أســئلة االســتبيان بعنايــة، بــأن تضــع عالمــة 

ولـم  .سرية إجابتـم التـي ال تسـتخدم إال لغـرض البحـث العلمـيمناسبة ، ونتعهد بحفظ 

 منا جزيل الشكر والتقدير.

 معلومات عامة مطلوبة:

 جنس الطالب : ذكر               انثى                                التحصيل الدراسي :  

                                                                                                        

 

 الباحثان

 

 ت

 

 الفقرات

 بدرجة

  ليلة متوسطة كبيرة

    المجال االول: البناية المدرسية  

    البناية مجهزة باتثاث والرحالت. 0

    وجود مختبرات للنشاط العملي.  9

    تحتوي المدرسة على االجهزة والتقنيات الحديثة. 3

    الصف الدراسي مجهز بأجهزة تبريد وتدفئة. 6

المرافق الصحية في البناية نظيفة وصالحة  0

 لالستعمال.

   

الدوام في المدرسة صباحي يسهل عملية استيعاب  4

 المادة.

   

    الثاني: ادارة المدرسةالمجال  

    تكرم الطلبة المتفو ين. 2

    تحاسب الطلبة المتغيبين عن الدوام . 2

    تتواصل مع اولياء امور الطلبة. 2

تحدد حصة دراسية لتحسين مستوى الطلبة  01

 الضعفاء.

   

    تهيئ المستلزمات الدراسية من كتب و رطاسية. 00

    تستمع ادارة المدرسة لرؤي الطلبة.  09

 توفر ادارة المدرسة تغذية للطلبة. 03

 

   

    المجال الثالث: الطالب 

     لة اعداد الطلبة في الصف الدراسي. 06
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    ال يطلب من الطالب المشاركة في تنظيف الصف.  00

يشعر بضرورة االلتزام بالدوام  تنه دفع مبلع من  04

 المال.

   

    اعمار الطلبة متقاربة ويمتازون بالسلوا الجيد. 02

    ال يوجد طغط على الطالب في المدارس االهلية. 02

    توفر االنسجام بين الطلبة في الصف او المدرسة. 02

الحالة اال تصادية تساعد في االلتحاق بالمدارس  91

 االهلية.

   

 محاولة الحصول على معدل عال. 90

 

   

 المدارس الحكومية ال تحقق الطموة. 99

 

   

    المجال الرابع: المدرس 

    يمتاز المدرس بالكفاءة العلمية. 93

يحر، المدرس على رفع المستوى العلمي  96

 للطالب.

   

    يستخدم المدرس طرائق حديثة في التدريس. 90

    يستخدم المدرس وسائل تعليمية خالل الدرس. 94

    المدرس مع الطلبة جيدة.عال ة  92

    يكلف الطلبة بواجبات بيتية. 92

    يهتم بممارسة مهارات التفكير خالل الدرس. 92

يشجع الطلبة على صنع االجهزة والمبتكرات  31

 العلمية.
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 درجات الطلبة عن االستبانة الخاصة بأسباب االلتحاق بالمدارس االهلية
 الجنس ت الجنس ت الجنس ت الجنس ت

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

0 10 73 93 21 76 41 72 21 67 70 04 

9 11 73 94 21 76 46 72 21 60 21 00 

3 46 63 91 21 74 47 00 21 62 64 79 

4 69 60 96 21 70 40 77 21 71 72 70 

1 69 64 97 21 09 42 60 74 70 72 06 

6 64 10 90 74 21 11 60 09 79 64 79 

7 63 79 92 03 21 10 73 21 73 00 79 

0 69 70 31 73 21 19 73 72 74 17 62 

2 16 70 30 76 21 13 72 03 71 61  

01 66 01 39 74 21 14 09 67 76 14 

00 70 77 33 71 21 11 10 72 77 71 

09 61 67 34 76 21 16 66 77 70 76 

03 61 06 31 72 21 17 09 19 72 09 

04 73 00 36 71 21 10 14 63 01 72 

01 73 00 37 04 21 12 71 72 00 00 

06 61 01 30 01 21 61 10 70 09 70 

07 16 04 32 60 21 60 40 79 03 74 

00 70 71 41 74 21 69 43 74 04 00 

02 00 09 40 09 21 63 11 71 01 61 

91 61 09 49 09 21 64 46 00 06 76 

 المتوسط 76 67 61 21 62 43 77 63 90

 الحسابي

7162

9 

72646 

 االنحراف  74 11 66 21 73 44 04 02 99

 المعياري

0060

1 

2630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


