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 ملخص البحث

 ولوتلل  ا تشكل جاهزية المباني وتهيئتها جانبًا مهًما للرفع من مستوى جووة  ييئوا 

 ر تسه  في رفع مستويا  التحصيل الللمي  وتمت زيار  مدارس منطقة المدينة المنو

وكوواا الهوودر الوورزيا للزيووارا  الميدانيووة للموودارسم التحقووة موون مسووتوى جوووة  

  وطُبقوت ويناًء على ذلك ُصوممت يطاةوة كلكترونيوة لقيواس جووة  ييئوا  الوتلل ييئا  التلل 

دام المونه  نطقة المدينة المنور  تلى ذلوك تحليول البيانوا  ياسوتخمدارس م   االستبانة على

ظوا  الوصفي يمجاليه الكموي والنووعي وتو  ملالجوة البيانوا  وتحليلهوا وتو  الصور الم ال

 ويناًء عليه ت  وضع توصيا  للتحسين والتطوير . الموجبة والسالبة

 المقدمة. 1

كوور المنووور  جهوةهووا منووم وةووت مبيوود   ااةار  اللامووة للتللووي  يمنطقووة المدينووة 

  عاليوة الستكمال تجهيز كافة المدارس وذلك الرًصا منها على تهيئة ييئا  تلل  ذا  جووة

دراسوي لمودارس الحكوميوة لللوام الة صويانة اومثالية وفاعلةم ومن تلك الجهووة يودء مراللو

فووي ألهميووة الصوويانة  م واسووتمر  موود  اسووبوعين نظووًراهووق ةبوول يدايووة اللووام1439-1440

   ييئوا توى جووةاليث تشكل جاهزية المباني وتهيئتها جانبًا مهًما للرفع من مس مالمدارس

ةم ووسوازل والنظافوة اللامو مالتحقة من جاهزية المباني من اليوث الصويانةوت  . التلل  فيها

مون ةبول  لمستفيد الوداللي والمسوتفيد الخوارجياألمن والس مة والكهرياءم وةياس الرضا ا

 ر ييئوةتووافويلد وسيلة ةوية لتحسين الخدما  المي  ملي  ومن ةبل كةار  المدرسةكةار  التل

داة ام كعوتزامن موع يدايوة اللوم وةد تلليمية جاذية تسه  في رفع مستويا  التحصيل الللمي

لووداللي لكترونيووة مون ةبوول كةار  التللووي  علوى المسووتفيد اوتوزيوع يطاةووا  ةيواس الرضووا اا

تفيد لمسوتفيد الوداللي والمسوالمودارس علوى تنفيوم ةيواس رضوا ا تحفيوز والخوارجي. كموا تو 

 . يًضا الخارجي من ةبل لجنة التميز والجوة 
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 أهمية البحث : 

 لوتلل  واتشكل جاهزية المباني وتهيئتها جانبًا مهًما للرفع من مستوى جووة  ييئوا  

  تسه  في رفع مستويا  التحصيل الللمي

 مدارس منطقة المدينة المنور   حدود البحث :

ة  عليه يد   الزيارا  الميدانية للمودارس مون ةبول مشورفي ومشورفا  كةار  الجوو

افوة مويووم الخمويا ال م التوىقهو 1439/  12/  22وةياس األةاء من يوم األالد الموافوة   

توى التحقق  مقن م ق موكاا الهدر الرزيا للزيارا  الميدانية للمدارسم قه1440 /2 /9

 من اليث:  ،ودة بيئات التعلمج

ازل جاهزيووة المبوواني المدرسووية وتهيئتهووا موون اليووث: الصوويانةم النظافووة اللامووةم وسوو -1

 الس مة والكهرياءم مطايقة المقصف المدرسي ل شتراطا  الصحية.

ل لمسووتفيد الوداللي والخوارجي التووي تو  كعووداةها مون ةبووتفليول روايوق ةيوواس رضوا ا -2

 كةار  التللي .

المسوووتفيد الوووداللي والخوووارجي مووون ةبووول لجنوووة التميوووز والجووووة  فوووي ةيووواس رضوووا  -3

 المدارس.

 توطين نماذج تطبيقا  الجوة  في المدارسم وشرح آلية تنفيم مهامها للجنة. -4

ث كلكترونيووة لقيوواس جوووة  ييئووا  الووتلل  موون اليوو ممت يطاةووةوينوواًء علووى ذلووك ُصوو

 للي. يدايوةً د الخوارجي والوداجوة  الخودما  المقدموة للمسوتفيمستوى الصيانةم والنظافةم و

علوى مودى الوث س  سواييع  م( عبوارا م تو  تطبيقهوا علوى المودارس5تكونوت البطاةوة مون  

مدرسووة للبنووا م  (33( مدرسووة للبنووين و  44( مدرسووةم منهووا  77األولووىم يلوود عوودةها  

(م منهووا 10( عبووارا   لوورىم ف صووبع مجموووا اللبووارا   5ضوويفت   ُ  ولتطوووير البطاةووة

األموون والسوو مةم فر وسووازل اعبووارا  تقوويا مسووتوى الصوويانة والنظافووة اللامووة وتووو( 5 

األلرى تقيا جوة  الخدما  من وجهة نظر المسوتفيد الوداللي والخوارجي. وةود تو   (5و 
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مونخف(( و عطيوت ةيموة محودة   -متوسوق-يناء البطاةة وفة مقياس لكير  الث ثي  كبير

( كموا فوي 1(م مونخف(  2(م متوسوق  3كبير    لكل ةرجة من ةرجا  المقياس كما يلي:

 الجدول التالي: 

 ( : توزيع الفئات الثالث وف  التدرج الم تخدم في البطاقة1جدول رقم )

 المتوسق الحسايي درجة التحق 

 2.34  -3.00 كبيرة

 1.67 – 2.33 متوسط

 1 - 1.66 منخفض

 

رس اليوث يلود كجموالي مودا وطُبقت االستبانة على مدارس منطقة المدينة المنوور م

 مدرسة(. 319مدرسة( وكجمالي مدارس البنا   311 البنين  

نظوراً  تلى ذلك تحليل البيانا  ياستخدام المنه  الوصفي يمجاليوه الكموي والنووعي 

سوتبانة لطبيلته االستكشافيةم اليث يودرس الواةوع ويهوت  يوصوفه وصوفًا ةةيقًوام مون لو ل ا

( SPSSال زمووةم وتحليلهووا يواسووطة البرنووام  ااالصووازي  كلكترونيووة  لجمووع المللومووا  

 . Microsoft Excelويرنام  الجداول البيانية مايكروسوفت اكسل 

جوووة  ييئووا  الووتلل م موون وجهووة نظوور  علووى الملحوظووا وتوو  وضووع سووتال مفتوووح لجمووع 

 مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةاء.
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في مدارس تللي  ةياس جوة  ييئا  التلل   يطاةةرس التي طبقت عليها اعدة المد. 2

 المدينة المنور 

ا مدرسوة يو تي توزيلهو  630يلد كجمالي عدة المودارس التوي طبقوت عليهوا البطاةوة

 (.3م 1م2على مكاتب التللي  ينين وينا  كما في األشكال  

 دهح: توزيع أعداد مدارس البنين والبنات الم تهدفة لكل مكتب تعليم على  (1شكل )

 

 

 

 

 

 

•80
مكتب غرب 
بنين

•84
مكتب شرق 
بنين

•63
مكتب شمال 
بنين

•84
مكتب جنوب 
بنين

•99
مكتب شمال 
بنات

•96
مكتب شرق 
بنات

•124
مكتب غرب 
بنات

مكتب شمال بنين
20%

مكتب شرق بنين
27%

مكتب غرب بنين
26%

مكتب جنوب بنين
27%

تعليم توزيع الن ب المئوية لمدارس البنين الم تهدفة لكل مكتب( : 2)شكل 

على حده
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في مدارس تللي   جوة  ييئا  التلل الكمية لبطاةة ةياس  للبيانا  ملالجةنتاز  ال. 3

 المدينة المنور .

 

 م
 العبارات

 درجة التحق 

م توى 

 نعم األداء

إلى 

حد 

 ما

 ال
 المتوسط/

 الن بة

 ترتيب

 العبارة

 

 

1 

إضاءة المبنى 

 جيدة

 2.95 0 14 253 تكرار

 كبير 1
% 81.4 4.5 0 % 85.9* 

 

 

2 

النظافة العامة 

 للمدرسة جيدة

 2.86 5 28 234 تكرار

 كبير 2
% 75.2 9.0 1.6 % 85.8* 

 

 

3 

الصيانة دورية 

 للمبنى المدرسي

 2.79 8 39 220 تكرار

 كبير 3
% 70.7 12.5 2.6 % 85.8* 

 

4 

المكيفات تعمل 

 بحالة جيدة

 2.77 5 52 210 تكرار
 كبير 4

% 67.5 16.7 1.6 % 85.8* 

 

 

توافر معايير 

ومواصفات األمن 

 2.74 6 57 204 تكرار
 كبير 5

% 65.6 18.3 1.9 % 85.8* 

مكتب شمال بنات
31%

مكتب شرق بنات

30%

مكتب غرب بنات
39%

ليم على توزيع الن ب المئوية لمدارس البنات الم تهدفة لكل مكتب تع( : 3)شكل 

حده
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وال المة في  5

 البيئة المدرسة

 

 

6 

المقصف 

المدرسي مطاب  

لالشتراطات 

 الصحية

 2.72 5 77 229 تكرار

 كبير 6
% 73.6 24.8 1.6 % 100 

 

 

7 

تشكيل لجنة 

التميز والجودة 

في المدرسة 

ح ب الدليل 

 التنظيمي

 2.64 33 47 231 تكرار

 كبير 7
% 74.3 15.1 10.6 % 100 

 

 

8 

التخطيط لتفعيل 

لجنة التميز 

والجودة 

)إجتماعات ، 

 ورش ، لقاءات(

 2.44 38 98 175 تكرار

 كبير 8
% 56.3 31.5 12.2 % 100 

 

 

9 

قياس رضا 

الطالب وأولياء 

األمور والمعلمين 

عن بدء العام 

الدراسي من قبل 

 اللجنة

 2.19 73 106 132 تكرار

9 
 

 100 % 23.5 34.1 42.4 % متوسط

 

 

10 

تفعيل روابط 

قياس رضا 

المعلمين ، 

الطالب ، أولياء 

األمور ) الروابط 

موجودة على 

بوابة إدارة 

 الجودة(

 2.11 98 81 132 تكرار

10 
 

 100 % 31.5 26.0 42.4 % متوسط
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 (311جمالي يئا  التلل  في مدارس البنين  اا( :  نتاز  ةياس جوة  ي2جدول رة    

 

 

 

لنظافوة (  ا اللبارا  التي تشير كلى مستوى الصيانة وا4يينت نتاز  الجدول رة   

 المبنقى إضقاءةوالبيئة اآلمنة متحققوة ينسوبة كبيور  فوي مودارس البنوينم فنجود  ا اللبوار   

 م اليوث يلتووت نسوبة الموودارس التووي2.95يمتوسوق السووايي   االتلووت المرتبوة األولووى جيقدة

توي %م  موا نسوبة المودارس ال 81.1وصل فيها مستوى االضاء  الجيود  كلوى ةرجوة كبيور  

سقة النظافقة العامقة للمدر%م وجاء  اللبوار    4.5 يلتتمستوى ااضاء  متوسطة كاا 

انوت كم اليوث 2.86  في المرتبة الثانيوة ينسوبة تحقوة كبيور  يلود متوسوطها الحسوايي جيدة

دارس %م و نسوبة المو 75.2فوي النظافوة  رس التي تشير كلى مستوى  ةاء كبيورنسبة المدا

مسوتوى  %م  موا  نسوبة المودارس التوي وصول9.0التي كاا فيهوا مسوتوى النظافوة متوسوق 

ريقة الصقيانة الدو%م  موا اللبوار   1.6خف( كانوت النظافة اللاموة  فيهوا كلوى مسوتوى مون

ة م اليووث يلتووت نسووب2.79  ةوود االتلووت المرتبووة الثالثووة يمتوسووق السووايي للمبنققى المدرسققي

% موون 5.8%م يينمووا  80.7الموودارس التووي كانووت فيهووا نسووبة الصوويانة الدوريووة كبيوور  

 المونخف(فيها مستوى تحقة الصيانة الدوريوة متوسوقم و لووالل المسوتوى  المدارس جاء

 % من المدارس. 2.6في الصيانة لق 

فووي المرتبووة الرايلووة يمتوسووق المكيفققات تعمققل بحالققة جيققدة  جوواء  اللبووار   و

م شووملت المسووتويا  الووث س فووي ةرجووا  التحقووةم فنجوود  ا نسووبة الموودارس 2.77السووايي 

  %م يينموا المودارس التوي تلمول فيهوا المكيفوا 67.5التي تلمل فيها المكيفا  يشوكل جيود 

%م وجواء  نسوبة المودارس التوي انخفو( مسوتوى  16.7يمستوى متوسوق يلتوت نسوبتها 

فر معقايير ومواصقفات األمقن وال قالمة فقي اتو%م والققت اللبار    1.6عمل المكيفا  

العبارات إلى البطاقة بعد مرور اسبوعين على مدرسة، حيث أضيفت هذه  44% هو وجود بيانات مفقودة لـ  100*سبب عدم وصول الن بة إلى 

 بداية الزيارات الميدانية
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% موون  65.6ث الققووت م اليوو2.74  المرتبووة الخامسووة يمتوسووق السووايي البيئققة المدرسققة

% من المدارس كواا فيهوا  18.3آلمنةم يينما ةاء كبير في وجوة البيئة االمدارس مستوى  

% مون الموودارسم واللبووار   1.9مسوتوى البيئووة اآلمنوة متوسووقم و انخفوو( المسوتوى فووي 

   فووي الموودارس الققووت المرتبووة شققتراطات الصققحيةمطابقققة المقاصققف لإالتووي تقوويا  

م مرتبووة وفووة المسووتويا  التاليووة : تحقووة االشووتراطا  2.72الساةسووة يمتوسووق السووايي 

% موون الموودارس الققووت  24.8% موون الموودارسم و  73.6الصووحية يدرجووة كبيوور  فووي 

المستوى المتوسقم يينما كانت ةرجوة االشوتراطا  الصوحية فوي المقاصوف منخفضوة فوي 

 % من المدارس. 1.6

تميوز كما  ظهر  نتاز  الملالجوة االالصوازية لللبوارتين التوي تقويا تشوكيل لجنوة ال

اليوث  لتفليلها في مدارس البنين تحققها يدرجة كبيور م والجوة  في المدارس ووضع لطة

لقدليل تشكيل لجنة التميقز والجقودة فقي المدرسقة ح قب ا يلد المتوسق الحسايي لللبار   

طوويق التخ محققووة المرتبووة السووايلةم ويلوود المتوسووق الحسووايي لللبووار    2.64  التنظيمققي

لثامنوة امحققوة المرتبوة   2.44  لتفليل لجنة التميز والجووة   اجتماعوا م ور م لقواءا (

م %100% مون مودارس البنوين شوكلت اللجنوة فيهوا ينسوبة  74.3السب التفاصويل التاليوة: 

%  موون  6م10%  موون الموودارسم و  15.1وجوواء تشووكيل اللجنووة يدرجووة متوسووطة فووي 

للبوار  االمدارس ل  تصدر ةرار تشكيل اللجنة يلد كلى تاريخ زيارتهام وجاء فوي تفاصويل 

 % مون المودارس وضولت الخطوة 56.3شير كلى وضع لطة لتفليول اللجنوة التوالي: التي ت

 12.2% مون المودارس لو  تضوع لطوة كاملوة لتفليول اللجنوةم و  31.2يشكل كامل م يينما 

 % من المدارس ل  تضع  ي لطة لتفليل اللجنة.

الوداللي كلى  ا اللبارتين التي تقيساا رضا المسوتفيد الخوارجي و( 3رة   ويشير الجدول 

 الققتا المرتبة التاسلة واللاشر  على التوالي يدرجة متوسطةم وهي:
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    م قيقاس رضقا الطقالب وأوليقاء األمقور والمعلمقين عقن بقدء العققا االتلوت اللبوار

اليوث ، 2.19الدراسي من قبل اللجنة  المرتبة التاسعة بمتوسط ح ابي متوسقط 

فئووا م يينمووا فووي % موون الموودارس ةاسووت الرضووا يشووكل كاموول شوومل كوول ال 42.4

مون المودارس لو  يوت   23.5% من المدارس كاا القياس فيها يشكل جززويم  34.1

 فيها ةياس الرضا للمستفيد الداللي والخارجي.

    تفعيققل روابققط قيققاس رضققا المعلمققين، الطققالب، أوليققاء األمققور  الققووت اللبووار

 ق السواييلمرتبوة اللاشور  يمتوسو)الروابط موجودة على بوابقة إدارة الجقودة(  ا

% مون الموودارس فللوت الوروايق الموومكور  يدرجوة كبيوور م  42.4م اليوث  ا 2.11

 % من المدارس فللت الروايق يدرجة متوسطةم وانلدم تفليول هوما الوروايق 26و

 من المدارس. 31.5في 
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يققاس جققودة بيئققات الققتعلم لققدى مققدارس قتققا   ن(، ملخقق  4يبققين الشققكل رقققم )

 البنين.

( ترتيب عبارا  يطاةة ةياس جوة  ييئا  التلل  لمدارس البنين من األعلى 4شكل رة   

 كلى األةل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%98.33إضاءة المبنى جيدة 

%95.33النظافة العامة جيدة 

%93.00الصيانة دورية 

%92.33المكيفات تعمل بحالة جيدة 

%91.33توافر معايير األمن والسالمة  

%90.67المقصف المدرسي مطابق لإلشتراطات الصحية 

%88.00تشكيل لجنة التميز والجودة حسب الدليل التنظيمي 

(إجتماعات ، ورش ، لقاءات) التخطيط لتفعيل لجنة التميز والجودة 

81.33%

نةقياس رضا الطالب وأولياء األمور والمعلمين عن بدء العام الدراسي من قبل اللج

73.00%

(ةالروابط موجودة على بوابة إدارة الجود) تفعيل روابط قياس رضا المعلمين ، الطالب ، أولياء األمور 

70.33%
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 (319( :  نتاز  ةياس جوة  ييئا  التلل  في مدارس البنا   االجمالي 3جدول رة   

 

 م
 العبارات

 درجة التحق 
 

م توى 

 األداء
 نعم

إلى 

حد 

 ما

 المتوسط ال
ترتيب 

 العبارة

1 

المقصف 

المدرسي مطاية 

ل شتراطا  

 الصحية

 2.92 0 26 293 تكرار

 كبير 1
% 91.8 8.2 0 % 100 

 

2 

كضاء  المبنى 

 جيد 

 2.91 3 21 262 تكرار
 كبير 2

% 82.1 6.6 .9 % 89.6* 

 

3 

النظافة اللامة 

 للمدرسة جيد 

 2.88 0 33 253 تكرار
 كبير 3

% 79.3 10.3 0 % 89.6* 
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4 

توفر ملايير 

ومواصفا  األمن 

والس مة في البيئة 

 المدرسة

 2.84 3 41 242 تكرار

 كبير 4
% 75.9 12.9 .9 % 89.7* 

 

5 

تشكيل لجنة التميز 

والجوة  في 

المدرسة السب 

 الدليل التنظيمي

 2.83 18 17 284 تكرار

 كبير 5
% 89.0 5.3 5.6 % 100 

 

6 

الصيانة ةورية 

 للمبنى المدرسي

 2.76 14 42 230 تكرار
 كبير 6

% 72.1 13.2 4.4 % 89.7* 

 

7 

المكيفا  تلمل 

 يحالة جيد 

 2.68 13 65 208 تكرار
 كبير 7

% 65.2 20.4 4.1 % 89.7* 

 

8 

التخطيق لتفليل 

لجنة التميز 

   والجوة                  

  كجتماعا  م 

 ور  م لقاءا (

 2.52 62 29 228 تكرار

 كبير 8
% 71.5 9.1 19.4 % 100 

 

9 

تفليل روايق ةياس 

رضا المللمينم 

الط بم  ولياء 

األمور   الروايق 

موجوة  على 

يواية كةار  

 الجوة (

 2.24 89 64 166 تكرار

 متوسق 9
% 52.0 20.1 27.9 % 100 

 

10 

ةياس رضا 

الط ب و ولياء 

 األمور والمللمين

عن يدء اللام 

الدراسي من ةبل 

 اللجنة

 2.17 105 55 159 تكرار

 متوسق 10
% 49.8 17.2 32.9 % 100 

 
مدرسةم اليث  ضيفت هما اللبارا  كلى البطاةة يلد مرور اسبوعين على يداية ل 33% هو وجوة ييانا  مفقوة  ق  100سبب عدم وصول النسبة كلى *

 الزيارا  الميدانية
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مطابقققة (  ا اللبووار  التووي تشووير كلووى مسووتوى  3نتوواز  الجوودول رةوو    ظهوور  

 منوا متحققة ينسبة كبير   جداً في مودارس الب المقصف المدرسي لالشتراطات الصحية  

ة م وفوة المسووتويا  التاليوة : تحقوو2.92اليوث اللوت فووي المرتبوة األولووى يمتوسوق السووايي 

% مون المودارس  8.2مودارسم و % مون ال 91.8االشتراطا  الصحية يدرجة كبير  فوي 

ثانيووة   فووي المرتبووة ال  إضققاءة المبنققى جيققدةالققووت المسووتوى المتوسووقم تلتهووا اللبووار    

ضوواء  الموودارس التووي وصول فيهووا مسووتوى اا م اليووث يلتوت نسووبة 92.1يمتوسوق السووايي 

اء  %م  موا نسوبة المودارس التوي لووالل فيهوا مسوتوى ااضو 82.1الجيد  كلى ةرجة كبير  

% مون  0.9%م و انخف( مستوى االضاء  الى مستوى ضوليف فوي  6.6كانت  متوسق 

ة نسوبة تحقوي   في المرتبة الثالثة النظافة العامة للمدرسة جيدةالمدارسم واللت اللبار   

توى م اليث كانت نسبة المودارس التوي تشوير كلوى المسو2.88كبير  يلد متوسطها الحسايي 

وسوق لمودارس التوي كواا فيهوا مسوتوى النظافوة مت%م و نسوبة ا 79.3الكبيور  فوي النظافوة 

فر معقققايير ومواصقققفات األمقققن وال قققالمة فقققي البيئقققة اتقققو%م والققوووت اللبوووار    10.3

% مون المودارس  75.9م اليوث الققوت 2.84  المرتبوة الرايلوة يمتوسوق السوايي المدرسة

توى سوم% مون المودارس كواا فيهوا  12.9مستوى اةاء كبير في وجوة البيئة اآلمنةم يينما 

 % من المدارس. 0.9البيئة اآلمنة متوسقم و انخف( المستوى في 

تشقكيل لجنقة التميقز والجقودة فقي المدرسقة  كما يلد المتوسق الحسوايي لللبوار    

%  89محققة المرتبوة الخامسوةم وفوة التفاصويل التاليوة :  2.64  مح ب الدليل التنظيمي

وجاء تشكيل اللجنوة يدرجوة متوسوطة  %م100من مدارس البنين شكلت اللجنة فيها ينسبة 

%  الموودارس لوو  تصوودر ةوورار تشووكيل اللجنووة يلوود كلووى 5.6% موون الموودارسم و 5.3فووي 

  ةوود االتلووت الصققيانة الدوريققة للمبنققى المدرسققيتوواريخ زيووار  الموودارس م مووا اللبووار   

م اليث يلتت نسبة المدارس التي جاء  فيهوا نسوبة 2.76المرتبة الساةسة يمتوسق السايي 

% مون المودارس كواا فيهوا مسوتوى تحقوة  13.2%م يينما   72.1صيانة الدورية كبير  ال
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% موون  4.4الصوويانة الدوريووة متوسووقم و لوووالل المسووتوى الموونخف( فووي الصوويانة لووق 

فووي المرتبوة السوايلة يمتوسووق المكيفققات تعمقل بحالقة جيقدة  المودارس. وجواء  اللبوار   

رجووا  التحقووةم فنجوود  ا نسووبة الموودارس م شووملت المسووتويا  الووث س فووي ة2.68السووايي 

%م يينموا المودارس التوي تلمول فيهوا المكيفوا   65.2التي تلمل فيها المكيفا  يشوكل جيود 

%م وجواء  نسوبة المودارس التوي انخفو( مسوتوى  20.4يمستوى متوسوق يلتوت نسوبتها 

 %. 4.1عمل المكيفا  

ميققز تفعيققل لجنققة التالتخطققيط ل كمووا  شووار  نتوواز  الملالجووة االالصووازية لللبووار   

م 2.52  تحقيقهوا للمرتبوة الثامنوة يمتوسوق السوايي والجودة )اجتماعات، ورش، لقاءات(

 وهي ةرجة تحقة كبير م وجواء فوي تفاصويل اللبوار  التوي تشوير كلوى وضوع لطوة لتفليول

% موون 9.1% موون الموودارس وضوولت الخطووة يشووكل كاموولم يينمووا  71.5اللجنووة التووالي: 

 % مون المودارس لو  تضوع  ي لطوة 19.4املة لتفليل اللجنوةم والمدارس ل  تضع لطة ك

 لتفليل اللجنة.

ين، تفعيقل روابقط قيقاس رضقا المعلمق ويينت النتاز  في الجودول كلوى  ا اللبوار   

ايي (  يمتوسوق السوالطالب، أولياء األمقور )القروابط موجقودة علقى بوابقة إدارة الجقودة

لدراسقي األمور والمعلمين عن بدء العقام ا قياس رضا الطالب وأولياء م واللبار   2.24

والي الققتووا المرتبوة التاسوولة واللاشور  علووى التوو 2.17  يمتوسووق السوايي  مقن قبققل اللجنقة

 يدرجة متوسطةم السب التفاصيل التالية: 

    تفعيققل روابققط قيققاس ارضققا للم ققتفيد الققدادلي والم ققتفيد  فيمووا يخووص اللبووار

%  20.1الوروايق يدرجوة كبيور م و % مون المودارس فللوت 52نجود  ا الخارجي 

موون الموودارس فللووت الووروايق يدرجووة متوسووطةم وانلوودم تفليوول هووما الووروايق فووي 

 من المدارس. 27.9
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  ويتضع من نتاز  الملالجة االالصازية لللبار  التي تشير كلى ةياس رضوا المسوتفيد

% المودارس ةاسوت الرضوا  49.8الوداللي والخوارجي مون ةبول كةار  المدرسوة  ا 

% مون المودارس كواا القيواس فيهوا  17.2يشكل كامل شومل كول الفئوا م يينموا فوي 

موون الموودارس لوو  يووت  فيهووا ةيوواس الرضووا للمسووتفيد الووداللي  23.9يشووكل جززوويم 

 والخارجي.

(، ملخ  نتا   قياس جودة بيئات التعلم لدى مدارس البنات.5يبين الشكل رقم )  

   ييئا  التلل  لمدارس البنا  من( ترتيب عبارا  يطاةة ةياس جوة5شكل رة   

 األعلى كلى األةل.
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المقصف المدرسي مطابق لإلشتراطات الصحية 

97.33%

إضاءة المبنى جيدة 

97.00%

النظافة العامة للمدرسة جيدة 

96.00%

توفر معايير ومواصفات األمن والسالمة في البيئة المدرسة 

94.67%

تشكيل لجنة التميز والجودة في المدرسة حسب الدليل التنظيمي 

94.33%

الصيانة دورية للمبنى المدرسي 

92.00%

المكيفات تعمل بحالة جيدة 

89.33%

(  إجتماعات ، ورش ، لقاءات) التخطيط لتفعيل لجنة التميز والجودة 

84.00%

وابة الروابط موجودة على ب) تفعيل روابط قياس رضا المعلمين، الطالب، أولياء األمور 
(  إدارة الجودة

74.67%

قياس رضا الطالب وأولياء األمور والمعلمين عن بدء العام الدراسي من قبل اللجنة 

72.33%
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في مدارس تللي  المدينة ةياس جوة  ييئا  التلل   لملحوظا الملالجة النوعية . نتاز    4

من وجهة نظر مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةاءم من ل ل المنور م 

 الستال المفتوح.

حقول قيقاس جقودة بيئقات القتعلم مقدارس التعلقيم العقام مقن  الملحوظقاتتم حصقر 

وجهققة نظققر مشققرفي ومشققرفات إدارة الجققودة وقيققاس األداء، وترتيبهققا ح ققب الن ققب 

موجبقة، ال للملحوظقات( 4 المئوية، من األعلى تكراًرا إلى األققل، كمقا فقي الجقدول رققم )

 ال البة. للملحوظات(  5وجدول رقم )

للي  قياس جوة  ييئا  التلل  في مدارس تلظا   الموجبةم لحوالم( :  4الجدول رة    

 المدينة المنور م من وجهة نظر مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةاء

 العبارات م
الن ب 

 المئوية

1 

وجوة مدارس ذا  جوة  عاليةم لحصولها على شهاةا  األيزوم كجراء 

ز  اللتة اللرييةم تحقية جازمقارنا  مرجليةم كجاة  وتمكن الطلبة من 

الصاةم تحقية المستوى البرونزي للتهيئة ل عتماة المدرسيم الصول 

يل( الطلبة على تسريع يين المرااللم الصول عدة من المللما  على 

 استمار  التلل  النشقم الصاة عدة من جوازز التميزم الفوز يمسايقا 

ن الدولية للمللميالقرآا الكري م مشاركة مدرسة في الدراسة المسحية 

وةاة  المدارس لتطوير سياسة التللي   تاليا(م الحصول على مراكز 

 جيد  في األولمبياةم التميز في اللمل التطوعي ولدمة المجتمع.

21.78

% 

2 

اكتمال المرافة في عدة من المدارس من اليث مناسبة مساالة الصفورم 

 الماةية الجاذيةمومناسبة  عداة الطلبة ةالل الصفم وتهيئة البيئة 

كاالتواء مدرسة على ململ  الحاسبة البيانية(م ووجوة ةاعا  مصاةر 

 تلل  متكاملة.

17.82

% 

3 
ز  كفاية الكاةر التلليميم كحصول مللمة على ةرا مللمة متميز  في جاز

 الصاة

14.85

% 

4 
قاق االهتمام يمهام ولجاا الجوة  والتميزم والسلي لتحقية ملايير استح

 الجوة .

12.87

% 
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5 
 –ة والنظاف –ةيام عدة من المدارس يجهوة ذاتية  لتنظي  مرافة المدرسة 

 وتلبئة لزاا المياا(.

10.89

% 

6 
 التبارا  ييزا المشاركة فيارتفاا مستوى التحصيل الدراسي للط بم 

 الدولية.

3.96

% 

 تميز الكاةر االةاريم في المدرسة. 7
3.96

% 

8 
فع تدريب متكاملة لتنمية مهارا  الطالبا م وراالتواء مدرسة على ةاعة 

 مستوى التنمية المهنية.

2.97

% 

 تطبية ملايير التماء الصحي في المدرسة. 9
2.97

% 

 وجوة مركز لدمة مستفيد ومركز لدمة طالب. 10
1.98

% 

 كعداة االستبانا  الجيد . 11
0.99

% 

 توزيع المياا مجانًا. 12
0.99

% 

13 
االالتياجا  الخاصة فئة الدم م وفئة صلويا   ذوي يالطلبةاالهتمام 

 تلل .

0.99

% 

 يناًء على ميولهن.ع ويرام  تدع  مهارا  الطالبا م وجوة مشاري 14
0.99

% 

 وجوة يراةا  مياا جديد . 15
0.99

% 

 وجوة مللب رياضي. 16
0.99

% 

التلل  في ( : الم الظا  ااضافية السالبةم الول ةياس جوة  ييئا  5الجدول رة   

مدارس تللي  المدينة المنور م من وجهة نظر مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس 

 األةاء.

 اللبارا  م
الن بة 

 المئوية

 %16.91 الحاجة كلى صيانة التكييف. 1
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2 
الحاجة كلى اكتمال التجهيزا  المدرسية من كراسي وطاوال م 

 شاشا  عرضم وسبورا  ذكية.
11.87% 

3 
كفاية المرافةم ةاعة مصاةر تلل م مصلىم ململ تتميةم مللب عدم 

 رياضةم مختبرم ململ الاسب.
10.43% 

 %7.19 الحاجة كلى صيانة ةورا  المياا. 4

 %4.32 نقص الكاةر االةاريم المدرب والمتهل جيدًا. 5

 %3.96 زياة  كثافة  عداة الطلبة. 6

 %3.96 الحاجة كلى توافر مستخدما . 7

 %3.60 الحاجة كلى صيانة الكهرياء. 8

 %2.88 الحاجة كلى توافر الراس للمدارس. 9

 %2.52 ر وهبوط في األرضيا .يوجوة تكس 10

 %2.52 الحاجة كلى توافر طفايا  الحرية. 11

 %2.52 نقص الكاةر التلليمي. 12

 %1.80 الحاجة كلى توافر يراةا  مياا مع ف تر لتنقية المياا. 13

14 
تكدس الرجيع التالفم في المستوةعا م والممرا م والساالا  

 الخلفية.
1.80% 

 %1.80 الحاجة لتخصيص وصرر ميزانية نظافة. 15

 %1.80 نقص التهوية. 16

17 

سوء المقصف في المدرسةم وجوةا في الدور األرضيم صتر مقر 

المقصفم عامل المقصف ال يملك يطاةة صحيةم لطور  شباك 

 توافر األغمية الصحية. المقصفم عدم

1.80% 

 %1.80 تكرر انقطاا المياا. 18

 %1.44 صيانة مخارج الطوارئ.الحاجة كلى  19

 %1.44 سلوةيا .الطالبا  غير زياة  ال 20

 %1.08 الحاجة كلى توافر االنترنت. 21

 %1.08 ال يوجد مكتب لدمة مستفيد. 22

23 
الخشب ينوعية جديد   المدرسة يحاجة لتتيير الطاوال  والكراسي

 تناسب الطالبا .
0.72% 

 %0.72 صيانة الدهاا.الحاجة كلى  24

 %0.72 صيانة ملامل الحاسب.الحاجة كلى  25
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 %0.72 عدم توافر مكاا للفسحة 26

 %0.72 عدم كفاية النقل المدرسي للطالبا . 27

 %0.72 وجوة الحشرا  والقوارض. 28

 %0.72 الط ب.ارتفاا نسبة التياب لدى  29

 %0.72 (.ةيإالكام  غير آمن متطا الخزاا في الساالة الداللية غير  فتحة 30

 %0.36 ضلف تنفيم عمليا  التقوي  الماتي. 31

 %0.36 الحاجة كلى تهيئة ةورا  مياا لموي االالتياجا  الخاصة. 32

 %0.36 الحاجة كلى التوجيه واالرشاة لسكاا الحي. 33

 %0.36 االنسانية في المدرسة.ضلف الل ةا   34

 %0.36 الحاجة كلى توافر مظلة للط ب. 35

 %0.36 الحاجة لتوافر  مين مصاةر. 36

 %0.36 للتريية الخاصة.المرافة الحاجة كلى تهيئة  37

 %0.36 صيانة كنمار الحرية.الحاجة كلى  38

 %0.36 ضرور  تدريب ااةاريين على الحاسب اآللي. 39

 %0.36 لمدرسة غير  من.كلى ا الطرية 40

 %0.36 الداللي والخارجي عدم االهتمام يمظهر المدرسة 41

42 
 عدم تلاوا مالك المبنى مع كةار  المدرسة في ااص الا  الدورية

 المطلوية.
0.36% 

 %0.36 عدم توافر مستوةا ةالل المدرسة. 43

 %0.36 عدم وجوة مكتب لخدمة المستفيد في المدرسة. 44

 %0.36 ارتفاا  نصبة الكاةر التلليمي. 45

لبة الموجبة والسا الملحوظا (م  ا  يرز  5و  4 يتضع من الجدولين المرةومين 

 من وجهة نظر  مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةاءم هي:

 الموجبة: حظاتالمال

 :مدارس مميزة لتحقي ، ما يلي 

 الصول على شهاةا  األيزوم 

  عمل مقارنا  مرجليةم 
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  كجاة  وتمكن الطلبة من اللتة اللرييةم 

  تحقية جازز  الصاةم 

  المستوى البرونزي للتهيئة ل عتماة المدرسيم الحصول على 

  الصول يل( طالبا  الصف الرايع على تسريع يين المراالل الدراسيةم 

  الحصول على استمار  التلل  النشقم 

  الصاة جوازز التميزم 

 سايقة القرآا الكري .الفوز يم 

  مشاركة مدرسة في الدراسة المسحية الدولية للمللمين وةاة  المدارس

 لتطوير سياسة التللي   تاليا(م 

  الحصول على مراكز جيد  في األولمبياةم 

 .التميز في اللمل التطوعي ولدمة المجتمع 

  اكتمال المرافة في عدة من المدارس من اليث مناسبة مساالة الصفورم

االتواء كومناسبة  عداة الطلبة ةالل الصفم وتهيئة البيئة الماةية الجاذيةم 

مدرسة على ململ  الحاسبة البيانية(م ووجوة ةاعا  مصاةر تلل  

 متكاملة.

 كفاية الكاةر التلليميم كحصول مللمة على ةرا مللمة متميز  في جازز  

 الصاةم 

 اق حقية ملايير استحقيمهام ولجاا الجوة  والتميزم والسلي لت االهتمام

 الجوة .

  والنظافة –ةيام عدة من المدارس يجهوة ذاتية  لتنظي  مرافة المدرسة – 

 وتلبئة لزاا المياا(.

 التبارا  ييزا  المشاركة فيمستوى التحصيل الدراسي للط بم  ارتفاا

 .الدولية
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 المالحظات ال البة:

 .الحاجة كلى صيانة التكييف 

  التجهيزا  المدرسية من كراسي وطاوال م شاشا  عرضم الحاجة كلى اكتمال

 وسبورا  ذكية.

  عدم كفاية المرافةم ةاعة مصاةرم مصلىم ململ تتميةم مللب رياضةم مختبرم

 ململ الاسب.

 .الحاجة كلى صيانة ةورا  المياا 

 .نقص الكاةر االةاري المتهل والمدرب 

 .زياة  كثافة  عداة الط ب في الصفور الدراسية 

 . الحاجة كلى توافر مستخدما 

 .الحاجة كلى صيانة الكهرياء 

 .الحاجة كلى توافر الارس للمدرسة 

 ر وهبوط في األرضيا .يوجوة تكس 

 .الحاجة كلى توافر طفايا  الحرية 

 

 التوصيات. 5

 التوصيات المبنية على نتا   المعالجة االحصا ية للبيانات: 

  سم شهرية ألجهز  التكييف في المدار ا تقوم كةار  التللي م يصيانة ةورية

 من ل ل متايلة المشرفين والمشرفا   ثناء الزيارا  الميدانية.

  يداية اللامم وتزيد عدة فرق  ةبل ا تكثف شركا  الصيانة والنظافة جهوةهام

 اللمل التى ال تت لر ملالجة مشاكل الصيانة.
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  تفيد الداللي والمس لمستفيد همية كعداة تقارير ةياس رضا اتوجيه المدارس ي

 الخارجيم من ل ل كعداة ةورا  تدريبية عن ةياس رضا المستفيدم ومتايلة

 ةياس الرضا من ةبل مشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةاء.

 المدارسم في تفليل روايق ةياس رضا   ا تقوم مكاتب التللي  يمتايلة

 للي  منطقة المدينةلمستفيد الداللي والخارجي والملد  من ةبل كةار  تا

 المنور م من ل ل الزيارا  الميدانية.

   توطين نماذج تطبيقا  الجوة  في المدارسم من ل ل تكثيف الزيارا

 الميدانية للمدارس لمتايلة تفليل مهام لجنة التميز والجوة .

ء الموجبةم لمشرفي ومشرفا  كةار  الجوة  وةياس األةا ملحوظا يناًء على ال

 في الميداا التريويم جاء  التوصيا  في هما الجانب كما يلي:

 لمدارس  ا تلزز كةار  التللي  يمنطقة المدينة المنور م تنمية المنافسة يين ا

 المتميز م الحاصلة على الجوازز المحلية وااةليمية والدوليةم من ل ل

 والدع م والمتايلة االع مية. التحفيزم

   لمدرسيةا ا تقدم ااةار  اللامة للتللي  الحوافز الماةية والملنوية للقياةا 

 .للمدارس المبدعة في المحافظة على جوة  البيئة الماةية

 يميم  ا تسلى ااةار  اللامة للتللي  كلى تنمية المنافسة يين الكاةر التلل

والملتقيا م وكةامة الملارض  ايراز  يإجراء المسايقا  التحفيزيةم

 اانجازا  المتميز .

 ا تنظ  كةار  التللي  ملتقيا  للطلبة والطالبا  الحاصلين على مستويا   

عالية في القدرا  والتحصيليم وجوازز محلية وكةليمية وةوليةم للرض 

 وتباةل الخبرا  يينه م 

 كالتالي: السالبةم فجاء  الملحوظا و ما التوصيا  في جانب 
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 عا  يةم كقا ا تسلى كةار  التللي  على تهيئة البيئة المدرسيةم وتجهيز ينيتها التحت

 مصاةر تلل م مصلىم ململ تتميةم مللب رياضةم مختبرم ململ الاسب.

 ن  ا تلمل كةار  التللي  على ت هيل الكواةر البشرية ااةارية المتخصصةم م

 تب.للوما  واالتصاال م وكةار  المكال ل تقدي  ةورا  تدريبية في تقانة الم

 لماتي في ا التقوي وكجراءا  لمليا  للقيام ي  ا تقوم مكاتب التللي  يتهيئة المدارس

  المدارسم عن طرق تقدي  ةورا  تدريبية متخصصة في التقوي  الماتي.
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