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 تدني المستوى التعلیمي ومتطلبات النھوض بھ كأحد أھداف التنمیة المستدامة 
  )دراسة میدانیة بأحدي قرى محافظة الشرقیة(

 ٣على خلیفة نعبد الرحمإبراھیم  ، ٢محمد محمد سلیمان ، ١حازم محمد أبو یحیى الخشاب
  مصر - جامعة الزقازیق -  جیا والتنمیةكلیة التكنولو -  ریفي اجتماعتخصص  -  واإلرشاد الزراعي االقتصادقسم ١

 مصر - مركز البحوث الزراعیة  -معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة ٢
  مصر -األزھرجامعة  - كلیة الزراعة فرع أسیوط  -  الریفيوالمجتمع  الزراعيقسم اإلرشاد ٣

 
عملیة التعلیمیة داخل المدرسة، عن الالمدرسة  يلتالمیذ ومدرساستھدفت الدراسة التعرف على مستوى رضا كل من أولیاء أمور ا :الملخص

وكذلك التعرف على أسباب تدنى المستوى التعلیمى لتالمیذ المدرسة من وجھة نظر المدرسین وأولیاء األمور، وكذلك مقترحاتھم للنھوض 
محافظة الشرقیة على عینة قوامھا  -مركز منیا القمح وأجرى ھذا البحث فى المدرسة االبتدائیة بقریة كفر بدران. بالمستوى التعلیمي للتالمیذ

من أولیاء أمور التالمیذ تم اختیارھم بطریقة عشوائیة ویمثلون تقریبا ١٠٠یمثلون تقریبا كل ھیئة التدریس بالمدرسة، وعلى عدد  اً مدرس ٤٠
أسلوب االستبیان مع المقابلة الشخصیة، وجمعت  من كل أولیاء أمور التالمیذ فى المدرسة، واستخدم فى جمع البیانات من المبحوثین% ١٥.٧

وتوصلت  .، واستخدم فى تحلیل البیانات التكرارات والنسب المئویة والمتوسط المرجح٢٠١٨مایو و فبرایرشھري البیانات خالل الفترة من 
المدرسة فى السنوات األخیرة غیر راضین عن نتائج %) ٤٧.٥(أن ما یقرب من نصف مدرسى المدرسة : الدراسة إلى عدید من النتائج أھمھا

وأھم أسباب تدنى . غیر راضین عن ذلك%) ٧١.٣(وعن انتظام وسیر العملیة التعلیمیة، أما أولیاء األمور ما یزید عن ثلثى المبحوثین 
ینما أھم ھذه األسباب المستوى التعلیمي من وجھة نظر المدرسین ھي تقصیر أولیاء األمور فى توفیر مستلزمات العملیة التعلیمیة ألوالدھم، ب

أھم مقترحات مدرسى المدرسة كان و. انشغال المدرسین بالدروس الخصوصیة خارج نطاق المدرسة: من وجھة نظر أولیاء األمور ھى
حات قیام مجلس اآلباء بدوره كما یجب فى متابعة أبناءھم والعملیة التعلیمیة داخل المدرسة، بینما أھم مقتر: للنھوض بالعملیة التعلیمیة ھى

بإیجاد بدیل : وتوصى الدراسة .االمتحانات فيأولیاء األمور فھى منع الدروس الخصوصیة مع فتح فصول تقویة داخل المدرسة، ومنع الغش 
مناسب للدروس الخصوصیة خارج المدرسة، وضرورة الربط الجید بین إدارة المدرسة ومجلس اآلباء وأولیاء أمور التالمیذ، وضرورة 

  .رس مع التركیز على إنتظامھ فى الشرح داخل الفصول، وكذلك تغییر نظام تقییم التالمیذ إلى األفضلتحسین دخل المد

  تنمیة المستدامة، محافظة الشرقیةالمستوى التعلیمى، األھداف، ال :الكلمات اإلفتتاحیة

 
  مقدمةال

تعرف التنمیة بصفة عامة بأنھا قدرة الدولة بمكوناتھا ال�ثالث 
عل�ى زی�ادة وتعظ�یم ) المجتم�ع الم�دني - اع الخاصالقط - الحكومة(

وت�دعیمھا ) بشریة، اقتص�ادیة، اجتماعی�ة، طبیعی�ة(الموارد المختلفة 
بھ���دف تحقی���ق أعل���ى إنتاجی���ة لتلبی���ة المتطلب���ات األساس���یة لغالبی���ة 

، ٢٠٠٧خلیف�ة، (مواطنیھا، وتمكینھم من االرتقاء بمستوى معیشتھم 
ط معانیھ��ا ھ��ى التنمی��ة الت��ى والتنمی��ة المس��تدامة ف��ى أبس��). ١٥٠ص

تلبي احتیاجات الحاضر دون المساوامة عل�ى ق�درة األجی�ال القادم�ة 
وھن�اك ). ١١، ص٢٠٠٨عب�دالملك، (فى تلبی�ة احتیاج�اتھم الخاص�ة 

تحس�ین : تحقیق التنمیة المستدامة منھ�ا فيمجموعة إجراءات تساھم 
لص�حیة القدرات البشریة من خالل تحسین نوعیة التعل�یم والرعای�ة ا

وكذلك تبني نھج االقتصاد الدائري لتقلیل الطلب على الموارد وعدم 
أنظم�ة الطاق�ة واالعتم�اد عل�ى الطاق�ة النظیف�ة  ف�ياستخدام الكربون 

األنظم��ة الغذائی��ة األكث��ر  وإتب��اعوالمحافظ��ة عل��ى المح��یط الحی��وي 
المجتمع���ات الذكی���ة الص���دیقة للبیئ���ة  ف���يكف��اءة واس���تدامة والتوس���ع 

من العلوم والتكنولوجی�ا واالبتك�ار والث�ورة الرقمی�ة ل�دعم  واالستفادة
وق��د ح��ددت . www.mawdoo3.com 2019)(التنمی��ة المس��تدامة 

األمم المتحدة أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة ف�ى س�بعة عش�ر ھ�دفا، ی�أتي 
القض��اء عل��ى الفق��ر، والقض��اء عل��ى الج��وع، الص��حة : ف��ى مق��دمتھا

. ، إل��خ...........ب��ین الجنس��ین، الجی��دة، والتعل��یم الجی��د، والمس��اواة 
الھ��دف الراب��ع م��ن أھ��داف  ویعتب��ر التعل��یم الجی��د والنھ��وض ب��ھ ھ��و

ل�یس . (www.arabstatiesdund.org, 2019)التنمیة المستدامة 
ثم��ة خ��الف ف��ى أى م��ن أرج��اء المعم��ورة عل��ى أھمی��ة التعل��یم، فم��ن 

للتق�دم ف�ى  المؤكد أن التعلیم یمثل البدایة الحقیقیة إن ل�م تك�ن الوحی�دة
عالمنا المعاصر، والصراع فى عالم الیوم لیس ص�راعاً عس�كریا أو 
سیاس��یا أو اقتص��ادیا خالص��اً، ولكن��ھ ف��ى الواق��ع والج��وھر ص��راعاً 

، فالمجتمع��ات الت��ى نجح��ت ف��ى )المعرف��ة(معرفی��ا ج��وھرة التعل��یم 
إح��داث طف��رات اقتص��ادیة أو تملك��ت الق��وة السیاس��یة والعس��كریة ل��م 

 ،١٩٩٧، فھم��ي(تحقی��ق ذل��ك إال م��ن ب��اب التعل��یم  یك��ن یتثن��ي لھ��ا
ولعل أصدق األمثلة الواقعیة على ذلك ما حققت�ھ دول مث�ل ). ٣٠ص

الیابان وكوریا الجنوبیة وتایوان وحتى فى الكیان الص�ھیوني وال�ذى 
أسس كیانھ على أنھ یستطیع أن یحسم الصراع مع الدول العربیة بل 

عی�ة كثی�رة ع�ن طری�ق التعل�یم واإلسالمیة بما یملك�ھ م�ن ث�روات طبی
لجمی��ع أبنائ��ھ  الج��امعيللث��روة البش��ریة الت��ى یملكھ��ا وبإتاح��ة التعل��یم 

والتعلیم یع�د م�ن الحق�وق األساس�یة ). ٤١٥، ص٢٠٠٨الملك،  عبد(
لإلنس���ان وال���ذى أقرت���ھ اإلتفاقی���ة األوروبی���ة لحق���وق اإلنس���ان ع���ام 

قوق ، وأقرت���ھ األم���م المتح���دة والعق���د ال���دولى الخ���اص ب���الح١٩٥٢
، ٢٠٠٦عم���ارة، ( ١٩٦٦االقتص���ادیة واالجتماعی���ة والثقافی���ة ع���ام 

فض��الً عل��ى أن التعل��یم یرتق��ى ب��األفراد اقتص��ادیاً وثقافی��ا ). ٣٦ص
وسیاس��یا وفكری��ا ویس��اعدھم عل��ى نم��وھم اجتماعی��ا، ویرف��ع كف��اءة 
موارد المجتمع البش�ریة، وم�ن ث�م یعظ�م ق�درتھا عل�ى االس�تفادة م�ن 

خلیف��ة، (یات ال��وعى واالنتم��اء ال��وطنى مواردھ��ا، ویرتق��ى بمس��تو
ویتس���م النظ���ام التعلیم���ي المص���رى بالمركزی���ة ). ١٥٠، ص٢٠٠٧

الش��دیدة ویع���انى م���ن مش���كالت وتح��دیات عدی���دة تق���ف ح���ائال دون 
تط�ویر العملی�ة التعلیمی��ة، وم�ن ث��م عملی�ة التح��دیث والتنمی�ة القومی��ة 

ھا المختلف�ة فالعملی�ة التعلیمی�ة بعناص�ر. الش�املة المتس�مة باإلس�تدامة
 عبد(تعانى من إختالالت وجوانب قصور بالغة األھمیة والخطورة 

  -:، وھذه الجوانب تتلخص فى اآلتي)٣٠، ص٢٠٠٣السالم، 

وھ��و كثی��راً م��ا یك��ون غی��ر مؤھ��ل تعلیمی��اً وتربوی��اً  :الم��درس -:أوالً 
 ةبالشكل الصحیح، ویعانى من تدنى العائد المادى الذى یكفل لھ حی�ا

إلى الدروس الخصوصیة الت�ى تقل�ل م�ن ش�أنھ وت�دنى  كریمة، فیلجأ
  .من ھیبتھ فى نظر طالبھ

لتعل�یم، ویع�انى وھو غالبا ما یفتقد إلى الثقة ف�ى قیم�ة ا :التلمیذ: ثانیاً 
وعج��زه ع��ن إخ��راج م��ا لدی��ھ م��ن ق��درات  ھالخ��وف عل��ى مس��تقبل

أو حت�ى العق�اب  نجاھومواھب خوف�ا م�ن مقابلتھ�ا بالس�خریة واالس�ت
  .غیر موافى إلخراجھا فى ظل مناخ
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وھ���ى تع���انى م���ن ض���عف اإلمكانی���ات والوس���ائل  :المدرس���ة: ثالث���ا

التعلیمی��ة نتیج���ة ض���عف أو قص���ور اإلمكانی���ات المادی���ة، والتك���دس 
الطالب��ى داخ��ل الفص��ول، وانتش��ار روح الكآب��ة وع��دم الجدی��ة عل��ى 
المدرس���ة، وس���وء حال���ة المراف���ق والج���ور عل���ى أم���اكن ممارس���ة 

ث تم بناء فصول دراسیة بھا لتس�توعب الزی�ادة األنشطة الطالبیة حی
الرھیب��ة ف��ى إع��داد الط��الب، وك��ل ذل��ك إنعك��س س��لبا عل��ى رغب��ة 

  الطالب فى الذھاب إلى المدرسة

بخص��وص المن��اھج فإن��ھ م��ن المالح��ظ أنھ��ا تعتم��د  :المن��اھج: رابع��اً 
عل���ى الحف���ظ والتلق���ین حت���ى ف���ى المق���ررات ذات الطبیعی���ة العلمی���ة 

ء والفیزیاء، كما أنھا تعانى من الحشو الزائ�د كالریاضیات واإلحصا
وع��دم التركی��ز عل��ى نق��اط معین��ة ذات فائ��دة ف��ى الناحی��ة العملی��ة بع��د 
التخ��رج، وتعتم��د عل��ى الجان��ب النظ��رى دون الجان��ب العمل��ي مم��ا 
یجعلھ��ا ال تالئ��م التط��ور العلم��ى المس��تمر، فض��ال ع��ن وج��ود فج��وة 

العم���ل ال���داخلي واس���عة ب���ین محتوی���ات المن���اھج ومتطلب���ات س���وق 
  . والخارجي

ومما ال شك فی�ھ أن تل�ك التحدی�دات ال تع�ود إل�ى س�بب واح�د 
ع��دم إرتق��اء ال��دعم : ولك��ن إل��ى أس��باب عدی��دة متداخل��ة م��ن أھمھ��ا

السیاسي للسیاسات التعلیمیة إلى مستوى قضایا األمن القومى ال من 
حی��ث التموی��ل وال��دعم الم��ادى أو م��ن ناحی��ة ت��وفیر األط��ر القانونی��ة 
التى ت�دعم التوج�ھ نح�و التعل�یم كقض�یة أم�ن ق�ومى، وع�دم اس�تیعاب 
المؤسسات التعلیمیة للفئات األضعف واألش�د حرمان�اً، خاص�ة حت�ى 
نھای��ة التعل��یم األساس��ى، وك��ذلك س��یطرة األھ��داف الطموح��ة عل��ى 

المس��توى الكل��ى عل��ى رؤی��ة الق��ائمین عل��ى المؤسس��ات التعلیمی��ة، 
بدق��ة والقابل��ة للتغی��ر خ��الل فت��رة  وغی��اب األھ��داف العملی��ة المح��ددة

زمنی��ة معقول��ة م��ع غی��اب المتابع��ة والمس��اءلة، ك��ذلك إھ��دار الجھ��ود 
والم��وارد ف��ى جزئی��ات متش��عبة، وخل��ق مس��ارات بدیل��ة أق��ل ج��دوى 

س�جالت مدرس�ة كف�ر ب�دران (وتتم دون متابع�ة أو تقی�یم موض�وعى 
 وق��د ترت��ب عل��ى ھ��ذه األوض��اع وتل��ك الممارس��ات غی��ر). اإلبتدائی��ة

ة تش��تیت الجھ��ود إن ل��م یك��ن إنع��دام النت��ائج، وك��ذلك تفش��ي تی��الموا
ف��ى ك��ل  س��ائداً  ظ��اھرة ال��دروس الخصوص��یة حت��ى أص��بحت عرف��اً 

س���نوات التعل���یم وف���ى كاف���ة المن���اطق ول���دى مختل���ف المس���تویات 
عن عدم الربط بین  االقتصادیة واالجتماعیة فى المجتمع، ھذا فضالً 

  .وق العملمحتوى العملیة التعلیمیة ومتطلبات س

  :المشكلة البحثیة

توج��د مش��كالت متك��ررة ب��ین إدارة مدرس��ة القری��ة االبتدائی��ة 
وبین أولیاء أمور الطالب وذلك بس�بب إنخف�اض المس�توى التعلیم�ى 
للتالمیذ فى جمیع الصفوف بشكل ملحوظ وقد تبادلوا اإلتھامات فیما 

ولی�اء بینھم المدرسین یلقون اللوم على الط�الب وأولی�اء أم�ورھم، وأ
األمور والطالب یلقون اللوم عل�ى المدرس�ة، وك�ذلك تالح�ظ تس�رب 

  .بعض التالمیذ من العملیة التعلیمیة

  -:والجدول التالى یوضح جانبا من ھذه المشكلة

  

  الثالث سنوات األخیرة فينسب النجاح والتسرب من التعلیم فى المدرسة االبتدائیة بقریة كفر بدران مركز منیا القمح بمحافظة الشرقیة  ):١(جدول 

  السنة الدراسیة
عدد تالمیذ 

  المدرسة
عدد تالمیذ الصف 

  السادس
عدد الناجحین فى 

  الصف السادس
  نسبة النجاح

عدد المتسربین من 
  المدرسة

نسبة 
  المتسربین

١.١  ٧  ٦٥.٦  ٦٣  ٩٦  ٦٢٥  ٢٠١٤/٢٠١٥%  

١.٣  ٨  ٧٣.٥  ٧٥  ١٠٢  ٦٣٣  ٢٠١٥/٢٠١٦%  

٠.٨  ٥  ٦٤.٨  ٦٨  ١٠٥  ٦٣٧  ٢٠١٦/٢٠١٧%  

  جمعت البیانات وحسبت من سجالت المدرسة :المصدر

 
ویتض��ح م��ن الج��دول أن نس��بة النج��اح ف��ى ال��ثالث س��نوات 

، %٥٥.٦كان���ت  ٢٠١٦/٢٠١٧إل���ى  ٢٠١٤/٢٠١٥األخی���رة م���ن 
عل���ى الت���والى، كم���ا أن أع���داد المتس���ربین م���ن % ٦٤.٨، %٧٣.٥

ی�ذ تالم ٥، ٨، ٧التعلیم فى المدرسة فى الثالث سنوات األخیرة ھ�ى 
تلمیذ تركوا المدرس�ة االبتدائی�ة ف�ى ال�ثالث  ٢٠على التوالى، أى أن 

سنوات األخیرة فقط، وھى نسبة قلیلة ولكنھا مؤشر لوجود خل�ل ف�ى 
العملیة التعلیمیة خاصة إذا عرفنا أن المدرس�ة ت�م إفتتاحھ�ا من�ذ نح�و 

كم�ا تب�ین أن نس�بة ). سجالت مدرسة كفر ب�دران اإلبتدائی�ة(سنة ٤٩
التالمی���ذ ال���ذین ینتقل���ون م���ن المدرس���ة اإلبتدائی���ة إل���ى  كبی���رة م���ن

 ھ�متالمی�ذ فق�ط  ٧-٥م�ن اإلعدادیة ال یجیدون القراءة والكتابة، وأن 
یتعدى مجموع درجاتھم ال�ـ والذین یتخرجون من المرحلة اإلعدادیة 

 وھ�ذا یش�یرویكون لھم ح�ق اإللتح�اق ب�التعلیم الث�انوى الع�ام، % ٧٥
ھ�ذا م�ع العل�م ب�أن . المستوى التعلیمى بالقری�ة إلى انخفاض كبیر فى

مدیر المدرسة من نفس القریة، وكذلك غالبیة المدرس�ین واإلداری�ین 
فى المدرسة من نفس القریة، وكذلك رئ�یس مجل�س اآلب�اء م�ن نف�س 
القری��ة، وھ��ذا م��ا دع��ا إلج��راء ھ��ذه الدراس��ة، لیجی��ب ع��ن ع��دد م��ن 

أم��ور التالمی��ذ  م��ا ھ��و مس��توى رض��ا ك��ل م��ن أولی��اء: التس��اؤالت
ومدرس���ى التعل���یم االبت���دائي ف���ى الم���دارس الحكومی���ة ع���ن العملی���ة 
التعلیمیة؟ وما ھى أسباب تدنى المستوى التعلیمى للتالمیذ من وجھة 
نظ��ر ك��ل م��ن المدرس��ین وأولی��اء األم��ور؟، وم��ا ھ��ى أھ��م مقترح��ات 
النھ��وض بالمس��توى التعلیم��ى م��ن وجھ��ة نظ��ر ك��ل م��ن المدرس��ین 

  وأولیاء األمور؟

  :أھداف الدراسة
  -:مما سبق وفى ضوء المشكلة البحثیة استھدفت الدراسة ما یلى

التع���رف عل���ى مس���توى رض���ا ك���ل م���ن أولی���اء أم���ور التالمی���ذ  -١
ومدرسى التعلیم االبتدائي فى احدى المدارس الحكومیة ع�ن العملی�ة 

  .التعلیمیة
التعرف على أسباب تدنى المستوى التعلیم�ي ف�ى إح�دى م�دارس  -٢

ل���یم االبت���دائي الحكومی���ة م���ن وجھ���ة نظ���ر المدرس���ین وأولی���اء التع
  .األمور

م���ن أولی���اء أم���ور التالمی���ذ  مقترح���ات ك���لالتع���رف عل���ى أھ���م  -٣
  . ومدرسى أحدى المدارس االبتدائیة للنھوض بالعملیة التعلیمیة

  : الطریقة البحثیة

كمجال جغرافي للدراسة أجرى ھ�ذا البح�ث ف�ى إح�دى ق�رى 
ى قریة كفر بدران مركز منی�ا القم�ح، وتحدی�داً محافظة الشرقیة، وھ

عل���ى المدرس���ة االبتدائی���ة الموج���ودة بالقری���ة، وھ���ى تع���د نموذج���ا 
للمدارس االبتدائی�ة المنتش�رة ف�ى ق�رى المحافظ�ة، والت�ى تتمی�ز ب�أن 
أغلب العاملین والمدرسین بالمدرسة من نفس القریة، وكذلك مجلس 

ی��ذ یك��ون غالبیت��ھ م��ن أھ��ل اآلب��اء المك��ون م��ن أولی��اء األم��ور للتالم
وتعد قریة كفر بدران من القرى الخطیة التى تقع على إمت�داد .القریة

الزق�ازیق،  -كم على طریق منی�ا القم�ح١.٥ترعة بحر مویس بطول 
وھى تتب�ع الوح�دة المحلی�ة بقری�ة التل�ین، ویرج�ع إختیارھ�ا للدراس�ة 

من ث�م ت�دنى حیث تعتبر قریة متخلفة من توابع القریة األم المتقدمة و
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المس��توى التعلیم��ى بھ��ا لمدرس��تھا اإلبتدائی��ة وھوم��ا یخ��دم أھ��داف 
الدراسة من التعرف على أسباب التدنى، خیث یبلغ عدد سكانھا نحو 

نسمة وبھا مدرسة ابتدائیة ومدرس�ة إعدادی�ة، وجمعی�ة تنمی�ة  ٥١٣٠
مجتم��ع، جمعی��ة ش��رعیة، جمعی��ة تعاونی��ة زراعی��ة، وخم��س مس��اجد 

مركز معلومات الوحدة المحلیة بقریة (رة األوقاف حكومیة تتبع وزا
  ).، مركز منیا القمح، محافظة الشرقیة)٢٠١٩( التلین

وكمج��ال بش��رى للدراس��ة أختی��ر م��ن مدرس��ى المدرس��ة ع��دد 
مدرس ومدرسة بما فیھم المدیر وناظر المدرسة والوكالء، وھذا ٤٠

الع���دد م���ن المدرس���ین یمث���ل تقریب���ا ك���ل أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس 
م�ن أولی�اء أم�ور ١٠٠كم�ا أختی�ر بطریق�ة عش�وائیة ع�دد بالمدرسة، 

ول��ى أم��ر، أى أن عین��ة أولی��اء األم��ور ٦٣٧التالمی��ذ والب��الغ ع��ددھم 
  .من إجمالي مجتمع الدراسة% ١٥.٧تمثل 

) المدرسین وأولیاء األم�ور(وتم جمع البیانات من المبحوثین 
 باس��تخدام أس��لوب االس��تبیان بالمقابل��ة الشخص��یة وذل��ك بع��د إع��داد

اس��تمارة اس��تبیان ت��م اختبارھ��ا مب��دئیا والتع��دیل فیھ��ا قب��ل طباعتھ��ا 
وق��د ت��م جم��ع . لتص��بح ف��ى ص��ورة ص��الحة لتحقی��ق أھ��داف البح��ث

ش��ھرمایو   -البیان��ات م��ن المبح��وثین ف��ى الفت��رة م��ن ش��ھر فبرای��ر
وأس��تخدم ف��ى تحلی��ل البیان��ات التك��رارات والنس��ب المئوی��ة  ٢٠١٨

  .والمتوسط المرجح

  :تغیرات الدراسة على النحو التاليوتم قیاس أھم م
مستوى رضا كل من المدرس�ین وأولی�اء األم�ور ع�ن العملی�ة : أوالً 

  -:التعلیمیة

  :وتم قیاس ھذا المتغیر بقیاس ثالثة أبعاد ھي

  .مستوى الرضا عن درجات التالمیذ فى السنوات األخیرة -أ
مستوى الرضا ع�ن إنض�باط التالمی�ذ داخ�ل الفص�ول وإنض�باط  -ب
  .ملیة التعلیمیة طوال العامالع

مستوى الرضا عما یقدمھ المدرسین من جھد فى شرح وإیض�اح  -ج
المن��اھج الدراس��یة والقی��اس لك��ل بع��د م��ن األبع��اد الس��ابقة ث��م وض��ع 
أسئلة لتحقیقھ فى استمارة االس�تبیان، وج�اءت اس�تجابات المبح�وثین 
عن األسئلة راضي، لح�د م�ا، غی�ر راض�ى وت�م جم�ع تك�رارات ك�ل 

  .ستوى من مستویات الرضا وتحویلھا إلى نسبة مئویةم

أس��باب ت��دنى المس��توى التعلیم��ى للتالمی��ذ م��ن وجھ��ة نظ��ر : ثانی��ا
  :المدرسین وأولیاء األمور

لمعرفة أھم أسباب ت�دنى المس�توى التعلیم�ى م�ن وجھ�ة نظ�ر 
المبحوثین، ثم وضع مجموعة من األس�باب ف�ى اس�تمارة االس�تبیان، 

إلجاب�ة ع�ن ك�ل س�بب م�ن األس�باب بمواف�ق، وطلب من المبح�وثین ا
لحد ما، غیر موافق، ولتحدید درج�ة الس�ببیة أعطی�ت اس�تجابات ك�ل 

، ١، غی��ر مواف��ق٢، لح��د م��ا٣مواف�ق: مبح�وث ع��ن ك��ل س��بب أوزان
وھ��ذه األوزان تعب��ر ع��ن أھمی��ة الس��بب، ث��م بع��د ذل��ك ث��م حس���اب 
المتوسط المرجح لكل سبب بجمع أوزان كل س�بب لكاف�ة المبح�وثین 
ال������ذین ذك������روا الس������بب وقس������مة الن������اتج عل������ى حج������م عین������ة 

، وبمعرف��ة المتوس��ط الم��رجح )ول��ى أم��ر١٠٠م��درس، ٤٠(الدراس��ة
  .لكل سبب ثم ترتیب األسباب ترتیبا تنازلیا حسب أھمیتھا

أھ��م مقترح��ات ك��ل م��ن المدرس��ین وأولی��اء األم��ور للنھ��وض : ثالث��ا
  : بالعملیة التعلیمیة

ن م�ن المدرس�ین وأولی��اء م معرف�ة أھ�م مقترح��ات المبح�وثیی�ت
األمور للنھوض بالعملیة التعلیمیة بنفس الطریق�ة ف�ى ثانی�اً والت�ى ت�م 

  .بھا معرفة أسباب تدنى المستوى التعلیمى
  

 النتائج ومناقشتھا

مستوى رضا كل من المدرس�ین وأولی�اء األم�ور ع�ن العملی�ة : أوالً 
  :التعلیمیة فى المدرسة االبتدائیة

ن الدراسة وھو التعرف على مستوى لتحقیق الھدف األول م
رض�ا ك��ل م��ن المدرس��ین وأولی��اء األم�ور ع��ن العملی��ة التعلیمی��ة ف��ى 
المدرسة االبتدائیة، ث�م إج�راء تحلی�ل وص�فى الس�تجابات المبح�وثین 
باس��تخدام التك��رارات والنس��ب المئوی��ة، وج��اءت النت��ائج عل��ى النح��و 

  :التالى

ج��ات ور ع��ن درمس��توى رض��ا ك��ل م��ن المدرس��ین وأولی��اء األم�� -أ
  السنوات األخیرة فيالتالمیذ 

إل��ى أن م��ا یزی��د ع��ن ثلث��ي ) ٢(تش��یر النت��ائج بج��دول رق��م 
غی��ر راض��یین ع��ن درج��ات %) ٦٧.٥(المبح��وثین م��ن المدرس��ین 

التالمی��ذ ف��ى الس��نوات األخی��رة، وأن م��ا یق��رب م��ن ثل��ث المدرس��ین 
من أولی�اء األم�ور % ٧٧راضیین لحد ما، بینما ) ٣٢.٥(المبحوثین 

غی��ر راض��یین ع��ن درج��ات التالمی��ذ ف��ى الس��نوات األخی��رة، وأن 
م��ن أولی��اء األم��ور راض��یین لح��د م��ا، وأن نس��بة بس��یطة م��ن % ١٩

راض��یین ع��ن درج��ات التالمی��ذ ف��ى الس��نوات %) ٤(أولی��اء األم��ور 
ومن الواضح أن نسبة كبیرة م�ن المدرس�ین غی�ر راض�یین . األخیرة

وھ��ذا ی��دل عل��ى أنھ��م  ع��ن درج��ات التالمی��ذ ف��ى الس��نوات األخی��رة،
  .یدركون حجم مشكلة تدنى المستوى التعلیمى لتالمیذ المدرسة

 
  السنوات األخیرة فيمستوى رضا كل من المدرسین وأولیاء األمور عن درجات التالمیذ ): ٢(جدول 

  مستوى الرضا        
  

  الفئة

  مجموع  غیر راضي  لحد ما  راضى

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ١٠٠  ٤٠  ٦٧.٥  ٢٧  ٣٢.٥  ١٣  صفر  رصف  المدرسین

  ١٠٠  ١٠٠  ٧٧  ٧٧  ١٩  ١٩  ٤  ٤  أولیاء األمور

  انات وحسبت من استمارة االستبیانجمعت البی :المصدر

 
مستوى رض�ا ك�ل م�ن المدرس�ین وأولی�اء األم�ور ع�ن إنض�باط  -ب

  ام العملیة التعلیمیة طوال العامالتالمیذ فى الفصول وانتظ

م��ن % ٧٠أن ) ٣(ج��دول رق��م یتض��ح م��ن النت��ائج ال��واردة بال

المدرسین المبحوثین غیر راضیین ع�ن انض�باط العملی�ة التعلیمی�ة ف�ى 

م���نھم % ١٠م���نھم راض���یین لح���د م���ا، وأن %٢٠المدرس���ة، بینم���ا 

راض��یین تمام��ا ع��ن انض��باط العملی��ة التعلیمی��ة ف��ى داخ��ل الفص��ول 

غی�ر راض�یین %) ٧٤(طوال العام، أما أولیاء أمور التالمیذ فغ�البیتھم 

م��نھم راض��یین لح��د م��ا، بینم��ا % ١٨ع��ن انتظ��ام العملی��ة التعلیمی��ة، و

وھ�ذا . راضیین تماما عن انتظام العملی�ة التعلیمی�ة%) ٨(نسبة بسیطة 

ی��دل عل��ى ع��دم انتظ��ام التالمی��ذ ف��ى الفص��ول الدراس��یة، وك��ذلك ع��دم 

انضباط العملی�ة التعلیمی�ة ط�وال الس�نة، وربم�ا یك�ون الس�بب ف�ى ذل�ك 

 .وس الخصوصیة، عدم حزم وضعف إدارة المدرسةاإلنشغال بالدر
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  مستوى رضا كل من المدرسین وأولیاء األمور عن إنضباط الطالب فى الفصول الدراسیة والعملیة التعلیمیة طوال العام :)٣(جدول 

  مستوى الرضا         
  

  الفئة

  مجموع  غیر راضي  لحد ما  راضى

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  ١٠٠  ٤٠  ٧٠  ٢٨  ٢٠  ٨  ١٠  ٤  المدرسین

  ١٠٠  ١٠٠  ٧٤  ٧٤  ١٨  ١٨  ٨  ٨  أولیاء األمور

 جمعت البیانات وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر

مس���توى رض���ا المدرس���ین وأولی���اء األم���ور ع���ن م���ا یقدم���ھ  -ج
  المدرسین من جھد فى شرح وإیضاح المناھج الدراسیة

م�ن % ٥أن ) ٤(تبین من النتائج ال�واردة ف�ى الج�دول رق�م 

مدرسین غی�ر راض�یین ع�ن م�ا یق�دم م�ن جھ�د ف�ى ش�رح وإیض�اح ال

 %٤٠م�نھم راض�یین لح�د م�ا، بینم�ا % ٥٥المناھج الدراسیة، وأن 

نھم راض��یین تمام��ا ع��ن الجھ��د المب��ذول م��ن المدرس��ین ف��ى ش��رح م��

وإیضاح المناھج الدراسیة، كما تبین من النتائج بنفس الجدول أن م�ا 

غی��ر راض��یین عم��ا یقدم��ھ %) ٦٣(یق��رب م��ن ثلث��ى أولی��اء األم��ور 

% ٣٤مدرسي المدرسة من جھد ف�ى ش�رح المن�اھج الدراس�یة، وأن 

فقط من أولیاء األمور % ٣من أولیاء األمور راضیین لحد ما، بینما 

  .راضیین تماما عن ما یبذل من جھد

 
  وإیضاح المناھج الدراسیةمستوى رضا كل من المدرسین وأولیاء األمور عن ما یقدمھ المدرسین من جھد فى شرح  :)٤(جدول 

  مستوى الرضا         
  

  الفئات  

  مجموع  غیر راضي  لحد ما  راضى

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

      المدرسین  
١٠٠  ٤٠  ٥  ٢  ٥٥  ٢٢  ٤٠  ١٦  

  ولیاء األمورأ  
١٠٠  ١٠٠  ٦٣  ٦٣  ٣٤  ٣٤  ٣  ٣  

  جمعت البیانات وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر

ا ك�ل م�ن المدرس�ین وأولی�اء أم�ور التالمی�ذ متوسط درجات رض� -د
  :عن العملیة التعلیمیة ككل

أن متوس�ط ) ٥(یتبین من النت�ائج ال�واردة ف�ى الج�دول رق�م 

درج�ات رض�ا مدرس�ى المدرس�ة ع�ن مجم�ل العملی�ة التعلیمی�ة الت��ى 

م�ن المدرس�ین % ١٦.٧تب�ین أن : تؤدى داخل المدرس�ة ھ�و كالت�الى

م��نھم راض��یین لح��د م��ا، % ٣٥.٨المبح��وثین راض��یین تمام��ا، وأن 

وأن األم�ر یختل�ف تمام�ا بالنس�بة . منھم غیر راضیین% ٤٧.٥بینما 

غی���ر راض���یین ع���ن %) ٧١.٣(ألولی���اء أم���ور التالمی���ذ، فغ���البیتھم 

% ٥م��نھم راض��یین لح��د م��ا، وأن % ٢٣.٧العملی��ة التعلیمی��ة، بینم��ا 

فق���ط م���ن أولی���اء األم���ور المبح���وثین راض���یین تمام���ا ع���ن العملی���ة 

علیمی��ة كك��ل، وربم��ا أن ھ��ذه النس��بة م��ن أولی��اء األم��ور أوالدھ��م الت

یحص��لون عل��ى درج��ات مرتفع��ة بس��بب ال��دروس الخصوص��یة أو 

ألسباب أخرى، ولذلك فھم ال یشعرون بتدنى المس�توى الع�ام للتعل�یم 

  .المدرسة في

 
  علیمیة كنسبة مئویةمتوسط درجات مستوى رضا كل من المدرسین وأولیاء األمور عن العملیة الت ):٥(جدول 

  مستوى الرضا          
  الفئات

  %مجموع   %غیر راضي  %لحد ما   %راضي 

  ١٠٠  ٤٧.٥  ٣٥.٨  ١٦.٧  المدرسین

  ١٠٠  ٧١.٣  ٢٣.٧  ٥  أولیاء األمور

  جمعت البیانات وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر

المس��توى التعلیم��ى ف��ى أح��دى م��دارس  أھ��م أس��باب ت��دنى: ثانی��ا
  جھة نظر المدرسین وأولیاء األمورالتعلیم االبتدائى من و

لتحقیق الھدف الث�انى م�ن الدراس�ة وھ�و التع�رف عل�ى أھ�م 
أسباب تدنى المستوى التعلیم�ى ف�ى أح�دى م�دارس التعل�یم االبت�دائي 
 من وجھة نظر المدرسین وأولیاء األمور للتالمی�ذ، ت�م إج�راء تحلی�ل

وص����فى الس����تجابات المبح����وثین باس����تخدام التك����رارات وحس����اب 
  :المتوسط المرجح، وجاءت النتائج على النحو التالى

  ى التعلیمى من وجھة نظر المدرسینأھم أسباب تدنى المستو -أ

أن أھم ھذه األس�باب ) ٦(تشیر النتائج الواردة بالجدول رقم
حس�ب أھمیتھ�ا  من وجھة نظر مدرسى المدرسة مرتبة ترتیبا تنازلیا

تقص�یر أولی�اء األم�ور ف�ى ت�وفیر مس�تلزمات العملی�ة التعلیمی��ة : ھ�ى
، ث��م تش��جیع أولی��اء األم��ور ٢.٦٧ألوالدھ��م، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

أوالدھ��م التالمی��ذ عل��ى ع��دم االنتظ��ام ف��ى التعل��یم، وذل��ك بمتوس��ط 
، یل��ى ذل��ك س��بب انخف��اض المس��توى التعلیم��ى ألغل��ب ٢.٦٥م��رجح 
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، ثم أن الم�نھج الدراس�ي ٢.٥٧ذلك بمتوسط مرجح أولیاء األمور، و
، ٢.٢٢أصبح فوق مستوى قدرات التالمی�ذ، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 

یلى ذلك سبب أن الموجھ�ون ال یقوم�ون بعملی�ة المتابع�ة كم�ا یج�ب، 
، ث�م أن المعل�م ال یحص�ل عل�ى المرت�ب ٢.٠٧وذلك بمتوسط مرجح 

وترتی��ب  ، ث��م الغ��ش المت��اح٢.٠٢الك��افى، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 
المس��توى التعلیم��ى الحقیق��ي للتالمی��ذ ونتیج��ة المدرس��ة كك��ل، وذل��ك 

، یلى ذلك أن بعض المدرسین یش�عرون بع�دم ٢.٠٠بمتوسط مرجح 
العدال���ة ف���ى تعام���ل إدارة المدرس���ة معھ���م، وذل���ك بمتوس���ط م���رجح 

، ثم انشغال المدرسین بالدروس الخصوصیة، وذل�ك بمتوس�ط ١.٩٢
ى المدرس�ة ف�ى الس�نوات األخی�رة ، ث�م أن أغل�ب م�دیر١.٩٠مرجح 

، یل���ى ذل���ك انش���غال ١.٨٧غی���ر ح���ازمین، وذل���ك بمتوس���ط م���رجح 

المدرسین بأعمالھم الخاصة خارج المدرسة، وذلك بمتوس�ط م�رجح 
مس��یطرة تعم��ل للمص��لحة م��ن الن��اس ، ث��م وج��ود مجموع��ة ١.٨٥

، ١.٦٧الخاصة بعیدا عن مص�لحة التالمی�ذ، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 
ة ال ی���ؤدون أعم���الھم عل���ى الوج���ھ ث���م أن اإلداری���ون ف���ى المدرس���

، یل�ى ذل�ك ت�داخل العالق�ات ١.٦٢المطلوب، وذلك بمتوس�ط م�رجح 
المادیة واألسریة بین ال�رئیس والمرءوس�ین، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 

، وأخیرا انشغال مدیر المدرسة الحالى والسابق ف�ى مش�كالت ١.٤٥
س�ط خاصة بھم وبالمدرسین بعیدا ع�ن العملی�ة التعلیمی�ة، وذل�ك بمتو

، ھ��ذا باإلض��افة إل��ى أس��باب ذكرھ��ا بع��ض المدرس��ین ١.٤٢م��رجح 
  .المبحوثین تم ذكرھا فى أسفل الجدول

 
  )٤٠=ن (أھم أسباب تدنى المستوى التعلیمى فى المدرسة االبتدائیة المدروسة من وجھة نظر المدرسین مرتبة تنازلیا حسب أھمیتھا  :)٦(جدول 

  المتوسط المرجح  األسباب  الترتیب

  ٢.٦٧  قصیر أولیاء األمور فى توفیر مستلزمات العملیة التعلیمیة ألوالدھمت  ١

  ٢.٦٥  تشجیع أولیاء األمور أوالدھم التالمیذ على عدم االنتظام فى التعلیم  ٢

  ٢.٥٧  انخفاض المستوى التعلیمى أولیاء األمور  ٣

  ٢.٢٢  .المنھج الدراسي أصبح فوق مستوى قدرات الطالب  ٤

  ٢.٠٧  قومون بعملیة المتابعة كما یجبالموجھون ال ی  ٥

  ٢.٠٢  المعلم ال یحصل على المرتب الكافى  ٦

  ٢.٠٠  .الغش المتاح وتزییف المستوى التعلیمى الحقیقي للتلمیذ والمدرسة ككل  ٧

  ١.٩٢  بعض المدرسین یشعرون بعدم العدالة فى تعامل إدارة المدرسة معھم  ٨

  ١.٩٠  انشغال المدرسین بالدروس الخصوصیة  ٩

  ١.٨٧  أغلب مدیرى المدرسة فى األعوام األخیرة غیر حازمین  ١٠

  ١.٨٥  .انشغال المدرسین بأعمالھم الخاصة خارج المدرسة  ١١

  ١.٦٧  مسیطرة تعمل للمصلحة الخاصة بعیدا عن مصلحة التالمیذ مجموعة من الناسوجود   ١٢

  ١.٦٢  اإلداریون فى المدرسة ال یؤدون عملھم على الوجھ المطلوب  ١٣

  ١.٤٥  اخل العالقات المادیة واألسریة بین الرئیس والمرءوسینتد  ١٤

  ١.٤٢  .انشغال مدیر المدرسة الحالى والسابق فى مشكالت خاصة بھم وبالمدرسین بعیدا عن العملیة التعلیمیة  ١٥

  جمعت البیانات وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر

 
  :أسباب أخرى

  .وبعض أولیاء األمورتدني المستوى األخالقي للتالمیذ  - 
  .عدم احترام التلمیذ وولى األمر للمعلم - 
  .عدم الربط بین المعلم وولى األمر - 
  .النجاح والنقل إجباري من صف إلى أخر - 
  .عدم العدالة فى توزیع جدول الحصص - 
  .قصر مدة الحصة - 

  أھم أسباب تدنى المستوى التعلیمى من وجھة نظر أولیاء األمور -ب

أن أھ��م ھ��ذه ) ٧(نت��ائج ال��واردة بالج��دول رق��م یتض��ح م��ن ال

األس��باب م��ن وجھ��ة نظ��ر أولی��اء األم��ور المبح��وثین مرتب��ة تنازلی��ا 

انشغال المدرسین بالدروس الخصوصیة، وذل�ك : حسب أھمیتھا ھى

، ث��م انش��غال المدرس��ین بأعم��الھم الخاص��ة ٢.٦١بمتوس��ط م��رجح 

ك ، یل��ى ذل��٢.٥٦خ��ارج أس��وار المدرس��ة، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

الغ�ش المت��اح، وتزیی��ف المس��توى التعلیم�ى الحقیق��ى للتلمی��ذ ولنتیج��ة 

، وأن أغل��ب م��دیرى ٢.٤٤المدرس��ة كك��ل، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

المدرسة فى السنوات األخیرة غیر حازمین، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 

، وأن الموجھون ال یقوم�ون بعملی�ة المتابع�ة للعملی�ة التعلیمی�ة ٢.٣٧

، یل���ى ذل���ك أن المن���اھج ٢.١٨جح كم���ا یج���ب، وذل���ك بمتوس���ط م���ر

الدراس��یة أص��بحت ف��وق مس��توى ق��درات التالمی��ذ، وذل��ك متوس��ط 

، ث��م ت��داخل العالق��ات المادی��ة واألس��ریة ب��ین ال��رئیس ٢.٠٦م��رجح 

، ووج�ود ش�لھ مس�یطرة ٢.٠١والمرءوسین، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 

تعمل للمصلحة الخاصة بعیدا عن مص�لحة التالمی�ذ، وذل�ك بمتوس�ط 

یلى ذلك انشغال مدیر المدرس�ة الح�الى والس�ابقین ل�ھ  ،١.٩٤مرجح 

ف��ى مش��كالت خاص��ة بھ��م وبالمدرس��ة بعی��دا ع��ن العملی��ة التعلیمی��ة، 

، ثم أن المدرس ال یحصل على األجر الك�افى، ١.٨٣وذلك بمتوسط 

، وأن اإلداری��ون ال ی��ؤدون أعم��الھم ١.٧٩وذل��ك بمتوس��ط م��رجح  

، وأن أولی��اء ١.٦٣عل��ى الوج��ھ المطل��وب، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

األم��ور یش��جعون أبن��اءھم التالمی��ذ عل��ى ع��دم االنتظ��ام ف��ى العملی��ة 

، یلى ذلك انخف�اض المس�توى ١.٥١التعلیمیة، وذلك بمتوسط مرجح 

، ث�م أن ١.٤٦التعلیمى ألغلب أولیاء األمور، وذلك بمتوس�ط م�رجح 

بع��ض المدرس��ین یش��عرون بع��دم العدال��ة ف��ى تعام��ل إدارة المدرس��ة 

، وأخی�را تقص�یر أولی�اء األم�ور ١.٤٣بمتوسط م�رجح  معھم، وذلك

ف��ى ت��وفیر مس��تلزمات العملی��ة التعلیمی��ة ألوالدھ��م، وذل��ك بمتوس��ط 

  .١.٣٩مرجح 
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أھم أسباب تدنى المستوى التعلیمى فى المدرسة االبتدائیة المدروسة من وجھة نظر أولیاء أمور التالمیذ مرتبة ترتیبا تنازلیا حسب  :)٧(جدول 

  )١٠٠=ن(أھمیتھا 

  المتوسط المرجح  األسباب  الترتیب

  ٢.٦١  انشغال المدرسین بالدروس الخصوصیة  ١

  ٢.٥٦  .انشغال المدرسین بأعمالھم الخاصة خارج أسوار المدرسة  ٢

  ٢.٤٤  .الغش المتاح وتزییف المستوى التعلیمى الحقیقي للتلمیذ والمدرسة ككل  ٣

  ٢.٣٧  ر حازمینأغلب مدیرى المدرسة فى األعوام األخیرة غی  ٤

  ٢.١٨  الموجھون ال یقومون بعملیة المتابعة كما یجب  ٥

  ٢.٠٦  .المنھج الدراسي أصبح فوق مستوى قدرات الطالب  ٦

  ٢.٠١  تداخل العالقات المادیة واألسریة بین الرئیس والمرءوسین  ٧

  ١.٩٤  وجود شلة مسیطرة تعمل للمصلحة الخاصة بعیدا عن مصلحة التالمیذ  ٨

  ١.٨٣  مدیر المدرسة الحالى والسابقین فى مشكالت خاصة بھم وبالمدرسین بعیدا عن العملیة التعلیمیة انشغال  ٩

  ١.٧٩  المعلم ال یحصل على األجر الكافى  ١٠

  ١.٦٣  اإلداریون ال یؤدون عملھم على الوجھ المطلوب  ١١

  ١.٥١  لتعلیمیةتشجیع أولیاء األمور أبناءھم التالمیذ على عدم االنتظام فى العملیة ا  ١٢

  ١.٤٦  انخفاض المستوى التعلیمي ألغلب أولیاء األمور  ١٣

  ١.٤٣  بعض المدرسین یشعرون بعدم العدالة فى تعامل إدارة المدرسة معھم  ١٤

  ١.٣٩  تقصیر أولیاء األمور فى توفیر مستلزمات العملیة التعلیمیة ألوالدھم  ١٥

  بیانجمعت البیانات وحسبت من استمارة االست :المصدر

أھم مقترح�ات ك�ل م�ن المدرس�ین وأولی�اء أم�ور التالمی�ذ ف�ى : ثالثا
ی��ة ورف��ع المس��توى المدرس��ة االبتدائی��ة للنھ��وض بالعملی��ة التعلیم

  للتالمیذ العلمي

لتحقی�ق الھ�دف الثال��ث م�ن الدراس��ة وھ�و التع��رف عل�ى أھ��م 
مقترحات كل من المدرسین وأولیاء أمور التالمیذ للنھوض بالعملی�ة 

می��ة م��ن وجھ��ة نظ��رھم، ث��م إج��راء تحلی��ل وص��فى الس��تجابات التعلی
المبحوثین باستخدام التكرارات وحساب المتوسط الم�رجح، وج�اءت 

  :النتائج على النحو التالى

  :    أھم مقترحات المدرسین للنھوض بالعملیة التعلیمیة -أ

أن أھ�م ھ�ذه المقترح�ات ) ٨(یتبین من النتائج بالجدول رقم 

: درسین مرتب�ة ترتیب�ا تنازلی�ا حس�ب أھمیتھ�ا ھ�ىمن وجھة نظر الم

قیام مجلس اآلباء بدوره كما یجب فى متابعة العملیة التعلیمی�ة داخ�ل 

، ثم التركیز عل�ى من�ع الغ�ش ٢.٩٥المدرسة، وذلك بمتوسط مرجح 

إلظھار المستوى الحقیقى للتالمیذ ودفعھم إلى المذاكرة والتحص�یل، 

ة المدرس�ة تك��ون عادل�ة ف��ى ، وأن إدار٢.٨٧وذل�ك بمتوس�ط م��رجح 

التعام��ل م��ع ك��ل المدرس��ین عل��ى الس��واء، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

، یل��ى ذل��ك مقت��رح باس��تبعاد العالق��ات المادی��ة واألس��ریة ب��ین ٢.٨٢

، ث��م المتابع��ة ٢.٨٠ال��رئیس والمرءوس��ین، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

الجیدة لمس�توى الط�الب م�ن أولی�اء األم�ور، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 

المتوس�ط الم�رجح ج�اء مقت�رح بوج�ود إدارة حازم�ة  ، وبنفس٢.٧٥

لخدم��ة التالمی��ذ والعملی��ة التعلیمی��ة، ث��م بع��د ذل��ك مقت��رح بض��رورة 

، یل��ى ٢.٦٧المتابع��ة الجی��دة م��ن الم��وجھین، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

ذلك استبعاد العالقات الشخصیة بین إدارة المدرسة وبعض العاملین 

ن إدارة المدرس��ة وبع��ض والت��ى تع��وق تنفی��ذ العالق��ات الشخص��یة ب��ی

العاملین والتى تفوق تنفیذ العملیة التعلیمیة كما یجب، وذلك بمتوسط 

، ث��م ف��تح فص��ول خاص��ة ب��المتفوقین والتحفی��ز عل��ى ٢.٦٢م��رجح 

، وف���تح ٢.٦٠التف��وق م��ن إدارة المدرس��ة، وذل���ك بمتوس��ط م��رجح 

فص���ول تقوی���ة للتالمی���ذ خاص���ة تالمی���ذ  الس���نوات األول���ى والثانی���ة 

، یلى ذلك مقترح بف�تح فص�ول ٢.٥٢، وذلك بمتوسط مرجح والثالثة

تقوی��ة بنظ��ام المجموع��ات داخ��ل المدرس��ة، وذل��ك بمتوس��ط م��رجح 

، وجاء فى مؤخرة مقت�رح من�ع ال�دروس الخصوص�یة، وذل�ك ٢.٤٧

، واستبدال المدرس�ین غی�ر األكف�اء بمدرس�ین ٢.١٧بمتوسط مرجح 

  .٢.٠٧أخرین وذلك بمتوسط مرجح 

  : لیاء األمور للنھوض بالعملیة التعلیمیةأھم مقترحات أو - ب

أن أھ���م ھ���ذه ) ٩(تش���یر النت���ائج ال���واردة بالج���دول رق���م 
المقترحات من وجھة نظر أولیاء أمور التالمیذ مرتبھ ترتیب�ا تنازلی�ا 

منع الدروس الخصوصیة وذلك بمتوسط م�رجح : حسب أھمیتھا ھى
ى للتلمی�ذ ، ثم التركیز على منع الغش إلظھار المستوى الحقیق�٢.٨٨

، وف�تح ٢.٨٧ودفعھ إلى المذاكرة والتحصیل، وذلك بمتوسط مرجح 
فص��ول تقوی��ة بنظ��ام المجموع��ات داخ��ل المدرس��ة وذل��ك بمتوس��ط 

، وف��تح فص�ول تقوی��ة مجانی�ة م��ن خ�الل جمعی��ة تنمی��ة ٢.٨٢م�رجح 
المجتمع للصفوف األول والث�انى والثال�ث االبت�دائى، وذل�ك بمتوس�ط 

ة للمدرس���ة حازم���ة لخدم���ة الطال���ب ، ث���م وج���ود إدار٢.٧٣م���رجح 
، ث�م المتابع�ة الجی�دة ٢.٦٩والعملیة التعلیمیة، وذلك بمتوسط م�رجح 

، وف�تح فص�ول خاص�ة ٢.٦٧من الموجھین، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 
بالمتفوقین والتحفیز على التفوق من إدارة المدرس�ة، وذل�ك بمتوس�ط 

ألس�ریة ، یلى ذلك مقترح باس�تبعاد العالق�ات المادی�ة وا٢.٥٦مرجح 
، ث�م اس�تبدال ٢.٤٧بین الرئیس والمرءوسین، وذلك بمتوسط مرجح 

المدرس��ین غی��ر االكف��اء بمدرس��ین أخ��رین إكف��اء، وذل��ك بمتوس��ط 
، واس��تبعاد العالق��ات الشخص��یة ب��ین إدارة المدرس��ة ٢.٣٢م��رجح 

وبعض العاملین والتى تفوق تنفیذ العملیة كما یج�ب، وذل�ك بمتوس�ط 
ح بقیام مجل�س اآلب�اء ب�دوره كم�ا یج�ب ، یلى ذلك مقتر٢.٢٨مرجح 

فى متابعة العملی�ة التعلیمی�ة داخ�ل المدرس�ة، وذل�ك بمتوس�ط م�رجح 
، وأن تك����ون إدارة المدرس����ة عادل����ة ف����ى التعام����ل م����ع ك����ل ٢.٠٩

، وأخی���را ٢.٠٩المدرس���ین عل���ى الس���واء، وذل���ك بمتوس���ط م���رجح 
المتابعة الجیدة لمستوى الطالب م�ن أولی�اء األم�ور، وذل�ك بمتوس�ط 

  . ٢.٠٣مرجح 
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  )٤٠= ن(أھم مقترحات المدرسین للنھوض بالمستوى التعلیمى للطالب فى المدرسة االبتدائیة المدروسة مرتبة تنازلیا حسب أھمیتھا  :)٨(جدول 

  المتوسط المرجح  المقترحات  الترتیب

  ٢.٩٥  قیام مجلس اآلباء بدوره كما یجب فى متابعة العملیة التعلیمیة داخل المدرسة  ١

  ٢.٨٧  التركیز على منع الغش إلظھار المستوى الحقیقي للطالب ودفعھ إلى المذاكرة والتحصیل  ٢

  ٢.٨٢  إدارة المدرسة تكون عادلة فى التعامل مع كل المدرسین على السواء  ٣

  ٢.٨٠  استبعاد العالقات المادیة واألسریة بین الرئیس والمرءوسین  ٤

  ٢.٧٥  ولیاء األمورالمتابعة الجیدة لمستوى الطالب من أ  ٥

  ٢.٧٥  وجود إدارة حازمة لخدمة الطالب والعملیة التعلیمیة  ٦

  ٢.٦٧  المتابعة الجیدة من الموجھین  ٧

  ١.٦٢  استبعاد العالقات الشخصیة بین إدارة المدرسة وبعض العاملین والتى تعوق تنفیذ العملیة التعلیمیة كما یجب  ٨

  ١.٦٠  على التفوق من إدارة المدرسةفتح فصول خاصة بالمتفوقین والتحفیز   ٩

  ١.٥٢  .فتح فصول تقویة للتالمیذ خاصة تالمیذ السنوات األولى والثانیة والثالثة  ١٠

  ١.٤٧  فتح فصول تقویة بنظام المجموعات داخل المدرسة  ١١

  ١.١٧  منع الدروس الخصوصیة  ١٢

  ١.٠٧  استبدال المدرسین غیر االكفاء بمدرسین أخرین  ١٣

  معت البیانات وحسبت من استمارة االستبیانج :المصدر

  )١٠٠=ن( أھم مقترحات أولیاء األمور للنھوض بالمستوى التعلیمي للطالب فى المدرسة االبتدائیة المدروسة مرتبة تنازلیا حسب أھمیتھا :)٩(جدول 

  المتوسط المرجح  المقترحات  الترتیب

  ٢.٨٨  منع الدروس الخصوصیة  ١

  ٢.٨٧  غش إلظھار المشترى الحقیقي للطالب ودفعھ إلى المذاكرة والتحصیلالتركیز على منع ال  ٢

  ٢.٨٢  فتح فصول تقویة بنظام المجموعات داخل المدرسة  ٣

  ٢.٧٣  .فتح فصول تقویة للطالب خاصة لطالب السنوات األولى والثانیة والثالثة  ٤

  ٢.٦٩  وجود إدارة حازمة لخدمة الطالب والعملیة التعلیمیة  ٥

  ٢.٦٧  تابعة الجیدة من الموجھینالم  ٦

  ٢.٥٦  فتح فصول خاصة بالمتفوقین والتحفیز على التفوق من إدارة المدرسة  ٧

  ٢.٤٧  استبعاد العالقات الشخصیة المادیة واألسریة بین الرئیس والمرءوسین  ٨

  ٢.٣٢  استبدال المدرسین غیر االكفاء بمدرسین أخرین  ٩

  ٢.٢٨  إدارة المدرسة وبعض العاملین والتى تعوق تنفیذ العملیة التعلیمیة كما یجباستبعاد العالقات الشخصیة بین   ١٠

  ٢.١٤  قیام مجلس اآلباء بدوره كما یجب فى متابعة العملیة التعلیمیة داخل المدرسة  ١١

  ٢.٠٩  إدارة المدرسة تكون عادلة فى التعامل مع كل المدرسین على السواء  ١٢

  ٢.٠٣  لطالب من أولیاء األمورالمتابعة الجیدة لمستوى ا  ١٣

  جمعت البیانات وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر

  

  التوصیات

  :مما سبق وفى ضوء النتائج التى توصل إلیھا البحث یوصى باآلتى

إیجاد بدیل مناسب للدروس الخصوص�یة خ�ارج المدرس�ة وذل�ك  -١
ة بعمل مجموعات تقویة داخل المدرسة وذلك بعمل مجموع�ات تقوی�

داخ�ل المدرس�ة بمقاب�ل نق��دى بس�یط عل�ى التلمی��ذ، ویش�ارك ف�ى ھ��ذه 
المجموع���ات أكف���أ مدرس���ى المدرس���ة المتخصص���ین ف���ى ك���ل م���ادة 

ج��زء م��ن عائ��د المجموع��ات لتحفی��ز خص��ص دراس��یة، عل��ى أن ی
  .التالمیذ على التفوق

ضرورة الربط الجید بین إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرس�ة  -٢
می��ذ، وذل��ك لیس��ھل متابع��ة انتظ��ام التالمی��ذ ف��ى وأولی��اء أم��ور التال

العملی��ة التعلیمی��ة وتحص��یلھم العلم��ى، وح��ل المش��كالت الت��ى تواج��ھ 
التالمی���ذ والمدرس���ین، والتوص���ل إل���ى أفض���ل األس���الیب للنھ���وض 

  .بالعملیة التعلیمیة

تحس�ین دخ�ول المدرس�ین بش�رط أن ی�رتبط ذل�ك بانتظ�ام العملی�ة  -٣
لك یتطلب المتابعة الجیدة للمدرسین م�ن التعلیمیة داخل الفصول، وذ

إدارة المدرسة والموجھین ومن اإلدارة التعلیمیة، مع مراعاة تحفی�ز 
  .المدرسین المتفوقین

تط��ویر نظ��ام تقی��یم التالمی��ذ ونظ��ام االمتحان��ات بم��ا یض��من من��ع  -٤
الفھ�����م التالمی�����ذ م�����ن الغ�����ش، وك�����ذلك قی�����اس ق�����دراتھم عل�����ى 

  .العالقات بدیال عن الحفظ والتلقین والتحصیلواالبتكاروإدراك 
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Abstract: The study aimed to identify the level of satisfaction of each of the parents of students and the teacher of the 
school with the educational process inside the school, as well as to identify the reasons for the low educational level of 
school students from the viewpoint of teachers and parents, as well as their proposals to improve the educational level 
of students. This research was conducted in the primary school in the village of Kafr Badran, Minya Al-Qamh Center - 
Sharkia Governorate, on a sample of 40 teachers representing almost all of the school's teaching staff. And on the 
number of 100 pupils 'parents who were chosen randomly, and they represent approximately 15.7% of all pupils' 
parents in the school, and the questionnaire method was used to collect questionnaires with the personal interview, and 
data was collected during the period from February to May 2018, and was used in analyzing data, repetitions and ratios 
Percentage and weighted average. The study reached many results, the most important of which are: Nearly half of the 
school’s teachers (47.5%) are dissatisfied with the school’s results in recent years and the regularity and progress of the 
educational process. As for the parents, over two-thirds of the respondents (71.3%) are not satisfied with that. The most 
important reasons for the low level of education from the point of view of teachers are the failure of parents in 
providing the requirements of the educational process for their children, while the most important of these reasons from 
the viewpoint of parents are: teachers are busy with private lessons outside the school. The most important proposals of 
the school teachers to advance the educational process are: the parents ’role should also play in the follow-up of their 
children and the educational process inside the school, while the most important suggestions of parents are to prevent 
private lessons with the opening of remedial classes inside the school, and prevent fraud in exams. The study 
recommends: finding a suitable alternative to private lessons outside the school, the necessity of a good link between 
the school administration and the parents council and the parents of the students, and the need to improve the teacher’s 
income with a focus on his regularity in explaining in the classroom, as well as changing the student evaluation system 
for the better. 

Keywords: Educational level, goals, sustainable development, Sharkia Governorate. 
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