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Abstract: 

The physical dimensions are good indicators of judgments on the effectiveness and quality of 

educational institutions which make it possible to determine the general context of the 

educational institution it is an indicator of the teacher’s conditions because of the role you 

play The school environment whith its aspects 

The main objective of the educational process is the interaction between these elements and 

school buildings with all their material and moral aspects, such as: 

Rooms, ventilation, lighting water cycle, seats, boards, playgrounds and other equipment 

affect the quality and quantity of education It seems that the quality of school buildings has 

a significant impact on learning outcomes and school performance, There are references to 

the importance of building design and structure in the success of pupils in school and its 

importance (el harbi dif allah;la pacification des Installations scolaires et visites en classe,oum 

el koura 2004). 

Key words: Physical and Organisational Dimensions, indicators, Effectiveness  Of 

Educational Establishments, Quality Of Educational Establishments. 
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ي المدرسية 
يقية للمبانز ز ي الجزائر  –األبعاد الفي 

ز
 -أأنموذجالثانويات ف

 

ينة طبوش    صير

الجزائر   ،2قسنطينة جامعة عبدالحميد مهري  ،د   

 

 : الملخص

ات جيدة للحكم ع يقية مؤشر ز يمكن تحديد السياق بواسطتها    ،فعالية وجودة المؤسسات التعليمية  ىلتعتبر األبعاد الفب 

 العام للمؤسسة التعليمية الذي يعتبر بدوره مؤشر عن ظروف التمدرس 
 
بجانبيها    لدور الذي تؤديه البيئة المدرسيةل  نظرا

ي ماجاء
ي    المادي واألكاديمي حسب فز

لجمعية األمريكية لمدراء  حيث أكد التقرير الصادر عن ا  ، الدراسات والتقارير الدوليةفز

بية   ي المدرسية والذي ال يمكن أن يتحقق إال بتوفب  الجو اآلمن  أهمية االالبر
الجدير   والمري    ح للتلميذرتقاء بنوعية المبانز

ي ال  اهتمتبالذكر أن الكثب  من الحكومات والدول  
تكون محور مهم من محاور العملية التعليمية بكل   كونها   مدرسيةبالمبانز

ز هذه    ،عنارصها  بي  التفاعل  أن  مثلحيث  والمعنوية  المادية  بجميع مشتمالتها  المدرسية  ي 
والمبانز ،  القاعات  : العنارص 

ها من    ،المالعب  ،الساحات  ،السبورات  ، المقاعد   دورة المياه،  ،اإلضاءةالتهوية،   ات تؤثر  وغب  ز عىل جودة التعليم  التجهب 

 . ومخرجاته الكمية والنوعية

ي المخرجات التعليمية واأل إىل    توجد إشارات
ي المدرسية ذات تأثب  كبب  فز

   داءأن نوعية المبانز
 
كما توجد    المدرسي عموما

الطالب  إىل    إشارات تحصيل  ي 
فز وشكلها  ي 

المبانز تصميم  عىل  أهمية  أهميته  وكذا  واندماجهم    ءأدا األكاديمي  األساتذة، 

 وتفاعلهم السليم مع طالبهم 

ات المدرسية والزيارات الصفية  ز ي ضيف هللا، التخطيط للتجهب   .(2004،أم القرى ،،) الحرنر

يقية والتنظيمية: الكلمات المفتاحية ز ات -األبعاد الفب   . التعليميةجودة المؤسسات -فعالية المؤسسات التعليمية -المؤشر
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 : المقدمة

ز كما تحدد  ز الفاعلي  تعد المدرسة منظومة اجتماعية لها نشاطها الخاص وتنمي منظومة خاصة من العالقات ما بي 

ي تخصها، والمعايب  وأنماط التقييم والتوقعات تجاه التالميذ"
( و يؤكد (Bressoux,1994,p113بذاتها مجموع األدوار التر

ي  
 الباحثون أن المدرسة خاصة فز

 
فالمدارس    ،لحياة أوسع من مجرد محيط للتعلم الدراسي   المرحلة الثانوية تمثل محيطا

ز فرص متنوعة ليكتشفوا اهتماماتهم ي توفر للمراهقي 
قدراتهم الرياضية والفنية ويطوروا استقالليتهم  ،الجيدة هي تلك التر

، كذلك الصداقات والمهارات االجتماعية عىل المستوى  . عىل المستوى الشخصي  االجتماعي

-   
ا
ي نقل المعارف وتحصيل المهارات فقد أصبحت المدرسة اليوم تراهن عىل تحقيق مطالب    فضل

عن المهام األساسية فز

ة متنوعة لألفراد اجتماعية العديد من الحاجيات الحيوية للمجتمع إىل    اقتصادية وسياسية وينتظر منها أن تستجيب  ،كثب 

ز   ز األفراد يما يتعلق بجانب توفب  فرص  فهي مطالبة بإحداث توازن بي  ي تحقيق الديمقراطية بي 
قدرتها عىل المساهمة فز

ي    ،التعليم
ز مسؤليتها كمؤسسة اجتماعية فز التعليم والتكوين بصفة مستمرة   وبي  الطلب عىل  ي 

ايد فز ز يبر ي وقت 
خاصة فز

ي تقديم تكوين ذو نوعية تستطيع من خالله إرضا   ،تنشئة األفراد 
ء الجهاز السياسي وكذلك سوق العمل  وكذلك رغبتها فز

((cacoualt;orivel;1993;p167 

بوي و اإلداري الذي   بوية فعالة عندما تستطيع تحقيق أهدافها و الرفع من مستوى آدائها البر إذ تعتبر المؤسسة البر

 يخضع للتقييم بصفة مستمرة. 

ز المهتم ي استقطبت تركب 
 لقد كان موضوع التقييم من أهم المواضيع التر

 
ز نظرا ز    ي  بية، إذ يعتبر وسيلة لتحسي 

ي البر
لموقعه فز

بوية ورة أخذ القرار فيما يتعلق بالسياسة البر بية  ،سب  ي كل مجاالت البر
  كما أنه وسيلة مراقبة مستمرة إلجراءات التجديد فز

(OCDE, 2000,P111). 

بوي ز فعالية ونجاعة المنظومة البر ي الوقت ذاته أداة تسيب  تسمح بتحسي 
ز مردود ونوعية  يعتبر فز ة، فإننا إذا أردنا تحسي 

بوية ز بانتهاج سبيل التقييم مخرجات المنظومة البر  فنحن ملزمي 

جهود   من  الغرض  ألن  ذلك  ونواتجها،  بوية  البر العملية  جودة  ضمان  هو  بوي  البر للتقييم  الرئيس  الهدف  إن 

ز وبقية قطاعات المجتمع، العلوم   بوية هو إكساب المتعلمي 
 ، واالتجاهات  والمعارف والمهارات والسلوكياتالمؤسسات البر

ي سبق تحديدها بوضوح من خالل السي
امج المختلفة.  ،اسات التعليمية، والخطط الدراسيةالتر  والمناهج والبر

ي األبحاث حول التقييم  -
ز التعلم ال يعتمد فقط عىل تقييم العنارص المتعلقة به منفصلةإىل    أدى التقدم فز بل    نتيجة أن تحسي 

 
 
ي كل متكامل بدءا

ي يجري فيها التعلم و بالعنارص المتصلة به فز
ن م أصبح اإلتجاه الحديث اليوم يهتم بتقييم المؤسسة التر

ية كل هذه العنارص تندرج ضمن تقسيم فعالية    ستغاللها، حجم األفواج،ابنية المؤسسة، هياكلها، كيفية   مواردها البشر

تزايد   تعرف  ي 
التر التعليمية  العالمية    االهتمامالمؤسسة  و  الدولية  المنظمات  بية خاصة  بالبر ز  المهتمي  من طرف  حولها 

ي هذا المجال كمنظمة اليونيسكو 
 (OCDE)".ومنظمة " التعاون والتنمية اإلقتصادية  المتخصصة فز

بية ٕاىلأدى اال - ي البر
ات المدارس هتمام بتقييم الفعالية فز ي تعرف بتيار تأثب 

الفعالة والتيار الذي   ظهور تيارات مختلفة وهي التر

ز نشاط المدارس، ي أثبتت   يهتم بكيفية تحسي 
ي هذا اإلطار دراسات سميت بالدراسات حول المدارس الفعالة التر

ظهرت فز

ورة كالقيادة الجيدة، ي تتعلق بالسب 
تقييم دقيق لتطور التالميذ،   ،المناخ الجيد التوقعات العالية،  أهمية بعض العنارص التر
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...والتزال هذه  ،توقعات األساتذة العالية عىل التالميذ   ، نوعية األساتذة ، تقييم المدير لألساتذة  ، نظباط داخل المدرسةاال 

بية ي البر
ي تحليل الفعالية والجوة فز

 . العنارص ٕاىل اليوم ذات أهمية قصوى فز

 من عوامل نجاح العملية التعليمية وزيادة    ،سيات العملية التعليميةُيعد المبتز المدرسي من أهم أسا
 
 مؤثرا

ا
وعامل

 ,shibata&suzuki  Lundquist &All,2002Martin2002 . مستوى التحصيل العلمي لدي التالميذ 

ز تصميم المبتز المدرسي وطريقة توزي    ع الفراغات واألإىل    أشارت الكثب  من الدراسات  لوان  وجود عالقة قوية بي 

ات واألثاث من جهة والتحصيل الدراسي للتلميذ ومزاج المعلم ونفسيته من جهة أخرى.  ز  والنباتات ونوع التجهب 

البيئة التعليمية تؤثر عىل التحصيل   ( دراسة ميدانية ما إذا كانتBowers & bukett,1989أجرى باورز وبوكيت )

ي نفسه  ،حضوره وسلوكه  ،الدراسي للتلميذ 
ي تختلف    عىل مجموعة منفقاما بدراسة    ،وثقته فز

ي بعض المدارس التر
التالميذ فز

بنائها  وسنة  حجمها  ي 
تصميمها   ،فز األخرى  ،وطريقة  ات  المتغب  ي 

فز ك  تشبر ي   ،ولكن 
الجغرافز الموقع  والخلفية   ،كخواص 

للتالميذ جتماعية والثقافية واالاال  المدارس    ،قتصادية  أن تالميذ  الباحثان  النوعي حققوا  فوجدا  التصميم  الحديثة ذات 

ي جميع المواد 
اً  ،نتائج جيدة فز ز ي النفس أعىل من تالميذ المدارس  ،والواجبات ونسبة الحضور كذلك سلوكاً متمب 

وثقة فز

ي التصميم
 . القديمة واألقل جودة فز

ي دراسة لهما أن وجود النباتات داخل غرفshibata & suzukiأما شيباتا وسوزوكي ) 
ز تشيع   ( فوجدوا فز العاملي 

 . البهجة والراحة وتحسن العمل وتزيد اإلنتاجية

الحكومية  - والمدارس  الخاصة  المدارس  ي 
فز ي 
المبانز تصاميم  ز  بي  مقارنة  دراسة  ي 

عىل    ،فز الخاصة  المدارس  تفوق  ظهر 

المكررة النمطية  التصاميم  ذات  الحكومية  الدراسة   ، المدارس  الخاصة  إىل    وأشارت  المدارس  تالميذ  از  ز تحتويه  اعبر بما 

ة ز ات وإمكانيات وتصاميم ممب  ز ز النوعي للمبتز الدراسي عىل   ، مدرستهم من تجهب  ّ وترى الدراسة إمكانية إنعكاس ذلك التمب 

بوي للتالميذ.   التحصيل العلمي والبر

المعلم وال  - أنه كلما شعر كل من  الدراسات  ز  تبي  التمدرس  بوية وظروف 
البر للمؤسسة  العام  بالسياق  يتعلق  متعلم  فيما 

ي التعليم يمكن قياسها بشكل ملموس
ي أن الجودة فز

  باالرتياح داخل المؤسسة التعليمية كلما تمكنا من تعليم جيد، هذا يعتز

ي يحدثها السياق
 Behrens,2007,p129العام عىل التالميذ  عىل أساس التحوالت التر

ة كان سببها مناخ مدرسي غب  الئق     ي يسودها العنف والسلوكات الخطب 
فالمدرسة بمعتز المؤسسة التعليمية التر

ز داخل المؤسسة ز واالداريي  بويي 
ز البر مما يولد خطر عىل سلوك المتعلم  -حسب الدراسات السابقة    -  من طرف الفاعلي 

ز وعن العالم ككلفيصبح يبدي نظرة سلبية اتجاه المدرسة وعن الراشدين وال كما يفقدون تقديرهم لذاتهم وبالتاىلي    ،معلمي 

ي   . يتعرضون لالنهيار العصتر

ه عىل الصحة النفسية للمتعلم والمعلم دراسة    ي تناولت موضوع السياق العام للمدرسة وتاثب 
ز الدراسات التر من بي 

Balaya  ي
ز الفشل الدراسي والتعرض ل  2003فز ي تناولت موضوع "العالقة بي 

وقد    ،لتحرش والتهديد من طرف الزمالء التر

ي  Abramovayبينت دراسات أبراموفاي  
ازيل2001فز ي البر

ز الغياب المتكرر عن المدرسة والعنف الممارس    ،فز العالقة بي 

 (. Debarbieux,2003من طرف التالميذ وكذلك األساتذة )
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فوبا يقية  ز الفب  التمدرس  لظروف  سنة  إلنسبة  وكورنواي  من كريسبو  هناك إىل    توصال   1978ن كل  أنه كلما كان 

وط النفسية لعملية التعلم بذاتها وبالتاىلي يؤثر  
ي للفرد وعىل الشر

يقر ز ي القسم كلما أثر ذلك عىل الجانب الفب 
اكتظاظ كبب  فز

 . ذلك عىل المردود الدراسي للتلميذ 

ي المقابل أكدت الدراسات أثار مساحة الفصل الدراسي مثال وتصميمه عىل تعلم التلم -
 . يذ وسلوكه بشكل عامفز

ي المدرسية  الكثب  من الدراسات اهتمت
 ، تكون محور مهم من محاور العملية التعليمية بكل عنارصها  كونها   بالمبانز

ي المدرسية بجميع مشتمالتها المادية والمعنوية مثل
ز هذه العنارص والمبانز التهوية، اإلضاءة    ،القاعات  : حيث أن التفاعل بي 

ات تؤثر عىل جودة التعليم ومخرجاته الكمية    المالعب  الساحات  ،السبورات  ،المقاعد   ، دورة المياه   ز ها من التجهب  وغب 

 والنوعية. 

ي المخرجات التعليمية واأل أن نوعإىل    توجد إشارات  -
ي المدرسية ذات تأثب  كبب  فز

   داءية المبانز
 
كما توجد    المدرسي عموما

الإىل    إشارات تحصيل  ي 
فز وشكلها  ي 

المبانز تصميم  عىل  أهمية  أهميته  وكذا  األكاديمي  واندماجهم    ،األساتذة   أداءطالب 

ي مرحلة التعليم الثانوي الذي ، وتفاعلهم السليم مع طالبهم
واجه العديد من الصعوبات جعل الجهات المسؤولة   خاص فز

المناهج   ح تصورات تطويرية له شملت مضمون  تقبر بية والتعليم  البر المعلم    -عن  القبول والتوجيه    -تكوين   - سياسة 

ي هذا المستوى من التعليم  ، طرائق وأساليب التدريس - أساليب التقويم والقياس 
وذلك بالقيام بعدة محاوالت إصالحية فز

بوية سنة   ي الكثب  من بنوده.  2003منها اإلصالح الشامل الذي مس المنظومة البر
صَّ التعليم الثانوي فز

َ
 والذي كان خ

 
  و نظرا

يقيةأل ز ي تحديد جودة المؤسسة التعليمية  ن العوامل التنظيمية والفب 
ات البالغة األهمية فز ز المؤشر وبالتاىلي    . تعتبر من بي 

ي دراستنا هذه من الفرض
 : يات التاليةننطلق فز

 فرضيات الدراسة: -1

يقية  : الفرضية الرئيسية ز ي تقييم األبعاد الفي 
ز
 بمؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر.  يختلف مديري الثانويات ف

األوىل الفرعية  الفرضية  ي   : * 
ز
ف الثانويات  مدريري  ات  تقييم  يختلف  بوية  مؤشر الير والمرافق  ي 

المبانز نمطية  جودة 

 . سنة بناء المؤسسة الثانوي بالجزائر باختالفالتعليم  بمؤسسات

الثانية الفرعية  الثانوي    االختالف  : *الفرضية  التعليم  ي 
ز
ف العام  التمدرس  ظروف  ات جودة  مؤشر تحديد  ي 

ز
ف

 . الوسط الذي تنتمي إليه المؤسسة إىل  بالجزائر حسب المديرين يرجع 

 

 : أهداف الدراسة -2

 التعليم الثانوي بالجزائر. تشخيص فعالية وجودة مؤسسات -

-  . ي إثراء البحث العلمي
 المساهمة فز

يقية داخل المؤسسة التعليمية.  - ز ي إفادة أصحاب القرارات بمدى تأثب  األبعاد التنظيمية والفب 
 المساهمة فز
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 : أهمية الدراسة -3

ي الجزائر بمنظور حديث  
بوية فز ي محاولة تشخيص فعالية المؤسسة البر

ور يندرج ضمن  ومتطتكمن أهمية الدارسة فز

ي  
ز الكثب  من األحيان محل انشغاالت  ٕاشكالية عالمية كانت فز ت المدرسة لتكون هي ذاتها    ،الكثب  من الباحثي  َ حيث أخِتب 

   مستوى
 
،  للتحليل وليس جزءا    منها كالفصل الدراسي

 
بوية بحكم أن المؤسسة ا  أوعنرصا بوية تعتبر عند  من عنارصه البر

لبر

ز باال بوي منشأة مستقلة بذاتها كما أنها المهتمي  ز وسط تربوي واجتماعي  قتصاد البر بويي 
 . قائم بذاته  تعبر عند البر

 : أهمية البحث من حيث الفئة المستهدفة - 

ي ثالث واليات من الوطن وذلك عىل مديري   البحث  استبيانتم تطبيق  
ي    فز

التعليم الثانوي وقدر عدد المديرين فز

 مدير. 154الواليات الثالثة قدر ب: 

 

 : أهميــــــــــــــة متغيــــــــــرات البحـــــــــــــث - 

ات  : شملت الدراسة جملة من المتغب 

ية تتعلق بمديري التعليم الثانوي  - ات بشر  متغب 

ا  - يقيةمتغب  ز يعية  ،بيداغوجية  ،نفسية  ،تربوية  ،تنظيمية  ،هيكلية  ،ت فب  ي   . تشر
من حيث طبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافز

ي تنتمي إليها  ،وطاقة استعابها 
 . الوالية التر

 

ات البحث و التعريف ببعض المفاهيم والمصطلحات:  -  ي لمتغي 
 التحديد االجران 

يقية  ز  من ظروف التمدس و المناخ العام.  هي كل األبعاد المتعلقة بالسياق العام للمؤسسة، : *األبعاد الفي 

ي الجزائر باسم الثانوية ) –تعتبر مؤسسة التعليم الثانوي العام  : مؤسسات التعليم الثانوي*
( مؤسسة   Lycéeالمسماة فز

تتمتع بالشخصية المعنوية و باالستقالل الماىلي و تستغرق مدة الدراسة فيها ثالث    ، عمومية ذات طابع إداري متخصص

 . سنوات تنتهي بحصول التلميذ الناجح عىل شهادة البكالوريا 

ي *
ز
ي مدى تحقيق المؤسسة التعليمية ألهدافها التعليم:    الفعالية ف

ي دراستنا هذه الفعالية الداخلية وهي تعتز
ونقصد بها فز

 . المسطرة

ات التعليم معطيات إحصائية تسمح بإصدار أحكام و اتخاذ قرارات حول خصائص مهمة تتعلق بفعالية وسب     : *مؤشر

بوية وعملها و إعالم أصحاب القرار عما يجري بداخلها  المنظومات البر
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 : الدراسات السابقة

ي -1
تقييم فعالية مؤسسات التعليم الثانوي باستعمال مقياس اتجاه التالميذ    ، رسالة دكتوراه للدكتورة عزيزة شعبانز

المدرسي  المناخ  الدراسة،  2015نحو  ات  إىل    تهدف  مؤشر عدة  باعتماد  الثانوي  التعليم  مؤسسات  فعالية  تشخيص 

الدراسة  وتوصلت  ليكرت  االتجاه  مقياس  المؤس إىل    وباستعمال  ترتيب  ي 
فز المستعملة  البكالوريا  نتائج  وتقييم أن  سات 

للتقييم وحدها كمؤشر  ي 
تكقز ال  والنوعية  الكمية  فعالية    ،استحقاقاتها  عن  مغلوطة  نظرة  األحيان  معظم  ي 

فز ي 
تعظز بل 

عامة بصفة  بوية  البر المنظومة  وعن  خاصة  بصفة  التعليمية  الدراسة  ،المؤسسة  توصلت  اتجاهات إىل    كما  طبيعة  أن 

ي 
 غالب األحيان. التالميذ نحو المناخ المدرسي ايجابية فز

2-  ، ي
إىل    تهدف الدراسةتقييم فعالية مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر:    2000مذكرة ماجستي  للطالبة عزيزة شعبانز

ات واعتماد نتائج البكالوريا.  ي مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر باعتماد عدة مؤشر
 قياس الفعالية فز

ينة -3 بوية  اإلدارة  أداءيم هيكلة و تنظ ، مذكرة ماجستي  للطالبة، طبوش صير مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر   -الير

الدراسة. 2012  - نموذج   اإىل    تهدف  مؤسسات  حيث تقييم  من  بالجزائر  الثانوي  و    لتعليم  االداري  التسيب     أداء جودة 

وتوصل الوطنية  بالنتائج  ومقارنتها  الوالئية  البكالوريا  لنتائج  شامل  تحليل  باعتماد  الدراسةالمؤسسات  نتائج إىل    ت  أن 

 المؤسسات التعليمية.  أداءالبكالوريا وحدها غب  كافية لتقييم مستوى 

 

 أوال: الجانب النظري 

عد-1  -
ُ
ي المدرسية وهيكلتها: ي

 من عوامل   نوعية المبانز
 
 مؤثرا

ا
المبتز المدرسي من أهم أساسيات العملية التعليمية، وعامل

التالميذ  لدي  العلمي  التحصيل  مستوى  وزيادة  التعليمية  العملية   shibata&suzuki    Lundquist . نجاح 

&All,2002Martin2002, 

ز تصميم المبتز المدرسي  إىل    أشارت الكثب  من الدراسات  وطريقة توزي    ع الفراغات واأللوان  وجود عالقة قوية بي 

ات واألثاث من جهة والتحصيل الدراسي للتلميذ ومزاج المعلم ونفسيته من جهة أخرى ز أجرى باورز   والنباتات ونوع التجهب 

( إذا كانتBowers & bukett,1989وبوكيت  ما  ميدانية  دراسة  الدراسي   (  التحصيل  عىل  تؤثر  التعليمية  البيئة 

نفسه  ،وسلوكه  حضوره،للتلميذ  ي 
بدراسة  ،وثقته فز ي    عىل مجموعة من  فقاما 

ي تختلف فز
التر المدارس  ي بعض 

التالميذ فز

بنائها  وسنة  تصميمها   ،حجمها  األخرى  ،وطريقة  ات  المتغب  ي 
فز ك  تشبر ي   ،ولكن 

الجغرافز الموقع  والخلفية   ،كخواص 

للتالميذ جتماعية والثقافية واالاال  أن تالميذ    ،قتصادية  الباحثان  النوعي حققوا  فوجدا  التصميم  الحديثة ذات  المدارس 

ي جميع المواد 
اً  نتائج جيدة فز ز ي النفس أعىل من تالميذ المدارس    ،والواجبات ونسبة الحضور كذلك سلوكاً متمب 

وثقة فز

ي التصميم 
ي دراسة لهما أن وجود النباتات  shibata & suzukiأما شيباتا وسوزوكي )  القديمة واألقل جودة فز

( فوجدوا فز

ز تشيع البهجة والراحة وتحسن العمل وتزيد اإلنتاجيةد  . اخل غرف العاملي 

ي المدارس الخاصة والمدارس الحكومية
ي فز
ز تصاميم المبانز ي دراسة مقارنة بي 

ظهر تفوق المدارس الخاصة عىل  ،فز

المكررة النمطية  التصاميم  ذات  الحكومية  الدراسة   ، المدارس  الإىل    وأشارت  المدارس  تالميذ  از  ز تحتويه  اعبر بما  خاصة 

ة ز ات وامكانيات وتصاميم ممب  ز ز النوعي للمبتز الدراسي عىل   ، مدرستهم من تجهب  ّ وترى الدراسة إمكانية إنعكاس ذلك التمب 

بوي للتالميذ.   التحصيل العلمي والبر
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المدرسة2 المدارس    : . مؤشر طاقة استعاب  تناولت موضوع حجم  ي 
التر الدراسات  ي 

- طاقة استعابها  -يظهر فز

ز   عالقتها بنتائج التالميذ و  ز اثني  ز حجم المدرسة و -: إتجاهي  التالميذ وسلوكهم   أداءينادي االتجاه األول بعدم وجود عالقة بي 

وري للتسيب  الجيد للمدارس هو نوعية   الهيكلة التنظيمية للمؤسسة  العام وما توصلت إليه هذه الدراسات أن ماهو رصز

 ( 2007مهما كان حجم المؤسسة)طوطاوي ,

ي بينما   JON RUTHERوحسب ماقام به جون راثر  
أن الفعالية الترتبط بمظاهر مثل حجم المدرسة وحالة المبانز

ي )الطراونة 
 (. 2003تتأثر بما يحدث داخل هذه المبانز

توصلت - دراسات  المقابل هناك  االتجاه  ي 
أن هناك عالقةنتيجة  إىل    فز أتبتت  و   عكسية حيث  المدارس  ز حجم    أداء بي 

ازداد التحصيل الدراسي للتالميذ    ، المدرسة صغب    حيث خلصت الدراسات أنه كلما كان حجم  ،سلوكهم بشكل عام  التالميذ 

ي  ،وارتقر شعورهم نحو مدرستهم وارتفع مستوى المشاركة بينهم
ي )سليمانز

 ( 2011ج،،وقل سلوكهم العدوانز

ي التحصيل الدراسي  إىل    كما توصلت الكثب  من الدراسات 
ة فز ة مقابل المدارس الكبب  أن أفضلية المدارس الصغب 

 
 
الدراسات رقما    للتالميذ، فلم تعظي هذه 

 
ة  إىل    يوضح  واضحا أو كبب  ة الحجم  المدرسة صغب  أن يحدد  يمكن  أي مدى 

ي تناولت تأثب  المبتز المدرسي عىل مخرجات التعليم الخط الفاصل  الحجم، كما لم ت
ز مؤسسات التعليم أو البحوث التر بي 

ز ) ز حجم المدرستي  ي الواليات المتحدة األمريكية وضعوا توصيات عامة حول  PSNC,2003بي 
اء التخطيط فز ( لكن خبر

ة تلخصت فيمايىلي   : حجم المدارس الصغب 

ز  اوح بي  ي المدرسة.  400و300 : المدارس االبتدائية تير
ز
 تلميذ ف

ز  اوح مابي   تلميذ. 600و300: المدارس المتوسطة تير

ز  اوح مابي   . تلميذ800و400: المدارس الثانوية تير
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ة الحجم حسب ما توصلت اليه الدراسات  إلتاىلي يوضح  والجدول ا  ة الحجم مقابل المدارس كبب  يجابيات وسلبيات المدارس صغب 

 . األمريكية

ة الحجم. إ( يوضح  01الجدول رقم ) ة الحجم مقابل المدارس الكبي   يجابيات وسلبيات المدارس صغي 

 

ي المدرسيةاالمصدر: االعتبارات 
 . 07ص ،مجموعة األبحاث المدرسية ،التصميمية والتخطيطية للمبانز

 

ي تظهر    : . الهيكلة المادية لغرفة الصف الدراسي 3
ز ظاهرة االعىل مستوى جزن  ة تربط بي  وضيق    كتضاظدراسات كثب 

"بسبب تأثب   1978حتمال زيادة صعوبات التعلم لدى التالميذ منها دراسة" كريسب وكورنواي سنة  القاعات الدراسية وا

القاعات   ضيق  ويرتبط  الدراسي  ومردوده  التعلم  لعملية  النفسية  وط  الشر وعىل  للمتعلم  ي 
يقر ز الفب  الجانب  عىل  ذلك 

ي تعد  
ورة التعلم  واكتضاضها بالهيكلة المادية لغرفة الصف الدراسي وطريقة تنظيمهاالتر ز سب  ي تحسي 

من العمليات المهمة فز

ي غرفة الدرس أو المخبر ونوعية الكراسي أو المكاتب باإلضافة
الهيكل العام لغرفة الصف... ٍان الكثب   إىل    كوضعية األثاث فز

ي تنظيم غرفة الصف الدراسي خاصة عندما تكون مكتضة أين يصعب تنظيم عملية  
من المؤسسات تواجه صعوبات فز

 وس. الجل

ات المؤسسة4 ز ي الرفع   : .مرافق وتجهي 
 فز
 
ي هذا المجال بأن محيط المدرسة وفضائها يلعب دورا

بوية فز أظهرت البحوث البر

( "إن الفصول الدراسية هي الوحدة    Talton and Simpson 1987من مردودية التالميذ. يقول تالتون وسيمبسون )

، وطبيعة الف اتها    صول الدراسية تتأثر بشكل واضح من خالل تصميم المدرسةالهيكلية األساسية لنظامنا التعليمي ز وتجهب 

ها.  ي تم تسطب 
 واألهداف التر

ات بداخله،  ز ، والتجهب  ترتكز سياسة التعليم عىل عدة محاور من أهمها: البيئة التعليمية والمقصود بها المبتز المدرسي

ي هذه البيئة عدة معطيات تحقق الهدف من  
ي مجال  حيث يجب أن تتوافر فز

بية والتعليم ومواكبة التطوير الحاصل فز البر

ي سب  العملية 
ي تؤثر فز

تقنية وسائله، فرغم إنشاء مبان تعتبر حديثه من منظورها العام إال أنه يوجد بها بعض السلبيات التر

اتيجيات التعليم الحديثة؛ لعدم مواكبتها اس تخدام تقنيات  التعليمية وعدم تحقيق الهدف المنشود من وراء تطبيق اسبر

 السلبيات   اإليجابيات   حجم المدارس 

ة الحجم   المدارس صغب 
 

 بسالمة وأمن التلميذ االهتمام
 انخفاض مستوى العنف 

ز التلميذ  ارتفاع مستوى العالقة بي 
 اإلدارة و 

 الحي قرب المدارس لسكان  
بوي   ارتفاع المستوى التعليمي والبر

ي النفس
 ارتفاع الثقة فز

ي النشاطات
 . ارتفاع مشاركة التلميذ فز

%من الفراغات  50أكبر كلفة للطالب ) 
ي 
نشاء والتشغيل  اإل خدمات أساسية ( فز

 والصيانة عىل المدى البعيد   واإلدارة 
وجود قاعات دراسية ومعامل  

ات عادية ز  وتجهب 
) قابلية التقلص(تعتمد عىل   سكان الحي

 ضعف مستوى األنشطة الرياضية

ة الحجم   المدارس كبب 

أقل كلفة تعليم بالنسبة للتلميذ الواحد  
ي 50)

%من الفراغات خدمات أساسية (فز
والصيانة عىل   اإلدارةاإلنشاء والتشغيل و 

 المدى البعيد 
وجود قاعات دراسية ومعامل  

ات أعىل مستوى  ز  وتجهب 
 مستوى األنشطة الرياضية ارتفاع 

ز   التعتمد عىل سكان حي معي 

ي سالمة التلميذ 
 مشاكل متوقعة فز

 ارتفاع مستوى العنف 
ز التلميذ و   . اإلدارةضعف العالقات بي 

بوي   انخفاض المستوى التعليمي والبر
ي النفس 

 انخفاض الثقة فز
ي  
تقل نسبة مشاركة التلميذ فز

 النشاطات. 
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ي تشغيلها، وافتقار المبتز منذ  
ي مجال محدودية األماكن المخصصة لتلك التقنيات، أو القصور فز

التعليم المبتكرة، سواء فز

بوية   ونية والكهربائية ووسائل التواصل الحديثة األخرى، فمع استحداث العديد من األنشطة البر إنشائه للقنوات اإللكبر

نجد   الحديثة  إلقامة  والتعليمية  الالزمة  المعمارية  والفراغات  العنارص  تحتوي عىل  ال  المدرسية  ي 
المبانز تلك  معظم  أن 

 وتفعيل تلك األنشطة. 

للطالب  العلمي  والتحصيل  المدارس  ي 
فز الكمبيوتر  استخدام  ز  بي  العالقة  لكشف  أجريت  ي 

التر الدراسات  أظهرت 

 
 
ي تطغز غالبا

ز والرتابة التر عىل    وجود عالقة ٕايجابية خاصة فيما يتعلق بإثراء المعرفة عند التلميذ، والخروج به من الروتي 

 . سائل اإليضاحيةطرق التدريس ٕاىل التنوع والتجديد باستعمال الو 

ي سنة   بوية كدراسة هبز البر المؤسسة  ات  ز الدراسات حول مرافق وتجهب  أكدت  أن هناك   1976من جهة أخرى 

ي المواد العلمية
المتاحف، الكتب واستنتج أن نقص القاعات    ،كالمخابر   : ثالث عوامل مؤثرة عىل المرود الدراسي للتالميذ فز

 . وأدوات المخبر قد تعرقل تعلم التالميذ 

ي الوسط المدرسي مرآة تعكس واقع اجتم اعي  : . مؤشر السالمة واألمن داخل المحيط المدرسي 5
تشكل ظاهرة العنف فز

ز ش ريحة واس عة م ن أطف  ال الم  دارس ،غب  مبالغ فيه تطوره   درج  ةإىل   فقد أصبح العن ف الس مة الغالب ة عل ى العالق ات ب ي 

ي 
ز  إىل    من عنف لفظز وهذا ما شهدته بعض المدارس من خالل القضايا    حد القتل،إىل    التالميذ ليصل عنف جسدي بي 

ي مقتبل العمر. 
ي راح ضحيتها أطفال فز

 المسجلة و التر

بوية سلوك متأ ي تصوراته االجتماعية، لذا فيعتبر العنف لدى المراهق حسب الدراسات البر
بداء أي سلوك  إن  إصل فز

بوي أمام المراهق يزيد من ترسيخ مفهوم هذا التصور لديه، لذلك نهت جل  عنيف من طرف المعلم أو الفريق اإلدار  ي والبر

يعية المنظمة للحياة المدرسية عن السخرية من التالميذ أمام زمالئهم والتقليل من قيمتهم من   ز التشر الدراسات والقواني 

 (opcit،galandطرف مدرسيهم) 

ي الوسط المدر 
 العالقات اإلنسانية اإليجابية فز

 
   سي تؤدي دورا

 
ي حل الكثب  من  جوهريا
ي تواجه الفرد   فز

كظاهرة   المشكالت التر

ي الوسط المدرسي 
 . العنف فز

 

: اإلجراءات المنهجية للدراسة
ً
 ثانيا

ي مجال البحث حول فعالية وجودة المؤسسات التعليميةاإن إستخالص  
ي   لدراسات السابقة فز

أفادت الباحثة فز

نتهاجه هو اه البحوث عىل أن أنسب منهج يمكن النوع من الدراسات حيث أثمرت نتائج هذاختيار المنهج المناسب لهذا 

ي التحليىلي المرتكز عىل الدراسة الميدانية ودراسة حالة، 
بجمع بيانات معينة عن    تسمح  ألن هذه الطريقة  المنهج الوصقز

بوية ات م وحدات محددة وهي المؤسسات البر  . تعددةوالعمل عىل التحليل الشامل لمتغب 

بأنه ي 
الوصقز المنهج  محددة: يعرف  مشكلة  أو  ظاهرة  لوصف  المنظم  العلمي  والتفسب   التحليل  أشكال    "أحد 

 
 
مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة    ومعلومات  عن طريق جمع بيانات  وتصويرها كميا

 (. 1989مرص،ومناهجه  البحث العلمي تعريفه، خطواته، ، الدقيقة".)سهب  بدير 

ي 
ي تم وتندرج تحت المنهج الوصقز

ي البحث وتمثلت فيمايىلي اأنماط أخرى من الدراسات التر
 : عتمادها فز
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ات الكمية  : الدراسة اإلستكشافية  -1.1.2 للبعد التنظيمي للمؤسسات محل الدراسة المتمثلة    حيث تم تفحص المؤشر

ي 
بوية مساحة المؤسس  : فز بوي -طاقة استيعاب حجرات الدرس  -طاقة استيعاب المؤسسة -ة البر  . حجم الفوج البر

 : . وسائل جمع البيانات 3

ات النوعية اإلستبيان كوسيلة لجمع البياإىل    لجأت الباحثة   ستبيان وهو عىل شكلللجودة واال   نات وبناء المؤشر

ي 
قياس ردود واتجاهات إىل    وهو أسلوب يهدف  Likert( مستوح من طريقة    الأدري  ،غب  موافق  ،) موافق  سلم قياس ثالنر

ي نفس الخصائص الشخصية أو المهنية
كون فز ك    االهتمامعىل بعض المسائل ذات    وآراء مجموعة من األفراد يشبر المشبر

ز  ي مجال معي 
   ، Rensis Likertابتكره العالم األمريكي    ، فز

 
ة أكبر المقاييس االحصائية استخداما ي   ليكون بعد مدة قصب 
فز

بوية والبر النفسية  العلوم  ي 
فز المسحي  المنهج  عىل  تعتمد  ي 

التر الدراسات  يط  ). مجال  الزهب  ناظم  ليكرت  ،الل  مقياس 

ي استعماله
 2016،بغداد  ،واألخطاء الشائعة فز

ي    : المعالجة اإلحصائية  -4
 spss(Statisticalقامت الباحثة بتفري    غ وتحليل أداة القياس من خالل التحليل اإلحصان 

Package For The Social Sciencesوقد استخدمت األدوات اإلحصائية التالية ): 

ي   *2.4 عة المركزية و أكبر    يعتبر من أهم  : المتوسط الحسانر ز  امقاييس البز
 
ي النواحي التطبيقية و يعرف    ستخداما
 فز

 
  عموما

 
 
 . عىل عددها  عىل أنه مجموع القيم مقسوما

ي تضمنتها أداة الدراسةا
ي لتحديد إجابات مفردات العينة إتجاه عبارات المحاور التر  ، ستخدمنا المتوسط الحسانر

ي ترتيب العبارات
ي فز  . كما يفيد المتوسط الحسانر

المعياري3.4  االقيمة األكبر  :  *االنحراف 
 
ي    ستخداما

التشتت اإلحصان  لقياس مدى  ي 
التشتت اإلحصان  ز مقاييس  بي  من 

البحث أنه يدل عىل مدى    ، لمفردات عينة  ماأي  القيم ضمن  البيانات اإلحصائية فكلما  متداد مجاالت  بت  اجموعة  قبر

أكبر  أو  الواحد الصحيح  ب من 
تركزت اإلجابات وانخفض تشتتها و كلما اقبر ي ع  قيمته من الصفر كلما 

يعتز تركز    دممنه 

ي الصغب  إىل    عادة ما يرمز   . جابات وتشتتها اإل 
بيغي الموجب للتباين  σاإلنحراف المعياري بالحرف اإلغريقر  ، وهو الجدر البر

ات الدراسة انحراف المعياري للتعرف عىل مدى ويستخدم اال  نحراف إجابات مفردات العينة لكل عبارة من عبارات متغب 

 الرئيس ولكل محور من محاوره 

 لعينة الدراسة. وصف البيانات الشخصية * كما تم حساب النسب المئوية و التكرارات ل8.4

ي / العدد الكىلي *
ز العدد الجزن   100حيث تحسب النسبة المئوية بالعالقة بي 

ونقوم بدراستها للتعرف عىل خصائص    ، عينة البحث العلمي هي جزء من المجتمع األصىلي   : مجتمع و عينة البحث*  5

ي نحصل عليها للتعبب  عن المجتمع األصىلي ال بد أن تكون   ،المجتمع الذي سحبت منه هذه العينة
ولكي تصلح النتائج التر

 
ا
  العينة ممثلة للمجتمع تمثيل

 
 . صحيحا

ت عينة البحث بطريقة  ا ي تم تطبيق فيها االستبيان. ختب 
ي لواليات الوطن التر

 عشوائية، حيث تم اختيار عشوان 

 ليم الثانوي  شملت عينة البحث مديري التع
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 ستبيان المديرين: اعينة  5-1

 . يمثل عينة استبيان المديرين  (02الجدول رقم )

 . نجاز الباحثة عىل ضوء نتائج الدراسة الميدانيةإمن  : المصدر 

 

 

ي 
: الجانب الميدانز

ً
 ثالثا

بوية -4 ي والمرافق الير
ات جودة نمطية المبانز  . مؤشر

ات جودة نمطية 03الجدول رقم )  ي الثانويات محل الدراسة. ( وصف متغي  مؤشر
ز
ي ف

 المبانز

 العينة عدد الواليات عير الوطن  

ي طبق عليها االستبيان 
 التر

ي قامت باالجابة 
العينة التر

 عن االستبيان

 النسبة 

 %66 92 154 واليات 3

 العبارات
المتوسط  

ي   الحسانر
ي  االنحراف المعياري  الوزن النستر

ي المدرسية:: البعد االول
ات تتعلق بجودة المبانز  موافق 0.197 1.45 مؤشر

 موافق 0,544 1,47 مبتز الثانوية مشيد بطريقة هندسية متناسقة. 

بوية الوصول بطريقة تسهل  مبتز الثانوية مهيكل  إىل   عىل الجماعة البر

  مرافقه

1,37 
0,507 

 موافق

إىل  الثانوية مشيد بمادة عازلة للصوت تمنع وصول الضوضاء مبتز 

 المرافق البيداغوجية. 
1,88 0,465 

 محايد

 
 
 حالة مبتز الثانوية قديما

 
 موافق 0,485 1,37 . ، هشا

 موافق 0,485 1,63 جيدة.  حالة مبتز الثانوية

ي  
ي : البعد الثانز

ي نمطية المبانز
ز
ات تتعلق بالسالمة واألمن ف مؤشر

 . المدرسية
1,55 0,166 

 موافق

 موافق 0,422 1,23 . ذات حواجز أمنية الساللم( بالثانوية ، الممرات)

 موافق 0,494 1,33 تحتوي الثانوية عىل مخارج للنجدة. 

 محايد 0,513 1,61 اتجاهات مخارج النجدةتوجد بالثانوية ألواح ارشادية توضح  

 موافق 0,583 1,53 . األروقة تتسع لعدد كبب  من التالميذ دفعة واحدة

مهيأة لذوي االحتياجات   تحتوي مرافق المؤسسة عىل ممرات

 . الخاصة 
1,92 0,305 

 محايد

 موافق 0,565 1,50 أرضية الثانوية مغطاة بماد ة تمنع االنزالق 

 موافق 0,305 1,08 الثانوية عىل ساحة تستوعب عدد كبب  من التالميذ تتوفر  

 موافق 0,498 1,57 . أرضية ساحة الثانوية مهيأة للنشاطات الرياضية
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Spss المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عىل مخرجات برنامج 

 

ات جودة نمطية المتعلق ب  ت أبعاد المحور األولنالحظ من خالل الجدول أن فقرا- بوية جاءت  مؤشر ي والمرافق البر
المبانز

ي موافق عىل محتوى الفقرات جلها بوز  ز ن نستر ز التاليتي  ي محايد:  ماعدا الفقرتي   اللتان جاءتا بوزن نستر

ي    حتياجات الخاصةمهيأة لذوي اال   تحتوي مرافق المؤسسة عىل ممرات  -  وانحراف معياري يقدرب: 1,92بمتوسط حسانر

0,305 . 

ي  قاعة الرياضة مجهزة بوس  - وانحراف 1,79ائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة بمتوسط حسانر

 . 0,525 معياري يقدرب: 

ي مدرسية عىل مستوى التعليم
ز اال   الثانوي  وهذا يدل عىل عدم توفر مبانز يذ عتبار خصوصية التالمبالجزائر تأخذ بعي 

ز قاعة   ،حتياجات الخاصةذوي اال  حيث ال توجد مرافق تربوية لهؤالء التالميذ تتالءم واحتياجاتهم، كذلك بالنسبة لتجهب 

ات  ز الرياضة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياضية فإن معظم المديرين يؤكدون عدم وجود هذه التجهب 

ي الواقع. نشغاالت أساتذة مادة الرياا داخل الثانويات بالجزائر وهذا ما يطابق
 ضة فز

ي موافق  فإن كل العبارات األخرى جاءت بوزن نستر
ز ز العبارتي   . ماعدا هاتي 

بوية بالمؤسسة: البعد الثالث ات تتعلق بجودة المرافق الير  موافق 0,196 1,35 مؤشر

ي من التالميذ)
 موافق 0,370 1,13 تلميذ فمافوق( 25حجرات الدرس تتسع لعدد كافز

ي من التالميذ 
تلميذ 100) قاعة المطالعة بالمكتبة تتسع لعدد كافز

 فمافوق (. 
1,52 0,502 

 موافق

 موافق 0,577 1,59 المطعم يتسع لتالميذ جميع المستويات دفعة واحدة 

ورية لإلطعامالمطعم مجهز بكل الوسائل    محايد 0,552 1,38 الالزمة والرصز

 موافق 0,299 1,10 قاعة األساتذة تتسع لجميع أساتذة الثانوية دفعة واحدة 

 موافق 0,429 1,24 قاعة األساتذة مجهزة بتأثيث يجعل األستاذ يشعر باالرتياح

ن وجد كافية الحتضان التظاهرات العلمية  إطاقة استيعاب المدرج 

 والثقافية
1,47 0,544 

 موافق

ي من التالميذ لممارسة النشاطات 
قاعة الرياضة تتسع لعدد كافز

 الرياضية
1,51 0,602 

 موافق

قاعة الرياضة مجهزة بوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات  

 الرياضية المختلفة 
1,79 0,525 

 محايد

 موافق 0,272 1,05 . دورات المياه نظيفة

 موافق 0,350 1,14 المياه مهيأة بكل لوازم التنظيف. دورات 

 موافق 0,460 1,25 تحتوي دورات المياه عىل صهاري    ج)خزانات( للماء. 
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ي كىلي قدر ب  احيث حقق البعد الثالث أعىل مستوى   ما يؤكد 0,196بإنحراف معياري قدر ب  و  1,35تفاق بمتوسط حسانر

ز عىل محتوى فقرات البعد الثالث المتعلقة بجودة   ز األساتذة المدروسي  بوية بالمؤسسةاالتفاق الكبب  بي  اذ    المرافق الير

ي موافقة األساتذة عىل
 . 0لمعياري الذي جاء قريب من القيمةفقرات هذا البعد وهذا مايفشه االنحراف ا  ال يوجد تشتت فز

ي البعد  . دورات المياه نظيفة "الفقرة كما نالحظ أن كال من-
ي  قد حققت أعىل درجة موافقة فز وهذا يدل  1.05بمتوسط حسانر

ي دورات المياه متوفر عىل مستوى مؤسسات التعليم الثانوي. 
 عىل أن معيار النظافة فز

"أدنز مستوى موافقة بقيمة متوسط    المطعم يتسع لتالميذ جميع المستويات دفعة واحدة   كما حققت الفقرة"

ي  يقدر ب: 1,59ب     قدرتحسانر الفصل    0,577  وانحراف معياري  ي 
الباحثة فز اليها  ي توصلت 

التر النتائج  يؤكد  ما  وهذا 

يقية والتنظيمية لمؤسسات التعليم الثانوي حيث أن طاقة استيعاب المطعم أغلبها ال   الخامس ز أثناء وصف األبعاد الفب 

 تلميذ دفعة واحدة.  450 تتجاوز متوسط

ز    فنالحظ أنها قد حققت كلها   اإلنحراف المعياري لفقرات البعد االثالثإىل    لونظرنا أما    - ز    0,602-  0,272قيم ما بي  ما تبي 

ي كل الفقرات 
 . اتجاه عينة الدراسة نحو نفس الرأي فز

ي    ،رات البعد األول من المحور األولبالنسبة لفق-  ي الرتبة الثانية بعد البعد الثالث بمتوسط حسانر
والذي جاء فز

ي موافقة  ما يؤكد إتفاق العينة عىل محتوى الفقرات المكونة    0,197وانحراف معياري  1,54
له حيث ال يوجد تشتت فز

 . 0لمديرين عىل هذا البعد وهذا مايفشه االنحراف المعياري الذي جاء قريب من القيمة ا

ي تقول  فنالحظ أنها هي 
ي موافق ماعدا العبارة التالية التر الثانوية مشيد بمادة    مبتز : األخرى قد جاءت جلها بوزن نستر

حيث كانت استجابة أفراد العينة حول هذه العبارة محايدة    ،المرافق البيداغوجيةإىل    عازلة للصوت تمنع وصول الضوضاء 

ي يبلغ  0,465 وانحراف معياري يقدرب:  1,88بمتوسط حسانر

ي مؤسسات التعليم الثانوي ال    مايفش أن 
ي المدرسية فز

ستعمال  اتتوفر عىل معيار مهم للجودة وهي  نمطية المبانز

ي البناء 
 . مادة عازلة للصوت والضوضاء فز

العب متفاوتةماعدا هذه  موافقة  درجة  األخرى  العبارات  أعىل درجة    ،ارة القت  ز  التاليتي  ز  العبارتي  حيث سجلت 

الثالث وهي  البعد  ي 
الثانوية مهيكل بطريقة تسهل  : موافقة فز بوية الوصول   مبتز  البر الجماعة  بمتوسط    مرافقه،إىل    عىل 

ي قدر ب:  ز أفراد العينة حول هاته العبارة.  مايدل 0,507وانحراف معياري 1,37 حسانر ة بي   عىل درجة موافقة كبب 

ي  وانحراف معياري 1,37 : كذلك بالنسبة للعبارة حالة مبتز الثانوية قديما، هشا.فقد تحصلت عىل متوسط حسانر

ي الموافقة نحو نفس الرأي  مايدل0,485
 عىل اتجاه رأي المديرين فز
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 انستنتج من  
 
ي التعليم الثانوي عموما

ي المدرسية فز
ز أن المبانز ز السابقتي  مهيكلة بطريقة   ستجابة المديرين حول العبارتي 

ي المدرسية
بوية الوصول بسهولة لمرافقها وهذا مؤشر جيد لنمطية المبانز بينما يصف أفراد العينة   ،تسهل للجماعة البر

 
 
  المبتز بأنه قديما

 
ز  . وهشا ي وترميمها. إىل  شعة النظر إىل  ما يستدعي المسؤولي 

 هذه المبانز

ة حققت ف المرتبة األخب  ي 
الذي رتب فز ي 

الثانز العبارة  البعد  الثانوية عىل ساحة تستوعب عدد كبب  من يه  تتوفر 

ي   تفاق الكبب  للمديرين  ما يدل عىل اال   0,305 وبانحراف معياري قدر ب: 1.08التالميذ أعىل درجة موافقة بمتوسط حسانر

   ساحة مؤسسات التعليم الثانوي  وهذا يدل عىل أن مديرو الثانويات يرون أن  ،حول هذه العبارة
 
واسعة تستوعب    عموما

وبالتاىلي فان تقييم المديرين هو تقييم    ، عدد كبب  من التالميذ لكن هذا يخالف نتائج وصف المساحة الفعلية للثانويات

 نظري. 

للعبارة   البعد كانت  هذا  ي 
فز موافقة  درجة  بالوأدنز  ألواح  توجد  النجدة إثانوية  مخارج  اتجاهات  توضح  رشادية 

ي  ي الثا 0,513وانحراف معياري  1,61بمتوسط حسانر
نويات مما يثبت  مما يدل عىل عدم توفر هذه االرشادات واللوائح فز

ي هذا الجانب. 
 نقص الجودة فز
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 والمنـــــاخ المدرســــي العام.  ظـــــــروف التمــدرس مؤشـرات جـــودة -5

ات جودة المناخ المدرسي من الناحية الجمالية للمؤسسة.  وصف متغي   (06الجدول رقم )   مؤشر

 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عىل مخرجات برنامج  
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ي 
ات جودة    يتضح من خالل الجدول أن فقرات أبعاد المحور الثانز والمن     اخ    ظ       روف التم  درس   ج   ودة المتعلقة بمؤشر

ي موافق عىل محتوى الفقرات. أنها  . المدرس    ي العام  جاءت كلها بوزن نستر

ي كىلي قدر ب  حيث حقق البعد الخامس أعىل درجة موافقة - ما  0,201بانحراف معياري قدر ب  1,26بمتوسط حسانر

المتعلق بجودة  ايؤكد   الخامس  البعد  المديرين عىل محتوى فقرات  ز  بي  الكبب   المدرسي من حيث  تجاه االتفاق  المناخ 

ي موافقة األساتذة عىل هذا المحور وهذا مايفشه اإلنحراف المعياري  السائدة داخل المؤسسة  العالقات
و ال يوجد تشتت فز

ي مؤسسات التعليم الثانوي من العالقات السائدة مناخ  وهذا يدل عىل أن مناخ    . 0الذي جاء قريب من القيمة  
العمل فز

 جيد. 

الفقرة   حققت  باال   اإلدارةتناقش  حيث  التالميذ  ي مشاكل  حسانر بمتوسط  موافقة  درجة  أعىل  لهم    نصات 

 توجه المديرين نحو نفس الرأي بخصوص هذه الفقرة.  مايؤكد  0,179وانحراف معياري 1.03

ي تسيب  مما يدل عىل وجود 
بوية بالثانويات.  اإلدارةهناك أسلوب تشاركي فز )وهذا ماتوصلت اليه دراسة الباحثة  البر

ينةط ي دراسة ماجستب  حول تنظيم وهيكلة و  بوش صبر
بوية اإلدارة أداءفز  .( 2012سنة البر

ي تدعيم النشاطات الثقافية للمؤسسة والمشاركة فيها 
وأدنز درجة موافقة كانت للعبارة يساهم أولياء التالميذ فز

ي   ي اآلراء لدنو االنحراف المعياري    0,453وانحراف معياري  1,72بمتوسط حسانر
مما يدل عىل عدم وجود اختالف كبب  فز

ي تدعيم  . 0من الدرجة  
النشاطات الثقافية والفكرية داخل الثانويات ما يثبت غياب التواصل   بمعتز أن األولياء اليساهمون فز

ز األشة والمدرسة.   بي 

 

ي المرتبة الثانية بعد البعد الخامس البعد الثالث  - 
ز
ات جودة ظروف التمدرس من ناحية األمن    وجاء ف المتعلق بمؤشر

ي   0,131يقدر ب:  وانحراف معياري1,31والسالمة بمتوسط حسانر

رات أعىل درجة موافقة بمتوسط  دمخاطر المخ  من حمالت توعية حول  حيث حققت العبارة يستفيد التالميذ 

ي قدر ب:   . 0.228وانحراف معياري 1.05حسانر

ي وأدنز درجة موافقة للعب  . 0.536وانحراف معياري 1.60ارة سجل بالثانويات حاالت من العنف بمتوسط حسانر

تناول   بالثانوية  ينتشر  ي   المخدراتبينما سجلت عبارة  بمتوسط حسانر المديرين    2.04  درجة محايدة من طرف 

 . 0.51وانحراف معياري 

ات األمن والسالمة داخل الثانويات متوفرة حسب رأي المدير   وهذا يعتبر مؤشر جيد  ،يننستنتج أن مؤشر

المؤسسة الموضوع الحساس واضح ألنه يمس سمعة  ي هذا 
المديرين فز يبدو تحفظ  التقارير    لكن  لهم ألن كل  بالنسبة 

أنجزت حول موضوع ي 
التر تؤك  والدراسات  الدراسة  اد  العنف  به  أدلت  ما  بوية وهذا  البر المؤسسات  العنف داخل  نتشار 

ي أعطت أرقام مخيفة حول الظاهرة    2011الوطنية سنة  الوزارية
لدى    المخدراتتعاطي    نتشار ظاهرةكذلك بالنسبة ال والتر

 . ز  المراهقي 
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ي البعد الرابع    - 
ي المرتبة الثالثة يأنر

ز
ات جودة ظروف التمدرس من حيث البعد التنظيمي داخل الثانوية  ف المتعلق بمؤشر

ي   . 0.188.وانجراف معياري1.32الذي جاء بمتوسط حسانر

العبارة   ي 
فز سجلت  موافقة  درجة  ي أعىل  حسانر بمتوسط  الثانوية  داخل  انضباط  معياري   1,13  هناك  وانحراف 

0,398 . 

ي   ي )ة( متخصص)ة(.بمتوسط حسانر ي العبارة يسب  مكتبة الثانوية مكتتر
وانحراف 1,40وأدنز درجة موافقة سجلت فز

 . 0,493معياري 

عبارة   من  يو بينما سجلت  محايدة  درجة  بها  األمن  لتعزيز  مراقبة  ات  الثانوية كامب  داخل  العينة  طجد  أفراد  رف 

ي   . 0,361وانحراف معياري  1,85بمتوسط حسانر

ي الثانويات حسب المديرين وهذا يعتبر مؤشر جيد للجودةاهناك  نستنتج أن  
ي تسيب   ،نضباط فز

لكن هناك خلل فز

ي وصول التالميذ 
ي ذلك وهذا يطرح إشكال فز

إىل  المكتبات عىل مستوى التعليم الثانوي حيث اليوجد شخص متخصص فز

ات مراقبة تعزز   ي حققتها عبارة التوجد كامب 
المعلومة،كما ال يتوفر عامل تعزيز األمن داخل الثانويات لدرجة المحايدة التر

ي الجودة. األمن داخل الثانويا
 ت ويعتبر هذا مؤشر أساسي فز

 

ة    -  ي المرتبة ماقبل األخي 
ز
ي الذي جاء ف

يقية،  يعالج    والذي ثم بالنسبة للبعد الثانز ز ات جودة ظروف التمدرس الفب  مؤشر

ي   . 0,286وانحراف معياري 1,36حيث حقق هذا البعد متوسط حسانر

ز أفراد العينة الذي امايدل عىل   يبدو كبب  لدنو االنحراف المعياري من الصفر. تجاه درجة الموافقة بي 

العبارة حققت  ب:   حيث  يقدر  ي  حسانر بمتوسط  موافقة  درجة  أعىل  تدفئة  عىل  الدراسة  حجرات  تتوفر 

 . 0.283وانحراف معياري يقدر ب: 1,09

أسواق   ،الحديد   سكك ،وأدنز درجة موافقة للعبارة الثانوية بعيدة عن مواقع الضوضاء الخارجية)طرق الشيعة- 

ي  اتجاه آراء المديرين نحو نفس الرأي. نستنتج من    ما يدل عىل ضعف  2,316وانحراف معياري    1,61  (بمتوسط حسانر

ي أنه ال يوجد اتجاه كبب  لرأي المديرين نحو نفس الرأي 
ي البعد الثانز

 خالل ماتقدم فز

ي الثانويات متوفر لكن هناك ثانويات قريبة
 . مواقع الضوضاء  من وأن معيار التدفئة فز

ي   -  بمتوسط حسانر العينة  أفراد  الدرس عىل مكيفات هوائية درجة محايدة من  تتوفر حجرات  كما القت عبارة 

ي  1,86 ي يجتاز بها تلميذ    0.380ومتوسط حسانر
مما يدل عىل أن معيار التهوية بالمكيفات غب  متوفر رغم ظروف الحر التر

ي شهر جوان أو جويلية خاصة تالميذ الجنوب الجزائريالسنة الثالثة ثانوي امتحان شهادة البكا
ي تكون عادة فز

 . لوريا والتر

ي   حققها البعد األول من المحور   بينما أدنز درجة موافقة  - 
ات جودة المناخ المدرسي    المتعلق ب:   األساسي الثانز مؤشر

ي .من الناحية الجمالية للمؤسسة  0,309وانحراف معياري 1,40بمتوسط حسانر

ي    -  وانحراف   1.16حيث سجلت عبارة تظهر الثانوية عىل الدوام بشكل نظيف أعىل درجة موافقة بمتوسط حسانر

 . 0.400معياري 

 أدنز درجة موافقة حققتها العبارة يحيط مبتز الثانوي  - 
ا
اء تزيد منظر الثانوية جمال  ة بمساحات خرصز
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ي   0.524وانحراف معياري 1.52بمتوسط حسانر

 

احات الدراسة  : النتائج المستخلصة اقير

 قيمة مضافة
ا
ي يتوصل إليها الباحث عادة

ورة من التفكب  والتقصي    تحقق النتائج التر ي البحث العلمي وهي ثمرة سب 
فز

ي تسمح بتصنيف المعطيات وتبويبها وتحليل  
ها ومجموعة من االجراءات المنهجية واألدوات االحصائية التر النتائج وتفسب 

التوصل   تم  تطلعاتإوما  ي مستوى 
يكون فز أن  نأمل  الدراسة  ي هذه 

فز واالقتص  ليه  بية  بالبر ز  المهتمي  ز  بوي  الباحثي  البر اد 

ي الجزائر. 
 وصانغي السياسة فز

العينة  مكننا   -  خصائص  بالثانويات كالخصائص    تحليل  المتعلقة  ات  المؤشر بعض  قياس  من  الدراسة  محل 

يقية للمؤسسات ز ي ( إذ    حيث كشفنا عن  ،التنظيمية والفب  ي وشبه حرصز
ي ريقز ز )وسط حرصز توزي    ع موقع المؤسسات بي 

ي الوسط  
ي أن أغلبها يتوزع فز

ي مبانز
ي وهناك نقص فادح فز ي والشبه الحرصز ي ما يستدعي    الحرصز

ي الوسط الريقز
الثانويات فز

ي المناطق الريفية وخاصة المناطق النائية
وهذا مؤشر عن عدم فعالية    . اهتمام الدولة بتوسيع البتز التحتية للثانويات فز

المناطق الشبه إىل    ن انتقال تالميذ المناطق النائيةذ أإ  ث مبدأ االنصاف وتعميم التعليمالتعليم الثانوي بالجزائر من حي

ية من أجل الدراسة يشكل عتر  مادي لهم وألشهم ية أو الشبه حرصز  حرصز

 - 
 
ي بعد سنة    توجد نسبيا

ي المدرسية حيث أن أغلبها بتز
ي المبانز

ية السوداء   2000حداثة فز اذ    أي بعد سنوات العشر

ية ماقامت ببنائه خالل  15بنت الدولة خالل   هتمام الدولة بتطوير  اوهذا دليل عىل    . سنة من قبل  20  سنة بعد هذه العشر

بوية. لثانوي وترقيته وهذا ما يصادف اإل ا التعليم ي عرفتها المنظومة البر
 صالحات التر

جتماعية صعبة  اقتصادية و االمدارس جعلها تعيش ظروف  ما عانته الجزائر من سياسة التجهيل وحرق وهدم    - 

ي   1980غاية  إىل    حيث  ، ببناء المدارس خاصة الثانويات  االهتمامكانت عائق أمام تطوير التعليم و 
الواليات محل الدراسة    فز

ي إمكانية ضمان التعليم للجميع.  ثانوية فقط،  18بنت الجزائر 
 وهذا يعبر عن نقص كبب  فز

لها أثر كبب    -  ي المدرسية فهي 
عىل الصحة الجسدية والنفسية للتالميذ من حيث المادة    بالنسبة لنوعية المبانز

ي البناء 
ي بناء المدارس    ،المستعملة فز

 إتشكل خطر مؤكد عىل صحة التالميذ  حيث استعمال مادة األميونت فز
 
ما    ذ غالبا

حسب  مشطنة  المادة  هذه  تعتبر  حيث  صلب  والنصف  الجاهز  البناء  ي 
فز رقم    تستعمل  التنفيذي  /    104المرسوم 

ي القضاء عىل2006
وع واسع فز ي الجزائر معظمها   ،حيث اعتمد الجزائر مشر

ي الثانويات فز
ي الثانويات اذ أن مبانز

البناء الجاهز فز

 . ذات البناء الصلب

ضافية تفوق طاقة استيعابها الفعلية وبالتاىلي نستطيع القول  إات تتحمل طاقة استيعاب  ن الثانوينستنتج كذلك أ   - 

ي توزي    ع التالميذ وبالتاىلي حجم الثانويات والذي نقصد به العدد 
ي المؤسسة    أنه ال يراع الحجم المثاىلي فز

االجماىلي للتالميذ فز

 ال يراعي المعايب  الدولية. 

ي قد مهما كانت مساحة الفصول الدراسي  - 
ي هذه الدراسة ف  ة للثانويات التر

ن طاقة استيعاب أقسام إنكون أغفلناها فز

ي الثانويات محل الدراسة كافية الستيعاب عدد كبب  من التالميذ دفعة واحدة
 معايب  تصميم مبتز    ،الدراسة فز

لكن تبقر

ي يجب أن يراع بها الفراغات واإلضاءة والتهوية والفضاء الم
خصص لكل تلميذ من العوامل األساسية  الفصول الدراسية التر

ي جيد وهادئ وهذا يعتبر منفذ لبحوث أخرى
 . لنجاح العملية التعليمية وخلق مناخ صقز
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ي الثانويات محل الدراسة  متوسط- 
بوي فز ي الفوج  40غاية    إىل  يصل  حجم الفوج البر

حيث أن أكبر عدد من   تلميذ فز

ز   . تلميذ 35و31الثانويات متوسط حجم الفوج بها مابي 

بوي بها أقل من   تلميذ وممكن أن تكون هذه الثانويات حديثة    20وأقل عدد من الثانويات متوسط حجم الفوج البر

ي المناطق النائية من الواليات الثالث. 
 البناء أو فز

طاقة استيعاب المطاعم عىل مستوى التعليم الثانوي بالجزائر غب  كافية  نتيجة مفادها أن  إىل    تمكنا من الوصول  - 

ز األسباب   ي التنظيم النصف داخىلي وقد يكون هذا من بي 
الستيعاب عدد كبب  من التالميذ دفعة واحدة ما يشكل عتر  فز

ي جعلت نظام الدوام الواحد يفشل 
 التر

ات جودة المناح من الناحية الجمالية للم التعليم الثانوي وهذا ما   ؤسسة غب  متوفر عىل مستوىنستنتج أن مؤشر

 اتثبته  
ا
اء تزيدها جمال ي تقول أن مبتز الثانوية يحيط بمساحات خرصز

، بينما يبقر  نخفاض درجة الموافقة عىل العبارة التر

 عامل النظافة متوفر عىل مستوى الثانويات حسب ترصيحات المديرين. 

ال   -  توافق  بالجزائر  الثانويات  مساحتها معظم  حيث  من  الدولية  تزيد  حيث    معايب   الثانويات  من  عدد  أكبر  أن 

ي المرحلة  ، و ²م10000مساحته عن  
حسب المجلس األعىل للتعليم يجب أن ال تقل مساحة الموقع المؤسسة التعليمية فز

ي الجزائر إىل  توصلنا ومنه مبر مرب  ع.  3500عن  الثانوية
 . توافق المعايب  الدوليةنتيجة مفاده أن مساحة الثانويات فز

 -   
 
   أن مساحة الساحة بالثانوياتإىل    توصلنا أيضا

 
ي الجزائر ضيقة نسبيا

وهناك عدد معتبر من الثانويات لها ساحة    فز

 قة  ضي
 
   جدا

 
بتاتا توافق  المخصصة  ال  المساحة  تحدد  حيث  الدولية.  طالب  المعايب   من  ²م10ب:   لكل  عدد  أكبر  بينما 

ي مقابل عدد كبب  من  33.7ثانوية وبنسبة  31وذلك بمعدل    ²م1000اىل  ²م500الثانويات مساحة الساحة فيها من  
%، فز

ي بعض الثانويات ما يجعل الفضاء المخصص للتلميذ الواحد   1000أكبر من  إىل    التالميذ يصل
ي الساحة ضيق    تلميذ فز

فز

 
 
ي أن يكون مخصص للتلميذ داخل المؤسسة إىل  وقد يرجع ذلك ال يوافق المعايب  الدولية جدا

استغالل الفضاء الذي ينبغز

ي بناء مرافق أخرى كالسكنات الوظيفية
 . التعليمية فز

لها أثر كبب  عىل الصحة الجسدية والنفسية للتالميذ من حيث المادة    -  ي المدرسية فهي 
بالنسبة لنوعية المبانز

ي البناء 
ي بناء المدارس    ،المستعملة فز

 إتشكل خطر مؤكد عىل صحة التالميذ  حيث استعمال مادة األميونت فز
 
ما    ذ غالبا

ي البناء الجاهز والنصف صلب 
 ، 2006/  104المرسوم التنفيذي رقم  حيث تعتبر هذه المادة مشطنة حسبتستعمل فز

ي القضاء ع
وع واسع فز ي الثانويات  ىلحيث اعتمد الجزائر مشر

ي الجزائر معظمها ذات  إ البناء الجاهز فز
ي الثانويات فز

ذ أن مبانز

 . البناء الصلب

 

 فيما يخص نتائج محاور الدراسة حسب إجابات المديرين: -

بوية نتائج أبعاد المحور األساسي األول•  ي والمرافق الير
ات جودة نمطية المبانز  :المتعلق بمؤشر

التعليم  -  مدرسية عىل مستوى  ي 
توفر مبانز اال   الثانوي  عدم  ز  بعي  تأخذ  التالميذ بالجزائر  وي  ذ  عتبار خصوصية 

ز قاعة الرياضة    ،حتياجات الخاصةاال  حيث ال توجد مرافق تربوية لهؤالء التالميذ تتالءم واحتياجاتهم، كذلك بالنسبة لتجهب 

ات داخل   ية فإنبوسائل بيداغوجية حديثة لممارسة النشاطات الرياض  ز معظم المديرين يؤكدون عدم وجود هذه التجهب 

ي الواقع. اثانويات بالجزائر وهذا ما يطابق ال
 نشغاالت أساتذة مادة الرياضة فز
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 -   
 
ي التعليم الثانوي عموما

ي المدرسية فز
بوية الوصول بسهولة لمرافقها   المبانز مهيكلة بطريقة تسهل للجماعة البر

ي المدرسية
   ، وهذا مؤشر جيد لنمطية المبانز

 
   بينما يصف أفراد العينة المبتز بأنه قديما

 
ز . وهشا إىل    ما يستدعي المسؤولي 

ميمها. إىل  شعة النظر  انية لبر ز ي وتخصيص مب 
 هذه المبانز

 ساحة م  مديري الثانويات يرون أن - 
 
واسعة تستوعب عدد كبب  من التالميذ وهذا  ؤسسات التعليم الثانوي عموما

 يخالف نتائج المساحة الفعلية للثانويات وبالتاىلي تقييم المديرين هو نظري. 

الثا  -  ي 
فز واللوائح  اإلرشادات  توفر  اتجاهعدم  تحدد  ي 

التر ي هذا    نويات 
الجودة فز نقص  يثبت  مما  النجدة  مخارج 

 الجانب. 

 

ي •نتائج أبعاد 
 والمنـــاخ المدرســي العام.  ظـــــــروف التمــدرس المتعلق مؤشـرات جـــودة المحـــــور األساسي الثانز

ي المؤسسات من العالقات السائدة مناخ جيد  - 
 يؤكد مديرو الثانويات من خالل النتائج أن مناخ العمل فز

ي تسيب   مع
ي ماجستب   اإلدارة وجود أسلوب تشاركي فز

بوية بالثانويات )وهذا ماتوصلت اليه الباحثة فز  ( 2012البر

ي تدعيم النشاطات الثقافية والفكرية داخ  - 
ز األشة األولياء اليساهمون فز ل الثانويات ما يثبت غياب التواصل بي 

 والمدرسة. 

ات األمن والسالمة داخل الثانويات متوفرة حسب رأي المديرين -   وهذا يعتبر مؤشر جيد ،نستنتج أن مؤشر

ي هذا الموضوع ال
بالنسبة لهم ألن كل التقارير    حساس واضح ألنه يمس سمعة المؤسسةلكن يبدو تحفظ المديرين فز

أنجزت حول موضوعوالدراس ي 
التر بوية وه  ات  البر المؤسسات  العنف داخل  انتشار  تؤكد  الدراسة  العنف  به  أدلت  ما  ذا 

سنة  الوزارية   الظاهرة   2011الوطنية  حول  مخيفة  أرقام  أعطت  ي 
النتشار  والتر بالنسبة  الوسط    المخدراتكذلك  ي 

فز

 . المدرسي 

ي الثانويات حسب المديرين وهذا اهناك - 
ي تسيب  المكتبات   ،يعتبر مؤشر جيد للجودةنضباط فز

لكن هناك خلل فز

ي وصول التالميذ 
ي ذلك وهذا يطرح إشكال فز

  المعلومة،إىل    عىل مستوى التعليم الثانوي حيث اليوجد شخص متخصص فز

ات مراقبة ت ي حققتها عبارة التوجد كامب 
عزز األمن داخل  كما ال يتوفر عامل تعزيز األمن داخل الثانويات لدرجة المحايدة التر

ي المؤسسات أساسي للحكم عىل الجودة.  الثانويات ويعتبر 
فز  توفر هذا المؤشر

ي الثانويات متوفر،كما أن هناك ثانويات قريبة  - 
لكن معيار التهوية بالمكيفات   من مواقع الضوضاء،  معيار التدفئة فز

ي يجتاز 
ي شهر  ابها تلميذ السنة الثالثة ثانوي    غب  متوفر رغم ظروف الَحر التر

ي تكون عادة فز
متحان شهادة البكالوريا والتر

 . جوان أو جويلية خاصة تالميذ الجنوب الجزائري

ات جودة المناخ من الناحية الجمالية للمؤسسة غب  متوفر عىل مستوى  -  تثبته    مؤشر التعليم الثانوي وهذا ما 

 نخفاض درجة الموافقة عىل العبارة اا
ا
اء تزيدها جمال ي تقول أن مبتز الثانوية يحيط بمساحات خرصز

، بينما يبقر عامل لتر

 النظافة متوفر عىل مستوى الثانويات حسب ترصيحات المدريرين. 
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 مؤشــرات جـــودة الخـــــــــدمات الموجهـــــــــة للتالميـــــــــــذ.  : • فيما يخص نتائج أبعاد المحور الثالث

 -   
 
نظرا الثانوي  التعليم  للتالميذ متوفرة عىل مستوى مؤسسات  النفسية والبيداغوجية  المرافقة    جودة خدمات 

ي  ي المجال موافق واالنحراف المعياري الذي هو قريب من    لدرجة المتوسط الحسانر
ي هي فز

لكن خدمات المرافقة  ،  0التر

 
 
ما يكون  إبالمتبعة النفسية ألنه    النفسية والبيداغوجية يقوم بها مستشار التوجيه فقط الذي يعتبر غب  متخصص دائما

ي علم النفس ا
بوي أو علم اجتماع تربوية ونامختص فز  در لبر

 
ي علم النفس العيادي ا

 . ما يكون مختص فز

ي  نستطيع أن نقول أن مؤسسات    -
ي وذلك ألن عبارة يوجد مختص نفسانز

التعليم الثانوي ال تتوفر عىل منصب مختص نفسانز

ي وحدة الكشف والم
ي   تبعة تحصلت عىل أدنز درجة موافقةفز

ودرجة محايدة تحصلت عليها عبارة يتدخل المختص النفسانز

 
 
 لذين يعانون من صعوبات دراسية إذبهدف مساعدة التالميذ ا  دوما

 
تابعة النفسية يقوم بها مستشار التوجيه ن أعمال المإف  ا

ي 
. ،المدرس والمهتز ي

 وهذا غب  كافز

ها وهذا    -  فون عىل تسيب  ي يشر
معظم المديرين يؤكدون عىل عدم وجود وحدة كشف ومتابعة داخل الثانوية التر

ي إىل    راجع
ي كل مقاطعة وهذا يعتبر غب  كافز

ي تكون واحدة فز
 لتقريب الخدمة  طريقة توزي    ع وحدات الكشف والمتابعة التر

 . من التالميذ 

ي مؤسسات   الكشف والمتابعة  تقوم وحدات- 
الموجودة بالمقاطعة بحمالت تلقيح فقط يستفيد منها التالميذ فز

الثانوي وعدم وجود طبيب   بها أالتعليم  التغذية  . سنان  ي 
فز المديرين عىل عدم وجود طبيب ومختص  معظم  يؤكد  كما 

ي الخدمة الصحية داخل الثانويات بعةالمدرسية داخل وحدات الكشف والمتا
 . وهذا دليل عىل النقص الفادح فز

   هناك نسبة ضئيلة  - 
 
ي البكالوريا    ،من الثانويات تتوفر عىل النقل المدرسي   جدا

ز فز كما اليستفيد التالميذ المتفوقي 

 إىل    بتقدير عاىلي من منح
 
عىل خدمات متنوعه موجهة للتالميذ ويعتبر هذا    الخارج، ومنه نستنتج أن الثانويات ال تتوفر بتاتا

ي هذا الجانب
ي الجودة فز

 . نقص فز
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 : قائمــــــــــــة المراجـــــــــــــع بالعربيــــــــــــــــــة

 1الجزء،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،براهيم أنيسإ

بية . - 2005أحمد إبراهيم أحمد، سنة  ي منظور إداريالير
ز
 المقارنة ونظم التعليم ف

بية   مرص -اإلسكندرية -بنها جامعة الزقازيق –كلية البر

ي برامج التعليم العاىلي  ،2004،أبو دقة سناء إبراهيم
ز
ز نوعية التعليم ف  ، جامعة القدس رام هللا ،التقويم وعالقته بتحسي 

ي (، 2002الدرادكة مأمون، وطارق الشبىلي )
ز
 دار الكتب العلمية للنشر والتوزي    ع.  ،القاهرة ،المنظمات الحديثةالجودة ف

ي نقونقا،  رسالة  ي مؤسسات التعليم الثانوي بالكامرون ،2011الدكتور هبز
ي قياس الفعالية فز

 . العوامل المفشة فز

ي 
اتجاه التالميذ   ، تقييم فعالية مؤسسات التعليم الثانوي باستعمال مقياس 2015،رسالة دكتوراه للدكتورة عزيزة شعبانز

 . نحو المناخ المدرسي 

ينة، بوية اإلدارة  أداءهيكلة و  ،، تنظيم2012مذكرة ماجستب  للطالبة طبوش صبر  . دراسة ميدانية بوالية قسنطينة ، البر

، مذكرة ي
 تقييم فعالية مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر.  2000ماجستب  للطالبة عزيزة شعبانز

 تطبيقه إمكانية وعن الشاملة الجودة  إدارة مفهوم  عىل  الضوء تسليط : ، الجزائر 2012يزيد قادة مذكرة ماجستب  للطالب  

ي 
 التعليمية.  المؤسسات فز

ي 
بلعسلة  ،جميلة سليمانز الجامعية،  2017،فتيحة  ي 

المبانز ي 
ز
الجودة ف توفر معايي   المجلة    ،مدى  ي 

مقال مقدم للنشر فز

ي التعليم العاىلي 
 . العربية لضمان الجودة فز

ات المدرسية والزيارات الصفية ز ي ضيف هللا، التخظيظ للتجهب   ( 2004،أم القرى ،الحرنر

بية الوطنية خالل إ بية الوطنية 2013،سنة50نجازات قطاع البر  ،وزارة البر

ي المدرسيةاالعتبارات التصميمية والتخطيطية 
 . مجموعة األبحاث المدرسية ،للمبانز
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