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 إجرائي حبث
 من وجه نظر اهليئة اإلدارية والتدريسية والفنية جتويد األداء املدرسي

 يف مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني
 

 /عليمية منطقة رأس اخليمة الت –مدير مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني  :يوسف محمد الشحي الباحث : أ– 
 alshehhi30@hotmail.commail: -e دولة االمارات العربية املتحدة .وزارة الرتبية والتعليم . 

 منطقة رأس  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني  منسق التعليم والقيادة املدرسية .: حسين  حممد  الباحث : أ حممد
  husni.com@hotmail.com :mail-eوزارة الرتبية والتعليم . دولة االمارات العربية املتحدة .  –مة التعليمية اخلي
 منطقة رأس اخليمة  –مدرس جيولوجيا . مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني  : بسام محمد جازي/ الباحث : أ

 bassam_jazzi@yahoo.com :mail-eوزارة الرتبية والتعليم . دولة االمارات العربية املتحدة .  – التعليمية

 المقدمة :  
  ن خاللت ليم يف مدرستتنا   ونستعم متجزءاً مهماً يف تطوير وحتسني عملية التع  ثهذا البحعترب ي                            

التت   السنننة الرابعننةلتحقيتتق مبتتادع العمليتتة التعليميتتة ا ادشتتة  و املفتتاراة والت اعتتي النفتتس يف التقيتتيم امل سستت    وهتتذ  هتت  
مشننننروا اادتمنننناد لتطبيتتتتق تطلعتتتات ور    الثالثننننةوالستتتتنة    مشننننروا منننندارس ال نننندتطبتتتق شيهتتتتا مدرستتتتتنا تطلعتتتتات ور    

متتتت   مشننننروا  نانننام السنننناداو الدراسنننية وال  ننننو  المتحركنننةفتتتمي متتتتتزامن متتت  وب    (التقينننيم المدرسنننني) ااكننناديمي
االستمرار بتطبيق  تفريعات و أنظمة و مناهج وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة بتن س املعتايا الت  تعتمتدها ميت  متدارس وزارة 

 .يف دولة اإلمارات العرية املتحدة  الرتبية والتعليم 
  شإننتتاومتتن اناننتتا وحرعتتنا علتتم تعزيتتز التةذيتتة املرتتتدة والنقتتد التتذا  واملراجعتتة الذاتيتتة الفتتاملة والد يقتتة                             

حتتتديث  تتس  اجتتي وال نيتتة والتدريستتية وجهتتات النظتتر للهيالتتة االداريتتةجتويتتد ااداء املدرستتية متتن   و  التعتترع علتتم  ببحثنتتانطمتت  
ازيني يف جعي املدرسة  وحدة تقنيتة جذابتة    كلتل القتدرة علتم تعتديي خططهتا وبراتهتا   وتواجت  اإلدارة والتعليم يف املدرسة  املر 

وتستتتتوعل التةتتتاات والتحتتتديات ادتمعيتتتة بقتتتدرعا الذاتيتتتة  وتستتتعم  يف النهتتتوا مهنيتتتاً رستتتتو  العتتتاملني  تتتا   وتعتتتزز دورهتتتا يف 
 . أداءاعم من خالل حبوث ال عي ومفروعات التطوير املختل ةالبحث عن حلول للمفمالت التعليمية واإلدارية ال  تعوق 
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 دينة  البحث   : 
مت اختيار عينة الدراسة من خالل املدرسة اوحدة معاينة   يفمي 

 شراداً. 84أعضاء ا يالة اإلدارية والتدريسية وال نية يف املدرسة والبالغ عددهم 
 حدود منطقة البحث .: 
واحلاجتات لةتترا حتستتني  العناعتتر: حصتر الحندود المووننودية  -

 ااداء املدرس  .
 : مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني . الحدود المكانية  -
متتتتن العتتتتا   ااول :  ختتتتالل ال صتتتتي الدراستتتت  الحنننندود اليمانيننننة  -

 .  1121-1122الدراس  
 . توزيع أفراد دينة الدراسة  حسب الوظي ة( يووح 1جدو  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البحثمشكلة  : 
علتم شترتات لقد كتعت مدرسة الرمس للتعلتيم الثتانوي للبنتني منتذ شترتة  ويلتة و 

زمنيتتتتة متسلستتتتلة رتتتتد  واستتتت  متتتتن التحتتتتديث والتطتتتتوير التتتتذي وااتتتتل مرحلتتتتة 
التطتتتوير الرتبتتتوي يف دولتنتتتا الةاليتتتة     وشلتتتل متتتن ختتتالل ا تتترتااها  وتن يتتتذها 
للعديتد متتن املفتتاري  التنمويتتة والرتبويتتة الت  تن تتذها امل سستتات الو نيتتة والتتوزارة 

واملعرشتة ودشت  عةلتة التقتد  العلمت   واملنطقة التعليمية لةرا استتثمار التعلتيم 
 يف العملية التعليمية التعلمية .

أن   دارة مدرستتتتة التتتترمس وعلتتتتم لتلتتتتل أو تتتتات ال صتتتتول الدراستتتتية  واالعتتتتوا  
الدراسية السابقة واحلالية   تسعم دائما لبناء الطالل وعقي  خصيت  ودمج 

ق التدريستتتتتية التتتتتعلم اإللمتتتترتوج يف املتتتتنهج  وابتمتتتتار اشضتتتتي ااستتتتاليل والطتتتتر 
احلديثتتتة و ت عيتتتي ادارة املوا تتتل التعليميتتتة  الناجحتتتة للمعلمتتتني وحتتتتديث املبتتت  

تراثتتا يف تتتال تطتتوير  التت   تتملت املدرستت     وهاهتتا متتن احلاجتتات ااختتر 
 ااداء املدرس   وجتويد   وتقدم   .

بأمهيتة مووتوا البحتث  لةترا استتثمار وجتويتد أداء املدرستة  استفعارناومن  
  منا  ذ  الدراسة .مثي  لأل

 البحث :  سؤا 
 -يهدع البحث احلايل  و اإلجابة عن الس ال الرئيس  التايل :         

 يف مدرستتة التترمس للتعلتتيم الثتتانوي "  ايتتل نستتن متتن جتويتتد ااداء املدرستت  
 ؟ للبنني 

  وأهدافه البحثأهمية  : 
تم   املدرست  عتمد علم تعاون اشراد ادي يف ان  البحثتنب  أمهية 

تطوير ااداء املدرس   وزيادة شاعليتها را ي دي  و  حداث نقلتة نوعيتة يف  يف
 .  توايد جودة التعليم ورش  ا اءة املنتج التعليم 

 إلى تحقيق ما يلي :  البحثهدف يوفي هذا اإلطار 
رعد جوانل القوة والضعل  يف أداء عناعر املدرستة  .2

 يق تو عات ادتم  املدرس   منها بفمٍي عا    و خ ا ها يف حتق
حتليي منظومة لرجات العملية التعليمية ال  استندت  .1

 ليها االجتاهات احلديثة  يف حتسني أداء املدرسة   وزيادة شاعليتها 
 . وأبرز االنتقادات املنهةية املوجهة  ليها . 

ا تترتاجم تموعتتة متتن املوجهتتات اإلجرائيتتة لتحستتني أداء  .3
 خصوعية ادتم  املدرس  واحملل  والو ين .  املدرسة يف حدود

  البحثمنهج  : 
جلوانتتل  يف حتليلتت ستتيناريو املتتنهج الوعتت   علتتم   البحتتثعتمتتد يستتوع 

  ويف   منندارس ال ننندظننس سياسنننة القتتوة والضتتعل يف اداء املدرستتتة  يف 
رعتتتتد العال تتتتة بتتتتني شلتتتتل التحستتتتني وبتتتتني دورهتتتتا يف دعتتتتم اشتتتتراد ادتمتتتت  

 املدرس   وخارج  .
عتتن ةستتة  اجتاهتتات اجرائيتتة لتل تتة التوجتت   البحتتثقتتد كختته متتنهج ل

 -وااسلوب : 
يهتتتتم بالتةويتتتد العتتتا  اداء متتتدير املدرستتتة متتتن ختتتالل واجباتتتت  :  األو 

وعال ات  التعليمية م  ا يالة االدارية والتدريسية وال نية   واي ية  حتداث 
 .التةيا لألشضي داخي املدرسة 

جتويتد اداء ا يالتة االداريتة وواجباعتا وبنتاء عال تة   يتمراز حتول :الثانيو  
 . يبة م  ا يالة التدريسية 

يتمراتتتتتز حتتتتتول املبتتتتت  املدرستتتتت  وماليتتتتتة تصتتتتتميمة ومالئمتتتتت  :  والثالنننننث
 . ادتم  املدرس  اعضاء

 .يتمراز حول المتاب املدرس  وااتمال عناعر  :  والرابع 
 اخي ال صي واملدرسة يتمراز حول جتويد سلوك الطالل د: والخامس 

 
 
 
 

 الوظي ة العدد
 مدرسةمدير  ال 1
 مسادد مدير 1

منسق التعليم والقيادة   1
 التربوية

 اخت اصي تطوير تربوي 2
 أمين سر 2
 اخت اصي اجتمادي 2
 أمين مختبر 1
 امين  مكتبة 1

 هيئة تدريسية 38
 المجموا 48



  البحثإجراءاو خطواو و: 
 التالية: واالجراءات  سوع يتب  البحث اخلطوات

علم أشراد وتوزيعها  البحثاستبانة معدة اهداع تطبيق  .2
 عينة البحث.

 م  االستبانات وتصني ها وتر يمها . .1
 التحليي االحصائ  للبيانات واستخالص النتائج . .3
 . منا فة النتائج وت ساها .8
 تقدمي التوعيات واملقرتحات بناًء علم نتائج البحث .  .5

 تحليس النتائج : 
استتتتتخد  يف جتويتتتتد االستتتتتتمارة  ثتتتتالث أدوات  يتتتتاس " درجتتتتتة ابتتتتاة   درجتتتتتة 

 متوسطة   درجة  ليلة " . و د مت التحليي اما يل :
 : جتويد اداء مدير املدرسة :  تحليس نتائج ااتجاه ااو 

يعتتتة العال تتتة بتتتني أداء متتتدير املدرستتتة متتتن وجهتتتة نظتتتر يووتتت  هتتتذا االجتتتتا    ب
ا يالتتتة اإلداريتتتة والتدريستتتية وال نيتتتة . وتتحتتتدد  بيعتتتة هتتتذا ااداء  متتتن ختتتالل 
تعبتتا عضتتو ا يالتتة عتتن درجتتة مواشقتتت  علتتم العبتتارات التت  تعمتتس  بيعتتة هتتذا 
ااداء . بعتتته العبتتتارات كتتتت عتتتياهتها بطريقتتتة  بابيتتتة وااختتتر  ستتتلبية. مت 

قننوة األداء  وهنني: درجننة قليلننة  إلجابتتات وتتمن شالتتات تعتترب عتتن تقستتيم ا
 . شيما يل  أهم النتائج: متوسطة  كبيرة

 ن مي  أعضاء ا يالة اإلداريتة والتدريستية وال نيتة  أعطتوا  درجتة    .1
حيتاش  علتم هدوئتت  % علتم أن متدير املدرستتة 211متواشقتهم ) ابتاة جتتدا (  

يتعامتي بتاحرتا    -نظتا  واالنضتبا حيرص علم ال -يظهر محاسا يف العمي  -
يتتوشر التتدعم والتوجيتت   -يعمتتي  علتتم تتتوشا احتياجتتات املدرستتة  -ودنقرا يتتة 
 حيرص علم سالمة ونظاشة املدرسة  . -حيرص علم مسعة  املدرسة -للةمي  

 يحرص دلى التنمية المهنية للهيئة اإلدارية والتدريسية وال نينة .2
% متنهم درجتة 22شقتهم )ابتاة  ( وأن % من اعضتاء ا يالتة درجتة متوا48: 

 مواشقتهم )متوسطة ( .
% متتن اعضتاء ا يالتة درجتتة 48:  يتنابع تن ينذ المنننهج المدرسني .3

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .22مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتن اعضتتتاء 88:  يحنننافل دلنننى سنننةمة وناافنننة المدرسنننة  .4

 درجة مواشقتهم )متوسطة ( . % منهم6ا يالة درجة مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتن 84:  يشننننجع اات ننننا  بننننين المدرسننننة وولنننني األمننننر  .5

% متتتتنهم درجتتتتة متتتتواشقتهم 11اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة متتتتواشقتهم )ابتتتتاة  ( وأن 
 )متوسطة ( .

% متتن 88:  يحننرص دلننى التن يننذ ال عننا  ألدمننا  المدرسننة  .6
قتهم % متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواش6اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )ابتتتتتاة  ( وأن 

 )متوسطة ( .

:  والتدريسننية دلننى تحمننس المسننؤولية  اإلداريننةيشننجع الهيئننة  .7
% متتتتنهم درجتتتتة 6% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة متتتتواشقتهم )ابتتتتاة  ( وأن 88

 مواشقتهم )متوسطة ( .
عناعتتتتر ومستتتتتويات هتتتتذا االجتتتتتا   وهتتتت  يبتتتتني ( 1دول  ر تتتتم )جتتتت

 ثالثة عفر عنصراً.

 العبارات  
بدرجة  
 اباة

بدرجة 
 ةمتوسط

بدرجة 
  ليلة

   %211 حياش  علم هدوئ  2
   %211 يظهر محاسا يف العمي 1
   %211 حيرص علم النظا  واالنضبا  3
   %211 يتعامي باحرتا  ودنقرا ية 8

5 
حيرص علم التنمية املهنية للهيالة 

  %22 %48 اإلدارية والتدريسية وال نية

6 
يعمي  علم توشا احتياجات 

   %211 املدرسة

  %22 %48 يتاب  تن يذ املنهج املدرس  8

4 
حيرص علم سالمة ونظاشة 

 املدرسة
211%   

يفة  االتصال بني املدرسة  8
 وأولياء اامور

84% 11%  

   %211 يوشر الدعم والتوجي  للةمي  21
   %211 حيرص علم مسعة  املدرسة 22

21 
حيرص علم التن يذ ال عال 

  %6 %88 اعمال املدرسة

23 
يفة  ا يالة اإلدارية والتدريسية 
  %6 %88 وال نية علم حتمي املس ولية

 
تجويننند اداء الهيئنننة اإلدارينننة  فننني  :   تحلينننس نتنننائج ااتجننناه الثننناني

  : المدرسة
يووتتت  هتتتذا االجتتتتا    بيعتتتة العال تتتة بتتتني أداء ا يالتتتة اإلداريتتتة يف املدرستتتة متتتن 

دد  بيعتتة هتتذا ااداء  متتن ختتالل وجهتتة نظتتر ا يالتتة التدريستتية وال نيتتة . وتتحتت
تعبتتا عضتتو ا يالتتة عتتن درجتتة مواشقتتت  علتتم العبتتارات التت  تعمتتس  بيعتتة هتتذا 
ااداء . بعتتته العبتتتارات كتتتت عتتتياهتها بطريقتتتة  بابيتتتة وااختتتر  ستتتلبية. مت 

درجنننة قليلنننة  تقستتتيم اإلجابتتتات وتتتمن شالتتتات تعتتترب عتتتن  تتتوة ااداء  وهتتت : 
 : ئجأهم النتاشيما يل   متوسطة  كبيرة.

% متتن اعضتتاء ا يالتتة التدريستتية 211:  يتعنناملوم معنننا بنناحترام  .2
 وال نية  درجة مواشقتهم )اباة  (  .



% متتن اعضتتاء ا يالتتة 81:  يحرصننوم دلننى متابعننة  ننؤوننا المدرسننية  .1
 (.)متوسطة% منهم درجة مواشقتهم 14درجة مواشقتهم )اباة  ( وأن 

% متتن اعضتتاء 81:  يحرصننوم دلننى الناننام وااناننباس بالمدرسننة   .3
% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم 14ا يالتتتتتة درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )ابتتتتتاة  ( وأن 

 )متوسطة ( .
% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة 62:  يتواجنندوم أاننناء النندوام المدرسنني   .8

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .38مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 84:  ياهنننننروم حماسنننننا فننننني العمنننننس   .5

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .11تهم )اباة  ( وأن مواشق
% متتتتتتن اعضتتتتتتاء ا يالتتتتتتة درجتتتتتتة 43:  يحترمننننننوم أفكارنننننننا ومقترحاتنننننننا  .6

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .28مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتن اعضتاء ا يالتتة درجتتة 43:   يشناركوم فنني اانشننطة المدرسنية   .8

 درجة مواشقتهم )متوسطة ( .% منهم 28مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة 48:  يبنننندوم منامننننين فنننني ادمننننالهم    .4

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .22مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% من اعضاء ا يالتة درجتة 81:ملتيموم في تطبيق اللوائح واانامة   .8

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .14مواشقتهم )اباة  ( وأن 
عناعتتتر ومستتتتويات هتتتذا االجتتتتا   وهتتت   حتتتد  يبتتتني  ( 3اجلتتدول ر تتتم )
 عفر عنصراً.

 العبارات  
بدرجة  
 اباة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  ليلة

   %211 يتعاملون معنا باحرتا  2

1 
حيرعون علم متابعة   وننا 

 املدرسية
81% 14%  

3 
حيرعون علم النظا  واالنضبا  

 باملدرسة .
81% 14%  

8 
دون أثناء الدوا  املدرس  يتواج

. 
62% 38%  

  %11 %84 يظهرون محاسا يف  العمي . 5
  %28 %43 حيرتمون أشمارنا ومقرتحاتنا . 6
  %28 %43 يفاراون يف اانفطة املدرسية . 8
  %22 %48 يبدون منظمني يف أعما م . 4

8 
ملتزمون يف تطبيق اللوائ  
  %14 %81 واانظمة املدرسية .

   %211 رعون علم مسعة املدرسة .حي 21
  %11 %84 يت همون احتياجاتنا . 22

 
 

 
% متن اعضتاء ا يالتة درجتتة 211:  يحرصنوم دلنى سنمعة المدرسننة    .21

 مواشقتهم )اباة  ( .
% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة متتتتتواشقتهم 84:  يت همنننننوم احتياجاتننننننا   .22

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .11)اباة  ( وأن 
س نتنننائج ااتجننناه الثالنننث   : تجويننند المبننننى المدرسننني   فننني  تحليننن

 :  المدرسة
يوو  هذا االجتا    بيعة جتويد املب  املدرس   من وجهة نظر ا يالة اإلداريتة 
و التدريستتية وال نيتتة . وتتحتتدد  بيعتتة هتتذا التةويتتد  متتن ختتالل تعبتتا عضتتو 

هتذا ااداء . بعته  ا يالة عن درجة مواشقت  علم العبارات ال  تعمتس  بيعتة
العبارات كتت عتياهتها بطريقتة  بابيتة وااختر  ستلبية. مت تقستيم اإلجابتات 
ومن شالات تعرب عن  وة التةويد   وه : درجة  ليلة  متوسطة  اباة. شيمتا 

  يلي أهم النتائج:
% متتن اعضتتاء ا يالتتة التدريستتية 88متتال التصتتميم املعمتتاري للمدرستتة:  .2

% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم 6)ابتتتتتاة  ( وأن  وال نيتتتتتة  درجتتتتتة متتتتتواشقتهم
 )متوسطة ( .

% من اعضاء ا يالة درجتة 211مناسبة عدد ال صول لعدد الطالب .   .1
 مواشقتهم )اباة  ( .

% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 6تتتتتتواشر ستتتتتاحات خضتتتتتراء وحتتتتتدائق .:   .3
% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 56م )ابتتاة  ( وأن متتواشقته
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .34

% متتتتتتن اعضتتتتتتاء ا يالتتتتتتة درجتتتتتتة 48ا ايتتتتتتة عتتتتتتدد املتتتتتتداخي واملختتتتتتار   :  .8
 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .22مواشقتهم )اباة  ( وأن 

% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 48تتتتتتواشر ستتتتتاحات انتظتتتتتار الستتتتتيارات.:  .5
 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .22واشقتهم )اباة  ( وأن م

% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 56تتتتتتواشر مالعتتتتتل رياوتتتتتية م توحتتتتتة.:    .6
% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 14متتواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 

 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .26
ضاء ا يالتة % من اع48مالئمة ااثاث املستخد  يف  اعات التدريس:  .8

 (.تهم )متوسطة% منهم درجة مواشق22درجة مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 43تتتتتتواشر النظاشتتتتتة باملقصتتتتتل املدرستتتتت :  .4

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .28مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة 44تتتتتواشر املختتتتتتربات والتتتتتور  العلميتتتتتة .:  .8

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .21باة  ( وأن مواشقتهم )ا
% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم 43تتتواشر نظاشتتة دورات امليتتا  ..:  .21

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .28)اباة  ( وأن 
% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة 43تتتتتواشر احتيا تتتتات اامتتتتن والستتتتالمة .:  .22

 اشقتهم )متوسطة ( .% منهم درجة مو 28مواشقتهم )اباة  ( وأن 



% متتتتتتن اعضتتتتتتاء ا يالتتتتتتة درجتتتتتتة 81مالئمتتتتتتة ألتتتتتتوان املبتتتتتت  املدرستتتتتت  ..:  .21
 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .14مواشقتهم )اباة  ( وأن 

% من اعضتاء ا يالتة درجتة متواشقتهم 56عالحية املمي ات للتربيد ..:  .23
 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .88)اباة  ( وأن 

% متن اعضتاء ا يالتة درجتة متواشقتهم 88نة ملبت  املدرستة : ا اية الصتيا .28
 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .6)اباة  ( وأن 

% متن 211مد  حرص اإلدارة املدرسية علم نظاشتة وعتيانة املدرستة:  .25
 اعضاء ا يالة درجة مواشقتهم )اباة  ( . 

( عناعتتتتر ومستتتتتويات هتتتتذا االجتتتتتا   وهتتتت  8يبتتتتني اجلتتتتدول  ر تتتتم )
 ة عفر عنصراً.ةس

 العبارات  
بدرجة  
 اباة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  ليلة

2 
مال التصميم املعماري 

  %6 %88 للمدرسة .

1 
مناسبة عدد ال صول لعدد 

   %211 الطالب .

3 
تواشر ساحات خضراء وحدائق 

. 
6% 56% 34% 

  %22 %48 ا اية عدد املداخي واملخار  . 8

5 
رات تواشر ساحات انتظار السيا

. 48% 22%  

 %26 %14 %56 تواشر مالعل رياوية م توحة . 6

مالئمة ااثاث املستخد  يف  8
  اعات التدريس .

48% 22%  

تواشر النظاشة باملقصل املدرس   4
. 

43% 28%  

تواشر املختربات والور  العلمية  8
. 

44% 21%  

  %28 %43 تواشر نظاشة دورات امليا  . 21

22 
 ات اامن تواشر احتيا

 والسالمة .
43% 28%  

  %14 %81 مالئمة ألوان املب  املدرس  . 21
  %88 %56 عالحية املمي ات للتربيد . 23
  %6 %88 ا اية الصيانة ملب  املدرسة . 28

25 
مد  حرص اإلدارة املدرسية 
 علم نظاشة وعيانة املدرسة .

211%   

 
 

 :      ويد الكتاب المد رسيتحليس نتائج ااتجاه الرابع      : تج
يووتت  هتتذا االجتتتا    بيعتتة جتويتتد المتتتاب  املدرستت   متتن وجهتتة نظتتر ا يالتتة 
اإلدارية و التدريسية وال نيتة . وتتحتدد  بيعتة هتذا التةويتد  متن ختالل تعبتا 
عضو ا يالة عن درجة مواشقت  علم العبارات ال  تعمتس  بيعتة هتذا المتتاب 

ت عتياهتها بطريقتة  بابيتة وااختر  ستلبية. مت املدرس   . بعه العبارات كت
تقستتيم اإلجابتتات وتتمن شالتتات تعتترب عتتن  تتوة التةويتتد   وهتت : درجتتة  ليلتتة  

  فيما يلي أهم النتائج:متوسطة  اباة. 
% من اعضاء ا يالة التدريسية وال نية  درجة 43هالع المتاب:  .2

 ( .% منهم درجة مواشقتهم )متوسطة 28مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتتتتتن اعضتتتتتتاء ا يالتتتتتتة درجتتتتتتة 84 باعتتتتتتة المتتتتتتتاب بوجتتتتتت  عتتتتتتا  .: .   .1

 % منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( .11مواشقتهم )اباة  ( وأن 
% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم 62الصتتور واا تتمال والرستتو .:   .3

% 22% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )متوستتتتتطة ( وأن 14)ابتتتتتاة  ( وأن 
 ( .منهم درجة مواشقتهم ) ليلة 

% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 88ألتوان المتتتاب:  .8
% متتتتتتتتنهم درجتتتتتتتتة 6% متتتتتتتتنهم درجتتتتتتتتة متتتتتتتتواشقتهم )متوستتتتتتتتطة ( وأن 28

 مواشقتهم ) ليلة ( ..
% متتن اعضتتاء ا يالتتة 56حةتتم متتادة المتتتاب بالنستتبة للو تتت املتتتاجم.:  .5

 % منهم درجة متواشقتهم )متوستطة (14درجة مواشقتهم )اباة  ( وأن 
 .  % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة (26وأن 

% من اعضتاء ا يالتة درجتة 56ارتبا  مادة المتاب را سبق تدريس .:   .6
% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 14متتواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 

 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .26
% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة 62سالستتتة اللةتتتتة املمتتتتتوب  تتتتا المتتتتاب:  .8

% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 33شقتهم )ابتتاة  ( وأن متتوا
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( ..6

% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم )ابتتاة  ( 33 ريقتتة  تترجم املتتادة:  .4
% متتتنهم درجتتتة 28% متتنهم درجتتتة متتتواشقتهم )متوستتتطة ( وأن 51وأن 

 مواشقتهم ) ليلة ( . .
% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة 88لصتتعل.: تتتدر  املتتادة متتن الستتهي  و ا .8

% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 51متتواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( . .6

% من اعضاء ا يالة درجة متواشقتهم 62 ثارة مادة المتاب للت ما ..:  .21
% متنهم 6% منهم درجة مواشقتهم )متوسطة ( وأن 33)اباة  ( وأن 

 واشقتهم ) ليلة ( ..درجة م
% متن اعضتاء ا يالتة درجتة متواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 84تنتوا ااستاللة.:  .22

% متتتتتتتتنهم درجتتتتتتتتة 5% متتتتتتتتنهم درجتتتتتتتتة متتتتتتتتواشقتهم )متوستتتتتتتتطة ( وأن 28
 مواشقتهم ) ليلة ( ..



% متتتن اعضتتتاء ا يالتتتة درجتتتة متتتواشقتهم )ابتتتاة  ( وأن 43التتتتدريبات..:  .21
نهم درجتتتتتتتتة % متتتتتتتت6% متتتتتتتتنهم درجتتتتتتتتة متتتتتتتتواشقتهم )متوستتتتتتتتطة ( وأن 22

 مواشقتهم ) ليلة ( ..
% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم 51دليتي املصتتطلحات العلميتتة..:  .23

% 11% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )متوستتتتتطة ( وأن 14)ابتتتتتاة  ( وأن 
 منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( . .

% متتن اعضتتاء ا يالتتة درجتتة متتواشقتهم 88دليتتي املصتتطلحات العلميتتة :  .28
% 13هم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )متوستتتتتطة ( وأن % متتتتتن33)ابتتتتتاة  ( وأن 

 منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( . .
% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة درجتتتتة متتتتواشقتهم 62 ائمتتتتة المتتتتتل واملراجتتتت  .:  .25

% 22% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )متوستتتتتطة ( وأن 14)ابتتتتتاة  ( وأن 
 منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( ..

ا   وهت  ستتة عناعر ومستويات هذا االجتتيبني ( 5اجلدول  ر م )
 عفر عنصراً.

بدرجة  العباراو م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

  %28 %43 هالع المتاب 2
  %11 %84  باعة المتاب بوج  عا  . 1
 %22 %14 %62 الصور واا مال والرسو  . 3
 %6 %28 %88 ألوان المتاب . 8

5 
حةم مادة المتاب بالنسبة 

 %26 %56 %14 للو ت املتاجم .

6 
ارتبا  مادة المتاب را سبق 

 %26 %56 %14 تدريس  .

8 
سالسة اللةة املمتوب  ا 

 المتاب .
62% 33% 6% 

 %28 %51 %33  ريقة  رجم املادة . 4

8 
تدر  املادة من السهي  و 

 %6 %51 %88 الصعل .

 %6 %33 %62  ثارة مادة المتاب للت ما . 21
 %5 %28 %84 تنوا ااساللة . 22
 %6 %22 %43 لتدريبات .ا 21
 %11 %14 %51 دليي املصطلحات العلمية . 23

28 
تواشر مصادر  معلوماتية علم 
  بمة االنرتنت العاملية .

88% 33% 13% 

 %22 %14 %62  ائمة المتل واملراج  . 25
 %22 %14 %62  خرا  المتاب بوج  عا  .  26

 

درجتتتة متتتواشقتهم  % متتتن اعضتتتاء ا يالتتتة62 ختتترا  المتتتتاب بوجتتت  عتتتا  :  .26
% 22% متتتتتنهم درجتتتتتة متتتتتواشقتهم )متوستتتتتطة ( وأن 14)ابتتتتتاة  ( وأن 

 منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .
 :       ليس نتائج ااتجاه الخامس       : تجويد سلوك الطالبتح

يووتتت  هتتتذا االجتتتتا    بيعتتتة جتويتتتد ستتتتلوك الطالتتتل   متتتن وجهتتتة نظتتتر ا يالتتتتة 
تتحتدد  بيعتة هتذا التةويتد  متن ختالل تعبتا اإلدارية و التدريسية وال نيتة . و 

عضو ا يالة عن درجة مواشقت  علم العبتارات الت  تعمتس  بيعتة هتذا الستلوك  
. بعتته العبتتتارات كتتتت عتتتياهتها بطريقتتة  بابيتتتة وااختتتر  ستتتلبية. مت تقستتتيم 
اإلجابات ومن شالات تعرب عن  توة التةويتد   وهت : درجتة  ليلتة  متوستطة   

 : م النتائجفيما يلي أهاباة. 
% متتتتن اعضتتتتاء ا يالتتتتة التدريستتتتية وال نيتتتتة  6الصتتتتراج لةجابتتتتة عتتتتن الستتتت ال .:  .2

% متتنهم درجتتة متتواشقتهم )متوستتطة ( وأن 88درجتتة متتواشقتهم )ابتتاة  ( وأن 
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .51

% من اعضاء ا يالة درجة متواشقتهم )متوستطة  88تعمد  حداث شووم.: .   .1
 درجة مواشقتهم ) ليلة ( .% منهم 56( وأن 

% من اعضاء ا يالة درجة مواشقتهم )متوستطة  ( 38تعمد است زاز املعلم  .   .3
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .62وأن 

% متتتن اعضتتتتاء ا يالتتتة درجتتتة متتتتواشقتهم 88تعمتتتد استتتت زاز احتتتتد الطتتتالب  .   .8
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .56)متوسطة  ( وأن 

% من اعضتاء ا يالتة درجتة متواشقتهم 56الستماا للدرس  .  االنصراع عن ا .5
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .88)متوسطة  ( وأن 

% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة متتتتتواشقتهم 68التتتتتتأخر عتتتتتن حضتتتتتور التتتتتدرس :   .6
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .33)متوسطة  ( وأن 

ة درجتتتة متتتواشقتهم % متتتن اعضتتتاء ا يالتتت11ا تتتروب متتتن احلصتتتة الدراستتتية.: .   .8
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .84)متوسطة  ( وأن 

% من اعضاء ا يالة درجة مواشقتهم )متوسطة  22استخدا  العبارات النابية.   .4
 % منهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .48( وأن 

% متتتتتن اعضتتتتتاء ا يالتتتتتة درجتتتتتة متتتتتواشقتهم 11ا تتتتتروب متتتتتن احلصتتتتتة الدراستتتتتية :  .8
 نهم درجة مواشقتهم ) ليلة ( .% م84)متوسطة  ( وأن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عناعر ومستويات هذا االجتا   وه  تسعة عناعر.يبني ( 6اجلدول  ر م )

بدرجة  العبارات  
 اباة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  ليلة

 %51 %88 %6 الصراج لةجابة عن الس ال . 2
 %56 %88  تعمد  حداث شووم . 1
 %62 %38  تعمد است زاز املعلم . 3
 %56 %88  تعمد است زاز أحد الطالب . 8
 %88 %56  االنصراع عن االستماا للدرس . 5
 %33 %68  التأخر عن  حضور الدرس . 6
 %84 %11  ا روب من احلصة الدراسية . 8
 %48 %22  استخدا  العبارات النابية . 4
 %84 %11  عد  احرتا  الواجل للمعلم . 8

 
 :  اسئلة م توحة

علم ما ستبق متن حمتاوالت اجرائيتة لتحستني وجتويتد  االداء عالوة 
املدرس  يف مدرستنا    شقد مت  رجم تموعة من االساللة امل توحة علم اعضاء 
ا يالتتتة التدريستتتية   تتتدع ربتتتس  متتتا ستتتبق رتتتد  متتتا تتضتتتمن   االستتتتبيان   متتتن 

 دراسة حتليلية  وجناجم عملية التخطيس  ذ  الدراسة   . وه  اما يل  : 
 

  مننن وجهننة ناننرك مننا هنني األسننباب التنني تننؤدي بننالطةب إلننى
محنناو  الخننرو  دننن الناننام وااناننباس المدرسنني أو إحنندا  

 فووى بالمدرسة ؟ 

عتتتتد  تن يتتتتذ اللتتتتوائ  واانظمتتتتة اخلاعتتتتة بالستتتتلوك " الئحتتتتتة  .2
 الثواب و العقاب "  .

 اثرة ااعباء املواولة علم الطالل . .1

 املدرس  .  لة اانفطة الرتشيهية أثناء الدوا  .3

 املفااي االجتماعية املنزلية وااسرية . .8

 وعل داشعية التعلم . .5

 وعل التواعي بني ويل اامر واملدرسة . .6

 ايل تنم  سلوايات املوا نة وادتم  املدج لد   البل ؟ 

 ت عيي شعاليات اإلشاعة الصباحية . .2

توعيتتتتتة الطتتتتتالب و ر تتتتتادهم متتتتتن ختتتتتالل ت عيتتتتتي ااهتتتتتداع   .1
 ة وربطها بالدرس .الوجدانية للموا ن

 عمي مفاري  وأنفطة  ا عال ة بتعميق االنتماء الو ين . .3

   رااهم يف أنفطة تتمعية تنم  روجم املوا نة .  .8

 هرس القيم االبابية يف ن وس الطالب . .5

  مننا القننوانين التننني  تحكننم إدارتننن  ال نن ية  منننع طةبنن   فننني
 ؟   ف ل  الدراسي

حتتدة لمتتي م تتردة( عمتتي ستتةي مالحظتتة  ويتتي اةجتتي )درجتتة وا .2
 حبيث ي عي رصدا ية  وال ال صي .

 التعزيز املادي واملعنوي  للطالب امللتزمني .1
 التوعية املستمرة للطالب .  .3
 الواجبات الص ية واملنزلية بو تها احملدد . بإجنازااللتزا   .8
 ت عيي  الئحة الثواب والعقاب منذ اليو  ااول . .5
ستتتتتتت ال واحلتتتتتتتوار . " احتتتتتتترتا  رأي املتحتتتتتتتدث واالستتتتتتتتماا جيتتتتتتتدا لل .6

  خص واحد يتحدث والمي يسم  " . 

  ما ابرز أساليب  التدريسية التني تعتمندها فني تحقينق  أهنداف
 ؟  الدرس التعليمي

 التعليم التعاوج . .2

 التعلم الثنائ  .  .1

 العصل الذهين . .3

 ور  العمي . .8

 احلوار واملنا فة .  .5

 الطالل املعلم . .6

 التمثيي " الدراما "  .  .8

   . التعلم الذا .4

 التعلم باملفروا .  .8

 التعلم االلمرتوج .  .21

 االستقصاء .  .22

 



   هننس تحنننرص دلننى تننندريب طةبنن  دلنننى مهنناراو دقلينننة دلينننا
ترفع مستواهم التح يلي في ااختباراو الوطنية ؟ إذا كانن  
اإلجابنننة نعنننم. منننا ننننوا الت ذينننة الراجعنننة التننني تقننندمها لتعييننني 

 ؟  مهاراتهم

 نزلية  مهارية ختد  املادة .توزي  أوراق تدريبية ع ية وم .2

استةالل و ت املمتبة أثناء الدرس واجناز واتابتة  متا أعةبت   .1
 شيما  رأ. 

حتليتتتتتتي نتتتتتتتائج االمتحتتتتتتان متتتتتت   عتتتتتتداد أوراق عمتتتتتتي مناستتتتتتبة  .3
 للمواوي  ال  حتتا   و معاجلة .

 عقد اختبارات مهارية . .8

 

 

 ااقتراحاو ااجرائية :التوصياو و 
موعتتة متتن املوجهتتات اإلجرائيتتة التت  وعلتتم شلتتل   نمتتن ا تترتاجم ت

بتل أن تتبناهتا املدرستة  يف ستتبيي حتستني ادائهتا  وزيتتادة شاعليتهتا  امتا يلتت : 
ادتمت  احمللت  : ووت  تصتتور ر تيد ل مترة   امتة  تتبمات للتواعتي متا بتتني . 2

البيتتتت واملدرستتتة يتتتتم متتتن خال تتتا تبتتتادل املعتتتارع واخلتتتربات التطبيقيتتتة يف تتتتال 
 طالب  واباد اةليات املناسبة لذلل .حتسني مستو  ال

  -املبتتت  املدرستتت  : العمتتتي علتتتم تتتتوشا:  بتتترادات ميتتتا  تانيتتتة للطتتتالب " . 1
 انفاء هرشة للرتاث . –عالة رياوية مةلقة   -مسةد اداء الصالة 

المتاب املدرس  : أن يتواشق المتاب مت  مستتو  املرحلتة التعليميتة  و  ن . 3
الو نية بصورة ااترب لتد  الطتالب واحلاجتة   و تتوشا   حيرص علم هرس ا وية

 .تدريبات مهارية بنسبة اارب  
 
 
 

وأختتتتتااً .. شقتتتتتد  ن للمدرستتتتتة واعضتتتتتائها متتتتتن هيالتتتتتة اداريتتتتتة وشنيتتتتتة 
وتدريستتية و تتالب وتتمتت  حملتت   أن يت تتاعلون    وأن يواعتتلوا   تتوهم معتتاً   

ة   وبإنتتتتان عميتتتتق ورتتتتنهج علمتتتت  يف التعامتتتتي متتتت  مفتتتتمالت ااداء واملمارستتتت
 رنطق التةا وحتمية املناشسة ... 

 
 واهلل من وراء القصد      
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