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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 "مَا يَتَذَكََّرُ أُولُو الْأَلْبَابإِنَّ الََّذِينَ ال يَعْلَمُونَ وَ يَعْلَمُونَ  تَوِي الََّذِينَ لْ هَلْ يَسْق"
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 
 
 

 ويشمل:
 المقدمة 
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 المقدمة:

، حيث توليه الدول أهمية كبيرة ، لتأثير مخرجاتهه عله  اليوم أحد أهم قطاعات التنمية لميعد التعليم في عا
جميهههط قطاعهههات اانتههها  الثتهههافي وااجتمهههاعي وااقتلهههاد  ، وههميهههة التعلهههيم ودور  تهههم التركيههه  علههه  ك ههها ة 

 مدخالته ، وتحسين عملياته ، لضمان جودة مخرجاته وتحتيتها لما يلبو المجتمط إليه.

ك ايهههة مهههدخالت التعلهههيم نةهههرا للحالهههة  ضهههع تعلهههيم فهههي الهههيمن لديهههه العديهههد مهههن الم هههكالت المتمثلهههة فهههي وال
 عمليههاتسههلبا علهه  ضههع  ك هها ة هههد  المههدخالت ، اهمههر الههد  أثههر  إلهه ااقتلههادية العامههة للبلههد ، إضههافة 

لارت بعض المخرجات ، فضال عن المخرجات التي لم تعد تلبي احتياجات المجتمط ، بل و  التعليم المختل ة
المجتمعيهة ، اهمهر الهد  أدو بهو ارة التربيهة والتعلهيم عبئا اقتلاديا واجتماعيا ، يههدد ااقتلهاد الهوطني والتهيم 

علهيم وتمثهل دلهي فهي خمهت ااسهتراتيجيات التهي بنتهها الهو ارة تتبني التخطيط العمل ااستراتيجي لتطوير ال إل 
 في هدا اللدد.

مههن اهعبها  علهه  العمليههة التعليميههة ، وقههدمت العديههد مههن مههط المههدني فههي التخ يهه  منةمههات المجت وأسههمت
تههأتي فههي هههدا اللههدد حيههث سههاهمت فههي  للتنميههة البههرامو والتههدخالت المناسههبة ، ولعههل مسههاهمة م سسههة العههون

فهي نوعيهة تمويل العديد من الم هاريط التعليميهة ، بال هراكة ، مهط م سسهة طيبهة للتنميهة ، وقهدما أنمودجها رائعها 
 هد  البرامو وفي آلية تطبيتها في المدرسة اهمر الد  خلق ت اعال في الوسط التربو  مط هد  البرامو.

يعههد م ههرود الدراسههة الميدانيههة للواقههط التربههو  والتعليمههي فههي محافةههة حضههرموت أحههد هههد  النمههاد  الهامههة و 
ومحهههددة  الواقهههط بلهههورة واضهههحة ههههدا لهههدلر إطهههار تع يههه  ال هههراكة والتعهههاون بهههين الم سسهههتين والههد  يهههأتي فهههي 

وبنهها  خطههة اسههتراتيجية  افةههة فههي هههدا التطههاد الهههامودلههي مههن أجههل الوقههو  علهه  احتياجههات المح،  اهغههراض
طويلههة اهمههد لتنةههيم التههدخالت والتمههويالت الل مههة لتطههوير هههدا الواقههط بمهها يلبههي احتياجههات المجتمههط فههي هههد  

 المحافةة.

علههه   تهههط محافةهههة حضهههرموتوت، 1محافةهههات الهههيمن ااحهههدو والع هههرينوتعهههد محافةهههة حضهههرموت إحهههدو 
( كيلههو متههراي، وي ههكل سههكان المحافةههة مهها 497سههاحل البحههر العربههي، وتبعههد عههن العالههمة لههنعا  بحههدود  

                                                           
 قلةتم مؤخرا اعتماد جزيرة سقطرى كمحافظة مست 1
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، وتعهههههد أكبهههههر محافةهههههات 2( مديريهههههة52( مهههههن أجمهههههالي سهههههكان الجمهوريهههههة، وعهههههدد مهههههديريتها  %2.5نسهههههبته  
 3.امكال مرك  المحافةة، وأهم مدنها سيئون، ال حر، تريم و بالجمهورية مساحة. ومدينة الم

حضهرموت الهواد  ، وفي المحافةهة مكتبهان للتربيهة والتعلهيم ، أحهدهما فهي حضهرموت السهاحل وا خهر فهي 
تنضهو  للتربية والتعليم في مهديرياتها المختل هة ، إدارة  03، كما تحتو  عل  4عام يرأت كل واحد منهما مدير

( مدرسهة 00ت بهدون مبنه  ، و ( مدار 03( مدرسة حكومية ، منها  405( مدرسة منها  462ا  تحت إدارته
 .5أهلية

إن العمههل فههي التطههاد التعليمههي  ههاق وطويههل المراحههل إا أنههه حههين يههرتبط هههدا العمههل بمسههتتبل أجيالنهها فهه ن 
ههه ي أبنائنههها ، وفهههي وطننههها مهههل ال رحهههة إا حهههين نهههرو ثمهههرة جهودنههها فهههتر ، وا تكالم هههتة تعسهههتعدر والمراحهههل تتلع

 ومجتمعنا.

 :الهدف العام للدراسة
دراسههة ميدانيههة للواقههط التربههو  والتعليمههي فههي محافةههة حضههرموت فههي م سسههاته التربويههة الرسههمية التابعههة تن يههد 

لهو ارة التربيهة والتعلهيم ، مههن خهالل أدوات بحثيهة ، للخههرو  بنتهائو وتولهيات تسهاعد م سسههة العهون فهي وضههط 
 وفق قدراتها وأهدافها التمويلية. تطويرية لهدا الواقط ، استراتيجية
 :الخاصة بالدراسة األهداف
 إعداد أدوات مسح ميدانية لدراسة الواقط التربو  والتعليمي في محافةة حضرموت. .0
 تن يد دراسة ميدانية لتتييم اهدا  التربو  والتعليمي في محافةة حضرموت. .5
 .الخالة بالواقط التربو  والتعليمي حديد ال جواتالخالة بالدراسة وتتحليل النتائو  .0
 إعداد قائمة بالبرامو والم اريط المتترح التدخل فيها لغرض التطوير التربو . .7

جراءات تنفيذ الدراسة  :طريقة وا 

جرا ات التي اتبعت في ااو ها، واهدوات المستخدمة فيها، تضمن هدا الج   ول اي لمجتمط الدراسة وعينتي
 يتضمن عرضا  هدوات والتأكد من لالحيتها. وول اي لإلجرا ات التي اتخدت في تن يدها. كما بنا  تلي ا

 ات واستخالص النتائو.البيانالتي تم استخدامها في تحليل  حلائيةللوسائل والطرق اا

 مجتمع الدراسة:

                                                           
 فيها مديريتي جزيرة سقطرىليس  2
 اليمن -المصدر: المركز الوطني للمعلومات  3
 مدير عام مكتب الساحل بدرجة وكيل وزارة 4
 ، وزارة التربية والتعليم6111انظر نتائج المسح الميداني  5
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– مستتلتين مثلت محافةة حضرموت مجتمط هد  الدراسة، وكون المحافةة مكونة من منطتتين تعليميتين
ا مكتر تربية ما الواد  واللحرا  ومرك ها سيئون والساحل ومرك ها المكال ولكل منهمعن بعضه -إداريا

دارات تربيةمجتمط الدراسة من مكتبي تربية المكال وسيئون، و تكّون  ،مستتل عن ا خر المديريات، وجميط  ا 
 المجتمعات الثالث:مدارت المحافةة الحكومية. وفيما يلي ول  موج  لكل من هد  

مكتر التربية ( مكتر هما: 5  الرئيسية العليا بالمحافةة: تأل  هدا المجتمط من إدارات التربيةمجتمط  .0
 .ومكتر التربية والتعليم بالمكال ،والتعليم بسيئون

 التربية بالمديريات: إداراتمجتمط  .5
 إدارات( مديرية، وجميط 06 التربية في مديريات الواد   سيئون( وعددها  إداراتتكون من جميط 

( مكتباي في 52  إدارات التربية( مديرية ليلبح عدد 05التربية في مديريات الساحل  المكال( وعددها  
 ( مديرية.52 

بأنواعها ومراحلها المختل ة في محافةة  فتط ن من جميط المدارت الحكوميةوتكوّ  مجتمط المدارت: .0
 ( مدرسة.405حضرموت وعددها  

 راسة:عينة الد

هور كهل خالهية مهن خلائلهه فيهها ةل ات المجتمط وتتساوو احتماات  حت  تمثل عينة الدراسة جميط
مكونههة مههن مكتبههي التربيههة  (عينههة عنتوديههة لتلههبح لههورة لههادقة للمجتمههط فههي جميههط خوالههه، فتههد اختيههرت 

( 2، وثمههان  6مكههال(( مههديريات فههي السههاحل  ال6( مديريههة، سههت  07( إدارة فههي  07بسههيئون والمكههال، ومههن  
( لكهل منهمها. وقهد روعهي فهي اختيارهها متغيهر الموقهط %23مديريات فهي الهواد  واللهحرا   سهيئون( وبنسهبة  

حيهههث اختيهههرت مهههن الهههواد  واللهههحرا  والوسهههط فهههي سهههيئون، واختيهههرت مهههن السهههاحل ال هههرقي والسهههاحل الغربهههي 
 الحالههة الحضههرية، والمرحلههة، والجههنت،  والههداخل والوسههط فههي المكههال. كمهها روعيههت متغيههرات الدراسههة اهخههرو

خهدت بعهين ااعتبهار عنهد اختيهار عينهة المهدارت. فهتم اختيارهها بدقهة وعنايهة فائتهة وبنسهر متسهاوية أوال ترة(، و 
مجتمهههط مهههن  %53درسههة بنسهههبة م 7(69مههن اهعهههداد الحتيتيهههة لههها، وبالتهههالي فتهههد تكونهههت عينههة الدراسهههة مهههن  

 .ول  أ(انةر الجد المديريات المبحوثة،
 
 
 
 

                                                           
 لمكال لتمثيل الجزء الشرقي من مديريات المكالتم تغيير مديرية يبعث في العينة إلى الديس الشرقية بمدارسها بطلب من مكتب التربية ا 6
 28لم ترفع نتائج مدرسة واحدة بعد المسح وبالتالي كان إجمالي العينة  7



11 
 

131  

 

11 
 

11 
 

11 

 جدول يوضح فيه عينة )عدد وحالة وجنس ونوع وفترة العمل( في مدارس حضرموت 

 

 العينة للوادي والصحراء

 المديرية م
 المجتمع

 المجموع ريف حضر
 المجموع الكلي حسب الجنس ثانوي اساسي

 صباحي
 صباحي/
 مسائي

 المجموع
 المجموع مختلط بنات بنين المجموع مختلط بنات نينب المجموع مختلط بنات بنين المجموع ريف حضر 

 10   10 10 3 4 3 2 1 1   8 2 3 3 10 4 6 50 26 24 سيئون 1

 9   9 9 2 3 4 3 1 1 1 6 1 2 3 9 6 3 46 30 16 تريم 2

 5   5 5 1 2 2 2   1 1 3 1 1 1 5 4 1 27 23 4 شبام 3

 4   4 4 0 2 2 2   1 1 2   1 1 4 3 1 23 17 6 ساه 4

 3   3 3 3 0 0 1 1     2 2     3 2 1 12 9 3 حريضة 5

 2   2 2 2 0 0 0       2 2     2 2   8 7 1 العبر 6

 1   1 1 1 0 0 0       1 1     1 1   6 3 3 ثمود 7

 1   1 1 1 0 0 0       1 1     1 1   5 5   زمنج ومنوخ 8

 35   35 35 13 11 11 10 3 4 3 25 10 7 8 35 23 12 177 120 57 المجموع

 177 2 175 177 78 45 54 22       154       177 120 57       المجتمع

 19.77401   20 19.8 16.7 24.4 20.4 45.4545       16.233766       19.77401 19.17 21.053       النسبة %

               اساسي / ثانوي العينة للساحل

 6 4 2 6 3 2 1 2 1 1   4 2 1 1 6   6 49 15 34 مدينة المكال 1

 4 1 3 4 2 1 1 2 1 1   2 1   1 4 3 1 16 14 2 بروم ميفع 2

 6   6 6 3 1 2 2   1 1 4 3   1 6 4 2 0     اديس الشرقية 3

 7 2 5 7 4 1 2 2   1 1 5 4   1 7 4 3 36 20 16 الشحر 4

 3   3 3 1 1 1 0       3 1 1 1 3 3   17 17   غيل بن يمين 5

 8 0 8 8 6 2 0 2 1 1   6 5 1   8 8 0 30 30 0 دوعن 6

 34 7 27 34 19 8 7 10 3 5 2 24 16 3 5 34 22 12 148 96 52 المجموع

 181 39 142 181 117 23 41 24       157       181           المجتمع

 18.78453 17.949 19.01 18.7845 16.239 34.78 17.0732 41.6667       15.286624       18.78453           النسبة %

                                         العينة مجتمعة

 69 7 62 69 32 19 18 20 6 9 5 49 26 10 13 69 45 24 325 216 109 المجموع
 358 41 317 358 195 68 95 46       311       358           المجتمع
 19.27 17.07 19.56 19.27 16.41 27.94 18.95 43.48       15.76       19.27           ة %النسب
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 أدوات الدراسة:

نةراي ل مولية الدراسة وتعدد مجتمعها و ملادر البيانات المطلوبة، وتعدد المتغيرات واختالفها فتد ت رعت 
البينات في هد  الدراسة  لجمط فتد استخدمتاهدوات ولن ت بحسر تلي المادة المطلور جمعها، وبالتالي 

( أدوات، اعتمد في إعدادها عل  البحوث والدراسات السابتة في مجال تتويم الواقط التربو  والتعليمي 0 
الكتر واهدوات اللادرة عن و ارة التربية والتعليم اليمنية وعل  وجه اللوائح و والمتمثل بما ورد في 

لبحوث والتطوير التربو  اليمني، كما اعتمد عل  أفكار دو  الخبرات ما لدر عن مرك  او  ،الخلوص
وقد لممت اهدوات بحيث تناولت العنالر الواردة في والك ايات في مجال تتويم الواقط التربو  الميداني، 

 روف ملت اسئلة مبا رة م توحة ومغلتة وفترات دات تدريو ثالثي وأخال روط المرجعية للدراسة الميدانية، 
  حيث  ملت ثالث أدوات هي: ،دات تدريو رباعي من نود ليكرت

ات البيانمكتبي التربية بمنطتتي الساحل، والواد  واللحرا . و ملت بعد  وهي أداة تتييم (:1األداة رقم )
ه والتوو الب رية المطلوبة والحالية والعج  وال يادة، أقسامالعامة عن المكتر والهيكل اادار  واداراته و 

 يانات العاملين في مكتر المدير العام وفاعلية المكتر وابر  المعيتات فيه، ثم: وب
  بيانات العاملين:  ملت ااسم والجنت والعمر والم هل وتأريخه والتخلص والعمل الحالي والعمل

 كمدرر ومتدرر والمالحةات. فيها السابق والدورات التي  اري
  يد.تنفر ودرجة ال اعلية والاوالتو  المجااتفاعلية اادارة: و ملت  
 .أبر  المعيتات 

 ية:ت اودلي لإلدارات 
 إدارة النةم والمعلومات. .0
 بموجهي المحافةة. إحلائيةفي هد  اادارة  أضي إدارة التوجيه التربو : و  .5
 إدارة الجودة. .0
وعدد في هد  اادارة بيانات التدرير بالمحافةة من حيث المجال  أضي إدارة التأهيل والتدرير: و  .7

 المدربين والمدربات وبيانات عنهم والدورات التدريبية المن دة.
بأنواد الوسائل المو عة عل  مستوو المديرية  إحلائيةفيها  أضي إدارة التجهي ات والوسائل التعليمية: و  .2

 والمدرسة والمادة وعدد المختبرات والوسائل في جدول واحد.
 إدارة اهن طة المدرسية. .6
 .لثانو اإدارة التعليم  .4
 .اهساسيإدارة التعليم  .2
 إدارة الل و  اهولية ورياض اهط ال. .9

 والخاص. التعليم اههليإدارة  .03
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 إدارة تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية. .00
 إدارة التربية ال املة. .05
 إدارة تح ية الترآن الكريم. .00
 إدارة الموارد الب رية. .07
 إدارة ال ئون المالية. .02
 إدارة ااختبارات. .06
 لرقابة والت تيش.إدارة ا .04
بالمديريات وحالة المدارت فيها  سليمة، مرممة،  إحلائيةفي هد  اادارة  أضي إدارة الم اريط: و  .02

 ترميم، متعثرة(. إل بحاجة 
 إدارة ااعالم والن ر التربو . .09
 إدارة التخطيط وااحلا . .53
 إدارة ال ئون التانونية. .50

مات عامة والهيكل اادار  للمكتر ومكتر المدير العام وبالتالي تكونت اهداة بلورتها اهولية من معلو 
 ( إدارة.50إحدو وع رون  

ات العامة عن المكتر والهيكل البيانبالمديريات. و ملت بعد  إدارات التربيةوهي أداة تتييم  (:2األداة رقم )
كتر المدير وفاعلية ين في مه والتوو الب رية المطلوبة والحالية والعج  وال يادة وبيانات العاملأقساماادار  و 

 المعيتات فيه، ثم:  المكتر وابر 
  بيانات العاملين:  ملت ااسم والجنت والعمر والم هل وتأريخه والتخلص والعمل الحالي والعمل

 كمدرر ومتدرر والمالحةات.فيها السابق والدورات التي  اري 
  يد.لتنال اعلية وافر ودرجة اوالتو  المجااتفاعلية التسم: و ملت  
 .أبر  المعيتات 

 ية:تا  قسامودلي لأل
 قسم النةم والمعلومات. .0
 بموجهي المديرية. إحلائيةفي هدا التسم  أضي قسم التوجيه التربو : و  .5
 قسم الجودة. .0
في هدا التسم بيانات التدرير بالمديرية من حيث المجال وعدد المدربين  أضي قسم التأهيل والتدرير: و  .7

 نهم والدورات التدريبية المن دة.والمدربات وبيانات ع
بأنواد الوسائل المو عة عل  مستوو المدرسة والمادة وعدد  إحلائيةفيه  أضي الوسائل التعليمية: و قسم  .2

 المختبرات والوسائل في جدول واحد.
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 قسم اهن طة المدرسية. .6
 .الثانو قسم التعليم  .4
 .اهساسيقسم التعليم  .2
 .قسم الل و  اهولية ورياض اهط ال .9

 والخاص. التعليم اههليقسم  .03
 قسم تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية. .00
 قسم التربية ال املة. .05
 قسم تح ية الترآن الكريم. .00
 قسم الموارد الب رية. .07
 قسم ال ئون المالية. .02
 قسم ااختبارات. .06
 قسم الرقابة والت تيش. .04
ها  سليمة، مرممة، بحاجة تآابمدارت المديرية حسر ح إحلائيةفي هدا التسم  أضي قسم الم اريط: و  .02

 ترميم، متعثرة(. إل 
 قسم ااعالم والن ر التربو . .09
 قسم التخطيط وااحلا . .53
 قسم ال ئون التانونية. .50

وبالتالي تكونت اهداة بلورتها اهولية من معلومات عامة والهيكل اادار  للمكتر ومكتر المدير واحد 
 ( قسم.50وع رون  
 هي: مجااتو ملت بعد استكمال المعلومات العامة عن المدرسة ستة  ،لمدرسةوهي أداة ا (:3األداة رقم )

 ، و مل:أواي: مجال البيئة المدرسية
 العاملون في المدرسة. .0
 فترات. (4 الطلبة والنسر المتعلتة بهم: وخلص له جدول من  إحلائية .5
 .فترات (9 ابور اللباح تكون من ط .0
 ( فترة.56لمدرسية وتكونت من  بأعضا  هيئة التدريت والكتر ا إحلائية .7
 ( فترة.09بدليل المعلم وتكونت من   إحلائية .2
 المبن  المدرسي وتكون من: .6
 ات العامة.البيان .أ
 بدائل. (7 فترة عامة من  .ر
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 .لعج  والحالة( فترة يطلر فيها العدد والمساحة وا52ت اليل المبن  المدرسي: وتكون من   . 
 .وفر الليانةوالعج ، وت ،العدد واللالحيةمطلور  ( فترة74وتكون من   اهثاثالتجهي ات و  .د
 ، و مل:مجال اادارة المدرسية :ثانيا
 و ملت:فاعلية اادارة المدرسية  .0
 الر ية والرسالة فترة واحدة. .أ
 فترات. (7 ت مل  محاور التخطيط وتكونت من أربعة .ر
 ( فترة.03التنةيم وتكون من سبعة محاور فرعية  ملت   . 
 ( فترة.54خمسة محاور فرعية  ملت   منالمتابعة وتكون  .د
 ( سبط فترات.4التتويم وتكون من   .ه
 ( خمت فترات.2التطوير وتكون من   .و
 ( ست فترات.6وتكونت من   اجتماعات هيئات المدرسة: .5
 ( ثمان فترات.2وتكونت من   توةي  اادارة المدرسية للتتنية في اهعمال اادارية: .0
 :، و مللية: مجال الموارد الب رية والماالثثا
 الهيئة اادارية وال نية والمساعدة. .0
 أعضا  هيئة التدريت. .5
 ( سبط فترات.4التنمية المهنية للعاملين في المدرسة وتكونت من   .0
 الدورات التدريبية التي  اركت بها المدرسة: .7
 متدربين. .أ
 مدربين. .ر
 الموارد المالية: .2
 ملادر تمويل المدرسة. .أ
 النةام المالي للمدرسة. .ر
 اف  في المدرسة.نةام الحو  . 

 و مل:، رابعاي: مجال التعليم والتعلم
 ( فترة.07سجالت وفعاليات اهن طة المدرسية وتكون من   .0
 المختبرات المدرسية وتكون من:  .5
 مختلي المختبرات. إحلائية .أ
 بيانات مختلي المختبرات. .ر
 ( فترة.05مرافق وتجهي ات المختبرات وتكونت من   . 
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 التجارر العملية. .د
 مدرسية وتكون من:المكتبة ال .0
 ثالث فترات عامة.  .أ
 ( تسط فترات.9أثاث المكتبة وتكونت من   .ر
 ( فترة.00وسائل واجه ة العرض وتكونت من   . 
 ( فترة.07ة وتكونت من  سجالت التسم .د
 رليد الكتبة ملخص بجدول. .ه
 ( فترة.02خدمات الكتبة وان طتها وتكونت من   .و
 ( فترة.07المل ات وتكونت من   . 
 رسة، وتكون من:التتويم بالمد .7
 اربط فترات من عدة بدائل. .أ
 ( فترة.04عينة اهسئلة وتكونت من   .ر
 فاعلية التوجيه. . 
 .سجل ال يارات 
 .أهم المالحةات 
 .استجابة المدرسة 
 ( ثمان فترات.2 رافية المن دة في المدرسة وتكونت من  اهسالير اا .د

 و مل ،خامساي: مجال الم اركة المجتمعية
 ( ست فترات.6المجتمط وتكونت من  م اركة المدرسة في  .أ
 ( ثمان فترات.2التنسيق بين المدرسة والمجتمط وتكونت من   .ر

 ، و مل:سادساي: مجال التطوير والجودة
 .عل   كل عبارات، لتيات توفرها ودرجة ت عليها( فترة 00 

إدارات وقد روعي أيضا في اهدوات ال يادات وااضافات فتم إضافات ل حات خالة باادارات في 
ضافات هقسام في إدارات التربية  -إن وجد –التربية في المحافةة  ، كما تم إضافة  -إن وجدت  -، وا 

 .-إن وجدت  -ل حة خالة بآرا  الباحث ومتترحاته الخالة 
 

 تحكيم األدوات:
للدراسة  ها تم في ضو  ال روط المرجعيةمجااتأولها: أن اختيار فتراتها و  اتجاهين روعي في دقة اهدوات

وما أجر  من دراسات جادة في مجال تتويم الواقط التربو  والتعليمي ب كل عام، أما الجانر الثاني فنةراي 
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والك ا ة في  دو  الخبرةمن المختلين  ثالثة محكمينلت رد اهدوات وت عبها و موليتها فتد تم عرضها عل  
سبق لهم تحكيم الع رات من أدوات البحوث وممن  ؛اتالبيانمجال التيات والتتويم وبنا  أدوات جمط 

والدراسات اهكاديمية، وطلر منهم بيان آرائهم حول مناسبة ال ترة ووضوحها وسالمة لياغتها اللغوية 
وانتمائها للمجال وقد كان للمحكمين دور فاعل وبار  في تطوير اهدوات حيث قدم ه ا  المحكمون آرا  

 ية:تا التعديالت  إل قيمة أدت 
 (:1على أداة تقييم مكتبي التربية بالساحل، والوادي والصحراء أداة رقم ) أجريتأواًل: التعديالت التي 

 ي:آاتالتعديالت عل  النحو  كانتتعديالت هامة عل  اهداة وفتاي  را  المحكمين، و  أجريت
ات والمعلومات عنه، البيانعل  اهداة مبن  اادارة العامة للتربية و مل كل  أضي المبن  المدرسي:  .0

الملكية وعمر  وليانته و بكة الكهربا  والميا  واللر  اللحي والطاقة ال مسية والسور ومواق  
 .اهثاثالسيارات والت جير، ثم ت اليل عن المبن  والتجهي ات و 

عتر جدول بيانات الهيكل اادار  للمكتر جدول بيانات عن البرامو  الم اريط(، في إدارة  أضي  .5
 ربية  مل اسم البرنامو ومدو التن يد ودرجة الممارسة وجهة التمويل.الت

 جدول توةي  إدارة التربية للتتنية في اهعمال اادارية ومدو توفيرها وت عيلها. أضي كما  .0
 فللت ال اعلية عن التن يد في كل من مكتر المدير العام وجميط إدارات المكتر. .7
 ات ومكتر المدير العام بأبر  التحديات.بر  المعيتات في كل اادار أاستبدلت  .2
دارة التجهي ات وضم  إل قسمت إدارة التجهي ات والوسائل التعليمية  .6 إدارتين هما إدارة الوسائل التعليمية وا 

 إل بأنواد الوسائل المو عة عل  مستوو المدرسة والمادة وعدد المختبرات والوسائل  حلائيةجدول اا
 إدارة التجهي ات المدرسية.

 إدارة رياض اهط ال. إل غيرت إدارة الل و  اهولية ورياض اهط ال  .4
حدفت من إدارة تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية  الم اركة المجتمعية( وان لل تعليم ال تاة ب دارة خاص  .2

 به.
 قسم للم اركة المجتمعية. أضي  .9

 إدارة بنا  التدرات. إل غيرت إدارة الموارد الب رية  .03
 . اامتحاناتولارت إدارة  اامتحاناتكلمة ااختبارات باستبدلت  .00
 ت إدارة التوعية البيئية واللحية.أضي  .05
 ت إدارة  ئون الموة ين  الموارد الب رية(.أضي  .00
 ت  عبة التعليم.أضي  .07
 ت ادارة  ئون المعلمين.أضي  .02
 ت  عبة المناهو والتوجيه.أضي  .06
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 ت إدارة المناهو.أضي  .04
 رسية.ت إدارة الخارطة المدأضي  .02
 ت إدارة السكرتارية.أضي  .09

ووفتاي لدلي فتد تكونت اهداة بلورتها النهائية من معلومات عامة عن مكتر التربية بالمحافةة، 
ومعلومات كاملة عن مبن  المكتر، لي مل ت اليل عن جميط المتغيرات المتعلتة به والهيكل اادار  لإلدارة 

اريط( في اادارة العامة وتوةي ها للتتنية في اهعمال اادارية ومكتر العامة للتربية وبيانات عن البرامو  الم 
حدو وثالثين إدارة    ( إدارة.50( بداي عن  00المدير العام وا 

 (:2المديريات أداة رقم ) إدارات التربيةثانيًا: التعديالت التي أجريت على أداة تقييم 
 ي:آاتالتعديالت عل  النحو  كانتمين، و تعديالت هامة عل  اهداة وفتاي  را  المحك أجريت

ات والمعلومات عنه، الملكية البيانعل  اهداة مبن  إدارة التربية  مل كل  أضي المبن  المدرسي:  .0
وعمر  وليانته و بكة الكهربا  والميا  واللر  اللحي والطاقة ال مسية والسور ومواق  السيارات 

 .اهثاثات و والت جير، ثم ت اليل عن المبن  والتجهي  
عتر جدول بيانات الهيكل اادار  للمكتر جدول بيانات عن البرامو  الم اريط(، في إدارة  أضي  .5

 التربية  مل اسم البرنامو ومدو التن يد ودرجة الممارسة وجهة التمويل.
 جدول توةي  إدارة التربية للتتنية في اهعمال اادارية ومدو توفيرها وت عيلها. أضي كما  .0
 .قسامال اعلية عن التن يد في كل من مكتر المدير وجميط اهفللت  .7
 ومكتر المدير بأبر  التحديات. قساماستبدلت ابر  المعيتات في كل اه .2
أنواد الوسائل المو عة عل  مستوو المدرسة  حلائيةقسم التجهي ات المدرسية، ونتل جدول اا أضي  .6

 التعليمية وألحق بهدا التسم. والمادة وعدد المختبرات والوسائل من قسم الوسائل
 قسم رياض اهط ال. إل غير قسم الل و  اهولية ورياض اهط ال  .4
 .التعليم اههلي إل والخاص وعدل  التعليم اههليحدفت كلمة  والخاص( من قسم  .2
 قسم التعليم الخاص. أضي  .9

تعليم ال تاة بتسم خاص حدفت من قسم تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية الم اركة المجتمعية وان لل  .03
 به.

 قسم للم اركة المجتمعية. أضي  .00
 استبدل قسم ال ئون المالية بتسم ااجور والمرتبات. .05
 قسم الحسابات. أضي  .00
 . اامتحاناتولار قسم  اامتحاناتاستبدلت كلمة ااختبارات ب .07
 المدارت حسر متغير  المرك  والحالة. إحلائيةلححت المديرية بالمرك  في  .02



15 
 

131  

 

15 
 

15 
 

 م التغدية واللحة المدرسية.قس أضي  .06
 قسم م توح لمواجهة أ  قسم لم ت مله اهداة. أضي  .04
 أفردت ل حة أخيرة  را  الباحث وتولياته. .02

ووفتاي لدلي فتد تكونت اهداة بلورتها النهائية من معلومات عامة عن مكتر التربية وبالمديرية ومعلومات 
متغيرات المتعلتة به والهيكل اادار  ادارة التربية كاملة عن مبن  المكتر لي مل ت اليل عن جميط ال

وبيانات عن البرامو  الم اريط( في اادارة وتوةي ها للتتنية في اهعمال اادارية ومكتر المدير وستة 
 قسم م توح. إل ( قسم اضافة 50( بداي عن  56وع رون قسم  

 (:3ان رقم )ثالثًا: التعديالت التي أجريت على أداة المدرسة في الميد
جرا  التعديالت عل  المعلومات العامة، وعل  اعتبار أن  بعد استيعار آرا  ومالحةات المحكمين وا 

 ي:آاتفتد عدلت عل  النحو  مجااتاادارة تتكون من ستة 
 المجال اهول: البيئة المدرسية:

 العاملون في المدرسة: لم يجر عليهم تعديل. .0
تة بهم: ألغيت فترتين منها وعدلت فترة وبالتالي تكون في لورته النهائية الطلبة والنسبة المتعل إحلائية .5

 ( خمت فترات.2من  
رباعي  إل ( فترات، مط تعديل فترتين وتغيير التدريو من ثالثي 03ع ر   إل طابور اللباح: عدلت  .0

 عليها قليلة لتلبح  كبيرة، متوسطة، قليلة، منعدمة(. أضي حيث 
 والكتر المدرسية: لم يجر عليها أية تعديالت.هيئة التدريت  إحلائية .7
 دليل المعلم: لم يحدث له أ  تعديل. إحلائية .2
 المبن  المدرسي:  .6
 5ال ترة العامة لتلبح ثمان فترات عامة دات بدائل تتراوح بين   إل ت سبط فترات أضي ات العامة: البيان .أ

 ( بدائل.7 –
ثالثي ليلبح  إل ص تدريو الحالة من رباعي ت اليل المبن  المدرسي: ألغي تدريو المساحة وقل .ر

لتلبح بلورتها النهائية مكونة من  أخروت فترات أضي  جيدة، متوسطة، ضعي ة(. ثم ألغيت فترات و 
 ( فترة.00 
واستبدلت ثالثة، وهكدا تكونت في لورتها النهائية  أخروت أضي : وقد حدفت فترات و اهثاثالتجهي ات و  . 

ات المطلوبة لكل فترة فتد لن ت في قسمين التسم اهول: تكونت من البيان  ( فترة فتط. واختال73من  
( فترة وطلر عددها واللالحية والعج  وتوفر الليانة. والتسم الثاني  مل بتية ال ترات وعددها 00 
 ( فترة وطلر فيها التوافر من عدمه ومدو ك ايتها.59 

 المجال الثاني: اادارة المدرسية:
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الت عل  مجال اادارة المدرسية، وعل  اعتبار أن مجال اادارة المدرسية تكون من ثالثة التعدي أجريت
البداية  إل ت لها خطة المدرسة ونتلت من الجدول أضي فرعية فتد نتلت ر ية ورسالة المدرسة و  مجاات

 ولكل منها ثالث بدائل. 
 فاعلية اادارة المدرسية: .أ

فرعية ينبثق عن كل مجال فرعي  مجااترسية تكونت من خمسة عل  اعتبار أن فاعلية اادارة المد
بنا  عل  آرا  المحكمين كما  أجريتالتعديالت التي  كانتمجموعة من البنود ترجم كل بند بعدة فترات فتد 

 يلي: 
 ( ست فترات 6( بنود ترجمت في  0التخطيط: وتكون من   .0
( 4ناسبة وبالتالي تتللت محاور التنةيم من  م أخرو مجاات إل التنةيم: نتلت بعض محاور التنةيم  .5

 ( فترة.03( فترة بداي عن  00بندين  ملت   إل محاور 
 ( اثنتان وع رون فترة.55( بنود ت مل  7  إل ( فترة 54( خمسة محاور ت مل  2المتابعة: عدلت من   .0
 ( ست فترات.6( اربعة بنود ت مل  7  إل ( سبط فترات 4التتويم: وقد عدلت من   .7
مجال آخر وتم استبداله  إل البيئة اايجابية: بنا ي عل  رأ  المحكمين فتد تم نتل التطوير من هدا المجال  .2

 ( فترات.7( أربعة بنود ت مل  7بالبيئة اايجابية التي تكونت من  
لبحت أوبالتالي باللورة اهولية  كبيرة، متوسطة، قليلة، منعدمة(،  كانتل تدريو ال ترات رباعية كما ةو 

 ( فترة.47فترة بداي عن  ( 79فترات فاعلية اادارة المدرسية  
 اجتماعات هيئات المدرسة: .ر

حد  فيها تدريو انعتاد ااجتماعات كونها عتدت أو لم تعتد، وةل الجدول كما هو مكوناي من ست فترات 
 متضمناي تدريجه عدد ااجتماعات في العامين ومدو ال ائدة من نتائجها.

 دارة المدرسية للتتنية في اهعمال اادارية:توةي  اا . 
التوافر، وحدفت ال ترة اهول ، ودمجت ال ترة الرابعة مط الخامسة ب ترة واحدة هي  إل تدريو الت عيل  أضي 

لبح بلورته النهائية أ، وةلت الثالث ال ترات اهخيرة كما هي. وبالتالي فتد أخروت فترة أضي الثالثة، و 
 ( فترات.9  محتوياي عل  تسط

 المجال الثالث: الموارد الب رية والمالية
 الهيئة اادارية وال نية والمساعدة: لم يحدث بها أ  تعديل. .0
 أعضا  هيئة التدريت: لم يحدث به أ  تعديل. .5
 ( خمت فترات فتط.2عدلت ال ترات والبحت بعد التعديل   التنمية المهنية للعاملين في المدرسة: .0
 التي  اركت بها المدرسة:الدورات التدريبية  .7
 أجريت تعديالت هامة وضرورية عل  الجدول. الم اركة كمتدربين: .أ
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 لم يجر أ  تعديل عل  هدا الجدول. الم اركة كمدربين: .ر
 الموارد المالية: .2
( تسط فترات دو 9ملادر تمويل المدرسة: لم يجر عليه أ  تعديل. وبالتالي تكون بلورته النهائية   .أ

 يل وك ايته.التدريو نود التمو 
جانر بند التوافر بند  إل أجريت تعديالت عل  ال ترات واعيد ترتيبها، وأضي   النةام المالي للمدرسة: .ر

 ( ست فترات. 6الت عيل. وتكون بلورته النهائية من  
 ( سبط فترات.4تكونت بلورتها النهائية من   نةام الحواف  في المدرسة: . 

 المجال الرابط: التعليم والتعلم:
 .خروال رعية اه المجااتلغيت جميعها وادمجت فتراتها في أ الت وفعاليات اهن طة المدرسية:سج .0
نتل هدا المجال ال رعي من مجال اادارة المدرسية وأضي  إليه جماعتين  جماعات اهن طة المدرسية: .5

مارسة ثالثي ( جماعة وتدريجه من حيث التوافر من عدمه ثم درجة الم00وألبح بلورته النهائية من  
 التدريو  كبيرة، متوسطة، قليلة(.

 المختبرات المدرسية: .0
 بالمختلين: لم يحدث عليها أ  تعديل إحلائية .أ
 بيانات المختلين: لم يحدث عليها تعديل. .ر
ت كلمة الوسائل في ال ترات اهربط اهول ، أضي بيانات توافر واستخدام الوسائل والتجهي ات والمواد:  . 

كافي وغير كافي في المتوفر والحتل الثالث غير متوفر واستبدلت كلمة ال اعلية  إل ر ولن  تدريو التواف
 ( ثالثة ع ر فترة.00تدكر وبالتالي البح عدد فتراته   أخروت فترة أضي بااستخدام بدرجة. و 

 التجارر العملية: لم يحدث لها أ  تعديل. .د
 تجارر العملية عنها.مالحةات: لم يجر عليها أ  تعديل سوو تأخيرها وتتديم ال .ه
 المكتبة المدرسية: .7
ات العامة ت ويد المكتبة بالكتر دو ثالثة بدائل وبالتالي البيانعل   أضي ات العامة: البيان .أ

 ( أربط فترات بخيارات متعددة.7ات العامة من  البيانالبحت 
 أثاث المكتبة: لم يحدث أ  تعديل عليه. .ر
 يه.وسائل وأجه ة العرض: لم يجر أ  تعديل عل . 
ة ومل ات المكتبة تحت عنوان واحد وتكونت سجالت التسمسجالت ومل ات المكتبة: دمجت  .د

 ( سبعة وع رون نود.54( ستة ع ر نود بداي عن  06بلورتها النهائية من  
 رليد المكتبة: لم يحدث له أ  تغيير. .ه
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النهائية  خدمات المكتبة وأن طتها: أضي  إليها بني معلومات وأخرو تدكر والبحت بلورتها .و
( فترة. وأضي  تدريو التوافر الثنائي وحد  التدريو الرابط منعدمة من مستوو التن يد 53تتكون من  

 فألبح ثالثي التدريو  كبيرة، متوسطة، قليلة(.
 التتويم بالمدرسة: .2

 تويم.لم يحدث له أ  تعديل للتتويم بالمدرسة سوو إضافة س ال م توح عن البرامو العالجية الناتجة عن الت
 فاعلية التوجيه المحلي والمرك   والو ار : لم يجر أ  تعديل. .6
نتل هدا المجال ال رعي من مجال اادارة المدرسية وأجريت عليه التعديالت  البرامو النوعية في المدرسة: .4

( 0(، ودرجة الممارسة  5( اثني ع ر فترة دو  تدريو التوافر  05المتترحة والال مة والبح مكون من  
 لدر التمويل ومالحةات.وم

وانحلر في برامو خالة بالخدمة ااجتماعية  برامو الخدمة ااجتماعية واار اد الن سي في المدرسة: .2
وكلها ن ت تدريو البرامو النوعية من حيث التوافر الثنائي، ودرجة  أخرووفي اار اد الن سي وبرامو 

 الممارسة الثالثي، وملدر التمويل والمالحةات.
 ل الخامت: الم اركة المجتمعيةالمجا
 م اركة المدرسة في المجتمط: لم يجر أ  تعديل عليها ا من حيث عدد ال ترات وا التدريو. .0
 التنسيق بين المدرسة والمجتمط: حدفت منها  فترة والبحت بلورتها النهائية سبط فترات رباعية التدريو. .5
 عيني وماد . إل الدعم المتدم  الهيئات والمنةمات الداعمة للمدرسة: تم تعديل نود .0

 المجال السادت: التطوير والجودة
( فترات طلر 4تم حد  بعض ال ترات وتعديل البعض ا خر وألبح عدد ال ترات بلورتها النهائية  

 منها التوافر ثنائي التدريو ودرجة الممارسة ثالثية التدريو ثم طلر إضافات إن وجدت ثم التحديات.
 ات( تحت عنوان أرا  الباحث وتولياته.البيان ترة خالة بالباحثين  جامعي وقد ضمت اهداة ب
 تجريب األدوات: 

 للتأكد من لالحية اهدوات ودقتها ومدو موضوعيتها في تم تجرير اهدوات في مدارت أمانة العالمة
والتجرير الميداني  ، كما تم إجرا  بعض التعديالت بنا  عل  عملية التدريرتتييم الواقط التربو  والتعليمي

 لألدوات في محافةة حضرموت.
 دليل استخدام األدوات:

عداد اهدوات بلورتها النهائية و  لضمان استخدام اهدوات وفق ر ية موحدة بعيدة عن بعد تطوير وا 
تم إعداد دليل خاص باهدوات ي رح بالت ليل كل مجال والعبارات التي ستكتر في ال راغات  ،الخطأ ي 

 المخللة.
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 تدريب الباحثين:

، وفق من دو  الخبرة والك ا ة والتدرات في مجال البحث وجمط المعلومات اباحث (05 تم انتتا  عدد 
لمدة خمسة أيام متتالية في محافةة حضرموت ،  تم تدريبهم عل  استخدام اهدواتمعايير ومتابالت، ثم 

 .للتدرير إحدو هد  اهيام كان الن ول الميداني

 وات:األد تعديل
بعد عودة اهدوات من الميدان لححت جميعها بآلية واحدة وفق نود الس ال ونود ااجابة المطلوبة،  

 وقد تمت عل  النحو ا تي:
 ( وهكدا.0،3اهسئلة الثنائية  لح وخطأ(،  متوفر، غير متوفر(، وغير  أعطي لها اهرقام   .0
( 0 عت عليها العالمات ب عطا  ثالث  اهسئلة ثالثية التدريو مثل  كبيرة، متوسطة، قليلة( و  .5

( واحدة لإلجابة 0( لإلجابة بدرجة متوسطة، وعالمة  5عالمات لإلجابة بدرجة كبيرة، وعالمات  
 بدرجة قليلة.

اهسئلة رباعية التدريو مثل  كبيرة، متوسطة، قليلة، منعدمة( فتد و عت عليها العالمات ب عطا  أربط  .0
( 5( عالمات لإلجابة بدرجة متوسطة، وعالمتان  0يرة، وثالث  ( عالمات لإلجابة بدرجة كب7 

 ( واحدة تحت تدريو منعدمة.0لإلجابة بدرجة قليلة، وعالمة  
 تصميم البحث:

 Survey Researchانسههجاماي مههط طبيعههة هههد  الدراسههة وتحتيتههاي ههههدافها فتههد تههم اسههتخدام البحههث 
نههاطق التعليميههة كونههه أحههد المنههاهو اهساسههية فههي ممراحههل وال المسههح التعليمههي( المتعلههق بدراسههة المههدارت فههي ال

الهد  يهتم فيهه تحديهد ووله  الحتهائق المتعلتهة بهالموق  الهراهن  Descriptive Researchالبحوث الوله ية 
مهههن خهههالل مسهههح وولههه  جوانهههر اهمهههر الواقهههط وت سهههيرها بدالهههة الحتهههائق المتهههوفرة ومعالجهههة البيانهههات الكميهههة 

 عينة وبالتالي فتد استخدم المنهو الول ي المسحي.بأسالير احلائية م
 

 إجراءات التحليل اإلحصائي:
دخلت البيانات في داكرة الحاسور، وحللت أستجابات التي تم الحلول عليها، بعد تلحيح اا 

ات حلائية المتمثلة باستخرا  النسر المئوية، والمتوسطات الحسابية، واانحرافعالجات ااالبيانات ب جرا  الم
تحويل تم كما المعيارية، لكل أداة، ولكل مجال من المجاات، ولكل فترة من فترات اهدوات كل عل  حدة. 

، كما تم وضط توليات خالة بكل جهة عل   انةر المالحق(جدول كل مخططات خالة ب النتائو إل  
 حدة، لضمان ال هم المستتل بم كالت وحلول كل جهة عل  حدة.
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 الفصل الثاني:

 نتائج الدراسة امليدانية للواقع الرتبوي والتعليمي
 يف حمافظة حضرموت 

 

 ويشمل:

 أوال: نتائج الدراسة الميدانية لمكاتب التربية والتعليم بالمحافظة
 اتالتربية بالمديري اتثانيا: نتائج الدراسة الميدانية إلدار 

 ثالثا: نتائج الدراسة الميدانية لمدراس المحافظة
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 ائج الدراسة الميدانية لمكاتب التربية والتعليم بالمحافظةأوال: نت
 

 :مبنى المكتب
دول رقم لكهربا  والما  واللر  اللحي فالجلمعرفة مبن  المكتبين من حيث عمر المبن  وليانته و بكة ا

 ( يوضح دلي.0-0 
 يبين مواصفات مبنى مكتبي التربية  (1-1جدول رقم )

 مبنى المكتب م
 المحافظةمكتب التربية ب

 الوادي والصحراء الساحل

 حكومي حكومي ملكية المبنى 1

 سنة 61 – 11من  سنة 61 – 11من  عمر المبنى 2

 متوافرة متوافرة صيانة المبنى 3

 عامة عامة شبكة الكهرباء 4

 ال يوجد ال يوجد طاقة شمسية 5

 حكومي حكومي امدادات المياه 6

 ةبيار مجاري شبكة الصرف الصحي 7

 مكتمل مكتمل سور المبنى 8

 متوافرة متوافرة حوش المبنى 9

 متوافرة متوافرة موقف السيارات 10

 متوافرة متوافرة التشجير 11

من  نسنة ويعتبرا 53-00عمرها من و التربية بالمحافةة ملكية المبن  حكومي  يمكتبن أيتضح من الجدول 
 .المباني النمودجية
 :تفاصيل المبنى

 ( يوضح دلي.0-5دول رقم  الجالغر  والتاعات وخ انات الميا  فحيث  منمبن   اليل التلمعرفة 
 للغرف والقاعات بحسب العدد والنسبة المئوية والحالة والعجز إحصائية بالموجود  (1-2جدول رقم )

 م

 العجز العدد الموجود والعجز والحالة

 المجموع

 الحالة

 االحصائي             
 التفاصيل

 ضعيفة متوسطة جيدة النسبة العدد وجودالم

 82 94 12.77 12 82 الغرف 1
  

 5 6 16.67 1 5 قاعة اجتماعات 2
  

 2 5 60 3 2 قاعة تدريب 3
  

 1 100 1 0 مكتبة عامة 4
   

 3 6 50 3 3 مخازن 5
  

 1 4 75 3 1 بوفية 6
  

 3 3 0 0 3 غرف حراسة 7
  

 18 22 18.18 4 18 دورات مياه 8
  

 2 2 0 0 2 مصلى 9
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 م

 العجز العدد الموجود والعجز والحالة

 المجموع

 الحالة

 االحصائي             
 التفاصيل

 ضعيفة متوسطة جيدة النسبة العدد وجودالم

 3 4 8 12.5 1 7 خزانات مياه 10
 

 

 
 

( لكهل 0ن هناي عج  في كل ت اليل المبن  عدا غر  الحراسة والملل ، يليهها بعهدد  أ ليتضح من الجدو 
( 0أ  مههن المكتبههين ثههم بعههدد   منهمهها قاعههات ااجتماعههات وخ انههات الميهها  والمكتبههة العامههة والتههي ا توجههد فههي

( 05مهها الغههر  فتههد بلهه) العجهه   أ( 7وتليههها دورات الميهها  بعههدد   هت التههدرير والمخهها ن والبوفيههقاعهها مههن كههال
 غرفة للمكتبين .

( خ انهات فههي 4( خ انهات ميها  مهن الهل  0يهدة مها عهدا  جالهة حل ت الهيل المبنه  بما من حيث الحالهة فكهأ
 بحالة متوسطة.

 التربية بالمحافظة: مكتبيثاث في التجهيزات واأل

 ( يوضح دلي.0-0دول رقم  التربية بالمحافةة فالج التجهي ات وااثاث في مكتبيعرفة لم
 واالثاث بحسب العدد والنسبة المئوية لتجهيزات وصالحية لالموجود والعجز إحصائية ب (1-3جدول رقم )

 م

الموجود العجز 
 والصالحية

 *العجز الموجود
 الصالحية

 غير صالح صالح

 االحصائي                 
 التجهيزات واالثاث

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العدد

 34.82 39 65.18 73 29.13 30 112 حاسوب 1

 32.84 22 67.14 45 25 15 67 طابعات 2

 44.44 8 55.56 10 37.5 6 18 آلة تصوير 3

 66.67 2 33.33 1 66.67 2 3 كامرات 4

 20 1 80 4 0 0 5 تلفزيون 5

 0 0 100 1 0 0 1 فيديو 6

 0 0 100 4 33.33 2 4 بروجكتر 7

 21.15 22 78.84 82 19.61 20 104 مكيفات هواء 8
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 33.33 1 66.67 2 62.5 5 3 ثالجة تبريد 9

 نسبة العجز اخذت من الصالح + العجز 

 
ثههاث عههدا التل  يههون   فههي كههل التجهيهه ات واهة لههديها عجههن مكتبههي التربيههة بالمحافةههأح مههن الجههدول بههيتضهه

وفهي المرتبهة الثانيهة للعجه   (%66.67سبة  بن من حيث العج  الكامراتبة اهول  جا  في المرتوال يديو وقد 
( يليهههها البروجكتهههر %37.5وبنسهههبة   ( وفهههي المرتبهههة الثالثهههة آات التلهههوير%62.5بنسهههبة   ثالجهههات التبريهههد

قهههل أخهههدت أمههها مكي هههات الههههوا  فأعلههه  التهههوالي  (%25و  29.13و  33.33والطابعهههات بنسهههر   والحاسهههور
 .(%19.61نسبة من العج  ودلي بنسبة  

 

 ي التربية بالمحافظة:مكتبتابع التجهيزات واالثاث في 

 ( يوضح دلي.0-7دول رقم  التربية من حيث التوافر والك اية فالج التجهي ات وااثاث في مكتبيلمعرفة 
 بحسب العدد ثاثلتجهيزات واأل بالتوافر والكفاية باإحصائية  (1-4جدول رقم )

 م
 البيان                             

 التجهيزات واالثاث
 غير متوفرة غير كافي كافي

 0 0 2 لوحات إعالنية 1

 2 0 0 مجسمات 2

 1 1 0 وسائل السالمة واألمان 3

 0 0 1 مواد وأدوات اسعافات أولية 4

 0 1 1 ت مكتبيةمواد وأدوا 5

 0 1 1 مكاتب 6

 0 1 1 كراسي 7

 0 1 1 طاوالت 8

 0 0 2 دواليب 9

 0 1 1 كنبات 10

 0 2 0 أدوات ومواد خاصة بأعمال النظافة 11

عالنيهة والهدوالير متهوفرة وكافيهة فهي المكتبهين بينمها مهواد وأدوات مكتبيهة ن اللوحهات ااأ يتضح من الجهدول
خهر فيمها لمكاتهر وغيهر كافيهة عنهد المكتهر ا حهد اأكنبات في بعضهها كافيهة عنهد وات و ومكاتر وكراسي وطا
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بينمها ا توجهد المجسهمات  عمال النةافة فهي غير كافية فهي المكتبهينأد اهخير وهو أدوات ومواد خالة بالبن
 المكتبين. في كال
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 بالمحافظة التربية اإلدارات في مكتبيبيانات عامة عن 

 (0-2تواجد والعج  في التوة العاملة في مكتر التربية بالمحافةة فالجدول  لمعرفة المطلور والم

 بحسب العدد والنسبة المئوية في مكتبي التربية بالمحافظةالمتواجدة والعجز القوة إحصائية ب (1-5جدول رقم )

 م
 المطلوب القوة الحالية والعجز

 التواجد
 العجز

 غير متواجد متواجد

 االحصائي                   
 األقســــــام

 النسبة العدد العدد العدد العدد

 12.5 1 0 7 8 مكتب المدير 1

 10 1 0 9 10 النظم والمعلومات 2

 38.46 10 0 16 26 التوجيه التربوي 3

 33.33 5 0 10 15 الجودة واالعتماد المدرسي 4

 7.69 1 0 12 13 التدريب والتأهيل 5

 0 0 0 14 14 الوسائل التعليمية 6

 13.33 2 0 13 15 التجهيزات المدرسية 7

 0 0 0 7 7 األنشطة المدرسية 8

 20 1 0 4 5 التعليم العام 9

 50 1 0 1 2 رياض األطفال 10

 0 0 0 3 3 التعليم األهلي الخاص 11

 0 0 0 5 5 تعليم الفتاه 12

 0 0 0 3 3 المشاركة المجتمعية 13

 0 0 0 3 3 التربية الشاملة 14

 0 0 0 3 3 تحفيظ القرآن 15

 0 0 0 31 33 الموارد البشرية 16

 0 0 0 21 21 الشؤون المالية 17

 0 0 0 18 18 االمتحانات 18

 0 0 0 4 4 الرقابة والتفتيش 19

 0 0 0 15 15 المشاريع 20

 0 0 0 0 0 الخارطة المدرسية 21

 36.36 4 0 7 11 اإلعالم  والنشر التربوي 22

 0 0 0 11 11 تغذية والصحة المدرسيةال 23

 0 0 0 7 7 التخطيط واإلحصاء 24

 0 0 0 10 10 الشؤون القانونية 25

 20 3 8 12 15 السكرتارية واالرشيف 26

 16.67 1 0 5 6 المناهج 27

 33.33 1 0 2 3 مركز التدريب على الحاسوب 28

 0 0 0 17 17 قسم الخدمات 29

 
 10.23 31 8 270 303 اإلجمالي

 



62 
 

131  

 

62 
 

62 
 

 
 

 
 
 

نسبة في العج    علأة في مكتبي المحافةة وقد بل) ( إدار 05العاملة في   والتو في ن هناي عج  أيتضح 
ما بتية اادارات التي وجد فيها عج  فأخدت نسر مت اوتة ، وبل) أ، (%23 ال وبنسبة  رياض اهطة في إدار 

 (.%10.23( أ  بنسبة  00العج  الكلي في المكتبين  
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 التربية بالمحافظةالمجاالت لإلدارات في مكتبي وفاعلية لرؤية والرسالة 
 ( يوضح دلي0-6لمعرفة ر ية ورسالة وفاعلية المجاات لإلدارات في مكتبي المحافةة الجدول رقم  

 بالمحافظة  التربية تبيمكمجاالت اإلدارات في فاعلية يبين التوافر واالعالن والممارسة و ( 1-6جدول)

 اإلدارة م

 الساحل الوادي والصحراء

 التقويم المتابعة السجالت أساليب التنفيذ الخطط الرسالة الروية التقويم المتابعة السجالت أساليب التنفيذ الخطط الرسالة الروية

رة
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م

 

نة
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رة 
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تو
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فر 
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لت
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سة 
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وا
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رة
اف
تو
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نة
عل
م

رة 
اف
تو
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نة
عل
م

فر 
وا
لت
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سة 
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فر
وا
لت
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سة 
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فر
وا
لت
ا

سة 
ار
مم
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فر
وا
لت
ا

سة 
ار
مم
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فر
وا
لت
ا

سة 
ار
مم
ال

 

 مكتب المدير 1
    

1 1 1 1 1 3 1 3 0 
 

1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 النظم والمعلومات 2
    

1 1 1 1 1 3 1 3 0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 التوجيه التربوي 3
  

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 الجودة واالعتماد  4
    

1 3 1 2 1 2 1 3 0 
 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 

 1 1 1 التدريب والتأهيل 5
 

1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 1 1 1 التعليمية الوسائل 6
 

1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 

 التجهيزات المدرسية 7
    

1 2 1 1 1 3 1 3 0 
     

1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 1 األنشطة المدرسية 8
 

1 
 

1 2 1 2 1 3 1 3 0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 3 1 3 1 3 

 التعليم الثانوي 9
              

1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 

 التعليم األساسي 10
              

1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 

 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 التعليم العام 11
              

 رياض األطفال 12
    

1 2 1 3 1 3 1 3 0 
 

1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 التعليم األهلي الخاص 13
              

1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 

 التعليم الخاص 14
                            

 1 تعليم الفتاه 15
 

1 
 

1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 
    

1 2 1 2 1 3 1 2 0 
 

 المشاركة المجتمعية 16
    

1 2 1 2 1 3 1 3 0 
 

1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 

 1 التربية الشاملة 17
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 

 1 تحفيظ القرآن 18
 

1 
 

1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 3 1 3 0 
 

 الموارد البشرية 19
    

1 2 1 3 1 3 1 3 0 
     

1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 

 الشئوون المالية 20
    

1 2 1 3 1 3 1 3 0 
     

1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 

 1 االمتحانات 21
 

1 
 

1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

22 
 الداخلية اجعةالمر
 )الرقابة والتفتيش( 

1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 1 المشاريع 23
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
    

1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 

 الخارطة المدرسية 24
              

1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 

 1 اإلعالم  والنشر 25
 

1 
 

1 2 1 3 1 2 1 2 0 
 

1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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 اإلدارة م

 الساحل الوادي والصحراء

 التقويم المتابعة السجالت أساليب التنفيذ الخطط الرسالة الروية التقويم المتابعة السجالت أساليب التنفيذ الخطط الرسالة الروية
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26 
لصحة إدارة التغذية وا

     البيئية و
1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 

    
1 1 0 

 
0 

 
1 2 0 

 

 1 التخطيط واإلحصاء 27
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

 1 الشؤون القانونية 28
 

1 
 

1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 

 بناء القدرات 29
              

1 
 

1 
 

1 2 0 
 

1 2 0 
 

0 
 

 شعبة التعليم 30
              

1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 شئون المعلمين 31
              

1 
 

1 
 

1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 

32 
شعبة المناهج 

               والتوجيه
1 

 
1 

 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

 1 المناهج 33
 

1 
 

1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 
 

1 
 

1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 

34 
 السكرتارية 

)السكرتارية  
 واالرشيف(

    
1 2 1 2 1 3 1 3 0 

     
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

35 
مركز التدريب على 

     الحاسوب
1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 

 
1 

           

 قسم الخدمات 36
    

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
               

ربههط إدارات هههي  التوجيههه ، والتههدرير والتأهيههل، الوسههائل أسههوو فههي  ةلكنههها غيههر معلنهه لههديها ر يههة رة فههي مكتههر سههيئون( إدا02ن هنههاي  أيههة اادارة يتضههح   عنههد محاولههة التعههر  علهه  ر 
حيهث أن له  رسهالة اادارة وجهد ن هت مها وجهد فهي الر يهة إ( إدارات فتهط . وباانتتهال 2فهي  م تعلهن سهوو ( إدارة في مكتر الساحل تتوافر فيها الر ية وله52ن  أمية، والتعليم العام( بينما وجد التعلي

دارة التعليم العهام ، بينمها نجهد  إرسالة لإلدارة ولم تعلن إا في  ( إدارة في مكتر سيئون لديها02  ( إدارات بينمها لهم 4ي  ( إدارة فهي السهاحل لهديها رسهالة أعلنهت فه57دارتين إدارة التوجيه التربو  وا 
 تعلن في بتية اادارات.

( 05( مهن ههد  اادارات تمهارت خططهها بدرجهة كبيهرة و  03ن  أن الخطط متوافرة في جميط إدارات مكتر سيئون عدا إدارة التربية ال هاملة فتهط و أوباانتتال ال  خطط المكاتر واادارات وجد 
ليلهة ، وبالمتابهل وجهد جميهط إدارات مكتهر المكهال لهديها خطهط تسهير عملهها عهدا إدارة الهنةم والمعلومهات ، واهن هطة المدرسهية ، قتط درجهة ممارسهتها ( إدارات ف0إدارة تمارسها بدرجة متوسطة و  

ئيهههههههههههههة واللهههههههههههههحة.ي إدارة التوعيهههههههههههههة البي( إدارة وقليلهههههههههههههة فهههههههههههههي إدارة واحهههههههههههههدة فتهههههههههههههط هههههههههههههه05( إدارة ومتوسهههههههههههههطة فهههههههههههههي  06والسهههههههههههههكرتارية ه وكانهههههههههههههت درجهههههههههههههة الممارسهههههههههههههة كبيهههههههههههههرة فهههههههههههههي  
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( إدارة ولهم تتهوفر فهي إدارة التربيهة ال هاملة 52له  أسهالير التن يهد ف نهها متهوفرة بمكتهر سهيئون فهي  إوباانتتال 
( إدارة وبدرجههة متوسههطة فههي 00ن الممارسههة فههي هههدا المجههال كانههت بدرجههة كبيههرة فههي  أكمهها فههي الخطههط إا 

ن توفر أسالير التن يد في مكتر المكال كهان أمتابل وجد ( إدارة وبدرجة قليلة في ثالث إدارات فتط ، وبال00 
( إدارات ههههي إدارة   الهههنةم والمعلومههات ، اهن هههطة المدرسهههية ، التوعيهههة 2( إدارة وغيهههر متهههوفرة فههي  54فههي  

 ( إدارة ومتوسهههطة فهههي02البيئيههة واللهههحية ، بنهها  التهههدرات ، السههكرتارية( وكانهههت درجهههة الممارسههة كبيهههرة فههي  
 ل  قليلة.إولم تنخ ض الممارسة ( إدارة 00 

( إدارة ولههم تتههوفر فهههي إدارة 52نههها متههوافرة فههي  ألسههجالت واسههتخدامها وجههد فهههي سههيئون وعههن مههدو تههوفر ا
( إدارات فتهط بدرجهة متوسهطة ولهم 2( إدارة بدرجهة كبيهرة و  53التربية ال املة لحداثتها وكان استخدامها في  

دارتهي التوعيهة البيئيههة إت السهجالت فهي جميهط اادارات عهدا كهال تههوفر تنحهدر اله  درجهة قليلهة ، وفهي مكتهر الم
( 2( إدارة وقليلهة فههي  57مها درجهة الممارسههة فتهد كانهت كبيهرة فهي  أ( إدارة ، و 03رية أ  متهوفرة فهي  والسهكرتا

 إدارات فتط.
ربيههة ال ههاملة ( إدارة وغيههر متههوفر بهه دارة الت52نههه متههوفر فههي  أسههيئون  مكتههر مجههال المتابعههة وجههد فههي أمههاو 

( إدارات وقليلههة فههي إدارة 7(  إدارة وبدرجههة متوسههطة فههي  53مههارت بدرجههة كبيههرة فههي  ي نهههألحداثههة ت ههكيلها و 
( 0( إدارة وغيهر متهوفرة فهي  59مها المتابعهة فهي المكهال فتهد تهوفرت فهي  أة هي إدارة الوسائل التعليميهة ، واحد

ت التههي فاعليههة المتابعههة فههي اادارا نت والسههكرتارية( ، وعههوبنهها  التههدراإدارات فتههط هههي   الههنةم والمعلومههات 
له  إتمارسهها بدرجهة متوسهطة ولهم تهنخ ض ( إدارة 00( إدارة تمارسهها بدرجهة كبيهرة و  06ن  أتتوفر بها وجهد 

 .(قليلة  ومستو 
دارة ا ( إ00فر فيهها أسهالير التتههويم و  ا( إدارة فتههط فهي سهيئون تتهو 02ن  أمها عهن تهوافر التتهويم فتهد وجهد أ
( إدارات وتهنخ ض 7ط ومتوسهطة فهي  ( إدارات فته2فر فيها التتهويم وقهد كانهت درجهة الممارسهة كبيهرة فهي  ايتو 
له  التتهويم فهي إوباانتتهال  بههدا المجهال الههام،ااهتمهام  ضهع ( إدارات ، وههدا يةههر 6لة فهي  ل  درجة قليإ

د يتهوفر فيهها ، ومهن اادارات التهي تسهتخدم التتهويم وجه( ا 6( إدارة يتوفر فيها التتويم و  56ن  أالمكال وجد 
 ( إدارة تمارسه بدرجة متوسطة وان إدارة الخارطة المدرسية فتط هي التي تستخدمها بدرجة قليلة.07ن  أ
 .ن هناي مرك  تدرير عل  الحاسور لدو مكتر سيئونأيةهر من الجدول و 

الههواد  ة التعلههيم الثههانو  والتعلههيم اهساسههي فههي تربيههة ن خانههات التههوافر والممارسههة ادار أيالحههة مههن الجههدول 
فهار  فهي في تربية الساحل وبالمثل نجد التعليم العام معبأ في الهواد  واللهحرا  و  أةواللحرا  فارغة بينما معب
ة و  هعبة التعلهيم العهام كه دارة واحهدأا  ا يه ال بنةهام التعلهيم العهام ن الهواد  واللهحر أتربية الساحل وهدا يبهين 

ولم ي لل في ادارتين من للتين كما هو في السهاحل ، كمها يالحهة عهدم وجهود إدارة خالهة بهالتعليم الخهاص 
 فههي مدينههة لههنعا وريههة اليمنيههة سههوو مدرسههتين فههي المنطتتههين وهههد  حتيتههة إد ا يوجههد تعلههيم خههاص فههي الجمه

لههه إدارة فهههي سههيئون بينمههها  هلهههي ، لههم تخلهههصأسهههة الهنديههة( ومههها يبتهه  فههههو تعلههيم  المدرسههة الملههرية والمدر 
 خللت له إدارة في المكال.
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كمههها ا توجهههد فهههي مكتهههر سهههيئون مسهههميات بنههها  التهههدرات و هههعبة التعلهههيم و هههئون المعلمهههين و هههعبة المنهههاهو 
والتوجيه كما هي في المكال، ونةهراي اخهتال  المسهميات بهين مكتبهي التربيهة بسهيئون والمكهال فتهد اختله  عهدد 

 ( إدارة.05( إدارة في سيئون نجد في المكال  56ن هناي  أن ف ي الوقت الد  نجد في المكتبياادارات 
 

 دارية: اإل عماللتقنية في األتوظيف مكاتب التربية بالمحافظة ل

 ن الجهدول فهفر والت عيهل لمعرفة التتنيات المستخدمة في مكتبي التربية بالمحافةة عينة الدراسة من حيهث التهوا
 يوضح دلي.( 4-0 

 التوافر والتفعيل للتقنية المستخدمة في االعمال اإلدارية بمكتبي التربية بالمحافظة عينة الدراسة (1-7ل رقم )جدو

 التقنية المستخدمة م
 المكال سيئون

 التفعيل التوافر التفعيل التوافر

 1 1 نظام إلكتروني للموارد البشرية 1
  

 نظام إلكتروني بالموارد المالية 2
    

 م الكتروني باإلدارات واالقسامنظا 3
    

 1 1 نظام إلكتروني ببيانات ومعلومات المدارس 4
  

 1 1 نظام الكتروني ببيانات ومعلومات المدرسين 5
  

 ربط القسم بالمدارس ومكاتب المديريات 6
    

 نظام الكتروني بالتقييم 7
    

 1 1 نظام الكتروني ببيانات ومعلومات الطالب 8
  

 

نههه ا يوجههد أ  تههوافر اسههتخدام تتنيههة المعلومههات فههي مكتههر المكههال بينمهها فههي مكتههر ح مههن الجههدول أيتضهه
وبيانهههات ومعلومهههات  ،أنةمهههة وههههي نةهههام  المهههوارد الب هههرية (7التتنيهههة مسهههتخدمة وم علهههة فهههي   سهههيئون كانهههت

نهه تيهة اهنةمهة  كمها أمها لهم تتهوفر بوبيانات ومعلومات الطالر ( بين ،وبيانات ومعلومات المدرسين ،المدارت
يوجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد لههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدو المكتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر مركهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدرير علهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  الحاسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههور.
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 مكتبي التربية في المحافظةأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في 

أ ارت الدراسة إل  أن مكتبي التربية بالمحافةة في حالة جيدة من حيث العمهر ال منهي، إا أنهمها ي تتهران  -
جهههه  الههههد  لههههديها، كمهههها أنهمهههها ي تتههههران للعديههههد مههههن الخههههدمات المسههههاندة لعههههدد مههههن المرافههههق وااسههههتكمال للع

 والتجهي ات الال مة.
أةهههرت الدراسههة وجههود ت ههاوت كبيههر فههي إدارات مكتبههي التربيههة مههن حيههث تههوفر الر يههة والرسههالة لههديها مههط  -

 إعالنها، بينما ت تتر العديد من اادارات إل  ر ية ورسالة فضال عن إعالنها.
و أن مسههتوو اادارات فههي مجههاات العمههل اادار  مت ههاوت إا أنههه مههن حيههث تههوافر الخطههط أةهههرت النتههائ -

ات وقهد مستوو التن يد والممارسة متوسط إل  قليل عنهد أكثهر اادار  إا ان والسجالت وآليات المتابعة كبير
 هاريط يمكهن ، أو العمل الموسمي، أو إله  افتتهار بعهض اادارات هفكهار وميع و هدا إل  ضع  التمويل

 لها أن تساهم في بنا  وتطوير العملية التعليمية في المحافةة.
هنههاي ضههع  ةههاهر فههي تتههويم العمههل وهههدا المجههال الحيههو  الهههام يههنعكت علهه  بتيههة المجههاات كههالتخطيط  -

 والمتابعة وغيرها.
 بين.هناي ضع   ديد في استخدام التتنية في اهعمال اادارية عدا أربعة برامو في أحد المكت -
داراتهمهها ومسههميات بعههض اادارات وتوفرهمهها تبعهها للهيكههل التنةيمههي كهنههاي اخههتال  فههي تكههوين الم - تبههين وا 

 للمكتبين.
 وجود عج  ط ي  في التوو العاملة في المكتبين. -
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 التربية بالمديرية ات: نتائج الدراسة الميدانية إلدار ثانيا
 مبنى إدارة التربية:

يث العمر والملكية والليانة و بكة الكهربا  والما  واللهر  اللهحي فه ن لمعرفة موال ات المبن  من ح
 يوضح دلي. ( 2-1) الجدول 

 بالمديريات بحسب التكرارات والنسب المئوية إدارات التربية( إحصائية بمواصفات  2-1جدول ) 
 المبنى المدرسي م

 االحصائي                    
 البيانات

 المجموع النسبة التكرار

 ملكية المبنى 1

 42.86 6 حكومي

 57.14 8 إيجار 14

 0.00 0 أخرى

 عمر المبنى 2

 21.43 3 سنوات 11أقل من 

14 
 71.43 10 سنة 21 – 11من 

 0 0 سنة 31 – 21من 

 7.14 1 سنة 31أكثر من 

 صيانة المبنى 3
 53.85 7 متوافرة

13 
 46.15 6 غير متوافرة

 باءشبكة الكهر 4

 85.71 12 عامة

14 
 14.29 2 أهلية

 0 0 مولد كهرباء

 0 0 ال يوجد

 طاقة شمسية 5

 0.00 0 كافية

 0.00 0 غير كافية 14

 100.00 14 ال يوجد

 إمدادات المياه 6

 71.43 10 حكومي

14 
 28.57 4 أهلي

 0.00 0 شراء

 0.00 0 ال يوجد

 شبكة الصرف الصحي 7

 38.46 5 مجاري

 61.54 8 بيارة 13

 0.00 0 ال يوجد

 سور المبنى 8

 35.71 5 مكتمل

 0.00 0 غير مكتمل 14

 64.29 9 ال يوجد

 حوش المبنى 9
 35.71 5 متوافر

14 
 64.29 9 غير متوافر

 موقف السيارات 10
 14.29 2 متوافر

14 
 85.71 12 غير متوافر

 14 14.29 2 افرمتو التشجير 11
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 85.71 12 غير متوافر

 
عينهة الدراسهة البهال) عهددها  إدارات( مهن %42.86فتهط أ  مها نسهبته   إدارات( 6أن   جدوليالحة من ال

أ  مهههههها نسههههههبته  إدارات( 2وعههههههددها   داراتالحكومههههههة بينمهههههها بههههههاقي اا إلهههههه تعههههههود ملكيههههههة مبانيههههههها  إدارة( 07 
أ  مها  دارات( مهن ههد  اا03من ناحية عمر هد  المباني يتضهح أن  ( هي مباني باايجار وأما 57.41% 

 دارات( مهههن ههههد  اا%21.43أ  بنسهههبه   إدارات( 0( سهههنة بينمههها  03-00( عمرهههها مهههن  %71.43تمثهههل  
أ  مها  إدارات( 4( سنوات، أما فيما يتعلق بليانة المبن  وكما يتضح من الجهدول فه ن  03عمرها اقل من  

( ا %46.15أ  مهههها نسههههبته   إدارات( 6العينهههة تتههههوافر فيههههها اللهههيانة وأن   إداراتمههههن ( %53.85 نسهههبته 
 إدارات( مهن %85.71مها نسهبته   إدارة( 05تتوافر فيها الليانة، أما  بكة الكهربا  يتضح من الجهدول أن  

لعينهههة  بيهههةإدارات التر ( مهههن %14.29أ  مههها نسهههبته   دارات( مهههن اا5العينهههة مرتبطهههة بال هههبكة العامهههة وأن  
العينههة لديههه طاقههة  إداراتمههن  إدارة. وفيمهها يتعلههق بالطاقههة ال مسههية ا يوجههد أ  الدراسههة مرتبطههة ب ههبكة أهليههة.

  مسية. 
أ  مهههها نسههههبته   إدارات التربيههههة( مههههن 03أمهههها مهههها يتعلههههق ب مههههدادات الميهههها  فمههههن خههههالل الجههههدول يتضههههح أن  

 %28.57أ  مها نسهبته  دارات( من هد  اا7  بينما  لديها امداد حكومي بالميا العينة إداراتمن  71.43%
 لي.أهلعينة تحلل عل  الميا  من م رود ا إداراتمن 

أ  مهههها نسههههبته   إدارات( 2وفيمهههها يتعلههههق بنههههود  ههههبكة اللههههر  اللههههحي فمههههن خههههالل الجههههدول يتضههههح أن  
 إدارات التربيهةمهن  %38.46مها نسهبته  إدارات( 2العينة نود ال هبكة فيهها بيهارة بينمها   إداراتمن  61.54%

 لعينة الدراسة نود ال بكة مجارو .
العينهة ا توجهد بهها  إدارات( من %64.29أ  ما نسبته   دارات( من اا9أما من حيث سور المبن  ف ن  

 العينة السور مكتمل. إدارات( من %35.71أ  بنسبة   دارات( من هد  اا2اسوار بينما  
( ا يتههوفر فيههها احههواش ، %64.29أ  مهها نسههبته   دارات( مههن اا9أمهها فيمهها يتعلههق بحههوش المبنهه  فهه ن  

 إدارة( 05حههواش ، وبالنسهبة لمواقهه  السههيارات فهه ن  أ( توجهد فيههها %35.71أ  مهها نسههيته   إدارات( 2بينمها  
 دارات( مهن اا5عينة الدراسة ا تتوفر فيها مواق  للسهيارات بينمها   إدارات التربية( من %85.71ما نسبته  

 لعينة الدراسة فيها مواق  سيارات. إدارات التربية( من %14.29ما نسبته  أ  
العينهة يتهوفر فيهها  إداراتمن  (%14.29أ  ما نسبته   إدارات التربية( من 5 وفيما يتعلق بالت جير ف ن 

الدراسهة  عينهة إدارات التربيهة( مهن %85.71ما نسهبته   إدارة( 05 العينة وعددها  إداراتالت جير بينما باقي 
 ا يتوفر فيها الت جير.
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 تفاصيل المبنى:
) لمعرفة ت اليل المبن  من حيث الموجود من الغر  والتاعهات وخ انهات الميها  وحالتهها والعجه  فالجهدول 

  .يوضح دلي ( 2-2
 المعياري االنحراف( إحصائية بتفاصيل المبنى بحسب العدد والنسبة المئوية والمتوسط و  2-2م ) جدول رق

 م

الموجود والعجز 
 والحالة
 

المجموع   الحالة العجز العدد
)للموجود 
 االحصائي    والعجز(

 التفاصيل
 الحالة االنحراف المتوسط النسبة العدد الموجود

 178 جيدة 0.59 2.71 37.08 66 112 الغرف 1

 14 جيدة 0 3 78.57 11 3 قاعة اجتماعات 2

 14 0 0 0 100 14 0 قاعة تدريب 3

 13 0 0 0 100 13 0 مكتبة عامة 4

 30 متوسطة 0.83 2.14 53.33 16 14 مخازن 5

 12 جيدة 0 3 91.67 11 1 بوفية 6

 12 جيدة 0 3 66.67 8 4 غرف حراسة 7

 45 متوسطة 0.64 2.3 33.33 15 30 دورات مياه 8

 11 0 0 0 100 11 0 مصلى 9

 20 جيدة 0 3 40 8 12 خزانات مياه 10

    2 0 0 6 أخرى 11

 
عل  عج  في قاعات التهدرير والمكتبهات أعج  في كل ت اليل المبن  وبل)  ن هنايول أيتضح من الجد
و قاعههات كمهها أ( بالترتيههر أ  ا توجههد أ  غههر  07،00،05( لكههل منههها وبالعههدد  %033والملههل  بنسههبة  

( وجا  بالمرتبة الثالثة مهن %91.67( بوفية وبنسبة  11بعدد   ه   البوفيمن حيث العج الثانيةجا  بالمرتبة 
( أمهها غههر  الحراسههة فتههد جهها ت بالمرتبهههة %78.57( وبنسههبة  00حيههث العجهه  قاعههات ااجتماعههات بعههدد  

( وجا ت المخا ن في المرتبة الخامسة من حيث العج  %66.67( وبنسبة  2الرابعة من حيث العج  بعدد  
ث الغهر  يه( ومهن ح%73( خه ان بنسهبة  2لعجه   ن ا( أما خ انهات الميها  كها%53.33( وبنسبة  06بعدد  

( وجهها ت دورات الميهها  فههي المرتبههة اهخيههرة مههن حيههث العجهه  بعههدد %04( غرفههة بنسههبة  66فتههد بلهه) العجهه   
ن حالههة هههد  الغههر  والتاعههات أمهها جيههدة او متوسههطة وبالنسههبة أ ن الجههدول( كمهها يبههي%33.33( وبنسههبة  15 

 ترميم . إل للمتوسطة قد تحتا  
ن ههد  أيجار، فهدا يعنه  إ(   %24.07مثل نسبة  ي ما أ ( إدارات تربية من عينة الدراسة 2وحيث أن  

ومهها يترتههر علهه  دلههي مههن  اسههتكمال مبههاني  متوق ههة إلهه إلهه  مبههاني، كمهها ان بعضههها يحتهها   تحتهها  داراتاا
 ثاث وغير .أتجهي ات و 
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 :التربية اتإدار التجهيزات واألثاث في 

عينههة  إدارات التربيههةمههن حيههث الموجههود والعجهه   واللههالحية  واللههيانة فههي  اهثههاثهيهه ات و لمعرفههة  التج
  .يوضح دلي ( 2-3) الدراسة فالجدول 
 الموجودة وصالحيتها وتوافر الصيانة بحسب العدد والنسبة المئوية األثاث( إحصائية بالتجهيزات و  2-3جدول رقم) 

 
 

 م

 
االحصائي     

 

 
 التجهيزات

 العجز الموجود
 مجموع الصيانة الصالحية

 غير متوفرة متوفرة غير صالح صالح
  الصالح
والغير 
 صالح

  المتوفر
والغير 
دد متوفر

لع
 ا

دد
لع
 ا

سب
لن
ا

ة
 

دد
لع
 ا

سب
لن
ا

ة
 

دد
لع
 ا

سب
لن
ا

ة
 

دد
لع
 ا

سب
لن
ا

ة
 

دد
لع
 ا

سب
لن
ا

ة
 

 13 49 46.15 6 53.85 7 0 0 100 49 54.21 58 49 حاسوب 1

 11 24 63.64 7 36.36 4 0 0 100 24 61.76 42 26 طابعات 2

 10 14 60 6 40 4 14.29 2 85.71 12 54.84 17 14 آلة تصوير 3

راتيكام 4  1 16 94.12 1 100 0 0 0  0  1 0 

 0 0  0  0    0 100 13 0 تلفزيون 5

 0 0  0  0    0 100 12 0 فيديو 6

 1 1 100 1 0 0 0 0 100 1 94.12 16 1 بروجكتر 7

كيفات هواءم 8  50 82 62.12 48 96 2 4 4 57.14 3 42.86 50 7 

دثالجة تبري 9  11 14 56 11 100 0 0 2 50 2 50 11 4 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

49

26

14
1001

50

11

58

42

1716
1312

16

82

14

ثالجة تبريدمكيفات هواءبروجكترفيديوتلفزيونكامراتآلة تصويرطابعاتحاسوب

التجهيزات واالثاث بالعدد للموجود والعجز

الموجود العجز
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التههي  اهثههاثلعينههة الدراسههة لههديها عجهه  فههي كههل التجهيهه ات و  إدارات التربيههةن جميههط أيتضههح مههن الجههدول بهه
( حيث ا توجهد %033اهول  للعج  التل  يونات وال يديوهات أ  بنسبة  وردت في الجدول وجا  في المرتبة 

حيهههث ا يوجهههد سهههوا   اترات والبروجكتهههر يعينهههة الدراسهههة ، تليهههها مبا هههرة الكهههام إدارات التربيهههةمهههن  إدارةفهههي أ  
( %94.12عينة الدراسة بلغهت نسهبة العجه  حهوالي   إداراتجكتر واحد عل  مستوو جميط و كاميرا واحدة وبر 

( لكل منها حيث بل) العجه  فهي %62، كما يأتي في المرتبة الثالثة للعج  الطابعات ومكي ات الهوا  بنسبة  
( طابعهة اثنتهين منهها غيهر لهالحة وبالنسهبة لمكي هات الههوا  يوجهد 56( طابعهة بينمها الموجهود  75الطابعات  

الرابعههة مههن حيههث العجهه   ثالجههات  ( مكيهه  هههوا  ، أمهها فههي المرتبههة25( مكيهه  هههوا  بينمهها العجهه  بلهه)  23 
التلههههوير  آات( ، أمههها %56( ثالجهههة أ  بنسههههبة  07( ثالجهههة بينمهههها بلههه) العجهههه   00التبريهههد حيهههث توجههههد  

 آات( تتريبههاي حيههث بلهه) العجهه  فههي %54والحاسههبات فتههد احتلههت المرتبههة الخامسههة مههن حيههث العجهه  بنسههبة  
تلهوير اثنتههين منهها غيههر لهالحة بينمهها بله) العجهه  فههي ( آلههة 07( آلههة تلهوير بينمهها الموجهود  04التلهوير  
 ( جها  حاسور .79( جها  حاسور والموجود  22الحاسبات  

 كانهتعله  نسهبة تهوافر لللهيانة أن أالل الجهدول يتضهح خهت ، فمهن والتجهيه ا اهثاثوفيما يتعلق بليانة 
( ، %23ا ثالجة التبريد بنسهبة  ( تليه%53.85بنسبة  ( يليها الحاسبات %57.14لمكي ات الهوا  بنسبة   

 .ثاهثابينما توفرت بعض الليانة وبنسر بسيطة لبعض التجهي ات و 
 :إدارة التربيةتابع التجهيزات واألثاث في 

 (2-4)بالمهديريات عينهة الدراسهة فه ن الجهدول  إدارات التربيهةلمعرفة التجهيه ات المتهوافرة ومهدو ك ايتهها فهي 
 يوضح دلي.

 ة بالتجهيزات واألثاث المتوافرة وكفايتها من حيث العدد والنسبة المئوية(إحصائي2-4جدول )

 م
 البيانات

 مجموع متوفرة

 غير متوفرة التوافر غير كافي كافي

 االحصائي                    
 التجهيزات واألثاث

 النسبة العدد النسبة العدد
 
 العدد

 النسبة العدد النسبة

 50 7 50 7 71.43 5 28.57 2 لوحات إعالنية 1

 92.86 13 7.14 1 100.00 1 0.00 0 مجسمات 2

 92.86 13 7.14 1 100.00 1 0.00 0 وسائل السالمة واألمان 3

 78.57 11 21.43 3 100.00 3 0.00 0 مواد وأدوات اسعافات أولية 4

 21.43 3 78.57 11 90.91 10 9.09 1 مواد وأدوات مكتبية 5

 7.14 1 92.86 13 76.92 10 23.08 3 إدارات 6

 0 0 100 14 92.86 13 7.14 1 كراسي 7

 0 0 100 13 92.31 12 7.69 1 طاوالت 8

 7.14 1 92.86 13 84.62 11 15.38 2 دواليب 9

 57.14 8 42.86 6 83.33 5 16.67 1 كنبات 10

 28.57 4 71.43 10 100.00 10 0.00 0 النظافةب أدوات ومواد خاصة 11

 



32 
 

131  

 

32 
 

32 
 

1

2

3

4

5

7

11
3

11

13
14

1313

6

10

7

1313

11

3
1001

8

4

لوحات 
إعالنية

وسائل مجسمات
السالمة 

واألمان

مواد وأدوات 
ةاسعافات أولي

مواد وأدوات 
مكتبية

أدوات ومواد كنباتدواليبطاوالتكراسيمكاتب
خاصة بأعمال 

النظافة 

التوافر بالنسبة للتجهيزات واالثاث

متوفر غير متوفرة

 
بالمهههديريات عينهههة الدراسهههة تعهههاني مهههن نتهههص فهههي التجهيههه ات  إدارات التربيهههةن جميهههط أيتضهههح مهههن الجهههدول 

عههدا الكراسههي والطههاوات فهههي  داراتالمتههوافرة غيههر كافيههة فههي جميههط هههد  اا اهثههاثن التجهيهه ات و أو  اهثههاثو 
 ( بالنسبة للطاوات.%92.31 وبنسبة ( بالنسبة للكراسي %92.86متوافرة لكنها غير كافية بنسبة  

( مهن %92.86 ( مكتهر أ  بنسهبة 00مهن والسهالمة غيهر متهوفرة فهي  ن المجسمات ووسائل اهأح يتضو 
أ  بنسهبة  إدارة( 00عينة الدراسة ، أما مهواد وأدوات ااسهعافات اهوليهة فههي غيهر متهوفرة فهي   إدارات التربية

الثالثهة المتبتيهة فههي متهوفرة فيهها لكنهها غيهر كافيهة  داراتراسهة أمها ااعينهة الد إدارات التربية( من 78.57% 
( %57.14 بنسهبة  إدارات( 2، أمها الكنبهات فه ن   داراتأ  يوجد نتص في ههد  المهواد واهدوات فهي ههد  اا

( 2أمها   السهتة المتبتيهة فه ن مكتهر واحهد فتهط لديهة كنبهات كافيهة داراتالعينة ا تتهوافر فيهها أمها اا إداراتمن 
 فهي غير كافية . إدارات

ولكههن جميعههها  اهثههاثعينههة الدراسههة تتههوافر فيههها التجهيهه ات و  إدارات التربيههةن جميههط أ يالحههة مههن الجههدول
بالمديريات عينة الدراسهة  إدارات التربية( أ  ان جميط %033 ( و %71.43 غير كافية وبنسبة تتراوح بين 

 .اهثاثبحاجة لجميط التجهي ات و 

 التربية:  اتإدار  أقسامنات عامة عن بيا

المطلهههور مهههن حيهههث  داراتبالمهههديريات والتهههوة الب هههرية فهههي اا إدارات التربيهههةالمتهههوافرة فهههي  قسهههاملمعرفهههة اه
 يوضح دلي. (2-5) ف ن الجدول  قساموالموجود والعج  بحسر اه
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 سم والعجز بحسب العددوالقوة البشرية المطلوبة على مستوى كل ق قسام( إحصائية باأل2-5جدول ) 

 م

 المطلوب القوة الحالية والعجز
 التواجد

 العجز
 غير متواجد متواجد

  االحصائي                         
 األقسام

 النسبة العدد العدد العدد العدد

 33.33 12 2 16 24 مكتب المدير 1

 45.45 10 1 5 12 النظم والمعلومات 2

 30.87 46 13 82 103 التوجيه التربوي 3

 52.78 19 2 2 17 الجودة واالعتماد المدرسي 4

 34.29 12 0 13 23 التدريب والتأهيل 5

 46.88 15 2 5 17 الوسائل التعليمية 6

 26.83 11 3 22 30 التجهيزات المدرسية 7

 25.71 9 2 19 26 األنشطة المدرسية 8

 36.17 17 2 14 30 التعليم العام 9

الرياض األطف 10  15 1 1 15 50 

الخاص التعليم األهلي 11  15 5 0 11 42.31 

 44.44 4 0 1 5 التعليم الخاص 12

ةتعليم الفتاه والمشاركة المجتمعي 13  18 8 0 11 37.93 

 51.85 14 2 0 13 التربية الشاملة 14

 50 14 2 0 14 تحفيظ القرآن 15

 30.95 13 2 19 29 الموارد البشرية 16

تالحسابا 17  27 19 2 11 28.95 

 38.89 14 2 8 22 األجور والمرتبات 18

 27.27 15 3 27 40 االمتحانات 19

 44.12 15 1 6 19 الرقابة والتفتيش 20

 33.33 9 2 9 18 المشاريع 21

 48.15 13 1 2 14 الخارطة المدرسية 22

 42.31 11 2 3 15 اإلعالم  والنشر التربوي 23

درسيةالتغذية والصحة الم 24  21 9 2 13 38.24 

 25.93 7 1 14 20 التخطيط واإلحصاء 25

 33.33 8 0 10 16 الشؤون القانونية 26

 31.71 13 0 22 28 أخرى 27

 36.46 362 50 341 631 اإلجمالي

 
مديريات التربية عينة الدراسهة ويهأتي قسهم  أقسامن هناي عج  في التوة الب رية لجميط أ يتضح من الجدول

دا التسهم فتهط عله  ( ويوجد اثنين مهوة ين فهي هه%52.78وااعتماد المدرسي بالمرتبة اهول  بنسبة   الجودة
من حيث العج  قسم التربية ال املة  الثانيةتي في المرتبة أتربية لمديريات عينة الدراسة وي إدارة( 07مستوو  
ت عينههة الدراسههة ، أمهها المرتبههة ( وا يوجههد أ  موةهه  فههي هههدا التسههم علهه  مسههتوو المههديريا%51.85بنسههبة  
موةه  فهي ( وا يوجهد أ  %23لتسم رياض اهط ال وقسم تح ية التران بنسبة عج  لكليهمها   كانتالثالثة ف
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( %48.15تي قسههم الخارطههة المدرسههية بالمرتبههة الرابعههة مههن حيههث العجهه  بنسههبة  أهههدين التسههمين ايضههاي ، ويهه
( %45.45( ، ثم النةم والمعلومات بنسهبة  %46.88بنسبة   تي قسم الوسائل التعليمية من حيث العج أوي

 ( .%25.71قل عج  في قسم اهن طة المدرسية بنسبة  أحيث بل)  قساموهكدا لبتية اه
 

  %

 %

  %

من حيث ينة النسبة المئوية للقوى العاملة في مكاتب التربية بمديريات الع
التواجد وعدم التواجد والعجز

متواجد

غير متواجد

العجز

 
 

( فرد 00ن  أ( وتبين 00لتوجيه التربو  بعدد  ن التوة الب رية غير متواجدة كانت في قسم اأالجدول  يبين
( ههم نةهرا  مهوجهين وسهيتم دمجههم مهط 00ن هدا العهدد  أسجل البيانات بم كما أفادفي مكتر مديرية ال حر 

ن أاجد ، وعند العودة للبيانات وجهد ( غير متو 5متواجدة يبت  فتط  الن هد  التوة الب رية أقريباي أ   الموجهين
لمكهال . أمها بهاقي المهديريات عينهة الدراسهة ا التوة غير المتواجدة كانت فتط في مديريتين هي مديرية دوعن وا

يوجههد أ  قسههم فيههه مههوة ين غيههر متواجههدين ، بالنسههبة للمههديريتين المههدكورتين قههد يعههود السههبر ربمهها لجههامعي 
 ن توضط في خانة أخرو.أانة " غير متواجد " بينما ي ترض ن وضعوا هد  اهرقام في خأات البيان

وضعت في اهخير تحت مسم  " أخرو" بل) عدد المتواجدين من التهوة  هناي أقسام لم ت ملها هد  التائمة
( وهد  اهقسام ههي:  اهر هي  والخدمهة %31.71( موة  بنسبة  00( موة  والعج    55الب رية فيها  
 والليانة(.

 
 عمال االدارية: التربية للتقنية في األ اتتوظيف إدار 

لتههوافر والت عيههل فهه ن بالمههديريات عينههة الدراسههة مههن حيههث ا ةإدارات التربيههلمعرفههة التتنيههات المسههتخدمة فههي 
 يوضح دلي. (2-6)  الجدول
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 (إحصائية بالتوافر والتفعيل للتقنية المستخدمة في االعمال اإلدارية بحسب العدد والنسبة المئوية2-6جدول رقم ) 

 م

 التوافر والتفعيل
 التفعيل )عدد( التوافر

 غير متوافرة متوافرة

 االحصائي                                  ير مفعلغ مفعل
 التقنية المستخدمة

 النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 100 14 0 0 نظام إلكتروني للموارد البشرية 1

 0 0 100 14 0 0 نظام إلكتروني بالموارد المالية 2

 0 0 100 14 0 0 نظام الكتروني باإلدارات واألقسام 3

 0 1 92.86 13 7.14 1 نظام إلكتروني ببيانات ومعلومات المدارس 4

5 
نظام الكتروني ببيانات ومعلومات 

 المدرسين
0 0 14 100 0 0 

 0 0 100 14 0 0 ربط القسم بالمدارس وإدارات المديريات 6

 0 0 100 14 0 0 نظام الكتروني بالتقييم 7

 0 1 92.86 13 7.14 1 نظام الكتروني ببيانات ومعلومات الطالب 8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0007.140007.14

100100100
92.86

100100100
92.86

اإلدارات الموارد الماليةة الموارد البشري
واالقسام

ببيانات  
ومعلومات 

المدارس

ببيانات 
ومعلومات 

المدرسين

ربط القسم 
بالمدارس 

ومكاتب 
المديريات

ببيانات  التقييم
ومعلومات 

الطالب

لمعلوماتالنسبة المئوية الستخدام مكاتب التربية لتقنية ا

متوافرة غير متوافرة

 
 

 ةواحهد إدارة أ  نةهام تتنيهة عهدا تسهتخدمنهة الدراسهة ا بالمهديريات عي إدارات التربيهةن أيتضهح من الجهدول 
ومعلومهههات  بالمهههديريات عينهههة الدراسهههة لديهههه نةهههام الكترونهههي ببيانهههات إدارات التربيهههة( مهههن %7.14أ  بنسهههبة  

دارةعل و المدارت وهو م  فتط  اامتحاناتلديه نةام الكتروني ببيانات ومعلومات الطالر خاص بتسم  وخر أ ا 
 وهو م عل ايضاي .

عمال اادارية مهمل تماماي وغائر في والوقت الهد  نعهيش فيهه علهر ن التتنية في اهأواضح من الجدول 
 د المعلومات وتسهيل المهام ...وغير .همية في توفير الوقت والجهد وقواعأولما للتتنيات من  العلم والتتنية

 مديريات التربية عينة الدراسة إداراتالمختل ة في  قسامالنتائو المتعلتة باه
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 التربية: إدارة مكتب مدير
 مكتر المدير "الر ية والرسالة": 

 ة الدراسههةمههديريات عينههب إدارات التربيههة مكاتههر مههدرا  عنهمهها فههي ااعههالنلمعرفههة التههوافر للر يههة والرسههالة و 
 يوضح دلي. (2-7)  الجدولف

 بحسددب التكددرارات والنسددب المئويددة إلدارات التربيددة ( إحصددائية التددوافر واإلعددالن لرؤيددة ورسددالة مكتددب المدددير2-7جدددول ) 
 بالمديريات

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي              
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة تكرارال

 75 3 25 1 71.43 10 28.57 4 مكتبرؤية ال

 75 3 25 1 71.43 10 28.57 4 مكتبرسالة ال

( 07إدارات التربية عينة الدراسهة البهال)  ( من مجمود %28.57للتربية أ  بنسبة   إدارات( 7ن  أ يتضح
( أمها %71.43أ  بنسهبة   إدارات( 03بينما ا تتوفر فهي   مكتر مدير اادارةورسالة  تتوافر فيها ر ية إدارة

لهم  إدارات( 0( بينمها  %52فهما معلنتان في مكتر واحهد فتهط أ  بنسهبة   مكترااعالن عن ر ية ورسالة ال
 (.%42تعلن عنها أ  بنسبة  
  : فاعلية مكتر المدير

فهي مهديريات التربيهة عينهة  للمجهااتخهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة من  اادارة مديرلمعرفة فاعلية مكتر 
 يوضح دلي . التاليالدراسة ف ن الجدول 

المعياري  االنحرافوالمتوسط و بحسب التكرارات والنسب المئوية  لمجاالت( إحصائية لتوافر ودرجة الممارسة ل2-8جدول ) 
 بالمديريات التربية لمكاتب مدراء

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة *المفقود

 غير متوافر متوافر

 الحصائيا         
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.53 2.00 7.14 1 42.86 6 50.00 7 مكتبخطط ال

 متوسطة 0.60 2.13 7.14 1 35.71 5 57.14 8 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.57 2.11 0.00 0 28.57 4 71.43 10 مكتبسجالت ال

 متوسطة 0.57 2.11 7.14 1 28.57 4 64.29 9 المتابعة

 متوسطة 0.31 1.89 7.14 1 28.57 4 64.29 9 التقويم

 وهذا ينطبق على جميع األقسام ويحسب عددها ونسبتها ضمن العينة ،تي بيانات أمامها من قبل جامعي البياناأالمجاالت التي تركت بدون كتابة  :المفقود*
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( بينمههها بهههاقي %23تربيهههة بنسهههبة   إدارات( 4" تتهههوفر فهههي  مكتهههرخطهههط الن مجهههال "أيتضهههح مهههن الجهههدول 
تربيهههة أ  بنسهههبة  إدارات( 2التن يههد" فههه ن   أسهههاليرعينههة الدراسهههة لهههم تتههوفر فيهههها خطهههط ، أمهها مجهههال " داراتاا
سهجالت عينهة الدراسهة ، وفيمها يتعلهق بمجهال "  إدارات التربيهةتوفر فيها بينما ا يتوفر في بهاقي ( 57.14% 
 إدارات التربيةبينما باقي  مكترسجالت ال( توفر فيها %71.43تربية أ  بنسبة   إدارات( 03" ف ن   مكترال

تربيهههة أ  بنسهههبة  إدارات( 9ن  عينهههة الدراسهههة لهههم يتهههوافر فيهههها سهههجالت. أمههها مجهههالي "المتابعهههة  والتتهههويم " فههه 
عينهههة  إدارات التربيهههة( مهههن %28.57أ  بنسهههبة   إدارات( 7( متهههوافر فيهههها بينمههها ا تتهههوافر فهههي  64.29% 

بدرجهة  كانهتعينة الدراسة ف نهها  إدارات التربيةالمتوافرة في  للمجااتالدراسة.   وفيما يتعلق بدرجة الممارسة 
 .المجااتمتوسطة لجميط 

 م والمعلوماتقسم النظ

 قسم النةم والمعلومات "الر ية والرسالة":
عينهة الدراسهة  إدارات التربيهةعنهما في قسم النةم والمعلومات فهي  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 

 يوضح دلي . التاليف ن الجدول 
 حسب التكرارات والنسب المئوية( إحصائية التوافر واإلعالن لرؤية ورسالة قسم النظم والمعلومات ب 2-9جدول ) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي              
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 78.57 11 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 78.57 11 7.14 1 رسالة القسم

الدراسههة   عينههة إدارات التربيههة( مههن مجمههود %7.14ن مكتههر واحههد فتههط أ  بنسههبة   أ يتضههح مههن الجههدول
( مهن %42.24( مكتبها أ  بنسهبة  00تتوافر فيهها ر يهة ورسهالة التسهم بينمها ا تتهوفر فهي   إدارة( 07البال)  

 (. %033  بنسبة  أهما  غير معلنة( م  فكالااعالن عن ر ية ورسالة التسعينة الدراسة أما  إدارات التربية
 فاعلية قسم النةم والمعلومات: 

فههي مههديريات التربيههة  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم الههنةم والمعلومههات مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة 
 يوضح دلي . التاليعينة الدراسة ف ن الجدول 
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ة لمجاالت قسم النظم والمعلومات بحسب التكرارات والنسب المئوية ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارس2-11جدول رقم) 
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 نحرافاال المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.00 2.00 14.28 2 71.43 10 14.29 2 خطط القسم

 متوسطة 0.47 2.33 14.29 2 64.29 9 21.43 3 أساليب التنفيذ

 قليلة 0.50 1.50 14.29 2 57.14 8 28.57 4 سجالت القسم

 متوسطة 0.47 1.67 14.29 2 57.14 8 28.57 4 المتابعة

 قليلة 0.50 1.50 14.29 2 71.43 10 14.29 2 التقويم

وبنسهههههبة  إدارات التربيهههههة( مهههههن 5" ومجهههههال "التتهههههويم" فهههههي  خطهههههط التسهههههميتضهههههح مهههههن الجهههههدول أن مجهههههال "
بينمها لهم تتهوافر فهي والتتهويم  خطهط التسهمتهوفر فيهها  إدارة( 07الدراسهة  البهال) عهددها   ( من عينة14.29% 
تربيهههههة أ  بنسههههههبة  إدارات( 3التن يهههههد" فهههههه ن   سههههههاليرأ، أمهههههها مجهههههال "(%71.43وتمثهههههل نسهههههبة   إدارات( 03 
عينههة الدراسههة ،  إدارات التربيههةمههن  (64.29) وبنسههبة إدارات( 9( تههوفر فيههها بينمهها ا يتههوفر فههي  21.43% 

( تههوفر %28.57أ  بنسهبة   إدارات تربيهة( 4" ومجهال "المتابعهة " فهه ن  سههجالت التسهموفيمها يتعلهق بمجهال " 
لهم يتههوافر فيهها . وفيمهها   إدارات التربيههةمهن  (57.14)وبنسهبة  إدارات (8)متابعهة بينمهها وال سهجالت التسههمفيهها 

بدرجهههة متوسهههطة  كانهههتعينهههة الدراسهههة ف نهههها  إدارات التربيهههةالمتهههوافرة فهههي  للمجهههااتيتعلهههق بدرجهههة الممارسهههة 
 والتتويم. التسمسجالت التن يد والمتابعة، وبدرجة ممارسة قليلة لمجالي  أساليرو   خطط التسم: لمجاات

 :التربوي هقسم التوجي
 قسم التوجيه التربو  "الر ية والرسالة":
 ينههة الدراسههةع إدارات التربيهةعنهمها فههي قسههم التوجيهه التربههو  فههي  ااعههالنلمعرفهة التههوافر للر يهة والرسههالة و 

 .فالجدول التالي يوضح دلي
 م التوجيه التربوي بحسب التكرارات والنسب المئوية( إحصائية  بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة قس2-11جدول ) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 60 3 40 2 57.14 8 35.71 5 رؤية القسم

 83.33 5 16.67 1 50.00 7 42.86 6 رسالة القسم

إدارات التربيههة عينههة ( مههن مجمههود %35.71للتربيههة أ  بنسههبة   إدارات( مههن 5يتضههح مههن الجههدول  أن  
أ  بنسهههههبة  إدارات( 8يهههههة  لتسهههههم  التوجيهههههه بينمههههها ا تتهههههوفر فهههههي    تتهههههوافر فيهههههها ر  إدارة( 07الدراسهههههة البهههههال)  
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فتهط فيهها الر يهة  معلنهة( أمها الثالثههة  إدارات التربيهة( مههن 2ن  عهن ر يهة  التسهم فه  ااعهالن( أمها 57.14% 
من  (6)سالة التسم ف ن ( ف ن ر ية التسم فيها  غير معلنة(. فيما يتعلق بر %63  بنسبة  أخرو اه داراتاا

ا تتهههوافر فيهههه إدارة( 07عينهههة الدراسهههة البهههال)   إدارات التربيهههةمهههن مجمهههود  (42.86)  بنسهههبة أإدارات التربيهههة 
سههالة التسههم فهه ن عههن ر  ااعههالن( أمهها %23أ  بنسههبة   إدارات( 7رسههالة  لتسههم  التوجيههه بينمهها ا تتههوفر فههي  

( ف ن رسالة التسم فيها %83.33بنسبة   أ خرو اه داراتفيه الرسالة  معلنة( أما الثالثة اا طفت ةواحد إدارة
  غير معلنة(. 

 فاعلية قسم التوجيه التربو : 
في مهديريات التربيهة عينهة  للمجااتة قسم التوجيه التربو  من خالل التوافر ودرجة الممارسة لمعرفة فاعلي
 يوضح دلي . التالي الجدولالدراسة ف ن 

( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التوجيه التربوي بحسب التكرارات والنسب المئوية 2-13جدول رقم) 
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.66 2.55 7.14 1 14.29 2 78.57 11 خطط القسم

 كبيرة 0.67 2.50 14.29 2 14.29 2 71.43 10 أساليب التنفيذ

 كبيرة 0.67 2.50 7.14 1 21.43 3 71.43 10 سجالت القسم

 كبيرة 0.48 2.64 7.14 1 14.29 2 78.57 11 المتابعة

 متوسطة 0.40 2.20 7.14 1 21.43 3 71.43 10 التقويم

تربيهههههة بنسهههههبة  إدارة( 11ي  " ومجهههههال "المتابعهههههة" تتهههههوافر فهههههخطهههههط التسهههههميتضهههههح مهههههن الجهههههدول أن مجهههههال "
( 07ل) عهددها  عينهة الدراسهة البها إدارات( من %14.29أ  بنسبة   إدارتين( بينما ا تتوافر في 78.57% 

 إدارات تربيهة( 10، التتهويم( ف نهها تتهوافر فهي سهجالت التسهمالتن يهد،  أسهاليروههي:   المجاات، أما باقي إدارة
 أسهاليرللتربيهة ومجهال  إدارات (3)والتتهويم فهي  سهجالت التسهممجهالي ( بينما ا يتوافر %71.43أ  بنسبة  
إدارات المتههوافرة فههي  للمجههاات. وفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة عينههة الدراسههة إدارات التربيههةمههن  (2)التن يههد فههي

 درجة الممارسة متوسطة. كانتبدرجة كبيرة، ماعدا مجال التتويم  كانتعينة الدراسة ف نها  التربية
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 قسم الجودة
 قسم الجودة "الر ية والرسالة":

عينهههة الدراسهههة فههه ن  إدارات التربيهههةعنهمههها فهههي قسههم الجهههودة  فهههي  ااعهههالنلمعرفههة التهههوافر للر يهههة والرسهههالة و 
 يوضح دلي . التاليالجدول 

 وية( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم الجودة بحسب التكرارات والنسب المئ2-14جدول رقم)

 
 التوافر واإلعالن

 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي           
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رؤية القسم

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رسالة القسم

( %71.43للتربيهة أ  بنسههبة   إدارات  (10)يهة ورسهالة التسههم غيهر متهوافرة فههي يتضهح مهن الجههدول أن ر  
عينههة م تههودة مههن ال إدارات تربيههة (4)( مكتبهها، بينمهها هنههاي 07عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههةمههن مجمههود 

 لجودة. توجد لها ر ية ورسالة  لتسم ا ا داراتأ  أن جميط اا  (28.57)  لم تةهر وهي تمثل نسبة أ
 فاعلية قسم الجودة: 

في مديريات التربية عينهة الدراسهة  للمجااتلمعرفة فاعلية قسم الجودة  من خالل التوافر ودرجة الممارسة 
 يوضح دلي . التاليف ن الجدول 
وسط بحسب التكرارات والنسب المئوية والمت رجة الممارسة لمجاالت قسم الجودة( إحصائية بالتوافر ود2-15جدول رقم)

 واالنحراف المعياري
 التوافر والمفقود

 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.00 2.00 28.57 4 57.14 8 14.29 2 خطط القسم

 ضعيفة 0.00 1.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 أساليب التنفيذ

 ضعيفة 0.00 1.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 سجالت القسم

 منعدمة 0 0 28.57 4 71.43 10 0.00 0 المتابعة

 منعدمة 0 0 28.57 4 71.43 10 0.00 0 التقويم
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( بينمها ا %14.29بنسهبة   دارات التربيهةإ( مهن 5" تهوفر فهي  خطهط التسهميتضح من الجهدول أن مجهال "
، أمها مجههال إدارة( 07عينههة الدراسهة البهال) عههددها   إدارات( مهن %57.14أ  بنسههبة   إدارات (8)تتهوافر فهي 

( تهوافر فيهه ههدين المجهالين  %7.14فتهط أ  بنسهبة   ةواحد إدارة" ف ن سجالت التسمالتن يد" ومجال " أسالير"
سهجالت وفيمها يتعلهق بمجهالي "   لهم تتهوافر فيهها. (64.29%)أ  ما تمثل نسهبة  ربيةإدارات التمن  (9)بينما 
. وفيمهها يتعلههق بدرجههة  (71.43%)أ  بنسههبة  إدارات تربيههة (10)ن فههي يوالتتههويم " ف نهمهها غيههر متههوافر  التسههم

 خطهط التسهمال بدرجهة متوسهطة لمجه كانهتعينهة الدراسهة ف نهها  إدارات التربيةالمتوافرة في  للمجااتالممارسة 
 .سجالت التسمالتن يد و  أساليرودرجة ممارسة قليلة لمجالي 

 
 :هيلأقسم التدريب والت

 هيل "الر ية والرسالة":أقسم التدرير والت
عينهة الدراسهة  إدارات التربيهةعنهما في قسم التدرير والتأهيل  فهي  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 

 دلي .يوضح  التاليف ن الجدول 
 

 ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم التدريب والتأهيل  بحسب التكرارات والنسب المئوية2-16جدول رقم) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار ةالنسب التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 66.67 2 33.33 1 71.43 10 21.43 3 رؤية القسم

 66.67 2 33.33 1 71.43 10 21.43 3 رسالة القسم

 
عينة الدراسة  إدارات التربية( من مجمود %21.43للتربية أ  بنسبة   إدارات( 3يتضح من الجدول  أن  

( أما %71.43أ  بنسبة   إدارات( 03ا تتوافر في   ( مكتبا تتوافر فيها روية ورسالة التسم بينما07البال)  
المتهوفر فيهها ر يهة   إدارات التربيهة( مهن %52عن روية ورسالة التسهم  فمكتهر واحهد فتهط أ  بنسهبة   ااعالن

 (.%42 غير معلنة( أ  بنسبة   دارات( من هد  اا5ورسالة التسم  معلنة(  بينما  
 هيل:أفاعلية قسم التدريب والت

فههي مههديريات التربيههة  للمجههااتهيههل مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة أفاعليههة قسههم التههدرير والت لمعرفههة
 فان الجدول التالي يوضح دلي. نة الدراسةعي
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هيل  بحسب التكرارات والنسب المئوية أقسم التدريب والت ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-17جدول رقم)
 لمعياريوالمتوسط واالنحراف ا

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.58 2.00 7.14 1 42.86 6 50.00 7 خطط القسم

 متوسطة 0.47 1.67 7.14 1 42.86 6 50.00 7 التنفيذأساليب 

 متوسطة 0.74 2.11 7.14 1 21.43 3 71.43 10 سجالت القسم

 قليلة 0.70 1.63 7.14 1 28.57 4 64.29 9 المتابعة

 قليلة 0.49 1.60 7.14 1 50.00 7 42.86 6 التقويم

 إدارات (10)  مههن حيههث التههوافر فههي ولهه" احتههل المرتبههة اهسههجالت التسههميتضههح مههن الجههدول أن مجههال " 
 (21.43%)ا  بنسهبة  إدارات(3)  عينهة الدراسهة بينمها لهم يتهوافر فهي إدارات التربيهةمهن  (71.43%)بنسهبة 
أ   إدارات تربيهة( 9فهي   يتهوافرانمجهال "المتابعهة " حيهث  الثانيهةعينة الدراسة، ويهأتي فهي المرتبهة  إداراتمن 

عينهة الدراسهة.  إدارات التربيهة(  مهن 28.57%وبنسبة   إدارات(  4في   فرانيتوا( بينما ا %64.29بنسبة  
وبنسههبة  إدارات( 7التن يههد( مههن حيههث التههوافر فههي   أسههاليرو  خطههط التسههملمجههالي   كانههتأمهها المرتبههة الثالثههة ف

وبنسبة  اراتإد( 6بينما لم تتوافر في   إدارة( 14عينة الدراسة  البال) عددها   إدارات التربية( من 50.00% 
(  42.86%وبنسههبة   إدارات( 6(، أمهها مجههال التتههويم فتههد جهها  بالمرتبههة ااخيههرة حيههث تههوافر فههي  42.86% 

العينهههة.   إدارات( مهههن %50.00بنسهههبة   إدارات (7)فهههي  يتهههوافرانعينهههة الدراسهههة بينمههها ا  إدارات التربيهههةمهههن 
بدرجهة متوسهطة  كانهتعينهة الدراسهة ف نهها  ت التربيهةإداراالمتهوافرة فهي  للمجهااتوفيما يتعلق بدرجة الممارسهة 

  المتابعة والتتويم(. :( وبدرجة ممارسة قليلة لمجاليسجالت التسمالتن يد،  أسالير، خطط التسم:  لمجاات

 قسم الوسائل التعليمية

 "الر ية والرسالة": قسم الوسائل التعليمية

عينهة الدراسهة  إدارات التربيهةي قسم الوسهائل التعليميهة فهي عنهما ف ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 
 يوضح دلي . التاليف ن الجدول 
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 ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم الوسائل التعليمية  بحسب التكرارات والنسب المئوية2-18جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 معلنة غير معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 71.43 10 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 71.43 10 7.14 1 رسالة القسم

راسههة  عينههة الد إدارات التربيههة( مههن مجمههود %7.14أن مكتههر واحههد فتههط أ  بنسههبة    يتضههح مههن الجههدول
( من %71.43أ  بنسبة   إدارات( 10( مكتبا تتوافر فيها ر ية ورسالة التسم بينما ا تتوافر في  07البال)  

 (. %033عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( ا  بنسبة   ااعالنعينة الدراسة أما  إدارات التربية
 فاعلية قسم الوسائل التعليمية: 

عينة  إدارات التربيةفي  للمجااتئل التعليمية  من خالل التوافر ودرجة الممارسة معرفة فاعلية قسم الوسال
 يوضح دلي . التاليالدراسة ف ن الجدول 

( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الوسائل التعليمية  بحسب التكرارات والنسب 2-19جدول رقم)
 المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري

 ر والمفقودالتواف
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر
 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.43 2.25 21.43 3 50.00 7 28.57 4 خطط القسم

 قليلة 0.50 1.50 21.43 3 50.00 7 28.57 4 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.43 1.75 21.43 3 42.86 6 35.71 5 سجالت القسم

 قليلة 0.49 1.40 21.43 3 42.86 6 35.71 5 المتابعة

 متوسطة 0.00 2.00 21.43 3 64.29 9 14.29 2 التقويم

 إدارات تربيهة( 5تتهوافر فهي   والمتابعهة( حيهث سجالت التسهميتضح من الجدول أن المرتبة ااول  لمجالي 
عينههة الدراسههة البههال)  إدارات( مههن %42.86أ  بنسههبة    إدارات (6)( بينمهها ا تتههوافر فههي %35.71بنسههبة  
إدارات ( 4التن يهد( وتتهوافر فهي  أسهاليرو  خطهط التسهملمجهالي:   كانتف الثانية( مكتبا، أما المرتبة 07عددها  
عينههة  إداراتمههن  (50.00%)أ  بنسههبة  إدارات تربيههة( 7تتههوافر فههي  ( بينمهها ا %28.57أ  بنسههبة   تربيههة

 ا ابينمه (14.29%)ا  بنسهبة  إدارات (2)لمجال التتويم حيث توافر في  كانتالدراسة، أما المرتبة ااخيرة ف
 نههتكاالمتههوافرة ف للمجههااتوفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة مههن عينههة الدراسههة .  إدارات تربيههة (9)فههي  يتههوافران

 أسهههالير( تههويم( وبدرجههة ممارسهههة قليلههة لمجههال، التسههجالت التسهههم، خطهههط التسههم:  للمجههااتبدرجههة متوسههطة 
 التن يد، المتابعة( .
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 قسم التجهيزات المدرسية
 "الر ية والرسالة": قسم التجهي ات المدرسية

عينهههة  إدارات التربيهههةعنهمههها فهههي قسهههم التجهيههه ات المدرسهههية فهههي  ااعهههالنلمعرفهههة التهههوافر للر يهههة والرسهههالة و 
 يوضح دلي . التاليالدراسة ف ن الجدول 

( إحصددائية بددالتوافر واإلعددالن لرؤيددة ورسددالة  قسددم التجهيددزات المدرسددية  بحسددب التكددرارات والنسددب 2-21جدددول رقددم)
 المئوية

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 ياالحصائ             

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 78.57 11 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 78.57 11 7.14 1 رسالة القسم

عينههة الدراسههة   إدارات التربيههة( مههن مجمههود %7.14أن مكتههر واحههد فتههط أ  بنسههبة    يتضههح مههن الجههدول
تربيهههههة  أ  بنسهههههبة  إدارة( 00تسهههههم بينمههههها ا تتهههههوافر فهههههي  افر فيهههههها ر يهههههة ورسهههههالة ال( مكتبههههها تتهههههو 07البهههههال)  

  أورسههالة التسههم  فهههي  غيههر معلنههة(  عههن ر يههة ااعههالنعينههة الدراسههة أمهها  إدارات التربيههة( مههن 78.57% 
 (. %033بنسبة  

 فاعلية قسم التجهي ات المدرسية:
 إدارات التربيههةفههي  للمجههااتالتههوافر ودرجههة الممارسههة  لمعرفههة فاعليههة قسههم التجهيهه ات المدرسههية مههن خههالل

 يوضح دلي . التاليعينة الدراسة ف ن الجدول 
( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التجهيزات المدرسية  بحسب التكرارات والنسب 2-21جدول رقم)

 المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ممارسةودرجة ال 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.00 2.00 14.29 2 57.14 8 28.57 4 خطط القسم

 متوسطة 0.00 2.00 14.29 2 64.29 9 21.43 3 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.37 2.17 14.29 2 28.57 4 57.14 8 سجالت القسم

 متوسطة 0.43 1.75 14.29 2 42.86 6 42.86 6 المتابعة

 قليلة 0.50 1.50 14.29 2 71.43 10 14.29 2 التقويم
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بنسههبة  اتإدار ( 8وله  مهن حيهث التهوافر فهي  " احتهل المرتبهة اهسهجالت التسهميتضهح مهن الجهدول أن مجهال " 
ا  بنسهههبة  إدارات (4)بينمههها لهههم يتهههوافر فهههي  إدارة (14)عينهههة الدراسهههة البهههال)  إدارات التربيهههة( مهههن %57.14 
أ  بنسههههبة  إدارات تربيههههة( 6مجههههال "المتابعههههة " حيههههث يتههههوافر فههههي   الثانيههههة(  ويههههأتي فههههي المرتبههههة %28.57 
عينهههة الدراسهههة. أمههها  إدارات التربيهههةن (  مههه42.86%وبنسهههبة   إدارات(  6( بينمههها ا يتهههوافر فهههي  42.86% 

 إدارات التربيهة( مهن %28.57وبنسهبة   إدارات( 4حيهث تهوافر فهي   خطط التسملمجال  كانتالمرتبة الثالثة ف
لمجههال  كانههتالمرتبههة الرابعههة ف كانههت(، و %57.14وبنسههبة   إدارات( 8بينمهها لههم يتههوافر فههي  ، عينههة الدراسههة 

 إدارات تربيههة (9)يتههوافر فههي  بينمهها ا (21.43%)بنسههبة  إدارات تربيههة (3)التن يههد حيههث تههوافر فههي  أسههالير
عينة الدراسة، أما مجال  التتويم فتد جا  بالمرتبة ااخيهرة حيهث تهوافر  إدارات التربيةمن  %)  (64.29بنسبة
بنسهبة  داراتإ( 10عينة الدراسة بينما ا يتوافر في   إدارات التربية(  من (14.29%فتط وبنسبة  إدارتينفي 
بدرجههة متوسههطة  كانههتالمتههوافرة  ف للمجههااتالعينههة.  وفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة  إدارات( مههن 71.43% 

 ، المتابعة( وبدرجة ممارسة قليلة لمجال التتويم.سجالت التسمالتن يد،  أسالير، خطط التسم:  لمجاات
 قسم األنشطة المدرسية
 الة":"الر ية والرس قسم اهن طة المدرسية

 نهة الدراسهةعي إدارات التربيةعنهما في قسم اهن طة المدرسية في  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 
 فالجدول التالي يوضح دلي.

 ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم األنشطة المدرسية  بحسب التكرارات والنسب المئوية2-22جدول رقم)
 التوافر واإلعالن

 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي           

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 3 0 0 71.43 10 21.43 3 رؤية القسم

 100 4 0 0 64.29 9 28.57 4 رسالة القسم

 
عينهة الدراسهة  إدارات التربيهة( مهن مجمهود %28.57أ  بنسبة   للتربية إدارات( 7يتضح من الجدول أن  

(  أمها ر يهة %64.29أ  بنسهبة   إدارات( 9( مكتبا تتوافر فيها رسالة  التسم بينما ا تتوافر فهي  07البال)  
( 14عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههة( مههن مجمههود %21.43للتربيههة أ  بنسههبة   إدارات( 3التسههم فهه ن  

عينهههة  إدارات( مهههن %71.43أ  بنسهههبة   إدارات( 10بههها تتهههوافر فيهههها رويهههة  التسهههم بينمههها ا تتهههوافر فهههي  مكت
عينهههة  إدارات التربيهههةمهههن  أ تسهههم  فمنعدمهههة أ  غيهههر معلنهههة فهههي عهههن رويهههة ورسهههالة ال ااعهههالنالدراسهههة . أمههها 

 الدراسة.  
 فاعلية قسم اهن طة المدرسية:

 إدارات التربيههةفههي  للمجههااتدرسههية مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة لمعرفههة فاعليههة قسههم اهن ههطة الم  
 يوضح دلي . التاليعينة الدراسة ف ن الجدول 
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( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم األنشطة المدرسية  بحسب التكرارات والنسب 2-23جدول رقم)
 المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري

 دالتوافر والمفقو
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.67 2.00 14.29 2 14.29 2 71.43 10 خطط القسم

 متوسطة 0.64 1.86 7.14 1 35.71 5 57.14 8 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.50 2.50 14.29 2 28.57 4 57.14 8 سجالت القسم

 متوسطة 0.57 1.89 7.14 1 28.57 4 64.29 9 المتابعة

 متوسطة 0.75 1.67 7.14 1 57.14 8 35.71 5 التقويم

بنسهبة  إدارات( 10" احتل المرتبة ااول  من حيث التوافر في  خطط التسميتضح من الجدول أن مجال " 
ا  بنسهههههبة   إدارات التربيهههههة( مهههههن 2عينهههههة الدراسهههههة بينمههههها لهههههم يتهههههوافر فهههههي   إدارات التربيهههههة( مهههههن (%71.43

( 9مجهههال "المتابعهههة " حيهههث يتهههوافر فهههي   الثانيهههةعينهههة الدراسهههة، ويهههأتي فهههي المرتبهههة  إدارات( مهههن %14.29 
 إدارات التربيهة(  من (28.57%وبنسبة  إدارات(  4( بينما ا يتوافر في  %64.29أ  بنسبة   إدارات تربية

( 8( مهن حيههث التهوافر فههي  سهجالت التسههمالتن يههد و  أسهاليرلمجههالي   كانهتعينهة الدراسهة. أمهها المرتبهة الثالثههة ف
( مكتبهها بينمهها لههم تتههوافر فههي 07عينههة الدراسههة  البههال) عههددها   إدارات التربيههة( مههن %57.14وبنسههبة   إدارات

لمجههههال (28.57%)  بنسههههبة إدارات تربيههههة (4)التن يههههد و أسههههالير( لمجههههال %35.71  وبنسههههبة إدارات( 5 
(  (35.71%وبسهبة   إدارات( 5. أمها مجهال التتهويم فتهد جها  بالمرتبهة ااخيهرة حيهث تهوافر فهي  سجالت التسم

ينة.  وفيما الع إدارات( من %57.14 بنسبة   إدارات( 8عينة الدراسة بينما ا يتوافر في   إدارات التربيةمن 
 .المجااتبدرجة متوسطة لجميط  كانتيتعلق بدرجة الممارسة ف

 قسم التعليم الثانوي

 "الر ية والرسالة": قسم التعليم الثانو 
عينهة الدراسهة فه ن  إدارات التربيهةفي  الثانو عنهما في قسم العليم  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 

 يوضح دلي . التاليالجدول 
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 بحسب التكرارات والنسب المئوية  الثانوي( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم التعليم 2-24جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة رارالتك النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 50 1 50 1 78.57 11 14.29 2 رؤية القسم

 50 1 50 1 78.57 11 14.29 2 رسالة القسم

 
عينههة  إدارات التربيههة( مههن مجمههود %14.29للتربيههة أ  بنسههبة   إدارات( مههن 2يتضههح مههن الجههدول  أن  

أ  بنسههههههبة  إدارة( 11يههههههة ورسههههههالة التسههههههم بينمهههههها ا تتههههههوافر فههههههي    تتههههههوافر فيههههههها ر  إدارة( 07البههههههال)  الدراسههههههة 
فتههط أ  بنسههبة    ةواحههد  دارةيههة ورسههالة التسههم  فهه  عههن ر  ااعههالنعينههة الدراسههة أمهها  إدارات( مههن 78.57% 

المتهوفر فيهها ر يهة  ورسهالة التسهم  معلنهة(  بينمها فهي المكتهر المتهوفر ااخهر  فه ن  إدارات التربيهة( من 50%
 ر ية ورسالة التسم  غير معلنة(.

 : الثانو تعليم فاعلية قسم ال

نههة عي إدارات التربيههةفههي  للمجههااتمههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة  الثههانو لمعرفههة فاعليههة قسههم التعلههيم 
 فالجدول التالي يوضح دلي. الدراسة

بحسب التكرارات والنسب المئوية  الثانوي( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التعليم 2-25جدول رقم)
 وسط واالنحراف المعياريوالمت

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي         
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

توسطةم 0.83 2.14 7.14 1 42.86 6 50.00 7 خطط القسم  

 متوسطة 0.43 2.25 7.14 1 57.14 8 35.71 5 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.69 2.17 7.14 1 42.86 6 50.00 7 سجالت القسم

 متوسطة 0.47 1.67 7.14 1 42.86 6 50.00 7 المتابعة

 متوسطة 0.47 1.67 7.14 1 71.43 10 21.43 3 التقويم
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، المتابعهة( جها ت فهي المرتبهة ااوله  مهن سهجالت التسهم ،خطهط التسهم:  المجهااتيتضح من الجدول أن 
 إدارات (6)بينمههها ، عينههة الدراسههة إدارات التربيهههة( مههن %50.00بنسههبة   إدارات تربيهههة( 7حيههث التههوافر فههي  

مههن  الثانيههةالتن يههد" فيههأتي بالمرتبههة  أسههاليرالثالثههة، أمهها مجههال " المجههااتا تتههوافر فيههها  (42.86%)بنسههبة 
بنسههههبة  إدارات تربيههههة (8( بينمهههها ا يتههههوافر فههههي  %35.71أ  بنسههههبة   إدارات تربيههههة( 5ر فههههي  حيههههث التههههواف
أ  بنسههههبة  إدارات تربيههههة( 3لمجههههال " التتههههويم " حيههههث تههههوافر فههههي  كانههههتأمهههها المرتبههههة ااخيههههرة ف  (%57.14)

لدراسهة. وفيمها عينهة ا إدارات التربية( من %71.43أ  بنسبة   إدارات( 10( بينما ا يتوافر في  21.43% 
بدرجهة متوسهطة لجميهط  كانهتعينة الدراسهة ف نهها  إدارات التربيةالمتوافرة في  للمجااتيتعلق بدرجة الممارسة 

 .المجاات

 ساسيقسم التعليم األ

 "الر ية والرسالة": ساسيقسم التعليم اه
 عينههة الدراسههة دارات التربيههةإعنهمهها فههي قسههم العلههيم ااساسهي فههي  ااعهالنلمعرفهة التههوافر للر يههة والرسههالة و 

 .يوضح دلي التاليف ن الجدول 

 ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم التعليم االساسي  بحسب التكرارات والنسب المئوية2-26جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي           

 نالبيا
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 50 1 0 0 71.43 10 14.29 2 رؤية القسم

 50 1 0 0 71.43 10 14.29 2 رسالة القسم

 
عينهههة الدراسهههة  إدارات التربيهههة( مهههن %14.29أ  بنسهههبة   إدارات التربيهههة( مهههن 2أن  يتضهههح مهههن الجهههدول 

( مههن %71.43بنسههبة   إدارات( 10يههها رويههة ورسههالة التسههم بينمهها ا تتههوافر فههي  تتههوافر ف إدارة( 14البههال)  
 ف نها  غير معلنة( في المكتبين. عن روية ورسالة التسم ااعالنعينة الدراسة أما  إدارات

 فاعلية قسم التعليم ااساسي:

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتلمعرفة فاعلية قسم التعليم ااساسي مهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة 
 يوضح دلي . التاليالدراسة ف ن الجدول 
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( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التعليم االساسي  بحسب التكرارات والنسب المئوية 2-27جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 سةدرجة الممار المفقود

 غير متوافر متوافر
 الحصائيا          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.82 2.00 14.29 2 64.29 9 21.43 3 خطط القسم

 كبيرة 0.00 3.00 14.29 2 78.57 11 7.14 1 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.94 2.33 14.29 2 57.14 8 28.57 4 سجالت القسم

 قليلة 0.50 1.50 14.29 2 64.29 9 21.43 3 المتابعة

 متوسطة 0.00 2.00 14.29 2 71.43 10 14.29 2 التقويم

 إدارات( 4" احتههل المرتبههة ااولهه  مههن حيههث التههوافر فههي  سههجالت التسههميتضههح مههن الجههدول أن مجههال "  
  إدارات تربيههة( 8بينمهها لههم يتههوافر فههي   إدارة (14)عينههة الدراسههة البههال)  ةإدارات التربيههمههن  (28.57%)بنسههبة 

والمتابعة(من  خطط التسممجالي:   الثانيةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من (57.14%  بنسبة أ
ة وبنسهههههب إدارات(  9فهههههي   يتهههههوافران( بينمههههها ا %21.43أ  بنسهههههبة   إدارات تربيهههههة( 3حيهههههث التهههههوافر فهههههي  

لمجال التتويم  مهن حيهث التهوافر فهي  كانتعينة الدراسة. أما المرتبة الثالثة ف إدارات التربيةمن   (%64.29)
وبنسههههبة  إدارات( 10عينههههة الدراسههههة بينمهههها ا يتههههوافر فههههي   إدارات التربيههههة( مههههن %14.29مكتبههههين وبنسههههبة  

سهههبة نفتهههط وب إدارة واحهههدةتهههوافر فهههي  التن يهههد فتهههد جههها  بالمرتبهههة ااخيهههرة حيهههث أسهههالير( أمههها مجهههال 71.43% 
 إدارات( مهن %78.57وبنسهبة    إدارة( 11عينة الدراسة بينما ا يتوافر فهي   إدارات التربية(  من %7.14 

التن يهد وبدرجهة ممارسهة قليلهة لمجهال  أسهاليربدرجهة كبيهرة لمجهال  كانهتالعينة. وفيما يتعلهق بدرجهة الممارسهة ف
 درجة الممارسة متوسطة . كانتالثالثة ف المجااتالمتابعة أما بتية 
 طفالقسم رياض األ

 "الر ية والرسالة": ط الاه قسم رياض
عينههة الدراسههة  إدارات التربيههةعنهمهها فههي قسهم ريههاض ااط ههال فههي  ااعههالنلمعرفهة التههوافر للر يههة والرسههالة و 

 يوضح دلي . التاليف ن الجدول 
 ن لرؤية ورسالة  قسم رياض االطفال  بحسب التكرارات والنسب المئوية( إحصائية بالتوافر واإلعال 2-28ول رقم)جد

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 71.43 10 7.14 1 رؤية القسم

 0 0 0 0 71.43 10 7.14 1 رسالة القسم
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عينهههة الدراسهههة  البهههال)  إدارات التربيهههة( مهههن %7.14فتهههط أ  بنسهههبة    ةواحهههد إدارةيتضهههح مهههن الجهههدول أن 
( %71.43أ  بنسههبة    إدارات تربيههة( 10( مكتبهها تتههوافر فيههها ر يههة ورسههالة التسههم بينمهها ا تتههوافر فههي  14 

 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالناسة أما عينة الدر  إدارات التربيةمن 
 فاعلية قسم رياض ااط ال: 

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتلمعرفة فاعلية قسهم ريهاض ااط هال مهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة 
 يوضح دلي . التاليالدراسة ف ن الجدول 

ارسة لمجاالت قسم رياض االطفال بحسب التكرارات والنسب المئوية ( إحصائية بالتوافر ودرجة المم2-29جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي         
 المجاالت

 حرافاالن المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.00 3.00 21.43 3 71.43 10 7.14 1 خطط القسم

 متوسطة 0.00 2.00 21.43 3 64.29 9 14.29 2 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.47 2.33 21.43 3 57.14 8 21.43 3 سجالت القسم

 قليلة 0.47 1.33 21.43 3 57.14 8 21.43 3 المتابعة

 منعدمة 0 0 28.57 4 71.43 10 0.00 0 التقويم

( 3والمتابعة( احتال المرتبة ااول  مهن حيهث التهوافر فهي   سجالت التسميتضح من الجدول أن مجالي:   
 إدارات التربيههة(  مههن 57.14  وبنسهبة  إدارات(  8( بينمها ا يتههوافر فههي  %21.43أ  بنسههبة   إدارات تربيهة

إدارات ( من %14.29وبنسبة   إدارتينالتن يد حيث يتوافر في  أسالير الثانيةعينة الدراسة ويأتي في المرتبة 
فتد جا  بالمرتبة  خطط التسم، أما مجال دارات( من هد  اا 64.29عينة الدراسة بينما ا يتوافر في   التربية

عينهة الدراسهة بينمها ا يتهوافر  إدارات التربيهة(  مهن 7.14%خيرة حيث توافر في مكتر واحهد فتهط وبنسهبة  اه
ل التتههويم ف نههه غيههر متههوافر فههي العينههة. وفيمهها يتعلههق بمجهها إدارات( مههن %71.43وبنسههبة    إدارات( 10فههي  
بدرجههة كبيههرة لمجهههال  كانههتف المجههااتوبالنسههبة لدرجههة الممارسههة لهههد   عينههة الدراسههة. إدارات التربيههةمههن  أ 

قليلهة لمجهال ( وبدرجة ممارسهة تسمسجالت الالتن يد، و  أسالير  وبدرجة ممارسة متوسطة لمجالي خطط التسم
 المتابعة.
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 التعليم األهليقسم 
 "الر ية والرسالة": التعليم اههليقسم 

عينة الدراسة فه ن  إدارات التربيةفي  عنهما في قسم التعليم اههلي ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 
 يوضح دلي. التالي الجدول

 بحسب التكرارات والنسب المئوية  ن لرؤية ورسالة  قسم التعليم األهليوافر واإلعال ( إحصائية بالت2-31جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي            

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رؤية القسم

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رسالة القسم

( %71.43للتربيهة أ  بنسهبة   إدارات(  10يتضح من الجدول أن ر ية ورسالة  التسهم غيهر متهوافرة فهي  
مهههن العينهههة م تهههودة ا  لهههم  إدارات تربيهههة( 4، بينمههها هنهههاي  (07  هالههه عينهههة الدراسهههة إدارات التربيهههةمهههن مجمهههود 

 .التعليم اههليها ر ية ورسالة  لتسم توجد ل ا دارات(  أ  أن جميط اا28.71%نسبة   تةهر وهي تمثل
 : التعليم اههليفاعلية قسم 

 إدارات التربيهةفهي  للمجهااتمهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة  التعلهيم اههلهيلمعرفة فاعلية قسم ريهاض 
 يوضح دلي . التاليعينة الدراسة ف ن الجدول 

بحسب التكرارات والنسب المئوية  التعليم األهلي( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم 2-31) جدول رقم
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة تكرارال النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.94 2.33 28.57 4 50.00 7 21.43 3 خطط القسم

 قليلة 0.50 1.50 28.57 4 57.14 8 14.29 2 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.83 2.25 28.57 4 42.86 6 28.57 4 سجالت القسم

 متوسطة 0.94 1.67 28.57 4 50.00 7 21.43 3 المتابعة

 قليلة 0.00 1.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 التقويم

 إدارات( 4" احتههل المرتبههة ااولهه  مههن حيههث التههوافر فههي  سههجالت التسههميتضههح مههن الجههدول أن مجههال "  
  إدارات تربيههة( 6(مكتبهها بينمهها لههم يتههوافر فههي  14عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههة( مههن 28.57%بنسههبة  
 خطهههههط التسههههههممجهههههالي:   الثانيهههههةعينهههههة الدراسهههههة، ويهههههأتي فهههههي المرتبهههههة  إداراتمهههههن  (42.86%)نسهههههبة  ا  ب
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 إدارات(  7( بينمههها ا يتهههوافر فهههي  %21.43أ  بنسهههبة   إدارات تربيهههة( 3والمتابعهههة(من حيهههث التهههوافر فهههي  
التن يههد مههن  أسههالير لمجههال كانههتعينههة الدراسههة. أمهها المرتبههة الثالثههة ف إدارات التربيههة(  مههن 50.00%وبنسههبة  

 إدارات( 8عينة الدراسهة بينمها ا يتهوافر فهي   إدارات التربية( من %14.29حيث التوافر في مكتبين وبنسبة  
( أما مجهال التتهويم  فتهد جها  بالمرتبهة ااخيهرة حيهث تهوافر فهي مكتهر واحهد فتهط وبنسهبة   %57.14وبنسبة  
 إدارات( مهن %64.29وبنسهبة    إدارات( 9ا ا يتهوافر فهي  عينة الدراسهة بينمه إدارات التربية(  من %7.14

، سههههجالت التسههههم، خطههههط التسههههم:  لمجههههااتبدرجهههة متوسههههطة  كانههههتالعينهههة. وفيمهههها يتعلههههق بدرجههههة الممارسههههة ف
 التن يد والتتويم(. أسالير:  لمجااتالمتابعة( وبدرجة ممارسة قليلة  

 قسم التعليم الخاص
 سالة":"الر ية والر  قسم التعليم الخاص

عينههة الدراسههة  إدارات التربيههةعنهمهها فههي قسههم التعلههيم الخههاص فههي  ااعههالنلمعرفههة التههوافر للر يههة والرسههالة و 
 يوضح دلي . التاليف ن الجدول 

 ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة  قسم التعليم الخاص  بحسب التكرارات والنسب المئوية2-32جدول رقم) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي         
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رؤية القسم

 0 0 0 0 71.43 10 0.00 0 رسالة القسم

( %71.43للتربيهة أ  بنسهبة   إدارات(  10افرة فهي  يتضح من الجدول أن ر ية ورسالة  التسهم غيهر متهو 
مههن العينههة م تههودة  إدارات تربيههة( 4( مكتبهها، بينمهها هنههاي  14عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههةمههن مجمههود 

عينههة  إدارات التربيههةالتعلههيم الخههاص فههي   أقسههام(  أ  أن جميههط 28.71%ا  لههم تةهههر وهههي تمثههل نسههبة  
 ا ر ية ورسالة .توجد له الدراسة ا

 فاعلية قسم التعليم الخاص:
إدارات فهههي  للمجههااتفاعليههة قسههم  التعلهههيم الخههاص  مههن خههالل التهههوافر ودرجههة الممارسههة  بيههان وتوضههيحل

 فالجدول التالي يوضح دلي. عينة الدراسة التربية
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حسب التكرارات والنسب المئوية ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التعليم الخاص ب2-33جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.00 3.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 خطط القسم

 كبيرة 0.00 3.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 أساليب التنفيذ

 كبيرة 0.00 3.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 سجالت القسم

 كبيرة 0.00 3.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 المتابعة

 قليلة 0.00 1.00 28.57 4 64.29 9 7.14 1 التقويم

 
عينههة  إداراتمههن  (7.14%)فتههط بنسههبة  ةواحههد إدارةتههوافرت فههي  المجههااتجههدول أن جميههط يتضههح مههن ال
العينههة.  إداراتمههن   (64.29%)ا تتههوافر ا  بنسههبة  إدارات تربيههة (9)بينمهها فههي  إدارة، (14)الدراسههة البههال) 

ال التتهويم فه ن درجهة ماعهدا مجه المجهااتبدرجة كبيرة لجميهط  كانتف المجااتوبالنسبة لدرجة الممارسة لهد  
 قليلة. كانتالممارسة 

 قسم تعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية

 "الر ية والرسالة": قسم تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية
 إدارات التربيةعنهما في قسم تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية في  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 

 يوضح دلي. التاليلجدول عينة الدراسة ف ن ا

( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة قسم تعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية بحسب التكرارات 2-34جدول رقم)
 والنسب المئوية

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي           
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 2 0 0 64.29 9 14.29 2 رؤية القسم

 100 1 0 0 71.43 10 7.14 1 رسالة القسم
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 (14)عينههة الدراسههة البههال)  إداراتمههن (14.29%)ة بنسههب إدارات التربيههةمههن  (2)أن  يتضههح مههن الجههدول
عينهههة  إداراتمهههن  (64.29%)بنسهههبة  إدارات تربيهههة (9)ر فهههي تتهههواف تهههوافرت فيهههها ر يهههة التسهههم بينمههها ا إدارة

عينههة  إدارات التربيههة( مههن %7.14فتههط تههوافرت فيههه أ  بنسههبة     ةواحههد إدارةالدراسههة أمهها رسههالة التسههم فهه ن 
 إدارات التربيهة( مهن %71.43أ  بنسبة    إدارات تربية( 10( مكتبا بينما ا تتوافر في  07الدراسة  البال)  

 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالنلدراسة أما عينة ا
 فاعلية قسم تعليم ال تاة والم اركة المجتمعية:

فههي  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم  تعلههيم ال تههاة والم ههاركة المجتمعيههة  مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة 
 يوضح دلي. التاليعينة الدراسة ف ن الجدول  إدارات التربية

 
( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم تعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية بحسب التكرارات 2-35جدول رقم)

 والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري
 التوافر والمفقود

 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي         
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.58 2.00 21.43 3 35.71 5 42.86 6 خطط القسم

 متوسطة 0.82 2.00 21.43 3 35.71 5 42.86 6 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.64 2.14 21.43 3 28.57 4 50.00 7 سجالت القسم

 متوسطة 0.78 1.88 21.43 3 21.43 3 57.14 8 المتابعة

 متوسطة 0.69 2.17 28.57 4 28.57 4 42.86 6 التقويم

بنسهههبة  إدارات( 8يتضهههح مهههن الجهههدول أن مجهههال " المتابعهههة" احتهههل المرتبهههة ااولههه  مهههن حيهههث التهههوافر فهههي  
   بنسهههبة  أ  التربيهههةإدارات ( مهههن 3عينهههة الدراسهههة بينمههها لهههم يتهههوافر فهههي   إدارات التربيهههةمهههن  (%57.14)
( 7" حيهث يتهوافر فهي  سهجالت التسهممجهال " الثانيهةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من  %21.43
 إدارات التربيهةمن   (28.57%)وبنسبة  إدارات(  4( بينما ا يتوافر في  %50.00أ  بنسبة   إدارات تربية

التن يهد، التتهويم( مهن حيهث  أسهالير، خطهط التسهم:  للمجاات كانتعينة الدراسة. أما المرتبة الثالثة وااخيرة ف
( مكتبها بينمها 07عينة الدراسهة  البهال) عهددها   إدارات التربية( من %42.86وبنسبة   إدارات( 6التوافر في  

ة عينة الدراسهة .وفيمها يتعلهق بدرجهة الممارسه إدارات التربية( من %28.57وبنسبة   إدارات( 4ا تتوافر في  
 .المجااتبدرجة متوسطة لجميط  كانتف
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 قسم التربية الشاملة
 ( مديرية.14مديريات التربية عينة الدراسة البال) عددها   إدارات  مكتر من أيوجد في  هدا التسم ا

 ن الكريمآقسم تحفيظ القر 
 ( مديرية.14  مديريات التربية عينة الدراسة البال) عددها إدارات  مكتر من أيوجد في  هدا التسم ا

 قسم الموارد البشرية
 "الر ية والرسالة": قسم الموارد الب رية

عينههة الدراسههة  إدارات التربيههةعنهمهها فههي قسههم المههوارد الب ههرية فههي  ااعههالنلمعرفههة التههوافر للر يههة والرسههالة و 
 يوضح دلي. التاليف ن الجدول 

 
 قسم الموارد البشرية  بحسب التكرارات والنسب المئوية  ( إحصائية بالتوافر واإلعالن لرؤية ورسالة 2-36جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 66.67 2 33.33 1 64.29 9 21.43 3 رؤية القسم

 50 1 50 1 71.43 10 14.29 2 رسالة القسم

 
عينهة الدراسهة  تتهوافر  إداراتمهن   (21.43%)  بنسهبة أ  إدارات التربيةمن  (3)يتضح من الجدول  أن 

البهال) عهددها عينة الدراسة  إداراتمن  (64.29%)ا  بنسبة  إدارات (9)فيها ر ية التسم بينما ا تتوافر في 
 (33,33%)اعلنهها ا  بنسهبة  داراتعن الر ية ف ن مكتر واحد فتط مهن الثالثهة اا ااعالن، أما إدارة (14)
أ  بنسهبة  إدارات التربيهة( مهن 2  رسالة التسم ف نها تتوافر في  ية التسم. أمار التي توافرت فيها  داراتمن اا

 إدارات( مهن %71.43بنسبة   إدارات( 10عينة الدراسة بينما ا تتوافر في   إدارات التربية( من 14.29% 
 .(50.00%) علن عنها وبنسبة أفتط   ةواحد إدارةعن رسالة التسم  ف ن  ااعالنعينة الدراسة،  أما 

 فاعلية قسم الموارد الب رية:

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتلمعرفة فاعلية قسم الموارد الب هرية  مهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة 
 يوضح دلي. لتالياالدراسة ف ن الجدول 
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( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الموارد البشرية بحسب التكرارات والنسب المئوية 2-37جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر
 االحصائي          

 لمجاالتا
 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار

 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.69 1.83 14.29 2 35.71 5 50.00 7 خطط القسم

 متوسطة 0.69 2.17 14.29 2 42.86 6 42.86 6 أساليب التنفيذ

 كبيرة 0.71 2.50 14.29 2 28.57 4 57.14 8 سجالت القسم

 متوسطة 0.60 2.13 14.29 2 28.57 4 57.14 8 المتابعة

 قليلة 0.49 1.60 14.29 2 50.00 7 35.71 5 التقويم

( 8والمتابعهة( احهتال المرتبهة ااوله  مهن حيهث التهوافر فهي   سجالت التسهميتضح من الجدول أن مجالي:  
ا    إدارات التربيههة( مههن 4تتههوافر فههي   عينههة الدراسههة بينمهها ا إدارات التربيههة( مههن 57.14%بنسههبة   إدارات

" حيث يتوافر في خطط التسممجال " الثانيةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من  28.57%بنسبة   
إدارات (  مههن 35.71%وبنسههبة   إدارات(  5( بينمهها ا يتههوافر فههي  %50.00أ  بنسههبة   إدارات تربيههة( 7 

وبنسههبة  إدارات( 6التن يههد" حيههث تههوافر فههي   أسههالير" لمجههال كانههتفعينههة الدراسههة. أمهها المرتبههة الثالثههة  التربيههة
لمجهههال  كانهههتأمههها المرتبهههة ااخيههرة ف إدارة( 07عينههة الدراسهههة  البهههال) عههددها   إدارات التربيهههة( مههن 42.86% 

( 7عينهههة الدراسهههة بينمههها ا يتهههوافر فهههي   إداراتمهههن  (35.71%)بنسهههبة  إدارات (5)التتهههويم حيهههث تهههوافر فهههي 
بدرجههة  كانههتعينههة الدراسههة . وفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة ف إدارات التربيههة( مههن %50.00وبنسههبة   إدارات

درجههة  كانههتالثالثههة المتبتيههة ف المجههااتوبدرجههة ممارسههة قليلههة لمجههال التتههويم أمهها  سههجالت التسههمكبيههرة لمجههال 
 الممارسة متوسطة .

 جور والمرتباتقسم األ
 والرسالة":"الر ية  جور والمرتباتقسم اه

 ينهة الدراسهةع إدارات التربيهةعنهما في قسم ااجور والمرتبات فهي  ااعالنلمعرفة التوافر للر ية والرسالة و 
 فالجدول التالي يوضح دلي.

 جور والمرتبات  بحسب التكرارات والنسب المئويةلرؤية ورسالة  قسم األ ( إحصائية بالتوافر واإلعالن2-38جدول رقم)

 عالنالتوافر واإل
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي           

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 64.29 9 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 64.29 9 7.14 1 رسالة القسم
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عينههة الدراسههة  البههال)  إدارات التربيههة( مههن %7.14بنسههبة    أن مكتههر واحههد فتههط أ  يتضههح مههن الجههدول

( مهن %64.29أ  بنسهبة    إدارات تربيهة( 9تتوافر فيها ر ية ورسالة التسهم بينمها ا تتهوافر فهي   إدارة( 07 
 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالنعينة الدراسة أما  إدارات التربية

 مرتبات:فاعلية قسم ااجور وال

 إدارات التربيههةفههي  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم ااجههور والمرتبههات مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة  
 فالجدول التالي يوضح دلي. عينة الدراسة

 
 

جور والمرتبات بحسب التكرارات والنسب المئوية قسم األ ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-39جدول رقم)
 واالنحراف المعياري والمتوسط

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

وسطةمت 0.63 2.00 21.43 3 42.86 6 35.71 5 خطط القسم  

 متوسطة 0.75 1.80 21.43 3 42.86 6 35.71 5 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.60 2.13 21.43 3 21.43 3 57.14 8 سجالت القسم

 متوسطة 0.53 2.00 21.43 3 28.57 4 50.00 7 المتابعة

 قليلة 0.49 1.60 21.43 3 42.86 6 35.71 5 التقويم

بنسبة  إدارات( 8حتل المرتبة ااول  من حيث التوافر في  " اسجالت التسميتضح من الجدول أن مجال " 
ا  بنسههههبة     إدارات التربيههههة( مههههن 3عينههههة الدراسههههة بينمهههها لههههم يتههههوافر فههههي   إدارات التربيههههة( مههههن %57.14  

إدارات ( 7" حيهث يتهوافر فهي  المتابعةمجال " الثانيةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من  %21.43
عينهة  إدارات التربيهة(  مهن 28.57%وبنسهبة   إدارات(  4( بينمها ا يتهوافر فهي  %50.00بنسهبة  أ   تربية

التن يد، التتويم( من حيث التوافر  أسالير، خطط التسم:  للمجاات كانتالدراسة. أما المرتبة الثالثة وااخيرة ف
بينمها ا تتهوافر  رةاإد( 07ال) عهددها  الدراسة الب عينة إدارات التربية( من %35.71وبنسبة   إدارات( 5في  
 كانههتوفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة ف  .عينههة الدراسهة إدارات التربيههة( مههن %42.86وبنسههبة   إدارات( 6فهي  

 درجة الممارسة قليلة. كانتماعدا مجال التتويم  المجااتبدرجة متوسطة لجميط 
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 قسم الحسابات
 "الر ية والرسالة": قسم الحسابات

عينة الدراسهة  إدارات التربيةفي  للمجااتفة فاعلية قسم الحسابات من خالل التوافر ودرجة الممارسة لمعر 
 يوضح دلي. التاليف ن الجدول 

 ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الحسابات بحسب التكرارات والنسب المئوية2-41جدول رقم) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي            
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 33.33 1 0 0 64.29 9 21.43 3 رؤية القسم

 33.33 1 0 0 64.29 9 21.43 3 رسالة القسم

 
عينهة الدراسهة  تتهوافر  إدارات(  مهن 21.43% ا  بنسهبة   إدارات التربيهة( مهن 3يتضح مهن الجهدول أن  

عينة الدراسة البال)  إدارات( من 64.29%ا  بنسبة   إدارات( 9فيها ر ية ورسالة التسم بينما ا تتوافر في  
 المتوافرة فيها .  إدارات التربيةمن  أ تتوافر في  ية والرسالة ف نها اعن الر   ااعالن، أما إدارة( 14عددها  
 قسم الحسابات: فاعلية 
عينهههة  إدارات التربيهههةفهههي  للمجهههااتلمعرفهههة فاعليهههة قسهههم الحسهههابات مهههن خهههالل التهههوافر ودرجهههة الممارسهههة  
 فالجدول التالي يوضح دلي. ةالدراس

( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الحسابات  بحسب التكرارات والنسب المئوية 2-41جدول رقم)
 المعياري والمتوسط واالنحراف

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.49 2.40 14.29 2 50.00 7 35.71 5 خطط القسم

 متوسطة 0.75 1.67 14.29 2 42.86 6 42.86 6 ب التنفيذأسالي

 متوسطة 0.79 2.22 14.29 2 21.43 3 64.29 9 سجالت القسم

 كبيرة 0.73 2.43 21.43 3 28.57 4 50.00 7 المتابعة

 كبيرة 0.43 2.75 28.57 4 42.86 6 28.57 4 التقويم
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بنسبة  إدارات( 9ااول  من حيث التوافر في  " احتل المرتبة سجالت التسميتضح من الجدول أن مجال " 
ا  بنسهههبة  إدارات( 3( مكتبهها بينمههها ا يتههوافر فههي  07عينههة الدراسهههة البههال)   إدارات التربيههة( مههن %64.29 
أ  بنسههههبة  إدارات تربيههههة( 7مجههههال "المتابعههههة " حيههههث يتههههوافر فههههي   الثانيههههة(  ويههههأتي فههههي المرتبههههة %21.43 
عينهههة الدراسهههة. أمههها  إدارات التربيهههة(  مهههن 28.57%وبنسهههبة   إدارات(  4فهههي  ( بينمههها ا يتهههوافر 50.00% 

إدارات ( مهههن %42.86وبنسهههبة   إدارات( 6التن يهههد حيهههث تهههوافر فهههي   أسهههاليرلمجهههال  كانهههتالمرتبهههة الثالثهههة ف
 كانههت(، و %42.86وبنسهبة   إدارات( 6بينمها لههم يتهوافر فههي   إدارة( 07عينهة الدراسههة  البهال) عههددها   التربيهة

يتهوافر فههي  ( بينمها ا35.71%بنسهبة   إدارات تربيههة( 5حيهث تهوافر فهي   خطهط التسههمالمرتبهة الرابعهة لمجهال 
عينهة الدراسهة، أمها مجهال  التتهويم فتهد جها  بالمرتبهة  إدارات التربيهةمهن   (50.00%)بنسهبة  إدارات تربية( 7 

عينهة الدراسهة بينمها ا يتهوافر فهي  رات التربيهةإدامن   (28.57%)وبنسبة  إدارات (4)ااخيرة حيث توافر في 
 كانهتالمتهوافرة  ف للمجهااتالعينهة.  وفيمها يتعلهق بدرجهة الممارسهة  إدارات( من %42.86بنسبة   إدارات( 6 

التن يههد  أسههالير، المتابعههة، التتههويم( وبدرجههة ممارسههة متوسههطة لمجههالي  خطههط التسههم:  للمجههااتبدرجههة كبيههرة 
 (.سجالت التسمو 

 
 االمتحاناتسم ق

 "الر ية والرسالة": قسم اامتحانات
ينهههة ع إدارات التربيهههةفهههي  للمجهههااتمهههن خهههالل التهههوافر ودرجهههة الممارسهههة  لمعرفهههة فاعليهههة قسهههم اامتحانهههات

 فالجدول التالي يوضح دلي. الدراسة
 

 ات والنسب المئويةبحسب التكرار  االمتحاناتقسم  ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-42جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 50 1 78.57 11 14.29 2 رؤية القسم

 0 0 50 1 78.57 11 14.29 2 رسالة القسم

عينة الدراسة  تتوافر  إدارات(  من 14.29%  بنسبة   أ  إدارات التربية( من 2من الجدول  أن   يتضح
ة الدراسههة عينهه إدارات( مههن %78.57( مكتههر ا  بنسههبة  11فيههها ر يههة ورسههالة التسههم بينمهها ا تتههوافر فههي  

فتهههههط بنسهههههبة  ةواحهههههد ارةإد يهههههة والرسهههههالة ف نهههههها تتهههههوافر فهههههيعهههههن الر   ااعهههههالن، أمههههها إدارة( 07البهههههال) عهههههددها  
 المتوافرة فيها .  إدارات التربيةمن  (%50.00)
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 :اامتحاناتفاعلية قسم 
عينهههة  إدارات التربيهههةفهههي  للمجهههااتمهههن خهههالل التهههوافر ودرجهههة الممارسهههة  اامتحانهههاتلمعرفهههة فاعليهههة قسهههم 

 يوضح دلي. التاليالدراسة ف ن الجدول 
بحسب التكرارات والنسب المئوية   االمتحاناتلممارسة لمجاالت قسم ( إحصائية بالتوافر ودرجة ا2-43جدول رقم)

 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 النحرافا المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.35 2.14 7.14 1 42.86 6 50.00 7 خطط القسم

 متوسطة 0.60 1.88 7.14 1 35.71 5 57.14 8 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.64 2.30 7.14 1 14.29 2 78.57 11 سجالت القسم

 متوسطة 0.67 2.33 7.14 1 21.43 3 71.43 10 المتابعة

 قليلة 0.47 1.33 7.14 1 42.86 6 50.00 7 التقويم

( مكتههر 11" احتههل المرتبههة ااولهه  مههن حيههث التههوافر فههي  سههجالت التسههميتضههح مههن الجههدول أن مجههال " 
 دارات( مههن اا2( مكتبها بينمها ا يتهوافر فهي  07عينهة الدراسهة البههال)   إدارات التربيهة( مهن 78.57%بنسهبة  

أ   إدارات تربيههة( 10مجههال "المتابعههة " حيههث يتههوافر فههي   الثانيههة(  ويههأتي فههي المرتبههة 14.29%ا  بنسههبة  
عينهة الدراسهة.  إدارات التربيهة(  مهن  (21.43%وبنسهبة  إدارات(  3( بينما ا يتوافر فهي  %71.43بنسبة  

إدارات ( مههن %57.14وبنسهبة   إدارات( 8التن يهد حيهث تهوافر فهي   أسهاليرلمجهال  كانهتأمها المرتبهة الثالثهة ف
 كانههت(، و %35.71وبنسهبة   إدارات( 5بينمها لههم يتهوافر فههي   إدارة( 07نهة الدراسههة  البهال) عههددها  عي التربيهة

( 50.00%بنسبة   إدارات تربية( 7في   والتتويم( حيث توافر خطط التسمخيرة  لمجالي:  رابعة واهالمرتبة ال
عينهههة الدراسهههة.  وفيمههها يتعلهههق  يهههةإدارات الترب(  مهههن 42.86%بنسهههبة   إدارات تربيهههة( 6يتهههوافر فهههي   بينمههها ا

درجهة  كانهتماعدا مجال التتويم  المجااتبدرجة متوسطة لجميط  كانتالمتوافرة  ف للمجااتبدرجة الممارسة 
 الممارسة قليلة. 

 قسم الرقابة والتفتيش
 "الر ية والرسالة": قسم الرقابة والت تيش

نهة عي إدارات التربيهةفهي  للمجهااتودرجهة الممارسهة  لمعرفة فاعلية قسم الرقابة والت تهيش مهن خهالل التهوافر
 فالجدول التالي يوضح دلي. الدراسة
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 ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الرقابة والتفتيش بحسب التكرارات والنسب المئوية2-44جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 ةغير معلن معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي             
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 78.57 11 7.14 1 رؤية القسم

 0 0 0 0 78.57 11 7.14 1 رسالة القسم
 

 عينههة الدراسههة  البههال) إدارات التربيههة( مههن %7.14يتضههح مههن الجههدول  أن مكتههر واحههد فتههط أ  بنسههبة   
( مهن %78.57تربيهة  أ  بنسهبة   إدارة( 11( مكتبا تتوافر فيها ر ية ورسالة التسم بينما ا تتهوافر فهي  14 

 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالنعينة الدراسة أما  إدارات التربية
 فاعلية قسم الرقابة والت تيش:

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتوافر ودرجهة الممارسهة لمعرفة فاعلية قسم الرقابة والت تهيش مهن خهالل الته
 فالجدول التالي يوضح دلي. الدراسة

( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم الرقابة والتفتيش بحسب التكرارات والنسب المئوية 2-45جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 افرالتو
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر
 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.47 2.67 14.29 2 64.29 9 21.43 3 خطط القسم

يرةكب 0.50 2.50 14.29 2 71.43 10 14.29 2 أساليب التنفيذ  

 متوسطة 0.82 2.00 14.29 2 64.29 9 21.43 3 سجالت القسم

 متوسطة 0.71 2.00 14.29 2 57.14 8 28.57 4 المتابعة

 قليلة 0.00 1.00 14.29 2 71.43 10 14.29 2 التقويم

بنسهههبة  إدارات( 4يتضهههح مهههن الجهههدول أن مجهههال " المتابعهههة" احتهههل المرتبهههة ااولههه  مهههن حيهههث التهههوافر فهههي  
 (57.14%)( مكتهر تربيهة  ا  بنسهبة  8بينما لم يتهوافر فهي  ، عينة الدراسة إدارات التربية( من %28.57 

( مهن حيهث التهوافر سهجالت التسهمو  خطهط التسهممجهالي:   الثانيهةعينة الدراسهة، ويهأتي فهي المرتبهة  إداراتمن 
(  مههههن 64.29%نسههههبة  وب إدارات(  9( بينمهههها ا يتههههوافر فههههي  %21.43أ  بنسههههبة   إدارات تربيههههة( 3فههههي  

التن يهد والتتهويم( مهن حيهث  أسهاليرلمجهالي:    كانهتعينة الدراسة. أما المرتبهة الثالثهة وااخيهرة ف إدارات التربية
عينههة الدراسههة بينمهها ا يتههوافر فههي  إدارات التربيههة( مههن %14.29وبنسههبة   إدارات التربيههةمههن  (2)التههوافر فههي 

بدرجة كبيهرة  كانتعينة الدراسة. وفيما يتعلق بدرجة الممارسة ف اراتإد( من %71.43وبنسبة   إدارات( 10 
والمتابعهة( وبدرجهة  سهجالت التسهمالتن يد( وبدرجة ممارسة متوسطة لمجهالي:   أساليرو  خطط التسملمجالي:  

 ممارسة قليلة  لمجال التتويم.
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 قسم المشاريع
 "الر ية والرسالة": قسم الم اريط

عينهة الدراسهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتاريط من خالل التوافر ودرجة الممارسهة لمعرفة فاعلية قسم الم 
 يوضح دلي. التاليف ن الجدول 

 لمشاريع بحسب التكرارات والنسب المئويةر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم ا( إحصائية بالتواف2-46جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة علنةم غير متوافر متوافر

 االحصائي           
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 2 0 0 64.29 9 14.29 2 رؤية القسم

 100 1 0 0 71.43 10 7.14 1 رسالة القسم

 
نة الدراسة  تتوافر عي إدارات(  من 14.29%ا  بنسبة     إدارات التربية( من 2يتضح من الجدول  أن  

رسهالة  عينهة الدراسهة، أمها إدارات( مهن %64.29ا  بنسهبة   إدارات( 9فيها ر يهة التسهم بينمها ا تتهوافر فهي  
عههن  لإلعههالنعينههة الدراسههة . وبالنسههبة  إداراتمههن  (7.14%)التسههم فتههد تههوافرت فههي مكتههر واحههد فتههط بنسههبة 

 المتوافرة فيها. ات التربيةإدار من أ  ة ف نها غير معلنة  في الر ية والرسال
 فاعلية قسم الم اريط:

 ينهة الدراسهةع إدارات التربيهةفهي  للمجهااتلمعرفة فاعلية قسم الم اريط من خالل التوافر ودرجة الممارسهة 
 فالجدول التالي يوضح دلي.

لنسب المئوية ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم المشاريع بحسب التكرارات وا2-47جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي         
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.82 2.00 21.43 3 50.00 7 28.57 4 خطط القسم

 متوسطة 0.43 1.75 28.57 4 50.00 7 21.43 3 أساليب التنفيذ

 قليلة 0.50 1.50 21.43 3 42.86 6 35.71 5 سجالت القسم

 قليلة 0.49 1.40 28.57 4 42.86 6 28.57 4 المتابعة

 قليلة 0.50 1.50 35.71 5 50.00 7 14.29 2 التقويم
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بنسهبة  إدارات( 5احتهل المرتبهة ااوله  مهن حيهث التهوافر فهي   سهجالت التسهمل يتضح من الجدول أن مجا
  بنسهههههبة   أ  إدارات التربيههههة( مههههن 6تتههههوافر فههههي   عينههههة الدراسههههة بينمهههها ا إدارات التربيههههة( مههههن %35.71 

 افريتهو والمتابعة( حيث  خطط التسممجالي:   الثانيةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من  %42.86
(  50.00%وبنسهههبة    إدارات(  7( بينمههها ا يتهههوافر فهههي  %28.57أ  بنسهههبة   إدارات التربيهههة( مهههن 4فهههي  
 إدارات( 3التن يهد" حيهث تهوافر فهي   أسالير" لمجال كانتعينة الدراسة. أما المرتبة الثالثة ف إدارات التربيةمن 

 (50.00%)ا  بنسهبة  إدارات (7) يتهوافر فهي بينما ا ،الدراسةعينة  إدارات التربية( من %21.43وبنسبة  
 إدارات التربيههة( مههن 2لمجههال التتههويم حيههث تههوافر فههي   كانههتخيههرة فسههة أمهها المرتبههة اهعينههة الدرا إداراتمههن 

إدارات ( مهن %50.00وبنسهبة   إدارات( 7عينة الدراسهة بينمها ا يتهوافر فهي   إدارات( من 14.29%بنسبة  
 أسهاليرو  خطهط التسهمبدرجهة متوسهطة  لمجهالي:   كانهتوفيما يتعلهق بدرجهة الممارسهة فعينة الدراسة .  التربية

 درجة الممارسة قليلة. كانتالثالثة ف المجااتالتن يد( أما باقي 
 عالم والنشر التربويقسم اإل
 "الر ية والرسالة": عالم والن ر التربو قسم اا

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتفر ودرجهة الممارسهة عهالم التربهو  مهن خهالل التهوالمعرفة فاعلية قسم اا
 يوضح دلي. التاليالدراسة ف ن الجدول 

 ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم االعالم التربوي بحسب التكرارات والنسب المئوية2-48جدول رقم) 

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 علنةغير م معلنة غير متوافر متوافر

 االحصائي             
 البيان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 28.57 4 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 28.57 4 7.14 1 رسالة القسم

 
البهههال) عينهههة الدراسهههة   إدارات التربيهههة( مهههن %7.14فتهههط أ  بنسهههبة    إدارة واحهههدةأن  يتضهههح مهههن الجهههدول

( مهن %28.57أ  بنسهبة    إدارات تربيهة( 4تتوافر فيها ر ية ورسالة التسهم بينمها ا تتهوافر فهي   إدارة( 14 
 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالنعينة الدراسة أما  إدارات التربية

 فاعلية قسم ااعالم والن ر التربو :
عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتمهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة لمعرفة فاعلية قسم ااعهالم التربهو  

 فالجدول التالي يوضح دلي. الدراسة
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التكرارات والنسب المئوية  قسم االعالم التربوي بحسب ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-49جدول رقم)
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ممارسةودرجة ال 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.94 1.67 64.29 9 14.29 2 21.43 3 خطط القسم

 قليلة 0.50 1.50 64.29 9 21.43 3 14.29 2 أساليب التنفيذ

 متوسطة 1.00 2.00 64.29 9 21.43 3 14.29 2 سجالت القسم

 متوسطة 1.00 2.00 64.29 9 21.43 3 14.29 2 المتابعة

 قليلة 0.00 1.00 64.29 9 21.43 3 14.29 2 التقويم

ة بنسههب إدارات( 3احتههل المرتبههة ااولهه  مههن حيههث التههوافر فههي   خطههط التسههميتضههح مههن الجههدول أن مجههال 
ا  بنسهههههبة     إدارات التربيههههة( مههههن 2تتههههوافر فههههي   عينههههة الدراسههههة بينمهههها ا إدارات التربيههههة( مههههن %21.43 

سهجالت التن يهد،  أسهالير:  مجهااتوااخيهرة  الثانيهةعينة الدراسة، ويأتي في المرتبة  إدارات( من  %14.29
بينمها ا تتهوافر فهي  (14.29%)  بنسهبة أ إدارات التربيهة( مهن 2فهي   يتهوافر، المتابعهة، التتهويم( حيهث التسم

. وفيمهها يتعلههق إدارة (14)عينههة الدراسههة البههال) عههددها  إدارات التربيههة(  مههن 21.43%وبنسههبة    إدارات(  3 
، المتابعههة( أمهها المجههالين : سههجالت التسههم، خطههط التسههم:  لمجههااتبدرجههة متوسههطة  كانههتبدرجههة الممارسههة ف

 درجة الممارسة قليلة. نتكاالتن يد والتتويم( ف أسالير 
 قسم التغذية والصحة المدرسية
 "الر ية والرسالة": قسم التغدية واللحة المدرسية

إدارات فههي  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم التغديههة واللههحة المدرسههية مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة 
 فالجدول التالي يوضح دلي. ينة الدراسةع التربية

 ئية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم االعالم التربوي بحسب التكرارات والنسب المئوية( إحصا2-51جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي            

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 1 0 0 57.14 8 7.14 1 رؤية القسم

 100 1 0 0 57.14 8 7.14 1 رسالة القسم
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عينهههة الدراسهههة  البهههال)  إدارات التربيهههة( مهههن %4.07فتهههط أ  بنسهههبة    ةواحهههد إدارةأن  يتضهههح مهههن الجهههدول
( مهن %24.07أ  بنسهبة    إدارات تربيهة( 2تتوافر فيها ر ية ورسالة التسهم بينمها ا تتهوافر فهي   إدارة( 07 
 عن ر ية ورسالة التسم  فهي  غير معلنة( .  ااعالنعينة الدراسة أما  دارات التربيةإ

 فاعلية قسم التغدية واللحة المدرسية:
إدارات فههي  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم التغديههة واللههحة المدرسههية مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة 

 فالجدول التالي يوضح دلي. عينة الدراسة التربية
( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التغذية والصحة المدرسية بحسب التكرارات والنسب 2-51ول رقم)جد

 المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة كرارالت
 درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.50 2.50 35.71 5 50.00 7 14.29 2 خطط القسم

 كبيرة 0.50 2.50 35.71 5 50.00 7 14.29 2 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.82 2.00 35.71 5 42.86 6 21.43 3 سجالت القسم

 متوسطة 0.47 1.67 35.71 5 42.86 6 21.43 3 المتابعة

 قليلة 0.00 1.00 35.71 5 57.14 8 7.14 1 التقويم

وله  مهن حيهث التهوافر فهي كتهر والمتابعهة( احهتال المرتبهة اهيتضح مهن الجهدول أن مجهالي :  سهجالت  الم
( 6فر فههي  تتههوا ( مكتبهها بينمهها ا07عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههة( مههن 50.70بنسههبة  % إدارات( 0 

مجهههالي:  الثانيهههةعينهههة الدراسهههة، ويهههأتي فهههي المرتبهههة  إدارات( مهههن %75.26ا  بنسهههبة     إدارات التربيهههةمهههن 
( بينمها ا تتهوافر %07.59أ  بنسهبة   إدارات التربيهة( من 5التن يد( حيث تتوافرا في   أساليرو  خطط التسم 

لمجههال  كانههتأمهها المرتبههة ااخيههرة ف، نههة الدراسههةعي إدارات التربيههة(  مههن %23.33وبنسههبة    إدارات(  4فههي  
( 2عينههة الدراسهة بينمهها ا يتهوافر فههي   إدارات( مهن %4.07التتهويم حيههث تهوافر فههي مكتهر واحههد فتهط بنسههبة  

بدرجههة كبيههرة  كانههت( مههن عينههة الدراسههة.  وفيمهها يتعلههق بدرجههة الممارسههة ف%24.07ا  بنسههبة   إدارات تربيههة
والمتابعههة( أمهها  سههجالت التسههمالتن يههد( وبدرجههة ممارسههة متوسههطة لمجههالي:   ليرأسههاو  خطههط التسههم(لمجههالي: 

 درجة الممارسة قليلة. كانتمجال التتويم ف
 حصاءقسم التخطيط واإل
 "الر ية والرسالة": حلا قسم التخطيط واا

 التربيههةإدارات فههي  للمجههااتلمعرفههة فاعليههة قسههم التخطههيط وااحلهها  مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة 
 يوضح دلي.التالي عينة الدراسة ف ن الجدول 
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 ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التخطيط واالحصاء بحسب التكرارات والنسب المئوية2-52جدول رقم) 
 التوافر واإلعالن

 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي            

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة تكرارال

 50 1 0 0 71.43 10 14.29 2 رؤية القسم

 50 1 0 0 71.43 10 14.29 2 رسالة القسم

 
عينهة الدراسهة  تتهوافر  إدارات(  مهن 07.59ا  بنسهبة   % إدارات التربيهة( مهن 5أن   يتضح مهن الجهدول

عينهة الدراسهة .  إدارات( مهن %40.70ا  بنسهبة   إدارات( 03ا ا تتهوافر فهي  فيها ر ية  ورسالة التسم بينم
 .المتوافرة فيها إدارات التربيةمن  أ عالن عن الر ية والرسالة ف نها غير معلنة في وبالنسبة لإل

 فاعلية قسم التخطيط واالحصاء:
 إدارات التربيههةفههي  للمجههاات لمعرفههة فاعليههة قسههم التخطههيط وااحلهها  مههن خههالل التههوافر ودرجههة الممارسههة

 يوضح دلي. التالي عينة الدراسة ف ن الجدول
( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت قسم التخطيط واالحصاء  بحسب التكرارات والنسب 2-53جدول رقم)

 المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري
 التوافر والمفقود

 ودرجة الممارسة 
 التوافر

 ة الممارسةدرج المفقود
 غير متوافر متوافر

 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.98 2.20 14.29 2 50.00 7 35.71 5 خطط القسم

 متوسطة 0.58 2.00 14.29 2 42.86 6 42.86 6 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.57 2.11 14.29 2 28.57 4 57.14 8 سمسجالت الق

 متوسطة 0.76 2.00 14.29 2 42.86 6 42.86 6 المتابعة

 كبيرة 0.49 2.40 14.29 2 57.14 8 28.57 4 التقويم

إدارات ( مهن 2" احتل المرتبة ااول  مهن حيهث التهوافر فهي  سجالت التسميتضح من الجدول أن مجال "  
( مههن 7( مكتبهها بينمهها ا يتههوافر فههي  07عينههة الدراسههة البههال)   إدارات التربيههة( مههن %24.07بنسههبة   التربيههة

فهي  يتهوافرالتن يد والمتابعهة( حيهث  أساليرمجالي:   الثانية( ويأتي في المرتبة %52.24ا  بنسبة   داراتاا
( مههههن %75.26وبنسههههبة   إدارات( 6فههههي   يتههههوافر( بينمهههها ا %75.26أ  بنسههههبة   إدارات التربيههههة( مههههن 6 

وبنسهبة  إدارات( 2حيهث تهوافر فهي   خطط التسملمجال  كانتعينة الدراسة. أما المرتبة الثالثة ف إدارات التربية
 كانههت(، و %23.33وبنسههبة   إدارات( 4بينمهها لههم يتههوافر فههي  ، الدراسههةعينههة  إدارات التربيههة( مههن 02.40% 

يتوافر في  ( بينما ا%52.24بنسبة   إدارات تربية( 7في   المرتبة الرابعة وااخيرة لمجال التتويم حيث توافرا
عينههههة الدراسهههههة.  وفيمهههها يتعلهههههق بدرجههههة الممارسهههههة  إدارات التربيهههههة( مههههن %24.07بنسهههههبة   إدارات تربيههههة( 2 

 . المجااتبدرجة كبيرة لمجال التتويم وبدرجة متوسطة لجميط  كانتالمتوافرة ف للمجاات
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 نونيةاقسم الشئون الق
 "الر ية والرسالة": نونيةال ئون التقسم ا

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتنونية مهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة المعرفة فاعلية قسم ال ئون الت
 يوضح دلي.التالي الدراسة ف ن الجدول 

 رات والنسب المئويةنونية بحسب التكرااقسم الشئون الق ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-54جدول رقم)

 التوافر واإلعالن
 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافر متوافر
 االحصائي           

 البيان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 78.57 11 0.00 0 رؤية القسم

 0 0 0 0 78.57 11 0.00 0 رسالة القسم

 عينة الدراسة. إدارات التربيةتوافر للر ية والرسالة لهدا التسم في أ  مكتر من  ن الجدول أنه ايتضح م
 نونية:افاعلية قسم ال ئون الت

عينهة  إدارات التربيهةفهي  للمجهااتنونية مهن خهالل التهوافر ودرجهة الممارسهة المعرفة فاعلية قسم ال ئون الت
 يوضح دلي. التالي الدراسة ف ن الجدول

نونية بحسب التكرارات والنسب المئوية اقسم الشئون الق ( إحصائية بالتوافر ودرجة الممارسة لمجاالت2-55دول رقم)ج
 والمتوسط واالنحراف المعياري

 التوافر والمفقود
 ودرجة الممارسة 

 التوافر
 درجة الممارسة المفقود

 غير متوافر متوافر
 االحصائي          
 المجاالت

 االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة التكرار لنسبةا التكرار
 درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.47 2.33 21.43 3 57.14 8 21.43 3 خطط القسم

 متوسطة 0.43 2.25 21.43 3 50.00 7 28.57 4 أساليب التنفيذ

 متوسطة 0.83 2.25 21.43 3 50.00 7 28.57 4 سجالت القسم

 متوسطة 0.71 2.00 21.43 3 42.86 6 35.71 5 المتابعة

 متوسطة 0.82 2.00 21.43 3 57.14 8 21.43 3 التقويم

بنسهههبة  إدارات( 2ولههه  مهههن حيهههث التهههوافر فهههي  مجهههال المتابعهههة احتهههل المرتبهههة اه يتضهههح مهههن الجهههدول أن
  بنسهههههبة   أ إدارات التربيهههههة( مهههههن 6يتهههههوافر فهههههي   عينهههههة الدراسهههههة بينمههههها ا إدارات التربيهههههة( مهههههن 02.40 %

( سههجالت التسههمالتن يههد و  أسههاليرمجههالي:   الثانيههةعينههة الدراسههة، ويههأتي فههي المرتبههة  إدارات( مههن  75.26%
وبنسههبة     إدارات(  4فههي   يتههوافران( بينمهها ا %52.24أ  بنسههبة   إدارات التربيههة( مههن 7فههي   حيههث يتههوافر

 خطهههط التسهههملمجهههالي:   كانهههتيهههرة فعينهههة الدراسهههة. أمههها المرتبهههة الثالثهههة وااخ إدارات التربيهههة(  مهههن 23.33%
( 07ال) عهددها  عينهة الدراسهة البه إدارات التربيهة( مهن %50.70وبنسهبة   إدارات( 0تهوافرا فهي  فتد والتتويم( 

عينههة الدراسههة. وفيمهها يتعلههق بدرجههة  إدارات( مههن %24.07  بنسههبة  أ إدارات( 2فههي   يتههوافرانبينمهها ا  إدارة
 .المجااتجميط بدرجة متوسطة ل كانتالممارسة ف
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 إدارات التربية بالمديرياتأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في 
 
توللت الدارسة إل  أن هناي أكثر من نل  مكاتر إدارات التربيهة بالمهديريات باايجهار وا تمتلهي مبهان  -

 مستتلة
كالتاعات وأجهه ة العهرض واهثهاث وغيرهها وأنهها  سط الخدمات والتجهي اتت تتر هب معةم هد  ااداراتأن  -

 بحاجة ماسة إليها لتتوم بدروها ومهامها بدون عرقلة.
عالنها للمست يدين منها. -  هناي غيار كبير وواضح لدو هد  اادارات في ر يتها ورسالتها وا 
 عمله.أن نل  هد  المكاتر يخطط لعمله بينما ا يخطط النل  الثاني ل -
دا  - هنهاي ممارسهات متوسههطة وقليلهة لمعةهم أقسههام اادارات فهي مهامهها التخطيطيههة والتن يديهة والتتويميههة ، وا 

 وردت عدد من الممارسات الكبيرة لدو بعض اهقسام الن طة فهي أعمال تن يدية ت تتر إل  التخطيط.
كبهر عجه  فهي مهوارد  الب هرية، أةهرت الدراسة وجود عجه  فهي بعهض أقسهام اادارات، ونهال قسهم الجهودة أ -

 بينما غابت بعض اهقسام تماما عن تمثيلها في المديريات كرياض اهط ال وتح ية الترآن.



71 
 

131  

 

71 
 

71 
 

-  
 لمدارس المحافظة: نتائج الدراسة الميدانية لثاثا

 المجال األول: البيئة المدرسية
 العاملون في المدرسة:

د تم استخرا  العدد لكل العاملين وبحسر الل ة العاملين في مدارت عينة الدراسة فت أعدادلمعرفة  
 من الجدولالتالي جنت كما يتضح وال

 بعدد العاملين بحسب الصفة والجنس في مدارس عينة الدراسة  إحصائية( 3-1جدول رقم)

 الصفة
 الجنس      

 
 االحصائي

 اناث ذكور
 المجموع

 غائب حاضر غائب حاضر

 61 0 9 2 50 العدد مدير

 71 0 16 2 53 عددال وكيل

 75 0 15 2 58 العدد اداريون

 1342 4 392 10 936 العدد معلمون

 4 0 2 0 2 العدد مشرفون

 29 0 12 1 16 العدد فنيون

 52 0 3 2 47 العدد أخرى

 1634 4 449 19 1162 المجموع

 

مدير

وكيل

اداريون

معلمون

مشرفون

فنيون

أخرى

المجموع

505358

936

21647 22210012 91615

392

2123 0004000

أخرىفنيونمشرفونمعلموناداريونوكيلمدير

س العاملين بحسب الصفة والجنس في مدارعدد 
عينة ال

ذكور حاضر ذكور غائب اناث حاضر  اناث غائب
ن أ درسة، وي ترض( م62مدارت العينة   ن عددأمن الجدول يتضح أن هناي نتص في المدرا  حيث 

أيضا أن عدد المعلمين والمعلمات   يالحةكما ( مدرا ، 4تالي فهناي نتص في  اللكل مدرسة مدير وب
عدد في  ف ن النتص  من الجدول ( معلما ومعلمة تمثل المعلمات ثلث العدد تتريبا، وكما يالحة 0075بل) 

سلباي  وثروهدا ما ي العينة تار بالوةائ  المختل ة في مدل أيضا ا يتتلر عل  المعلمات فتط، بااناث 
من أوليا  ناد الكثير متحيث أن عدم تأنيث مدارت البنات ي د  إل  ا يات بالمدارت،ال تالتحاق  عل  
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يئة المحافةة والعادات بسبر الب مواللة الدراسةمنعهن من و في المدارت امن تسجيل بناتهم اهمور 
 ن الجدول أيضا يتضح أن هناي نتص في ااداريين والم رفين وال نيين متارنة بعدد المدارت.م، والتتاليد
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 :الطلبة إحصائية
 لمعرفة أعداد الطلبة بحسر المرحلة والل  وعدد ال عر ف ن الجدول التالي يوضح دلي.       

عينة رحلة والصف في مدارس الشعب بحسب المالطلبة و عدد ( إحصائية ب3-2جدول رقم)

راسةالد

ادبيعلميادبيعلمي

7167727181767667616427131253024181823

162916011624167418971730174914711364147391843687512663509421418953ذ

124012241312119913741223125610771013109181330619451507357326414182أ

28692825293628733271295330052548237725657317313069631170866747833135 المجموع

1الصف


عدد
الطلبة

11

عدد
الشعب

12
المجموع

المجموع
الكلي

الثانوياألساسيالمرحلة

10المجموع789 23456

 

1629160116241674

1897

17301749

1471
1364

1843

687

512

663

509

12401224
1312

1199

1374

12231256

1077
1013

1330

619

451
507

357

(ادبي)   (علمي)   (ادبي)   (علمي)               

عدد الطلبة بحسب الصف في مدارس عينة الدراسة

الذكور االناث
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 مو عين وطالبة طالبا( 52624  بل) ااساسية المرحلة في الطلبة عدد مجمود أن الجدول من يتضح
 لن  عبة كل في الطلبة عدد ف ن ال عر عدد عل  الطلبة عدد وبتسمة دراسية  عبة( 675  عل 

 يخضط اامر هدا لكن.  عام ب كل ل  كل في معتوله اهعداد أن أ  البةوط طالبا( 75 يتجاو 
 يوجد ا معينة منطتة في يكون قد أيضا لالحة، كلها الدراسية وال عر الل و  هل منها كثيرة همور
 المباني لالحية بمدو المتعلتة الالحتة النتائو ولدلي ا دحام يوجد أخرو مناطق في ولكن ا دحام
 النتطة. هد  ستوضح اسيةالدر  والغر 

 متارنة والتاسط الثامن الل ين في الطلبة أعداد في تناقص هناي أن أيضا الجدول من يالحة
 او للدكور بالنسبة سوا  الدراسة من تسرر هناي أن إل  دلي يرجط ربما السابتة، بالل و  بأعدادهم
 .  ااناث

 الل  وأن وطالبة طالباي ( 4742  بل) ةالثانوي المرحلة في الطلبة أعداد أن يتضح الجدول من
( %75  بنسبة أ  وطالبة طالباي ( 0040  بل) الطلبة من عدد أكبر عل  استحود( العا ر  الثانو  اهول
 . خر ل  من الطلبة أعداد في تناقص هناي أن أ . الثانوية المرحلة لطلبة الكلي العدد من
 

  طابور الصباح:

 التهالي الجهدول دها التالميد في طابور اللباح  في مدارت عينة الدراسة ف ناهن طة التي ين  ولبيان    
 يوضح دلي. 

( إحصائية باألنشطة التي ينفذها الطلبة في طابور الصباح بحسب المتوسط واالنحراف 3-3جدول رقم ) 
 المعياري ودرجة التنفيذ في مدارس عينة الدراسة

 

 م
 درجة التنفيذ البيانات

 االحصائي                  
 النشاط

 الدرجة )درجة التنفيذ( االنحراف المتوسط

 كبيرة 0.637 3.84 حضور الطابور 1

 متوسطة 0.821 3.21 حضور الطابور من المعلمين 2

 قليلة 1.193 2.03 تنفيذ التمارين 3

 متوسطة 1.166 3.06 اإلذاعة المدرسية 4

 منعدمة 1.118 1.55 النشيد الوطني 5

 كبيرة 0.672 3.76 زام بالزي المدرسيااللت 6

 قليلة 1.263 2.16 الزي الرسمي ألسرة المدرسة 7

 كبيرة 0.617 3.65 نظافة المدرسة 8

 كبيرة 0.553 3.59 نظافة الطلبة 9

 كبيرة 0.533 3.67 النظام 10
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3.84

3.21

2.03

3.06

1.55

3.76

2.16

3.653.593.67

حضور 
الطابور 

حضور 
الطابور من 

المعلمين

اإلذاعة ين تنفيذ التمار
المدرسية

 االلتزام بالزييالنشيد الوطن
المدرسي

الزي الرسمي 
ألسرة المدرسة

النظام نظافة الطلبةنظافة المدرسة

  اتنشطة التي ينفذها الطلبة في طابور الصباح بحسب المتوسطاالن

 
 

(  يهتم 03مهن مجمهود اهن هطة البهال) عهددها   (%23يتضح من الجدول أن خمسة أن طة ا  ما يمثل نسهبة  
( وااداعهههة 0.50تن يهههدها بدرجهههة كبيهههرة بينمههها ن هههاطين اثنهههين همههها حضهههور الطهههابور مهههن المعلمهههين   المتوسهههط  

( يهتم تن يهدها بدرجهة متوسهطة، أمها الن هاط الوحيهد الهد  لهم يهتم تن يهد  فهي او مدرسهة 0.36المدرسية   المتوسط 
 ن يد الوطنين مدارت العينة هو الم

 
 إحصائية هيئة التدريس:

فالجهدول التهالي  الدراسهية ة التدريت بحسهر المهواد والله و يئمن اعضا  هوالموجود والعج   المطلورلمعرفة 
 يوضح دلي.

 العينةحسب المادة في مدارس ( إحصائية بعدد ونسبة أعضاء هيئة التدريس ب3-4جدول رقم ) 

 م

 عجز موجود مطلوب البيانات

 حصائياال
 
 المادة

 النسبة العدد النسبة العدد العدد

 27.65 47 72.35 123 170 قرآن كريم 1

 15.09 24 84.91 135 159 تربية إسالمية 2

 18.55 51 81.45 224 275 لغة عربية 3

 21.92 32 78.08 114 146 لغة انجليزية 4

 18.88 44 81.12 189 233 رياضيات 5

 25.66 29 74.34 84 113 (9-1علوم) 6

 22.86 8 77.14 27 35 فيزياء 7

 22.22 8 77.78 28 36 كيمياء 8

 18.42 7 81.58 31 38 أحياء 9

 24.14 21 75.86 66 87 تربية اجتماعية 10

 50 10 50 10 20 تربية وطنية 11

 26.42 14 73.58 39 53 تاريخ 12

 29.41 15 70.59 36 51 جغرافية 13
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 م

 عجز موجود مطلوب البيانات

 حصائياال
 
 المادة

 النسبة العدد النسبة العدد العدد

 30 6 70 14 20 فلسفة 14

 33.33 3 66.67 6 9 منطق 15

 37.5 3 62.5 5 8 علم نفس 16

 40 4 60 6 10 مجتمع 17

 40 2 60 3 5 علم اجتماع 18

 40 2 60 3 5 اقتصاد 19

 78.57 33 21.43 9 42 حاسوب 20

 82.98 39 17.02 8 47 تربية بدنية 21

 97.73 43 2.27 1 44 تربية فنية 22

 100 38 0 0 38 تربية مهنية 23

 100 34 0 0 34 تربية موسيقية 24

 93.75 45 6.25 3 48 خدمة اجتماعية 25

 14.61 26 85.39 152 178 صفوف أولية 26

 89.09 49 10.91 6 55 أنشطة مدرسية 27

 

  
يتضح من الجدول أن هناي عج  في المعلمين لكل المهواد الدراسهية، حيهث تراوحهت نسهبة العجه  بهين 

( لمعلمهههي التربيهههة المهنيهههة والموسهههيتية، تليهههها مهههادة %033لمعلمهههي اللههه و  اهوليهههة  و  (  14.61% 
( والن هطة مدرسهية %(93.75( والخدمهة ااجتماعيهة بنسهبة %97.73التربية ال نيهة بنسهبة عجه  بلغهت  

 ( ، امها بتيهة%78.57تتريبهاي ومهادة الحاسهور بنسهبة   (%83)( والتربيهة البدنيهة بنسهبة % 89 بنسهبة  
 .(%50( إل   %14.61المواد فتراوحت نسبة العج  في المعلمين بين  

من الجدول يتضح بأن النسبة العالية من العج  ترك ت في مواد اهن طة كالتربية ال نية والبدنية والخدمة 
  ااجتماعيههة وغيرههها مههن اهن ههطة والتههي تمثههل أهميههة كبيههرة فههي العمليههة التعليميههة والتربويههة، بااضههافة إلهه

الحاسهههههههههههههههههههههههههههههههههور ومههههههههههههههههههههههههههههههههها يمثلهههههههههههههههههههههههههههههههههه مهههههههههههههههههههههههههههههههههن أهميهههههههههههههههههههههههههههههههههة فهههههههههههههههههههههههههههههههههي ههههههههههههههههههههههههههههههههههدا العلهههههههههههههههههههههههههههههههههر
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

170
159

275

146

233

113

353638

87

20
5351

20981055424744383448

178

55

123
135

224

114

189

84

272831

66

1039361465633981003

152

6 4724
51

3244298872110141563342233394338344526
49

الموجود والعجز من أعضاء هيئة التدريس بحسب المادة في مدارس عينة الدراسة المطلوبعدد 

مطلوب موجود عجز
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 فان الجدول التالي يوضح دلي. الدراسية في مدارت عينة الدراسةبحسر المواد والل و   في الكتر الدراسيةلمعرفة متدار العج    الكتب الدراسية: إحصائية

 دد الكتب الدراسية بحسب المادة والصف في مدارس عينة الدراسة(إحصائية بالعجز في ع 3-5جدول رقم )

7178231003121213991299100662868087671695525471446422355912326العددقرآن كريم

572732816949111511859266636037561763528512466430269910260العددتربية إسالمية

102776985111021321123585257166083881517780498435380361011998العددلغة عربية

132211658983385174234539827024530006385العددلغة انجليزية

606732803116310009889345476117384940631420430350277110155العددرياضيات

79973264471583573276346054662269409407166العددعلوم)9-1(

094041545318081808العددفيزياء

094036544817531753العددكيمياء

085041359818611861العددأحياء

876398127401274العددتربية اجتماعية

72783676372248046439921201202404232العددتربية وطنية

1029989640472410354080537911844724العددتاريخ

909811648551496341586539927415384953العددجغرافية

354354354العددفلسفة

160160160العددمنطق

110110110العددعلم نفس

50050190740740العددمجتمع

21360273273العددعلم اجتماع

30060360360العدداقتصاد

120120120العددحاسوب

العددتربية بدنية

العددتربية فنية

العجز
في
الكتب البيانات

المادة


الصف





االحصائي

10المجموع123456789

11

المجموع
الكليالمجموع
ادبيعلميادبيعلمي

12
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الدراسهية وعله  مسهتوو المراحهل والله و  الدراسهية وتهراوح  الكتهريتضح من الجدول أن هنهاي عجه  فهي كهل 
الحههاد  ع ههر ادبههي  كتابههاي لمههادة الحاسههور بالتحديههد فههي اللهه (  053   العجهه  فههي أعههداد الكتههر الدراسههية بههين

وعلهه  مسههتوو جميههط اللهه و   ( كتابههاي لمههادة التههران الكههريم 05056وثالثمائههة وسههتة وع ههرون   اواثنهها ع ههر ال هه
( 03563( كتاباي والتربية ااسالمية بعج  قدر   00992تليها مادة اللغة العربية بعج  قدر    (.05-0الدراسية  

 كتاباي وهكدا بتية المواد وهكدا لبتية المواد كما هو في الجدول.( 03022كتابا،ي ثم الرياضيات بعج  قدر   
والتربية ال نية  وهي مواد: التربية البدنية  دراسيةأن هناي مواد ا توجد لها كتر  أيضا كما يتضح من الجدول

همية الكبيرة لهد  ، عل  الرغم من اه المهنية والتربية الموسيتية والخدمة ااجتماعية  واهن طة المدرسية والتربية
 المواد ودورها الهام في بنا   ال خلية المتكاملة والمتوا نة لل رد.
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 ة وعل  مستوو الل و  فان الجدول التالي يوضح دلي.متدار العج  في دليل المعلم بحسر المواد الدراسي ولبيان   :دليل المعلم للمواد الدراسية إحصائية
 ز في دليل المعلم بحسب المادة والصف في مدارس عينة الدراسة( إحصائية بالعج3-6جدول رقم )

6863717278778471786622929182620122784العددقرآن كريم

5951626474618273776033228182520123726العددتربية إسالمية

7171837481788573766924036173117141833العددلغة عربية

766977222363092610111333العددلغة انجليزية

7871757082758274796863325181815109795العددرياضيات

6974817479728171776780678العددعلوم)9-1(

02522186565العددفيزياء

02420236767العددكيمياء

02621226969العددأحياء

685268587257704450445العدداجتماعيات

706174657534524161454399العددتاريخ

74648068712216165454العددجغرافية

212121العددفلسفة

191919العددمنطق

171717العددعلم نفس

191919العددمجتمع

131313العددعلم اجتماع

161616العدداقتصاد

345330440406606546716621680433331021114118916910205353العددالمجموع

11

المجموع 10المجموع789

العجز
في
دليل
المعلم البيانات

المجموع
الكلي
ادبيعلميادبيعلمي

12

دليل
مادة

الصف







االحصائي
123456
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 هناي عج  في دليل المعلم لكل المواد وعل  مستوو المراحل والل و  الدراسية أنمن الجدول  يتضح
( حيث 05-0اعل  عج  ةهر في دليل مادة اللغة العربية وعل  مستوو جميط الل و  الدراسية من   أنو 

وتليها مادة الترآن  ( دليالي 492 تليها مبا رة مادة الرياضيات بعج  بل)  ( دليالي 200بل) العدد الكلي للعج   
( بعج  وقدر  9-0( عل  التوالي ثم العلوم العامة  456 – 427الكريم فالتربية ااسالمية بعج  وقدر   

( دليالي عل  التوالي ، 000-099-772 ية بعج  وقدر   اانجليفااجتماعيات والتاريخ واللغة  ( دليالي 692 
عج  في دليل مادة علم ااجتماد وبالتحديد في الل  الحاد  ع ر ادبي حيث بل) العدد الكلي  أقلوةهر 

 .( دليالي 00للعج  ثالثة ع ر  
 المبنى المدرسي:

دادات الكهربا  واللر  مالمعرفة موال ات المبن  من حيث عمر  ومدو توفر الليانة ووجود سور و    
 فان الجدول التالي يوضح دلي. اللحي وتوافر الطاقة ال مسية والت جير

( إحصائية بعمر المبنى المدرسي وصيانته وامدادات الكهرباء والماء والصرف الصحي  بحسب التكرارات 3-7جدول )
 والنسبة المئوية لمدارس عينة الدراسة

 المبنى المدرسي م
 االحصائي                

 البيانات
 المجموع النسبة التكرار

 عمر المبنى 1

 27.94 19 سنوات 11أقل من 

68 
 50.00 34 سنة 01 – 11من 

 2.94 2 سنة 01 – 01من 

 19.12 13 سنة 01أكثر من 

 صيانة المبنى 2
 38.81 26 متوافرة

67 
 61.19 41 غير متوافرة

 سور المدرسة 3

 52.94 36 مكتمل

 25.00 17 غير مكتمل 68

 22.06 15 ال يوجد

 شبكة الكهرباء 4

 77.61 52 عامة

67 
 5.97 4 اهلية

 0.00 0 مولد كهرباء

 16.42 11 ال يوجد

 طاقة شمسية 5

 0.00 0 كافية

 0.00 0 غير كافية 68

 100.00 64 ال يوجد

 امدادات المياه 6

 54.55 36 حكومي

66 
 34.85 23 هليأ

 3.03 2 شراء

 7.58 5 ال يوجد

 شبكة الصرف الصحي 7

 28.79 19 مجاري

 60.61 40 بيارة 66

 10.61 7 ال يوجد

 التشجير 8
 59.09 39 متوافرة

66 
 40.91 27 غير متوافرة
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 عمرهها مهنراسهة الدعينة  من مدارت( %23نسبة ( مدرسة أ  ما تمثل 07  من خالل الجدول يتضح أن
 ، سهنة (03 مهن ههد  المهدارت عمرهها اكثهر مهن  (%19.11  ( مدرسهة أ  بنسهبة00  سنة، بينمها (00-53 
ا مهن مهمدرسهتين عمره ( سنوات، بااضافة إله 03( عمرها أقل من  %27.94 ( مدرسة أ  بنسبة 09  أنو 
 نسهههبة  ( مدرسهههة ا  ب70  فههه نالجهههدول  مهههنامههها فيمههها يتعلهههق بلهههيانة المبنههه  وكمههها يتضهههح  ( سهههنة.50-03 

تتهوفر ( %38.81( مدرسهة أ  مها نسهبته  56بينما   ،من مدارت العينة ا تتوافر فيها الليانة(  61.19%
مههن  (%52.94  ( مدرسههة أ  بنسههبة06  أنبههين الجههدول يمهها يتعلههق بسههور المدرسههة فكمهها وفي .فيههها اللههيانة

مدارت ا يوجد بها أ  سور هد  المن  (%(22 نسبة( مدرسة أ  ب02  فيها سور مكتمل بينماالعينة مدارت 
اما  بكة الكهربها  . السور فيها لم يكتمل من مدارت العينة  (%25 ( مدرسة أ  بنسبة 04وعددها  والباقي 

 أنو   من مدارت العينة مرتبطة بال بكة العامهة( %(77.61 ( مدرسة أ  بنسبة 25  أنيتضح من الجدول ب
مههن مههدارت  (%(5.97 ( مههدارت أ  بنسههبة7 ا توجههد فيههها كهربهها  و (%16.41 ( مدرسههة أ  بنسههبة 00 

 العينة مرتبطة ب بكة أهلية. 
 ال توجد أ  مدرسة من مدارت العينة لديها طاقة  مسيةاما فيما يتعلق بالطاقة ال مسية ف

 مههههن (%54.54  ( مدرسهههة أ  بنسهههبة06 أنيتعلهههق ب مهههدادات الميهههها  فمهههن خهههالل الجهههدول يتضههههح  وفيمههها
مهههن مهههدارت العينهههة  (%34.84  ( مدرسهههة أ  بنسهههبة50  مهههدارت العينهههة لهههديها امهههداد حكهههومي بالميههها  بينمههها

مهن مهدارت العينهة ا يوجهد بهها (  %7.57  ( مهدارت أ  بنسهبة2  تحلل عل  الميا  من م هرود اهلهي امها
 ، وتوجد مدرستين فتط تتوم ب را  الما .أ  امدادات للميا 

 ( مدرسهههههة أ  بنسهههههبة 73  أنة اللهههههر  اللهههههحي فمهههههن خهههههالل الجهههههدول يتضهههههح وفيمههههها يتعلهههههق بنهههههود  هههههبك
مهههن مهههدارت ( %28.78  ( مدرسهههة أ  بنسههبة09و  مههن مهههدارت العينههة نهههود ال هههبكة فيههها بيهههارة( %(60.60
 ا يوجد بها  بكة لر  لحي. (%10.60   ( مدارت أ  بنسبة4  مجار  بينماالعينة 

مههن مههدارت العينههة يتههوفر فيههها الت ههجير بينمهها ( %(59 بنسههبة ( مدرسههة أ 09 فهه نوفيمهها يتعلههق بالت ههجير 
 مدارت العينة ا يتوفر فيها الت جير. تتريباي من %( 70( مدرسة أ  بنسبة 54 

 تفاصيل المبنى المدرسي: 
  فان الجدول التالي يوضح دلي. رسي من حيث العدد والحالة والعج ت اليل المبني المد  ولبيان    

 والعجز والمتوسط واالنحراف المعياري للحالة من حيث العدد الموجودالمدرسي إحصائية بتفاصيل المبنى  (3-8جدول رقم )
 في مدارس عينة الدراسة

 م
 االحصائي            
 

 التفصيل
 العدد

 الحالة
المجموع 
 للحالة

 العجز المفقود
 الحالة االنحراف المتوسط

 71 0 661 جيدة 0.62 2.38 661 غرف دراسية )أساسي( 1

 38 5 182 جيدة 0.56 2.7 187 غرف دراسية )ثانوي( 2

 35 3 114 جيدة 0.64 2.56 117 غرف إدارة 3

 35 4 100 جيدة 0.68 2.45 104 غرف معلمين 4

 53 0 14 جيدة 0.73 2.43 14 قاعة اجتماعات 5
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 م
 االحصائي            
 

 التفصيل
 العدد

 الحالة
المجموع 
 للحالة

 العجز المفقود
 الحالة االنحراف المتوسط

 4 0 0 0 4 قاعة تدريب 6
 

56 

 55 0 11 جيدة 0.63 2.78 11 مكتبة 7

 34 3 23 متوسطة 0.76 1.83 26 مختبرات علوم عام 8

 12 2 10 جيدة 0.63 2.78 12 مختبرات كيمياء 9

 17 1 7 جيدة 0.7 2.71 8 مختبرات فيزياء 10

 18 1 3 متوسطة 0.94 2.33 4 مختبرات أحياء 11

 46 2 14 متوسطة 0.86 2.27 16 معمل كمبيوتر 12

 52 0 0 0 0 0 0 معمل لغات 13

 63 0 9 جيدة 0.5 2.44 9 ف أنشطةغر 14

 52 0 9 جيدة 0.42 2.78 9 غرفة أخصائي اجتماعي 15

 47 0 0 0 0 0 0 غرف موسيقى 16

 52 1 5 جيدة 0.49 2.6 6 غرف صحة مدرسية 17

 45 0 1 0 0 1 1 غرفة تدبير منزلي 18

 26 0 0 0 0 0 0 غرف حضانة 19

 44 7 60 متوسطة 0.79 2.21 67 مخازن 20

 36 0 8 متوسطة 0.66 2.25 8 مطبخ 21

 44 3 13 متوسطة 0.95 2.15 16 غرف حراسة 22

 143 25 345 متوسطة 0.8 2.15 370 دورات مياه طلبة 23

 55 15 85 متوسطة 0.8 2.21 100 دورة مياه معلمين 24

 59 3 16 متوسطة 0.83 1.86 19 مالعب 25

 58 0 0 0 0 0 0 صالة ألعاب 26

 28 2 9 متوسطة 0.78 1.88 11 لمينسكن المع 27

 27 1 4 متوسطة 0.5 2.5 5 سكن طلبة 28

 44 1 7 متوسطة 0.88 2.29 8 مصلى 29

 41 7 34 متوسطة 0.72 2.13 41 مقصف 30

 75 19 77 متوسطة 0.63 2.58 96 خزانات مياه 31

عله  عجه  فهي دورات أ المبن  الواردة في الجدول وبله) يتضح من الجدول أن هناي عج  في كل ت اليل
( خههه ان 42يليهههه خ انهههات الميهها  حيهههث بلههه) العجههه   و ( 070ميهها  الطلبهههة حيهههث بلههه) العجهه  فهههي دورات الميههها   

( غرفة إدارة ومثلها أيضها غهر  02و ( غرفة دراسية ثانوية 02( غرفة دراسية أساسي و  40بااضافة إل   
 أن كمهها مالعهر، بهها توجهد ا العينههة مهدارت مهن مدرسهة( 29  بينمهها مالعهر فيهها مدرسهة( 09  معلمهين وأن

 ومختبههرات معمههل( 05  كيميهها  ومختبههرات معمههل( 07  بلهه)( 9-0  العامههة العلههوم مختبههرات فههي عجهه  هنههاي
( 22  و تههدرير قاعههة( 26 و كمبيههوتر معمههل( 76 و معمههل( 02  ااحيهها  ومختبههرات معمههل( 04  ال ي يهها 
كمها أن  .عام ب كل اهن طة غر  في العج  إل  بااضافة ملل ( 77  و معلمين ميا  دورة( 22 و مكتبة

إعهادة لهيانة وتهرميم  والهبعض ا خهر يحتها  إله  بحاجهة إله  أن بعضهها أ   متوسطةالغر  المتوفرة حالتها 
 تأهيل.
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العهار فهي أ  مدرسهة  تكما يبين الجدول أنه ا يوجد أ  معمل لغات او غر  موسيت  وحضانة ولهاا
فهي مهدارت  فتهطحيها  أعهة مختبهرات للتهدبير المن لهي وأربفتط ة الدراسة، كما توجد غرفة واحدة ينعمن مدارت 

 .العينة
 في المبنى المدرسي: األثاثالتجهيزات و 

 فان الجدول التالي يوضح دلي. والليانةمن حيث الوجود واللالحية  اهثاثلمعرفة التجهي ات و        
واألثاث الموجودة وصالحيتها وتوافر الصيانة من حيث العدد والنسبة في مدارس ( إحصائية بالتجهيزات 3-9جدول رقم)

 عينة الدراسة

 م

الموجود 
والصالحية 
 والصيانة

 العجز الموجود
 مجموع الصيانة الصالحية

 صالح  غير متوفرة متوفرة غير صالح صالح
وغير 
 صالح

المتو
 فر 
وغير 
 متوفر

 الحصائيا           
 واألثاثالتجهيزات 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العدد العدد

 55 63 50.91 28 49.09 27 17.46 11 82.54 52 46 63 جهاز إذاعة مدرسية 1

 47 313 59.57 28 40.43 19 10.22 32 89.78 281 308 313 حاسوب 2

 39 65 48.72 19 51.28 20 3.08 2 96.92 63 68 66 طابعات 3

 3 4 33.33 1 66.67 2 25 1 75 3 54 4 شبكة انترنت 4

 34 56 50 17 50 17 17.86 10 82.14 46 58 56 آلة تصوير 5

 1 3 100 1 0 0 0 0 100 3 59 3 كامرات 6

 15 27 40 6 60 9 11.11 3 88.89 24 49 29 تلفزيون 7

 4 6 100 4 0 0 0 0 100 6 45 6 فيديو 8

 8 19 62.5 5 37.5 3 10.53 2 89.47 17 58 20 بروجكتر 9

 19 296 47.37 9 52.63 10 16.89 50 83.11 246 545 301 مكيفات هواء 10

 21 49 28.57 6 71.43 15 2.04 1 97.96 48 57 69 ثالجة تبريد 11

 7 42 28.57 2 71.43 5 4.76 2 95.24 40 26 43 براد ماء 12
 

التهي وردت فهي الجهدول  اهثهاثلديها عجه  فهي كهل التجهيه ات و جميط مدارت العينة  أنيتضح من الجدول ب
ويليهههههها  هههههبكة اانترنهههههت بنسهههههبة (  %(95.16 عجههههه  حيهههههث بلغهههههت كمهههههرات التلهههههوير اعلههههه  نسهههههبة وتمثهههههل 

( 64.42%بنسهههبة مكي هههات الههههوا  ( ثهههم %74والبروجكتهههر بنسهههبة  (  %88 ( ثهههم ال يهههديو بنسهههبة 93.10% 
( %49.60( ثههم أجههه ة الحاسههور بنسههبة  %50.75بعههات بنسههبة  ( والطا%50.88التلههوير بنسههبة   وآات

 في مبين هو كما لالح غير المدارت هد  في الموجودة اهثاثو  التجهي ات بعض ف ن العج  إل  وبااضافة
 .الجدول

فمههن حههالل الجههدول يتضههح ان اعلهه  نسههبة تههوافر لللههيانة كانههت  والتجهيهه ات، اهثههاثوفيمهها يتعلههق بلههيانة 
 اهثهاث( بينما توفرت بعهض اللهيانة وبنسهر بسهيطة ومت اوتهة للتجهيه ات و %71.43بريد بنسبة  لثالجات الت

 في مدارت عينة الدراسة.
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 :المدرسي المبنى في األثاثو  التجهيزاتتابع 
 فان الجدول التالي يوضح دلي. المتوافرة في المبن  المدرسي وك ايتها اهثاثو  التجهي ات لمعرفة       
 مدارس في والنسبة العدد حيث من المتوفرة في المبنى المدرسي وكفايتها واألثاث بالتجهيزات إحصائية( 3-11)رقم جدول

 الدراسة عينة

 م
 البيانات

 مجموع متوفرة

 التوافر غير كافي كافي
غير 
 متوفرة

 االحصائي                                   
 التجهيزات واألثاث

 العدد العدد النسبة عددال النسبة العدد

العلوم( وسائل تعليمية مختلفة )تستثنى مواد 1  3 6.12 46 93.88 49 19 

 37 31 48.39 15 51.61 16 لوحات إعالنية 2

 50 18 88.89 16 11.11 2 مجسمات 3

 55 11 45.45 5 54.55 6 أدوات منزلية 4

 57 9 66.67 6 33.33 3 وسائل السالمة واألمان 5

اسعافات أوليةمواد  6  6 15.00 34 85.00 40 28 

 64 4 100.00 4 0 0 أدوات موسيقية 7

 45 23 100.00 23 0 0 أدوات رياضية 8

 64 4 100.00 4 0 0 خامات تربية فنية 9

 66 2 100.00 2 0 0 مستلزمات فنون تشكيلية 10

 60 8 100.00 8 0 0 مستلزمات رسم 11

 66 2 50.00 1 50.00 1 مستلزمات اشغال يدوية 12

 58 7 85.71 6 14,29 1 خامات التدبير المنزلي 13

 16 52 84.62 44 15.38 8 مكاتب 14

 22 45 86.67 39 13.33 6 طاوالت 15

 57 10 100.00 10 0 0 كنبات 16

 4 64 81.25 52 18.75 12 مقاعد طالب 17

 2 65 81.54 53 18.46 12 كراسي معلمين 18

 8 60 83.33 50 16.67 10 دواليب 19

 26 41 78.05 32 21.95 9 أدوات مكتبية 20

 6 62 66.13 41 33.87 21 سجالت مدرسية 21

 oo 12 48.00 25 39.52 13 سبورات سوداء 22

 9 59 57.63 34 42.37 25 سبورات بيضاء 23

 2 66 33.33 22 66.67 44 نوافذ 24

 1 67 22.39 15 77.61 52 أبواب 25

وي االحتياجاتتجهيزات لذ 26  57 9 66.67 6 33.33 3 الخاصة 

 18 49 71.43 35 28.57 14 النظافة أدوات ومواد خاصة بأعمال 27

 8 58 46.55 27 53.45 31 مراوح 28

 27 40 62.5 25 37.5 15 أجهزة تلفون 29

 أنالمدرسههههي و  اهثههههاثنتههههص فههههي التجهيهههه ات و  مههههنجميههههط مههههدارت العينههههة تعههههاني  أنيتضههههح مههههن الجههههدول 
الموجههودة غيههر كافيههة بالنسههبة لجميههط مههدارت العينههة وهنههاي بعههض المسههتل مات والخامههات  اهثههاثالتجهيهه ات و 

 .غير متوفرة في جميط مدارت العينة
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال البيئة المدرسية
علمههات الههد  يلههل إلهه  أ ههارت الدراسههة إلهه  أن العجهه  فههي المههوارد الب ههرية تمثههل فههي نتههص أعههداد الم -

 الثلثين تتريبا، اهمر الد  يمثل م كلة في مدو ثتة اهسر المحافةة في إلحاق البنات بالتعليم.
اتضح أن هناي نتلاي في الموارد الب رية في المدرسة ب كل كبير في الوةائ  المسهاندة، حيهث قلهت  -

  تنهاقص ضهئيل فهي الوةهائ  أعداد اهخلائيين ااجتماعيين ومختلي اهن طة وغيرهم إضهافة إله
 اادارية.

فمتوسهط أعهداد الطلبهة فهي  -كنسهبة –أ ارت الدراسة إل  عدم وجود م هكلة فهي ا دحهام أعهداد الطبهة  -
( وهو مناسر إل  حد كبير، وهدا يساهم في توفير مناخ فاعل للعمليهة التعليميهة، إا أنهه 75ال عبة  

افهة السهكانية اهمهر الهد  خلهق ا دحامها فهي بعهض قد يكون هناي قلور في تو يط المهدارت وفهق الكث
 المناطق. 

اتضهههح خهههالل المتارنهههة بهههين أعهههداد الطلبهههة وجهههود إ هههارات لتسهههرر الطلبهههة مهههن التعلهههيم ، اهمهههر الهههد   -
 يستدعي تدخال لدراسة هد  الم كلة عل  حدة ووضط المعالجات لها عاجال.

 والمواد التي هي بحاجة إل  استكمال. العج  في المعلمين لم يكن بلورة كبيرة سوو بعض المدارت -
 العج  في الكتر كان ةاهرا في بعض المواد ويلل إل  الثلث تتريبا. -
كهههان المبنههه  المدرسهههي متهههوفرا وجديهههدا إلههه  حهههد كبيهههر ولهههالح للعمليهههة التعليميهههة إا أن مرافهههق المبنههه   -

والمرافهق التعليميهة  المدرسي ةهر فيها عج   ديد من حيهث تهوفر اهثهاث المدرسهي والمرافهق الخدميهة
والميهها  والكهربهها  و ههبكات اانترنههت، ودورات الميهها  وخلولهها فههي مههدرات ال تيههات، وهههدا يجعههل مههن 

 المدرسة بيئة طاردة إن لم يعتداري اهمر.
يهة بمكهان همأةهرت الدراسهة افتتهار المدرسهة ال هديد لمهواد التربيهة ال نيهة والموسهيتية وهمها لهمها مهن اه -

 الطالر ولتلها والتن يت عنهم. في إبرا  مواهر
أةهرت الدراسة غيار ترديد الن يد الوطني ، وقهد يكهون دلهي بسهبر الوضهط السياسهي التهائم اليهوم إا  -

أن غيار ترديهد الن هيد الهوطني يه ثر عله  قهيم الهوا  الهوطني واانتمها  المجتمعهي، وقهد يخلهق أ مهات 
 عل  المدو الترير والبعيد.



91 
 

131  

 

91 
 

91 
 

 

 دارة المدرسيةالمجال الثاني: اإل
 ر ية ورسالة وقيم وخطط المدرسة:

باستخرا  النسر لمدو توافر الر ية ورسالة وقيم وخطة المدرسة في مدارت العينة البال) عددها  
( من مدارت العينة تتوافر لديها %90.5( مدرسة نجد أن خطة المدرسة احتلت المرتبة اهول  إد أن  62 

 فيها خطة مدرسية، تليها ب ارق كبير ر ية المدرسة.( ا تتوفر %2.2خطة للمدرسة و 
 الن عن الرؤية والرسالة والقيم والخططععدد ونسب التوافر واإل (3-11جدول رقم )

 م
 التوافر واالعالن

 اإلعالن التوافر

 غير معلنة معلنة غير متوافرة متوافرة

 االحصائي             
 البيــــــان

 النسبة العدد النسبة العدد سبةالن العدد النسبة العدد

 46.43 13 53.6 15 58.82 40 41.2 28 رؤية المدرسة 1

 46.15 12 53.9 14 61.76 42 38.2 26 رسالة المدرسة 2

 57.69 15 42.3 11 59.7 40 40.3 27 قيم المدرسة 3

 8.82 6 91.2 62 خطة المدرسة 4
    

 
 

 
 
 

( لههيت فيههها ر يههة وتتتههارر التههيم فههي %22.2( فتههط مههن المههدارت لههديها ر يههة بينمهها  %70.5  إد وجههد أن
( أعدت قيم المدرسة، بينما رسهالة المدرسهة أتهت فهي المرتبهة %73.0المرتبة الثالثة مط ر يتها حيث وجد أن  

هها الرسهالة. وعهن ا تتهوفر فيمن المهدارت ( %60.2أن  حين ( في %02.5الرابعة واهخيرة وبنسبة ضئيلة  
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كهدلي وجهد  ،علنهت عنههاأعهداد التهيم  ( من المدارت المهتمهة ب%24.69ن  عالن دلي من عدمه نجد أإمدو 
( مههن المههدارت التههي لههديها %20.9علنههت ر يتههها و  أ( مههن المههدارت التههي لههديها ر يههة هههي مههن %20.6أن  

 تها.رساليتها و رسالة هي من أعلنت رسالتها وبتية المدارت لم تعلن ر  
 فاعلية اإلدارة المدرسية

فاعلية اادارة المدرسية في مجااتها ال رعية الخمسة تم استخرا  المتوسطات واانحرافات المعيارية  ولبيان
عل  مستوو كل فترة من فترات البنود لكل مجال فرعي ويمكن استعراض النتائو لكهل مجهال فرعهي عله  حهدة 

 كما يأتي:
رعي وترتيبها لجميط ط الحسابية استجابات أفراد العينة عل  فترات هدا المجال ال باستخرا  اهوسا التخطيط:
 قليلههة( كههأعل  درجهة ممارسههة، و 0.55ة  ت    متوسههطنجهد أن درجههة الممارسههات تتهراوح مهها بهين  ،أفهراد العينههة

 (.5.70درجة ممارسة  ت     أقلك
 ت وبنود التخطيطالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمفردا (3-12جدول رقم )

 م
المجال 
 الفرعي

 المفردات البنود
 الممارسة

 االنحراف متوسط
درجة 
 الممارسة

 التخطيط 1

 قليلة 0.97 2.41 مشاركة العاملين وذوي العالقة األعداد

 الشمولية والتنوع
 متوسطة 0.96 2.90 تغطي جميع المجاالت

 متوسطة 0.98 2.88 األنشطة متنوعة

 التنفيذ قابلية

 متوسطة 1.04 2.92 األدوارمحددة 

 متوسطة 1.07 2.97 محددة المسؤوليات

 متوسطة 0.98 3.22 مزمنة

 

 
 

( يليهههها بالمرتبهههة 0.55 ت    متوسهههطة ونجههد أن تههه مين الخطهههة قهههد احتهههل المرتبهههة اهولههه  بدرجهههة ممارسهههة 
فهههي بنهههد  اوكلهههه( 5.95وفهههي المرتبهههة الثالثهههة تحديهههد اهدوار  ت  (، 5.94  الثانيهههة تحديهههد المسهههئوليات  ت  
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. ثههم تهأتي تغطيههة الخطهة لجميههط المجهاات بالدرجههة متوسهطةقابليهة التن يههد أ  أن الخطهط قابلههة للتن يهد وبدرجههة 
سهطة متو درجهة ممارسهة ب( وكالهما 5.22( ثم بالدرجة الخامسة اهن طة المتنوعة  ت    5.9الرابعة  ت    

ملين ودو  العالقهة حيهث اوت كالن  همولية الخطهة وتنوعهها. وتهأتي فهي المرتبهة السادسهة واهخيهرة م هاركة العه
 ( في أعداد الخطة.5.70 ت    قليلة تمارت بدرجة 

اسههتخرجت المتوسههطات واانحرافههات المعياريههة فههي المجههال ال رعههي الثههاني التنةههيم، ووجههد أن االتهه ام  التنظدديم:
يليهههها  متوسهههطةتمهههارت بدرجهههة  إا أنهههها( 0.02واللهههوائح والت هههريعات حههها ت المرتبهههة اهولههه   ت    بهههالتوانين 

المرتبههة الرابعههة سههجل و ( 5.9بالدرجههة الثالثههة سههجل التعهههدات  ت     ، ثههمبالدرجههة الثانيههة تههوفر سههجالت الجههرد
 .بدرجة متوسطة تمارت( وكلها 5.42التتارير  ت    

 واالنحرافات المعيارية لمفردات وبنود التنظيم المتوسطات (3-13جدول رقم )

 م
المجال 
 الفرعي

 المفردات البنود
 الممارسة

 االنحراف متوسط
درجة 
 الممارسة

 التنظيم 2

اللوائح والقوانين 
 والتشريعات

 متوسطة 0.89 3.18 االلتزام بالقوانين واللوائح والتشريعات

 السجالت المختلفة

 كبيرة 1.24 2.41 السجل المالي

 متوسطة 1.01 3.06 سجل الجرد

 قليلة 1.19 1.82 سجل الحاالت الفردية

 متوسطة 1.26 2.62 سجل العهد

 منعدمة 1.01 1.52 سجل الحاالت الطارئة

 قليلة 1.10 2.28 سجل المتابعة

 قليلة 1.19 2.41 سجل األنشطة

 متوسطة 1.01 2.90 سجل التعهدات

 قليلة 1.18 1.91 جل االستئذانس

 متوسطة 1.10 2.78 سجل تقارير
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ة سهجل المتابعهة  ت  سهابع( وال5.70سجل اهن طة والسهجل المهالي  ت    والسادسة سة خامبالدرجة الثم 
( وسهجل الحهاات 0.90وينخ ض ااسهتخدام لسهجل ااسهتئدان  ت    وكلها بدرجة ممارسة قليلة، ( 5.52  
 ( ا يستخدم.0.25ويكاد سجل الحاات الطارئة  ت    أيضا ( إل  درجة قليلة 0.25ية  ت    ال رد

وبحكههم أن المتابعههة لههن ت إلهه  أربعههة بنههود هههي متابعههة المعلههم والطلبههة ودو  ااحتياجههات الخالههة  المتابعددة:
 ا تي:عل  النحو    المبين في الجدوليمكن استعراضها وفق دلي التلني وتن يد الخطة ف نه

( والحضهور والغيهار  ت  0.20يالحة من الجهدول أن متابعهة دفهاتر الهدرجات  ت     متابعة المعلم: .أ
( 0.34دفهاتر التحضهير  ت    يليهها و  كبيهرة، وبدرجهة التهوالي عله  اهوله  المراتر عل  حا ت قد( 0.20  

أتي خطهة اهن هطة المنهجيهة  ت    تهكما ( بالمرتبة الرابعة، 5.96مل   عر المواد  ت    بالمرتبة الثالثة و 
المرتبة السادسة تتارير متابعات ال يارات الله ية  ت    وكلها بدرجة متوسطة، أما ( بالمرتبة الخامسة 5.20
نجهههها  المعلمههههين  ت    إ( وملهههه  0.56مهههها مل ههههي المعلههههم اهول  ت    بينة، قليلههههبدرجههههة فتههههد كانههههت ( 5.76
 .نا يستخدما فيكاد أنهما( 0.50

 
( 0.57غيهار الطلبههة  ت    بنهد ( و 0.0اله   المدرسههي  ت    بنهد لتهد احتههل متابعهة  متابعهة الطلبهة: .ر

وبدرجة ممارسة ( 5.4المرتبتين اهول  والثانية وبدرجة ممارسة كبيرة، تليهما متابعة التأخر عن الدوام  ت    
نجا  إ( ومل  0.40الحاات الطارئة  ت    مارسة قليلة، أما وبدرجة م( 5.04لتأخر الدراسي  متوسطة،  وا
 .فيكاد أنهما ا يستخدمان( 0.59الطلبة  ت    
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 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمفردات وبنود المتابعة (3-14قم )جدول ر 

 م
المجال 
 الفرعي

 المفردات البنود
 الممارسة

 حرافاالن متوسط
درجة 
 الممارسة

 المتابعة 3

 المعلمون

 كبيرة 0.76 3.51 الحضور والغياب

 متوسطة 0.95 3.07 دفاتر التحضير

 كبيرة 0.78 3.53 دفاتر الدرجات

 قليلة 1.16 2.46 تقارير متابعة الزيارة الصفية

 منعدمة 0.62 1.21 ملفات انجاز المعلمين

 متوسطة 1.19 2.51 خطة األنشطة المنهجية

 منعدمة 0.73 1.26 ملف المعلم األول

 متوسطة 1.21 2.96 ملف شعب المواد

 الطلبة

 منعدمة 0.63 1.29 ملفات إنجاز الطلبة

 كبيرة 1.09 3.30 الزي المدرسي

 متوسطة 1.15 2.70 التأخر عن الدوام

 قليلة 1.19 2.37 التأخر الدراسي

 منعدمة 1.05 1.73 لطارئةالحاالت ا

 متوسطة 0.87 3.24 غياب الطلبة

ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 قليلة 1.11 1.81 اكتشاف وحصر الموهوبين

 منعدمة 0.74 1.36 دراسة حاالت الموهوبين

 منعدمة 0.86 1.51 دعم الموهوبين

 منعدمة 1.10 1.71 اكتشاف وحصر ذوي االعاقات

 منعدمة 1.01 1.63 ع االعاقاتتحديد نو

 منعدمة 0.77 1.29 دراسة حاالت االعاقات

 منعدمة 0.66 1.21 اإلعاقةدعم ذوي 

 قليلة 1.01 2.32 آلية  متابعة  تنفيذ الخطة تنفيذ الخطة

 لكههن تمههارت فتههط يالحههة مههن الجههدول أن اكت هها  ورلههد الموهههوبين متابعههة دو  ااحتياجههات الخالههة:- 
 .فال تمارت دو  ااعاقاتقليلة، أما بتية البنود المتعلتة بالموهوبين و  ةبدرج
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 (.5.05 ت    قليلة يتم متابعة تن يد الخطة بدرجة  متابعة تن يد الخطة:-د

ت    ت هههير المتوسهههطات المسهههتخرجة  احهههة جهههدول رقهههم   ( أن التتهههويم يركههه  علههه  نتهههائو الطلبهههة   التقدددويم:
( حيهههث يمهههارت بدرجهههة كبيهههرة، وتهههنخ ض الممارسهههة إلههه  درجهههة متوسهههطة فهههي تتهههويم المعلمهههين مهههن قبهههل 0.52

( وتتويم خطة 5.05( وتنحدر لتتترر من قليلة في تتويمهم من خالل مل اتهم  ت    5.22الموجهين  ت    
 و مل اتهم.( ويكاد تتويم ااداريين ا يتم سوا  من خالل م رفيهم أ5.39المدرسة  ت    

 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمفردات وبنود التقويم (3-15جدول رقم )

 م
المجال 
 الفرعي

 المفردات البنود
 الممارسة

 االنحراف متوسط
درجة 
 الممارسة

 التقويم 4

 كبيرة 0.84 3.28 نتائج الطالب الطلبة

 المعلمين
 قليلة 1.11 2.12 ملفات المعلمين

 متوسطة 1.12 2.58 الموجهين ملفات

 اإلداريين
 منعدمة 1.06 1.62 ملفات الموظفين

 منعدمة 1.07 1.52 اإلداريينملفات المشرفين 

 قليلة 0.85 2.09 آلية لتقويم الخطة الخطة

 



97 
 

131  

 

97 
 

97 
 

 
 
 

، ( المرتبهههة اهولههه  0.30لعهههاملين  ت    احتلهههت ااجتماعهههات الدوريهههة لهههإلدارة المدرسهههية وا يجابيدددة:البيئدددة اإل
( وبدرجهة 5.90( وال ه افية  ت    5.96وتليها بالمرتبهة الثانيهة والثالثهة عله  التهوالي العمهل الجمهاعي  ت    

 سالير العلمية لحل الم كالت.متوسطة . وتنخ ض الممارسة إل  درجة قليلة في استخدام اه
 
 
 
 

 افات المعيارية لمفردات وبنود البيئة االيجابيةالمتوسطات واالنحر  (2-16جدول رقم )

 م
المجال 
 الفرعي

 المفردات البنود
 الممارسة

 االنحراف متوسط
درجة 
 الممارسة

5 
البيئة 
 اإليجابية

 قليلة 0.93 2.08 أساليب علمية لحل المشكالت حل المشكالت

 متوسطة 0.98 3.01 اجتماعات دورية لإلدارة والعاملين اجتماعات منتظمة

 العمل الجماعي
اتخاذ القرارات بالمشاركة بين اإلدارة 

 والعاملين
 كبيرة 1.03 2.96

 الشفافية
إجراءات شفافة في الرقابة وأعداد التقارير 

 ومناقشتها
 متوسطة 1.02 2.93
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 اجتماعات هيئات المدرسة
 مدرسة واستخرا  المتوسطات واانحرافات المعيارية لجدوو هد عند رلد عدد ااجتماعات لهيئات ال 

حيهههث وجهههد أن عههدد ااجتماعهههات للعهههام الحهههالي يختلهه  عهههن العهههام الماضههي، إا أنهههه مهههن خهههالل  ااجتماعههات
نجهد أن عهدد اجتماعهات العهام الحهالي م  هر جيهد يهدعم ترتيهر اجتماعهات العهام الماضههي  تلهاعد الترتيهر ال

بهههين اجتماعهههات اادارة المدرسهههية ومجلهههت المدرسهههة ربمههها تتغيهههر فهههي نهايهههة العهههام. ويمكهههن عهههدا تبهههادل المواقهههط 
اهوله  العهام الماضهي  كهون ههدا العهام لهم يكتمهل( حيهث وجهد أن مجلهت المدرسهة جها  بالمرتبهة  أعهدادمناق ة 

يهه بالمرتبهة السهنة، يلفهي ( اجتماعات تتريبهاي بكهل مدرسهة 7( اجتماد بواقط  562من حيث عدد ااجتماعات  
( اجتماعا تتريبهاي لكهل مدرسهة بالسهنة ثهم بالمرتبهة الثالثهة 0.2( بواقط  570الثانية اجتماعات اادارة المدرسية  
بالمرتبهههة ، ثهههم ( اجتمهههاد بالسهههنة لكهههل مدرسهههة0.7بواقهههط   ا( اجتماعههه507اجتماعهههات أعضههها  هيئهههة التهههدريت  
اجتمهههاعين بالسهههنة تتريبهههاي لكهههل مدرسهههة ثهههم العهههاملون ( اجتمهههاد بواقهههط 007الرابعهههة اجتماعهههات مجلهههت ا بههها   

 ( اجتماعاي. 04مهات  ( اجتماد وتأتي بالمرتبة اهخيرة اجتماعات مجلت اه70بالمدرسة  
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 عدد االجتماعات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الجتماعات هيئات المدرسة (3-17جدول رقم )

 الهيئة م
 االحصائي             

              
 في العام االجتماعات

 نتيجة االجتماع االنحراف المتوسط الحالي

 مجلس اآلباء 1
 51 الحالي

 مفيدة 0.55 2.19
 134 الماضي

 مجلس األمهات 2
 20 الحالي

 مفيدة جدا 0 3
 37 الماضي

 اإلدارة المدرسية 3
 99 الحالي

 مفيدة 0.52 2.27
 241 الماضي

 س المدرسةمجل 4
 83 الحالي

 مفيدة جدا 0.52 2.5
 268 الماضي

 أعضاء هيئة التدريس 5
 80 الحالي

 مفيدة جدا 0 3
 234 الماضي

 العاملون في المدرسة 6
 20 الحالي

 مفيدة جدا 0.52 2.5
 

43 

 أخرى 7
 5 الماضي

 16 الحالي   

 

 
 

هد  ااجتماعهات وجهد مهن خهالل المتوسهطات أن اجتماعهات مجهالت اهمههات من  ادة ااستمدو  ولمعرفة
مجلههت  اجتماعههات ويليههها( لكههل منههها 0.33واجتماعههات أعضهها  هيئههة التههدريت احههتال المرتبههة اهولهه   ت    

أكثر فاعلية  تهميدة جداي وهدا يعني أن اجتماعا وبدرجة م ( لكل منها5.2والعاملون في المدرسة ت  المدرسة
يدة إا أنهها  وبدرجة م( 5.09( ومجلت اابا   ت  5.54باجتماعات اادارة المدرسية  ت  وتن يدا متارنة 

 أقل من المجالت السابتة. 
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 :توظيف اإلدارة المدرسية للتقنية في األعمال اإلدارية

ل ااداريههة للمدرسههة يتضههح عههدم باسههتخرا  أعههداد ونسههر وترتيههر التتنيههات المتههوفرة والمسههتخدمة فههي اهعمهها
، كمهها ا توجههد سههوو مدرسههة ة بالمديريههةوجههود أيههة مدرسههة مههن مههدارت العينههة مرتبطههة الكترونيهها بمكتههر التربيهه

واحههدة مههن بههين جميههط مههدارت العينههة لههها موقههط الكترونههي  ويههر( ولكنههه لألسهه  غيههر م عههل، إا أن مهها يتههارر 
ر(، ويههههنخ ض أعههههداد ونسههههر المههههدارت إلهههه  أ الههههواتت  رد ههههة( تسههههتخدم بههههرامو الد%72.2نلهههه  العينههههة  

(. %29( من مدارت العينة باستخدام النةام االكترونهي ببيانهات ومعلومهات الطلبهة، الم عهل منهها  70.5% 
( %96( من المدارت لها ل حة في موقط التوالهل ااجتمهاعي  فهيت بهوي( الم عهل منهها  %02.5وهناي  

( فتط، %02دارت التي تستخدم النةام االكتروني في الموارد الب رية إل   تتريباي. وتنخ ض أعداد ونسر الم
 ( تتريباي ب بكة اانترنت.%6( فتط في الموارد المالية، كما تم ربط  %4.2ثم  

 
 عمال االداريةالتقنيات في األوفر وتفعيل ت (3-18جدول رقم )

 م
 والتفعيلالتوافر 

 التفعيل * التوافر

 مفعلغير  مفعل افرةغير متو متوافرة

 االحصائي                                            
 تقنية المستخدمةال

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 100 12 82.1 55 17.9 12 البشرية للموارد إلكتروني نظام 1

 10.71 3 89.29 25 58.8 40 41.2 28 نظام إلكتروني ببيانات ومعلومات الطلبة 2

 20 1 80 4 92.5 62 7.5 5 نظام إلكتروني بالموارد المالية 3

 0 0 100 4 94.1 64 5.9 4 ربط المدرسة بشبكة االنترنت 4

 0 0 0 0 100.0 68 0.0 0 شبكة ربط إلكترونية بين المدرسة ومكتب التربية 5

 100 1 0 0 98.5 67 1.5 1 الموقع اإللكتروني للمدرسة 6

 3.85 1 96.15 25 61.8 42 38.2 26 صفحة فيس بوك 7

 3.03 1 96.97 32 51.5 35 48.5 33 مجموعة واتس أب 8

 0 0 100 7 0.0 0 100.0 7 أخرى 9

 التفعيل لما توفر من أنظمة 
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 أهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة في مجال اإلدارة المدرسية
لر يهة المدرسهة ورسهالتها وقيمهها، عله  مسهتوو التهوفر وعله  مسهتوو  -بت هاوت -يار واضهح لوحة غ -

إعالنهها اهمهر الههد  يجعهل مهن الممارسههة التعليميهة والتربويههة يلهحبها اارتجاليهة إضههافة إله  ضههبابية 
ااتجا  في مسار واحد، فضال عهن أن غيهار الر يهة والرسهالة عهن المجتمهط يه د  إله  توسهيط ال جهوة 

 بين المجتمط والمدرسة.
اتجهههت فاعليههة المدرسههة فههي التخطههيط نحههو بنهها  خطههط غيههر مكتملههة البنههود كالتكل ههة والمسهه ول عههن  -

التن يد ، وقد يع و هدا اهمر إل  ضع  الوعي والتنمية عل  التخطهيط التهائم عله  المنهجيهة العلميهة 
 الم سسية.

والروتين التائم، وضع  فهي التجديهد المسهموح بهه ت عيل النةام المدرسي اتسم بالح اة عل  اللوائح ،  -
فبههدا اهدا  متوسههطا، إضههافة إلهه  أن هنههاي التهه ام مههن المدرسههة فههي اسههتخدام سههجالت معينههة فرضههتها 

 اادارة العليا.
اتجهههت المتابعههة فههي المدرسههة نحههو الح ههاة علهه  النةههام المدرسههي،  اهمههر الههد   ههغل التههائمين علهه   -

وو العمليهههة التربويهههة والتعليميهههة ، فغابهههت المتابعهههة لبهههرامو الموههههوبين النةهههر فهههي ت الهههيل وعمهههق محتههه
 والتأخر الدراسي ومل ات المعلمين والطلبة.

لههوحة أن التتههويم أتجههه ب ههكل إيجههابي نحههو الطلبههة باعتبارههها مخرجههات للههتعلم لكنههه ابتعههد عههن تتههويم  -
 رجات إن لم تتنبه له المدرسة.المدخالت كالمعلم وااداريين، وقد ي د  هدا مستتبال إل  ضع  المخ

اتجهههههت المدرسههههة إلهههه  ت عيههههل المتههههاح مههههن المواقههههط واسههههتخدم العديههههد مههههن المههههدرات مواقههههط التوالههههل  -
ااجتمههاعي المتاحههة ، لكههن الت عيههل اايجههابي التههائم علهه  ت عيههل متكامههل للنةههام االكترونههي مهها يهه ال 

 متوسطا.
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 المجال الثالث: الموارد البشرية والمالية

 مية المهنية للعاملين في المدرسة:التن
ولبيهههان مهههدو اهتمههههام وتن يهههد بههههرامو التنميهههة المهنيههههة للعهههاملين فهههي المدرسههههة ثهههم اسههههتخرا  اهوسهههاط الحسههههابية  

( وأدنه  0.50واانحرافات المعيارية لخطط التنمية في المدرسة ويتضح من الجدول أن ااوساط تتط بهين أعله  وسهط  
ط  غيهههر متهههوفرة( وههههدا يعنهههي عهههدم ااهتمهههام أو تن يهههد أيهههة بهههرامو لتنميهههة العهههاملين فهههي (وههههي تتهههط فهههي موقههه0.36وسهههط  

 المدرسة مهنياي.
 المهنية في المدارس لتنميةابية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحس (3-19جدول رقم )
 االحصائي                              

 انــــالبي
 التوافر االنحراف متوسط

 غير متوافرة 235. 1.06 ة االحتياجات المهنيةاستمار

 غير متوافرة 329. 1.09 خطة بالتنمية المهنية وفقاً لالحتياجات

 غير متوافرة 371. 1.09 خطط إجرائية وبرامج مزمنة

 غير متوافرة 516. 1.23 برامج وفعاليات منفذة

 غير متوافرة 329. 1.09 برامج  قياس أثر برامج وفعاليات التنمية المهنية المنفذة

 

 
 الموارد المالية

 مصادر تمويل المدرسة:
 عند استعراض ملادر تمويل المدرسة ونود التمويل ومدو ك ايته تم استخرا  المتوسطات الحسابية وترتيبها.

 متوسطات مصادر تمويل المدرسة ونوعيته وكفايته (3-21جدول رقم )

 متوسط نوع التمويل لمصدر التموي م
 كفاية التمويل

 الكفاية االنحراف المعياري متوسط
 ال يغطي 0.46 1.29 1.85 مجلس اآلباء 1

 ال يغطي 0 1 1.6 مجلس األمهات 6

 ال يغطي 0.47 1.3 2.16 وزارة التربية ومكاتبها 3

 إلى حد ما 0.71 1.75 1.89 المجلس المحلي 1

 إلى حد ما 0.6 1.48 1.86 منظمة محلية 5

 إلى حد ما 0.82 1.67 2.4 منظمة جماهيرية 2

 ال يتوفر 0 0 0 منظمة حكومية 7

 ال يغطي 0.46 1.29 1.85 منظمة دولية 8

 إلى حد ما 0 1 1.6 رجال أعمال وشركات 9

 ال يغطي 0.47 1.3 2.16 أخرى 11
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 فقط كفاية التمويل أخذت من مدارس عينة الدراسة المتوفر فيها التمويل 
 

 
يتضهح مههن الجههدول أن ملههادر التمويههل اهخههرو غيهر المههدكورة ضههمن ملههادر التمويههل  ويههدخل فيههها  

تبرعههههات خالههههة فرديههههة وغيرههههها( كانههههت ماديههههة معةمههههها إن لههههم تكههههن كلههههها، وتتتههههرر منههههها تمويههههل المنةمههههات 
نةمههات الدوليههة وو ارة التربيههة ومكاتبههها بههين المههاد  الجماهيريههة. ويتههو د تمويههل رجههال اهعمههال وال ههركات والم

والعيني مط ااقترار من الماد . أما المجلت المحلي والمنةمات المحليهة ومجهالت ا بها  فتتهدم تمويهل مهاد  
وعيني في ن ت الوقت ويغلر عل  مجلت اهمهات التمويهل العينهي مهط التليهل مهن التمويهل المهاد . ولهم تتهدم 

 مية أية دعم يدكر.المنةمات الحكو 
وعنهههههد مالحةهههههة مهههههدو ك ايهههههة الهههههدعم المتهههههدم للمهههههدارت سهههههوا  العينهههههي أو المهههههاد  ت هههههير المتوسهههههطات  

المسههتخرجة إلهه  أن جميعههها غيههر كافيههة وا تغطههي ن تههات واحتياجههات المدرسههة البتههة إا أن تمويههل المجههالت 
طهي بعهض الن تهات الضهرورية إله  حهد المحلية والمنةمات المحليهة والجماهيريهة ورجهال اهعمهال وال هركات تغ

 ما.
 

 النظام المالي للمدرسة:
( تتريبا من المهدارت %05إل  أن   مالي للمدرسة كما في الجدول التاليت ير أعداد ونسر النةام ال 

( منها ليست لديها ائحة مالية ويتترر من هد  النسر الخطة المالية %22لديها ائحة مالية وهدا يعني أن  
( منهها ا تلته م بخطهة ماليهة، إا أن %22( بينمها  %02سبة المدارت التي تخطط ماليهاي ا تتجهاو   أ  أن ن

( من المدارت لديها ال  افية في %63نسبة ال  افية في إعداد التتارير المالية ومناق تها ارت عت إل  حوالي  
مهدارت ملت مهة بالضهبط المهالي، كمها ان ( تتريباي مهن ال%26اهعداد ومناق ة الجوانر المالية، وهناي حوالي  

( مههن المههدارت أر هه ة للوثههائق الماليههة، أمهها المراجعههة الدوريههة والختاميههة هوجههه اللههر  فتتههوفر فههي 27.7% 
 ( من المدارت.20% 
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 أعداد ونسب توافر النظام المالي لمدارس عينة ومدى تفعيلها (3-21جدول رقم )

 م
 والتفعيلالتوافر 

 يل*التفع التوافر

 مفعلغير  مفعل غير متوافرة متوافرة

 االحصائي                               
 البيـــــان

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 100 10 85.29 58 14.71 10 خطة مالية 1

 12.5 1 87.5 7 88.24 60 11.76 8 الئحة مالية 2

 28.95 11 71.05 27 44.12 30 55.88 38 الضبط المالي 3

 16.67 6 83.33 30 47.06 32 52.94 36 مراجعة دورية وختامية ألوجه الصرف 4

 26.83 11 73.17 30 39.71 27 60.29 41 الشفافية في أعداد التقارير المالية ومناقشتها 5

 24.32 9 75.68 28 45.59 31 54.41 37 أرشفة للوثائق المالية 6

 ما هو متوفرالتفعيل ل 
 

 
 

 
 

وعند محاولة معرفة مدو ت عيل ما هو متوفر من النةام المالي وجد أن هنهاي نسهبة مت اوتهة للت عيهل  
  ( تتريبههاي لمهها تههوفر مههن الالئحههة الماليههة وهههد%22( لمهها هههو متههوفر مههن الخطههط الماليههة ثههم  %033أعالههها  

النسههر ليسههت بجميههط مههدارت العينههة بههل للمههدارت المتههوفر فيههها اهنةمههة الماليههة أو بعضههها ويههنخ ض الت عيههل 
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( %46( ثم ينخ ض  %20( في الضبط المالي. وتأتي ت عيل المراجعة بنسبة  %40ليلل إل  أدن  نسبة  
 (.%40تتريباي في اهر  ة ثم ال  افية  

 نظام الحوافز في المدرسة:
تخرا  أعداد ونسر المدارت التي تستخدم حواف  وأنواعها ونسبة استخدامها، فتد تلدر تكريم عند اس 

( مهن مهدارت العينهة تتهوم بهالتكريم فيليهها احت هاات التكهريم %42أوائل الطلبة تلي ال عاليات والحواف ، إد أن  
 ( تتريباي. %65( تتريباي ثم حواف  أخرو للطلبة بنسبة  %62بنسبة  

 أعداد ونسب مدارس العينة المستخدمة نظام الحوافز (3-22قم )جدول ر 

 م

 والتفعيلالتوافر 
 التوافر

 غير متوافرة متوافرة

 االحصائي                             
 حوافزال

 النسبة العدد النسبة العدد

 55.22 37 44.78 30 شهادات تقدير للمعلمين 1

 38.46 25 61.54 40 حوافز للطلبة 2

 25.00 17 75.00 51 تكريم أوائل الطلبة 3

 63.24 43 36.76 25 تكريم المبدعين والموهوبين 4

 35.29 24 64.71 44 احتفاالت التكريم 5

 94.12 64 5.88 4 حوافز مالية منتظمة 6

 79.41 54 20.59 14 حوافز مالية غير منتظمة 7

 

 
دام الد  يرت ط نسبته عن النل  هو ما يتعلق بحهواف  الطلبهة ممها يهدل عله  ااهتمهام ويالحة أن ااستخ

( فههي %04( تتريبههاي مهن  هههادات تتهدير المعلمههين ثهم إلهه   %72بالطالهر، بينمهها تهنخ ض نسههبة الحهواف  إلهه   
نسهههبة  ( فهههي الحههواف  الماليهههة غيههر المنتةمهههة ثههم إلههه  أدنهه %50تكههريم المبهههدعين والموهههوبين وتهههنخ ض إلهه   

 ( تتريباي في الحواف  المالية المنتةمة مما ي ير إل  عدم ااعتماد عل  حواف  مالية منتةمة.6% 
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال الموارد البشرية المدرسية
، وهو  لم ت ر النتائو إل  توجه المدرسة نحو التنمية المهنية سوا  عل  مستوو تحديدها أو تن يدها -

 أ رنا سابتا بغيار تتويم مدخالت العملية التعليمية. كمامرتبط 
ا تغطي الموارد المالية للمدرسة كل احتياجاتها وأن طتها، إا من خالل دعم رجال اهعمال وبعض  -

 . -إل  حد ما –ال ركات والد  ول  بأنه يغطي 
درات ا تمتلي نةاما ماليا ائحيا، اهمر بالرغم من توفر كبير لعنالر ال  افية المالية ، إا أن الم -

 الد  انعكت عل  التخطيط المالي وغيرها من ااجرا ات.
، مط وجود من العاملين بسبر ارتباطه بالنةام الماليعنالر العملية التعليمية  اختل تنةيم تح ي  -

مة ا يغطيها أثر إيجابي في تح ي  وتكريم الطلبة اهوائل وبعض المعلمين، لكن بتيت مساحات ها
 التح ي  كالموهوبين وغيرهم.
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 المجال الرابع: التعليم والتعلم
وفتاي للمجاات ال رعية المنبثتة عنه  –التعليم والتعلم  –تم تلني  النتائو المتعلتة بالمجال الرابط  

 إل  ع ر فئات هي:
 جماعات األنشطة المدرسية: .1

ات أفراد وسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لتتدير من خالل التدقيق وت حص اهعداد والنسر والمت
 ، انةر الجدول. جماعات اهن طة ودرجة ممارستها لتوافر العينة

 ( اعداد ونسب ومتوسطات ودرجة ممارسة جماعات االنشطة المدرسية3-23جدول رقم )

 م

 التوافر ودرجة الممارسة
 التوافر

 *درجة الممارسة 
 غير متوفر متوافر

 االحصائي              
 جماعة األنشطة

 درجة االنحراف متوسط النسبة العدد النسبة العدد

 متوسطة 0.54 2.24 85.07 57 14.93 10 جماعة الرحالت 1

 متوسطة 0.84 1.8 32.35 22 67.65 46 جماعة النظافة 2

 متوسطة 0.41 2.18 82.35 56 17.65 12 جماعات علمية 3

 كبيرة 0.71 2.5 48.53 33 51.47 35 جماعات ثقافية 4
 متوسطة 0.54 2.24 53.73 36 46.27 31 جماعة البيئة 5

 كبيرة 0.71 2.5 76.47 52 23.53 16 جماعة المسرح 6

 كبيرة 0.00 3 98.53 67 1.47 1 جماعة الموسيقى 7

 متوسطة 0.78 1.89 85.29 58 14.71 10 جماعة الرسم 8

 كبيرة 0.71 2.5 97.06 66 2.94 2 جماعة الفنون التشكيلية 9
 متوسطة 0.45 2 98.53 67 1.47 1 جماعة النحت 10

 متوسطة 0.63 2.2 91.18 62 8.82 6 جماعة االشغال اليدوية 11

 كبيرة 0.84 2.69 74.5 38 25.5 13 جماعة الكشافة** 12

 متوسطة 0.54 1.8 85.1 40 14.9 7 جماعة المرشدات*** 13

 لمدارس المتوافر فيها النشاط* درجة الممارسة ل
 * * مستبعد منها مدارس البنات
 *** مستبعد منها مدارس الذكور
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1

2

3

4

5

6

7

14.93

67.65

17.65

51.47
46.27

23.531.4714.712.941.478.8225.514.9

85.07

32.35

82.35

48.53
53.73

76.47

98.53

85.29
97.0698.53

91.18

74.5
85.1

جماعة 
الرحالت

جماعة 
النظافة

جماعات 
علمية

جماعات 
ثقافية

جماعة ةجماعة البيئ
المسرح

جماعة 
الموسيقى

 جماعة الفنونجماعة الرسم
التشكيلية

جماعة جماعة النحت
االشغال 

اليدوية

جماعة 
**الكشافة

جماعة 
***المرشدات

التوافر في جماعات االنشطة المدرسيةنسب 

متوافر غير متوفر

 
 

1

2

3

4

5

6

7

2.24

1.8

2.18
2.5

2.24
2.5

3

1.89

2.5

2
2.2

2.69

1.8

جماعات االنشطة المدرسيةالمتوسطات الحسابية ل

 
 

( احتلت المرتبة اهول  تليها بالمرتبة الثانية الجماعات الثتافية %64.62وجد أن جماعة النةافة  
( وتنخ ض النسبة في المرتبة الرابعة جماعة 76.54ئة التي احتلت الثالثة  ت    ( ثم جماعة البي20.74% 

( أ  أن الك افة %50.20 بنسبة  (، ثم تأتي جماعة المسرح لتحتل المرتبة الخامسة%52.2الك افة إل   
تتوفر  ( من المدارت التي%04.62والمسرح ا تتوفر إا في ربط المدارت تتريباي. ثم تنخ ض النسبة إل   

فيها جماعات علمية، وتتتارر نسر المدارت المنخ ضة ألال التي تتوفر فيها جماعة الرحالت وجماعة 
( عل  التوالي، كما أن %07.40/، %07.93، %07.90المر دات وجماعة الرسم حيث كانت نسبها  

 كيلية إا في ( من المدارت فتط لديها جماعة اا غال اليدوية ولم تت كل جماعة ال نون الت2.2% 
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(، أما جماعة الموسيت  وجماعة النحت فلم تحةيا بأ  اهتمام فتد جا تا 5.97مدرستين فتط وبنسبة  
 (.%0.74بالمرتبة اهخيرة كل منها في مدرسة واحدة وبنسبة  

وعند مالحةة درجات ممارسة كل جماعة من الجماعهات المتهوفرة لن هاطها، نجهد أنهها تتهو د مها بهين كبيهرة 
سهههطة وا يوجهههد قليلهههة. حيهههث يالحهههة أن الجماعهههات الثتافيهههة وجماعهههة المسهههرح وجماعهههة الك هههافة تمهههارت ومتو 

ن اطها بدرجهة كبيهرة وبهرغم أن جماعهة ال نهون الت هكيلية وجماعهة الموسهيت  تنهدر  تحهت كبيهرة إا أنهها أساسهاي 
 الممارسة.تكاد تكون نادرة الوجود، وتأتي بتية المجموعة في موقط متوسطة من حيث درجة 

 توافر واستخدام الوسائل والتجهيزات والمواد: .2
بحكههم أن العينههة ت ههمل مههدارت مختل ههة المراحههل  ثانويههة وم ههتركة وأساسههية( فتههد لههن  العههرض وفتههاي لههدلي 

 كما يأتي:
 المدارس الثانوية: .أ

الثانويههة  تههم اسههتخرا  ااعههداد ونسههر تههوافر ودرجههة اسههتخدام مههواد ووسههائل وتجهيهه ات مههادة العلههوم للمرحلههة
(، يليهها %42وجد أن توفر وسهائل وتجهيه ات مهادة الكيميها  احتلهت المرتبهة اهوله  مهن حيهث التهوافر ونسهبة  

ويههأتي تههوفر كههل مههن تجهيهه ات ومههواد ال ي يهها  وك ههوفات  ،(%22.00مههواد الكيميهها  بالمرتبههة الثانيههة وبنسههبة  
(، وتهههأتي تهههوفر السهههجالت المخبريهههة %27.22الجهههرد السهههنو  وك هههوفات النهههواقص بالمرتبهههة الثالثهههة وبنسهههبة  

(، أمهها المرتبههة الخامسههة فتههد احتلتههها تههوفر وسههائل ال ي يهها  ووسههائل اهحيهها  والتخهه ين %23بالمرتبههة الرابعههة  
منههها. وجهها  تههوفر تجهيهه ات اهحيهها   ( لكههل%72.72والتنةههيم والتولههي  وقواعههد اهمههن والسههالمة وبنسههبة  

(، ثههم أدلههة المختبههرات المدرسههية %06.06النةافههة والتهويههة بالمرتبههة السههابعة  (، و 70.64بالمرتبههة السادسههة  
(، أمهها تههوفر محاضههر الكسههر والتلهه  فتههد %52( فمههواد اهحيهها  بالمرتبههة التاسههعة  %00.00بالمرتبههة الثامنههة  

 (.%02.02جا  بالمرتبة العا رة وبنسبة  
درجههة اسههتخدامها فالمتوسههطات الحسههابية  ويالحههة عههدم ك ايتههها مههن وجهههة نةههر المبحههوثين أمهها مههن حيههث

ت ههير إلهه  أنههها تمههارت بدرجههة متوسههطة عههدا تجهيهه ات اهحيهها  والتخهه ين والتنةههيم والتولههي  وقواعههد اهمههن 
 انةر الجدول التالي: والسالمة فممارستها قليلة.
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 المدارس الثانوية ( توافر ودرجة استخدام مواد ووسائل وتجهيزات العلوم في3-22جدول رقم ) 

 

 م

 التوافر ودرجة االستخدام
مجموع  التوافر

المتوافر 
وغير 
 المتوافر

 درجة االستخدام
 غير متوفر متوافر

 االحصائي                     
 البنود

 المجموع غير كافي كافي
 درجة االستخدام االنحراف متوسط النسبة العدد

 النسبة ددالع النسبة العدد النسبة العدد

 الكيمياء 2

 متوسطة 0.6 2.13 12 25 3 75 9 77.78 7 22.22 2 الوسائل

 متوسطة 0.6 1.88 12 25 3 75 9 77.78 7 22.22 2 التجهيزات

 متوسطة 0.53 2 12 41.67 5 58.33 7 85.71 6 14.29 1 المواد

 الفيزياء 3

 متوسطة 0.75 1.8 11 54.55 6 45.45 5 60 3 40 2 الوسائل

 متوسطة 0.69 1.83 11 45.45 5 54.55 6 50 3 50 3 التجهيزات

 متوسطة 0.69 1.83 11 45.45 5 54.55 6 50 3 50 3 المواد

 األحياء 4

 متوسطة 0.99 2.17 11 54.55 6 45.45 5 60 3 40 2 الوسائل

 قليلة 0.94 1.6 12 58.33 7 41.67 5 60 3 40 2 التجهيزات

 متوسطة 1.09 1.67 12 75 9 25 3 66.67 2 33.33 1 المواد

 متوسطة 0.47 1.67 12 66.67 8 33.33 4 50 2 50 2 أدلة المختبرات المدرسية 5

 متوسطة 0.82 2 12 50 6 50 6 50 3 50 3 السجالت المخبرية 6

 متوسطة 0.71 2 11 45.45 5 54.55 6 50 3 50 3 كشوفات الجرد السنوي 7

 متوسطة 1 2 11 45.45 5 54.55 6 50 3 50 3 صكشوفات النواق 8

 قليلة 0.43 1.25 11 54.55 6 45.45 5 80 4 20 1 التخزين والتنظيم والتوصيف 9

 متوسطة 1 2 11 81.82 9 18.18 2 50 1 50 1 محاضر الكسر والتلف 10

 متوسطة 0.94 1.67 11 63.64 7 36.36 4 75 3 25 1 النظافة والتهوية 11

 قليلة 0.4 1.2 11 54.55 6 45.45 5 100 5 0 0 األمن والسالمةقواعد  12
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 المدراس المشتركة: .ب
مههن خههالل اسههتخرا  اعههداد ونسههر تههوافر المههواد والوسههائل والتجهيهه ات مههادة العلههوم فههي المههدارت الم ههتركة 

لنواقص متوفرة ( وأن ك وفات ا%033ومتوسطات درجة استخدامها وجد أن مواد العلوم العامة متوفرة بنسبة  
( لكهل منهمها وتتهوافر بتيهة %23( ووسهائل ال ي يها  ومحاضهر الكسهر والتله  متهوفرة بنسهبة  %66.64بنسبة  

( لكهههل المهههواد. ويهههرو المبحهههوثين أن المتهههوفر مهههن وسهههائل %42المهههواد والتجهيههه ات والوسهههائل وبنسهههبة واحهههدة  
ة وك ههوفات الجههرد السههنو  وك ههوفات النههواقص الكيميهها  ووسههائل ال ي يهها  ووسههائل اهحيهها  والسههجالت المخبريهه

(، ومهواد %033والتخ ين والتنةيم والتولي  ومحاضر الكسر والتل  وقواعد اهمهن والسهالمة كافيهة بنسهبة  
(. ويالحهههة مهههن الجهههدول أن درجهههة %033العلهههوم العامهههة ومهههواد الكيميههها  ومهههواد اهحيههها  غيهههر كافيهههة وبنسهههبة  

عامة متوسطة أما بتية المهواد المتهوفرة فهي المهدارت الم هتركة فجميعهها تسهتخدم استخدام وسائل ومواد العلوم ال
 انةر الجدول التالي: بدرجة كبيرة.
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 ( توافر ودرجة استخدام مواد ووسائل وتجهيزات العلوم في المدارس المشتركة3-25جدول رقم ) 
 

 م

 التوافر ودرجة االستخدام
مجموع  التوافر

المتوافر 
وغير 
 افرالمتو

 درجة االستخدام
 غير متوفر متوافر

 االحصائي                 
 البنود

 المجموع غير كافي كافي
 االنحراف متوسط النسبة العدد

درجة 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد االستخدام

 علوم عام 

 متوسطة 0.94 2.33 4 25 1 75 3 33.33 1 66.67 2 الوسائل

 كبيرة 0.00 3.00 4 25 1 75 3 33.33 1 66.67 2 التجهيزات

 متوسطة 0.94 2.33 4 0 0 100 4 100 4 0 0 المواد

 الكيمياء 2

 كبيرة 0.00 3.00 4 25 1 75 3 0.00 0 100.00 3 الوسائل

 كبيرة 0.00 3.00 4 25 1 75 3 33.33 1 66.67 2 التجهيزات

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 100.00 3 0.00 0 المواد

 الفيزياء 3

 كبيرة 0.00 3.00 4 50.00 2 50 2 0 0 100 2 الوسائل

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 33.33 1 66.67 2 التجهيزات

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 66.67 2 33.33 1 المواد

 األحياء 4

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 0 0 100 3 الوسائل

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 66.67 2 33.33 1 التجهيزات

 كبيرة 0.00 3.00 4 25 1 75 3 100.00 3 0.00 0 المواد

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 33.33 1 66.67 2 أدلة المختبرات المدرسية 5

 كبيرة 0.00 3.00 4 25 1 75 3 0 0 100 3 السجالت المخبرية 6

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 0 0 100 3 كشوفات الجرد السنوي 7

 كبيرة 0.00 3.00 3 33.33 1 66.67 2 0 0 100 2 كشوفات النواقص 8

9 
التخزين والتنظيم 

 والتوصيف
 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 0 0 100 3

 ةكبير 0.00 3.00 4 50.00 2 50 2 0 0 100 2 محاضر الكسر والتلف 10

 كبيرة 1.00 2.00 4 25.00 1 75 3 33.33 1 66.67 2 النظافة والتهوية 11

 كبيرة 0.00 3.00 4 25.00 1 75 3 0 0 100 3 قواعد األمن والسالمة 12
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 :المدارس األساسية . 
أن اللبغة السائدة هي نهدرة وقلهة تهوفر المهواد واهجهه ة والوسهائل  وبهرغم  يالحة من خالل فحص الجدول

( قههد حهها ت علهه  %26.52( وموادههها  %22.23( وتجهي اتههها  %47.59ر وسههائل العلههوم العامههة  أن تههواف
المراتههر الثالثهههة اهولههه  علههه  التهههوالي إا أن النسهههر فيههها ليسهههت بالدرجهههة المطلوبهههة والم ترضهههة يليهههها بالمرتبهههة 

(، ويهأتي تهوفر %02.29(، ثم توفر النةافهة والتهويهة  %70.57الرابعة توفر ك وفات الجرد السنو  بنسبة  
(، %59.40كهههل مهههن السهههجالت المخبريهههة وك هههوفات النهههواقص والتخههه ين والتنةهههيم والتولهههي  بنسهههبة واحهههدة  

( أمهها قواعههد اهمههن %07.59(، وتتههوفر أدلههة المختبههرات المدرسههية بنسههبة  %53ومحاضههر الكسههر والتلهه    
 تتهد لتواعهد اهمهن والسهالمة. وبهرغم ( مهن المهدارت ت%90.64( أ  أن  %2.00والسالمة فتد كانت بنسبة  

انخ ههاض وقلههة نسههبة المتههوفر منههها إا أن المبحههوثين يههرون أن الموجههود مههن هههد  اهلههنا  غيههر كافيههة عههدا 
( %60.67( والسجالت المخبرية  %67.59( والنةافة والتهوية  %22.40محاضر الكسر والتل  فيغطي  

سوو التخ ين والتنةيم والتولي  وكدلي تستخدم بدرجة قليلهة  ولم يستخدم من اهلنا  المتوفرة بدرجة كبيرة
كههل مههن أدلههة المختبههرات المدرسههية وك ههوفات الجههرد السههنو ، ومهها عههدا هههد  اهلههنا  الثالثههة فبتيههة اهلههنا  

 انةر الجدول التالي: تستخدم بدرجة متوسطة.
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 ساسيةاألوم في المدارس ( توافر ودرجة استخدام مواد ووسائل وتجهيزات العل3-26جدول رقم )
 

 م

 التوافر ودرجة االستخدام
 التوافر

مجموع 
المتوافر 
وغير 
 المتوافر

 درجة االستخدام
 غير متوفر متوافر

 االحصائي                
 البنود

 المجموع غير كافي كافي
 االنحراف متوسط النسبة العدد

درجة 
 النسبة ددالع النسبة العدد النسبة العدد االستخدام

 علوم عام 1

 متوسطة 0.68 2.10 35 25.71 9 74.29 26 96.15 25 3.85 1 الوسائل

 متوسطة 0.68 1.73 34 41.18 14 58.82 20 95.00 19 5.00 1 التجهيزات

 متوسطة 0.70 1.93 32 43.75 14 56.25 18 83.33 15 16.67 3 المواد

 قليلة 0.47 1.33 35 85.71 30 14.29 5 80.00 4 20.00 1 أدلة المختبرات المدرسية 6

 متوسطة 0.71 2.00 37 70.27 26 29.73 11 36.36 4 63.64 7 السجالت المخبرية 3

 قليلة 0.74 1.89 37 56.76 21 43.24 16 50 8 50 8 كشوفات الجرد السنوي 1

 سطةمتو 0.75 1.67 37 70.27 26 29.73 11 54.55 6 45.45 5 كشوفات النواقص 5

2 
التخزين والتنظيم 

 والتوصيف
 كبيرة 0.80 2.40 37 70.27 26 29.73 11 45.45 5 54.55 6

 متوسطة 0.83 1.75 35 80.00 28 20.00 7 14.29 1 85.71 6 محاضر الكسر والتلف 7

 متوسطة 0.69 2.17 36 61.11 22 38.89 14 35.71 5 64.29 9 النظافة والتهوية 8

 متوسطة 0.47 1.67 36 91.67 33 8.33 3 66.67 2 33.33 1 مةقواعد األمن والسال 9
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 المكتبة المدرسية: .2
( 2( مدرسة  انةر جدول رقم 06ةهرت أعداد ونسر توافر التاعات المخللة لمكتبة المدرسية أن  أ

( من مدارت العينة بدون %46.74( لممت لها قاعات مكتبة و  %50.20من مدارت العينة وبنسبة  
( %00.47( من التاعات المتوفرة وبنسبة  %23منها أن قاعات مغلتة وثمان فتط م توحة بنسبة  قاعات، 

( من مدارت العينة بدون مكتبة، وحول مدو توفر الكتر يتضح من %22.0من مدارت العينة أ  أن  
التاعات الثمان  الجدول أن التاعات المغلتة ا تتوفر فيها كتر ويبدو أنها مغلتة بسبر عدم توفر الكتر. وأن

( مبعثرة %05.2( الكتر فيها مرتبة ومنةمة و  %24.2( مكتبات منها وبنسبة  4الم توحة م ودة بالكتر  
 وغير مرئية. 

 ( أعداد ونسب بيانات المكتبة المدرسية3-27جدول رقم )
 العدد البيان

 النسبة
(%) 

 القاعات

 التوافر

 63.53 12 متوفرة

 72.17 56 غير متوفرة

 111 28 المجموع

 الحالة*

 51 8 مفتوحة

 51 8 مغلقة

 111 12 المجموع

 الكتب

 التوافر

 51 8 متوفرة

 51 8 غير متوفرة

 111 12 المجموع

 التنظيم**

 87.5 7 منظمة

 16.5 1 غير منظمة

 111 8 المجموع

 تزويد المكتبة بالكتب**

 75 2 إهداء

 1 1 شراء

 65 6 تمويل

 111 8 المجموع

 الخطة السنوية**

 51 1 موجودة

 51 1 غير موجودة

 111 8 المجموع

 مدرسة(. 16*تنحصر الحالة في المدراس التي فيها قاعات مكتبة وليس جميع المدارس )
 قاعات(. 8**التنظيم والتزويد والخطة تنحصر في القاعات المفتوحة فقط )

( منهههها %52( منهههها كانهههت عبهههارة عهههن ههههدايا  %42د أن  وعهههن ملهههادر ت ويهههد المكتبهههة بالكتهههر وجههه
 تمويل، كما وجد أن أربط مكتبات فتط فيها خطة سنوية.

 أثاث المكتبة: .3
سيتم هنا مناق ة اهثاث المكتبي للمكتبات الثمان المتوفرة في مدارت العينة، حيث وجد أن 

إا أن المتوافر منه ا  ( سليم ولالح،0-52كل المتوفر من اهثاث المكتبي  انةر جدول رقم 
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يغطي احتيا  المكتبة، فبرغم احتالل خ انات الكتر الجدارية أتت بالمرتبة اهول  من حيث التوافر 
( وتأتي بالدرجة الثانية توفر مكاتر %24إل  أنه ا يغطي تماماي المطلور حيث يغطي فتط  

( ويتترر %66جة لتغطي  ( وتأتي طاوات المطالعة المدم%42ااختلاليين فيغطي  وكراسي 
( من ااحتيا ، وتغطي خ انات الكتر سوا  الوسطية %60منها كراسي المطالعة والد  يغطي  
( %52( من احتيا  كل منهما. وتنخ ض النسبة إل   %20دات ااتجاهين أو الرفو  والجيور  

(، ولم %55ر بنسبة  من تغطية طاوات المطالعة الم ردة لالحتيا ، يليها لندوق فهارت الد  يتوف
(. أما عربة نتل الكتر والخ انات المختل ة اهخرو فلم يتوفر %00يتوفر من حامل الدوريات سوو  

 منها  ي  نهائياي.

 ثاث المكتبةأنسب توافر وصالحية ( 3-28دول رقم )ج

 الصنف م
 صالحية الموجود العدد

 غير صالح صالح العجز الموجود االحتياج

 6 2 6 8 االختصاصيمكتب وكرسي  1
 

 0 29 170 291 461 كراسي المطالعة 2

3 
طاولة 
 المطالعة

 0 21 64 21 85 مفرد

 0 29 15 29 44 مدمج

4 
خزانات 
 الكتب

 0 71 11 71 82 جدارية

 0 25 22 25 47 وسطية اتجاهين

 0 16 14 16 30 أرفف وجيوب

 0 0 16 0 16 خزانات مختلفة 5

 0 2 8 2 9 صندوق فهارس 6

 0 2 13 2 15 حامل للدوريات 7

 0 0 6 0 6 عربة نقل 8

 

1

2

5

6

7

8

8

461

85

44

82

4730169156 6

291

2129

71

25160220 2

170

64
15112214168136

 مكتب وكرسي
االختصاصي

كراسي 
المطالعة

طاولة المطالعة 
مفرد

طاولة المطالعة 
مدمج

 خزانات وسطيةخزانات جدارية
اتجاهين

عربة نقلحامل للدورياتصندوق فهارسةخزانات مختلفأرفف وجيوب

اثاث المكتبة عدد المطلوب والموجود والعجز من

االحتيا  الموجود العجز
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 سجالت وملفات المكتبة: .4
( أن سههههجل 4ةهههههرت نسههههر تههههوفر سههههجالت ومل ههههات المكتبههههة واسههههتخدامها مههههن عدمههههه  احههههة دول رقههههم أ

(، يليهه %22.40تخدم بنسهبة  ( مهن حيهث التهوفر وأيضهاي يسه%24.2المترددين حا  المرتبهة اهوله  وبنسهبة  
( إا %42( وسجل ااعارة  %033( والد  يستخدم  %42بالمرتبة الثانية كل من سجل جرد كتر المكتبة  

( %033( واسههههتخدامه  %40.70(. وفههههي المرتبههههة الثالثههههة جهههها  سههههجل ال يههههارات  %20.00أن اسههههتخدامه  
( وسهجل ال ههرت %033جل اليوميهة ويسهتخدم  ( لكل منها جا ت سه%65.2وبالمرتبة الرابعة وبنسبة توفر  

( ويهههأتي بالمرتبههة الخامسهههة سهههجل تهههرقيم %033( وسهههجل ألههدقا  المكتبهههة ويسهههتخدم  %23إا أنههه يسهههتخدم  
(، ثههههم يههههأتي %66.64الههههد  يههههنخ ض اسههههتخدامه إلهههه    ( وسههههجل اهن ههههطة%033المطبوعههههات واسههههتخدامه  

(، وبالسهههابعة سهههجلي %033( ويسهههتخدم  %52.24  بالمرتبهههة السادسهههة تهههوفر سهههجلي اللهههادر والهههوارد بنسهههبة
( وبالثامنههة سههجل المهوارد السههمعية والبلههرية إا %06.64التتهارير الدوريههة ومي انيهة المكتبههة بنسههبة منخ ضهة  

جهدول  أنه مط سجل مي انية المكتبة لم يستخدم. وت تتهد جميهط المكتبهات لسهجلي المطبوعهات الدوريهة وال هواتير.
 59-0) 

 

 ( نسب توافر سجالت وملفات المكتبة واستخدامها3-29)جدول رقم 

 م

 التوافر واالستخدام
 التوافر

 االستخدام
 غير متوفر التوافر

 االحصائي               
 السجالت والملفات

 النسبة ال يستخدم النسبة يستخدم النسبة العدد النسبة العدد

 0 0 100 5 37.5 3 62.5 5 اليومية 1

 100 1 0 0 85.71 6 14.29 1 لسمعية والبصريةالمواد ا 2

 0 0 0 0 100 7 0 0 المطبوعات الدورية 3

 14.26 1 85.71 6 12.5 1 87.5 7 المترددين 4

 0 0 100 6 25 2 75 6 جرد كتب المكتبة 5

 20 1 80 4 37.5 3 62.5 5 فهرس 6

 0 0 100 5 28.57 2 71.43 5 الزيارات 7

 0 0 100 5 37.5 3 62.5 5 أصدقاء المكتبة 8

 0 0 100 3 57.14 4 42.86 3 ترميم المطبوعات 9

 0 0 100 1 83.33 5 16.67 1 التقارير الدورية 10

 100 1 0 0 83.33 5 16.67 1 ميزانية المكتبة 11

 0 0 0 0 100 5 0 0 الفواتير 12

 0 0 100 2 71.43 5 28.57 2 الصادر 13

 0 0 100 2 71.43 5 28.57 2 الوارد 14

 33.33 1 66.67 2 57.14 4 42.86 3 سجل األنشطة 15

 16.67 1 83.33 5 25 2 75 6 سجل اإلعارة 16
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 خدمات المكتبة وأنشطتها: .5

أةهرت نسر توافر خدمات وأن طة المكتبة وأوساط تن يدها أن ثمان من الخدمات المتوقط تتديمها لم تتدم 
المعلومهههات والنهههدوات واهلبومهههات والدعايهههة وااعهههالن والمعهههارض، وههههي  بالمكتبهههة وههههي خدمهههة اانترنهههت وبنهههي

خهههدمات هامهههة ومنهههوط بالمكتبهههة تتهههديمها. وقهههد احتلهههت تهههوفر خدمهههة التهههرا ة والمطالعهههة المرتبهههة اهولههه  بنسهههبة 
( وتمهارت بدرجهة %42( وممارت بدرجة متوسهطة تليهها بالدرجهة الثانيهة خدمهة التوجيهه واار هاد  22.40% 

( لكنهمهها تنعههدما الممارسههة، ثههم %66.64( والخارجيههة  %40.70وتههأتي تههوفر ااعههارتين الداخليههة  متوسههطة 
( تهههههأتي تهههههوفر خهههههدمات %75.26( وتمهههههارت بمسهههههتوو متوسهههههط. وبنسهههههبة  %23تهههههوفر خدمهههههة المسهههههابتات  

المحاضهههرات التهههي تمهههارت مهههط خدمهههة الن هههرات بدرجهههة قليلهههة وخدمهههة المجهههالت التهههي تمهههارت بدرجهههة متوسهههطة، 
( ويمههههارت بدرجههههة قليلهههة. ويههههأتي تههههوفر خههههدمات كههههل مههههن ااداعههههة %52.24فر خدمههههة البحههههوث بنسههههبة  وتتهههو 
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( وتمهارت بدرجهة قليلهة عهدا الملخلهات فتمهارت %07.59والمكتبية والمتاات وملخلهات والهرحالت بنسهبة  
 0-03جدول   بدرجة كبيرة.

 فيذ( نسب توافر خدمات وانشطة المكتبة ومستوى التن3-31الجدول رقم )
 

 م
 مستوى التنفيذ غير متوافرة متوافرة توافر ومستوى التنفيذ

 االحصائي                         
 نوع الخدمة

 االنحراف متوسط النسبة العدد النسبة العدد
مستوى 
 التنفيذ

 متوسطة 0.41 2.17 14.29 1 85.71 6 القراءة والمطالعة 1

 اإلعارة 6
 منعدمة  0.89 1.60 2 71.43 5 الداخلية

 منعدمة  0.96 1.75 2 66.67 4 الخارجية

 متوسطة 0.98 1.83 25 2 75 6 التوجيه واإلرشاد 3

 قليلة 0.71 1.50 71.43 5 28.57 2 البحوث 1

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 خدمة االنترنت 5

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 بنك معلومات 2

 قليلة 0.58 1.33 57.14 4 42.86 3 محاضرات 7

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 ندوات 8

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 مناظرات 9

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 البومات 11

 متوسطة 1.41 2.00 57.14 4 42.86 3 مجالت 11

 قليلة 0.00 1.00 57.14 4 42.86 3 نشرات 16

 لةقلي 0.00 1.00 85.71 6 14.29 1 إذاعة مكتبية 13

 متوسطة 0.58 2.33 50 4 50 4 مسابقات 11

 قليلة  1.00 85.71 6 14.29 1 مقاالت 15

 كبيرة  3.00 85.71 6 14.29 1 ملخصات 12

 منعدمة 0.00 0.00 100 7 0 0 دعاية وإعالن 17

 قليلة  1.00 85.71 6 14.29 1 رحالت 18

 منعدمة  0.00 100 7 0 0 معارض 19
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ات مستوى التنفيذ لخدمات وانشطة المكتبة من التوافرمتوسط

 
 
 تقويم التحصيل العلمي:  .6

( %95أن جميههط المههدارت تسههتخدم التتههويم الختههامي و   ات أفههراد العينههةاةهههرت أعههداد ونسههر اسههتجاب
( مههن المهههدارت تسههتخدم التتهههويم اهولهههي، وأن %50منههها تسهههتخدم التتههويم التكهههويني  البنههائي( وتهههنخ ض إلههه   

( نههاتو عهن فتهد حههالتين وتسهتخدم المالحةهة بنسههبة %94تخدم ااختبههارات وةههور النسهبة  جميهط المهدارت تسه
 ( فتط. %0( تستخدم المتابلة ويكاد ينعدم اسلور ااستبانة  %55( ثم  72% 

 ( أنواع وأساليب التقويم المستخدمة في المدرسة3-31) جدول رقم
 

 التقويم        
 االستخدام

 االختبارات الموضوعية اختبارات التحصيل تقويمأساليب ال أنواع التقويم

ي التفاصيل
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 15 11 12 10 13 06 12 15 03 12 2 22 01 06 11 العدد

 %52 %51 %52 %50 %26 %22 %21 %52 %29 %22 %3 %21 %166 %22 %23 النسبة

 

( وال  وية %90( والموضوعية  %29وفي اختبارات التحليل نجد تتارر أعداد ونسر ااختبارات المتابلة  
( فههي ااختبههارات العمليههة. أمهها عههن أنههواد فتههرات ااختبههارات الموضههوعية فتههد %53( وتههنخ ض إلهه   95% 

وسهليماي وبنسهر متتاربهة إد يتضهح أن النسهر تتتهرر مهن بعضهها  أةهرت نتائو الدراسة أن هناي تو يعهاي عهاداي 
( اختيار من متعدد %26( من المدارت ت مل فترات الم اوجة في اختباراتها الموضوعية و  %22حيث أن  

 (.%29( واكمال ال راغات  %29وتتساوو نسبة فترات اللح والخطأ  
تتهوم بعمليهة تحليهل نتهائو اختبهارات الطلبهة بطريتهة  ومن خالل النتائو تبين أنه ا يوجهد مهدارت فهي العينهة

علمية، ويبدو أن المعلمين ليت لديهم فكرة عن هد  الطرق التحليلية، حيهث أنهه لهم ترفهق أ  وثيتهة تثبهت قيهام 
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المدرسة لعملية التحليل بعهد ااختبهارات، ومها يهتم ههو فتهط تحليهل لالختبهارات ولهيت تحليهل لنتهائو الطلبهة بعهد 
 ت.ااختبارا

 

 فاعلية التوجيه المحلي والمركزي والوزاري:  .7
 سجل الزيارات واستجابة المدرسة: .أ

( وجود ةاهرة غريبة لم يتوقط أن تكون موجودة في المدارت 03يتضح من خالل فحص الجدول رقم  
( من مدارت العينة، وهدا يعني أن %25.07عل  ااطالق حيث يتوفر سجل  يارات الموجهين في  

متوفر، وهد  حالة  ادة يجر دراستها ومعرفة اسبابها. ويالحة أن متوسط  ن المدارت غير( م04.26% 
 ( يضعها بدرجة متوسطة.0.06استجابة المدارت للتوجيه التربو   ت    

 نسبة توافر سجل زيارات المواجهين ومدى استجابة المدرسة (3-32جدول رقم ) 
 توجيه التربويمدى استجابة المدرسة لل سجل زيارات الموجهين

 غير متوفر متوفر
 االستجابة االنحراف متوسط

 النسبة العدد النسبة العدد

 متوسطة 0.875 3.16 17.86 10 82.14 46

 
 األساليب اإلشرافية التي نفذها التوجيه في المدرسة: .ب

يث كانت درجة أن التوجيه لم ين د أية اسالير إ رافية حديثة في مدارت العينة، ح ميتضح من الجدول رق
التن يد منعدمة، ماعدا نوعين من اهسالير اا رافية التي ن دها التوجيه في هد  المدارت وكانت درجة التن يد 

وتلبية احتياجات المعلم(. وهدا يعني أن التوجيه ا ال  - رافية  ااجتماعات ااقليلة، وهدان اهسلوبان هما 
التعلمية كال يارات الل ية الم اجئة وغيرها  –ان للعملية التعليمية يمارت ااسالير التتليدية في بعض اهحي

 من اهسالير العتيتة.
 

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألساليب اإلشرافية المنفذة3-33جدول رقم )
 

 م

 درجة التنفيذ التنفيذ

 االحصائي                    
 األسلوب

 درجة التنفيذ االنحراف المتوسط

 قليلة 0.75 1.75 االجتماعات اإلشرافية 1
 منعدمة 0.29 1.09 الدورات التدريبية 6

 منعدمة 0.63 1.40 الدروس التوضيحية 3

 منعدمة 0.24 1.06 التعلمية –الورش التعليمية  1

 قليلة 0.67 1.71 تلبية احتياجات المعلم 5
 منعدمة 0.55 1.42 تطوير المعلم المهني 2

 منعدمة 0.52 1.28 تطويرالتحديث وال 7
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 البرامج النوعية في المدرسة: .8
أن البرامو النوعية في مدارت عينة الدراسة لم تنل ااهتمام المطلور، حيث أن  التالي يتضح من الجدول

هناي برامو غائبة تماماي عن هد  المدارت عل  سبيل المثال  برامو خالة بالموسيت ( وهد  النتيجة تتوافق 
جة توافر ودرجة استخدام الموسيت ، وهناي برامو وجدت فتط بمدرسة واحدة أ  ما تمثل نسبته مط نتي

( من مدارت عينة الدراسة وهد  البرامو  برامو خالة بالمت وقين وبرامو خالة بال نون( وأخرو 0.26% 
الخالة بمهارات  ( من مدارت العينة كالبرامو الخالة بالموهوبين والبرامو%0.00بمدرستين فتط وبنسبة  

 الحياة 
 اعداد ونسب ودرجة ممارسة البرامج النوعية في المدارس (3-34جدول رقم )

 

 اسم البرنامج م
 درجة الممارسة* غير متوافر متوافر

 الممارسة االنحراف المتوسط النسبة العدد النسبة العدد

 2 98.44 63 1.56 1 برامج خاصة بالمتفوقين 1
 

 متوسط

 متوسط 0 2 96.88 62 3.13 2 صة بالموهوبينبرامج خا 2

 متوسط 0.95 1.7 82.81 53 17.19 11 برامج خاصة بضعاف التحصيل 3
 قليلة 0.58 1.5 92.19 59 7.81 5 برامج خاصة بالحاسوب 4

 قليلة 0.55 1.6 90.63 58 9.38 6 برامج خاصة باللغة االنجليزية 5

 متوسط 0 2 96.83 61 3.17 2 برامج خاصة بمهارات الحياة 6

 1 98.44 63 1.56 1 برامج خاصة بالفنون 7
 

 قليلة
 متوسط 0.74 1.9 82.81 53 17.19 11 برامج خاصة بالرياضة 8

 0 100 64 0 0 برامج خاصة بالموسيقى 9
  

 كبيرة 0.71 2.5 96.88 62 3.13 2 برامج خاصة بالتدبير المنزلي 10

 كبيرة 0.53 2.44 82.81 53 17.19 11 برامج خاصة بالصحة المدرسية 11
 متوسط 0.63 2 84.13 53 15.87 10 برامج خاصة بالقيم السلوكية 12

 *درجة الممارسة من البرامج المتوفرة
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( بههرامو اللغههة اانجلي يههة %9.02( فههي بههرامو الحاسههور و  %4.2وبههرامو التههدبير المن لههي. وترت ههط إلهه   
( من مدارت عينة الدراسة وهد  البهرامو %06.02( مدرسة أ  ما نسبته  00وأعل  توافر للبرامو ةهرت به  
اللههحة المدرسههية(، وبههرغم انههها جهها ت بالمرتبههة اهولهه  إا أنههها  –الرياضههة  –خالههة بههه:  ضههعا  التحلههيل 

 منخ ضة وليست بالمستوو المطلور.
لي، واللحة المدرسية كانهت كبيهرة، ةهرت أوساط تتديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة برامو التدبير المن  أو 

وتهههنخ ض إلههه  درجهههة متوسهههطة البهههرامو الخالهههة بهههالمت وقين والموههههوبين وضهههعا  التحلهههيل ومههههارات الحيهههاة 
 والرياضة والتيم السلوكية. ثم تنحدر إل  درجة قليلة البرامو الخالة بالحاسور واللغة اانجلي ية وال نون.
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 الدراسة في مجال التعلم والتعلمأهم النتائج التي توصلت إليها 

 
أةهرت نتائو الدراسة توفر الجماعات المدرسية إل  حد كبير ومتوسط وبلورة مت اوتهة بهين المهدرات  -

مههن جهههة وبههين مههدرات الههدكور واانههاث مههن جهههة أخههرو، وهههدا التههوافر يهه د  إلهه  ت اعههل الطلبههة مههط 
ميهولهم ، خلولها أن الجماعهات المدرسهية المدرسة ومط  المنهو الدراسي ويجدون فيها التعبير عهن 

التي تمارت أدوارا كبيرة هي المسرح اان اد والك افة، وسيساعد هدا التوفر في تبني م اريط وأن طة 
 تتوم عل  ميول الطلبة.

بالنسهههبة لملهههادر التعلهههيم والهههتعلم فتهههد أةههههر النتهههائو أن هنهههاي تهههوفر ب هههكل متوسهههط إلههه  قليهههل لمهههواد  -
ا الت ههغيلية وحالتههها الت ههغيلية وتعههد غيههر كافيههة لالسههتخدام، كمهها أةهههرت نتههائو المعامههل وفههي أنةمتههه

الدراسههة أن المدرسههة بحاجههة ماسههة إلهه  مكتبههة مههن حيههث تههوفير مكانههها وتههوفير تجهي اتههها، والخههدمات 
الملحتههههة بههههها كاانترنههههت وغيههههر ، وت ههههغيلها وفههههق خطههههة عمههههل لتسههههاهم فههههي ت ويههههد المعلمههههين والطلبههههة 

 معار  الال مة في العلمية التعليمية.بالمعلومات وال
وينبغههي اا ههادة هنهها بههالمختبر المحمههول الههد  كههان لههه اهثههر فههي التخ يهه  مههن الههنتص الحالههل فههي  -

 المعامل.
أوضحت النتائو إل  استخدام المدرات بلورة كبيرة للتتويم النهائي ويليه التتويم البنائي ،وأن المدرسة  -

ة للطلبة ، وهدا ي ست لثتافة تتويمية يمكن البنا  عليها لتحليهل نتهائو بلورة كبيرة تهتم بتنويط ااسئل
 الطلبة بلورة علمية.

أوضهههحت الدراسهههة وجهههود نسهههبة مهههن المهههدرات قليلهههة ا يتهههوفر فيهههها سهههجالت ال يهههارة الخالهههة اا هههرا   -
فيهه التربهو  وههد  ةهاهرة  هادة ينبغهي اانتبها  لهها، كمها أو ضهحت الدراسهة أن أغلهر المهدرات يمهارت 

ال يهارة  عهدااا را  التربو  ولكن يكت ه  فيهها بال يهارات ويضهع  فيهها اسهتخدام أسهالير اا هرا  مها 
 الل ية، وهدا يدل عل  أن الممارسات توجيهية أو ت تي ية فتط وليست إ رافية حديثة.

بين مدرات  وفي البرامو النوعية أةهرت الدراسة إل  أن البرامو لنوعية موجودة بلورة نادرة ومت اوتة -
العينة ، وهي بهرامو مهمهة فهي توفرهها وفهي ممارسهتها لتتهوم برفهد الطلبهة بالمعهار  والمههارات الحياتيهة 

 ولتل مواهبهم.
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 المجال الخامس: المشاركة المجتمعية
  مشاركة المدرسة في المجتمع:

اط الحسهههابية لمعرفهههة مهههدو اسهههت ادة مجتمهههط المدرسهههة مهههن مجهههاات أخهههرو غيهههر التعلهههيم اسهههتخرجت اهوسههه
(، والهد  يبههين  0-02 واانحرافهات المعياريهة لألن هطة التهي يمكهن أن ت هاري بههها المدرسهة  احهة جهدول رقهم

( وحمههالت النةافههة  ت    0.2ضههع  مسههاهمة المههدارت فههي مجتمعاتههها. حيههث أن حمههالت التوعيههة  ت    
يالحهة مهن ن اط يمارت بدرجة قليلة، كما ( تتط ما بين منعدمة وقليلة لكنها قريبة من قليلة أ  أن هدا ال0.4
( 0.7حيا  المناسبات وأن طة أوليا  اهمور مط أبنهائهم جميعهها  ت    ا  أن طة الح الت و  ن ف ول التاليالجد

( فهي الوقهت الهد  يعهد ههدا 0.5وهدا الوسط يجعلها نادرة الحدوث أما ن اط محو اهمية فههي منعدمهة  ت    
 .يها اهتماماتها وتعمل عل  تن يد ي يجر عل  المدرسة أن تولالن اط من أهم اهن طة الت

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مشاركة المدرسة في المجتمع (3-35جدول رقم )

 م
 درجة المشاركة مشاركة المدرسة للمجتمع

 االحصائي                            
 النشـــاط    

 لمشاركةا االنحراف متوسط

 منعدمة 0.69 1.4 أنشطة ألولياء األمور مع أبنائهم 1
 منعدمة 0.56 1.2 محو األمية 6

 قليلة 0.95 1.8 حمالت توعية 3

 قليلة 0.95 1.7 حمالت نظافة 1

 منعدمة 0.60 1.4 حفالت 5
 منعدمة 0.71 1.4 إحياء مناسبات 2
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 التنسيق بين المدرسة والمجتمع:

خرا  اهوساط الحسابية واانحرافات المعيارية لكل فترة من فترات التنسيق بين المدرسة من خالل است 
( احتلت المرتبة اهول  وبدرجة ممارسة كبيرة، 0.76وجد إ عار ا با  بنتائو أبنائهم  ت     المجتمطو 

وليا  اهمور  ت    ( وتجاور أ0.35وجا ت بالمرتبة الثانية بين المتوسط والكبيرة إ عارات الغيار  ت    
(، أما سجل 5.76( والمراسالت  ت    5.74( وبدرجة قليلة جا ت تنةيم العالقات  ت    0.30

 ( لكل منهما.5.50اا عارات واستالمها فتد جا تا بالمرتبة اهخيرة بين منعدمة وقليلة  ت    
 تنسيق بين المدرسة والمجتمع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ال3-36جدول رقم )

 م

 درجة الممارسة الممارسة

 االحصائي                      
 نوع التنسيق

 الممارسة االنحراف متوسط

 قليلة 1.014 2.47 تنظيم العالقات 1

 قليلة 990. 2.46 المراسالت 2

 كبيرة 888. 3.46 إشعار اآلباء بنتائج أبنائهم 3

 متوسطة 1.068 3.02 إشعارات الغياب 4
 قليلة 1.241 2.21 سجل اإلشعارات 5

 قليلة 1.204 2.21 استالم اإلشعارات 6

 متوسطة 837. 3.01 تجاوب أولياء األمور 7
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 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال المشاركة المجتمعية
جتمهط عله  مسهتوو ن هاط المدرسهة فهي أةهرت النتائو وجود فجوة ملموسة وواضحة بين المدرسة والم -

المجتمهههط والهههد  يجعهههل مهههن المدرسهههة ملهههدر إ هههعاد مجتمعهههي أو علههه  مسهههتوو ن هههاط المجتمهههط فهههي 
المدرسهههة وارتباطهههه بهههها ، كمههها ةههههر فجهههوة فهههي التنسهههيق بهههين المدرسهههة والمجتمهههط فهههي مسهههتوو تبهههادل 

ة حههل الكثيههر مههن الم ههكالت المعلومهات المتعلتههة بالعمليههة التعليميههة، اهمههر الههد  لههّعر علهه  المدرسهه
 خلولا تلي التي تتعلق بالتمويل وغير .

أدو غيار الهدور المجتمعهي المتبهادل بهين المدرسهة وبهين المجتمهط وفعالياتهه المختل هة إله  قلهور فهي  -
دعم المجتمط للمدرسة عل  المستوو المهاد  والعينهي ، لهوا تهدخالت رجهال اهعمهال وال هركات الهدين 

 من غيرهم في هدا الدعم والد  ما ي ال بحاجة إل  إعادة توجيه وتنةيم.ساهموا ب كل أفضل 
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 المجال السادس: التطوير والجودة

 التطوير والجودة في المدرسة:
، يتضح من معتمة كثيراي  مجال التطوير والجودة تةهر اللورةلعند الحديث عن استجابة المبحوثين  

( منعدم فيها. %033رة الجودة أو أية خطة للتطوير بنا  عل  نتائو التتويم أ   الجدول انعدام أ  نةام ادا
( لكل %0.74كما ا توجد سوو مدرسة واحدة فتط فيها مختص وأخرو فيها فريق جودة وتطوير وبنسبة  

 .منهما وتمارت فيها بدرجة قليلة
 ( توافر فقرات التطوير والجودة ودرجة الممارسة3-37جدول رقم )

 قمالر

 
 

 التوافر ودرجة الممارسة
 التوافر

 *درجة الممارسة
 غير متوفر متوفر

 االحصائي                          
 البيـــــان

 الممارسة االنحراف متوسط النسبة العدد النسبة العدد

 قليلة 0 1 98.53 67 1.47 1 مختص الجودة في المدرسة 1

 قليلة 0 1 98.53 67 1.47 1 فريق للجودة والتطوير 2

 قليلة 0.35 1.13 88.24 60 11.76 8 نشر ثقافة الجودة في المدرسة 3

 100.00 68 0.00 0 نظام إلدارة الجودة 4
  

 منعدمة
 قليلة 0.5 1.25 92.65 63 7.35 5 التقييم الذاتي بصورة دورية 5

 منعدمة 0 0 100.00 68 0.00 0 خطة للتطوير بناء على نتائج التقييم 6

 متوسطة 0 2 97.06 66 2.94 2 المراجعة الدورية لخطة التطوير 7

 درجة الممارسة للمتوافر فقط 
 

 
 

( وبدرجة متوسطة، %5.97فتط يتم المراجعة الدورية لخطة التطوير وبنسبة  ورد في النتائو وجود مدرستين 
لكنه   هو م  ر عل  الجودة( و %4.02بنسبة   هناي خمت مدارت تمارت التتييم الداتي بلورة دوريةبينما 
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 ن ر( وت00.46وبنسبة  فتط ضعي  وبدرجة قليلة، وأكثر نسبة هي لن ر ثتافة الجودة في ثمان مدارت 
 بدرجة قليلة.

 
 
 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال الجودة المدرسية
 

حههول إلهه  ممارسههة فعههادة ، ويبههدو مههن لعلههه مههن الجههدير بالههدكر إلهه  أن الجههودة المدرسههية بحاجههة إلهه  ثتافههة تت -
 النتائو ضع   ديد في ن ر هد  الثتافة فضال عن ممارساتها، عدا مجموعة من المدرات التليلة جدا.

انعكههات لضههع ه علهه  ضههع  المدرسههة فههي مجااتههها المختل ههة  تههويم الههداتي فههي مههدارت العينههةأةهههر غيههار الت -
ااتجهههههها  نحههههههو اههههههههدا  التههههههي نريههههههدها فههههههي المدرسههههههة.فغيهههههار التتههههههويم الههههههداتي يهههههه د  إلهههههه  غيههههههار الر يههههههة و 
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 :الفصل الثالث

الدراسة امليدانية ب التوصيات واملقرتحات اخلاصة
 للواقع الرتبوي والتعليمي

 يف حمافظة حضرموت 

 

 ويشمل:

 أوال: التوصيات الخاصة بمكاتب التربية بالمحافظة.
 ات.التربية بالمديري اتإدار التوصيات الخاصة بثانيا: 

 .سمدراالثالثا: التوصيات الخاصة ب
 المشاريع التنموية التي أفرزتها النتائج.البرامج و  بأهم مقترحة رابعا: قائمة
 .إجراءات ما بعد الدراسة ومعالجة المخاطر المتوقعةخامسا: 
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 الخاصة بمكاتب التربية بالمحافظةأوال: التوصيات 
لعامة للتربية لدو العاملين في التربية وأهميتها، لخلق مناخهات التدكير الدائم بالرسالة التربوية واههدا  ا -0

تعليميههة تربويههة منافسههة وم ههجعة، تسههع  إلهه  بنهها  اانسههان والمههواطن اللههالح مههن خههالل التعلههيم، والههد  
 ينعكت بدور  اايجابي عل  ال رد وعل  المجتمط.

يههنعكت علهه   ههكل ر يههة ورسههالة  العمههل علهه  لههياغة فلسهه ة تربويههة واضههحة المعههالم فههي اهدا  التربههو  -5
عالنها.وخطط وأدوات  ، وا 

ااست ادة من مبنيي التربية في المحافةة، وتأهيلهما باهثاث والتجهي ات الل مة لممارسة أدواهمها التربويهة  -0
 والتعليمية.

بههه ااسههت ادة مههن الكههوادر التربويههة العاملههة فههي المكتبههين فههي وضههط اهفكههار وتطههوير الميههدان التربههو  وتدري -7
 وتأهيله.

 العمل عل  إيجاد هيكلة موحدة في مكتبي التربية في المحافةة في الساحل والواد . -2
تهههدرير وتأهيهههل العهههاملين فهههي مكتبهههي التربيهههة علههه  بهههرامو تتعلهههق بوةهههائ هم التربويهههة، كالتيهههادة التربويهههة ،  -6

ويم والتطههوير المدرسههي، واا ههرا  التربههو  ، والتخطههيط التربههو  ااسههتراتيجي والت ههغيلي ، والجههودة، والتتهه
عله  كي يهة إدارة الم هاركة المجتمعيهة نحهو تحتيهق فاعليهة التعلهيم وااسهت ادة مهن الجههود  همتهدريبو  ...الخ

المتابعة والتنةيم والتتهويم  ط الن اهة وال  افية وروح ال ريق، كما ينبغي تدريبهم عل المجتمعية وفق ضواب
 خ.، وحل الم كالت ، واتخاد الترارات...ال

اكمال تأهيلها العالي، والبحث  معرفيا ومهاريا، ومساندتها التربوية في المكتبينالتيادات ااهتمام بتأهيل  -4
 عن فرص تأهيلهم داخل أو خار  الوطن.

العمل عل  تبني وا  هار ر ية ورسالة خالة بمكتبي التربية والتوعية بها لتنطلهق منهه ر و ورسهالة كافهة  -2
 ا في عموم المحافةة.إدارات التربية ومدارسه

اهتمهههام مكتبهههي التربيههههة بهههالتخطيط ال اعهههل ال ههههامل لجوانهههر العمليهههة التعليميههههة والمحتهههق للر يهههة والرسههههالة  -9
 التربوية، وح د وتوةي  اامكانات وتوجيهها لتحتيق اههدا .

فهههق اهتمههام مكتبهههي التربيههة بهههالتخطيط بنهها  علههه  الم  ههرات التربويهههة بعههد التهههدرير عليههها، وتحديهههدها و  -03
فجوات ناتجة عن تحليل دقيق للواقط التربو ، والتخلي عن التخطيط اارتجالي أو تكرار اهعمال واهدا  

 سنويا وبلورة ج افية.
ااهتمام بتح ي  اهفراد العهاملين عله  العمهل ورلهد الجهوائ  الت هجيعية وتكهريم العهاملين وفهق معهايير  -00

 منضبطة.
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ائها مهههن خهههالل تهههدرير أعضههه -الهههواردة فهههي الدراسهههة  –لم علهههة إعهههادة ت عيهههل اادارات واهقسهههام غيهههر ا -05
 وتأهيلهم وتمكينهم من العمل، مط ااست ادة من الكوادر اهخرو في اادارات واهقسام.

تمويهههل بنههها  ملحتهههات أو إضهههافات لمبهههاني مكتبهههي التربيهههة بحسهههر احتياجهههها، تسهههتطيط فيهههها أن تههه د   -00
 .ةالتربوي وةائ ها

مكتبههي التربيههة وتجهي يهمهها باهثههاث والمسههتل مات التههي يمكههن اسههتخدامها فههي  ااهتمههام ب عههادة تأهيههل -07
العمل التربو ، كالتاعات وأدواتها واانترنت وخدمات التلوير وغيرها من ااحتياجهات التهي أ هارت إليهه 

 نتائو الدراسة.
وتوحيد العمل ا وحوسبتها والتوعية بهالمساعدة في توحيد اهدوات والسجالت الخالة بالعمل التربو   -02

 حتيق أهدا  وخطط العمل التربو  عل  مستوو المكتر الواحد والمكتبين.بها لت
تبنههي مههداخل جديههدة فههي التربيههة تسههاعد علهه  إدارة عجلههة التغييههر وبههث الحمههات والتطلههط فههي الوسههط  -06

عية، والتتنية في التربو  ، كالجودة وااعتماد المدرسي ، واا را  التربو  ، والتعلم الن ط، والبرامو النو 
 التعليم، والم  رات التربوية ...الخ.

 ااجتماعات المنةمة الدورية.ت عيل العمل المكتبي و ت عيل ااهتمام ب -04
ت عيل دور الرقابة اادارية والمتابعة وتوجيه العاملين هدا  أعمالهم، ومراقبة أدائهم وتلحيح مسهارهم  -02

 ه لألقسام العاملة في المديرية ومتابعة أعمالها.من خالل وتن يد  يارات ميدانية كل فيما يخل
دعههم التعلههيم مههن الجهههات دات العالقههة ااتجهها  نحههو إن هها  وحههدة تنسههيتية أو كالسههتر تعليمههي( لتنةههيم  -09

تههوفير نةههام واضههح مههط ااهتمههام بتههوفير ويكههون فههي مكانههه اللههحيح، سههليما اتجاههها إيجابيهها الههدعم ليتجههه 
 الجميط من خالله. ق يعمل وينطل لهدا الكيانو  ا  

تربويهة كههالمعلم والطالههر والبيئههة التعليميههة لتوسههيط دائههرة  ومجههاات أطههرا  تتنههاولتن يهد دراسههات أخههرو  -53
 البحهث وااستتلهها  للم ههكالت التربويهة ومعالجههة التلههور وااسهت ادة منههها فههي تحديهد ال ئههات المسههتهدفة.
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 ت.االتربية بالمديري اتإدار التوصيات الخاصة بثانيا: 

التدكير الدائم بالرسالة التربوية واههدا  العامة للتربية لدو العاملين في التربية وأهميتها، لخلهق مناخهات  -0
تعليميههة تربويههة منافسههة وم ههجعة، تسههع  إلهه  بنهها  اانسههان والمههواطن اللههالح مههن خههالل التعلههيم، والههد  

 ينعكت بدور  اايجابي عل  ال رد وعل  المجتمط.
 واضحة المعالم في اهدا  التربو  ينعكت عل  الخطط واهدوات والر ية والرسالة. تبني فلس ة عمل -5
تهههدرير وتأهيهههل العهههاملين فهههي إدارات التربيهههة علههه  بهههرامو تتعلهههق بوةهههائ هم التربويهههة، كالتيهههادة التربويهههة ،  -0

ر المدرسههي واا ههرا  التربههو  ، والتخطههيط التربههو  ااسههتراتيجي والت ههغيلي ، والجههودة، والتتههويم والتطههوي
إدارة الم ههههاركة المجتمعيههههة نحههههو تحتيههههق فاعليههههة التعلههههيم وااسههههت ادة مههههن الجهههههود ، وأيضهههها علهههه   ...الههههخ

المتابعهة والتنةهيم والتتهويم ، الن اهة وال  افية وروح ال ريق، كما يتم تدريبهم عله  المجتمعية وفق ضوابط 
 وحل الم كالت ، واتخاد الترارات...الخ.

اكمههال تأهيلههها العههالي،  دعمههها والبحههث عههن سههبل معرفيهها ومهاريهها فههي المههديرياتربويههة تنميههة التيههادات الت -7
 والبحث عن فرص تأهيلهم داخل أو خار  الوطن.

اهتمههههام إدارات التربيههههة بههههالتخطيط ال اعههههل ال ههههامل لجوانههههر العمليههههة التعليميههههة والمحتههههق للر يههههة والرسههههالة  -2
قيهام إدارات التربيهة بهدورها التخطيطهي و  حتيهق اهههدا ،مكانهات وتوجيههها لتالتربوية، وح د وتوةيه  اا

 .وموحدة سجالت عمل واضحةوفق والتن يد  والتتويمي 
اهتمام إدارات التربية بالتخطيط بنا  عل  الم  هرات التربويهة بعهد التهدرير عليهها، وتحديهدها وفهق فجهوات  -6

 الي أو تكرار اهعمال واهدا  ج افا.ناتجة عن تحليل دقيق للواقط التربو ، والتخلي عن التخطيط اارتج
ااهتمههام بتح يهه  اهفههراد العههاملين علههه  العمههل ورلههد الجههوائ  الت هههجيعية وتكههريم العههاملين وفههق معهههايير  -4

 منضبطة.معلنة و 
من خهالل تهدرير أعضهائها وتهأهيلهم وتمكيهنهم  -الواردة في الدراسة  –إعادة ت عيل اهقسام غير الم علة  -2

 من العمل.
بنههها  مبهههاني ادارات التربيهههة فهههي المهههديريات التهههي ت تتهههر إلههه  إدارات تربويهههة، أو المناسهههر لتمويهههل لتهههوفير ا -9

 مساندتها في استئجار أماكن مناسبة تستطيط فيها أن ت د  دورها التربو  من خالله.
 مات التهي ااهتمام ب عادة تأهيل مكاتر إدارات التربية المتوفرة في المديريات وتجهي يها باهثهاث والمسهتل -03

تسههاعدها علهه  العطهها  التربههو  كالتاعههات وأدواتههها واانترنههت وخههدمات التلههوير وغيرههها مههن ااحتياجههات 
 التي أ ارت إليه أدوات الدراسة.
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وبهث الحمهات والتطلهط فهي الوسهط التربهو  ،  اايجابي تبني مداخل جديدة في التربية تساعد عل  التغيير -00
 هرا  التربهو  ، والهتعلم الن هط، والبهرامو النوعيهة، والتتنيهة فهي التعلهيم، كالجودة وااعتماد المدرسي ، واا

 ...الخ. 
 ااهتمام بالعمل المكتبي وااجتماعات المنةمة الدورية. -05
 ت عيل دور الرقابة اادارية وتوجيه العاملين هدا  أعمالهم، ومراقبة أدائهم وتلحيح مسارهم. -00
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 ثالثا: التوصيات الخاصة بالمدراس
الثتافة التربوية ورسالة التربية ، وغاياتها ، لتكوين ر يهة واسهعة وواضهحة تسهع  المدرسهة لتحتيتهها  ن ر -0

ولهيت  وربطهها بالمخرجهات والنتهائو المطلوبهة مهن المدرسهة، ،نةر إل  اههدا  العامة والغايهاتول ت ال
 الدوران حول اههدا  السلوكية الخالة فحسر.

 بنا  عل  ااتجاهات التربوية الحديثة ، ومتطلبات المجتمط منها.بنا  المدرسة لر يتها ورسالها  -5
ت عيههل مجههاات عمههل المدرسههة، مههن خههالل ااتجهها  نحههو   التركيهه ( فههي أدا  الممارسههات الخالههة بهههد   -0

 متابعة والتتويم حت  يةهر أثرها.المجاات وعملياته، وينبغي أن يةهر دلي في الخطط وال
مدرسههية علهه  مهامههها وأعمالههها، وفههق اللههوائح واهدبيههات ، وبمهها يعهه   مكانههة تههدرير التيههادات التربويههة ال -7

 المدرسة ويطور أدا ها.
داتيا، للولول به إل  مرحلة الثتة بالهدات وتتهديرها، وتتهدير دور  المساهمة بتأهيل التربو  في المدرسة  -2

 ورسالته التربوية، لينعكت عل  أدائه التربو  التعليمي.
طيط والتنةهههيم والمتابعهههة ي المدرسههة فهههي مجهههاات العمههل التربهههو  والم سسهههي ، كههالتختأهيههل العهههاملين فههه -6

في المهارات التيادية والتربوية وااداريهة ، كه دارة الوقهت ، واتخهاد التهرارات، إدارة  والتتويم، كدلي تأهيلهم
 ااجتماعات.

معلنههة، لرفههط الحمههات تح يهه  العههاملين فههي المدرسههة ورلههد الجههوائ  لتكههريمهم، وفههق معههايير منضههبطة  -4
 و يادة الت جيط.

وترميم مها يحتها  منهها إله  تهرميم، مهط  اعادة بنا  المدارت، وتوسيعها ، ح د الجهود والدعم الال مين -2
 مراعاة مال متها للبيئة الحضرمية.

الههدعم المناسههر للمدرسههة وفههق احتياجاتههها التههي أ ههارت إليههها الدراسههة ، لتههتمكن مههن أدا  رسههالتها  تههوفير -9
 لتربوية والتعليمية، سوا  في المرافق أو الخدمات.ا
مسههههاعدة المدرسههههة فههههي تغطيههههة العجهههه  الحالههههل فههههي العههههاملين، أو بههههالتوةي  اللههههحيح لهههههم بههههدا مههههن  -03

 التضخم.
مسهههاعدة المدرسهههة فهههي تهههوفير العجههه  الحالهههل فهههي الكتهههر المدرسهههية وأدلهههة المعلمهههين، ووضهههط إجهههرا ات  -00

 عالجية لهدا النتص.
ي تههوفير العجهه  الحالههل فههي ملههادر التعلههيم والههتعلم، وت ويههدها باامكانههات لت عيههل مسههاعدة المدرسههة فهه -05

 التعلم الن ط.
توسيط ن ر ودعم المختبر العلمهي المحمهول وتطهوير ال كهرة ، لمها لهه مهن أثهر فهي التخ يه  مهن الهنتص  -00

 في المعامل.
 المساعدة في بنا  المرافق الخالة بالمدرسة وتوفير مستل مات ت غيلها. -07
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جيه المدرسة إل  تبني اتجاهات تربوية حديثة كاا هرا  التربهو ، والهتعلم الن هط، والجهودة المدرسهية، تو  -02
 واستراتيجيات التتويم، التخطيط المنهجي، والم  رات التربوية، وغيرها.

ااهتمههام بههالتتويم التربههو  بلههورة مركهه ة ومتكاملههة ومتنوعههة، يتمثههل فههي التتههويم العلمههي للطلبههة والتتههويم  -06
المدرسهههي والتتهههويم الهههداتي وتهههدرير العهههاملين عليهههه ليلهههبح ثتافهههة وممارسهههة يهههنعكت علههه  كافهههة الخطهههط 

 والممارسات.
ااهتمهام بالم  هرات التربويهة كمنهجيهة ينبغهي أن تنت هر كثتافهة وممارسهة لمسهاعدة المدرسهة فهي التوسههط  -04

ل عهام، حيهث أن الم  ههرات الكمهي والنهوعي فهي البهرامو واهن ههطة، وعهدم الثبهات عله  اهدا  المكههرر كه
 .من عام إل  عام خالفا لألهدا  قابلة للمتارنة

وضهههط بههههرامو خالههههة باهن ههههطة المدرسهههية وت عيههههل الجماعههههات المدرسههههية التائمهههة، ويمكههههن الجمههههط بههههين  -02
 الر يتين التربويتين التائلتين ببنا  اهن طة المدرسية وفتا للمواق  ااجتماعية وميول الطالر.

اللهباحي أو مها يطلهق عليهها اهدر التربهو  الحلهة رقهم  له ر( وااهتمهام بهه، لمها لههه ت عيهل الطهابور  -09
 من أثر تربو  ينعكت عل  كل اليوم الدراسي، والتركي  عل  أدا  فتراته بروح حماسية.

ااهتمام بالخدمة ااجتماعية ودورها في المدرسة، وت عيهل دور الم هاركة المجتمعيهة وفهق خطهة وبهرامو  -53
 عمل.

اسههتهدا  فعاليههات المجتمههط وم سسههاته لرفههد المدرسههة بااحتياجههات الال مههة لههها ، وتتههديم  خطههطوضههط  -50
 الدعم وفق إمكانات هد  الجهات.

 ت عيل اجتماعات مجالت ا با  واهمهات، هدا  دور تربو  يطور ويحسن ويتيم العلمية التربوية. -55
سهتهم مهن قيهات الرضها عهن اهدا ، وتتهديم ااهتمام برأ  المجتمط في المدرسة ، ورأ  الطالر فهي مدر  -50

 التغدية الراجعة للمعنيين.
المتدمة للطبهة كاللغهة اانجلي يهة، والكمبيهوتر، والموسهيت ، وال نيهة، والرياضهة،  ااهتمام بالبرامو النوعية -57

ههر لمها لهها مهن أهميهة بالغهة فهي لهتل الموا ومهارات الحياة ، والتنمية المهنية، ... وغيرها من البرامو
بالضهع ، وتحسهين البهرامو الحاليهة،  وجدر الطالر نحو التعلم. وخلولا التهي أ هارت إليهها الدراسهة

 والتوسط في توةي  المختلين فيها.
رعاية الموهوبين والمت وقين رعاية خالة من خهالل اكت هافهم وتهوفير البيئهة المناسهبة لههم وتهأهيلهم فهي  -52

 مجالهم الد  برعوا فيه.
 ة المدرسية، كثتافة أوا ، ثم نةاما وفق إجرا اته المتعار  عليها في اهدر التربو .التوجه نحو الجود -56
 .وتضمن سالمة وتر يد اان اقتوسيط موارد المدرسة تعمل عل   وضط البرامو المالية والخطط التي -54
 في اهدا ، ودعم هدا التوجه لتسهيل العمل. الرقمية مساعدة المدرسة في توةي  التتنية -52
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عانة وااسههت ادة مههن خبههرا  تربههويين متخللههين فههي المجههاات التربويههة المختل ههة فههي بنهها  البههرامو ااسههت -59
التربوية والم روعات التي تستهد  الوسط التربو ، ومن ضهمنهم خبهرا  محافةهة حضهرموت ممهن لههم 

 معرفة بالواقط التربو .
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 رزتها النتائج.المشاريع التنموية التي أفالبرامج و  بأهم مقترحة رابعا: قائمة
 المدخل:

تبههين مههن خههالل الدراسههة أن قطههاد التربيههة والتعلههيم قطههاد حيههو  يتههأثر بمهها حولههه مههن م ههكالت اقتلههادية 
تهي نحهن الو التهدخالت انتهاد  وتطهوير  ليه د  رسهالته جملة مهن وسياسية واجتماعية، وبالتالي فهو بحاجة إل  

تههدخل العاجهل اعهادة بنها  ههدا التطهاد وااسهت ادة مهن حالههة كمجتمهط بهأمت الحاجهة إليهها، لهدا ف نهه ابهد مهن ال
 التوفر اايجابي لبعض اامكانات والموارد الب رية التي يمكن أن تساهم في عملية البنا .

وحت  يتم هد التدخل ابد من اات اق عل  لياغة المهدخل المناسهر لهه مهن أجهل تطهوير العمليهة التربويهة 
لهيت  المددخالتلتدخل، وكي  يسير؟، والد  نرا  بأن تبنهي ااتجها  نحهو الهتحكم فهي التعليمية، ومن أين نبدأ ا

مناسبا هن ههد  المهدخالت واقهط أكبهر مهن إمكانهات المهانح أو الهداعم ، وههي تحتها  امكانهات دولهة، وااتجها  
ها ، كونهها ليت مناسبا أيضا نةرا هن معهايير المتخهر   مهن اللهعوبة رلهد المخرجاتالد  يريد التحكم في 

عبههارة عههن خلههيط مت ههابي مههن التوقعههات التههي يريههدها المجتمههط بكافههة أطيافههه مههن خههريو التعلههيم العههام، وبالتههالي 
سههيتودنا الههالحات خههار  التربيههة والتعلههيم ككليههات التربيههة وغيرههها، لكههن المههدخل الههد  نههرا  هههو ااتجهها  الههد  

ة بنهها  ههد  العمليههات وفههق المجههاات التربويههة، لكههن ا التربويهة ويطورههها، مههن خههالل إعههاد العمليدداتيهتحكم فههي 
يمنط دلي من تطوير وتأهيهل المهدخالت التربويهة وتهدريبهم لتيهام بههد  العمليهات، أمها المكهان وااتجها  فنهرو أن 
التطوير ابد أن يتجه بلهورة هرميهة مهن اهسه ل إله  اهعله  تتسهط قاعدتهه فهي المدرسهة وترت هط إله  المديريهة 

 خالل المرحلة التادمة. فالمكتر،
ونحر أن ن هير إله  أن بتيهة المهداخل يمكهن أن تسهاهم فيهها منةمهات المجتمهط والمهانحين مهن خهالل تبنهي 
الهههر و وااقتراحهههات واهفكهههار والضهههغوط علههه  المعنيهههين فهههي الهههتحكم بالمهههدخالت والمخرجهههات ومسهههاعدتهم فهههي 

 تمويل ورفد ألحار الترار لتبنيها.
 :الفجوة االستراتيجية

أةهههرت الدراسههة ال جههوة ااسههتراتيجية التههي يمكههن اسههتنباطها مههن خههالل مجمههل النتههائو وهههي: أن عمليههات 
باامكانهات وبتهدرات مهدخالت العمليهة التعليميهة،  8التريبة والتعليم في محافةة حضرموت متأثرة إله  حهد كبيهر

نة وسرعات مت اوتة، انعكست بهدورها وبسبر هدا التأثر ف ن هد  العمليات في المحافةة تسير باتجاهات متباي
 عل  الوضط التربو  ومخرجاته.

 الرؤية االستراتيجية:

                                                           
 ال يغفل هنا التأثر بالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي، كما أشرنا، لكننا هنا بصدد تحديد أدق بناء على إمكانات التدخل 8
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خهههالل ههههد  ال جهههوة ااسهههتراتيجية نهههرو أن تتجهههه الر يهههة ااسهههتراتيجية إلههه : تطهههوير العمليهههات التربويهههة ومهههن 
وأثرها بلورة مستتلة،  والتعليمية في الم سسة التعليمية ، للولول إل  فاعليتها بلورة مرك ة ، وقيات أدا ها

 من خالل تمكينها ودعمها بتوفير اامكانات ، وتأهيل المدخالت.
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 جد= قليل( )األهمية أ= عال، ب=متوسط، األنشطة االستراتيجية:
 المشروع م البرنامج م

 المستهدف
 المدارس -اإلدارات  -المكاتب

-ب -درجة األهمية)أ
 جـ(

 مالحظات

1 
ة تأهيل الوظائف التربوي

 األساسية

  أ القيادات التربوية في المكاتب واإلدارات 1القيادة التربوية  1

  ب القيادات التربوية في المدارس 6القيادة التربوية  6

  أ الموجهون اإلشراف التربوي 3

 يتضمن التعلم النشط ج المعلمون المعلم التربوي )االستراتيجيات( 1

  ب  ات(المعلم التربوي )المهار 5

  أ الموجهون -المعلمون  تقويم التحصيل العلمي للطلبة 2

  ج الطلبة طالب العلم 7

6 
تأهيل الوظائف التربوية 

 المساندة

  أ مختص الخدمة االجتماعية الخدمة االجتماعية 1

  أ مختص االنشطة المدرسية األنشطة المدرسية 6

  ب ةمختص الصحة المدرسي الصحة المدرسية 3

  ب مختص مصادر التعليم والتعلم مصادر التعليم والتعلم 1

 البرامج النوعية المدرسية 5

مختصي البرامج النوعية، يمكن تنفيذه على شكل 
 ورش نظرا لتعدد البرامج

 ج

 –الموهوبين  –هي برامج ) القيم 
الفنية  -مهارات الحياة  –المتفوقين 

 التربية –الموسيقى  –الرياضة  –
 المهنية(

 المهارات التربوية 3

  أ كل العاملين حسب االحتيا  المجاالت والمؤشرات التربوية 1

  أ كل العاملين حسب االحتيا  التخطيط االستراتيجي والتشغيلي 6

  ج كل العاملين حسب االحتيا  المتابعة والتقويم 3

  ج تيا كل العاملين حسب االح حل المشكالت واتخاذ القرارات 1

  ج كل العاملين حسب االحتيا  اإلدارة المالية المؤسسية 5

  أ كل العاملين حسب االحتيا  التنمية المهنية 2

 التطوير والجودة 1
  أ كل العاملين في الجهات ثقافة الجودة والتطوير المدرسي 1

  ب العاملون المعنيون بالتطوير المدرسي في الجهات التقويم الذاتي 6

 تأهيل المبنى التربوي 5
  ب المدارس المفتقرة إلى مباني أو مرافق –اإلدارات المبنى التربوي 1

  بالمدارس التي هي بحاجة  –المديريات  –المكاتب  ترميم المبنى التربوي وصيانته 6
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 المشروع م البرنامج م
 المستهدف

 المدارس -اإلدارات  -المكاتب
-ب -درجة األهمية)أ
 جـ(

 مالحظات

 إلى ترميم

  أ المدراس ، وفق االحتيا  –اإلدارات  –المكاتب  التجهيزات التربوية 3

 يهتم بالتشجير والطالء وغيره ج المدرسة حسب االحتيا  –اإلدارات  –المكاتب  البيئة الجذابة 1

  ب المدارس -اإلدارات  –المكاتب  تأهيل البيئة االلكترونية 5 

 المشاركة المجتمعية 2
  ج األسرة المستفيدة من المدرسة دليل األسرة التربوي 1

  ب جالس اآلباء واألمهاتم مجالس اآلباء واألمهات 6

 التعليم والتحفيز 7
  أ المؤسسات التربوية –العناصر التربوية  الجائزة التربوية  1

  ب الوظائف التعليمية المنح التعليمية 6

   أخرى 8
يمكن إضافة مشاريع أخرى بحسب   

   نتائج الدراسة.
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 ر المتوقعةإجراءات ما بعد الدراسة ومعالجة المخاطخامسا: 

 
 : إجرا ات ما بعد الدراسة- 

 أوسط نطاق ولجميط المختلين  والمهتمين بالمجال التربو  التعليمي.تعميم الدراسة عل   .0
 تغدية راجعة من الجهات المعنية  حول الدراسة. الحلول عل  .5
 المانحين . تلني  مخرجات الدراسة وفتا لسياسات التمويل لدو .0
 . تضم المعنيين بالمجال التعليمي مخرجات الدراسةمتابعة وحدة تنسيق و ت كيل  .7
 وضط خطة استراتيجية م منة لت عيل البرامو والم اريط التي اقترحتها الدراسة. .2
 البحث عن ملادر تمويل لتن يد الخطة ااستراتيجية وما ينبثق عنها من خطط. .6
 تحديد الجهات الم رفة عل  تن يد الم اريط من دو  ألحار المللحة. .4
 تمام بالكي  في تن يد الم اريط وتطبيق معايير الجودة وم  راتها.ااه .2

 
 أهم المخاطر التي قد تواجه الراسة ونتائجها:

 .إهمال الدراسة والنتائو التي توللت إليها -
 .المضطرر في البلد الد  قد ي د  إل  عرقة الوفا  بمتطلبات الدراسة وااقتلاد  الوضط السياسي -
لتائمة والتي قد ت د  إل  ضع  في تن يد البرامو والم اريط التي اقترحتها ضع  البينة التحتية ا -

 الدراسة.
 ااجرا ات الروتينية بين المانح ومكاتر التربية والتي قد تعرقل أو ت خر تن يد البرامو والم اريط. -
 اللعوبة في تحديد اهولويات بالنسبة للبرامو والم اريط عل  مستوو المديرية والمدرسة. -
 غيير التيادات التربوية في المكاتر.ت -

 
 المعالجات التي ينبغي األخذ بها للحد من المخاطر:

 متابعة الدراسة ونتائجها ومخرجاتها بلورة دورية للحد من إهمالها. -
لمحافةة بااستناد إل  اتوقيط مدكرة ت اهم مط السلطة المحلية لدعم مبادرة تطوير التعليم في  -

 نتائو الدراسة.
 د في حث السلطة المحلية إل  تبني برامو وم اريط الدراسة.ااسرا -
 ااست ادة من ال رص المتاحة حاليا لتن يد برامو وم اريط الدراسة ولو بلورة مج أة. -
تن يد المسوحات الميدانية لمعرفة ااحتيا  ال علي في المديرية والمدرسة. -



112 
 

112 
 

131  

 
 

 

112 
 

 9عملهمئج الدراسة وتوصياتها، حسب جهات كشف بأسماء المشاركين في الورشة اإلثرائية الخاصة بنتا

 حضرموت. -المكال  –م 3102/ 32/4والمنفذة بتاريخ 

 الجهة الصفة االسم م

 مكتب الرتبية والتعليم م/ املكال نائب مدير  صربي سامل بارمادة 1

 مكتب وزارة الرتبية بالساحل  رئيس شعبة التدريب والتأهيل  علوي امحد احلامد 6

 مكتب الرتبية والتعليم م/ املكال رئيس قسم التدريب والتأهيل / املكال برك الشنيين  حسن سعيد 3

 مكتب وزارة الرتبية والتعليم بالساحل  مدير دائرة االنشطة املدرسية  عمر علي باحاج  1

 مكتب وزارة الرتبية والتعليم بالساحل  رئيس شعبة املناهج والتوجيه  صربي حممد باجعالة  5

2 
ميان عبداجمليد عبداحلسني ا

 بانانة

رئيس قسم تعليم الفتاة ومشاركة 

 اجملتمع 

 مكتب وزارة الرتبية بالساحل 

 مكتب الرتبية باحملافظة رئيسة قسم التاهيل  امال امحد عوض بن جوهر  7

 مكتب الرتبية والتعليم باحملافظة مدير ادارة اجلودة واالعتماد  وليد امحد باعباد 8

 مكتب الرتبية والتعليم باحملافظة مدير ادارة الوسائل التعليمية  عبدالاله باعباد سامي  9

 مكتب وزارة الرتبية بالساحل  مدير التدريب والتأهيل  أنور فرج عبدالدائم 11

 مكتب الرتبية والتعليم م/ املكال مدير االحصاء والتخطيط خالد عبداهلل باصريح 11

 التخطيط والتعاون الدوليمكتب وزارة  ر عام مدي عمر سامل االشولي  16

 جامعة حضرموت عميدة كليةالبنات أ.د. جناة امحد بوسبعة  13

 نائب عميد  د. عبداهلل عبيد بامؤمن 11
جامعة القران الكريم والعلوم 

 اإلسالمية  

 جامعة العلوم والتكنولوجيا  مدير  علوي سقاف العيدروس  15

 مؤسسة مواهب  مدير االعالم والعالقات عبداهلل مجعان ديان 12

 مؤسسة العون للتنمية أخصائي التعليم العام سامل أمحد محده 17

 مكتب وزارة الرتبية بالوادي مدير ادارة التدريب والتأهيل حمسن حسن علي الكثريي 18

 ديمكتب وزارة الرتبية بالوا مدير ادارة االنشطة املدرسية علي حممد علوي العيدروس 19

 مكتب وزارة الرتبية بالوادي مدير ادارة االحصاء بالوادي علي حمفوظ سامل جوبان 61

                                                           
 قع كشوف الحضور وليس هناك أي اعتبار للترتيب، مع التقدير لكل مشارك.تم ترتيب األسماء من وا 9
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 الجهة الصفة االسم م

 مكتب وزارة الرتبية بالوادي مدير ادارة اجلودة بالوادي امحد حممد حدجيان 61

منري صاحل عبدالرمحن  66

 اجلنيد
 ارة الرتبية بالواديمكتب وز رئيس املكتب الفين ملادة اللغة العربية 

63 
 خالد سعيد حممد باغوث

رئيس قسم التدريب والتأهيل بادارة الرتبية والتعليم 

 ورئيس فريق اجلودة
 ادارة الرتبية والتعليم بالوادي

61 
 مدير عام عبداهلل عبيد بن نصر

التخطيط والتعاون مكتب وزارة 

 الدولي

 جامعة حضرموت ةعميد كلية الرتبي د. عبدالقادر عوض باجبري 65

62 
 وكيل جامعة القران د. عبداهلل أمحد باعثمان

جامعة القران الكريم والعلوم 

 اإلسالمية  

 مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن مدير مؤسسة امحد يسلم بلفخر 67

 منظمة الباحث عضو اهليئة االدارية د. حسن باسواد 68

 مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن ةمدير ادارة الربامج التعليمي خالد امحد محيد 69

 مؤسسة العون للتنمية  مدير تنفيذي  عبدالاله عبدالقادر بن عثمان  31

 مؤسسة صلة للتنمية مدير تنفيذي  علي حسن بامشاخ 31

 مؤسسة طيبة للتنمية مشرف مكتيب عدن وحضرموت  صاحل عمر باناعمة  36

  مستشار الدراسة خمتار محود احلمادي 33

  منسق الدراسة  دي امحد باجبري ها 31

 مؤسسة طيبة للتنمية مدير املكتب  امحد صاحل حدجيان  35

 مؤسسة طيبة للتنمية حماسب املكتب  سامل عبيد مؤمن  32

 مؤسسة طيبة للتنمية منسق الربامج واملشاريع  ابراهيم مربوك التمور  37

 لتنميةمؤسسة طيبة ل سكرتري املكتب  عبداهلل حممد غزي  38

 مؤسسة طيبة للتنمية مشرتيات املكتب  صالح حممد بامهري  39

 مؤسسة طيبة للتنمية خدمات عمر صاحل باهادي 11
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