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تقديــــــــم 

يحظى املستقبل مبساحة مهمة في الفكر التربوي منذ أن عرفت البشرية طريقها إلى التربية والتعليم، حتى أضحت 
هذه الكلمة اآلن »املس���تقبل« تس���يطر على الفكر التربوي املعاصر، وذلك بحكم ما تقوم به التربية من وظائف اإلعداد 

للمستقبل والتهيئة للتعامل مع مستجداته املتسارعة، والتعايش مع متغيراته املتعددة.
وإذا كان الفكر التربوي في املس���تقبل يبدو اآلن أنه يش���غل التربية بصورة لم حتدث من ذي قبل، إال أن املتأمل 
في جوانب التربية اإلس���المية وميادينها يتيقن أن العمل من أجل املس���تقبل ميثل جوهرًا من جواهر التربية اإلسالمية، 
فالتفكير في املستقبل لديها ليس رجمًا بالغيب، بل هو استشراف مبكر ملا يجب أن يكون عليه عمل املسلم وسلوكه اليوم 
من أجل الغد، وأن نعمل لآلخرة كأننا منوت غدًا، كما يحثنا على أال نفقد األمل في املس���تقبل األفضل حتى وإن رأينا 
أهوال الساعة، فنحن مدعوون إلى أن نغرس اخلير ونحسن السلوك، ولعل التوجيه احلكيم هو ما يدفعنا إلى أن نحسن 
واقع التربية إذا أردنا أن نحس���ن صورة املستقبل، فالتربية هي األس���اس في تنشئة األجيال وإعدادها لهذا املستقبل 

الذي نريده، والذي تتحدد صورته اليوم من معطيات الواقع وطموحاتنا في غد أفضل.
وملا كانت املدرسة هي املؤسسة التي يستند إليها املجتمع �� بصورة أساسية �� في تربية أبنائه وإعدادهم للمستقبل، 
فما أحرانا أن نفكر بجدية في مدرسة املستقبل، وكيف يجب أن تكون، وأن يتم ذلك في ضوء رؤية استراتيجية واضحة 
املعالم في فلسفتها وسياساتها، ويتوافر لها من املرونة ما يسمح بأن تتحقق أهداف املدرسة بدرجة أفضل من الكفاية 
والفعالية واإلتقان، سعيًا لتحقيق أهداف املجتمع الذي عهد إليها بتربية أبنائه.  كما يجب التفكير في مدرسة املستقبل 
وف���ق آلية دائمة للتطوير والتحس���ني تتجاوب مع طبيعة املس���تقبل وما يحمله من معطيات جديدة ف���ي العلوم والتقانة 
والثقافة، ويجب أن يضع له من اآلليات ما ال يعرف الس���كون إال فيما يتعلق بالثوابت العقيدية والشرعية التي نعتز بأن 

الله ارتضاها لنا.
وانطالقًا من أهداف مكتب التربية العربي لدول اخلليج، وامتدادًا جلهوده في استش���راف مس���تقبل التربية، يجيء 
هذا العمل في صورته اجلديدة والذي يس���عدني تقدميه لس���احة التربية والتعليم، وبخاصة للمهتمني مبدرسة املستقبل، 
وهو ميثل سلس���لة متكاملة حوله���ا. تنطلق من القيادة التربوية والتخطيط االس���تراتيجي لتصل إلى التنمية املهنية في 
املدرسة لتحسني العمل فيها، ثم تصل السلسلة إلى الطالب الذي هو محور العملية التعليمية وهو املستفيد املباشر من 

كافة اجلهود التي تبذلها املدرسة وما يقدمه من أجلها القائمون على العملية التعليمية.
وتأتي الطبعة الثانية التي يس����عدنا تقدميها للمهتمني مبدرسة املس����تقبل، واستجابة حلاجة امليدان، ورغبة من 

املكتب في تطوير هذا العمل وإعادة نشره بأفكار جديدة.
 وفي اخلتام يس����عدني أن أتقدم بوافر الش����كر لسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد احلر على ما بذله من جهد 
لتحقيق رغبة املكتب، كما أش����كر سعادة األستاذ الدكتور أحمد عمر الروبي، الذي شاركه في إجناز هذه السلسلة، 
وأرجو أن يكون في هذا العمل ما يثري املكتبة العربية، وأن تس����تفيد منه س����احة العمل التربوي املشترك في الدول 

األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج.

والله املوفق.. وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

)طـ(
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مقدمـــــــة

ميثل التقومي التربوي محورًا أساس���يًا في نظام التعليم، وإذا كانت املدرسة هي الوحدة األساسية في هذا النظام 
فإن تقوميها ميثل ضرورة ال غنى عنها للحكم على أدائها، ومن ثم إمكانية تصحيح مسارها كي حتقق أهدافها بأعلى 

درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية.
ومن املعروف في نظم التعليم العربية أن تقومي أداء املدرسة يتركز بصفة أساسية على أداء الطالب في االمتحانات 
التقليدية، إلى جانب تقومي بعض العناصر اإلدارية اجلزئية بأس���اليب بعيدة عن فكرة التقومي الش���امل في إطار خطة 

محددة للتقومي، أو استخدام أدوات علمية للقياس ميكن أن تعطي في النهاية صورة شاملة ودقيقة ألداء املدرسة.
وم���ن ه���ذا املنطلق تأتي فكرة وأهمية هذا الدليل، الذي يهدف إلى االنتقال من االهتمام بالتقومي اجلزئي التقليدي 
للمدرسة إلى االهتمام بالتقومي الشامل الذي يرتكز على وجهة نظر الطالب، ويتناول املدرسة بكل عناصرها ومكوناتها، 
من منطلق أن تقومي بعض عناصر املدرس���ة ال يؤدي إلى معرفة الصورة املتكاملة لألداء املدرس���ي، وبالتالي عدم القدرة 

على اتخاذ القرارات الصحيحة إلصالحها وتطويرها بصورة شاملة.
من ناحية أخرى،  وفي إطار مفهوم التقومي الشامل للمدرسة، فإن تطبيق هذا املفهوم يتطلب مجموعة من األدوات 
واألس���اليب العلمية إلجراء عملية التقومي وهو ما يس���تهدفه هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من أدوات التقومي تتناول 
أهم اجلوانب التربوية واإلدارية والفنية باملدرسة، والتي متكن اإلدارة املدرسية من إجراء تقومي شامل للمدرسة بجهودها 

الذاتية.
كما يستهدف هذا الدليل أيضًا إعطاء الطالب دورًا أساسيًا في عملية التقومي باعتبار الطالب هو صاحب املصلحة 
األول في املدرس���ة، واملس���تهدف األساسي جلميع اجلهود على كافة املستويات في النظام التعليمي، ومن الصعب قبول 
عدم مشاركته في تقومي هذه اجلهود، ومعرفة إداركه احلقيقي لها، ومن ثم التوصل إلى كثير من األمور التي تتم داخل 
املدرسة، والتي يصعب التوصل إليها وتقوميها إال من خالل الطالب، وهو املدخل الذي يتبناه هذا الدليل، إدراكًا ألهمية 

مشاركة الطالب مشاركة حقيقية وفاعلة في تقومي ما يدور داخل جدران املدرسة.
م���ن جهة أخ���رى روعي في تصميم أدوات التقومي التي يتضمنها هذا الدليل البس���اطة ف���ي التطبيق وفي حتليل 
واس���تخالص نتائجها دون مش���كالت أو عقبات، ولكن في النهاية يظل وعي إدارة املدرس���ة وإدراكها ألهمية مشاركة 
الطالب في تقومي مدرسته، وما ميكن أن يؤدي إليه هذا التقومي من نتائج مهمة تساعد اإلدارة املدرسية في الوقوف على 

السلبيات واإليجابيات هو العامل احلاسم في استخدام هذه األدوات.
 كما مت تصميم هذه األدوات لالس���تخدام في املرحلتني املتوس���طة والثانوية باعتبار طالب هاتني املرحلتني أكثر 
نضجًا وقدرة على التقومي املوضوعي باس���تخدام هذه األدوات، ونأمل أن نواصل في املس���تقبل بإذن الله إعداد أدوات 

املرحلة االبتدائية حتى تكتمل الفائدة.
من ناحية أخرى إذا كانت هذه األدوات مخصصة لتقومي املدرس���ة، إال أنه ميكن اس���تخدامها في مجاالت أخرى 
كالبحث العلمي، والتطوير التربوي، وتوجيه املعلمني والطالب إلى غير ذلك من مجاالت ميكن االس���تفادة فيها من هذه 

األدوات.
كم���ا نأمل من العاملني في مجال التربية، واملهتمني بالتقومي الترب���وي موافاتنا مبالحظاتهم ووجهات نظرهم على 
النموذج املرفق في نهاية هذا الدليل، والتي س���وف تس���اعد بال شك في تطوير هذا العمل في املستقبل بإذن الله وتالفي 

سلبياته، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى.
وأخيرًا ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر اجلزيل...

وعلى الله قصد السبيل.

املؤلفان
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مدخل تقويم المدرسة كما يدركها الطالب

1.1  تقويم المدرسة كما يدركها الطالب
يرتكز هذا املدخل لتقومي املدرسة على أن إدراك الطالب ملدرسته، بكافة مكوناتها وعناصرها وتفاعالتها يختلف 
عن إدراك اآلخرين من غير الطالب، حيث يتأثر إدراكه لهذه العناصر واملكونات بحاجاته ودوافعه وتوقعاته من املدرسة، 
وتصوراته ملا ينبغي أن تكون عليه، وموقفه العام منها، وإدراكه الدقيق لكل إيجابياتها وسلبياتها. وهي عوامل ال تتوافر 
ألي مقوم آخر، وتؤدي إلى اختالف احلكم والتقدير بينه وبني الطالب حيث يعتمد املقوم اآلخر في تقوميه وإصدار 
أحكامه على معايير فنية معينة قد تكون ضرورية  ومهمة، لكن نتائج عملية التقومي تظل ناقصة في غياب تقومي الطالب 
ملدرسته وكيفية إدراكه لها، وتفسيره ملا يدور في داخلها، فهذا اإلدراك يظل العامل األساسي في توجيه سلوكه نحوها 

سلبًا أو إيجابًا، كما تظل لهذا اإلدراك مصداقية كبيرة في عملية التقومي.
ولهذا يرى كثير من الباحثني في مجال التقومي أهمية أن ترتكز عملية التقومي على آراء الطالب، أو أن يشاركوا فيها 
على أقل تقدير، وقد صممت بعض مناذج للتقومي تتبنى هذا املوقف مثل مناذج بالك وجيزر ومناذج شاير وستيك )1(، 
وأيضًا مناذج األدوات التي تستخدم على نطاق واسع في بعض اجلامعات األجنبية لتقومي األساتذة من قبل الطالب، 
حيث يتم حتليل نتائجها للحكم على كفاءة األساتذة، وتقوم فكرة هذه األدوات على أن املعلومات التي مصدرها الطالب 
متتاز بدقتها وصدقها بسبب الصلة املستمرة باألستاذ ومعرفتهم القوية به )2( ويتبنى الدليل احلالي هذا املنحى، كما 

صممت جميع أدوات التقومي التي يشملها هذا الدليل على هذا األساس.

1.2  مجاالت تقويم المدرسة كما يدركها الطالب
يشمل هذا التقومي سبعة مجاالت للعمل واألداء املدرسي ميكن من خاللها رسم صورة شاملة ملستوى أداء املدرسة، 

وحتديد نقاط القوة والضعف فيها، وتتمثل هذه املجاالت فيما يلي:
1 �� اإلدارة املدرسية.

2 �� املبنى املدرسي ومرافقه وجتهيزاته.
3 �� سلوك وكفاءة املعلمني.
4 �� عملية التعليم والتعلم.

5 �� سلوك واجتاهات الطالب نحو املدرسة.
6 �� األنشطة املدرسية.
7 �� اخلدمات الطالبية.

ويتضمن كل مجال من هذه املجاالت املتغيرات الفرعية املستهدف قياسها وتقوميها، والتي تتمثل فيما يلي:

أواًل: مجال اإلدارة المدرسية ويشمل:
1 �� سلوك وكفاءة مدير املدرسة.

2 �� سلوك وكفاءة الهيئة اإلدارية باملدرسة.

 

)1( الصانع، محمد عبدالله وآخرون )1981م(، وآخرون، تقومي البرامج التربوية في الوطن العربي، الكويت: املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج.
)2( الدوسري، إبراهيم مبارك )2000م(، اإلطار املرجعي للتقومي التربوي �� الطبعة الثانية �� الرياض: مكتب التربية العربي لدول اخلليج.



�

 ثانيًا مجال المبنى المدرسي  ويشمل:
1 �� موقع املدرسة.

2 �� مرافق املدرسة.
3 �� جتهيزات املدرسة.

4 �� نظافة وجمال املدرسة.
5 ��� احتياطات األمن والسالمة باملدرسة.

ثالثًا: مجال المعلم ويشمل:
1 �� سلوك املعلم.

2 �� كفاءة املعلم في التدريس.

رابعًا: مجال عملية التعليم والتعلم ويشمل:
1 �� املواد الدراسية.
2 �� الكتب املدرسية.

3 �� الواجبات املدرسية.
4 �� أسئلة االمتحانات.
5 ��  نظام االمتحانات.
6 �� استخدام املكتبة.

7 �� االجتاه نحو القراءة احلرة.
8 �� االجتاه نحو عملية التعليم والتعلم باملدرسة.

خامسًا: مجال سلوك الطالب واتجاهاتهم نحو المدرسة ويشمل:
1 �� انضباط الطالب أثناء الدرس.
2 �� النظام واالنضباط املدرسي.

3 �� سلوك التدخني وتعاطي املخدرات بني الطالب.
4 �� اجتاهات الطالب نحو املدرسة.

5 �� صورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب.

سادسًا: مجال األنشطة المدرسية:
1 �� األنشطة الدينية والثقافية.

2 �� األنشطة الرياضية.
3 �� األنشطة الفنية.

4 �� األنشطة العلمية.
5 �� األنشطة االجتماعية.

6 �� مدى كفاية األنشطة باملدرسة.
7 �� األوقات املناسبة ملمارسة األنشطة.
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سابعًا: مجال الخدمات الطالبية:
1 �� اخلدمات الطالبية التربوية واالجتماعية والنفسية والصحية.

2 �� مدى كفاية اخلدمات الطالبية.
3 �� مدى  مناسبة اخلدمات الطالبية.

1.3   أدوات تقويم المدرسة كما يدركها الطالب:
لقياس وتقومي املجاالت السابقة مت تصميم وبناء عشرين أداة متنوعة جلمع البيانات من الطالب وتتمثل فيما يلي:

1 �� مقياس آراء الطالب في مدير املدرسة.
2 ��  مقياس آراء الطالب في الهيئة اإلدارية باملدرسة. 

3 ��  مقياس آراء الطالب في املبنى املدرسي.
4 �� مقياس آراء الطالب في السلوك التربوي للمعلم.

5 �� مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس.
6 �� مقياس آراء الطالب في مادة دراسية.
7 �� مقياس آراء الطالب في كتاب مدرسي.

8 �� استبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية.
9 �� مقياس آراء الطالب في أسئلة االمتحانات.
10 �� مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات.

11 ��  استبانة استخدام الطالب للمكتبة املدرسية.
12 �� مقياس اجتاهات الطالب نحو القراءة احلرة.

13 �� بطاقة مقابلة عن اجتاهات الطالب نحو عملية التعليم والتعلم باملدرسة.
14 �� مقياس انضباط الطالب أثناء الدرس.

15 �� بطاقة مقابلة عن النظام واالنضباط باملدرسة.
16 �� بطاقة مقابلة عن سلوك التدخني وتعاطي املخدرات بني الطالب.

17 �� مقياس اجتاهات الطالب نحو املدرسة.
18 �� بطاقة مقابلة عن صورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب.

19 �� استبانة آراء الطالب في األنشطة املدرسية.

20 �� استبانة آراء الطالب في اخلدمات الطالبية.

1.4   خطة وإجراءات بناء األدوات:
مت تصميم وبناء األدوات في إطار اخلطة واإلجراءات اآلتية:

1 ����� حتديد الهدف من إعداد هذه األدوات، وال���ذي يتمثل في توفير أدوات علمية لقياس وتقومي اجلوانب املختلفة 
للعمل واألداء املدرس���ي من وجهة نظر الطالب، وأن تتميز هذه األدوات بس���هولة اس���تخدامها واستخالص 
نتائجها، مما ميكن اإلدارة املدرس���ية من تقومي املدرس���ة تقوميًا ذاتيًا في أي وقت تراه، س���عيًا إلى حتديد 
مواطن القوة والضعف في املدرس���ة، والعمل على تطويرها ومحاولة الوصول بها إلى أعلى درجة ممكنة من 

الكفاءة.
2 �� االطالع على األدبيات التي تناولت مجاالت العمل واألداء املدرسي، وحتديد أهم هذه املجاالت وأهم العناصر 

التي تشكل كل مجال، واالستفادة منها في حتديد محتوى األدوات.
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3 �� االطالع على مناذج من األعمال املماثلة في هذا املجال ودراستها وحتليلها ومحاولة االستفادة منها في إعداد 
األدوات احلالية، ومن أهم النماذج التي مت االطالع عليها ما يلي:

- دليل جمع املعلومات لتحس���ني املدرس���ة، الذي قام بإعداده بيريس���فورد عام 1998م، ويستخدم في تقومي 
خمسة مجاالت للعمل واألداء املدرسي )1(. 

- دليل التقومي الشامل للمدرسة في الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج، الذي قام بإعداده 
عام 2000 م املركز العربي للبحوث التربوية، ويتناول خمسة مجاالت للعمل واألداء املدرسي )2(.

- مش���روع تقومي األداء املدرسي، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم بدولة قطر عام 2001م، ويتناول عشرة 
مجاالت للعمل واألداء املدرسي )3(.

- مناذج من األدوات املستخدمة في بعض نظم التعليم العربية لتقومي كفاءة العاملني باملدرسة.

4 �� اس���تخالص أهم مجاالت العمل واألداء املدرس���ي، وأهم عناصر ومكونات كل مجال واالستفادة منها في بناء 
األدوات وحتقيق صدق محتوى كل أداة.

5 �� حتديد نوعية األداة أو األدوات املناسبة لكل مجال.
6 ����� صياغة األس���ئلة أو العبارات التي متثل كل مجال من املج���االت متثياًل دقيقًا وكافيًا، وإعداد الصورة األولية 

من األداة.
7 ����� ع���رض الصورة األولية م���ن كل أداة على بعض اخلبراء ف���ي التربية والقياس والتق���ومي التربوي للتأكد من 
صالحي���ة األداة بوج���ه عام، والتحقق من الصدق الظاهري، وصدق احملت���وى لألداة وتعديلها في ضوء آراء 

هؤالء اخلبراء.

1.5   صدق األدوات:
يتمث���ل صدق األدوات احلالية ف���ي مدى متثيل العناصر التي تتضمنها كل أداة للمحتوى الذي تس���تهدف األداة 

قياسه، أو ما يسمى بصدق احملتوى، وقد مت حتقيق هذا الصدق جلميع األدوات من خالل اإلجراءات اآلتية:
1 �� حتليل محتوى األدبيات التي تناولت املجاالت املختلفة للعمل واألداء املدرس���ي، واس���تخالص أهم العناصر 

واملكونات التي متثل كل مجال.
2 ����� حتليل مناذج األدوات املس���تخدمة ف���ي جمع املعلومات في مش���روعات أو أدلة تقومي األداء املدرس���ي، أو 
تلك املس���تخدمة لتقومي كفاءة العاملني باملدرس���ة في بعض نظم التعليم العربية، واس���تخالص أهم العناصر 

واملكونات التي تتضمنها.
3 ��� إعداد قائمة مستقلة لكل أداة تشمل توصيفًا للجوانب والعناصر املستهدف قياسها باستخدام األداة.

4 �� صياغة األسئلة أو الفقرات التي متثل هذه اجلوانب والعناصر بشكل جيد وكاف، وإعداد الصورة األولية من 
األداة ثم تعديلها في ضوء آراء اخلبراء.

(1) Beresford. j. (1998), Collecting information for school improvement. London: David Fulton Publishers
)2( املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج )2000( دليل التقومي الشامل للمدرسة في دول اخلليج العربية.

)3( وزارة التربية والتعليم، دولة قطر )2001( مشروع تقومي األداء املدرسي.
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1.6  الخصائص العامة لألدوات:
روعي في بناء األدوات العديد من االعتبارات املرتبطة مبحتواها، وطريقة استخدامها، واستخالص نتائجها والتي 

متثل في النهاية اخلصائص املميزة لها، وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي:
1 �� الشمول ألكبر  قدر من املتغيرات التي متثل أهمية كبيرة في احلياة املدرسية.

2 �� التنوع في األدوات  ما بني استبانات ومقاييس وبطاقات مقابلة.
3 �� اجلمع بني األسلوب الكمي واألسلوب الكيفي في القياس.
4 �� البساطة والوضوح في صياغة أسئلة أو عبارات األداة.

5 �� اإلقالل بقدر اإلمكان من األسئلة املفتوحة.
6 �� سهولة االستخدام واستخالص البيانات.

7 �� وجود معايير للتقومي ملحقة بكل أداة.

1.7   تصنيف األدوات:
تنقسم األدوات التي يتضمنها الدليل إلى ثالثة أنواع هي:

1 �� املقاييس وتتمثل في اثنى عشر مقياسًا.
2 �� االستبانات وتتمثل في أربعة استبيانات.
3 �� بطاقات املقابلة وتتمثل في أربع بطاقات.

1.8  استخدام األدوات:
تس���تخدم هذه األدوات للتقومي الشامل للمدرس���ة املتوسطة والثانوية، وهو الهدف األساسي من استخدامها، كما 
ميكن اس���تخدامها بش���كل جزئي، أي تقومي جانب أو جوانب معينة مثل تقومي كفاءة املعلم، أو الكتاب املدرس���ي، إلى 
غي���ر ذلك. كما ميكن اس���تخدامها في مجال البح���ث التربوي وأغراض أخرى متعددة. وال يتطلب اس���تخدام األدوات 

واستخالص نتائجها سوى االلتزام بالتعليمات املصاحبة لكل أداة.



القسم الثاني
تقويم اإلدارة المدرسية
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تقويم اإلدارة المدرسية
2.1  أهداف التقويم:

يهدف تقومي هذا املجال إلى ما يلي:
1 �� تقومي الكفايات الشخصية واإلدارية والتربوية ملدير املدرسة.

2 �� تقومي الكفايات الشخصية واإلدارية والتربوية للهيئة اإلدارية باملدرسة.

2.2  تقويم مدير المدرسة ومعايير التقويم:
يستخدم لتقومي مدير املدرسة »مقياس آراء الطالب في مدير املدرسة« ويتناول هذا املقياس املتغيرات اآلتية:

1 �� الكفايات الشخصية للمدير.
2 �� الكفايات التربوية للمدير.
3 �� الكفايات اإلدارية للمدير.

ولقياس هذه املتغيرات متت صياغة )40( عبارة موزعة في املقياس كما يلي:
أ �� الكفايات الشخصية ومتثلها العبارات:

.39 ،36 ،33 ،23 ،22 ،18 ،17 ،13 ،9 ،5 ،2 ،1

ب �� الكفايات التربوية ومتثلها العبارات:
.40 ،34 ،32 ،30 ،28 ،24 ،21 ،15 ،14 ،8 ،7 ،6 ،4

ج �� الكفايات اإلدارية ومتثلها العبارات:
.38 ،37 ،35 ،31 ،29 ،27 ،26 ،25 ،20 ،19 ،16 ،12 ،11 ،10،3

وتتم اإلجابة عن هذه العبارات على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:
- دائمًا                     - أحيانًا                  - نادرًا

وعلى الطالب قراءة كل عبارة ثم وضع عالمة )3( أمام العبارة في خانة الرتبة التي تتفق مع رأيه.
وللمقياس درجة كلية، وللحصول على هذه الدرجة تعطى درجات إلجابات الطالب كما يلي:

- تعطى الدرجة )3( لإلجابة )دائمًا(.
- تعطى الدرجة )2( لإلجابة )أحيانًا(.
- تعطى الدرجة )1( لإلجابة )نادرًا(.
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ومجم���وع هذه الدرجات مبثل الدرجة الكلية للمقياس، والتي تتراوح نظريًا بني )40 �� 120( درجة. وكلما اجتهت 
الدرجة لالرتفاع دّل ذلك على مدى توافر الكفايات الشخصية والتربوية واإلدارية لدى مدير املدرسة.

ولتحدي���د درج���ة توافر هذه الكفايات بدقة ميكن الرجوع إلى معايي���ر املقياس حيث مت تصنيف الدرجات احملتمل 
احلصول عليها من إجابات الطالب في ثالث فئات متثل كل منها مدى ما يتوافر في مدير املدرس���ة من كفايات، ويبني 

اجلدول التالي هذه املعايير:

جدول معايير تقومي مدير املدرسة

ولتقومي مدير املدرسة في ضوء هذه املعايير �� وبعد تطبيق املقياس على الطالب �� حتسب الدرجة الكلية للمقياس، 
ثم يحس���ب متوس���ط جميع الدرجات الكلية، وميثل هذا املتوس���ط الدرجة التي حصل عليها مدير املدرسة من إجابات 
الطالب، وبالبحث في جدول املعايير عن الفئة التي تقع فيها هذه الدرجة ميكن معرفة مدى توافر الكفايات الش���خصية 

واإلدارية والتربوية لدى هذا املدير.

وعلى س���بيل املثال إذا كان متوس���ط الدرجات الكلية التي مت احلصول عليها هو )90( درجة فإن هذه الدرجة تقع 
ف���ي جدول املعايير في الفئة من )98 �� 59( درجة، مما يعني أن هذا املدير تتوافر فيه الكفايات الش���خصية والتربوية 

واإلدارية بدرجة متوسطة.

من ناحية أخرى ميكن اس���تخدام املقي���اس في التعرف على هذه الكفايات منفصل���ة، وذلك بجمع الدرجات التي 
حصلت عليها العبارات اخلاصة بكل كفاية )واملبينة سابقا(، وميثل مجموع هذه الدرجات الدرجة الكلية للكفاية، وتتراوح 
ه���ذه الدرجة نظريًا بني )12 �� 36( درجة بالنس���بة للكفايات الش���خصية، وبني )13 �� 39( درجة بالنس���بة للكفايات 
التربوية، وبني )15 �� 45( درجة بالنس���بة للكفايات اإلدارية، ويبني اجلدول التالي املعايير التي ميكن في ضوئها تقومي 

هذه الكفايات لكل كفاية على حدة:

مدى توافر الكفاياتفئات الدرجات

بدرجة عاليةمن 120 - 99

بدرجة متوسطةمن 98 �� 59

بدرجة منخفضةمن 58 �� فأقل
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

جدول معايير تقومي الكفايات الشخصية والتربوية واإلدارية ملدير املدرسة

ولتقومي مدير املدرسة في أي كفاية من هذه الكفايات يحسب متوسط الدرجات الكلية للكفاية، وميثل هذا املتوسط 
درجة املدير في الكفاية، وبالبحث في اجلدول عن فئة الدرجات التي تقع فيها هذه الدرجات ميكن معرفة مستوى املدير 

في هذه الكفاية.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق فترة التطبيق حوالي )15( دقيقة.

2.3  تقويم الهيئة اإلدارية بالمدرسة ومعايير التقويم:
ويتم ذلك باستخدام مقياس »آراء الطالب في الهيئة اإلدارية باملدرسة« ويتناول املقياس املتغيرات اآلتية:

1 �� الكفايات الشخصية للهيئة اإلدارية باملدرسة.
2 �� الكفايات التربوية للهيئة اإلدارية باملدرسة.
3 �� الكفايات اإلدارية للهيئة اإلدارية باملدرسة.

مدى توافر الكفايةفئات الدرجاتالكفايات

الشخصية

بدرجة عاليةمن 36 - 30

بدرجة متوسطةمن 29 - 18

بدرجة منخفضةمن 17 فأقل

التربوية

بدرجة عاليةمن 39 - 32

بدرجة متوسطةمن 31 - 20

بدرجة منخفضةمن 19 فأقل

اإلدارية

بدرجة عاليةمن 45 - 37

بدرجة متوسطةمن 36 - 22

بدرجة منخفضةمن 21 فأقل
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ولقياس هذه املتغيرات متت صياغة )20( عبارة موزعة في املقياس كما يلي:

أ �� الكفايات الشخصية ومتثلها العبارات:
.18 ،17 ،9 ،6 ،1

ب �� الكفايات التربوية ومتثلها العبارات:
.20 ،19 ،11 ،10 ،3

ج �� الكفايات اإلدارية ومتثلها العبارات:
.16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2

وتتم اإلجابة عن هذه ال عبارات على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:
- دائمًا                   - أحيانًا             - نادرًا

وطريقة اإلجابة وتقدير درجات املقياس هي نفس ما ورد في مقياس مدير املدرسة.
وتت���راوح الدرج���ة الكلية للمقياس نظريًا بني )20 ����� 60( درجة، وكلما ارتفعت هذه الدرج���ة دّل ذلك على توافر 

الكفايات الشخصية واإلدارية والتربوية في الهيئة اإلدارية باملدرسة.
واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق فترة التطبيق حوالي )10( دقائق.

ولتحديد درجة توافر هذه الكفايات لدى الهيئة اإلدارية باملدرسة يتم الرجوع إلى جدول املعايير التالي:

جدول معايير تقومي الهيئة اإلدارية باملدرسة

مدى توافر الكفاياتفئات الدرجات

بدرجة عاليةمن 60 - 50

بدرجة متوسطةمن 49 - 30

بدرجة منخفضةمن 29 فأقل



مدى توافر الكفايةفئات الدرجاتالكفايات

الشخصية

بدرجة عاليةمن 15 - 13

بدرجة متوسطةمن 12 - 8

بدرجة منخفضةمن 7 فأقل

التربوية

بدرجة عاليةمن 15 - 13

بدرجة متوسطةمن 12 - 8

بدرجة منخفضةمن 7 فأقل

اإلدارية

بدرجة عاليةمن 30 - 25

بدرجة متوسطةمن 24 - 15

بدرجة منخفضةمن 14 فأقل

في إطار املعايير املبينة بهذا اجلدول ميكن معرفة مدى توافر الكفايات الش���خصية والتربوية واإلدارية لدى الهيئة 
اإلدارية باملدرسة بعد حساب الدرجات وبنفس الطريقة املتبعة في تقومي مدير املدرسة.

كما ميكن أيضًا تقومي كل كفاية من كفايات الهيئة اإلدارية بنفس الطريقة املتبعة بالنسبة ملدير املدرسة، وفي ضوء 
أرقام العبارات املبينة سابقًا، ويوضح اجلدول التالي املعايير التي يتم في ضوئها تقومي هذه الكفايات:

جدول معايير تقومي الكفايات الشخصية واإلدارية والتربوية للهيئة اإلدارية باملدرسة



القسم الثالث
أدوات تقويم اإلدارة

المدرسية



3.1 مقياس آراء الطالب في 
مدير المدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في مدير المدرسة

الطالب العزيز:                                                             احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من اإلجابة عن العبارات الواردة في الصفحات التالية هو تعّرف رأيك الشخصي في مدير 
املدرسة واإلجابة الصحيحة هي رأيك احلقيقي وإجابتك الصادقة عن هذه العبارات. واعلم أن إجاباتك 
تخضع للس���رية التامة، وإلعطائك احلرية الكاملة في إبداء رأيك ال تلتزم بكتابة اسمك، فاملهم هو إبداء 

رأيك بحرية وصدق حتى ميكن االستفادة من هذا الرأي في تطوير اإلدارة املدرسية.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا              - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:             m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج

                       m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج
النوع:                m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة 
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

من مالحظاتي ملدير املدرسة أرى أنه:
1- يحافظ على هدوئه.

2- يظهر حماسًا في العمل.

3- يحرص على النظام واالنضباط.
4- يتفهم ما نريده كطالب.

5- يتعامل باحترام.
6- يحرص على متابعة املعلمني في التدريس.

7- يتابع تقدمنا الدراسي.
8- يشجعنا على التعبير عن أفكارنا.

9- يصغي إلى وجهات النظر املختلفة.
10- يحافظ على إبراز وجوده.

11- يعمل على توفير احتياجات املدرسة.
12- يبدو على درجة كبيرة من الفهم والدراية بالعمل.

13- يحتفظ بروح الفكاهة.
14- يشجع على طرح األسئلة.

15- يتابع تنفيذ املنهج الدراسي.
16- يحرص على سالمة ونظافة املدرسة.

17- يظهر التقدير ملجهودات اآلخرين.
18- ينجح في كسب تأييد الطالب.

19- يبحث عن األفكار اجلديدة.
20- يشجع االتصال بني املدرسة وأولياء األمور.

21- يتجنب عقاب الطالب قدر اإلمكان.
22- يقدر على التأثير في اآلخرين.

23- ينظم ويحافظ على وقته ووقت اآلخرين.
24- يحرص على املشاركة في األنشطة املدرسية.

25- يوفر الدعم والتوجيه للجميع.
26- ينفذ ويتابع اخلدمات الطالبية.



نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

27- يحرص على سمعة املدرسة.
28- يتكلم بإيجابية عن الطالب.

29- يهتم بتطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية.
30- يبحث مع الطالب مشكالتهم املدرسية.

31- يشجع مشاركة أولياء األمور في أنشطة املدرسة.
32- يوفر دروس التقوية للطالب املتعثرين.

33- يلتزم باألخالق احلميدة.
34- يدفعنا إلى اجلد واالجتهاد.

35- يحرص على التنفيذ الفّعال ألعمال املدرسة.
36- يحرص على الراحة النفسية للجميع.

37- يدير االجتماعات مبهارة.
38- يحسن التصرف مع الطالب.
39- يتسامح في بعض املواقف.

40- يشجعنا على حتمل املسؤولية.

درجة الخانة

الدرجة الكلية



3.2 مقياس آراء الطالب في 
الهيئة اإلدارية بالمدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في الهيئة اإلدارية بالمدرسة

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من اإلجابة عن العبارات الواردة في الصفحات التالية تعّرف رأيك الش���خصي في الهيئة 
اإلدارية باملدرس���ة، واإلجابة الصحيحة هي رأيك احلقيقي وإجابتك الصادقة عن هذه العبارات. واعلم 
إن إجاباتك تخضع للس���رية التام���ة، وإلعطائك احلرية الكاملة في إبداء رأيك ال تلتزم بكتابة اس���مك، 
فاملهم هو إبداء رأيك بحرية وصدق حتى ميكن االس���تفادة بهذا الرأي في تطوير أعمال الهيئة اإلدارية 

مبدرستك.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا              - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة 
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

من مالحظاتي ألعضاء الهيئة اإلدارية باملدرسة أرى أنهم:
1- يتعاملون معنا باحترام.

2- يحرصون على متابعة شؤوننا املدرسية.

3- يحرصون على النظام واالنضباط باملدرسة.
4- يقدمون لنا املساعدة في الوقت املناسب.

5- يتواجدون أثناء الدوام املدرسي.
6- يظهرون حماسًا في العمل.

7- يبدون على دراية وفهم ألعمالهم.
8- يرحبون بأولياء األمور.

9- يحترمون أفكارنا ومقترحاتنا.
10- يشاركون في األنشطة املدرسية.

11- يحرصون على حل مشكالتنا.
12- يوجهوننا إلى األسلوب الصحيح في إنهاء شؤوننا اإلدارية.

13- يحرصون على توفير اخلدمات املدرسية.
14- يبدون منظمني في أعمالهم.
15- يتعاونون مع أولياء أمورنا.

16- يلتزمون بتطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية.
17- يحسنون التصرف في املواقف املختلفة.

18- يتسامحون في بعض املواقف.

19- يحرصون على سمعة املدرسة.
20- يتفهمون احتياجاتنا.

درجة الخانة

الدرجة الكلية



3.2 مقياس آراء الطالب في الهيئة 
اإلدارية بالمدرسة

القسم الرابع
تقويم المبنى 

المدرسي



مدى مالءمة المبنى المدرسيفئات الدرجات

عاليةمن 126 - 104

متوسطةمن 103 - 64

منخفضةمن 63 فأقل

تقويم المبنى المدرسي

4،1   أهداف التقويم:
1 �� تقومي مدى مالءمة موقع املدرسة.

2 �� تقومي مدى مالءمة مرافق املدرسة.
3 �� تقومي مدى مالءمة جتهيزات املدرسة.

4 �� تقومي مدى توافر النظافة واجلمال ملبنى املدرسة.
5 �� تقومي مدى توافر احتياجات األمن والسالمة باملدرسة.

4،2 تقويم المبنى ومعايير التقويم:
لتقومي اجلوانب الس���ابقة مت تصميم مقياس آراء الطالب في املبنى املدرسي، ويتكون املقياس من )42( عبارة تتم 

اإلجابة عنها على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:
- بدرجة كبيرة.

- بدرجة متوسطة.
- بدرجة قليلة.

وعلى الطالب قراءة كل عبارة ووضع عالمة )3( أمام العبارة في خانة الدرجة التي تتفق مع رأيه.
وللحص���ول عل���ى درجة املقياس تعطى الدرجة )3( عن اإلجابة )بدرجة كبي���رة(، والدرجة )2( عن اإلجابة )بدرجة 

متوسطة(، والدرجة )1( عن اإلجابة )بدرجة قليلة(  ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس.
وفي إطار هذه الدرجات تتراوح الدرجة الكلية للمقياس نظريًا بني )42 �� 126( درجة، وكلما ارتفعت هذه الدرجة 
دّل ذلك على ارتفاع درجة مالءمة املبنى املدرس���ي للوظائف التعليمية والتربوية التي تقوم بها املدرس���ة من وجهة نظر 

الطالب.
ولتقومي هذه الدرجة ميكن الرجوع إلى جدول املعايير اآلتي:

جدول معايير تقومي املبنى املدرسي

ومن اجلدول السابق، وبحساب متوسط الدرجات الكلية للمقياس، وبالبحث في اجلدول عن فئة الدرجات التي يقع 
فيها هذا املتوسط ميكن تعّرف مدى مالءمة املبنى املدرسي.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق فترة التطبيق حوالي )20( دقيقة.



القسم الخامس
أدوات تقويم المبنى 

المدرسي



1 ، 5 مقياس آراء الطالب
في المبنى المدرسي
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في المبنى المدرسي

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغ���رض م���ن اإلجابة عن العبارات الواردة في الصفحات التالية هو تعّرف رأيك في مبنى ومرافق 
وجتهي���زات مدرس���تك بكل صدق وصراحة، وهو رأي له تقديره واحترامه، وس���وف يس���هم في تطوير 

مدرستك إلى األفضل.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- بدرجة كبيرة               - بدرجة متوسطة              - بدرجة قليلة

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة 
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 قليلة متوسطةكبيرةالعبارات

1- مناسبة موقع املدرسة ملكان سكنك.
2- مناسبة موقع املدرسة في املنطقة أو احلي.

3- سهولة الطرق املوصلة إلى املدرسة.
4- أمان الطرق من السيارات حول املدرسة.

5- بعد املدرسة عن مصادر الضوضاء.
6- بعد املدرسة عن مصادر التلوث البيئي.
7- بعد مدارس البنني عن مدارس البنات.

8- بعد املدرسة عن املطاعم واملقاهي.
9- جمال التصميم املعماري للمدرسة.

10- مناسبة عدد الفصول لعدد الطالب.

11- مالءمة مبنى املدرسة لطبيعة املناخ.
12- توافر ساحات واسعة باملدرسة.
13- توافر ساحات خضراء وحدائق.

14- كفاية عدد املداخل واملخارج.
15- توافر ساحات انتظار السيارات.

16- توافر مالعب رياضية مفتوحة.
17- توافر قاعات للنشاط.

18- توافر صاالت رياضية مغلقة.
19- توافر املختبرات والورش.

20- مالءمة عدد دورات املياه لعدد الطالب.
21- توافر نظافة دورات املياه.

22- توافر الصيانة لدورات املياه.
23- نظافة مصادر مياه الشرب.

24- مالءمة ألوان املبنى املدرسي.
25- مالءمة التهوية الطبيعية.

26- صالحية املكيفات للتبريد.

27- مالءمة اإلضاءة الطبيعية.
28- مالءمة اإلضاءة الصناعية.



نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

29- مالءمة املواد املستخدمة في تكسية األرضيات.
30- توافر احتياطات األمن والسالمة.

31- مالءمة األثاث املستخدم في قاعات الدرس.
32- كفاية التجهيزات اخلاصة بقاعات الدرس.
33- كفاية التجهيزات اخلاصة بقاعات النشاط.

34- كفاية التجهيزات اخلاصة بالورش واملختبرات.
35- كفاية الكتب املوجودة باملكتبة.

36- كفاية التجهيزات اخلاصة باملالعب والصاالت املغلقة.
37- توافر أجهزة الكمبيوتر.

38- كفاية الصيانة ملبنى املدرسة.
39- توافر التجهيزات اخلاصة بالعيادة الطبية.

40- توافر النظافة باملقصف املدرسي.
41- توافر اجلانب اجلمالي باملدرسة بوجه عام.

42- مدى حرص اإلدارة املدرسية على نظافة وصيانة املدرسة.

درجة الخانة

الدرجة الكلية



القسم السادس
تقويم المعلمين 

بالمدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مدى توافر السلوك التربوي في المعلمفئات الدرجات

بدرجة عاليةمن 84 - 69

بدرجة متوسطةمن 68 - 41

بدرجة منخفضةمن 40 فأقل

تقويم المعلمين بالمدرسة

6.1   أهداف التقويم:
1 �� تقومي السلوك التربوي للمعلم.

2 �� تقومي كفاءة املعلم في التدريس.

6.2  تقويم السلوك التربوي للمعلمين ومعايير التقويم:
يتم تقومي هذا الس���لوك باس���تخدام »مقياس آراء الطالب في الس���لوك التربوي للمعلم«، وقد وضع هذا املقياس 
الستخدامه في تعّرف آراء الطالب في معلم معني، وبالتالي ميكن استخدامه في تقومي سلوك جميع املعلمني باملدرسة.

ويتكون املقياس من )28( عبارة تش���مل الس���لوكيات املفترض أن يتبعها املعلم في تعامله مع الطالب، سواء داخل 
غرفة الدراسة أو خارجها. وتتم اإلجابة عن عبارات املقياس على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:

- دائمًا                    - أحيانًا                       - نادرًا

وعلى الطالب قراءة كل عبارة ووضع عالمة )3( أمام العبارة في خانة الرتبة التي تعبر عن رأيه.
وللحصول على درجة املقياس تعطى الدرجة )3( عن اإلجابة )دائمًا(، والدرجة )2( عن اإلجابة )أحيانًا(، والدرجة 

)1( عن اإلجابة )نادرًا(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس.
وف���ي إط���ار هذه الدرجات تتراوح الدرجة الكلية للمقياس نظريًا بني )28 �� 84( درجة، وكلما ارتفعت هذه الدرجة 

دّل ذلك على توافر السلوك التربوي في املعلم.

ولتقومي هذه الدرجة بصورة دقيقة ميكن الرجوع إلى جدول املعايير اآلتي:

جدول معايير تقومي السلوك التربوي للمعلم

وبحساب متوسط الدرجات الكلية للمقياس، وبتحديد فئة الدرجات التي يقع فيها املتوسط ميكن معرفة مدى توافر 
السلوك التربوي في املعلم.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق فترة التطبيق حوالي )15( دقيقة.
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كفاءة المعلمفئات الدرجات

عاليةمن 150 - 123

متوسطةمن 122 - 73

منخفضةمن 72 فأقل

6.3  تقويم كفاءة المعلمين في التدريس ومعايير التقويم:
يت���م تقومي هذا اجلانب باس���تخدام »مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدري���س«، وقد وضع هذا املقياس 
لتعّرف آراء الطالب في تدريس أي معلم يقوم بالتدريس لهم، ويتكون املقياس من )50( عبارة تش���مل معظم الكفايات 

اخلاصة بالتدريس اجليد، وتتم اإلجابة عن العبارات على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:
- دائمًا               - أحيانًا                - نادرًا

وعلى الطالب وضع عالمة )3( أمام العبارة في خانة الرتبة التي تعبر عن رأيه.
وللحصول على الدرجة الكلية للمقياس تعطى الدرجة )3( لإلجابة )دائمًا(، والدرجة )2( لإلجابة )أحيانًا(، والدرجة 

)1( لإلجابة نادرًا، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس.
وفي إطار هذه الدرجات تتراوح الدرجة الكلية للمقياس نظريًا بني )50 �� 150( درجة، وتشير الدرجة املرتفعة إلى 

توافر الكفاءة في املعلم للتدريس. وميكن تقومي هذه الدرجة بصورة دقيقة باستخدام جدول املعايير اآلتي:

جدول معايير تقومي كفاءة املعلم في التدريس

ومن اجلدول الس���ابق وبحساب متوس���ط الدرجات ا لكلية للمقياس، وبالبحث عن فئة الدرجات التي يقع فيها هذا 
املتوسط ميكن حتديد كفاءة املعلم.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية، أو جمعية وتستغرق فترة التطبيق حوالي )20( دقيقة.



القسم السابع
أدوات تقويم المعلمين 

بالمدرسة



7.1 مقياس آراء الطالب في 
السلوك التربوي للمعلم
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في السلوك التربوي للمعلم

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغ���رض م���ن اإلجابة عن عبارات ه���ذا املقياس هو معرفة رأيك في أح���د املعلمني الذين يقومون 
بالتدريس لك باملدرسة بكل صراحة وصدق، واعلم أن إجاباتك تخضع للسرية التامة وإلعطائك احلرية 

في إبداء رأيك ميكنك عدم كتابة اسمك إذا أردت ذلك، فاملهم هو تعّرف رأيك بأمانة عن هذا املعلم.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا             - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

1- يخاطب الطالب بأسمائهم.
2- يشيع جوًا من املرح في الصف.

3- يتيح لنا فرصة احلوار واملناقشة.
4- يتجنب استخدام العبارات النابية.

5- يشجعنا على إحراز النجاح.
6- يراعي قدرتنا على التعلم.

7- ينصت لنا جيدًا.
8- يتحقق من فهمنا ملا نتعلمه.

9- يتجنب استخدام العقاب بقدر اإلمكان.
10- يشجع الطالب الضعفاء في املادة.
11- يتجنب استخدام أسلوب التحقير.

12- يستخدم أنواعًا مقبولة من العقاب إذا اضطر لذلك.
13- يتيح لنا فرصة السؤال واالستفسار.

14- يقدر الصعوبات التي تواجهنا في التعلم.
15- يوجهنا إلى السلوك احلسن.
16- يتعامل معنا بهدوء واتزان.

17- يعطينا الفرصة للتفكير في أي أمر من األمور.
18- يتعامل معنا بروح طيبة.
19- يبث الطمأنينة في قلوبنا.

20- يشجعنا على العالقات الطيبة بيننا.
21- ال يتردد في مساعدتنا في أي أمر من األمور.

22- يتوخى الصراحة في مناقشة أمورنا.
23- يشجعنا على احترام اآلخرين.

24- يوضح لنا نقاط ضعفنا.
25- يشجعنا على احترام املدرسة والنظام.

26- يضحي بالكثير من وقته من أجلنا.
27- يعطينا املثل والقدوة الصاحلة.

28- يشيع في نفوسنا التفاؤل.
درجة الخانة

الدرجة الكلية



2 ، 7 مقياس آراء الطالب في 
كفاءة معلم في التدريس
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من اإلجابة عن عبارات هذا املقياس هو تعّرف رأيك بدقة وأمانة في تدريس أحد املعلمني 
الذي���ن يقومون بالتدريس لك باملدرس���ة. واعلم أن إجاباتك تخضع للس���رية التام���ة. وإلعطائك احلرية 
ف���ي إبداء رأيك بصراحة ميكنك عدم كتابة اس���مك إذا أردت ذل���ك. فاملهم هو تعّرف رأيك بكل صراحة 

وصدق.
 

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا             - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

1- يتكلم بأسلوب واضح ومفهوم.
2- يوضح لنا أهداف وخطوات الدرس.

3- يثير انتباهنا في بداية الدرس.
4- يحفزنا بطريقة مشوقة لالستماع للدرس.

5- يقوم مبراجعة ما سبق تدريسه.
6- يتخاطب مع جميع الطالب.

7- يحاول التبسيط في شرح الدرس.
8- يشرح الدرس بطريقة مشوقة.

9- يشرح الدرس بتتابع يساعدنا على الفهم.
10- يتيح لنا فرصة املناقشة لفهم الدرس.

11- يركز على النقاط األساسية في الدرس.
12- يتيح لنا وقتًا للتفكير واالستيعاب.

13- يتجنب استخدام العبارات الغامضة.
14- يعطي أمثلة توضح الدرس.

15- ال يتعجل أثناء شرح الدرس.
16- يحرص على النظام في الصف.

17- يكثر من األسئلة ليتأكد من فهمنا للدرس.
18- يستخدم النوادر والقصص أثناء الدرس.

19- يتنقل في أرجاء الصف.
20- يحرص على أن يشارك جميع الطالب في مناقشة الدرس.

21- يحرص على أن يشارك جميع الطالب في اإلجابة عن األسئلة.
22- يستخدم أساليب متنوعة في التدريس.

23- تعليماته واضحة ومفصلة.
24- يسمح باسترحات قصيرة أثناء الدرس.

25- ميتدح األداء اجليد للطالب.
26- يحرص على أن نصيغ اإلجابات بأسلوبنا.

27- يعيد صياغة األسئلة غيرالواضحة.
28- يراعي الفروق بيننا في الفهم واالستيعاب.



نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

29- يجيد التعامل مع الطالب املشاكسني.
30- يستخدم وقت احلصة بفاعلية.

31- يراعي التطبيقات العملية للدرس.
32- يحدد لنا األداء املتوقع منا.

33- يتيح لنا فرصة املمارسة والتطبيق أثناء الدرس.
34- يشجع التالميذ الضعفاء على الفهم والتعلم.

35- يتجنب العقاب بقدر اإلمكان.
36- يستخدم الوسائل التعليمية املطلوبة للدرس.

37- يستخدم األنشطة التي تساعد على فهم الدرس.
38- يساعدنا على التفكير باألسلوب العلمي.

39- يربط احلقائق العلمية بعضها ببعض.
40- يترك لنا فرصة استكشاف احلقائق واملفاهيم العلمية بأنفسنا.

41- يوضح لنا األساليب التي تساعدنا على الفهم واالستيعاب.
42- يتيح لنا فرصة حل املشكالت العلمية بأنفسنا.

43- يحرص على فهم جميع التالميذ للدرس.
44- يقوم باختبارنا في نهاية الدرس.

45- يوجهنا إلى االعتماد على أنفسنا في التعلم.
46- يساعدنا على الثقة بأنفسنا.

47- ينهي املنهج في الوقت املناسب.
48- يحرص على التواصل معنا خارج الصف.

49- يتابع ما يكلفنا به من واجبات منزلية.
50- يوجهنا إلى األساليب الصحيحة للمذاكرة.

درجة الخانة

الدرجة الكلية



القسم الثامن
تقويم عملية التعليم 

والتعلم بالمدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

تقويم عملية التعليم والتعلم بالمدرسة

1 ، 8 أهداف التقويم:
1 ����� تع���ّرف آراء الطالب في املواد الدراس���ية املختلفة، وحتدي���د الصعوبات التي ميك���ن أن يواجهونها في هذه 

املواد.
2 �� تعّرف آراء الطالب بالنسبة للكتب املدرسية املقررة، ومدى مالءمتها لهم للتعلم منها.

3 ����� تعّرف م���دى أداء الطالب للواجبات املدرس���ية، وكيفية أدائهم له���ا، والوقت الذي تس���تغرقه منهم، وأنواع 
املساعدات التي تيسر لهم أداءها، وعدد الواجبات املناسب لهم.

4 �� حتديد آراء الطالب بالنسبة ألسئلة ونظام االمتحانات.
5 �� حتديد مدى اس���تخدام الطالب ملكتبة املدرس���ة، ونوعية الكتب واملراجع التي يس���تعيرونها، ومدى معرفتهم 

مبهارات استخدام املكتبة، ومقترحاتهم لتطويرها.
6 �� تعّرف اجتاهات الطالب نحو القراءة احلرة، وحتديد أفكارهم ومعتقداتهم السائدة عنها.

7 �� حتديد اجتاهات الطالب نحو التعلم بوجه عام.

لتحقيق األهداف السابقة مت إعداد مجموعة من أدوات التقومي تتمثل فيما يلي:
1 �� مقياس آراء الطالب في مادة دراسية.
2 �� مقياس آراء الطالب في كتاب مدرسي.

3 �� استبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية.
4 �� مقياس آراء الطالب في أسئلة االمتحانات.
5 �� مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات.
6 �� استبانة استخدام الطالب ملكتبة املدرسة.
7 �� مقياس اجتاهات الطالب ملكتبة املدرسة.

8 �� بطاقة مقابلة عن اجتاهات الطالب نحو عملية التعليم والتعلم.

2 ، 8 تقويم المواد الدراسية ومعايير التقويم:
ويتم تقومي هذه املواد باس���تخدام »مقياس آراء الطالب في مادة دراس���ية«، وقد وضع هذا املقياس لتحديد آراء 
الط���الب حول أي مادة من املواد الدراس���ية املقررة عليهم، ويتكون املقياس م���ن )16( عبارة تتناول مدى صعوبة هذه 
املادة، ومدى تقبل الطالب لها، والصعوبات التي يواجهونها في دراستهم لها، ومدى إشباعها مليولهم العلمية، وإدراكهم 

ملدى أهميتها.
وتتم اإلجابة عن هذه العبارات على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:

m نعم                   m  إلى حد ما                 m  ال

وللحصول على درجة املقياس تعطى الدرجة )3( لإلجابة )نعم(، والدرجة )2( لإلجابة )إلى حد ما(، والدرجة )1( 
لإلجابة )ال(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس وتتراوح هذه الدرجة نظريًا بني )16 �� 48( درجة.

وكلما ارتفعت الدرجة الكلية للمقياس دّل ذلك على وجود صعوبات بالنس���بة لدراس���ة هذه املادة. كما ميكن حتليل 
عبارات املقياس لتحديد مواطن الصعوبات في املادة، وذلك بحساب درجات كل عبارة على حدة.

وميكن تطبيق املقياس بطريقة فردية أو جماعية. ويستغرق تطبيق املقياس حوالي )10( دقائق.
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مدى مالءمة المادة للطالبفئات الدرجات

مالئمة بدرجة منخفضةمن 48 - 40

مالئمة بدرجة متوسطةمن 39 - 24

مالئمة بدرجة عاليةمن 23 فأقل

ويوضح اجلدول التالي املعايير التي ميكن في ضوئها تقومي املادة الدراسية تعّرف مدى مالءمتها لتعلم الطالب:

جدول معايير تقومي املادة الدراسية

3 ، 8 تقويم الكتب المدرسية ومعايير التقويم:
يس���تخدم لتق���ومي هذا اجلانب »مقياس آراء الطالب في كتاب مدرس���ي«، وقد مت وضع ه���ذا املقياس لتعّرف آراء 
الطالب حول أي كتاب مدرسي مقرر عليهم، ويتكون املقياس من )25( عبارة تشمل مواصفات الكتاب من حيث الشكل 

واحلجم واحملتوى، وتتم اإلجابة عن هذه العبارات على مقياس متدرج من )5( رتب هي:

m مناسب بدرجة كبيرة             m مناسب بدرجة متوسطة             m مناسب بدرجة قليلة

m غير مناسب            m ال يوجد

وللحص���ول على الدرجة الكلية للمقياس تعطى الدرجة )5( لإلجابة )مناس���ب بدرجة كبيرة(، والدرجة )4( لإلجابة 
)مناس���ب بدرجة متوسطة(، والدرجة )3( لإلجابة )مناسب بدرجة قليلة(، والدرجة )2( لإلجابة )غير مناسب(، والدرجة 
)1( لإلجاب���ة )ال يوج���د(، وميثل مجموع هذه الدرجات الدرجة الكلية للمقياس، وفي إطار هذه الدرجات تتراوح الدرجة 
الكلية للمقياس بني )25 �� 125( درجة نظريًا. وتش���ير الدرجة املرتفعة للمقياس إلى ارتفاع درجة مالءمة الكتاب لتعلم 

الطالب.
كما ميكن حتليل عبارات املقياس لتحديد مواطن الضعف في ش���كل الكتاب أو حجمه أو محتواه، وذلك بحس���اب 

درجات كل عبارة على حدة.
ويتم تطبيق املقياس بطريقة فردية أو جمعية، ويستغرق تطبيق املقياس حوالي )10( دقائق.

ويوضح اجلدول التالي املعايير التي ميكن في ضوئها تقومي الكتاب وتعّرف مدى مالءمته لتعلم الطالب:
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مدى المالءمةفئات الدرجات

مناسب بدرجة كبيرةمن 125 - 112

مناسب بدرجة متوسطةمن 111 - 87

مناسب بدرجة قليلةمن 86 - 62

غير مناسبمن 61 - 37

ال يوجدمن 36 فأقل

جدول معايير تقومي الكتاب املدرسي

4 ، 8 تقويم الواجبات المدرسية ومعايير التقويم:
ويتم تقومي هذا اجلانب باس���تخدام »اس���تبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية«، وقد مت تصميم هذه االستبانة 
لتعّرف على واقع الواجبات املدرس���ية باملدرس���ة، وتشتمل االستبانة على اجلوانب األساس���ية املتصلة بأداء الواجبات 

املدرسية والتي تتمثل فيما يلي:

1 �� مدى استفادة الطالب من الواجبات املدرسية.
2 �� مدى مالءمة عدد الواجبات التي يكلف بها الطالب.

3 �� األماكن التي يؤدي فيها الطالب واجباتهم املدرسية.
4 �� الوقت الذي يستغرقه الطالب في أداء الواجبات املدرسية.

5 �� مدى متابعة الوالدين ألبنائهما في أداء الواجبات املدرسية.
6 �� التسهيالت املنزلية التي تساعد الطالب في أداء واجباته املدرسية.

7 �� مدى املساعدة التي يقدمها الوالدان في أداء الطالب لواجباته املدرسية.
8 �� مدى املساعدة التي يقدمها آخرون في أداء الطالب لواجباته املدرسية.

ولتق���ومي ه���ذه اجلوانب يتم التعامل م���ع كل جانب من هذه اجلوانب على حدة طبقًا ملقي���اس الرتب اخلاص بهذا 
اجلانب، كما يتم تصحيح االستبانة باالعتماد على تكرارات إجابات الطالب بالنسبة لكل مقياس من مقياس الرتب، ثم 

حساب النسبة املئوية لهذه التكرارات.
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وعلى س���بيل املثال، لتقومي اجلانب اخلاص مبدى اس���تفادة  الطالب من الواجبات املدرس���ية، جند أن نص هذا 
اجلانب في االستبانة كما يلي:

- الواجبات املدرسية تفيدني:
m بدرجة كبيرة.
m إلى حد ما.
m بدرجة قليلة.

m ال تفيدني على اإلطالق.

لتقومي هذا اجلانب يحسب عدد إجابات الطالب على كل درجة من درجات االستفادة املذكورة، ثم حتسب النسبة 
املئوية لإلجابات بالنسبة لعدد الطالب الذين أجابوا عن االستبانة، ولنفترض أن عدد هؤالء الطالب )100( طالب وكانت 

إجاباتهم موزعة كاآلتي:

m بدرجة كبيرة           )70 طالبًا(        )النسبة املئوية %70(
m إلى حد ما              )10 طالب(        )النسبة املئوية %10(
m بدرجة قليلة           )10 طالب(        )النسبة املئوية %10(
m ال تفيدني على اإلطالق   )10 طالب(        )النسبة املئوية %10(

إذن فإن 70% من هؤالء الطالب يرون أنهم يس���تفيدون من الواجبات املدرس���ية بدرجة كبيرة، بينما ترى نس���بة 
10% من الطالب أنهم يستفيدون منها إلى حد ما، ونسبة 10% يستفيدون بدرجة قليلة، ونسبة 10% ال يستفيدون على 

اإلطالق.
وفي ضوء هذه النتيجة ميكن احلكم بأن الغالبية العظمى من الطالب تس���تفيد من الواجبات املدرسية، أما النسبة 
الباقية وهي 30% فيمكن البحث عن األس���باب والعوامل التي ال جتعلهم يس���تفيدون من الواجبات املدرسية االستفادة 

املطلوبة، وميكن االستعانة في ذلك ببقية أسئلة االستبانة.
وميكن تطبيق هذه االستبانة بصورة فردية أو جماعية، ويستغرق تطبيقها حوالي )15( دقيقة.

5 ، 8 تقويم أسئلة االمتحانات ومعايير التقويم:
يتم تقومي هذا اجلانب باستخدام »مقياس آراء الطالب في أسئلة االمتحانات«، وقد مت تصميم هذا املقياس لتحديد آراء 
الطالب في أس���ئلة االمتحانات، ويتكون املقياس من )11( سؤااًل تتناول مدى سهولة أو صعوبة األسئلة، ووضوح اللغة 
التي تكتب بها، ونوعية األسئلة، ومدى ارتباطها بالكتاب املقرر، ومدى استثارتها للتفكير، ومدى كفاية الوقت املخصص 

لإلجابة عنها، ومدى وضوح املطلوب من األسئلة.
وتتم اإلجابة عن أسئلة املقياس طبقًا ملقياس متدرج من ثالث رتب هي:

m كلها                 m معظمها                  m بعضها

ولتقومي هذه اجلوانب يتم التعامل مع كل س���ؤال من أس���ئلة املقياس على حدة، حيث يحسب عدد إجابات الطالب 
على الس���ؤال بالنس���بة لكل رتبة من الرتب الثالث، ثم حتسب النسبة املئوية لهذه اإلجابات بالنسبة لعدد الطالب الذين 
أجابوا عن أسئلة املقياس، وفي ضوء النتائج ميكن حتديد مدى مالءمة أسئلة االمتحانات للطالب، والكشف عن جوانب 

القصور فيها. واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، ويستغرق تطبيق املقياس حوالي )10( دقائق.
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6 ، 8 تقويم نظام االمتحانات ومعايير التقويم:
يستخدم لتقومي هذا اجلانب »مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات«، وقد وضع هذا املقياس لتعّرف على واقع 
نظ���ام االمتحانات باملدرس���ة من وجهة نظر الطالب، ويتكون املقياس من )14( عب���ارة، وتتم اإلجابة عن هذه العبارات 

طبقًا ملقياس متدرج من ثالث رتب هي:

m دائمًا                m  أحيانًا                   m  نادرًا

ولتق���ومي اجلوان���ب التي يتضمنها املقياس يتم التعامل مع كل عبارة من عبارات املقياس على حدة، وذلك من خالل 
حساب عدد إجابات الطالب طبقًا للمقياس املتدرج، ثم حساب النسبة املئوية لهذه اإلجابات بالنسبة لعدد الطالب.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جماعية، ويستغرق تطبيق املقياس حوالي )10( دقائق.

7 ، 8 تقويم استخدام الطالب لمكتبة المدرسة  ومعايير التقويم:
يستخدم لتقومي هذا اجلانب »استبانة استخدام الطالب ملكتبة املدرسة« وتستهدف االستبانة تعّرف واقع استخدام 

الطالب ملكتبة املدرسة، وتتضمن )9( أسئلة تتناول اجلوانب اآلتية:
1 �� مدى استخدام الطالب للمكتبة.

2 �� مدى توجيه املعلمني للطالب نحو استخدام املكتبة.
3 �� حتديد الدور الذي تؤديه املكتبة في تعلم املناهج الدراسية.

4 �� تعّرف نوعية الكتب، أو أشرطة الفيديو. أو األقراص املدمجة التي يستعيرها الطالب من املكتبة.
5 �� تعّرف مدى اكتساب الطالب ملهارات استخدام املكتبة.

6 �� تعّرف وجهة نظر الطالب لتطوير املكتبة.

ولتقومي هذه اجلوانب يتم التعامل مع كل س���ؤال من أس���ئلة االس���تبانة على حدة، و حس���اب تكرارات اإلجابات، 
والنسبة املئوية لها، وتقومي النتائج في ضوء املعايير اآلتية:

)1( الدافع الذاتي لدى الطالب الستخدام املكتبة.
)2( االطالع على بعض الكتب واملراجع املرتبطة باملناهج الدراسية.

)3( حرص املعلمني على توجيه الطالب الستخدام املكتبة، أو تكليفهم بواجبات معينة حتتم استخدامهم للمكتبة.
)4( وجود بطاقات استعارة مع الطالب.

)5( عدد مرات االستعارة من املكتبة.
)6( تنوع املواد التي تتم استعارتها من املكتبة.

)7( مهارات استخدام املكتبة.

واالستبانة ميكن تطبيقها بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق فترة التطبيق حوالي )15( دقيقة.

8 ، 8 تقويم اتجاهات الطالب نحو القراءة الحرة ومعايير التقويم:
يستخدم لتقومي هذا اجلانب »مقياس اجتاهات الطالب نحو القراءة احلرة«، وقد مت تصميم هذا املقياس لتعّرف اجتاهات 
الطالب نحو القراءة احلرة باعتبارها وس���يلة من وس���ائل التعلم، ويتكون املقياس من )30( عبارة تتناول األفكار واملعتقدات 

السلبية حول القراءة احلرة، وتتم اإلجابة عن هذه العبارات في ضوء مقياس متدرج من ثالث رتب هي:
m موافق متامًا              m موافق إلى حد ما               m غير موافق
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االتجاهفئات الدرجات

موجب بدرجة كبيرةمن 30 - 43

موجب بدرجة متوسطةمن 44 - 73

سالب بدرجة كبيرةمن 74 - 90

وللحص���ول على درجة املقياس تعطى الدرجة )3( لإلجابة )موافق متام���ًا(، والدرجة )2( لإلجابة )موافق إلى حد 
ما(، والدرجة )1( لإلجابة )غير موافق(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس، وفي إطار هذه الدرجات 
تت���راوح الدرج���ة الكلية للمقياس نظريًا من )30 �� 90( درجة، م���ع مالحظة أن عبارات املقياس متت صياغتها بصورة 
س���البة، أي أنها تتناول األفكار واملعتقدات الس���البة حول القراءة احلرة، وعلى ذلك فإن الدرجة الكلية العالية تعبر عن 

االجتاه السالب نحو القراءة.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جماعية، ويستغرق تطبيق املقياس حوالي )20( دقيقة.

ويوضح اجلدول التالي معايير تقومي اجتاه الطالب نحو القراءة احلرة ومدى إيجابية أو سلبية هذا االجتاه.

جدول معايير تقومي اجتاه الطالب نحو القراءة احلرة

9 . 8 تقويم اتجاهات الطالب نحو عملية التعليم والتعلم ومعايير التقويم:
يس���تخدم لتقومي هذه االجتاهات »بطاقة مقابلة حول اجتاهات الطالب نحو عملية التعليم والتعلم« وقد أعدت هذه 
البطاقة لتحديد اجتاه الطالب نحو عملية التعليم والتعلم باملدرس���ة. ودور املعلمني في تكوين هذا االجتاه،  وملاذا مييل 
الط���الب لتعلم بعض املواد الدراس���ية دون غيرها، وما مقترحات الطالب لتطوير عملية التعليم والتعلم باملدرس���ة بوجه 

عام.
ويتكون املقياس من )11( س���ؤااًل تتناول اجلوانب السابقة، وتتم اإلجابة عنها باستخدام أسلوب املقابلة، ويفضل 
أن يقوم بإجراء هذه املقابلة ش���خص غير معروف للطالب، وأن تتم بصورة فردية في مكان بعيد عن األنش���طة الرئيسة 

باملدرسة، وتستغرق املقابلة حوالي )25( دقيقة.

أم���ا نتائج املقابالت فيتم تقوميها من خالل حتليل محتوى إجاب���ات الطالب، وتتم عملية التقومي في ضوء املعايير 
اآلتية:

1 �� اجتاه الطالب نحو املدرسة بوجه عام.
2 �� مستوى الطموح الدراسي للطالب.

3 �� مدى أهمية ما يتعلمه الطالب.
4 �� سلوك املعلمني.

5 �� مدى اجلهد الذي يبذله الطالب في عملية التعلم.



القسم التاسع
أدوات تقويم عملية 

التعليم والتعلم 
بالمدرسة



1 ، 9 مقياس آراء الطالب في 
مادة  دراسية
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مقياس آراء الطالب في مادة دراسية

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من اإلجابة عن عبارات هذا املقياس هو تعّرف رأيك بدقة وأمانة في املادة الدراسية. واعلم 
أن إجاباتك تخضع للس���رية التامة. وإلعطائك احلرية في إبداء رأيك بصراحة ميكنك عدم كتابة اسمك 

إذا أردت ذ لك. فاملهم هو تعّرف رأيك بكل صراحة وصدق.
 

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا             - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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الإلى حد مانعمالعبارات

1- أعاني من صعوبة هذه املادة.
2- املادة غير مناسبة لقدراتي.

3- احلصص املقررة لتدريس املادة قليلة.
4- املادة مليئة باحلشو والتكرار.

5- املادة غير مشوقة.
6- املادة مليئة باملوضوعات التي ميكن حذفها.

7- ال أشعر بامليل جتاه هذه املادة.
8- ال ترتبط املادة بالواقع الذي نعيشه.

9- تفتقر املادة إلى الربط بني القدمي واجلديد.
10- مذاكرة املادة حتتاج إلى وقت أطول من املواد األخرى.

11- أواجه صعوبات عديدة في فهم املادة.
12- أرى هذه املادة ليست لها أهمية.

13- ال أستمتع بدراسة هذه املادة.
14- معظم موضوعات املادة تعتبر معقدة.

15- ال تشبع هذه املادة ميولي العلمية.
16- أؤيد إلغاء هذه املادة.

درجة الخانة

الدرجة الكلية
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في كتاب مدرسي

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

ميثل الكتاب املدرس���ي مرجعًا أساس���يًا لك أثناء دراستك، ومن املهم أن يكون هذا الكتاب ممتازًا 
من حيث شكله وحجمه وطباعته وتنظيمه، ولكي يتحقق هذا ال بد من تعّرف رأيك في الكتاب احلالي 

بكل دقة ومن كافة اجلوانب التي يتضمنها هذا املقياس.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات التي يتضمنها املقياس توجد أمام كل عبارة خمس خانات  وهي:

- مناسب بدرجة كبيرة             - مناسب بدرجة متوسطة             - مناسب بدرجة قليلة
                         - غير مناسب                          - ال يوجد

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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ال يوجدغير مناسبقليلةمتوسطةكبيرةالعبارات

1- غالف الكتاب.
2- طباعة الكتاب بوجه عام.

3- وضوح احلروف والكلمات.
4- املسافات بني األسطر والكلمات.
5- نوع الورق املطبوع عليه الكتاب.

6- حجم الكتاب ووزنه.
7- الصور والرسوم واألشكال.

8- جتليد الكتاب.
9- ألوان الكتاب.

10- حجم مادة الكتاب بالنسبة للوقت املتاح للدراسة.
11- ارتباط مادة الكتاب مبا سبق تدريسه.

12- سالسة اللغة املكتوب بها الكتاب.
13- طريقة شرح املادة.

14- تدرج املادة من السهل إلى الصعب.
15- إثارة مادة الكتاب للتفكير.

16- األمثلة التي تساعد على الفهم.
17- األسئلة على موضوعات الكتاب.

18- تنوع األسئلة.
19- التدريبات.

20- ملخصات املوضوعات أو الفصول.
21- دليل املصطلحات العلمية.

22- تبسيط املصطلحات العلمية.
23- قائمة الكتب واملراجع.

24- إخراج الكتاب بوجه عام.
25- مدى مناسبة الكتاب لك بوجه عام.

درجة الخانة

الدرجة الكلية

مناسب
بدرجة

مناسب
بدرجة

مناسب
بدرجة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

استبانة آراء الطالب في الواجبات المدرسية

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

تس���تهدف هذه االستبانة تعّرف رأيك في الواجبات املدرس���ية التي تكلف بها، وكيفية أدائك لها، 
ومدى استفادتك منها، واملطلوب قراءة عبارات االستبانة، واإلجابة عنها بدقة.

طريقة اإلجابة:
يوجد أس���فل العبارة املطلوب اإلجابة عنها عدد من الدوائ���ر متثل بدائل لإلجابة، واملطلوب قراءة 

العبارة ووضع عالمة )3( في الدائرة التي متثل اإلجابة التي تنطبق عليك متامًا.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1( الواجبات المدرسية تفيدني:

m - بدرجة كبيرة    
m - إلى حد ما    
m - بدرجة قليلة    
m - ال تفيدني على اإلطالق   

)2( عدد الواجبات التي أكلف بها:
m - أكثر من الالزم    
m - مناسب    
m - أقل من الالزم    

)3( غالبًا ما أقوم بأداء واجباتي المدرسية في:
m - غرفتي اخلاصة    
m - في أي مكان باملنزل   
m - أمام التليفزيون    
m - مع سماع املوسيقى   
m - في منزل صديق   
m - في أي مكان آخر   

أين؟ ..................................................................

)4( يستغرق أدائي لواجباتي المدرسية اليومية في معظم األحيان:
m - نصف ساعة    
m - ساعة ونصف الساعة    
m - ساعتني    
m - ساعتني ونصف الساعة    
m - ثالث ساعات     
m - أكثر من ثالث ساعات   

)5( يتأكد والداي من أدائي لواجباتي المدرسية:
m - في كل يوم    
m - في معظم األحيان   
m - من حني آلخر    
m - نادرًا ما يتأكدان   
m - ال يفعالن ذلك    



)6( من األشياء التي تساعدني في أداء واجباتي المدرسية وتوجد بالمنزل:
m - مراجع علمية    
m - كتب أدبية    
m - قواميس لغوية    
m - موسوعات أو دوائر للمعارف  
m - خط إنترنت    
m - برامج كمبيوتر تعليمية   
m - ال يوجد أي شيء   

)7( يساعدني والداي أو أحدهما في أدائي لوجباتي المدرسية:
m - في كل يوم    
m - في معظم األيام    
m - من حني آلخر    
m - نادرًا     
m - ال يساعدني أحد   

)8( يساعدني آخرون في أدائي لواجباتي المدرسية:

m - دائمًا     
m - أحيانًا     
 m - نادرًا     
m - ال يساعدني أحد   
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في أسئلة االمتحانات

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

يستهدف هذا املقياس تعّرف وجهة نظرك في مستوى أسئلة االمتحانات ونوعيتها التي تؤديها في 
كل ع���ام بغرض العمل على تطوير هذه األس���ئلة إلى األفضل. وتأك���د أن رأيك له أهمية كبيرة في هذا 

املجال بشرط أن تكون إجاباتك دقيقة وتعبر عن الواقع بالفعل.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- كلها               - معظمها            - بعضها

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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بعضهامعظمهاكلهاالعبارات

1- تتميز أسئلة االمتحانات بأنها: 
2- سهلة احلل

3- مكتوبة بلغة سهلة وواضحة

4- محددة اإلجابة
5- تأتي نصًا من الكتاب املقرر

6- تأتي من خارج الكتاب املقرر
7- حتتاج إلى إجابات طويلة

8- تعتمد على احلفظ اجليد للمعلومات
9- ال حتتاج إلى كل الوقت املخصص لإلجابة

10- تعتمد على األسئلة املوضوعية
11- ال حتتاج إلى كثير من التفكير

12- نتدرب على طريقة حلها قبل االمتحان
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

يس���تهدف هذا املقياس تعّرف رأي���ك  في نظام االمتحانات احلالي، س���واء االمتحانات اخلاصة 
مبنتصف أو نهاية الفصول الدراسية، أو أي امتحانات أخرى تقدم لك أثناء العام الدراسي، وهذا الرأي 

له أهميته لتطوير نظام االمتحانات إلى األفضل.
 

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- دائمًا               - أحيانًا             - نادرًا

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
التي تعبر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواحدة، وال تترك أي عبارة من بدون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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نادرًاأحيانًادائمًاالعبارات

1- أشعر بالقلق من نظام االمتحانات احلالي
2- يحرص املعلمون على اختبارنا في نهاية كل درس

3- يحرص املعلمون على اختبارنا في األجزاء التي ينتهي تدريسها
4- يحرص املعلمون على اختبارنا شهريًا

5- يحرص املعلمون على اختبارنا قبل بدء االمتحانات الرسمية
6- امتحانات الوزارة أفضل من االمتحانات التي تعدها املدرسة

7- عدد االمتحانات خالل العام الدراسي مناسب
8- املراقبة أثناء االمتحان متشددة أكثر من الالزم

9- املراقبة أثناء االمتحان ال متنع بعض الطالب من الغش
10- يحرص املعلمون على االختبارات املفاجئة

11- أسلوب املراقبة في االمتحانات يسبب لي القلق
12- تغطي االمتحانات كل ما درسناه في املقرر
13- أحتاج إلى فرصة للراحة بني امتحان وآخر.

14- ال أحصل على ما أستحقه من درجات في االمتحانات
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

استبانة استخدام الطالب لمكتبة المدرسة

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الهدف من اإلجابة عن أس���ئلة هذه االس���تبانة هو تعّرف على رأيك في مكتبة املدرس���ة، ومدى ما 
حتققه للطالب من فوائد، وهذا الرأي له أهميته لدى إدارة املدرسة حتى ميكن تطوير املكتبة إلى ما هو 

أفضل، واملطلوب إبداء رأيك بكل صراحة.

طريقة اإلجابة:
تتضمن االستبانة مجموعة من األسئلة، البعض منها يتطلب اإلجابة عنها بوضع عالمة )3( في 
املربع الذي يعبر عن رأيك، والبعض اآلخر أس���ئلة مفتوحة تتطلب اإلجابة عنها كتابة.  أجب عن جميع 

األسئلة، وال تترك أي سؤال دون إجابة. ونشكرك حلسن تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1(  لماذا أنت موجود اليوم بالمكتبة؟

m لالطالع          m لالستعارة        m  لسبب آخر

بمواد  المرتبطة  الكتب  بعض  على  لالطالع  المكتبة  بزيارة  تقوم  هل   )2(
دراسية مقررة؟

m نعم                  m أحيانًا                  m  ال

)3(  هل يقوم المعلمون بتوجيهكم الستخدام المكتبة؟

m نعم                  m أحيانًا                  m  ال

)4(  هل يوجد بالمكتبة ما يلي:

مراجع علمية:        m نعم      m  ال
شرائط فيديو:       m نعم      m  ال
اسطوانات  »سي دي« :     m نعم      m  ال
إنترنت:        m نعم      m  ال

في  تستخدمها  مرة  كم  سبق،  مما  أي  على  )نعم(   بـ  اإلجابة  حالة  في    )5(
الشهر:

m مرة واحدة      m  مرتني      m ثالث مرات       m أكثر من ذلك m مراجع علمية          
m أشرطة فيديو            m مرة واحدة     m  مرتني      m ثالث مرات        m أكثر من ذلك
m اسطوانات سي دي    m   مرة واحدة    m  مرتني      m ثالث مرات       m أكثر من ذلك
m مرة واحدة      m  مرتني      m ثالث مرات       m أكثر من ذلك m إنترنت         

له  ملخص  بعمل  تقوم  هل  المكتبة  في  شيء  أي  على  اطالعك  بعد    )6(
لالستفادة منه مستقباًل؟

m نعم                  m أحيانًا                  m  ال

)7(  هل تعلمت أي مهارات خاصة باستخدام المكتبة؟

m نعم                  m ال



)8(  هل توجد أي معوقات الستخدامك المكتبة؟

m نعم                  m أحيانًا                  m  ال

- في حالة اإلجابة ب� )نعم(  أو  )أحيانًا(  اذكر هذه املعوقات:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

)9(  كيف يمكن من وجهة نظرك جعل المكتبة في صورة أفضل؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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مقياس اتجاهات الطالب نحو القراءة الحرة

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

الغرض من األسئلة الواردة في الصفحات القادمة تعّرف رأيك الشخصي في القراءة احلرة خارج 
نطاق الكتب املدرس���ية، وهذا الرأي له تقديره واحترامه وس���وف نستفيد منه في مجال البحث العلمي، 
واعلم أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة في مثل هذا املوضوع، واإلجابة الصحيحة هي رأيك 
احلقيقي، وإجاباتك الصادقة عن األسئلة، لذا ال تهتم بكتابة اسمك إذا أردت ذلك، فاملهم هو إبداء رأيك 

بحرية وصدق شديدين حتى نستفيد من هذا الرأي.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
لإلجابة عن العبارات توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

- موافق متامًا               - موافق إلى حد ما             - غير موافق

اقرأ كل عبارة بدقة، وبعد أن تفهم ما تعنيه العبارة جيدًا ضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة 
الت���ي تعب���ر عن رأيك، وال تضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواح���دة، وال تترك أي عبارة دون إجابة، 

وشكرًا على تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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موافقموافق
غير موافقإلى حد مامتامًابنود المقياس

1- يجب أن نكتفي بقراءة الكتب املدرسية لتنمية معلوماتنا.
2- الفائدة الوحيدة للقراءة احلرة خارج نطاق الكتب املدرسية هي التسلية.

3- من يشغلون أنفسهم بالقراءة احلرة يضيعون وقتهم فيما ال ينفع.
4- القراءة احلرة أصبحت غير مفيدة في عصر اإلنترنت.

5- القراءة احلرة تشعر اإلنسان بالضيق.
6- كثرة القراءة واالطالع قد تسبب احليرة واالضطراب عند اإلنسان.

7- ال فائدة ترجى من شراء الكتب والصحف واملجالت التي نعلم مقدمًا أنها 
مجرد دعاية.

الذي  الورق  النشر ال تساوي مجرد  إلى  التي جتد طريقها  8- أكثر األفكار 
تطبع عليه.

9- من األفضل في أيام العطالت أال نشغل أنفسنا بالقراءة.
10- ممارسة اللعب والرياضة أفضل بكثير من القراءة احلرة.

11- املعلومات التي نعرفها من الكتب املدرسية أهم من املعلومات التي نعرفها 
من خالل القراءة احلرة.

12- كثرة القراءة تؤدي إلى تشتت ذهن اإلنسان.
13- قراءة الكتب غير املدرسية ال تفيد بشيء في احلياة.

14- من األفضل عدم اللجوء إلى القراءة احلرة إال في حالة االضطرار إلى 
ذلك.

15- مشاهدة التليفزيون في الوقت احلاضر أفيد بكثير من القراءة احلرة.
16- شراء الكتب واملجالت وما شابه ذلك مضيعة للنقود.

وقتنا في  علينا عدم تضييع  الدراسة  في  ومتفوقني  ناجحني  17- كي نصبح 
قراءة ما هو خارج نطاق الكتب املدرسية.

18- من األفضل قضاء أوقات الفراغ في عمل أشياء مفيدة بداًل من القراءة.
19- السبيل الوحيد إلى تعّرف ما يجري في العالم هو أن نعتمد على اخلبراء 

والعلماء واملفكرين ال على القراءة.
20- كثرة القراءة قد تؤدي إلى تشويه األفكار التي نؤمن بها.

21- لو توافرت جلميع الناس مكتبات في بيوتهم ال أعتقد أنهم سيهتمون بقراءة 
ما فيها.



غير موافقإلى حد مامتامًابنود المقياس

22- كثير من الناس يعتقدون أن كثرة القراءة واالطالع سوف توسع مداركهم 
وتنمي عقولهم وهذا وهم خاطىء.

23- القراءة احلرة ليست سوى كثير من الوقت والنقود وقليل من الفائدة.

24- كثير من الناجحني في احلياة أميون.
25- القراءة احلرة هي الطريق إلى تبني الناس أفكارًا فاسدة.

26- القراءة احلرة ليست سوى حتليق في عالم اخليال واالبتعاد عن الواقع.
27-القراءة احلرة ال تفيد سوى من فاتهم قطار التعليم.

28- القراءة احلرة ليست سوى مضيعة للوقت.
29- القراءة احلرة ليست سوى إعاقة للطالب عن مذاكرة دروسهم.

30- ال يوجد مبرر مقنع الهتمام الناس بالقراءة احلرة.
درجة الخانة

الدرجة الكلية

موافقموافق
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بطاقة مقابلة حول اتجاهات الطالب
 نحو عملية التعليم والتعلم بالمدرسة

الهدف من إجراء املقابلة:
1( حتديد اجتاهات الطالب جتاه التعليم والتعلم باملدرسة.
2( تقدير الطالب ألهمية وقيمة التعلم املدرسي بوجه عام.

3( حتديد اجتاهات الطالب نحو املواد الدراسية.
4( تعّرف بعض األسباب التي تشكل اجتاهات سالبة لدى الطالب نحو عملية التعليم والتعلم.

5( تعّرف مقترحات الطالب لتحسني عملية التعليم والتعلم.

تعليمات إجراء املقابلة:
- يفضل أن يقوم بإجراء املقابلة شخص غير معروف للطالب.

- يجب تهيئة الطالب نفسيًا قبل إجراء املقابلة وإثارة دافعيته لإلجابة عن األسئلة.
- يجب تعريف الطالب بأن الغرض من إجراء املقابلة هو مشاركته في تطوير عملية التعلم، وأن رأيه 

له أهمية كبيرة في هذا املجال.
- أفضل مكان إلجراء املقابلة هو غرفة بعيدة عن األنشطة الرئيسة باملدرسة.

- إعطاء الطالب حرية ذكر اسمه أو عدم ذكره.
- يستغرق إجراء املقابلة حوالي )25( دقيقة.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1(  هل تحب الدراسة بوجه عام؟

m نعم                  m إلى حد ما                  m  ال أحبها

-  ملاذا حتبها؟ ...............................................................................................
..................................................................................................................

-  ملاذا ال حتبها؟  ............................................................................................
..................................................................................................................

)2(  ما طموحاتك بعد االنتهاء من مرحلتك الحالية في التعليم؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)3(  هل ترى أن كل ما تتعلمه بالمدرسة له أهمية؟

m نعم                  m إلى حد ما                  m  ليست له أهمية

)4(  ما األمور التي ترى أنها غير مهمة؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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)5(  هل ترى أنك تعمل بجد واجتهاد في المدرسة؟
m نعم                  m إلى حد ما                  m  ال

-  اشرح كيف تعمل بجد واجتهاد؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)6(  ما المواد الدراسية التي تحبها وتلك التي ال تميل إليها؟ ولماذا؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)7(  هـل تـرى أن بعض المعلمين يتسـببون فـي كراهيتك لبعـض المواد 
الدراسية؟

m نعم                  m ال

-  اعِط أمثلة لسلوك بعض هؤالء املعلمني دون ذكر أسماء:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)8(  هل ترى أن تقديراتك في المواد الدراسية تعبر بدقة عن قدراتك؟

m نعم                  m إلى حد ما                  m  ال 
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)9(  هل ترى أن ما تتعلمه في المدرسة يستحق ما تبذل فيه من جهد؟

m نعم                  m ال
-  ملاذا نعم؟ ..................................................................................................
..................................................................................................................

-  ملاذا ال؟.....................................................................................................
..................................................................................................................

)10(  فـي أي المـواد الدراسـية تـرى أنـك تتعلم بشـكل أفضل؟ وفـي أيها ال 
تتعلم؟

-  أتعلم بشكل أفضل في:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- ال أتعلم بشكل أفضل في:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)11( مـا الـذي يمكـن أن تغيـره فـي عمليـة التعليـم بالمدرسـة إذا واتتـك 
الفرصة؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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درجة االنضباطفئة الدرجة

منخفضةمن 75 - 52

متوسطةمن 51 - 37

عاليةمن 36 فأقل

تقويم سلوك واتجاهات الطالب نحو المدرسة

1  ،  10  أهداف التقويم:
1 �� تقومي س���لوك الطالب أثناء الدرس والنظام واالنضباط في املدرس���ة بوجه عام، وحتديد أهم مظاهر الس���لوك 

السلبي للطالب، وأهم األسباب التي ميكن أن تؤدي إلى هذا السلوك.
2  �� حتديد اجتاهات الطالب نحو املدرسة وصورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب.

2 ، 10 تقويم انضباط الطالب أثناء الدرس ومعايير التقويم:
يس���تخدم لقياس هذا اجلانب »مقياس انضباط الطالب أثناء الدرس« ويس���تهدف هذا املقياس حتديد أهم مظاهر 
السلوك السلبي وعدم االنضباط لدى الطالب أثناء الدرس مثل الشجار، أو إحداث ضوضاء، ويتكون املقياس من )15(  

عبارة تتناول مثل هذا السلوك، وتتم اإلجابة عن هذه العبارات على مقياس متدرج من خمس رتب كالتالي:

- دائمًا        - غالبًا      - أحيانًا       - نادرًا       - ال يوجد

وللحص���ول على درجة املقياس تعطى الدرجة )5( لإلجاب���ة )دائمًا(، والدرجة )4(  لإلجابة  )غالبًا(، والدرجة )3( 
لإلجابة )أحيانًا(، والدرجة )2(  لإلجابة )نادرًا(، والدرجة )1(  لإلجابة )ال يوجد(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة 
الكلية للمقياس، والتي تتراوح بني )15 ��  75(  درجة، وتشير الدرجة املرتفعة للمقياس إلى شيوع السلوك السلبي وعدم 

االنضباط بني الطالب أثناء احلصص الدراسية بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى ندرة هذا السلوك.
واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جماعية، ويستغرق تطبيقه حوالي  )10(  دقائق.

ويوضح اجلدول التالي املعايير التي ميكن في ضوئها تقومي مدى انضباط الطالب أثناء الدرس:

جدول معايير تقومي انضباط الطالب أثناء الدرس

 3  ،  10  تقويم النظام واالنضباط بالمدرسة ومعايير التقويم:
يتم تقومي هذا اجلانب باس���تخدام  »بطاقة مقابلة عن النظام واالنضباط باملدرس���ة«، وقد مت تصميم هذه البطاقة 
لتعّرف وجهات نظر الطالب في النظام واالنضباط باملدرسة، ودور إدارة املدرسة واملعلمني في ذلك، وأهم القواعد املتبعة 
حلفظ النظام واالنضباط، ورأي الطالب في هذه القواعد إضافة إلى تعّرف األسباب التي تؤدي إلى عدم احترام النظام 

املدرسي.
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وتتكون البطاقة من عشرة أسئلة تتم اإلجابة عنها بأسلوب املقابلة، وينبغي أن تتم املقابلة بصورة فردية، وأن تشمل 
املقابالت الطالب الذين يعّدون خارجني عن النظام املدرسي إلى جانب الطالب العاديني، وأن يقوم باملقابلة شخص غير 
معروف للطالب، وأن تتم في مكان بعيد عن األنشطة الرئيسة باملدرسة، وغالبًا ما تستغرق املقابلة حوالي )30(  دقيقة. 

أما نتائج املقابالت فيتم تقوميها من خالل حتليل إجابات الطالب.

4 ،  10  تقويم سلوك التدخين وتعاطي المخدرات بين الطالب ومعايير التقويم:
يستخدم لتقومي هذا اجلانب  »بطاقة مقابلة عن سلوك التدخني وتعاطي املخدرات بني الطالب«، والغرض من إعداد 
هذه البطاقة تعّرف مدى شيوع التدخني وتعاطي املخدرات بني الطالب، وآراء الطالب حول هذا السلوك، وأهم األسباب 

املؤدية إليه.
وتتكون البطاقة من عش���رين سؤاال تتناول السلوكيات الس���ابقة، وتتم اإلجابة عنها بأسلوب املقابلة التي يجب أن 
يقوم بها شخص غير معروف للطالب، وأن تتم بصورة فردية في مكان بعيد عن األنشطة الرئيسية باملدرسة، وعادة ما 

تستغرق املقابلة حوالي )30( دقيقة.
أم���ا نتائ���ج املقابالت فيتم احلصول عليها م���ن خالل حتليل محتوى إجابات الطالب، كم���ا يتم تقوميها من خالل 

املعايير اآلتية:
1 �� مدى تكرار سلوك التدخني في إجابات الطالب.

2  �� نسبة الطالب الذين يقومون بالتدخني.
3  �� وجود مدخنني في أسرة الطالب املدخن.

4  �� مدى معرفة الوالدين بتدخني االبن.
5  �� معرفة الطالب بأنواع املخدرات.

6  �� نسبة الطالب الذين يعتقد زمالؤهم أنهم يتعاطون املخدرات.
7  �� نسبة الطالب الذين قاموا بتجربة التعاطي من قبل.

5 ،  10  تقويم اتجاهات الطالب نحو المدرسة ومعايير التقويم:
لتقومي هذه االجتاهات يتم استخدام »مقياس اجتاهات الطالب نحو املدرسة«، وقد وضع لتحديد اجتاهات الطالب 

نحو املدرسة، ويتكون املقياس من )18( عبارة تتم اإلجابة عنها على مقياس متدرج من ثالث رتب هي:

- نعم             - إلى حد ما                - ال

وللحصول على درجة املقياس تعطى الدرجة )3(  لإلجابة  )نعم(، والدرجة  )2(  لإلجابة  )إلى حد ما(، والدرجة  
)1(  لإلجابة  )ال(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس التي تتراوح نظريًا بني  )18  ��  54(  درجة، 

وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس إلى االجتاه اإليجابي للطالب نحو املدرسة والعكس صحيح.

واملقياس ميكن تطبيقه بصورة فردية أو جمعية، وتستغرق عملية التطبيق حوالي  )10(  دقائق،  ويوضح اجلدول 
التالي هذه املعايير ومدى إيجابية أو سلبية اجتاه الطالب نحو املدرسة.



إيجابية االتجاه نحو المدرسةفئات الدرجات

عاليةمن 54 - 45

متوسطةمن 44 - 27 

منخفضةمن 26 فأقل

جدول معايير تقومي اجتاهات الطالب نحو املدرسة

6  ،  10  تقويم صورة المدرسة كما يود أن يراها الطالب و معايير التقويم:
لتقومي هذا اجلانب تستخدم »بطاقة مقابلة عن صورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب«، ويستهدف استخدام هذه 
البطاقة حتديد اجلوانب اإليجابية والسلبية في املدرسة، وصورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب. وتتكون البطاقة من 
)4(  أس���ئلة تتناول اجلوانب السابقة، وتتم اإلجابة عنها بأسلوب املقابلة بصورة فردية، وتستغرق املقابلة حوالي )25(  
دقيقة، ويفضل أن تتم في مكان بعيد عن األنش���طة الرئيس���ة باملدرس���ة، كما يتم التوصل إلى النتائج من خالل حتليل 

محتوى إجابات الطالب، ثم تقوميها في ضوء املعايير اآلتية: 
1  �� املزايا احلالية للمدرسة.

2  �� املزايا اإلضافية التي يود الطالب أن تكون باملدرسة.



القسم الحادي عشر
أدوات تقويم سلوك 

واتجاهات الطالب نحو 
المدرسة



1 ، 11 مقياس االنضباط أثناء الدرس
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس االنضباط أثناء الدرس

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

يتضمن هذا املقياس بعض الس���لوكيات غير املرغوبة التي يقوم بها بعض الطالب أثناء احلصص 
الدراس���ية، وهي سلوكيات ال تتفق مع النظام املدرس���ي واألخالق احلميدة، وتؤثر سلبًا في التحصيل 
الدراس���ي جلميع الطالب، واملطلوب تعّرف مدى تكرار هذه السلوكيات في صفك الدراسي احلالي بكل 

صراحة ودقة حتى ميكن العمل على معاجلتها، وذلك باإلجابة عن عبارات هذا املقياس.

طريقة اإلجابة:
يوجد أمام كل عبارة خمس خانات هي:

- دائمًا         - غالبًا          - أحيانًا        - نادرًا         - ال يوجد

اق���رأ كل عبارة وضع عالمة )3( أمام العبارة في اخلانة التي توضح مدى تكرار الس���لوك الذي 
تتضمنه العبارة في صفك الدراسي احلالي، ونشكرك حلسن تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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ال يوجدنادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالسلوكيات

1- الشجار
2- إحداث ضوضاء

3- احلديث مع زميل
4- التعليقات خارج موضوع الدرس

5- الصراخ لإلجابة عن األسئلة
6- إلقاء النكات

7- تعمد إحداث فوضى
8- تعمد استفزاز املعلم

9- تعمد استفزاز أحد الطالب
10- االنصراف عن االستماع للدرس

11- إظهار امللل من الدرس
12- التظاهر بعدم الفهم للدرس
13- استخدام العبارات النابية

14- عدم احلفاظ على نظافة الفصل
15- عدم االحترام الواجب للمعلم

درجة الخانة

الدرجة الكلية



2 ، 11 بطاقة مقابلة عن نظام 
االنضباط المدرسي
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

بطاقة مقابلة عن نظام االنضباط المدرسي

الهدف من إجراء املقابلة:
1  �� تعّرف األسباب التي تؤدي بالطالب إلى مخالفة النظام املدرسي.

2 �� تعّرف نوعية الطالب الذين يقومون عادة بهذه املخالفات.
3  �� تعّرف دور إدارة املدرسة واملعلمني حيال ذلك.

4  �� تعّرف آراء الطالب حول قواعد النظام واالنضباط باملدرسة.

تعليمات إجراء املقابلة:
-  يفضل أن يقوم بإجراء املقابلة شخص غير معروف للطالب.

واإلدارة  املعلمني  نظر  وجهة  من  فوضويني  يعتبرون  الذين  الطالب  مع  املقابالت  إجراء  يتم    -
املدرسية إضافة إلى الطالب العاديني.

-  ينبغي أن تتم املقابلة في مكان هادىء بعيدًا عن اإلزعاج وإمكانية استراق السمع.
-  يستغرق إجراء املقابلة حوالي  )25(  دقيقة.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1(  هل سبق وأن أسأت السلوك في المدرسة؟

m نعم                  m أحيانًا                 m  ال

)2( من وجهة نظرك ما األسباب التي تؤدي بالطالب إلى محاولة الخروج 
عن النظام واالنضباط المدرسي  أو إحداث فوضى في المدرسة؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)3(  ما نوعية الطالب الذين يتسببون في هذه الفوضى عادة؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)4(  ما الذي ينبغي أن يفعله المعلمون حيال ذلك؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)5(  ما الذي ال ينبغي أن يفعله المعلمون حيال ذلك؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)6( ما الذي تفعله إدارة المدرسة عادة حيال ذلك؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)7(  هل توجد أي قواعد خاصة بالنظام واالنضباط في المدرسة؟

m نعم                  m ال
 



)8(  هل يعرف الطالب هذه القواعد؟

m نعم                  m ال

 )9(  إذا كنت تعرف بعض هذه القواعد اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

واالنضباط  النظام  تحقق  التي  القواعد  بعض  وضع  منك  طلب  إذا    )10(
بالمدرسة، فما القواعد التي تراها؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................



3 ، 11 بطاقة مقابلة عن سلوك التدخين 
وتعاطي المخدرات بين الطالب
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

بطاقة مقابلة عن سلوك التدخين 
وتعاطي المخدرات بين الطالب

الهدف من إجراء املقابلة: 
1(  الكشف عن مدى انتشار سلوك التدخني بني طالب املدرسة واألسباب املؤدية لذلك.

2(  الكشف عن مدى انتشار تعاطي املخدرات بني الطالب واألسباب املؤدية لذلك.

تعليمات إجراء املقابلة:
-  ينبغي أن يقوم بإجراء املقابلة شخص غير معروف للطالب.

-  ينبغي أن تتم املقابلة في مكان بعيد عن اإلزعاج وإمكانية استراق السمع.
-  يستغرق إجراء املقابلة حوالي )25(  دقيقة.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1(  كيف تصف سلوكك داخل المدرسة بوجه عام؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)2( هل سبق وأن قمت ببعض السلوكيات التي ال ترضى عنها؟

m نعم                  m أحيانًا                 m  ال

-  في حالة اإلجابة ب�  )نعم(   أو )أحيانًا(،  اذكر هذه السلوكيات:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)3( إذا كان بعـض الطالب يقومون بسـلوكيات أخرى ال ترضى عنها..هل 
يمكن أن تصف لنا هذه السلوكيات؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)4(  ما نسبة الطالب الذين يقومون بمثل هذه السلوكيات في تقديرك؟

%40 m     %50 m      %60 m     %70 m    %80 m

m       %10 m     %20 m    %30 m 5% فأقل

)5(  مـا نسـبة الطـالب الذيـن  يقومـون بـا لتدخيـن فـي المدرسـة فـي 
تقديرك؟

%30 m     %40 m    %50 m    %60 m

m    %10 m    %20 m 5% فأقل

)6( ما الذي يقوله الطالب المدخنون عادة حول التدخين؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

)7(  هل تدخن في الوقت الحالي أو سبق لك التدخين؟

m نعم                  m أحيانًا                 m  ال

)8( في حالة اإلجابة  )نعم( لماذا لجأت إلى التدخين؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)9( هل يوجد في أسرتك من يقوم بالتدخين؟

m نعم                  m ال

)10(  هل يعرف والدك أو والدتك إنك تدخن؟

m نعم                  m ال

)11(  ما رأيك في التدخين بوجه عام؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)12(  ما األكثر خطورة في رأيك: التدخين أم المخدرات؟

m التدخني                  m املخدرات                 m  االثنان

)13( ما فكرتك أو معلوماتك عن المخدرات؟ وهل تعرف بعض أنواعها؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)14( هل سبق إن رأيت أي نوع من أنواع المخدرات؟
m نعم                  m ال
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)15( هل تعتقد أن بعض طالب المدرسة يتعاطون المخدرات؟

m نعم                  m ال

-  في حالة اإلجابة ب� )نعم(  كيف عرفت ذلك؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)16(  ما نسبة هؤالء الطالب في تقديرك؟

m        %10 m        %20 m         %30 m          %40 m 5% فأقل

)17(  ما األسباب التي يذكرها هؤالء الطالب عادة لتعاطيهم المخدرات؟

)18( هل حاول أحدهم إغراءك لتعاطي المخدرات مثله؟

m نعم                  m ال

)19(  بصراحة شديدة هل سبق لك أن جربت تعاطي المخدرات ولو من باب 
الفضول؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)20(  في حالة اإلجابة بـ )نعم(  اذكر تفاصيل هذه التجربة:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................



4 ، 11 مقياس اتجاهات الطالب نحو 
المدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس اتجاهات الطالب نحو المدرسة

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

يستهدف هذا املقياس تعّرف مشاعرك جتاه مدرستك احلالية من خالل اإلجابة عن أسئلة املقياس 
بصراحة تامة حتى ميكن معاجلة السلبيات التي قد تراها.

طريقة اإلجابة:
يوجد أمام كل عبارة من عبارات املقياس ثالث خانات هي:

- نعم                   - إلى حد ما               - ال

اقرأ كل عبارة وضع عالمة  )3(  أمام العبارة في اخلانة التي تعبر عن رأيك، وال تترك أي عبارة 
دون إجابة، ونشكرك حلسن تعاونك.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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الإلى حد مانعمالعبارات

1- أنتظر بدء العام الدراسي بفارغ الصبر
2- أشعر باأللفة وأنا بني زمالئي

3- متنحني املدرسة حرية كافية
4- أستمتع بوقتي داخل املدرسة

5- ما أتعلمه في املدرسة يفيدني كثيرًا
6- يساعدني املعلمون في فهم دروسي

7- أشعر باخلجل عندما أخالف النظام املدرسي
8- يحرص املعلمون على مشاعري
9- مشكالتي قليلة داخل املدرسة

10- املعلمون مبدرستي جديرون باحلب واالحترام
11- توفر لي املدرسة أشياء جتذبني إليها

12- أشعر أن الوقت داخل املدرسة مير بسرعة
13- أتعامل مع إدارة املدرسة بسهولة ويسر

14- جو املدرسة يساعدني على الدراسة والتحصيل
15- أفضل الدراسة في هذه املدرسة عن أي مدرسة أخرى

16- أقضي مع زمالئي وقتًا ممتعًا
17- توفر املدرسة ما أحتاجه للدراسة والتحصيل

18- يتعامل املعلمون معي بود واحترام

درجة الخانة

الدرجة الكلية



5 ، 11 بطاقة مقابلة عن صورة المدرسة 
كما يود أن يراها الطالب
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

بطاقة مقابلة عن صورة المدرسة كما يود أن يراها الطالب

الهدف من إجراء املقابلة:
تستهدف املقابلة تعّرف رأي الطالب في مدرستهم، ومدى تفضيلهم لها، وأهم املزايا والعيوب التي  

يرونها فيها، وما الصورة املثلى للمدرسة من وجهة نظرهم.

تعليمات إجراء املقابلة:
-  يفضل أن يقوم با ملقابلة شخص غير معروف للطالب.

- ينبغي أن تتم املقابلة في مكان بعيد عن اإلزعاج وإمكانية استراق السمع.
- يستغرق إجراء املقابلة حوالي  )20(  دقيقة.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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األسئلة:
)1(  أيهما أفضل مدرستك السابقة أم الحالية؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

)2(  ما أهم المزايا التي تراها في مدرستك الحالية؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)3(  ما أهم العيوب التي تراها في مدرستك الحالية؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)4(  إذا أتيحت لك الفرصة لجعل مدرستك الحالية في أفضل صورة ممكنة، 
ما الذي يمكنك أن تفعله؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................



القسم الثاني عشر
تقويم األنشطة 

المدرسية



تقويم األنشطة المدرسية

1  ،12  أهداف التقويم:
1 �� حتديد مدى توافر األنشطة املدرسية اآلتية:

-  األنشطة الدينية والثقافية.
-  األنشطة الرياضية.

-  األنشطة الفنية.
-  األنشطة العلمية.

-  األنشطة االجتماعية.
-  أي أنشطة أخرى تقوم بها املدرسة.

2  �� حتديد أفضل األوقات التي متارس فيها هذه األنشطة.
3  �� حتديد األنشطة التي ميارسها الطالب بالفعل.

4  �� مدى مناسبة هذه األنشطة للطالب.

2 ، 12 جوانب التقويم ومعاييره:
لتقومي األنشطة السابقة تستخدم استبانة آراء الطالب في األنشطة املدرسية، وتتناول أسئلة مقيدة حول مجاالت 
األنش���طة الس���ابقة،  إضافة إلى سؤال مفتوح لكل مجال إلضافة األنش���طة التي لم يرد ذكرها في السؤال املقيد، كما 
تتناول االس���تبانة أس���ئلة حول األوقات احلالية ملمارس���ة هذه األنش���طة واألوقات التي يرى الطالب أنها أكثر مالءمة 

للممارسة، ومدى كفاية هذه األنشطة ومناسبتها للطالب.
ويتم اس���تخالص نتائج االستبانة بحساب تكرارات اإلجابات عن األسئلة املقيدة، وحتليل محتوى إجابات الطالب 

عن األسئلة املفتوحة ويتم تقومي هذه النتائج في ضوء املعايير اآلتية:

1  �� األنشطة السائدة باملدرسة.
2  �� مدى كفاية هذه األنشطة إلشباع حاجات الطالب.

3  �� مدى التوازن بني األنشطة املختلفة.
4 �� مدى مناسبة أوقات املمارسة احلالية باملقارنة مع األوقات التي يراها الطالب.

واالستبانة ميكن تطبيقها بصورة فردية أو جمعية، ويستغرق التطبيق حوالي  )15( دقيقة..



القسم الثالث عشر
أدوات تقويم األنشطة 

المدرسية
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

استبانة آراء الطالب في األنشطة المدرسية

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

متثل األنش���طة املدرس���ية مجاالت مهمة إلش���باع ميولك واهتماماتك وممارس���ة هواياتك وتنمية 
مواهب���ك وقدرات���ك، ولكي يتحقق لك ه���ذا بالصورة التي ترضى عنها يهمنا تعّرف رأيك في األنش���طة 
املدرس���ية مبدرس���تك، للعمل على تطويرها إلى ما هو أفضل، نرجو اإلجابة عن األسئلة اآلتية بكل دقة 

وموضوعية.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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فيما يلي قائمة باألنشـطة المدرسـية المختلفة، حدد ما تقدمه مدرسـتك من هذه 
األنشطة بوضع عالمة )3( داخل الدائرة.

أواًل: األنشطة الرياضية:

m االسكواش        m كرة اليد m كرة القدم               m الكرة الطائرة      
m ألعاب القوى       m كرة السلة       m التنس األرضي m تنس الطاولة         

m اجلمباز            m املصارعة        m املالكمة m السباحة         

- أنشطة رياضية أخرى، اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ثانيًا: األنشطة الدينية والثقافية:

m جماعة الشعر m جماعة حتفيظ القرآن           m جماعة املكتبة           

m جماعة الندوات الثقافية m جماعة املسجد                  m جماعة الصحافة       

m  جماعة اخلط m جماعة اخلطابة                  m جماعة اإلذاعة املدرسية      

- أنشطة دينية وثقافية أخرى، اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ثالثًا: األنشطة الفنية:
m الرسم                   m األشغال اليدوية          m املوسيقى

m اخلزف والفخار         m  فن السدو                m  الفنون الشعبية
m التمثيل           m الديكور m النحت             

- أنشطة فنية أخرى اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................



رابعًا: األنشطة العلمية:

m التصوير         m العلوم         m الكهرباء
m التحنيط         m  اجلغرافيا       m الالسلكي

m احلاسوب        m  الزراعة        m  الفلك

- أنشطة علمية أخرى،اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

خامسًا: األنشطة االجتماعية:
m أصدقاء البيئة         m الرحالت واملعسكرات       m الكشافة واملرشدات

m أعمال البر واخلير     m املقصف املدرسي           m حفظ النظام املدرسي

- أنشطة اجتماعية أخرى، اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

- هل ترى أن األنشطة املدرسية املتوافرة في مدرستك؟

m كافية متامًا         m  كافية إلى حد ما          m غير كافية
m مناسبة              m مناسبة إلى حد ما        m غير مناسبة

- أفضل املواعيد ملمارسة هذه األنشطة من وجهة نظرك هي:
m بداية الدوام املدرسي.
m أثناء الدوام املدرسي.
m نهاية الدوام املدرسي.

m الوقت املتاح حسب ظروف املدرسة.

- ما املواعيد التي متارس فيها هذه األنشطة حاليًا:
m بداية الدوام املدرسي.
m أثناء الدوام املدرسي.
m نهاية الدوام املدرسي.

m الوقت املتاح حسب ظروف املدرسة.



القسم الرابع عشر
تقويم الخدمات 

الطالبية



تقويم الخدمات الطالبية

1 ، 14 أهداف التقويم:
1 �� حتديد اخلدمات الطالبية التي تقدمها املدرسة.

2 �� تعّرف مدى توافر هذه اخلدمات.
3 �� مدى مناسبة هذه اخلدمات للطالب.

4 �� مدى حتمل الطالب لتكلفة هذه اخلدمات.
5 �� مدى وجود بعض املشكالت التي تعوق هذه اخلدمات.

2 ، 14 جوانب التقويم ومعاييره:
لتقومي اجلوانب الس���ابقة تستخدم استبانة آراء الطالب في اخلدمات الطالبية، وتتكون االستبانة من أربعة أسئلة 
تتناول اجلوانب املس���تهدفة من التقومي. ويتم استخالص نتائج االس���تبانة بحساب تكرارات اإلجابات بالنسبة لألسئلة 

املقيدة، وحتليل محتوى إجابات األسئلة املفتوحة، ويتم تقومي هذه النتائج في ضوء املعايير اآلتية:

1 �� اخلدمات السائدة باملدرسة.
2 �� مناسبة هذه اخلدمات للطالب.

3 �� وجود أو عدم وجود مشكالت تعوق تقومي اخلدمات.
4 �� نسبة اخلدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها.

واالستبانة ميكن تطبيقها بصورة فردية أو جمعية، ويستغرق تطبيقها حوالي )15( دقيقة.



القسم الخامس عشر
أدوات تقويم الخدمات 

الطالبية
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

استبانة آراء الطالب في الخدمات الطالبية

الطالب العزيز:                                                                  احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

تس���تهدف هذه االستبانة تعّرف رأيك في اخلدمات التي تقدمها املدرسة لطالبها، واملطلوب تعّرف 
رأي���ك بصراحة تامة ودقة في ه���ذه اخلدمات بهدف عالج ما يوجد من س���لبيات والعمل على تقدميها 

بأفضل صورة ممكنة.

وقبل اإلجابة يرجى كتابة البيانات اآلتية:

االسم )اختياري(:....................................................................................................................................
اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
النوع:                 m  ذكر                       m   أنثى

اسم املدرسة:...........................................................................................................................................
املنطقة التعليمية:......................................................................................................................................

الصف الدراسي:            m األول             m الثاني               m الثالث
التخصص الدراسي:        m علمي             m  أدبي               m فني

العام الدراسي: ......................................................................................................................................

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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ضع عالمة )3(  داخل الدائرة أمام االستجابة التي تتفق مع رأيك :
 

)1(  اذكر الخدمات الطالبية التي تقدم في مدرستك: 

m -  توفير وسائل مواصالت.  
m -  رحالت ترفيهية.  
m - رحالت علمية.   
m -  معسكرات كشفية.  
m -  معسكرات عمل.  
m -  وجبات غذائية.   
m - خدمات صحية.   
m -  دروس تقوية.   
m - حفالت.   
m - إنترنت.   
m - خدمات اجتماعية.  
m - خدمات نفسية.   

- خدمات أخرى اذكرها:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

: )2(  الخدمات التي تقدمها مدرستك تعدُّ

m كافية متامًا             m  كافية إلى حد ما            m  غير كافية
m مناسبة                 m مناسبة إلى حد ما            m  غير مناسبة

)3( تكلفة الخدمات الطالبية في مدرستك يتحملها:

-  الطالب بالكامل.. )اذكر هذه اخلدمات(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................



-  املدرسة بالكامل.. )اذكر هذه اخلدمات(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

- رسوم رمزية من الطالب.. )اذكر هذه اخلدمات(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

- تبرعات من جهات أخرى.. )اذكر هذه اخلدمات(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

)4(  بعض المشكالت التي تعوق االستفادة من الخدمات الطالبية موجودة:

-  دائمًا.. )اذكر هذه املشكالت(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

-  أحيانًا.. )اذكر هذه املشكالت(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

- نادرًا .. )اذكر هذه املشكالت(:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................



القسم السادس عشر
تقويم المدرسة من 
وجهة نظر ولي األمر
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

مقياس رأي ولي األمر في المدرسة

1 ،  16 أهداف التقويم:
إن العالقة اإليجابية بني أولياء األمور و املدرس���ة تعد من العوامل احلاس���مة واألساسية في رفع مستوى حتصيل 
الطلبة وحتسني تعلمهم، لذلك فإن تعّرف رأي أولياء األمور في اجلوانب املختلفة أمر مهم في توطيد العالقة مع املدرسة 
وفي تعّرف اآلمال والطموحات التي يتمناها أولياء األمور وفي املشكالت التي يواجهونها مع املدرسة..  ومن هذا املنطلق 

يهدف هذا املقياس إلى:

1 �� تقومي العالقة بني اإلدارة املدرسية وأولياء األمور من حيث التواصل والتفاعل.
2 �� تقومي األداء التعليمي للمدرسة ومدى فاعليته لألبناء من وجهة نظر أولياء األمور.

3 �� تقومي األنشطة املدرسية ومدى استجابتها حلاجات وميول األبناء.
4 �� تقومي املشاركة املجتمعية ومدى فاعليتها من وجهة نظر أولياء األمور.

5 �� تقومي املبنى املدرسي ومدى مالءمته من حيث املرافق والتجهيزات.

2 ، 16 جوانب التقويم ومعاييره:
لتقومي اجلوانب الس���ابقة ثم تصميم  »مقياس رأي أولياء األمور في املدرس���ة« ويتكون املقياس من  )35( عبارة 

موزعة على اجلوانب التالية:

1 �� اإلدارة املدرسية )5( عبارات.
2 �� األداء التعليمي )11(  عبارة.

3 �� األنشطة املدرسية )8( عبارات.
4 �� املشاركة املجتمعية  )5(  عبارات

5 �� املبنى املدرسي )6(   عبارات.

تتم اإلجابة عنها على مقياس من ثالث رتب وهي:

m موافق             m إلى حد ما         m غير موافق

وعل���ى ولي األمر قراءة كل عبارة ووضع )3(  أم���ام العبارة في خانة الدرجة التي تتفق مع رأيه. وللحصول على 
درج���ة املقي���اس تعط���ى الدرجة  )3(  لإلجابة  )موافق(، والدرجة  )2(  لإلجابة  )إل���ى حد ما(، والدرجة )1(  لإلجابة  
)غير موافق(، ومجموع هذه الدرجات ميثل الدرجة الكلية للمقياس وهي تتراوح نظريًا بني )35 �� 105( درجات، وكلما 

ارتفعت هذه الدرجة دّل ذلك على ارتفاع رضا أولياء األمور عن املدرسة بجوانبها املختلفة والتي يغطيها املقياس.
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ولتحديد هذه الدرجة ميكن الرجوع إلى اجلدول التالي:

جدول معايير تقومي أولياء األمور للمدرسة

وباستخدام اجلدول السابق، وحساب متوسط الدرجات الكلية للمقياس، وبالبحث في اجلدول عن فئة الدرجات التي 
يقع فيها هذا املتوسط ميكن تعّرف مدى رضا أولياء األمور عن اجلوانب التي يقيسها املقياس.

مستوى الرضافئات الدرجات

عالمن 105 - 87

متوسطمن 86 - 53

منخفضمن 52 - 35



القسم السابع عشر
أدوات تقويم ولي األمر 

للمدرسة
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

استبانة رأي ولي األمر في المدرسة

ولي األمر الفاضل:                                                            احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

ته���دف العب���ارات الواردة في الصفحات التالية إلى تعّرف رأيك في بعض اجلوانب األساس���ية في 
املدرسة، وهو رأي له أهميته وتقديره ويسهم في تطوير املدرسة التي ينتمي إليها أبناؤك.

طريقة اإلجابة عن العبارات:
توجد أمام كل عبارة ثالث خانات هي:

m موافق             m إلى حد ما         m غير موافق

اق���رأ كل عبارة، ثم ضع عالم���ة )3( أمام العبارة في اخلانة التي تعبر عن رأيك بصراحة، ويرجى 
عدم وضع أكثر من إجابة أمام العبارة الواحدة وعدم ترك أي عبارة دون إجابة، وشكرًا على تعاونك.

بيانات شخصية:
االسم )اختياري(:......................................................................................................................................

اجلنسية:              m من أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
                        m  من غير أبناء الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

النوع:                  m  ذكر                  m أنثى
صلة القرابة:............................................................................................................................................
اسم املدرسة:..............................................................................................................................................
الوظيفة: .....................................................................................................................................................

املؤهل الدراسي:           m ثانوي        m  جامعي         m  عالي

من فضلك اقلب الصفحة وابدأ في اإلجابة
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غير موافقإلى حد ماموافقالعبارات

المجال: اإلدارة المدرسية:
1- أجد ترحيبًا عند زيارتي للمدرسة من قبل اإلدارة.

2- أجد تفهمًا من اإلدارة ملا نطرحه من أفكار ومشكالت.
3- أجد حرصًا  من اإلدارة على التواصل مع أولياء األمور.
4- هناك أنظمة واضحة لدى اإلدارة في التعامل مع الطلبة.

5- هناك وعي تربوي وتعليمي لدى اإلدارة املدرسية.
المجال:  األداء التعليمي: 

1- أشعر باهتمام املدرسة باملستوى التعليمي ألبنائي.
2- هناك متابعة مستمرة من املدرسة لتحصيل أبنائي العلم.
3- تتدخل املدرسة لتحسني مستوى األداء التعليمي ألبنائي.

4- هناك تواصل مستمر بني املدرسة واألسرة لصالح األبناء.
5- أشعر بحب أبنائي ملدرسة.

6- أشعر باكتساب أبنائي لقيم إيجابية من املدرسة.
7- أشعر باكتساب أبنائي ملهارات ومعارف جديدة باستمرار.

8- يعطى أبنائي واجبات منزلية هادفة.
9- هناك تدريب ومراجعة مستمرة ملا متت دراسته خالل الفصل.

10- أشعر أن التحصيل العلمي ألبنائي يعكس مستواهم احلقيقي.
11- هناك نظام واضح للثواب والعقاب في املدرسة.

المجال: األنشطة المدرسية

1- أشعر أن األنشطة املدرسية مناسبة وهادفة.
2- تنظم املدرسة أنشطتها بفاعلية ونظام.

3- تشجع املدرسة أبنائي على املشاركة في األنشطة.
4- هناك تنوع مناسب في األنشطة والبرامج.

5- تكسب األنشطة أبنائي فوائد علمية ومهارية وقيمية.
6- توفر املدرسة اإلمكانات الالزمة لنجاح األنشطة.

7- يحب أبنائي املشاركة في األنشطة املدرسية.
8- تشارك املدرسة أولياء األمور في األنشطة املدرسية.



غير موافقإلى حد ماموافقالعبارات

المجال: المشاركة المجتمعية:
1- هناك خطة واضحة لدى املدرسة لتفعيل املجتمع احمليط.

2- تنظم املدرسة فاعليات عديدة ملشاركة أولياء األمور.
3- هناك حضور إعالمي مناسب لتغطية فاعليات املدرسة.

4- يسهم املجتمع احمليط بشكل فّعال في برامج فاعليات املدرسة.
تطوير  في  احمليط  واملجتمع  األمور  أولياء  إمكانات  من  املدرسة  تستفيد   -5

املدرسة.

المجال: المبنى المدرسي:

1- حترص املدرسة على العناية باملبنى املدرسي.
2- مرافق وأجهزة املدرسة مناسبة ملمارسة األنشطة والبرامج التربوية.

3- هناك استغالل جيد ملرافق املدرسة طول العام الدراسي
4- هناك صيانة مستمرة ملرافق املدرسة.

5- املبنى املدرسي ممتع وجذاب.
6- أجد أن وسائل األمن والسالمة في املدرسة مناسبة.

درجة الخانة

الدرجة الكلية



القسم الثامن عشر
خطة عملية التقويم 

وإجراءاتها
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أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

خطة عملية التقويم وإجراءاتها

تس���تهدف عملية التقومي الش���امل للمدرس���ة تعّرف نقاط القوة والضعف في مجاالت العمل واألداء املدرسي التي  
تناولها هذا الدليل وهي:

1 �� اإلدارة املدرسية.
2 �� املبنى املدرسي وجتهيزاته.

3 �� سلوك وكفاءة املعلمني.
4 �� عملية التعليم والتعلم.

5 �� سلوك واجتاهات الطالب نحو املدرسة.
6 �� األنشطة املدرسية.
7 �� اخلدمات الطالبية.

وميكن أن تتولى املدرس���ة تقومي هذه اجلوانب بجهودها الذاتية في إطار اخلطة اإلرش���ادية التالية والتي تتضمن 
املراحل واإلجراءات اآلتية:

1 ، 18 مرحلة اإلعداد
1�� تشكل إدارة املدرسة فريقًا من املعلمني واإلداريني برئاسة مدير املدرسة أو من يفوضه لتولي عملية التقومي.

2 �� دراسة فريق التقومي لألدوات التي يتضمنها هذا الدليل.
3 �� حتديد عينة الطالب الذين ستطبق عليهم األدوات بحيث متثل جميع الصفوف الدراسية، وال يقل حجم العينة 

عن 25% من مجموع الطالب بكل صف دراسي.
4 �� إعداد خطة زمنية لتطبيق األدوات بحيث ال يؤثر التطبيق في سير جدول الدراسة باملدرسة.

5 �� جتهيز العدد املناسب من كل أداة طبقًا حلجم العينة التي ستطبق عليها األدوات.
6 �� توزيع املهام على فريق التقومي.

2 ، 18 مرحلة تطبيق األدوات:
وتشمل اإلجراءات اآلتية:

1 �� التهيئة النفس���ية للطالب قبل تطبيق األدوات، وتوعيتهم بأهمية هذا التقومي، وبأنه ال قيود على إجاباتهم، وال 
مس���اءلة أو مصادرة على إبداء آرائهم بحرية، مع ترك احلرية لهم لتس���جيل أس���مائهم على األدوات أو عدم 

تسجيلها.
2 �� تطبيق األدوات س���واء اجلمعية أو الفردية على جلس���ات متفرقة، وال يتم تطبيق أكثر من أداتني في اجللس���ة 

الواحدة أو في اليوم الواحد.
3 �� عند تطبيق األدوات اجلمعية ينبغي أال يزيد عدد الطالب على ثالثني طالبًا في اجللسة الواحدة.

4 �� ينبغي تطبيق األدوات في وقت مبكر من اليوم الدراسي، وجتنب التطبيق في احلصص األخيرة، أو بعد انتهاء 
اليوم الدراسي.

5 �� ينبغي تطبيق األدوات في ظروف مريحة للطالب، مع توفير الهدوء، وفي مكان جيد اإلضاءة والتهوية.
6 ����� قب���ل اإلجابة عن أس���ئلة أو عبارات األداة يوضح املس���ؤول عن تطبي���ق األداة كيفية اإلجاب���ة، والرّد على 

استفسارات الطالب، باستثناء ما  يتصل بالبحث عن إجابة محددة من قبل الطالب.
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7 �� يفضل جلوس الطالب أثناء التطبيق في مقاعد منفصلة، وعدم الس���ماح بتبادل األحاديث بينهم حتى ال تتأثر 
إجاباتهم ببعضهم البعض.

8 �� في حالة تطبيق األدوات الفردية يلتزم بالتعليمات املصاحبة لكل أداة.

3 ، 18 مرحلة تصحيح األدوات واستخالص النتائج:
تصنف األدوات في هذه املرحلة إلى نوعني:

)أ(  أدوات لها درجة كلية واحدة تعبر عن اإلجابات عن جميع األسئلة أو عبارات األداة وتتمثل في األدوات اآلتية:
1 �� مقياس آراء الطالب في مدير املدرسة.

2 �� مقياس آراء الطالب في الهيئة اإلدارية باملدرسة.
3 �� مقياس آراء الطالب في املبنى املدرسي.

4 �� مقياس آراء الطالب في السلوك التربوي للمعلم.
5 �� مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس.

6 �� مقياس آراء الطالب في مادة دراسية.
7 �� مقياس آراء الطالب في كتاب مدرسي.

8 �� مقياس اجتاهات الطالب نحو القراءة احلرة.
9 �� مقياس انضباط الطالب أثناء الدرس.

10 �� مقياس اجتاهات الطالب نحو املدرسة.

)ب( أدوات ليس لها درجة كلية وتتمثل في األدوات اآلتية:
1 �� استبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية.
2 �� مقياس آراء الطالب في أسئلة االمتحانات.
3 �� مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات.

4 ��� استبانة استخدام الطالب للمكتبة املدرسية.
5 �� بطاقة مقابلة عن اجتاهات الطالب نحو عملية التعليم والتعلم.

6 �� بطاقة مقابلة عن النظام واالنضباط باملدرسة.
7 �� بطاقة مقابلة عن سلوك التدخني وتعاطي املخدرات بني الطالب.

8 �� بطاقة مقابلة عن صورة املدرسة كما يود أن يراها الطالب.
9 �� استبانة آراء الطالب في األنشطة املدرسية.

10 �� استبانة آراء الطالب في اخلدمات الطالبية.

تصحيح األدوات ذات الدرجة الكلية:
تعط���ى اإلجابات طبقًاَ للتعليمات اخلاصة باملقياس، وعلى س���بيل املثال تن���ص تعليمات مقياس »آراء الطالب في 

مدير املدرسة« على أنه:
- تعطى الدرجة )3(  لإلجابة  )دائمًا(

- تعطى الدرجة )2(  لإلجابة  )أحيانًا(
- تعطى الدرجة )1(  لإلجابة  )نادرًا(
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وحلس���اب الدرجة الكلية للمقياس يجمع عدد العالمات )3( التي وضعها الطالب أمام األس���ئلة أو العبارات حتت 
اخلانة  )دائمًا(  وتضرب 5 3  وتسجل الدرجة في نهاية املقياس حتت اخلانة )دائمًا(، ثم حتسب العالمات في اخلانة 
)أحيانًا( وتضرب 5 2 ويس���جل الناجت في نهاية املقياس حتت اخلانة )أحيانًا(  وكذلك حتس���ب العالمات في اخلانة  
)نادرًا( وتضرب 5 1 وتسجل في نهاية املقياس حتت اخلانة )نادرًا(، ومجموع الدرجات للخانات الثالث ميثل الدرجة 

الكلية للمقياس.

ولتقومي صورة مدير املدرسة على سبيل املثال في ضوء الدرجة الكلية للمقياس جتمع الدرجات الكلية جلميع أفراد 
عينة الطالب الذين طبق عليهم املقياس ويحسب متوسط هذه الدرجات طبقًا للمعادلة اآلتية:

المتوسط =  مجموع الدرجات الكلية للمقياس

         عدد أفراد العينة

وبالبح���ث في جدول املعايي���ر اخلاص بتقومي مدير املدرس���ة ميكن احلكم على مدى توافر الكفايات الش���خصية 
والتربوية واإلدارية لدى املدير، وعلى س���بيل املثال كان متوسط الدرجات الكلية للمقياس التي حصل عليها مدير إحدى 
املدارس بعد تطبيق املقياس على عينة من الطالب هو  )115(  درجة، وبالبحث في جدول املعايير جند أن هذه الدرجة 
تق���ع ف���ي الفئة من)120 �� 99(  درج���ة، مما يعني  أن هذا املدير تتوافر فيه الكفايات الش���خصية والتربوية واإلدارية 

بدرجة عالية.

تصحيح األدوات التي ليس لها درجة كلية:
وهي األدوات التي تتضمن أس���ئلة نوعية حول موضوع محدد مثل الواجبات املدرس���ية، أو أس���ئلة االمتحانات أو 
األنش���طة املدرسية، وليس لهذه األدوات درجة كلية واحدة، ويعتمد تصحيح هذه األدوات على حتليل األسئلة كل سؤال 

على حدة، وعلى سبيل املثال في االستبانة اخلاصة ب� »استخدام الطالب ملكتبة املدرسية« يوجد السؤال التالي:

هل توجد أي معوقات الستخدامك المكتبة؟

m نعم             m أحيانا         m ال

مثل هذا السؤل ال تعطى له درجة، ولكن حتسب النسبة املئوية لتكرارات إجابات الطالب لتعّرف نسبة الطالب الذين 
أجابوا ب� )نعم( والنسبة التي أجابت ب�  )أحيانًا(  والنسبة التي أجابت ب� )ال(.

وهكذا ميكن حتليل األس���ئلة اخلاصة باالس���تبانات أو بطاقات املقابلة أو بعض املقاييس لتحديد جوانب القوة أو 
الضعف في املوضوع أو املجال الذي تتناوله األداة.

كما تتضمن هذه األدوات أيضًا أس���ئلة مفتوحة. هذه أيضًا ميكن حتليلها باس���تخالص النقاط التي يتكرر ذكرها 
في إجابات الطالب عن السؤال، واستخالص مؤشر عام من هذا التكرار.
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4 ، 18 مرحلة التقويم النهائي للمدرسة:
وفي هذه املرحلة يتم جتميع النتائج التي مت استخالصها، ويقوم فريق التقومي بدراستها وإصدار األحكام النهائية 
لعملية التقومي، وكتابة التقرير النهائي الذي يتضمن ملخصًا للنتائج، ومقترحات وتوجيهات فريق التقومي إلدارة املدرسة 

فيما يجب اتخاذه لتدعيم جوانب القوة وعالج جوانب الضعف في املدرسة.



القسم التاسع عشر
نموذج تطبيقي للتقويم 

الذاتي إلحدى المدارس اإلعدادية 
)المتوسطة(/الثانويةباستخدام 

األدوات التي تضمنها الدليل خالل 
العام الدارسي

 2006-2007م



نموذج تطبيقي للتقويم الذاتي إلحدى المدارس
اإلعدادية )المتوسطة(/ الثانوية باستخدام األدوات

التي تضمنها الدليل خالل العام الدراسي 2007/2006م

1 ، 19 مقدمة:
بعد صدور الطبعة األولى من هذا الدليل أس���عدنا القبول الواس���ع واالهتمام الكبير مبا ورد في هذه الطبعة من 
أدوات للتقومي الش���امل للمدرس���ة من وجهة نظر الطالب، وقد تبدى هذا القبول واالهتمام في اآلراء اإليجابية حول هذه 
األدوات التي تلقاها املؤلفان من قطاعات كبيرة من العاملني في مجال التربية والتعليم، كما تبدى هذا القبول واالهتمام 

في الطلب الكبير على الطبعة األولى، ونفادها بسرعة لم نكن نتوقعها مما دعانا إلى إصدار الطبعة الثانية.

أما أش���د ما أس���عدنا فهو توجه بعض املدارس إلى اس���تخدام األدوات التي اش���تمل عليها الدليل في عمليات 
التقومي الذاتي للمدرسة، واالعتماد على الذات في إجراء عمليات التقومي دون االستعانة بخبرة خارجية باستثناء بعض 
االستش���ارات القليلة التي قدمها املؤلفان لهذه املدارس، واالعتماد على الذات في تقومي املدرس���ة وبأقل قدر من التكلفة 
كان هدفًا رئيس���يًا من أهداف تأليف هذا الدليل، وإقدام بعض املدارس على حتقيق هذا الهدف على أرض الواقع هو 

خطوة كبيرة إلى األمام في مجال التقومي التربوي بوجه عام.

ولهذا آثر املؤلفان عند إعداد الطبعة الثانية من الدليل أن يضعا بني يدي القارىء جتربة إحدى هذه املدارس التي 
أقدمت على تقومي املدرسة بجهودها الذاتية باستخدام األدوات التي تضمنها هذا الدليل كنموذج تطبيقي لهذه األدوات، 
وما توصلت إليه عملية التقومي من نتائج مهمة ميكن االعتماد عليها عند احلاجة إلى إصالح أو تطوير املدرسة تطويرًا 
شاماًل أو جزئيًا. ويتثمل هذا النموذج التطبيقي في التقرير النهائي الذي أعدته املدرسة عن عملية التقومي الذاتي التي 
قام بها فريق من العاملني باملدرسة، والذي يوضح ما قامت به املدرسة من إجراءات لتنفيذ عملية التقومي والتوصل إلى 
النتائج املستهدفة من هذه العملية، ويشمل التقرير خطة ومنهجية عملية التقومي، واجلوانب املستهدفة للتقومي، واألدوات 
التي مت استخدامها، والعينات التي مت تطبيق األدوات عليها من الطالبات، والنتائج التي توصلت إليها عملية التقومي.

كم���ا آثر املؤلفان ع���رض التقرير كما هو، ودون أي تدخ���ل من جانبهما، لكن ولزيادة الفائدة واس���تخالص أهم 
إيجابيات وس���لبيات هذه التجربة قام املؤلفان بعرض وجهة نظرهما وتقوميهما لهذه التجربة،  والتي سيتم عرضها بعد 

عرض التقرير، وفيما يلي عرض للتقرير، ثم عرض لوجهة نظر املؤلفني.



19.2  التقرير الخاص بنتائج التقويم 
الذاتي لمدرسة : ...................
للعام الدارسي 2006 /2007م
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القسم األول
خطة ومنهجية التقويم الذاتي

مقدمة:
ميثل التقومي الذاتي للمدرس���ة أحد املداخل احلديثة نس���بيًا في نظم التعليم العربية إلى جانب التقومي اخلارجي 
التقليدي الذي تتواله األجهزة املختصة بوزارات التربية والتعليم. ويقصد بالتقومي الذاتي للمدرسة من الناحية اإلجرائية 
قيام فريق من داخل املدرس���ة بتقومي عناصر املنظومة التعليمية باملدرس���ة بهدف تعّرف جوانب القوة والضعف في هذه 
املنظومة، وجودة أدائها، ونوعية مخرجاتها من أجل العمل على تطويرها وحتسينها واالرتقاء مبستوى إجنازاتها التربوية 

والتعليمية.
ويتناول هذا التقرير نتائج عملية التقومي الذاتي ملدرسة..... التي مت إجراؤها خالل العام الدراسي )2007/2006م( 

باجلهود الذاتية.

خطة عملية التقويم:
مت إجراء عملية التقومي من خالل اخلطوات واإلجراءات اآلتية:

1 - التوعية مبفهوم وأهمية وأهداف التقومي الذاتي للمدرس���ة من خالل ندوة أقيمت باملدرس���ة وش���ارك فيها أحد 
األساتذة املتخصصني في هذا املوضوع.

2 - تشكيل الفريق الذي سيتولى عملية التقومي الذاتي وتدريبه.
3 - اختيار أدوات جمع البيانات.

4 - حتديد عينة التقومي.
5 - تطبيق أدوات جمع البيانات.

6 - التحليل اإلحصائي للبيانات واستخالص النتائج.

منهجية عملية التقويم:
ارتكزت عملية التقومي على تقومي بعض عناصر املنظومة التعليمية باملدرسة، كما اتخذت من إدراك الطالبات لهذه 
العناصر أساس���ًا لتقوميها باعتبارهم املستفيدين األساسيني مما تقدمه املدرس���ة، وأن إدراك الطالبة ملدرستها بكافة 
مكوناتها وعناصرها وتفاعالتها يختلف عن إدراك اآلخرين مثل املعلمني أو اإلدارة املدرسية، أو املوجهني التربويني، حيث 
يتأثر إدراكها  لهذه العناصر واملكونات مبدى إش���باعها حلاجاتها ودوافعها ومدى توقعاتها من املدرسة وموقفها العام 

منها، ومن ثم مصداقية ما تبديه من آراء وأحكام تقوميية، ومن هذا املنظور متت عملية التقومي الذاتي كما يلي:

أواًل: تحديد الجوانب والعناصر المستهدفة للتقويم:
حيث مت حتديد اجلوانب اآلتية:

)1(  اجتاهات الطالبات نحو املدرسة.
)2( كفاءة معلمات القسم الثانوي في التدريس.
)3( كفاءة معلمات القسم املتوسط في التدريس.

)4( السلوك التربوي ملعلمات القسم الثانوي.
)5( السلوم التربوي ملعلمات القسم املتوسط.

)6( نظام االمتحانات بالقسم الثانوي.
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)7( االنضباط أثناء الدرس بالقسم الثانوي.
)8( الواجبات املدرسية بالقسم الثانوي.
)9( اخلدمات الطالبية بالقسم الثانوي.

ثانيًا: أدوات جمع البيانات:
مت استخدام أدوات جمع البيانات التي قام بإعدادها كل من الدكتور أحمد عمر الروبي، والدكتور عبدالعزيز محمد 
احلر واملنش���ورة في دليل أدوات التقومي الذاتي للمدرس���ة الصادر عن مكتب التربية العربي لدول اخلليج عام 2003م، 

وتتمثل هذه األدوات فيما يلي:
)1( مقياس اجتاهات الطالب نحو املدرسة.

)2( مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس.
)3( مقياس آراء الطالب في السلوك التربوي للمعلم.

)4( مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات.
)5( مقياس االنضباط أثناء الدرس.

)6( استبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية.
)7( استبانة آراء الطالب في اخلدمات الطالبية.

ثالثًا: عينة التقويم:

مت جمع بيانات التقومي باستخدام األدوات السابقة كما هو موضح باجلدول رقم )1(
* بواقع من )24 �� 42( طالبة لكل معلمة وعددهن )28( معلمة بالقسم الثانوي.

** بواقع من )32 �� 40( طالبة لكل معلمة وعددهن )21( معلمة بالقسم املتوسط.

جوانب التقويم
عدد العينة

متوسطثانوي
-158- اجتاهات الطالبات نحو املدرسة

800**1025 *2- كفاءة املعلمات في التدريس
880 ****1028 ***3- السلوك التربوي للمعلمات

-457- نظام االمتحانات
-556- االنضباط أثناء الدرس

-657- الواجبات املدرسية
-749- اخلدمات الطالبية

جدول )1(
عينة التقومي
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*** بواقع من )25 �� 42( طالبة لكل معلمة وعددهن )28( معلمة بالقسم الثانوي.
**** بواقع من )32 �� 41( طالبة لكل معلمة وعددهن )21( معلمة بالقسم املتوسط.

رابعًا: تطبيق أدوات جمع البيانات:
مت تطبيق أدوات جمع البيانات مبعرفة فريق التقومي الذاتي باملدرسة خالل العام الدراسي )2007/2006م(.

خامسًا: تحليل البيانات واستخالص النتائج:
مت حتليل البيانات واس���تخالص النتائج بوساطة احلاسب اآللي وباستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

.)SSPS(
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القسم الثاني
نتائج التقويم الذاتي

أواًل: نتائج تقويم اتجاهات طالبات القسم الثانوي نحو المدرسة:
متثل اجتاهات الطالبات نحو املدرسة بوجه عام مؤشرًا عامًا وأساسيًا لنجاح املدرسة في حتقيق رؤيتها ورسالتها 
وأهدافها التربوية، فاالجتاهات اإليجابية للطالبات نحو املدرسة تشير إلى أنها متثل بيئة جاذبة لهن، وتشبع حاجاتهن 
التعليمية والنفسية واالجتماعية، ويشعرن داخلها باأللفة، ويتمتعن فيها بوقتهن، كما يساعدهن جو املدرسة وإمكاناتها 

على الدراسة والتحصيل باملستوى املطلوب.
ولتحديد مدى إيجابية اجتاهات الطالبات نحو املدرسة مت تطبيق مقياس اجتاهات التالميذ نحو املدرسة على عينة 

من طالبات القسم الثانوي بلغ عددها )58( طالبة، ويبني اجلدول رقم )2( النتائج التي مت التوصل إليها.
جدول )2(

اجتاهات طالبات القسم الثانوي نحو املدرسة

التقدير الدرجةمتغيرات اإلتجاهات

إلى حدٍّ ما12- أنتظر بدء العام الدراسي بفارغ الصبر
نعم23- أشعر باأللفة وأنا بني زميالتي

إلى حدٍّ ما32- متنحني املدرسة حرية كافية
إلى حدٍّ ما42- أستمتع بوقتي داخل املدرسة

إلى حدٍّ ما52- ما أتعلمه في املدرسة يفيدني كثيرًا
نعم63- تساعدني املعلمات في فهم دروسي

إلى حدٍّ ما72- أشعر باخلجل عندما أخالف النظام املدرسي
إلى حدٍّ ما82- حترص املعلمات على مشاعري
نعم93- مشكالتي قليلة داخل املدرسة

نعم103- املعلمات مبدرستي جديرات باحلب واالحترام
إلى حدٍّ ما112- توفر لي املدرسة أشياء جتذبني إليها

إلى حدٍّ ما122- أشعر بأن الوقت داخل املدرسة مير بسرعة
إلى حدٍّ ما132- أتعامل مع إدارة املدرسة بسهولة ويسر

إلى حدٍّ ما142- جو املدرسة يساعدني على الدراسة والتحصيل
نعم153- أفضل الدراسة في هذه املدرسة عن أي مدرسة أخرى

نعم163- أقضي مع زميالتي وقتًا ممتعًا
إلى حدٍّ ما172- توفر املدرسة ما أحتاجه للدراسة والتحصيل

نعم183- تتعامل املعلمات معي بوّد واحترام
متوسط43التقدير العام
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وم���ن اجل���دول )2( يتبني أن اجتاهات الطالبات نحو املدرس���ة إيجابية بدرجة متوس���طة بوجه عام. كما يتبني أن 
اجتاهاتهن إيجابية بدرجة عالية فيما يتعلق باجلوانب اآلتية:

- الشعور باأللفة.
- مساعدة املعلمات لهن في فهم الدروس.

- قلة املشكالت داخل املدرسة.
- شعورهن بأن معلمات املدرسة جديرات باحلب واالحترام.

- تفضيلهن للمدرسة عن أي مدارس أخرى.
- قضائهن لوقت ممتع بني زميالتهن.
- تعامل املعلمات معهن بود واحترام.

ثانيًا: نتائج تقويم كفاءة معلمات القسم الثانوي كما تدركها الطالبات:
ميثل املعلم أهم مدخالت النظام التعليمي، والدور التربوي و التعليمي الذي يؤديه داخل املدرسة هو من أهم األدوار 
في املنظومة التعليمية، ويتطلب أداء هذا الدور درجة عالية من الكفاءة املهنية، ولتقومي مدى هذه الكفاءة ملعلمات القسم 
الثانوي من وجهة نظر الطالبات مت تطبيق مقياس آراء الطالب في كفاءة معلم في التدريس على عينة من الطالبات بلغ 
حجمها )1025( طالبة لتقومي )28( معلمة، مبعدل يتراوح بني )24 �� 42( طالبة لكل معلمة، ويوضح اجلدول رقم )3( 

النتائج التي مت التوصل إليها.

جدول )3(
كفاءة معلمات القسم الثانوي في التدريس كما تدركها الطالبات

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى الكفاءةللمقياس

متوسط1105%70-     -

عال2124%83-     -

متوسط3105%70-      -

متوسط4118%79-      -

متوسط5120%80-      -         

عال6132%88-     -

متوسط7110%73-     -

متوسط8119%79-     -

متوسط9115%77-     -
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الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى الكفاءةللمقياس

عال10130%87-             -

عال11123%82-             -  

متوسط12107%71-             -

عال13125%83-             -

عال14133%89-             -

متوسط15117%78-             -

عال16123%82-             -

عال17123%82-             -

عال18130%87-             -

عال19125%83-             -

متوسط20116%77-             -

متوسط21109%73-             -

عال22125%83-             -

متوسط23120%80-             -

عال24131%87-             -

عال25137%91-             -

متوسط26114%76-             -

متوسط27117%78-             -

متوسط28112%75-             -

المستوى العام لجميع 
عال82%123المعلمات
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ويتبني من اجلدول )3( أن ثالثة عش���ر معلمة بنس���بة تصل إلى )46%( من مجموع املعلمات كفاءتهن في التدريس 
بدرجة )عالية(، أما النسبة الباقية وهي )54%( فكفاءتهن بدرجة )متوسطة(، كما يتبني أن مستوى الكفاءة العامة جلميع 

املعلمات جاء بدرجة )عالية(.

ثالثًا: نتائج تقويم السلوك التربوي لمعلمات القسم الثانوي كما تدركه 
الطالبات:

لتق���ومي هذا اجلانب مت تطبيق مقياس آراء الطالب في س���لوك معلم عل���ى عينة من الطالبات بلغ حجمها )1028( 
طالب���ة لتق���ومي )28( معلمة مبعدل يتراوح بني )25 - 42( طالبة ل���كل معلمة. ويوضح اجلدول رقم )4( النتائج التي مت 

التوصل إليها.

جدول )4(
السلوك التربوي ملعلمات القسم الثانوي كما تدركه الطالبات

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى السلوكللمقياس

متوسط165%77-              -

عال276%90-              -  

متوسط356%67-              -

متوسط468%81-              -

عال571%85-              -

عال679%94-              -

متوسط768%81-              -

عال874%88-              -

متوسط966%79-              -

عال1074%88-             -

عال1174%88-             -

عال1269%82-             -

عال1371%85-             -

عال1476%90-             -
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- ويتبني من اجلدول )4( أن عشرين معلمة بنسبة تصل إلى )71%( من مجموع املعلمات حصلن على املستوى )عال( 
في السلوك التربوي، أما النسبة الباقية وهي )29%( فقد حصلن على املستوى )متوسط(، كما يتبني أن املستوى العام 

في السلوك التربوي جلميع املعلمات جاء مبستوى )عال(.

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى السلوكللمقياس

متوسط165%77-              -

عال274%88-              -  

عال372%86-              -

عال479%94-              -

عال573%87-              -

متوسط665%77-              -

متوسط767%80-              -

عال876%90-              -

عال971%85-              -

عال1078%93-             -

عال1180%95-             -

عال1269%82-             -

عال1372%86-             -

عال1469%82-             -

المستوى العام لجميع
عال86%72 المعلمات
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كما يالحظ أن ثالثة عشر معلمة بنسبة تصل إلى )46%( جمعن بني املستوى العالي في السلوك التربوي واملستوى 
العالي في كفاءة التدريس وهن:

رابع��ًا: تقوي��م كفاءة معلمات القس��م المتوس��ط في التدريس كم��ا تدركها 
الطالبات:

لتق���ومي مدى هذه الكفاءة مت تطبيق مقياس آراء الطالب ف���ي كفاءة معلم في التدريس على عينة من الطالبات بلغ 
حجمه���ا )800( طالب���ة لتقومي )21( معلمة مبعدل يتراوح بني )32 ����� 40( طالبة لكل معلمة، ويوضح اجلدول رقم )5( 

النتائج التي مت التوصل إليها.

جدول )5(
كفاءة معلمات القسم املتوسط في التدريس كما تدركها الطالبات

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
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.٦

.٧

......................................................      .8

......................................................      .9

......................................................    .10

......................................................    .11

......................................................    .12

......................................................    .13

اسم المعلمةاسم المعلمة

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى الكفاءةللمقياس

متوسط181%54-              -

عال2137%91-              -  

متوسط3114%76-              -

متوسط4116%77-              -

متوسط5113%75-              -

متوسط682%55-              -
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ومن اجلدول )5( يتضح أن خمس���ة معلمات بنس���بة تصل إلى )24%( من مجموع املعلمات حصلن على املستوى 
)عال( في كفاءة التدريس، أما النسبة الباقية وهي )76%( فقد حصلن على املستوى )املتوسط(، كما يتبني أن مستوى 

الكفاءة العام جلميع املعلمات جاء في املستوى املتوسط.

خامسًا: نتائج تقويم السلوك التربوي لمعلمات القسم المتوسط كما تدركه 
الطالبات:

لتقومي هذا اجلانب مت تطبيق مقياس آراء الطالب في سلوك معلم على عينة من الطالبات بلغ حجمها )880( طالبة لتقومي 
)21( معلمة مبعدل يتراوح بني )32 �� 40( طالبة لكل معلمة، ويوضح اجلدول رقم )6( النتائج التي مت التوصل إليها.

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى الكفاءةللمقياس

عال7129%86-                -

عال8129%86-                -  

عال9123%82-                -

متوسط10119%79-              -

متوسط11109%73-              -

متوسط12108%72-              -

متوسط13112%75-              -

متوسط14106%71-              -

متوسط15106%71-              -

متوسط16111%74-              -

عال17125%83-              -

متوسط18107%71-              -

متوسط19113%75-              -

متوسط20117%78-              -

متوسط21119%79-              -

المستوى العام لجميع
متوسط75%113 المعلمات
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جدول )6(
السلوك التربوي ملعلمات القسم املتوسط كما تدركه الطالبات

الدرجة احلاصلة عليها اسم المعلمة
املعلمة

النسبة من الدرجة العليا 
مستوى السلوكللمقياس

متوسط167%80-              -

متوسط244%52-              -  

عال377%92-              -

متوسط465%77-              -

عال570%83-              -

متوسط664%76-              -

متوسط748%57-                -

عال873%87-                -  

عال973%87-                -

عال1074%88-              -

عال1169%82-              -

متوسط1265%77-              -

متوسط1363%75-              -

متوسط1464%76-              -

متوسط1563%75-              -

متوسط1662%74-              -

متوسط1765%77-              -

عال1874%88-              -

متوسط1960%71-              -

متوسط2067%80-              -

متوسط2167%80-              -

المستوى العام لجميع
متوسط77%65 المعلمات



1�0

أدوات مدرسة المستقبل - صوت الطالب

اسم المعلمة

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

.1

.2

.3

.٤

.٥

- و يتبني من اجلدول )6( أن س���بعة معلمات بنس���بة تصل إلى )33%( من مجموع املعلمات حصلن على املستوى 
)عال( في السلوك التربوي، أما النسبة الباقية وهي )67%( فقد حصلن على املستوى )متوسط(، كما يتبني أن املستوى 

العام جلميع املعلمات جاء مبستوى )متوسط(.
كما يالحظ أن خمس���ة معلمات بنسبة تصل إلى )24%( جمعن بني املستوى العالي في السلوك التربوي واملستوى 

العالي في الكفاءة في التدريس وهن:

سادسًا: مقارنة بين معلمات القسم المتوسط و معلمات القسم الثانوي 
في السلوك التربوي والكفاءة في التدريس:

في إطار النتائج املبينة باجلداول أرقام )3، 4، 5، 6( يوضح اجلدول رقم )7( الفروق بني معلمات القسم املتوسط 
ومعلمات القسم الثانوي في السلوك التربوي، والكفاءة في التدريس في ضوء النسب املئوية للحاصالت على تقدير )عال( 

وتقدير )متوسط(.

جدول )7(
الفروق في مستوى السلوك التربوي، والكفاءة في التدريس

بني معلمات القسم املتوسط، ومعلمات القسم الثانوي

مستوى السلوك التربويمستوى الكفاءة في التدريسالقسم
67%33%76%24%املتوسط
29%71%54%46%الثانوي

- ويتبني من اجلدول )7( تفوق معلمات القسم الثانوي بوجه عام سواء في مستوى الكفاءة في التدريس أو في السلوك 
التربوي.

سابعًا: نتائج تقويم نظام االمتحانات بالقسم الثانوي:
لتق���ومي ه���ذا النظام مت تطبيق مقياس آراء الطالب في نظام االمتحانات على عينة من الطالبات بلغ حجمها )57( 

طالبة من القسم الثانوي، ويبني اجلدول رقم )8( النتائج التي مت التوصل إليها.
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جدول )8(
تقومي نظام االمتحانات بالقسم الثانوي كما تدركه الطالبات

- ومن اجلدول )8( يتضح استمرارية اختبار الطالبات في نهاية كل درس وهو مؤشر إيجابي لنظام التقومي باملدرسة، 
أما االختبارات الشهرية أو في األجزاء التي يتم تدريسها أو إجراء اختبارات جتريبية قبل االختبارات الرسمية فهي ال 
تتم بشكل منتظم. كما يتبني أن عدد االختبارات التي تتم خالل العام الدراسي مناسبة، وأن قلق االمتحان في حدوده 

الطبيعية، وفي بعض األحيان تكون االمتحانات التي تعدها الوزارة أفضل من االمتحانات التي تعدها املدرسة.

ثامنًا: نتائج تقويم االنضباط أثناء الدرس بالقسم الثانوي:
لتقومي هذا اجلانب مت تطبيق مقياس االنضباط أثناء الدرس على عينة من طالبات القسم الثانوي بلغ حجمها )56( 

طالبة، ويوضح اجلدول رقم )9( النتائج التي مت التوصل إليها.

جدول )9(
تقومي االنضباط أثناء الدرس بالقسم الثانوي

التقدير الدرجةمتغيرات التقويم

أحيانًا12- أشعر بالقلق من نظام االمتحانات احلالي
دائمًا23- يحرص املعلمون على اختبارنا في نهاية كل درس

أحيانًا32- يحرص املعلمون على اختبارنا في األجزاء التي ينتهي تدريسها
أحيانًا42- يحرص املعلمون على اختبارنا شهريًا

أحيانًا52- يحرص املعلمون على اختبارنا قبل بدء االختبارات الرسمية
أحيانًا62- امتحانات الوزارة أفضل من االمتحانات التي تعدها املدرسة

دائمًا73- عدد االمتحانات خالل العام مناسب

التقدير الدرجةالسلوك السلبي أثناء الدرس

نادرًا12- الشجار

أحيانًا23- إحداث ضوضاء

غالبًا34- احلديث مع زميلة

غالبًا44- التعليقات خارج موضوع الدرس

أحيانًا53- الصياح لإلجابة عن األسئلة

أحيانًا63- إلقاء النكات

نادرًا72- تعمد إحداث فوضى
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- ويتبني من اجلدول )9( أن أهم مظاهر السلوك السلبي أثناء الدرس والتي حتدث غالبًا هي:
)1( احلديث مع زميلة.

)2( التعليقات خارج موضوع الدرس.

أما بالنس���بة ملظاهر الس���لوك السلبي األخرى فهي حتدث إما نادرًا أو أحيانًا أي أنها حتدث في احلدود الطبيعية 
للس���لوك اإلنس���اني خاصة ما يتعلق منها باملعلم أو الش���جار وإحداث الفوضى أو امللل واالنص���راف عن الدرس، أو 

استخدام العبارات النابية.

تاسعا: نتائج تقويم الواجبات المدرسية لطالبات القسم الثانوي:
متثل الواجبات املدرس���ية أهمية كبيرة في العملية التعليمية ملا لها من أثر في إتقان التعلم باالعتماد على الذات، 
لكنها من جهة أخرى ميكن أن تؤدي إلى آثار سلبية بالنسبة للطالبة، إذ لم يحسن استخدامها بالكم والنوع املناسب، 
ولتقومي هذه الواجبات مت تطبيق اس���تبانة آراء الطالب في الواجبات املدرسية على عينة من طالبات القسم الثانوي بلغ 

حجمها )57( طالبة، وفيما يلي عرض للنتائج التي مت التوصل إليها.

)1( مدى مناسبة عدد الواجبات املدرسية:
يوضح اجلدول رقم )10( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذا اجلانب.

جدول )10(
مدى مناسبة عدد الواجبات

 املدرسية لطالبات القسم الثانوي

مدى مناسبة عدد الواجبات
نسبة الموافقة

النسبةالعدد
23%113- أكثر من الالزم

74%242- مناسب
3%32- أقل من الالزم

100٪57المجموع

التقدير الدرجةمتغيرات التقويم

نادرًا12- تعمد استفزاز املعلم

نادرًا22- تعمد استفزاز إحدى الطالبات

أحيانًا33- االنصراف عن االستماع إلى الدرس

أحيانًا43- إظهار امللل من الدرس

نادرًا52- التظاهر بعدم الفهم

نادرًا62- استخدام العبارات النابية

أحيانًا73- عدم احلفاظ على النظام

نادرًا82- عدم احترام املعلم
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- ويبني من اجلدول )10( أن النسبة الغالبة من الطالبات )74%( ترى أن عدد الواجبات مناسب، بينما ترى نسبة 
تصل إلى ربع عدد العينة تقريبًا )23%( أن هذا العدد أكثر من الالزم. وهناك نسبة ال تتعدى )3%( ترى أن العدد أقل 

من الالزم.

)2( عدد ساعات أداء الواجبات املدرسية:
يبني اجلدول قم )11( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذا العدد.

جدول )11(
عدد ساعات أداء الواجبات املدرسية 

- ويتبني من اجلدول )11( أن النسبة العظمى من الطالبات )83%( ال تتعدى ساعات أدائهن للواجبات املدرسية )نصف 
ساعة(، كما يتبني أن النسبة الباقية وهي )17%( يتراوح عدد ساعات أدائهن للواجبات املدرسية بني ساعة ونصف 

وثالث ساعات.

)3( أماكن أداء الواجبات املدرسية:
يوضح اجلدول )12( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه األماكن.

جدول )12(
أماكن أداء الواجبات املدرسية

عدد الساعات
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

83%147- نصف ساعة
12%27- ساعة ونصف الساعة

3%32- ساعتان
--4- ثالث ساعات

2%51- أكثر من ثالث ساعات
100٪57المجموع

األماكن
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

35%120- غرفتي اخلاصة باملنزل
37%221- أي مكان باملنزل

7%34- أمام التلفاز
11%46- مع سماع املوسيقى

--5- في منزل صديقة
7%64- في أماكن أخرى

3%72- غير مبني
100٪57المجموع
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 ومن اجلدول )12( يتبني أن نسبة )37%( من الطالبات ليس لهن مكان محدد ألداء الواجبات في املنزل، ونسبة تصل 
إلى )35%( يؤدين الواجبات في غرفهن اخلاصة، ونسبة تصل إلى )18%( يؤدين الواجبات مع االنشغال بأمور أخرى 

مثل مشاهدة التلفاز أو سماع املوسيقى. وهناك نسبة تصل إلى )7%( يؤدين الواجبات في أماكن أخرى.

)4( متابعة الوالدين ألداء الواجبات املدرسية لطالبات القسم الثانوي:
يبني اجلدول )13( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه املتابعة.

جدول )13(
متابعة الوالدين ألداء الواجبات املدرسية

- ويتبني من اجلدول )13( أن نسبة قليلة من الطالبات ال تتعدى )4%( يحظني مبتابعة أداء واجباتهن من الوالدين يوميًا، 
ونسبة أخرى تصل إلى )14%( يحظني باملتابعة في معظم األحيان، ونسبة ثالثة تصل إلى )33%( يحظني باملتابعة بني 

حني وآخر. أما نسبة من ال يحظني بأي متابعة أو نادرًا ما يتابعن فتصل إلى )%49(.

)5( مدى مساعدة الوالدين في أداء الواجبات املدرسية:
يوضح اجلدول )14( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه املساعدة.

جدول )14(
مدى مساعدة الوالدين في أداء 

الواجبات املدرسية

مدى المتابعة
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

4%12- في كل يوم
14%28- في معظم األحيان

33%319- بني حني وآخر
16%49- نادرًا

33%519- ال يتابعان
100٪57المجموع

مدى المساعدة
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

2%11- في كل يوم
3%22- في معظم األحيان

28%316- بني حني وآخر
21%412- نادرًا

46%526- ال يساعدان
100٪57المجموع
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مدى المساعدة
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

5%13- دائمًا
23%213- أحيانًا
47%327- نادرًا

25%414- ال يساعدني أحد
100٪57المجموع

المصادر
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

14%18- مراجع علمية
7%24- كتب أدبية

14%38- قواميس لغوية
7%44- موسوعات أو دوائر معارف

70%540- إنترنت
12%67- برامج كمبيوتر تعليمية

23%713- ال شيء

بأي مساعدة من  إلى )67%( ال يحظني  والتي تصل  الطالبات  العظمى من  النسبة  أن  ويتبني من اجلدول )14(   -
الوالدين، أو نادرًا ما تقدم لهن هذه املساعدة. أما النسبة الباقية والتي تصل إلى )33%( فتقدم لهن هذه املساعدة إما 

يوميًا أو في معظم األحيان، أو بني حني وآخر.

)6( مدى مساعدة اآلخرين في أداء الواجبات املدرسية:
يوضح اجلدول رقم )15( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه املساعدة.

جدول )15(
مدى مساعدة اآلخرين في

 أداء الواجبات املدرسية

- ومن اجلدول )15( يتبني أن النسبة العظمي من الطالبات والتي تصل إلى )72%( ال حتظى بأي مساعدة من اآلخرين  
أو نادرًا ما حتظى بها. أما النسبة الباقية والتي تصل إلى )28%( فتحظى بهذه املساعدة أحيانًا أو بشكل دائم.

)7( مصادر التعلم املساعدة في أداء الواجبات املدرسية باملنزل:
يبني اجلدول )16( النتائج التي مت التوصل إليها بخصوص هذه املصادر.

جدول )16(
مصادر التعلم املساعدة في

 أداء الواجبات باملنزل
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مدى االستفادة
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

9%15- بدرجة كبيرة
47%227- بدرجة متوسطة

19%311- بدرجة قليلة
25%414- ال تفيد

100٪57المجموع

- ويتبني من اجلدول )16( أن ما يقرب من ربع العينة )23%( ليست لديهم أي مصادر مساعدة للتعلم باملنزل، وأن 
لديهن مصادر  تتراوح بني )%14-7(  إنترنت، كما أن هناك نسبة  لديهم خط  الطالبات )%70(  النسبة العظمى من 
مختلفة مثل املراجع العلمية، والكتب األدبية، والقواميس، واملوسوعات ودوائر  املعارف ونسبة تصل إلى )12%( لديهن 

برامج كمبيوتر تعليمية.

)8( مدى االستفادة من الواجبات املدرسية:
يوضح اجلدول رقم )17( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه االستفادة.

جدول )17(
مدى االستفادة من الواجبات املدرسية

- ويتبني من اجلدول )17( أن ربع عدد العينة )25%( يرى أن الواجبات املدرسية )ال تفيد(، بينما ترى النسبة العظمى 
)47%( أنها تفيد )بدرجة متوسطة(، وهناك نسبة تصل إلى )19%( ترى أنها تفيد )بدرجة قليلة(، ونسبة تصل إلى 

)9%( ترى أنها تفيد بدرجة كبيرة.

عاشراً: نتائج تقويم الخدمات الطالبية بالقسم الثانوي:
متثل اخلدمات الطالبية عاماًل مهمًا في دعم املناهج الدراسية والعملية التعليمية، وتوفير املناخ االجتماعي والنفسي 
والثقافي املناس���ب. ولتقومي هذه اخلدمات مت تطبيق اس���تبانة آراء الطالب في اخلدمات الطالبية على عينة من طالبات 

القسم الثانوي بلغ حجمها )49( طالبة. وفيما يلي النتائج التي مت التوصل إليها.

)1( اخلدمات الطالبية التي تقدم بالقسم الثانوي:
يوضح اجلدول )18( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذه اخلدمات.
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الخدمات الطالبية
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

27%113- وسائل مواصالت
86%242- رحالت ترفيهية
71%335- رحالت علمية

4%42- معسكرات كشفية
71%535- وجبات غذائية
47%623- خدمات طبية
84%741- دروس تقوية

45%822- حفالت ترفيهية
67%933- خدمات اجتماعية
31%1015- خدمات نفسية

29%1114- إنترنت

مدى توافر الخدمات
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

8%14- كافية
49%224- كافية إلى حد ما

27%313- غير كافية
16%48- غير مبني

100٪49المجموع

جدول )18(
مدى اخلدمات الطالبية التي تقدم بالقسم الثانوي

التقوية،  أهمها دروس  الثانوي ومن  القسم  لطالبات  تقدم  التي  الطالبية  تنوع اخلدمات  ويتبني من اجلدول )18(   -
والرحالت الترفيهية والعلمية، والوجبات الغذائية، واخلدمات الطبية واالجتماعية.

)2( مدى توافر اخلدمات الطالبية:
يبني اجلدول )19( النتائج التي مت التوصل إليها بشأن هذا التوافر.

جدول )19(
مدى توافر اخلدمات الطالبية
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- ويتضح من اجلدول )19( أن نسبة تصل إلى )57%( من الطالبات ترى أن اخلدمات الطالبية املقدمة لهن تعتبر 
)كافية( أو كافية )إلى حد ما(، بينما ترى نسبة جتاوز ربع عدد الطالبات )27%( أنها غير كافية.

)3( مدى مناسبة اخلدمات الطالبية للطالبات:
يبني اجلدول )20( النتائج التي مت التوصل إليها بالنسبة لهذا اجلانب.

جدول )20(
مدى مناسبة اخلدمات الطالبية للطالبات

- يتبني من اجلدول )20( أن نسبة تصل إلى )57%( من الطالبات ترى أن اخلدمات املقدمة إليهن )مناسبة( أو )مناسبة 
إلى حد ما(، أما نسبة من يرون أن هذه اخلدمات غير مناسبة فتصل إلى )%10(.

مدى المناسبة
نسبة الموافقة

النسبةالعدد

31%15 1- مناسبة
26%213- مناسبة إلى حد ما

10%35- غير مناسبة
33%416- غير مبني

100٪49المجموع
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خالصة النتائج:
1(  اجتاه���ات الطالبات نحو املدرس���ة إيجابية ولكن بدرجة )متوس���طة( بوجه عام، كما تب���ني أن اجتاهاتهن إيجابية 

)بدرجة عالية( بالنسبة للجوانب اآلتية:
- الشعور باأللفة داخل املدرسة.

- مساعدة املعلمات لهن في فهم الدروس.
- قلة املشاكل داخل املدرسة.

- شعورهن بأن املعلمات جديرات باحلب واالحترام.
- تفضيلهن للمدرسة عن أي مدارس أخرى.

- قضائهن لوقت ممتع بني زميالتهن.
- تعامل املعلمات معهن بود واحترام.

2(   من بني  معلمات القسم الثانوي نسبة تصل إلى )46%( على درجة )عالية( من الكفاءة في التدريس مقابل نسبة 
)24%( من بني معلمات القسم املتوسط.

3(   من بني معلمات القسم الثانوي نسبة تصل إلى )71%( على درجة )عالية( في السلوك التربوي مقابل نسبة تصل 
إلى )33%( من بني معلمات القسم املتوسط.

4(   توجد نس���بة من املعلمات بالقس���م الثانوي تصل إلى )46%( جمعن بني الكفاءة العالية في التدريس، واملس���توى 
العالي في السلوك التربوي مقابل نسبة تصل إلى )24%( بالقسم املتوسط.

5(   تش���ير نتائج تقومي نظام االمتحانات بالقس���م الثانوي إلى أن عدد االمتحانات التي تعقد خالل العام الدراس���ي 
)مناس���ب( للطالبات، كما حترص املعلمات على اختبار الطالبات في نهاية كل درس، وعلى اجلانب اآلخر ال تتم 
عملية اختبار الطالبات في األجزاء التي ينتهي تدريسها، واالختبارات الشهرية، واالختبارات التجريبية قبل إجراء 

االمتحانات الرسمية بانتظام.
6(    تشير نتائج تقومي مدى انضباط الطالبات أثناء الدرس بالقسم الثانوي إلى أن مظاهر عدم االنضباط حتدث إما 

)نادرًا( أو )أحيانًا(، أما أهم مظاهر عدم االنضباط التي حتدث باستمرار فهي:
أ �� احلديث مع زميلة.

ب �� التعليقات خارج موضوع الدرس.

7(    تش���ير نتائج تقومي الواجبات املدرس���ية بالقس���م الثان���وي إلى أن )74%( من الطالبات يري���ن أن عدد الواجبات 
)مناسب(، كما تبني أن زمن أداء الواجبات املدرسية ال يتجاوز النصف ساعة بالنسبة إلى )83%( من الطالبات، 
وأن غالبية الطالبات بنس���بة تصل إلى )72%( يؤدين واجبهاتهن إما في غرفتهن اخلاصة، أو أي مكان باملنزل، 

كما أن هناك نسبة تصل إلى )18%( يؤدين الواجبات أمام التلفاز أو مع سماع املوسيقى.

وفيما يتعلق مبتابعة الوالدين ألداء الواجبات املدرس���ية تبني أن نس���بة قليلة من الطالبات ال تتعدى )4%( يحظني 
باملتابعة يوميًا، ونسبة أخرى تصل إلى )14%( يحظني باملتابعة في معظم األحيان، ونسبة ثالثة تصل إلى )33%( يحظني 

بهذه املتابعة بني حني وآخر. أما نسبة من ال يحظني بأي متابعة أو بشكل نادر فتصل إلى )%49(.

أما بالنس���بة ملساعدة الوالدين للطالبات في أداء واجباتهن املدرس���ية تبني أن النسبة العظمى من الطالبات التي 
تصل إلى )67%( ال يحظني بأي مس���اعدة أو نادرًا ما تقدم لهن هذه املس���اعدة، أما النسبة الباقية وهي )33%( فتقدم 

لهن املساعدة إما يوميًا أو في معظم األحيان أو بني حني وآخر.
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كما تبني أن النسبة العظمى من الطالبات والتي تصل إلى )72%( ال حتظى بأي مساعدة من اآلخرين أو نادرًا ما 
حتظى بها. أما النسبة الباقية، والتي تصل إلى )28%( فتحظى بهذه املساعدة أحيانًا بشكل دائم.

وفيما يتعلق مبصادر التعلم املوجود باملنزل والتي تساعد الطالبات في أدائهن للواجبات املدرسية تبني أن )%70( 
من الطالبات لديهن خط إنترنت باملنزل، إلى جانب نسبة تصل إلى )12%( لديهن برامج كمبيوتر تعليمية، كما أن هناك 
نس���بة تتراوح بني )7-14%( لديهن مصادر مختلفة من املراجع العلمية، واألدبية، والقواميس، واملوس���وعات، كما تبني 

أيضًا أنه توجد نسبة من الطالبات تصل إلى )23%( ال يحظني بأي مصادر على اإلطالق.

أما فيما يتعلق مبدى االستفادة من الواجبات املدرسية تبني أن النسبة العظمى من الطالبات )47%( يرين أن هذه 
الواجبات مفيدة بدرجة )متوسطة(، بينما ترى نسبة  تصل إلى )9%( أنها مفيدة )بدرجة كبيرة(، وهناك نسبة تصل إلى 

)25%( ترى أنها )غير مفيدة( ونسبة تصل إلى )19%( ترى أنها مفيدة )بدرجة قليلة(.

8( تشير نتائج تقومي اخلدمات الطالبية إلى تنوع هذه اخلدمات ومن أهمها دروس التقوية، والرحالت العلمية والترفيهية، 
والوجب���ات الغذائية، والرعاية الطبية واالجتماعية. وترى نس���بة تصل إلى )8%( أن ه���ذه اخلدمات )كافية متامًا(، 
بينما ترى نس���بة كبيرة تصل إلى )49%( أنها كافية )إلى حد ما(، أما نس���بة من يرين أنها )غير كافية( فتصل إلى 

.)%27(

أما فيما يتعلق مبدى مناس���بة هذه اخلدمات للطالبات ترى نس���بة من الطالبات تصل إلى )31%( أنها )مناسبة متامًا(، 
ونسبة تصل إلى )26%( ترى أنه مناسبة )إلى حد ما(، أما نسبة من يرين أنها )غير مناسبة( لم تتجاوز )%10(.

19،3 وجهة نظر المؤلفان في تجربة التقويم الذاتي:
ملدرسة ....................................... التي مت تناولها في التقرير السابق:

- يعطي التقرير في مجمله صورة واضحة إلدارة املدرسة عن جوانب القوة والضعف في املتغيرات التي تناولتها 
تطوير هذه  أو  بعملية إصالح  للقيام  املدرسة  الفرصة إلدارة  إتاحة  وبالتالي  تفصيلية،  وبصورة  التقومي  عملية 

اجلوانب على أسس علمية موضوعية وواقعية.
- متت كتابة التقرير بلغة علمية سليمة، وعرض محتواه بأسلوب مبسط، كما مت عرض النتائج في جداول متكن 

القارىء من فهمها بسهولة، إضافة إلى ملخص ملا ورد في اجلدول من نتائج يزيد من فهمها واستيعابها.
- ورد في نهاية التقرير ملخص جلميع النتائج التي توصلت إليها عملية التقومي وهو ملخص جيد ميكن من خالل 

قراءته رسم صورة إجمالية جلوانب الضعف والقوة في املدرسة.
- خطة التقومي التي اتبعتها املدرسة هي خطة سليمة من الناحية املنهجية، وتشتمل على أهم اخلطوات واإلجراءات 
التي تكفل تنفيذ عملية التقومي بدقة وكفاءة، والتوصل إلى نتائج موثوق في صحتها. أما أهم ما يجذب النظر في 
هذه اخلطة فهو قيام املدرسة بتوعية العاملني باملدرسة بأهداف عملية التقومي واالستعانة بأحد اخلبراء في عملية 
التوعية، عالوة على تشكيل فريق من العاملني باملدرسة ليتولى عملية التقومي، وتدريب هذا الفريق في مجال التقومي، 

وهي خطوات مهمة وضرورية لنجاح عملية التقومي والوثوق في نتائجها.
- لم تتجه املدرسة إلى التقومي الشامل جلميع العناصر التربوية والتعليمية واإلدارية باملدرسة، وركزت عملية التقومي 
على بعض اجلوانب التي رأت إدارة املدرسة أنها مهمة بالنسبة لها. وعلى الرغم من أفضلية التقومي الشامل، 
إال أن هذا التقومي اجلزئي الذي قامت به املدرسة له أهميته أيضًا، كما يؤكد مرونة أدوات الدليل في االستخدام 

سواء على املستوى الشامل أو اجلزئي للتقومي.
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- األدوات التي اس���تخدمت في عملية التقومي مت اس���تخدامها بطريقة صحيحة، وحتليل نتائجها حتلياًل إحصائيًا 
بأساليب إحصائية سليمة، وتفسير هذه النتائج في ضوء املعايير اخلاصة بهذه األدوات والتي يتضمنها الدليل.

- عين���ات الطالبات الت���ي مت من خاللها جمع بيانات التقومي هي عينات ممثلة بالق���در الكافي للحصول على نتائج 
حقيقية عن اجلوانب التي مت تقوميها.

- بالنسبة للنتائج التي توصلت إليها عملية التقومي نرى ما يلي:

أواًل: بالنسبة لنتائج تقويم اتجاهات طالبات القسم الثانوي نحو المدرسة:
مت ع���رض هذه النتائج بطريقة تفصيلي���ة، إضافة إلى التقدير العام الجتاهات الطالبات نحو املدرس���ة، والعرض 
التفصيلي ملتغيرات هذه االجتاهات كان موفقًا ألنه أوضح أهم العوامل واألسباب التي أدت إلى تكوين اجتاهات إيجابية 
نحو املدرسة بدرجة عالية، والتي مت تلخيصها في نهاية اجلدول )2( في سبعة أسباب، كما بني العرض التفصيلي أيضًا 
أهم العوامل واألسباب التي حصلت على درجة )إلى حد ما( ومثل هذا العرض التفصيلي ميكن إدارة املدرسة من تدعيم 

العوامل التي حصلت على درجة عالية من جهة، وعالج العوامل التي حصلت على درجة أقل.

ثانيًا: بالنسبة لنتائج تقويم كفاءة معلمات القسم المتوسط والقسم 
الثانوي في التدريب:

تن���اول هذا اجلزء من التقومي كفاءة املعلمات ف���ي التدريس كما تدركها الطالبات، ومت عرض الدرجة التي حصلت 
عليها كل معلمة على حدة، ثم مستوى الكفاءة  العام جلميع املدرسات، وقد أمكن من خالل هذا العرض تعّرف مستوى 
كفاءة املعلمات بوجه عام، كما أمكن حتديد نس���بة املعلمات ذوات الكفاءة العالية، ونسبة ذوات الكفاءة املتوسطة، ومثل 
ه���ذه النتائج التي أمكن التوصل إليها، والتي مت عرضها باجلدول���ني )3، 5( تعتبر ذات أهمية فائقة، وميكن مطابقتها 
بتقارير الكفاءة التقليدية التي تضعها إدارة املدرس���ة، أو املوجه���ون التربويون، ووضعها في االعتبار عند تقومي كفاءة 
املعلم���ات على أس���اس أن تقدير كفاءة املعلمات من وجهة نظر الطالبات له أيض���ًا مصداقية كبيرة، وحكمهن نابع من 

تفاعلهن اليومي مع املعلمات.
أما املقارنة التي مت عرضها في اجلدول )7( بني كفاءة معلمات القسم املتوسط  وكفاءة معلمات القسم الثانوي فهي 
إضافة موفقة حيث تبني تفوق معلمات القس���م الثانوي على معلمات القس���م املتوسط في مستوى الكفاءة، وهي مشكلة 
لم يكن من املمكن إدراكها إال من خالل عملية التقومي واملقارنة التي متت، وتتيح للمدرس���ة الفرصة في تعديل أس���لوب 

االختيار ملعلمات القسم املتوسط.
من ناحية أخرى ولتأكيد مصداقية النتائج السابقة ميكن إجراء دراسة منفصلة للعالقة بني درجات املعلمات التي 
حصل���ن عليه���ا في عملية التقومي، ودرجات الطالبات في املواد الدراس���ية التي تقوم املعلمات بتدريس���ها، وبذلك ميكن 
احلصول على أعلى درجة من الصدق واملوضوعية في تقومي املعلمات بهذا األسلوب الذي يتفوق كثيرًاَ من حيث الصدق 

واملوضوعية األسلوب التقليدي للتقومي الذي يقوم به موجهو املواد الدراسية.

ثالثًا: بالنسبة لنتائج تقويم السلوك التربوي للمعلمات:
مت في هذا اجلزء تناول السلوك التربوي للمعلمات كما تدركه الطالبات:

ومت عرض النتائج اخلاصة بهذا الس���لوك بنفس الطريقة التي مت به���ا عرض النتائج اخلاصة بكفاءة املعلمات في 
التدريس، أي عرضها بطريقة تفصيلية لكل معلمة على حدة، ثم عرض املستوى العام جلميع املعلمات، ثم إجراء مقارنة 
بني معلمات القسم املتوسط والقسم الثانوي في مستوى السلوك التربوي، والذي تبني منه تفوق معلمات القسم الثانوي 
على معلمات القسم املتوسط في مستوى السلوك التربوي، وهو ما يضع مشكلة أخرى أمام إدارة املدرسة حول األسلوب 

الذي تتبعه املدرسة في اختيار معلمات القسم املتوسط.
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رابعًا: بالنسبة لنتائج تقويم نظام االمتحانات:
تناول هذا اجلزء نتائج تقومي نظام االمتحانات بالقس���م الثان���وي فقط، وكان من األفضل تقومي نظام االمتحانات 
بالقس���م املتوس���ط أيضًا لتعّرف الفروق بني النظامني،  وإيجابيات وس���لبيات كل منهما، خاص���ة وأن النتائج الواردة 
باجلدول )8( لنظام االمتحانات بالقس���م الثانوي توضح أن أسس���ه وآلياته ليست واضحة، وهو ما يدعو إدارة املدرسة 

إلى إعادة النظر في هذا النظام والعمل على تطويره.

خامسًا: بالنسبة لنتائج تقويم االنضباط أثناء الدرس:
مت تناول االنضباط أثناء الدرس بالنس���بة لطالبات القس���م الثانوي فقط، وكما س���بق القول بالنسبة لتقومي نظام 
االمتحانات كان من األفضل تقومي االنضباط أثناء الدرس، بالنسبة للقسم املتوسط أيضًا، خاصة وأن االنضباط أثناء 
الدرس من أهم املش���كالت املرتبطة بإدارة الفصل، ومن أهم العوامل املؤثرة في س���ير العملية التعليمية بوجه عام. أما 
النتائج املبينة باجلدول )9( فقد أوضحت أهم مظاهر الس���لوك الس���لبي للطالبات التي تؤدي إلى اإلخالل باالنضباط 
أثناء الدرس، وباس���تثناء احلدي���ث مع الزميلة، والتعليقات خارج موضوع الدرس، ف���إن جميع املظاهر األخرى حتدث 
ف���ي حدودها الطبيعية أي نادرًا أو أحيانًا، وبالتالي فإن أهم مش���كلتني فيما يتعلق باالنضباط هما احلديث مع زميلة، 
والتعليقات خارج موضوع الدرس، وبالتالي ينبغي أن توضع هاتني املش���كلتني  قيد اهتمام املدرس���ة والبحث عن عالج 

لها.

سادسًا: بالنسبة للنتائج الخاصة بالواجبات المدرسية:
مت عرض النتائج اخلاصة بالواجبات املدرس���ية عرضًا تفصيليًا وموفقًا تضم���ن ثمانية متغيرات تتعلق بأداء هذه 
الواجب���ات من حيث عددها، وما تس���تغرقه من وقت، واألماكن التي تؤدي فيها الطالب���ة هذه الواجبات، ومدى  متابعة 
الوالدي���ن لها ومس���اعدتهم في أدائها أو مس���اعدة اآلخرين، ومصادر التعلم املس���اعدة ألداء ه���ذه الواجبات، ومدى  
االس���تفادة منها، وجميعها عناصر مهمة، وتعطي نتائج تقوميها املبينة باجلداول من )10-17( صورة واضحة ودقيقة 
ملا يسير عليه أداء هذه الواجبات بالنسبة لطالبات القسم الثانوي، لكن وكما ذكرنا سابقًا كان من األفضل أيضًا تقومي 

الواجبات املدرسية بالنسبة للقسم املتوسط.

سابعًا: بالنسبة للنتائج الخاصة بتقويم الخدمات الطالبية:
وهي اخلدمات الطالبية اخلاصة بالقسم الثانوي، ولم يتم تقومي  اخلدمات املتعلقة بالقسم املتوسط، وقد مت عرض 
النتائج اخلاصة بهذه اخلدمات بصورة تفصيلية تناولت أهم املتغيرات املتعلقة بهذه اخلدمات من حيث نوعيتها،  ومدى 
وجودها وتوافرها ومناس���بتها للطالبات، كما تعطي صورة واضحة لإلدارة املدرس���ية عن أهم جوانب القوة أو القصور 

في أداء هذه اخلدمات.

ثامنًا: بالنسبة لعرض خالصة النتائج:
كان ع���رض ه���ذه اخلالصة موفقًا، وهو إضاف���ة لها أهميتها من حيث تلخيص أهم اإليجابيات والس���لبيات التي 
توصلت إليها عملية التقومي، كما ميكن طباعة هذه اخلالصة منفصلة وتوزيعها على جميع العاملني باملدرس���ة لالطالع 
على محتواها، كما ميكن أيضًا اس���تخدام هذه اخلالصة في اس���تخالص مؤش���رات عامة عن الوضع احلالي للجوانب 

التي مت تقوميها.
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وأخيرًا ميكن القول بأن هذا النموذج التطبيقي لألدوات التي تضمنها هذا الدليل، والذي قامت به إحدى املدارس 
يوضح ما يلي:

1(  أن أي مدرسة قادرة على القيام بتقومي املدرسة بجهودها الذاتية وبأقل تكلفة.
2(  أن األدوات الت���ي يتضمنه���ا الدليل والتي اس���تخدمت في عملية التقومي أثبتت قدرته���ا وكفاءتها في تقومي 

اجلوانب التي مت تقوميها، وقدمت نتائج كان يصعب احلصول عليها بدون استخدام هذه األدوات.
3(   أن التقومي الذاتي الذي تقوم به املدرسة يكشف بدقة وبالتفصيل عن جميع العناصر واملتغيرات التي تشملها 
منظومة املدرس���ة والتي يصعب الكشف عنها بوس���ائل التقومي التقليدية، والتي عادة ما يقوم بها املوجهون 

والتي تركز بشكل أساسي على تقومي أداء املعلم دون عناصر املنظومة التعليمية األخرى.
4(  أن التقومي الشامل للمدرسة وإن كان له األفضلية، إال أن التقومي اجلزئي الذي اتبعته املدرسة أثبت أهميته 

في ضوء النتائج التي مت التوصل إليها.
5(  أن التخطيط الذي قامت به املدرسة لعملية التقومي، واملنهجية التي اتبعتها في تطبيق األدوات وجمع البيانات 
وحتليلها يثبت مرة أخرى أن املدرسة وبجهودها الذاتية قادرة على تخطيط وتنفيذ أي عمليات خاصة بالتقومي 

سواء على املستوى الشامل أو املستوى اجلزئي.



يحدد األدوار األساسية للقائد التربوي املتميز وهي اثنى عشر دورًا أساسيًا.

تعطي شرحًا عمليًا ومباشرًا لألدوار اجلديدة للقائد التربوي والتي تساعده على 

تبنيها والعمل بها.

يحدد املعايير األساسية للقائد التربوي الفعال واملستمدة من أحدث الدراسات.

يوف����ر مجموع����ة م����ن األف����كار واألدوات العلمية والعملي����ة والتي ميكن أن تس����اعد 

القائد على أداء دوره بفعالية واتقان.

يفي����د الدلي����ل القي����ادات التربوية العليا والوس����طى كم����ا يفيد القيادات املدرس����ية 

والقائمون على تدريبهم.
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