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 لمستخلصا*
Abstract 

 ع*

على توظيف  ددالتأكيك ،ةة التعليمي  ـقة بالعمليـ  جودة البنية التحتية المتعلتُولي الدول عناية كبيرة ب 

؛ ة ذات الجودة العاليةة المناسبة وتوفير المباني المدرسي  وإعداد المناهج التعليمي  الكوادر المؤه لة 

ال وناجح، ولتخريج طلبة مؤه لين وقادرين على خدمة مجتمعاتهم لضمان تحقيق نظام تعليمي  فع 

 متمثًل  المدرسي صميم الداخلي للمبنىهذه الدراسة بدراسة مدى تأثير الت قوموتبالطريقة الصحيحة. 

التي تسعى إلى  نظمة المدرسيةباأل الباتلوحات المعروضة في سللم المبنى على التزام الطبال  

ف على أثر استخدام "اللوحات تهدف الدراسة إلى التعر   سلمتهن وأمانهن أثناء استخدام السللم.

 الباتتخدام السللم" لزيادة السلوك اإليجابي بين الطساظهر الطرق الصحيحة واإليجابية عند التي تُ 

 ذاتي ًا بدون رقابة. نالصعود والنزول من خلل تذكيرهأثناء نظمة السير أعلى االلتزام ب نومساعدته

المملكة العربية السعودية تتكون بجدة مدينة ة في ة خاص  ت هذه الدراسة في مدرسة ابتدائي  وقد تم      

ا. وقد تم استخدام الملحظة ورسم الخرائط عامً  11-6تراوح أعمارهن بين طالبة ت 160من 

لوحات المعروضة على السللم قامت الدراسة أن ال  نتج عن  السلوكية كوسيلة لجمع البيانات. وقد

 ،من المعدل السابق %30بنسبة  الباتمن الشكاوى بين الط بتقليص السلوك غير اللئق والحد  

من الممكن وحات المعروضة على السللم لأن ال  ة الدراسة القائلة بفرضي  النتائج على دت أك   اوأخيرً 

ة باألمن  تزام باألنظمةإجابي ًا؛ وذلك للل لبةسلوك الطاستخدامها كأداة للتأثير على  المدرسية الخاص 

 والسلمة خلل استخدام السللم في المبنى المدرسي. 
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Saudi Arabia demonstrates concern for the quality of its educational 

infrastructures. For example, ensuring qualified staff, establishing 

challenging curriculums, building high quality school facilities and 

ultimately providing excellent student outcomes including achievement, 

behavior, and attitude.  This study examines the relationship between 

stairway wall displays in school buildings and student adherence to school 

rules during the use of the stairways. The study aims to identify the impact 

of  “photos with positive actions”  for increasing positive behavior between 

students and helping them adhere to the rules. The study was conducted in 

one private elementary school in Jeddah, Saudi Arabia. 160 students were 

selected for the research study, aged between 6-11 years. Behaviour 

mapping was used as a tool for collecting data. The results of the study 

confirmed that the stairway displays decreased inappropriate behavior and 

reduced complaints from the students 30%. Finally, the results confirmed 

the hypothesis that stairway wall displays increase positive student behavior 

and increase adherence to the rules.  
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