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اإلىـــداء

وال تطيب ،بطاعتك إلى النهار يطيب وال ،بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي

 برؤيتك إال الجنة تطيب وال ،بعفوك إال اآلخرة تطيب وال ،بذكرك إال اللحظات

"جالله جل هللا"

العالمين ونور الرحمة نبي إلى ،األمة ونصح ،األمانة وأدى ،الرسالة بلغ من إلى

"وسلم علٌه هللا صلى محمد سٌدنا"

افتخار بكل سمها أحمل إلى من

العزٌز والدي

الحب معنى إلى ،الحياة في مالكي إلى

 الوجود وسر الحياة إلى بسمة

الحبٌبة أمً

بخطوة خطوة الدرب سرت ومعها صغيرة حقـائب حملنا أن منذ رافقتني من إلى

اآلن حتى ترافقني تزال وما

أختً

 الحياة، هذه في دربي ورفيق أخي إلى

ضحكته في والسعادة بعينه التفـاؤل أرى من إلى

أخً

 كل من مد لي يد العون والمساعدة وساهم في انجاز هذه الرسالة إلى

اهدي هذا الجهد المتواضع



أ 

إقرار

، وأنيا نتيجة مت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستيردّ يا قُ نّ أنا معّدة الرسالة أأقر 
و أي جزء ثما ورد، وأف ىذه الرسالة أاإلشارة لو حي بحاثي الخاصة باستثناء ما تـّ أ

 .قدـ لنيؿ أية درجة عميا ألي جامعة أو معيدمنيا لـ يُ 

.......................التوقيع 

شرييان مروان حسين بشير 
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 وعرفانوتقدير شكر 

 

 .الحمد والشكر هلل أواًل وأخيراً 

 

وقدـ الدعـ إلتماـ ىذه الشكر والتقدير وجميؿ العرفاف لكؿ مف ساىـ  يسرني أف أتقدـ بصادؽ
الدراسة "المديروف والمشرفوف" الذيف قاموا باإلجابة عمى فراد عينة الدراسة، وأخص بالذكر أ

خص بالشكر واالمتناف الدكتور محمود أبو سمرة المشرؼ الرئيس ، كما وأاالستبانة أداة الدراسة
ي المساعدة واإلرشاد، ولـ يبخؿ بتوجيياتو، وعممو وجيده ووقتو، مما ليذه الدراسة الذي قدـ ل

  الوجود. ى حيزخراجيا اليـ في تطوير ىذه الدراسة وا  سأ
 كيـ االستبانة ومالحظاتيـ الَقّيمة،تقدـ بالشكر الى األساتذة االفاضؿ الديف قاموا بتحكما وأ

 ثرت ىذه الرسالة.أمة التي يّ واألساتذة االفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى مالحظاتيـ القَ 
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 الممخص

 

لتعرؼ الى واقع األداء الميني لممعمميف في المدارس الحكومية في محافظة ىدفت ىذه الدراسة ا
القدس، وسبؿ االرتقاء بو مف وجية نظر المديريف والمشرفيف. وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

ومشرفًا،  ( مديراً 174وعددىـ ) لمدارس الحكومية في محافظة القدس،المديريف والمشرفيف في ا
ولتحقيؽ . مديرًا ومشرفاً ( 130وائية )طبقية( قواميا )دراسة عينة عشفي حيف كانت عينة ال

عة رئيسة شممت مجاالت أرب ة االستبانة كأداة لجمع البيانات،ىداؼ الدراسة استخدمت الباحثأ
لعالقات البينية(، او  )األداء التدريسي، اإلدارة الصفية، التطوير الميني،لألداء الميني لممعمـ 

 ، إضافة الى سؤاؿ مفتوح حوؿ سبؿ االرتقاء باألداء الميني لممعمـ.فقرة( 50ومجموع فقراتيا )
وتـ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا بالطرؽ التربوية واالحصائية المناسبة. واستخدمت الباحثة برنامج 

لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف  (SPSS) الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية
 .فرضياتيا

ي محافظة القدس ف واقع األداء الميني لممعمميف في المدارس الحكومية فتائج الدراسة أوأظيرت ن
وفؽ مقياس ليكرت الخماسي، وجاء ، (3.59)قداره بمتوسط حسابي م جاء بدرجة متوسطة،

(، في حيف جاء مجاؿ 3.72مجاؿ "العالقات البينية" بالترتيب األوؿ، وبمتوسط حسابي مقداره )
كما أظيرت نتائج   (.3.21" بالترتيب األخير، وبمتوسط حسابي مقداره )"التطوير الميني

بيف تقديرات افراد  (α 0.05 ≤)الداللة الدراسة وجود فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى 
عينة الدراسة لواقع األداء الميني لممعمميف في المدارس الحكومية في محافظة القدس تعزى 

تعزى في حيف لـ تظير النتائج وجود فروؽ  ،الح المديريفلص ،المسمى الوظيفي لمتغير
أما بخصوص سبؿ  .التأىيؿ التربويو  لمتغيرات: الجنس، المديرية، التخصص، سنوات الخبرة،

جموعة مف االقتراحات بيذا االرتقاء باألداء الميني لممعمميف فقد أشار أفراد عينة الدراسة الى م
شراؾ المعمميف توفير الوسائؿ التعم , منياالخصوص يمية والتكنولوجية الجديدة والمتنوعة, وا 

 بالدورات التي تثري معموماتيـ, واالطالع عمى أساليب التدريس الحديثة .
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وفي ضوء نتائج الدراسة تـ التوصية بضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف العامميف في المدارس 
التعاوف  مـ واعداد قادة في المجاؿ. وضرورةالحكومية إلثراء معموماتيـ حوؿ األداء الميني لممع
والعمؿ عمى  ,ة: المديريف والمشرفيف والمعمميفالبناء والميني بيف أقطاب العممية التعميمية التعممي

 .تحديث وتعديؿ القوانيف المتعمقة بمينة التعميـ وباألداء الميني لممعمـ
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The Status of the Professional Performance of Teachers in Public 

Schools  in the Governorate of Jerusalem and Ways to Improve it as 

Seen by Principals and Supervisors. 

Prepared by: Sharehan Marwan Basheer 

Supervisor: Dr. Mahmoud Abu Samra 

 
Abstract : 

This study aimed to identify the status of the professional performance of 

teachers in public schools in the governorate of Jerusalem, and how to improve it 

from the point of view of principals and supervisors. The study population consisted 

of all principals and supervisors in the public schools in the governorate of Jerusalem 

and their number (174), while the sample of the study was a randomly of (130) 

manager and supervisor. To achieve the objectives of the study, the researcher used a 

questionnaire as a data collection tool, which included a (50) items and (4) aspects. 

The validity and reliability of the questionnaire were verified by the appropriate 

educational and statistical methods. The researcher used the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) to answer the study questions and verify its hypotheses. 

The results of the study revealed that the status of the professional performance 

of the teachers in the public schools in the governorate of Jerusalem came with a 

medium degree, with an average of (3.59) according to the five-level of Likert scale, 

and the aspect of "inter-relations" came in the first order, with an average of (3.72), 

While the aspect of "professional development" came in the last order, with an 

average of (3.21). Such as the results of the study showed that there were statistically 

significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between the sample of the study for 

the reality of the professional performance of the teachers in the public schools in 

Jerusalem Governorate attributable to variable of job title. While the results did not 

show statistically significant differences attributable to variables: gender, directorate, 

specialization, years of experience, educational qualification. 

In light of the results of the study, it was recommended that training courses 

should be held for teachers working in public schools to enrich their knowledge about 

the teacher's professional performance and prepare leaders in this field, such as giving 



 و 
 

new and various educational and technological means, and enroll teachers in sessions 

that enhance their information, and looking for new training methods. 

 And the need for constructive and professional cooperation between the poles 

of educational learning process: managers, supervisors and teachers. And work to 

update and amend the laws relating to the profession of education and the professional 

performance of the teacher. 
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 ولالفصل األ 
___________________________________________________________ 

  ىميتياأمشكمة الدراسة و 
 

 المقدمة 1.1 

يتوقؼ تقدـ المجتمع وتطوره في عصر ثورة المعمومات واالتصاالت إلى حد كبير عمى مدى 
يعة في المجاالت كافة وال فالعالـ يشيد تطورات وتغيرات سر  ،ية النظاـ التربوي والتعميمي فيوفاعم
تتطمب تكيؼ النظاـ التعميمي والنظاـ التربوي مع  التي ما في مجاالت العمـ والتكنولوجياسي

فمـ يعد إحداث تغيير في بنية النظاـ التعميمي  ،الفكرية واالقتصادية واالجتماعيةالمتغيرات 
لتحقيؽ أىدافو وتطمعاتو. إذ  والنظاـ التربوي وما يتعمؽ بيما مف تشريعات ومناىج وخطط كافياً 

لدوره المحوري في  ال بد مف إحداث تغيير وتطوير في طرؽ ووسائؿ إعداد المعمـ وتنميتو مينياً 
عداد األجياؿ وعمى اعتبار المعمـ ف إأىـ عناصر العممية التعميمية، ف تطوير العممية التربوية وا 

 ية االرتقاء باألداء الميني لممعمـ أىميةً ولي عممظـ التعميـ عمى اختالؼ فمسفتيا وأىدافيا تُ نُ 
ف زيادة فعالية المعمـ وارتقاء أدائو في مينتو ينعكساف عمى فاعمية أفائقة، إدراكًا منيا ب وعنايةً 

 (1993،النظاـ التربوي. )عبد الجواد ومتولي

ة مخرجات عد الدور الذي يقـو بو المعمـ في التربية والتعميـ دوًرا محورًيا ومؤثًرا في جودويُ 
التعميـ، كما أنو العنصر األىـ الذي يعوؿ عميو في عمميات التطوير والتحسيف المدرسي إلحداث 
التحوؿ المطموب، ونظًرا لثراء المستجدات التربوية وسرعة تطورىا في العصر الحديث، فإف 

تعامؿ مع قادًرا عمى الو أف يكوف ممًما بكؿ جديد في مجاؿ التربية والتعميـ،  دّ بُ  المعمـ ال
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وىذا يؤكد أىمية االداء الميني والتطوير الميني لممعمـ، بما  ،تجدات التربوية بعمـ وخبرةالمس
يضمف قدرتو عمى أداء دوره بفاعمية. وتتسـ عممية التطوير الميني بأنيا عممية تشاركية مستمرة، 

أف تكوف مستمرة  دّ بُ  عنى بيا جميع أطراؼ العممية التعميمية وتؤثر في جميع مكوناتيا، والتُ 
لضماف تعمـ مستمر ال يجعؿ المعمـ في حالة استعداد معرفي ومياري دائـ، بؿ ينطمؽ بو مشارًكا 
في بناء المعرفة وتطوير الممارسات التدريسية مف خالؿ انخراطو في برامج التطوير الميني 

 (2016، المبنية وفؽ االتجاىات الحديثة في التطوير الميني لممعمـ. )المعرفة

إلى التحوؿ إلى الممارسات الحديثة في مجاؿ التطوير  اليوـ وتتطمع اإلدارات العامة لمتدريب
الميني التي تعتمد عمى المدرسة كوحدة لتطوير االداء الميني لممعمـ وتفعيؿ مجتمعات التعمـ 

اور لألداء ه بالعديد مف المحءداأالمينية وشبكات التعمـ، تمؾ االتجاىات التي تعزز دور المعمـ و 
و مينًيا، والجوانب التدريسية وعالقاتو مع ئداأوف مشارًكا بفعالية في تطوير يك أفي منيا المين

  الطمبة ومتعاونا مع زمالئو والرؤساء لموصوؿ إلى أفضؿ األساليب لتحقيؽ التعمـ لدى الطالب.

ي بمواكبة التغيرات العالمية واىتمت السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة بوزارة التربية والتعميـ العال
في فمسفة التعميـ، وركزت عمى دور مدير المدرسة كقائد لمتغيير والتطوير في المساىمة في 

التفاعؿ مع المعمميف ومشاركتيـ في بويطمع ىذا الدور  إعداد المعمـ الفمسطيني وتنميتو مينيا.
نو قادر عمى مساندة المعمميف فإ ،بما يتمتع بو مف دور قيادي ،األنشطة  المختمفة، والمدير

واالرتقاء بنموىـ وتطورىـ لمواكبة التغيرات المتسارعة التي طرأت في جميع مجاالت الحياة، 
ترتبت عمى تمؾ التغيرات التي باتت تجتاح العالـ في السنوات األخيرة أف أخذت الدوؿ جميعيا و 

. خاص وتدريب المعمـ بشكؿونظاـ إعداد  في إعادة النظر في نظميا التعميمية بشكؿ عاـ،
 (2016،)المعرفة

يف في ملى واقع االداء الميني لممعماعمى ما تقدـ فإف ىذه الدراسة تيدؼ لمتعرؼ  وبناءً  
 .التربويوف المدارس الحكومية في محافظة القدس كما يراه المديروف والمشرفوف
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 مشكمة الدراسة  2.1

الحاجة الى معمميف عمى  يذا يستدعيف ة،لمدرسالمتوقعة مف ا اؼواألىدحتى تتحقؽ النتائج 
ئمة وليس مجرد معمميف يحافظوف عمى األوضاع القا ة مف الكفاءة والجودة في األداء،درجة عالي

فالمدارس بحاجة الى معمميف يتمتعوف بالقدرة عمى التنمية  ،وتمقينيووطرؽ تدريس تقميدية 
لمتطمبات العصر  استجابةً  كؿ مختمؼ،الطالب داخؿ المدارس بش والتطوير الميني وتحفيز

 .والمجتمع

ىذا يترتب عميو  ف  الكفايات األساسية مف معمـ الى آخر فإ فروؽ في امتالؾ واذا كاف ىناؾ
 افة إلى أف تطور برامج االتصاالتباإلض رى،ألخ فترةمف  يفبرامج إعداد المعمم اختالؼ

الؾ وامت معمميف ضرورة تنمية استعداداتيـلواستخداـ الكمبيوتر في مجاالت التربية يفرض عمى ا
 .ميارات جديدة لمواكبة التطور واالستفادة منو واالستعداد لو

تضييؽ عمى مجاؿ لمظروؼ السياسية التي تعيشيا محافظة القدس ودور االحتالؿ في ال ونظراً 
عة لمسمطة لمفوارؽ المادية الواسعة بيف المدارس الحكومية التاب باإلضافة ،التربية والتعميـ

لى إي يؤد قد مر الذياأل ،لسمطة االحتالؿ داخؿ مدينة القدسالفمسطينية والمدارس التابعة 
داء الميني متعرؼ الى واقع األل ليذا جاءت ىذه الدراسة  ،حباطات في األداء الميني لممعمـإ

 العالقات البينية، و التطوير الميني، اإلدارة الصفيةاألداء التدريسي، " مجاالتو: لممعمـ مف خالؿ 
, التربوييف فيف والمشرفيمف وجية نظر المدير والطمبة(  ،والزمالءالمدير، والمشرؼ التربوي، مع )

 وبذلؾ تتمثؿ المشكمة الرئيسة لمدراسة في السؤاؿ التالي:

"ما واقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس وسبل االرتقاء 
 ؟"نوالتربوي نون والمشرفوالمدير  كما يراهبو 
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 اسئمة الدراسة:3.1  

 :تضمنت الدراسة الحالية األسئمة التالية

داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس كما : ما واقع األالسؤال األول
 ؟التربويوف يراه المديروف والمشرفوف

داء الميني لمعممي المدارس ة الدراسة لواقع األفراد عينأ: ىؿ تختمؼ تقديرات السؤال الثاني
 ،المسمى الوظيفي، باختالؼ متغيرات الدراسة )الجنس الحكومية في مدارس محافظة القدس

 (؟التأىيؿ التربوي ،سنوات الخبرة ،لمديريةا التخصص،

لمدارس ف تساعد في االرتقاء باألداء الميني لمعممي اما أىـ السبؿ التي يمكف أ :السؤال الثالث
 ؟ظر المديريف والمشرفيف التربوييفالحكومية في مدارس محافظة القدس مف وجية ن

 
 :فرضيات الدراسة4.1  

 انبثقت الفرضيات الصفرية التالية عف سؤاؿ الدراسة الثاني:

بيف  (α 0.05 ≤): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى
داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس راد عينة الدراسة لواقع األفأمتوسطات تقديرات 

 الجنس.محافظة القدس تعزى لمتغير 

بيف  (α 0.05 ≤): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثانية
 كومية في مدارسداء الميني لمعممي المدارس الحفراد عينة الدراسة لواقع األأمتوسطات تقديرات 

 .المسمى الوظيفي محافظة القدس تعزى لمتغير

بيف  (α 0.05 ≤): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة
داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس فراد عينة الدراسة لواقع األأمتوسطات تقديرات 

 .التخصصمحافظة القدس تعزى لمتغير 
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بيف  (α 0.05 ≤): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الرابعة
داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس فراد عينة الدراسة لواقع األأمتوسطات تقديرات 

 .المديريةمحافظة القدس تعزى لمتغير 

بيف  (α 0.05 ≤)د مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن الفرضية الخامسة:
داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس الدراسة لواقع األ فراد عينةأمتوسطات تقديرات 

 .سنوات الخبرة لمتغيرمحافظة القدس تعزى 

بيف  (α 0.05 ≤)اللة إحصائية عند مستوى الداللة : ال توجد فروؽ ذات دالفرضية السادسة
داء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس فراد عينة الدراسة لواقع األأمتوسطات تقديرات 

 .التأىيؿ التربويمحافظة القدس تعزى لمتغير 

 :ىمية الدراسةأ 5.1 

، و مجتمع الدراسة التي تتعامؿ معو. إذ مف أىمية الموضوع الذي تعالجو الدراسةىمية أتكمف 
 )األداء التدريسي، اإلدارة الصفية، التطوير الميني، واألداء الميني ومجاالت نيا تناقش واقعإ
الحكومية في محافظة  المدارسفي  العالقات البينية مع المدير والمشرؼ والزمالء والطمبة(و 

مقي الضوء عمى المسؤوليات الكبيرة التي تقع عمى تو  ،فيف والمشرفيف وجية نظر المدير م القدس
تربوييف عمييـ دعـ عمميات التطوير والتغيير  ةكونيـ قاد، والمشرفيف التربوييف مديري المدارس
ح فيـ حجر االساس الذي ينمي ويطور االداء الميني لممعمميف وعمميات االصال ـداخؿ مدارسي

 تية:ية ىذه الدراسة تكمف في النقاط اآلف أىمإلذا ف .والتجديد التربوي داخؿ المدارس

في المدارس داء الميني لممعمميف نب مف األالضوء عمى جوا ف تسمطمف شأف ىذه الدراسة أ
 خروج بتوصيات ومقترحات تفيد مديريف تساىـ في المحافظة القدس؛ وبالتالي يمكف أالحكومية ل

تفيد نتائج ىذه  فأ ايضاً  يمكف, و المدارس والمشرفيف في تنمية وتطوير األداء الميني لممعمميف
داء الميني ؿ تعرفيـ الى أىمية تطوير األفي المدارس الحكومية مف خال الدراسة المديريف

وصمة التي توجو مديري ف تكوف نتائج ىذه الدراسة بمثابة البيؤمؿ ألممعمميف في مدارسيـ, و 
ف يمكف أبيـ وتحمؿ مسؤولياتيـ في مدارسيـ, أيضا اختيار المعمميف وتأىيميـ وتدري المدارس إلى

وتفيد مديري مراكز التدريب في كما  المعمميف، أصحاب القرار عند تعييفتفيد نتائج ىذه الدراسة 
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 , باإلضافة الى انيا يمكف اف تميدية لممعمميف في المدارس الحكوميةعداد البرامج التدريبإ
مف  ضافياً إ رصيداً  قدـاء الميني لممعمـ في المدارس وتُ لتطوير وتنمية االد ةلدراسات مستقبمي

 القدس.محافظة عمميف في مدارس داء الميني لممالمعرفة يعزز فيـ واقع األ

 

 ىداف الدراسة   أ6.1  

مف وجية لى واقع االداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في محافظة القدس االتعرؼ .  1
  التربوييف. فيف والمشرفيالمدير  نظر

 التأىيؿ ،التخصص ،الخبرة سنوات المديرية، ،الجنس) كشؼ عف دور متغيرات الدراسةال. 2
داء الميني في المدارس في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األ (الوظيفي المسمى ،التربوي

 .ي محافظة القدسالحكومية ف

واألداء ، اإلدارة الصفية :االداء الميني لممعمـ مف حيث ومحاور مجاالتواقع لى االتعرؼ 3. 
 .طمبةوالزمالء وال تربويلمدير والمشرؼ الا العالقات البينية معو  ،والتطوير الميني ،التدريسي

التعػػػػرؼ الػػػػى السػػػػبؿ التػػػػي يمكػػػػف أف تسػػػػاعد فػػػػي االرتقػػػػاء بػػػػاألداء المينػػػػي لممعمػػػػـ كمػػػػا يراىػػػػا  4.
 المديروف والمشرفوف التربوييف.

 متغيرات الدراسة: 7.1
 المتغيرات المستقمة   أواًل:

 الجنس 
 مدير( ،لمسمى الوظيفي: )مشرؼا 
 عمـو انسانية( ،التخصص: )عمـو طبيعية 
 مديرية ضواحي القدس(  ،المديرية: )مديرية القدس الشريؼ 
 (سنوات 10كثر مف ، أسنوات 10 – 5مف  ،سنوات 5: )اقؿ مف سنوات الخبرة 
 غير حاصؿ عمى مؤىؿ تربوي( ،ؿ التربوي: )حاصؿ عمى مؤىؿ تربويالتأىي 
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 المتغير التابع:ثانيًا : 

 محافظة القدس لواقع األداء الميني لممعمميف.في مدارس  التربوييف فيف والمشرفيتقديرات المدير 
 

 :الدراسة حدود  8.1

 :التالية الحدود في الدراسة طارإ تحديد تـ

 2016/2017 الجامعي العاـ في الدراسة اجراء تـ: الزمنية الحدود. 
 شممت التي القدس محافظة في الحكومية المدارس في الدراسة اجراء تـ: المكانية الحدود 

 (.القدس وضواحي الشريؼ القدس يتيمدير  مدارس)
 محافظة والمشرفيف التربوييف في مدارس المديريف عمى الدراسة تطبيؽ تـ: البشرية الحدود 

 .القدس
 التي اإلحصائية واألساليب الباحثة حددتيا التي اإلجراءات في تتمثؿ: اإلجرائية الحدود 

 .البيانات معالجة في اتبعتيا

 

 الدراسة : مصطمحات  9.1

 ألداء : ا

ىو محصمة السموؾ اإلنساني في ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجو العمؿ نحو تحقيؽ 
 (58ص, 2004)الربيؽ, األىداؼ المرغوبة, وىو النتيجة النيائية لمنشاط.

  لممعمم: ألداء المينـيا

بيئة  داخؿ وخارج موقؼ تعميمي معيف،في سموكية ممارسات  بػو المعمػػـ مػف ـوكػؿ مػا يق ىو
وتكوف ىذه الممارسات  ،تعمقػة بدورىـ التعميمي والتربويبيدؼ تحػسيف ممارسػاتيـ الم الصؼ

 ( 8, ص2003)سمور, .قابمػة لممالحظة والقياس
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  المدارس الحكومية:

الفمسطينية إداريًا وفنيًا عمػى اخػتالؼ  العالي إلشراؼ وزارة التربية والتعميـ التابعةىي المدارس 
 (2008، العالي. )وزارة التربية والتعميـ وثانوية( )أساسيةتعميمية مراحميا ال

 :محافظة القدس

ومف  ،الشماؿ محافظة راـ اهلل والبيرة يحدىا مف ،الضفة الغربية وسطتقع محافظة القدس في  
ومف   ،ـ1948عاـ  تي احُتّمتالغرب األراضي الومف  ،لشرؽ محافظة اريحا والبحر الميتا

دونمًا           (344,452)وتبمغ مساحة محافظة القدس االجمالية  ،بيت لحـ الجنوب محافظة
ضي الى ثمانية عشر صنفًا وتصنؼ ىذه المساحة مف حيث استخدامات األرا ،2كـ (344,45)

المناطؽ العسكرية  ،المستوطنات اإلسرائيمية ،المناطؽ العمرانية الفمسطينية :وتشمؿ ،رئيسياً 
المواقع االنشائية و  ،المناطؽ المفتوحة والغابات، سكرية اإلسرائيميةالقواعد الع، المغمقة
يحتؿ القطاعاف الحكومي والخاص  ،قدس مديريتا تعميـ(. ويوجد في محافظة ال2011،)اريج

% مف مجموع المؤسسات التعميمية عمى 45و % 48كبر مف المدارس حيث يشكالف الحصة األ
  (20, ص2014فمسطينية,لالتوالي. )وزارة التربية والتعميـ ا
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 الفصل الثاني 
______________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

    
 مقدمة   1.2 

الذي والمركز األساسي  الدور الكبير لممعمـ لنا يتضح ،داء الميني لممعمـعند الحديث عف األ 
تحقيؽ ما يسمى خاللو كؿ مف المعمـ والطالب ليتفاعؿ لذي ا ،يحتمو في النظاـ التعميمي

 عصب ىو بؿ ،التربوية يةمالعم ركائز مف أساسية ركيزة ، فعاًل،المعمـ ويعد. باألىداؼ التربوية
 ،تربوية عممية اية في الفاعؿ والعنصر األساسي ومحورىا ،فييا الزاوية وحجر التربوية العممية

  .(2009بالمعمـ )محافظة, يبدأ فأ يجب التربوية العممية في جديدت وأ تطوير وأ اصالح أي فوا  

والتي  ربية واألجنبية،الع دب النظري وبعض الدراسات السابقة،ويتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لأل 
  تناولت موضوع األداء الميني لممعمـ ومجاالتو.

 

 االطار النظري 2.2    

  التربويةالعممية  1.2.2 

، واليادفة إلى في الميداف التربوياإلجراءات والّنشاطات التي تحدث  مف ة مجموعةُ العممّية التربويّ 
يجابية، وىي أيضًا النظاـ المعرفي الذي  تعميـ الُمتعّمـ نظريات، وميارات، واتجاىات فعالة وا 
يتكوف مف ُمدخالت ومخرجات، ولمعممّية التعميمّية العديد مف العناصر التي تتفاعؿ فيما بينيا 

 عطي ثمارىا الجيدة خالؿ الفترة المحددة.لت
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واف المدخالت عبارة عف طالب العمـ، والمعالجة ىي عبارة عف عمميٍة تنسيقيٍة، اليدؼ منيا  
تنظيـ المعمومات، وتسييؿ فيميا عمى الطالب وتفسيرىا، وكذلؾ العمؿ عمى إيجاِد عالقٍة بيف 

خرجات ىي عبارة عف إحداِث تغيراٍت لدى المعمومات الجديدة والمعمومات السابقة، بينما الم
بانيا عممية اجتماعّية تستيدؼ  التربوية وتمتاز العممية .فاء، ومتعمميفالطالب فيصبحوف أكْ 

ف طريؽ إكسابيـ العقوؿ اإلنسانية والبشرية، وتسعى إلى نقميـ مف واقع إلى واقع أفضؿ منو، ع
تيدؼ إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ  الى انيا عممية ىادفة باإلضافةالمعارؼ المختمفة. 

الرئيسية والفرعية، التي تشمؿ كاًل مف الجانب العقمي والذىني، وكذلؾ النفسي والتربوي لدى 
   (2016)موضوع, .المتعمـ

 وأركانيا التربوية التعميميةالعممية  عناصر
تعميمية التي تقـو بيا ، والعممية التربوية العناصر أو أركاف تقوـ عمييا ال بد ليا مفأية عممية 

المؤسسات التربوية في أية قطر، تقوـ عمى مجموعة مف العناصر أو األركاف، يمكف اجماليا في 
 اآلتي:

 المعمم2.2.2  

 العمـ مياديف إلى بيـ عابرو  مربي األجياؿ، فيو ىدفو، لبموغ وأداتو المجتمع وسيمة ىو المعمـ
 في ميماً  أساسياً  محوراً  ويمثؿ التعميمية، العممية في المؤثرة العوامؿ أىـ مف وىو والمعرفة،
 عمى يتوقؼ نجاحيا ومدى التعميمية المؤسسات فمستوى تعميمية، مرحمة ألي التعميـ منظومة
  .(2007،رشواف) المعمـ

 ،التعميمية العممية في الزاوية حجر أيضاً  وىو والمجتمع، المتعمـ بيف الوصؿ حمقة ىو المعمـ فوا  
 ويستطيع عنو، التالميذ ينقميا التي تصرفاتو وسائر ومظيره وأفعالو بأقوالو التالميذ في يؤثر فيو

 لذلؾ ,رسالتو أداء في لينجح فييا ويبتكر متناولو في التي اإلمكانيات يوظؼ أف الكؼء المعمـ
 متطمباتيما بيف المواءمة لتحقيؽ ،معاً  والجسدية الذىنية قدراتو بكؿ جاىداً  يعمؿ أف الميـ مف

 الصحيح التفكير مقومات يممؾ أف يستوجب بالطبع ىذا وكؿ رائع، تناسؽ وفؽ سوياً  فيعمالف
  .(2006إبراىيـ،)
، التربوية العممية عصب فيو ،برمتيا التربوية العممية سمباً  ينعكس الركف ىذا في خمؿ يأ فوا  

 الحياة تطوير في رىادو  وتحقيؽ ،غاياتيا بموغ في التربية نجاح عمية يتوقؼ الذي الرئيس والعامؿ
 (.2001 ،جمؿ) الجديد عالمنا في
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 الصؼ داخؿ المعمـ دور" : بقولو المعمـ دور ألىمية ُبعداً  (، 80، ص2004البيواشي) ويضيؼ
 التعميمي المستشار بدور المعمـ يقوـ أف يتوقع بؿ المعرفة، وتقديـ التوجيو عمى يقتصر ال

 المعمومات مف اليائمة الدوامة ظؿ في أنفسيـ توجيو عمى الطالب يساعد بحيث واألخالقي،
 يكوف أف ويتوقع المختمفة، األطراؼ بيف التعميمية األعماؿ منسؽ وظيفة وبأداء ،المتصارعة

 "  مجتمعو في لمتغيير مصدراً  المعمـ

 تمقينيـ ال ،المعرفة عمى الحصوؿ طرؽ عمى التالميذ تدريب األساسية المعمـ ميمات مف فوا  
 الضرورية والتقنيات، الوسائؿ بمختمؼ باالستعانة ،الذاتي جيدىـ عمى باالعتماد وذلؾ ،إياىا
 تنظيـ طريؽ عف ومياراتيـ التالميذ مقدرات تنمية عمى يعمؿ الذي ىو الجيد المعمـ فأ ذإ ،لذلؾ

 حاجات ومعرفة ،الميني ألدائو والتطوير ،الناجحة الصفية واإلدارة ،التعممية التعميمية العممية
 وتجديد المعرفة مصادر الى مرشدىـ نوأ . إذتفكيرىـ وطرؽ واتجاىاتيـ ومقدراتيـ ميذالتال

 (.2000, عثماف) باستمرار معارفيـ

 األداء الميني لممعمم   3.2.2

 والتربوي التعميمي بدوره المتعمقة ممارساتو تحسيف عمى المعمـ قدرة لممعمـ الميني األداءب يقصد
 يتصؿ وما ،التعميمي الموقؼ اثناء ويفعمو يقولو ما كؿ في لمعمـا أداء يشمؿو . (2007,صياـ)
 األسئمة وتوجيو وااللقاء المناقشة إدارة ،الصؼ إدارة: مثؿ مباشر غير وأ ،مباشر نحو عمى بو

 .(1999 ،صالح) والزمالء الطمبة مع وعالقتو ،النشاط وتخطيط

 ميػارات إلػى النظرية المعػارؼ جمػةتر  عػف النػاجـ اإلنجػاز" بأنػو (94ص، (2002نػصر ويعرفو
 في والمكتسبة المتراكمة الخبرات وبواسطة ،النظريات ليذه العممية والتطبيقية الممارسة خالؿ مف

 ."العمؿ

فو   ؛والعشريف الحادي القرف في وخاصةً  قصوى أىمية ليا التدريس لمينة المعمـ إعداد قضية ا 
 بأدوار لمقياـ ذلؾ يتجاوز نماوا   والتمقيف، المعمومات ؿنق عمى فيو المعمـ دور يقتصر يعد لـ الذي
 إعداد أصبح فقد .واتقانيا الميارات وامتالؾ، والتعمـ ،التفكير: عمى قادرة أجياؿ إلعداد حيوية
 الجيد مف المزيد بذؿ يجب لذا تعميمية، عممية أي نجاح في األساسية العوامؿ مف المعمـ

  (2009 الناقة،) .أدائو مستوى لرفع وتأىيمو وتدريبو المعمـ إعداد في واإلبداع والعطاء
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 غيرىا غداً  ميامو وأف باألمس، غيرىا اليـو المعمـ مياـ أف التعميمي الشأف يتابع مف كؿ درؾويُ 
،  االنفجار إطار في المياـ تمؾ تتشكؿ إذ ،لممعمميف الميني لألداء محاور عدة اليوـ صبحفأ اليـو

 أمراً  المعمـ الميني االداء واقع يصبح المنطمؽ ىذا ومف والمتعمـ، مـالمع ُيعايشو الذي المعرفي
 بميامو المعمـ إلماـ مدى عف الكشؼ يمكف التقويـ خالؿ ومف ألنو وذلؾ األىمية غاية في

ذا .ليا إتقانو ومستوى  تجاه المعمـ عمى إضافية أدواراً  فرضت قد الحالي العصر طبيعة كانت وا 
 التعميمية المؤسسات ليساعد ومجاالتو لممعمـ الميني االداء واقع عمى عرؼالت مف بد فال المتعمـ،

 بمعايير عممو في تخمفو أو المعمـ تقدـ مدى قياس :بينيا مف ،األىداؼ مف مجموعة تحقيؽ عمى
 ومؤىالتو العمؿ متطمبات بيف الضروري التوازف تحقيؽ عمى الحكـ في وكذلؾ ممموسة، وأوزاف
 .(1993,ميحم) وخصائصو العممية

 (2003المفتي ) :التدريسي األداء تقويم أىداف

  ُاألدائي مستواىـ عف معمومات توفير طريؽ عف تقويميـ المراد األشخاص تطوير في سيـي. 
 إلييـ الموكمة باألعماؿ لمقياـ وقدرات إمكانيات لدييـ ليست الذيف األشخاص عف يكشؼ. 
 التدريسي ـمستواى لتحسيف الالزمة التدريبية البرامج رسـ. 
 مستوياتيـ تطوير في جيدىـ ليبذلوا عاتقيـ، عمى الممقاة بالمسؤولية العامميف إشعار.  

 :والتربوي التعميمي المجال في المعمم أدوار أىم

  األدوار التعميمية لممعمم :اوالً  

 :تنمية تفكير الطمبة في المعمم دور

 والحقائؽ المعارؼ بأنفسيـ يكتشفوف تجعميـ التي التفكير قدرات التالميذ تعميـ ىو ىنا والمقصود
 :أبرزىا مف والتي المزايا مف العديد لو التفكير، قدرات فتعميـ المختمفة،

 عداده تأىيمو في ويسرع بنفسو وثقتو قيمتو ومف التمميذ إنسانية مف يزيد  .لممجتمع وا 
 المستقبؿ لمطالب مالئمة أكثر ويجعمو ،قدراتو وييذب.  
 (2002راشد،) .واالبتكار المواقؼ ونقد المشكالت حؿ عمى التدريب  
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 كميا يعتمدوف تجعميـ التي السميـ التفكير قدرات طمبتو تعميـ محاولتو في فعاؿ ىنا المعمـ دورو 
 مع وبالطبع أفضؿ، تحصيال تضمف التي والمعارؼ المعمومات مختمؼ الكتشاؼ أنفسيـ عمى

  .المعمـ طرؼ مف وتوجيو متابعة

 

 :ومعالج ومشخص كمالحظ المعمم دور

 ،وردودىا وألفعاليـ لتالميذه المعمـ مالحظة ىنا والمقصود المالحظة، كذلؾ المعمـ أدوار ومف
 المواقؼ ومختمؼ وانفعاالتيـ السيكولوجي، وبتكوينيـ سموكيـ، ومستويات لطبائعيـ ومعرفتو
 لممعمـ، بالنسبة يـمن كؿ مع التعامؿ كبير حد إلى يسيؿ وذلؾ ،منيـ تصدر قد التي السمبية
 سموؾ بتشخيص يستطيع إذ " كمالحظ بدوره يرتبط والذي التشخيصي، دوره ذلؾ إلى إضافة
. لو مناسب برنامج ووضع معو التعامؿ وطرؽ تمميذ لكؿ والضعؼ القوة جوانب تحديد التالميذ

تنظيـ  و االىتماـ بالنمو المتزف لشخصية التالميذ عمـمف الم تتطمب المجتمعات الحديثة واف
المواقؼ المختمفة التي يشترؾ فييا التمميذ بحيث يتوافر فييا الفرص الكثيرة لمنجاح وأف تخمو مف 
الضغوط الخارجية, وىذا يتطمب عناية المعمـ ذاتو بصحتو النفسية عف طريؽ تنظيـ حياتو وأف 

ؾ ايجابًا عمى ليعكس ذل توفر لو المدرسة أسباب اليدوء والراحة وأف يتحقؽ لو األمف الوظيفي
 (2013 ،موسوعة التدريب والتعميـ). الطمبة

 

 :لتالميذه وموجو كمستشار المعمم دور

 أمورىـ، مختمؼ في وذلؾ تالميذه، مع بيا يقوـ التي المعمـ أدوار أىـ مف واإلرشاد التوجيو يعتبر
 بأف :راشد عمي أكده ما وىذا االجتماعية، أو منيا، التعميمية سواء ليا يتعرضوف التي ومواقفيـ
رشاد وتوجيو جيوده يركز الذي ىو الجاد المعمـ  التعميـ أىداؼ تحقيؽ عمى تالميذه ومساعدة وا 
 (2002راشد،) . بأنفسيـ وتعمميـ عمميـ تقويـ وكيفية الجاىزة المعمومات يمقنيـ أف مف أكثر
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 :التربوية األدوارثانيًا: 

 :ميذهتال بين الفردية الفروق مراعاة في المعمم دور

 ال كاف لذلؾ خاصة بصفة والتالميذ عامة، بصفة األفراد بيف فروقاً  ىناؾ أفّ  فيو، شؾ   ال ومما
 فعمى وخبراتيـ، وقدراتيـ استعداداتيـ حسب وذلؾ تالميذه، بيف الفروؽ ىذه مراعاة المعمـ عمى دّ بُ 

 استخدامو لىإ إضافةً  الواحد، الفصؿ داخؿ يستخدميا التي تدريسو طرؽ في نوعيُ  أف المعمـ
 في المعمـ عنوّ  فكمما التالميذ، لقدرات وفقا التعميمي، لمموقؼ وفقاً  التعميمية الوسائؿ مف العديد

 لمتالميذ المييأة األنشطة تنوع ذلؾ إلى ؼضِ , الفردية لمفروؽ مراعاتو ازدادت الوسائؿ استخداـ
مكاناتو قدراتو حسب كؿ الطالب بيا يكمؼ التي والتكميفات ف ىنا لـ يعد دور المعمـ يقتصر وم .وا 

عمى إعداد الدروس وشرحيا أماـ التالميذ لتحقيؽ أىداؼ معينة صمحت ىذه األىداؼ أـ ال 
ونجح في تحقيقيا أـ فشؿ. ومف ثـ يبدأ تخطيطو وتنظيمو لمخبرات عمى ىذا األساس, وأف يكوف 

اء تقدمو في عممية التعمـ قادرًا عمى تشخيص المشكالت والمصاعب التي يقابميا التمميذ في أثن
)موسوعة التدريب  وكيفية التخطيط لتوفير العالج المطموب ليذه المشكالت أواًل بأوؿ.

 (2013والتعميـ,

 

 :لمتالميذ والميول واالتجاىات القيم تنمية في المعمم دور

 جميعيا تعتبر إذ ؛والمجتمع الفرد حياةِ  في بالغةً  أىميةً  االيجابية والميوؿ واالتجاىات لمقيـ إف  
 تحقيقيا، المدرسة عمى يجب التي الكبرى التربوية األىداؼ مف ىدفاً  وتعتبر لمسموؾ، موجيات

 .واالىتمامات والميوؿ االتجاىات وتمؾ القيـ ىذه التالميذ إكساب التربوية المعمـ أدوار فمف لذا
 بيـ، المحيط لمعالـ لتصورىـ وكذا ،حوليـ الموجودة لألمور األفراد إدراؾ في بالغةٌ  أىميةٌ  فممقيـ
 في ،والسياسية ،واالقتصادية ،الجتماعيةاو ، الدينية القيـ رسخيُ  أف المعمـ عمى األساس ىذا وعمى
 لمعادات لمتصدي كذلؾ عميو يجب بؿ الحد، ىذا عند المعمـ دور يتوقؼ وال التالميذ، نفوس

 سمبي ىو ما كؿ عف واالبتعاد دواإلرشا لمنصح كافةً  السبؿ يستخدـ وأف السمبية، واالتجاىات
تاحة  .االيجابية واالتجاىات الميوؿ ىذه تكسبيـ التي المختمفة باألنشطة لمقياـ لتالميذه الفرص وا 

 (2002 راشد،) 
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 :لتالميذه وقدوة أعمى كمثل المعمم دور

 عمـتالم وتكويف إعداد في تؤثر التي التربية، في الوسائؿ وانجح أىـ مف تعتبر الصالحة القدوة إفّ 
 نظر في األعمى المثؿ يكوف أف التربوية المعمـ أدوار أىـ مف كاف لذلؾ ،واجتماعياً  نفسياً 

 أنفسيـ في وتنطبع ،يشعر أوال يشعر حيث مف خمقيا، ويحاكونو سموكياً  يقمدونو تالميذه،
 كوفي أف الضروري مف كاف ومنو .والمعنوية والفعمية الحسية القولية، معمميـ صورة وأحاسيسيـ

 المدرسة داخؿ سواء تواجيو التي المواقؼ مختمؼ في والسميـ الصحيح لمتصرؼ نموذجا المعمـ
  .لتالميذه وقدوة أعمى كمثؿ دوره ألىمية خارجيا أو

 ،استعداداتيـ درجة تعادؿ بدرجة المتعمميف طموح مستوى رفع عمى يعمؿ أف لممعمـ يمكف لذلؾ
 وعدـ األداء، في واالستمرارية النجاح ليـ يتسنى حتى ،فةالمختم األنشطة نحو وقدراتيـ ،وميوليـ
 الذي اليدؼ يراعي أفو  .التعمـ في الفردية الفروؽ االعتبار بعيف األخذ مع لإلحباط التعرض
 ، لدييـ الدافعية رفع إلى يؤدي وىذا ،التالميذ استعدادات لمستوى مناسب يكوف بحيث يختاره

 جية مف الممارس النشاط وتنوع جية مف بالدافع بطةمرت تكوف أف يجب المحفزة فاألىداؼ
 التالميذ بحاجات االىتماـ المعمـ عمى ويجب الجيد، التحصيؿ في التالميذ يشجع ما وىذا أخرى،
 مادة تقديـ خالؿ مف لدييـ االستطالع حب إثارة عمى والعمؿ واالجتماعية والنفسية العقمية
 لإلدراؾ الحسية والوسائؿ األنشطة، وتنويع المقترحة توالمشكال األسئمة ومناقشة جديدة تعميمية
موسوعة التدريب ).الحصة طواؿ لمدرس التالميذ واتباه اىتماـ جمب أجؿ مف وذلؾ

   (2013والتعليم,

 المعمم أداء تقويم  

  :بأنو المعمـ أداء تقويـ( 985ص2004,)األغا ُيعرؼ

 ىذه بإجراء ويقوـ. المينية الناحية مف المعمـ أداء حوؿ حكـ إصدار فييا يتـ التي العممية“
 .”لديو المستمر الميني النمو مف لمتأكد والموجييف والمعمميفالمديريف  مف كؿ العممية

 لبعض المعمميف امتالؾ مستوى عمى الحكـ“ بأنو ونوفيعرف (126ص2005,)واخروف سكر أما
 وتعزيز أدائيـ ضعؼ امؿوعو  أسباب تجاوز خالؿ مف المستوى ذلؾ رفع بيدؼ ،األداء كفايات
  .”قوتيـ وعوامؿ أسباب
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 عمى الحكـ“ بأنو( 126,ص2005) ،وآخروف سكر فيعرفو تحديداً  التدريسي األداء تقويـ أما
 حجرة داخؿ ميامو ألداء الضرورية واالتجاىات والميارات لممعارؼ المعمـ امتالؾ مستوى
  (”.األداءات) إلنجازاتبا توفرىا عمى ويستدؿ محدد، درس أىداؼ لتحقيؽ الدراسة

 األحكاـ إلصدار مرجعياً  إطاراً  تمثؿ أسس إلى االستناد لضرورة واضحةٌ  إشارةٌ  أيضاً  ىذا وفي
 :ىذه األسس أف مف أبرز( 985ص 2004,)يرى األغاو ,  المعمـ أداء تقويـ عند

 تعدد األفراد الذيف يقوموف بعممية التقويـ. 
 أدائو عمى لمحكـ المعايير مف مجموعة ويتطمب. 
 تعدد األدوات. 
 .يتضمف اتخاذ قرار بصدد األداء الميني لممعمـ  

 وأداؤه وكفاياتو، المينية وتنميتو إعداده :ىي المعمـ تقويـ مجاالت أف( (2004حجي ويرى
سيامو التعميمي  المدرسة داخؿ وعالقاتو األمور، بأولياء واتصالو المدرسي، اإلداري العمؿ في وا 
 األداء تقويـ أف ( (2006سميماف ويوضح .والريادي القيادي ودوره بعممو والتزامو ،وخارجيا
 :اآلتي إلى ييدؼ تحديداً  لممعمـ التدريسي

 التدريس بفف الخاصة والتربوية العممية والكفاءات الميارات تحسيف. 
 التدريسية الخبرات عمى الحصوؿ تعزيز 
 والالصفية الصفية األنشطة تطوير 
  المحدد لموقت األمثؿ واالستثمار التحكـ ىعم المعمـ قدرة تحسيف. 

 :  بعض أو كؿ األطراؼ اآلتية ف عممية تقويـ أداء المعمـ يقوـ بيا أحد أوا  و 

 :التربوي المشرف1. 

 وفؽ معالجتيا ومحاولة الضعؼ نقاط كشؼ عمى العمؿ المعمـ أداء تقويـ مف المشرؼ وىدؼ
 برامج إعداد في لممعمـ المشرؼ تقويـ تائجن عمى وُيعتمد. اعتباراتيا المشرؼ يحدد متغيرات
 تختمؼ قد الغرض ليذا ُأعدت نماذج مختمفة دوؿ في المشرفوف ويستخدـ. التدريبية الدورات
             (2005,محمد) .الدراسية المادة أو المرحمة باختالؼ
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 :المدرسة مدير -2

 مدير تقويـ ويفيد وخارجو الفصؿ ؿداخ المعمـ لنشاط ومستمرة مباشرة ومالحظة تقويـ بعممية يقوـ
 (2005محمد) :اآلتية النواحي حوؿ حكـ إعطاء في لممعمـ المدرسة

 المدرسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف المعمـ عمؿ مدى. 
 التربوية بالعممية يتعمؽ ما وكؿ بواجباتو المعمـ معرفة مدى. 
 والدراسة والبحث القراءة مواصمتو مدى. 
  لمتدريس استعداده حسف. 
 المدرسية واإلدارة اآلخريف مع تعاونو مدى. 

 :التربوية اإلدارة -3

 التقويـ بطاقات مف عدد تتضمنيا التي المعايير مف عدد باستخداـ المعمـ بتقويـ الجية ىذه تقوـ
 (2004غا )ألا .بتعبئتيا القياـ المدير مف ُيطمب التي

 :اآلخرون المعممون -4

 كمجموعة، وعنيـ كأفراد المعمميف عف لتقويميةا المعمومات مف الكثير عمى الحصوؿ يمكف
 طريؽ عف اآلخريف مع عممو تقدير في نفسو المعمـ يشترؾ بحيث البعض بعضيـ يقدروف عندما

 احتراـ التقويـ في األساليب ىذه اتباع عند دّ بُ  وال. لممعمميف ُتوجو استفتاءات أو ،استمارات
 (2004األغا ) .رهبأسرا واالحتفاظ ،معو والتعاوف ،المعمـ مشاعر

 

 :لمعممييم المتعممين تقويم -5

 مف الناجح المعمـ بيا يتميز التي الصفات لتحديد المعمـ حوؿ ُأجريت وبحوث دراسات ىناؾ
 مف التمكف صفة ومنيا الصفات، مف عدد عمى الدراسات ىذه واتفقت المتعمميف، نظر وجية
 (2005محمد ) .العممية المادة
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 :عممالم أداء تقويـم طرق

  (2004)رمضاف :وىي المعمـ بواسطتيا يقوـ اف يمكف التي األساليب مف العديد ىناؾ

 بنوعية المتعمقة المعمومات لجمع عممو أثناء المعمـ مالحظة وىي :العمؿ خالؿ التقويـ 
 .ومياراتو التدريس

 ؾوذل المواد، بعض تصميـ أو تعيينات، أو واجبات صورة في ذلؾ ويكوف األداء: تدريبات 
 .واألداء الفيـ عمى المعمـ قدرة عف لمكشؼ

 ُتسمط والتي المعمـ أنتجيا التي األعماؿ مف لمجموعة تجميع بأنيا ُتعرؼ :العمؿ حقائب 
 .التدريس مجاؿ في بو الخاصة الميارات عمى األضواء

 المعمـ تفكير تعكس والتي ،المعمومات جمع في الناجحة األدوات مف تعتبر :المقابالت 
 ومف لممعمـ الشخصي التحيز مف نوعاً  تعكس قد الوقت نفس في ولكنيا، واىتماماتو وقدراتو
 .ودقيقة صحيحة بصورة ليا الدرجات وضع الصعب

 فحص وتشمؿ التدريس خالؿ البعض بعضيـ الُمعمميف مراجعة وتتضمف :الزمالء مراجعة 
 .المعمموف وضعياب يقوـ التي العالمات وتوزيع واالختبارات الدراسية والوحدات الُخطط

 يفيد، و التدريس ميارات في المعمميف لدى الضعؼ نقاط مف لمتحقؽ ويستخدـ:  الذاتي التقويـ 
 مناسب غير ولكنو ،التدريس تطوير في تساعد التي المعمومات مصادر مف ميـ كمصدر
 .والمحاسبة بالمساءلة متعمقة قرارات التخاذ

 عطاء التدريس في المعمـ كفاءة إلثبات االختبارات ىذه وتستخدـ :الكفاءة اختبارات  األدلة وا 
 .صدقيا درجة دقة عدـ سمبياتيا ومف التدريس عمى قدرتو عمى والبراىيف

 

 :الطالب 4.2.2

وىو الُمَتَعِمـ وما يمتمكو مف مميزات وخصائص، عقميٍة، ونفسيٍة، واجتماعيٍة، وىو األساس 
ـّ والمحور الذي تقوـ عميو العممية التعميمية، وبن اًء عمى الخصائص التي يمتمكيا الطالب يت

تطوير األىداؼ، واألنشطة التربوية، واختيار المادة الدراسّية، وأساليب التدريس، وكذلؾ الوسائؿ 
 الالزمة لمتعميـ.
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و لو عممّية التعميـ، لذا فالعممية الّتربوية تُبدي و  المتعّمـ ىو محور العممّية التعميمّية، والذي ُتوج 
ًا كبيرًا بو؛ حيُث تقوـ عمى دراستو مف جميع الجوانب المعرفية، والوجدانية، والفردية، اىتمام

وُتحّدد أىداؼ الّتعميـ المراد تحقيقيا، ومراعاة ىذه الخصائص عند وضع المنيج الّدراسي، وعند 
 (2016)موضوع, .بويةواالنشطة التر  وتطوير االىداؼ، اختيار وسائؿ التدريس وطرقو،

 :محتوى التعميمي  ال 5.2.2

المحتوى التعميمّي ىو عبارٌة عف مجموعة الحقائؽ واألفكار التي ُتشّكؿ ثقافة الُمجتمع مف 
ُمكتسبات عممّية، وأدبّية، وفمسفّية، ودينّية، وتقنّية، والمحتوى التعميميُّ في العممّية التعميمية يعني 

فيا، وتاريخ، وتربية إسالمية، كما أّف المواد التي يقوـ المتعمـ بدراستيا مف لغة عربية، وجغرا
 (2016)موضوع,المحتوى أو المنيج يخضع لمتطمبات الموقؼ التعميمي. 

 :البيئة الدراسي ة6.2.2  

البيئة الدراسّية ىي جممة العوامؿ التي تؤثر في سير العممّية التعميمية، وتؤدي إلى تحقيؽ الجّو 
 (2000)عبد السالـ,يف المعّمـ والمتعمـ. والمناخ المناسب الذي يجري فيو التّفاعؿ ب

 

 :األىداف التعميمي ة  7.2.2

ىي تحديد السموؾ اإلجرائّي لألىداؼ التعميمّية الدالة عمى أنماط األداء السموكي الذي يكتسبو 
 2016))موضوع,المتعمـ مف خالؿ طرؽ وأساليب التدريس. 

 :المدرسة مدير  8.2.2

 مينياً  وتنميتيـ وتطويرىـ التعميمية المعمميف كفايات تحسيف إلى جاىداً  المدرسة مدير يسعى
 اإلشرافية التقارير ودراسة ،التراكمية المعمميف سجالت ودراسة ،المعمميف حاجات بتحديد وذلؾ

 يقـو. و التربوييف المشرفيف بآراء واالستئناس ،الصفوؼ في المعمميف وزيارة ،بأنواعيا السابقة
 ومف المعرفية، المعمميف كفاية رفع أجؿ مف متعددة إشرافية وسائؿ داـباستخ المدرسة مدير ايضاً 
 تزويد بقصد وذلؾ التربوية، والنشرات والجمعية والزمريػة الفردية االجتماعات التربوية الوسائؿ ىذه
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 مف المختمفة لمجوانب بتطويرىـ المتصمة المينية ثقافتيـ لزيادة الالزمة بالمعمومات المعمميف
 عمى المعمميف حث: المدرسة مدير إلييا يمجأ أف يمكف التي الممارسات ومف درسي،الم عمميـ

 عمى مطمعاً  يكوف بأف وذلؾ ؛لمعمميو قدوة يكوف أف المدير مف يتطمب وىذا المينية، المطالعة
 (1999العمايرة,) . التربوية بالعممية تتعمؽ وتطورات معممات مف يستجد ما كؿ

 وسائؿ استخداـ المدرسة مدير فيستطيع السموكية، الناحية مف فالمعممي كفاية رفع عف أما
 التربوية، والنشرات التربوية، المشاغؿ الفردية، االجتماعات الصفية، الزيارات: مثؿ إشرافية

 يسعى الذي اليدؼ نوع ىو معيف، إشرافي أسموب استخداـ يحدد والذي التوضيحية، والدروس
 كفاية رفع المدرسة مدير ىدؼ كاف إذا :المثاؿ سبيؿ فعمى ،تحقيقو إلى الفعالة المدرسة مدير

 رفع المدير ىدؼ كاف إذا أما التربوية، المشاغؿ عقد إلى يمجأ فأنو التخطيط، ميارة في المعمميف
 األنسب اإلشرافي األسموب المدير يستخدـ فينا جديد تدريس أسموب استخداـ في المعمميف كفاية
 التالية اإلجراءات استخداـ المدرسة مدير ويستطيع  .التوضيحية دروسال عقد إلى يمجأ فإنو لذلؾ
 (1999,العمايرة) :مينياً  المعمميف تنمية أجؿ مف

 الحاجات ضوء في الميني لمنمو برنامج وضع ،لممعمميف المينية الحاجات وتحديد دراسة 
 وممارسات العمؿ فتحسي نحو موجية إجرائية وأبحاث بدراسات والقياـ ،المتوافرة واإلمكانات
 ومذكرات الدراسية المواد خطط وتحميؿ ودراسة ،منتمية أخرى أبحاث توظيؼ أو المعمميف
 أساليب وتوظيؼ، الالزمة اليادفة الراجعة بالتغذية وتزويدىـ المعمموف، يعدىا التي الدروس
يجاد ،القائمة اإلمكانيات إطار في المتاحة الميني والنمو وأدوات  لعمؿ المستمر ـلمتقوي نظاـ وا 

 .وجماعياً  فردياً  ومتابعتيـ المعمميف

  التربوي المشرف 9.2.2 

دارييف معمميف مف مرؤوسيو متابعة، يقوـ ب وخبرة ، وذواً يعمم مؤىؿ ،تربويو  متخصص ىو   وا 
 .المرجوة التربوية األىداؼ تحصيؿ في فعاليتيـ لرفع وظيفيا وتطويره إنجازىـ وتوجيو وعامميف

 مجمميا في ىي مسؤوليات مف بو يقوـ ما وأف رسمي، إداري أيضا ىو مركزه حكـب المشرؼاف و 
 ىو ما تطبيؽ في المدرسية الكوادر استمرار إلى الغالب في تيدؼ ،موجية إدارية طبيعة ذات



21 
 

 التناغـ عدـ أو االنحراؼ أو الوىف عميو لوحظ كمما الوظيفي سموكيـ وتصحيح منيـ، متوقع
 (1992,حمداف) .الموضوعة التربوية المواصفات أو داؼاألى مع كميا أو جزئيا

تـ تحديد أربعة مجاالت ومحاور لألداء الميني لممعمـ مف قبؿ الباحثة لتقيس بيا مستوى وقد 
وفيما يمي نستعرض مجاالت األداء  والتي تضمنتيا فقرات االستبانة، األداء الميني لممعمميف

 الميني: 

 مجاالت األداء الميني  10.2.2

  لممعمم التدريسي داءألا: االول المجال  1.10.2.2
 حجرة داخؿ التعمـ عممية أثناء في ؤدىتُ  التي الممارسات: بأنو (155,ص1991 )المفتي يعرؼ
 .التعمـ حدوث تيسر وبالتالي لتعديمو، التمميذ؛ أداء في المباشر التأثير بقصد الدراسة

فمف  ات الميارات، والكفايات بشكؿ قابؿ لمقياس،ينجزه المعمـ في ميم واألداء التدريسي ىو ما
كما مف  ة الموضوعية التي تعد ليذا الغرض،الممكف قياس أداء المعمـ وفؽ استمارة المالحظ

الذي يعد حصيمة  و سموؾ المتعمـج أداء المعمـ عف طريؽ قياس األداء، أالممكف قياس نتائ
ف األداء كي يكوف فعاال يجب ا  (2003،كوف ذا كفاءة عالية )الفتالويف يالتدريس الفعاؿ، وا 

 المعمـ بيا يقوـ التي واألساليب واإلجراءات العمميات مجموعويشير مصطمح األداء التدريسي الى 
المعمـ مف أفعاؿ، وىو الترجمة اإلجرائية لما يقوـ بو  سموؾ المعمـ اثناء مواقؼ التدريس،أي 

ؿ، أو مساىمتو في األنشطة المدرسية، أو غيرىا واستراتيجيات في التدريس، أو في إدارتو لمفص
  (1993، فعاؿ التي يمكف اف تسيـ في تحقيؽ تقدـ في تعمـ التالميذ )طومف االعماؿ، واأل

يتصؿ بو عمى  وما أداء المعمـ كؿ ما يقولو، ويفعمو في أثناء الموقؼ التعميمي، لؾ يشمؿوبذ
دا  رة المناقشة، وااللقاء، وتوجيو األسئمة،نحو مباشر، أو غير مباشر مثؿ: إدارة الصؼ، وا 

 (1999، )صالح .وتخطيط النشاط
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 :التدريسي األداء أىمية  

 حيث الميارات، أداء في التدريس يحدثو يالذ التأثير حجـ خالؿ مف التدريسي األداء أىمية تنبع
 وتأثر تأثير صورة في متبادؿ تفاعؿ بينيا رئيسة عناصر ثالثة مف يتكوف التعميمي الموقؼ إف
       .تالميذه أداء مستوى ارتفع المعمـ أداء ارتقى وكمما( التمميذ – المنيج – المعمـ) ىي

 ((1994عميرة وأبو شحاتو

 :الجيد التدريسي األداء عمييا يقوم التي األسس

 ،سمفاً  لو المحددة األىداؼ يحقؽ حتى بيا يمتـز عممية أسس عمى الجيد التدريس يعتمد أف ينبغي
 مستخدماً  بالبحث يقوـ قد خالليا مف والتي لممتعمـ، اإليجابية والمشاركة الذاتي النشاط ثؿم

 البيانات وقراءة والقياس، الفروض، ووضع ،كالمالحظة العممية؛ والعمميات األنشطة مف مجموعة
 إشراؼ وتحت بنفسو، المطموبة المعمومات إلى التوصؿ مف يمكنو مما وغيرىا؛ واالستنتاجات

 في المعمـ براعة يعكس الذي" ىو الجيد التدريس فإف أخرى ناحية مف, و وتقويمو وتوجييو معمـال
 لدى العقمية اإلثارة وخمؽ وبينو، التالميذ بيف الشخصية العالقات وتعضيد مادتو، عرض

 لبذؿ دافعيتيـ، تثير التي والعالقات العواطؼ أنماط وتنمية معيـ اإليجابية الصمة وعقد المتعمميف
 ( 1994,عميرة وأبو شحاتو). األداء أقصى

 :تقويم األداء التدريسي لممعمم

  ومسمكيـ، وتصرفاتيـ فيو، وقياس  لعمميـ،يقصد بتقويـ األداء: تحميؿ أداء العامميف
وظائؼ ذات وتحمميـ لمسئولية  في النيوض بأعباء عمميـ الحالي، وكفاءتيـ صالحيتيـ،

 :(1999حلمي,) ،داء خطوات رئيسية ىيعمى. وتضـ عممية تقويـ األمستوى أ
 قياس األداء الفعمي. 
 )مقارنة األداء الفعمي باألداء المعياري)المخطط. 
 وافعاؿ عالجية تعديؿ االنحرافات، وتصحيحيا مف خالؿ خطوات. 

ف التدريس عممية تربوية ري لذلؾ مف الضرو  المستقبؿ، ىادفة وحاسمة في تربية وتنشئة أجياؿ وا 
ومعايير  ـ األداء التدريسي لممعمـ بمحكات،وذلؾ مف خالؿ تقيي لعممية لمتقويـ،اف تخضع ىذه ا

: حصر السموؾ وتقديره كميا وفؽ القياس والتقويـ الحديثة، ويعني القياس في المجاؿ التربوي
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ئؿ جراء عممية القياس تستخدـ وسامع طبيعة الموضوع المراد قياسو. وإل إجراءات محددة تتفؽ
ت المرتبطة بمينة التدريس عمومًا، وسموؾ المعمميف والمعموما لجمع البيانات، وأدوات متعددة

 (.2000،)األزرؽ .وذلؾ وفؽ محكات محددة عمى وجو الخصوص،

مى ما مف خالؿ الحكـ ع تحديد مستوى األداء التدريسي لو،: د بتقويـ األداء التدريسي لممعمـيقص
 ءات متعمقة بالتدريس أثناء الموقؼ التعميمي،يقوـ بو مف أنشطة لفظية، أو حركية، أو إيما

وعمى قدرتو في عمى كفاءتو، وعمى البيئة التي يعمؿ بيا سواء أكاف في غرفة الصؼ،  اعتماداً 
 (2009،)يوسؼ .توظيؼ ما لديو مف ميارات في أي موقؼ مف مواقؼ التدريس

 

 مـ في العممية التعميمية، حيث أفور المعداؤه ناتج مف األىمية البارزة لدمعمـ، وأف تقويـ عمؿ الا  و 
 :(2000)عالـ,  :يجب اف يسير في اتجاىات ثالثة ىيتقويـ أداء المعمـ 

 سية سواء كانت ىذه الخصائص البحث عف خصائص المعمميف كمعيار لمكفاءة التدري
 مينية. شخصية، أـ ثقافية، أـ

 عرفة ما وم المعمـ وطالبو، لتدريسية باعتبارىا عممية اتصاؿ، وتفاعؿ بيفالبحث عف العممية ا
يف المعمـ والتمميذ سواء واىتـ ىذا االتجاه بالتفاعؿ ب يتـ فييا مف سموؾ المعمـ، والطالب.

بذلؾ مؤشر صادؽ لكفاءة  وىو عتبره أساس التعمـ بمعناه الواسع،وا المفظي أو غير المفظي،
المنظمة  المالحظة وبذلؾ ظير االتجاه المعروؼ باسـ تحميؿ التدريس مف خالؿالتدريس، 

 لسموؾ المعمـ والطالب، ومف أشير الميتميف بيذا االتجاه )موراؾ، فالندرز، وبراوف،
 ووادسكار(

 ويركز ىذا االتجاه  ؤشر األىـ في تحديد كفاءة المعمـ،البحث عف نتائج التعميـ باعتبارىا الم
لمتقويـ عند  اتوتحتؿ اختبارات التحصيؿ مركز الصدارة كأدو  مخرجات(،عمى العائد )ال

 أصحاب ىذا االتجاه.
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 (2009: يوسؼ ) خصائص تقويم أداء المعمم
 

تصر التقويـ عمى االجراء المألوؼ، وىو مالحظة عمؿ المعمـ وتقويمو، أو ف يق: فبدؿ أالشمولية
مكف كؿ العوامؿ التي تدخؿ في أوضاع التعميـ قياس تحصيؿ الطالب فإنو ينبغي أف يشمؿ ما أ

 والتعمـ.
، ف التغير التدريجي المستمر يعتبر مف مميزات البرنامج التربوي المرغوب فيو: إالستمراريةا

 ف تكوف عممية تقويـ األداء التدريسي لممعمـ عممية مستمرة.لذلؾ ينبغي أ
 والمزاجية. : بحيث يجب أف يقوـ عمى أسس بعيدة عف التحيز،الموضوعية

 . يقيس ما وضع لو: بمعنى يجب أف يكوف قادرًا عمى أف الصدق
 

 الصفية اإلدارة: الثاني جالالم 2.10.2.2

 واتخػاذ التخطيط يتضمف نظاـ في عممية أو نظاماً  تعد أف يمكف مكوناتيا أبسط في اإلدارة إف
 التخطيط إعادة ثـ ومف تقييـ إعادة ثـ النتائج وتثميف ومراقبتو التنفيذ وضبط وتنفيذىا القرارات

انيا العمميػة المنظمػػة المخططة التي  مفيوميا مف أيضاً  يقصد كما ة،الراجع التغذية ضوء عمى
ػموؾ تتصؿ بإشاعة سأنماط  يوجو فييا المعمـ جيوده لقيادة األنشطة الصفية وما يبذلو الطمبة مف

 ىذه في واألصؿ ، المناخ المالئـ لتحقيؽ أىداؼ تعميمية مخططة يضعيا المعمػـ ويػدركيا الطمبػة
 الغاية ىذه أجؿ ومف ،ليا المخطػط األىداؼ لبموغ المالئـ المناخ توفير عمى مؿتع أف الجيود
 مف لتجعؿ ؛وأجيزتيا وأدواتيا بمقاعػدىا الػصفية البيئػة وتنظػيـ والمتعمميف المعمـ أدوار تحدد
 .(2004،أبو سماحة) وىادفاً  ممتعاً  أمراً  التعمـ عممية

والمبػادئ  التنظيمية اإلجراءات مف مجموعة" أنياباإلدارة الصفية  (8,ص2001)الغامدي ويعرؼ
المرغػوب  وغير المناسب غير مف والحد المناسب السموؾ لتعزيز المعمـ يستخدميا التي واألنشطة

 "الجيد واالتصاؿ المفظي التفاعؿ خالؿ مف ومنتج اجتماعي مناخ في اإلنسانية العالقات وتنمية

توفير  إلى تيدؼ التي العممية تمؾ أنيا الصفية اإلدارة أف( "207,ص2003) العجمي ويشير
 الظروؼ لتوفير المعمـ، بيا يقـو التي األعماؿ خالؿ مف الصؼ غرفة داخؿ فعاؿ وتنظيـ
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تغػييرات  إلحػداث بوضوح حددىا أف سبؽ التي التعميمية األىداؼ ضوء في التعمـ الالزمة لحدوث
وتطػوير  جيػة، مػف إليو ينتموف الذي تمعالمج وثقافة تتسؽ المتعمميف سموؾ في فييا مرغوب
 " أخرى جية مف المتكاممة ـشخصيا جوانب مف ممكف حد أقصى إلى إمكاناتيـ

 األدائية السموكيات كؿ إلى يشير" الصفوؼ إدارة مصطمح أف( 13,ص2002) قطامي ويرى
 " تعميمية منظمة صفية بيئة توفير إلى تقود التي الصفي التنظيـ وعوامؿ

دارةو  لبناء  الالزمة واإلجراءات الخطوات جميع"( أنيا 11,ص2009القرشي) أوردىا كما الصؼ ا 
فػرع  أو المدرسية اإلدارة مف جزءوىي  والتعمـ التعميـ لعمميتي مالئمة صفية بيئة عمى والحفاظ

في  العامػة اإلدارة مبػادئ تطبؽ التي التربوية اإلدارة مف التنفيذي المستوى وىي فروعيا، مف
 .بو وتتأثر المجتمع في تؤثر المؤسسات كباقي وىي التربية، يدافم

 عمى الحفاظ في البعض حصرىا حيث الصفية، اإلدارة مفيوـ حوؿ النظر وجيات وتباينت وىذا
 الحرية توفير إجراءات أنيا عمى األخر البعض يعتبرىا حيف في الصؼ، غرفة داخؿ النظاـ

 وغير المنيجية الممارسات مف مجموعة بأنيا يرى مف وىناؾ الصؼ، غرفة داخؿ لممتعمميف
 تتضمف مياـ عمى تنطوي الصفية فاإلدارة.  الصفية الغرفة داخؿ المعمـ يمارسيا التي المنيجية

 المخطط التعميمية األىداؼ لتحقيؽ المالئـ المناخ توفير في والمتعمـ المعمـ مف كؿ دور تحديد
 اإلدارة فإف ولذلؾ بيا، تاـ وعي عمى المتعمميف يكوف أف يجب والتي المعمـ قبؿ مف مسبقا ليا

 (2007،ومحاميد الزغموؿ) :المرتكزات مف عدد عمى تقوـ الصفية

 وىادفة منظمة عممية ىي الصفية اإلدارة. 
 والمتعمميف المعمـ سموؾ بإدارة الصفية اإلدارة تتعمؽ.  
 الصفي المناخ بتنظيـ الصفية اإلدارة تتعمؽ. 
 ليا مخطط أىداؼ تحقيؽ إلى فيةالص اإلدارة تسعى. 
 فعاؿ بشكؿ الخبرات تنظيـ عمى الصفية اإلدارة تعمؿ. 
 عممية حدوث تيسر التي والتسييالت واألنشطة الوسائؿ تنظيـ عمى الصفية اإلدارة تعمؿ 

 .التعمـ
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   :الفعالة الصفية اإلدارة
الفعالة  الصفية لإلدارة يةاألساس الصفات لتحديد ،واألجنبية العربية الدراسات، مف العديد قامت
بعض  نتائج الى (2002وآخروف) طويسيأشار  فقد الجديدة، العصرية المتغيرات ضمف الجيدة

 بالخصائص تتمتع أف يجب الناجحة الصؼ إدارةالدراسات حوؿ ىذا الموضوع، ويرى أف 
 :اآلتية والمميزات

  وتعديمو الطالب سموؾ ضبط. 
 واستعداداتيـ وميوليـ الطالب حاجات ومراعاة الديمقراطي مناخو تييئة. 
 الصؼ في التدريس بدء قبؿ التخطيط. 
 والبشرية المادية بمكوناتيا الصفية البيئة وترتيب تنظيـ. 

 الزغموؿ مف خالؿ، كما أشار لذلؾ كؿ مف الفعالة الصفية اإلدارة في المعمـ دور يبرزو 
 :  (2007ومحاميد) 

 الفعاؿ التعميمي المناخ توفير. 
 لممتعمميف والطمأنينة األمف عامؿ توفير. 
 أنفسيـ المتعمميف وبيف والمتعمميف المعمـ بيف االيجابي التفاعؿ فرص توفير. 
 المناسبة التعميمية والتقنيات الوسائؿ الستخداـ السميـ التخطيط. 
 األىداؼ تحقيؽ في يساعد نحو عمى التعميمية األنشطة تنفيذ. 
 فعاؿ بشكؿ التعميمية طةاألنش تنفيذ يكفؿ بما الوقت تنظيـ. 
 المتعمميف بيف ايجابية عالقات وجود تكفؿ. 
 المشكالت وحدوث الصراع فرص تقميؿ. 

 المجال الثالث: العالقات البينية مع الطمبة والزمالء والمدير والمشرف التربوي   3.10.2.2

 :طمبةال مع المعمم عالقة( 1

ي ة صحيحة بيف المعمِّـ والطالب، بحيث مف ركائز التدريس الصحيحة قيامو عمى عالقة سو اف 
، وتحفُظ لممعمـ مكانتو ةيعرؼ فييا الطالب واجباتو بشكؿ جيِّد، وتتحق ؽ بيا كرامتو اإلنسانيَ 

الرفيعة، َوتُبقي عمى تميُّزه، فيناؾ إذًا معايير لمعالقة بيف المعمـ والطالب يجب الحرص الدائـ 



27 
 

جعؿ العممي ة التعميمية القاسـ المشترؾ و  ,بيف المعمِّـ والطالب ـ المتبادؿاالحترا منياعمى توفُّرىا. 
, أداء رسالتو عمى أفضؿ وأكمؿ وجوفي ىذه العالقة، مم ا يحقِّؽ النفع لمطالب بالتعمُّـ، ولممعمِّـ ب

احتفاظ المعمـ بقيمتو العميا كحامؿ لرسالة العمـ، بما , ىا عمى األخالؽ األصيمة العاّمةارتكاز و 
 2016))موضوع,ذه الرسالة مف إيِّ إساءة أو تشويو. يحفظ ى

العالقة بيف المعمـ والطالب عمى أسس سميمة واضحة فالنتيجة تنعكس إيجابي ًا عمى قامت  فاذا
دراؾ الطالب لواجباتو ودوره فييا، مما يترؾ آثارًا طيِّبة عمى تحصيمو العممي  الرسالة التعميمي ة، وا 

درة المعمِّـ عمى أداء رسالتو التعميمَية بشكؿ مناسب، وفي المقابؿ مف جانب، ومف جانب آخر مق
فإف  عدـ تحققيا بالشكؿ المناسب يترؾ آثارًا عمى عممّية التعميـ بشكؿ عاـ، وعمى الطالب 
ومستقبمو الدراسي بشكؿ خاص، حيث توجد فجوة شعورية ونفسّية بيف المعمـ والطالب، وبيف 

 (2016موضوع, (يؤثر سمبًا عمى تحصيمو العممي.الطالب ورسالة العمـ، مّما 

 االحتراـ عمى قائمة عالقة معيـ ربطي وأف لطالبو وموجياً  مرشداً  يكوف أف البد ىنا فالمعمـ
 نوع إلى ىنا نشيرو  ,والتيديد والنيي األمر عف بعيدة سميمة قيادة ذلؾ كؿ وأساس المتبادؿ،
 بؿ ؛المساواة أساس عمى القائمة الصداقة ليست عاؿ،الف التعميـ عمى تساعد التي المعبرة العالقة
 يوجو أف العالقة ىذه ظؿ في لمتالميذ يسمح المقاـ رفيعة متفوقة كشخصية المعمـ احتراـ عالقة
 لتطوير كنموذج الوقت نفس في المعمـ وينظر ما، حد إلى عمومية أكثر عوامؿ المعمـ إلييـ
 .(2004، وجاسـ وطفة) .العميا ومثمو وأذواقو قيمتو

 أجؿ مف معممييـ نحو الطالب آراء استطالع حاولت ،الشأف بيذا عديد دراسات أجريت وقد
 يحبوف التالميذ أف إلىوتوصمت  التالميذ، مف تقربيـ التي الخصائص أىـ عمى الوقوؼ
 ليـ ومحبتيـ التالميذ مع والتعاطؼ المرحة الروح :أىميا سمات بعدة يتسموف الذيف المعمميف

 التالميذ بيف الجيدة فالعالقة . المبسط الجيد الشرح عمى والقدرة ومشكالتيـ لحاجاتيـ والفيـ
 الموقؼ نجاح إلى الموصؿ المفتاح ىي والحرية والمحبة االحتراـ أساس عمى القائمة ومعممييـ
 حياة،لم والتفتح المرح روح أظير فإف المزاجية، المعمـ لحالة عاكسة مرآة يعتبره والتمميذ التعميمي،
 بو، واجييـ ما إال التالميذ مف يجد ال والضيؽ االكتئاب أظير إذا أما تالميذه، عمى ذلؾ انعكس
 المعمـ يعيشو الذي االجتماعي الجو في المتمثؿ الميني والعامؿ المادي العامؿ أىمية ىنا وتظير
 إلى تيدؼ التي العالقة ىي والمعمـ الطالب بيف العالقات افضؿ مف فا  و المدرسي,  التنظيـ داخؿ
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 الحديثة والنفسية التربوية المبادئ العالقة ىذه وتجسد ،المتعمـ شخص في والتكامؿ التوازف تحقيؽ
 األجواء وتشكؿ والمتعمميف، المعمميف بيف القائمة األفقية والعالقات الحرة التربية قيـ تكرس التي

 بتحقيؽ حميس مما ايجابي، تجاها ذات تفاعمية تربوية عالقات لبناء المناسب المناخو  الودية،
بداء والمناقشة الحوار فعالية خالؿ مف وىذا ،االيجابي التواصؿ  االيجابي والنقد المخالؼ الرأي وا 

 .(2004، وجاسـ وطفة)

 

 :بزمالئو المعمم عالقة( 2

 النشاط مدى تحدد أوالً  فيي ؛األىمية مف كبير جانب عمى ببعض بعضيـ المعمميف عالقة
مكانياتو  في التالميذ نفوس عمى العالقة ىذه ، وتعكسثانياً  فييا العمؿ وسير ،المدرسة في وا 
 أف فييا وجدا بدراسة" ويؿ ييد" و "كوبا" مف كؿ قاـ ليـ، وقد قدوة المعمميف أف باعتبار المدرسة
 .التربوية المؤسسة في تكوف التي المعمميف جماعة ىي تكويني تقويـ أحسف تعد المعمـ فاعمية

 إيجاد في أساسي التعاوف ىذا اآلف بينيـ، فيما التعاوف عمى قادريف يكونوا أف يجب عمموففالم 
 مف وتمكنيـ ،الميني وتطورىـ تكييفيـ عمى تساعد أف شأنيا مف العالقة وىذه ،بينيـ العالقات

 بيف احتراـ وموضع ورأي مكانة لو بأف المعمـ بيا يشعر التي فالجماعة مريح، جو في عمؿ أداء
 وجود مف التدريسية الييئة فشؿ إلى وليس الجماعية، عالقاتو في حاً انج يحقؽ فبأ جدير مالئوز 

 (.1999 القحطاني،) .أخرى جية مف المدير وبيف جية مف أفرادىا بيف ما خصاـ

 

  مع المدير العالقة( 3 

 التعميمية سػاتالمؤس تنشدىا التي األساسية المتطمبات أىـ مف يعتبر لممعمـ الجيد األداء أف حيث
 ورفع بالمعمـ، االىتماـ فإف التربوية، العممية لنجاح أساسي وشرط مستوياتيا، اختالؼ عمى

 ألىمية ونظراً , األىمية بالغُ  أمرٌ  عممو في نجاحو تكفؿ التي المعينة السبؿ وتوفػير ،أدائػو مستوى
 بيف الوصؿ حمقة عتبارهبا المدرسة مدير عمى يجب فإنو ؛روالمدي المعمـ بيف الجيدة العالقة
 وبيف بينو الطيبة اإلنسانية العالقات بناء في فعاالً  إسياماً  يسيـ أف المدرسي المجتمع أطراؼ
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 حاجات بيف التوافؽ تحقيؽ عمى يعمؿ وأف بينيـ، والمحبة األلفة روح يشيع وأف المعمميف،
،  ومف خاص جوبو  المدرسة أىداؼ تحقيؽ وبيف عاـ بوجو وأىدافيـ ورغباتيـ المعمميف

 إجماليا فيمكننا والمعمميف المدرسة مدير بيف المتميزة اإلنسانية العالقات لنمو العممية اإلجراءات
 (1999 القحطاني،) :، وكما جاءت عند رضواف وآخروفيمي فيما

 يمانو ،لممعمميف احترامو عف المدير سموؾ يفصح أف  عمى وقدرتيـ المختمفة بمواىبيـ وا 
 .المسؤولية وتحمؿ األىداؼ وتحديد والتنفيذ خطيطالت في المشاركة

 لمفريؽ قائداً  كونو رغـ المجموعة في عضواً  نفسو المدير يرى أف. 
  المختمفة العامميف أنشطة تنسيؽ في جيوده نجاح عمى يعتمد القيادي دوره بأف يؤمف أف 

 .المنشودة األىداؼ تحقيؽ إلى بالمدرسة لموصوؿ
 واإلبداع االبتكار نحو جيودىـ في وقدراتيـ مواىبيـ ؼاختال عمى المعمميف يشجع أف 

شراؼ مرسومة خطة خالؿ مف والتجريب  .صحيح وتوجيو ذكي وا 
  وبيف بينو االجتماعية العالقات مف متميز مستوى عمى المحافظة عمى فتور بال يعمؿ أف 

 . المعمميف

 في اإلنسانية عالقاتال أىمية والمعمـ المدرسة مدير كؿ مف يدرؾ أف كاف ال بد ىنا ومف
 في العامميف بيف اإلنسانية العالقات توثيؽ ـعميي ويتحتـ اآلخريف، مع ـتعاممي وفي ،المدرسة
وىذا  ،المدرسة ومدير المعمـ لدى الماىرة والميارة الحكمة مف نوعاً  يتطمب وىذا ،المدرسة
 يكسب حتى ؛حكمو في عادالً  يكوف وأف ،متكاممة شخصية ذو مدير المدرسة يكوف أف يستدعي

 .فيو مرغوب الغير السموؾ عمى يترفع فوأ ،مدرستو في حولو ومف زمالئو ثقة

 يتوقؼ المدرسي المجتمع في اإلنسانية العالقات تحقيؽ عمى تربوي كقائد المدرسة مدير قدرة إف
 لعامميفوا والتالميذ المعمميف مع لمتعامؿ الالزمة الخمقية والقيـ اإلنسانية المبادئ استخداـ عمى
 بتنظيـ الخاصة فالعمميات، المدرسة ىذه يزوروف الذيف الطالب أمور أولياء وكذلؾ المدرسة في

 وتنظيـ إدارة في الياـ الجزء تعتبر ال ولكنيا ،التنفيذ سيمة تعتبر المدرسة داخؿ والمواد األشياء
 عمى فإف وعميو يدًا،تعق واألكثر األىـ ىي البشري بالعنصر المتصمة فالتنظيمات بنجاح، المدرسة

 مف تعتبر والتي الحسنة اإلنسانية العالقات أىمية مراعاة معو يعمموف مف أو المدرسة مدير
 .(1994 الفقي،) المدرسة إدارة في اليامة المسؤوليات
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 :العالقة مع المشرف التربوي( 4

ألنو يقوـ بمالحظة  ؛يعد المشرؼ التربوي حمقة الوصؿ بيف المعمـ وبيف الجية المسئولة عنو فنياً 
بالعممية التعميمية التربوية التي تساير التغير والتطور  المعمـ وتقويمو صفيا لكي ينيضا معاً 

وىنا يجب أف يدرؾ المعمـ أف العالقة بينو وبيف  ر،مذيف أصبحا سمة مف سمات ىذا العصال
ممعمـ في كؿ ما المشرؼ التربوي ىي عالقة تعاوف أكثر وتيسير وتسييؿ مف المشرؼ التربوي ل

 2017)المخواة,مكتب التعميـ بوسط ) .يحتاجو ألداء واجبو الوظيفي وىو التدريس بشكؿ إبداعي

ف لم وفي تحقيؽ  ،في بموغ األىداؼ المرجوة اً كبير  اً عالقة الجيدة بيف المشرؼ التربوي والمعمـ أثر وا 
راؼ التربوي في خمؽ نمو األثر المطموب في نمو الجانب الميني والمياري وىو أحد أىداؼ اإلش

يجاد الدافعية واستثمار الجيود وزيادة اإلنتاجية    وتشجيع التجارب.النشاط العممي وا 
ف العالقة اإليجابية بيف المشرؼ التربوي والمعمـ في ميداف التربية سوؼ تساعد في الوصوؿ و  ا 

وتحقيؽ التعاوف  ،وتنمية العالقات ،وتطور األداء ،ورسـ الرضا الوظيفي ،إلى تنسيؽ الجيود
عمى معرفتيا وتعزيز  المشترؾ بيف الطرفيف وىو مطمب، وحفز العطاءات وتمبية االحتياجات بناءً 

شاعة روح التعاوف،  ،وخمؽ التنافس ،ورفع الروح المعنوية ،االنتماء لممينة وىو مطمب اليوـ وا 
مشرؼ التربوي والمعمـ، ىذه األسس يجب أف تكوف الركائز األىـ التي يعمؿ مف أجميا الطرفاف ال

فالشراكة مطمبيما وأي خوض في اتجاه آخر ولو خطأ فيذا يعني خمؽ تياريف متصادميف في 
وىذا خطأ ألف المشرؼ التربوي تجاوز مرحمة التفتيش ومرحمة إمالء التوجييات إلى  ،العالقة

 الحديثة مرحمة أرحب وأوسع يفرد مف خالليا جميع أطر ونظريات العمؿ التربوي في صورتو
 .2017)المخواة,مكتب التعميـ بوسط )

  

  الميني التطوير: المجال الرابع 4.10.2.2

 المقررات تطػوير ضػرورة إلى األخيرة السنوات خالؿ المجتمع الحتياجات السريع التطور أدى
عداد التدريس وأساليب الدراسية  .وغيرىا المدرسية المبانيو  والتجييػزات واألدوات المعمميف، وا 

 التعميميػة، العممية لعناصر مستمراً  تطويراً  تستمـز دائماً  والمتزايدة المتغيرة، المجتمع فاحتياجات
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 المستوى عمػى المختمفػة أدوارىػـ ألداء المعمميف ومسؤوليات مياـ تغير عميو يترتب مما
 .(2000عبد السالـ، ) لممنيج والتنفيذي التخطيطي

 بأف االعتراؼ إلى يقود وىػذا ،الػشامؿ التطوير لعممية أساساً  يعد لممعمميف الميني األداء فتطوير
 يكوف ال حيث المجاؿ، ىذا في الجيود كػؿ عميػو ترتكز الذي المحور ىو يكوف أف يجب المعمـ
 والمعرفة، العمـ فروعشتى  في السريع التقدـ حركة ومع. الجيد المعمـ بتوفير إال جيد تعميـ ىناؾ
 يستطيعوا لكي المعمميف تأىيؿ إلى الحاجة تػزداد التكنولوجيػا، ميداف في ةاليائم القفزات ومع

 يسيؿ أف شأنو مف ما كؿ توفير عمى العمؿ الضروري مػف وأصبح السريع، التقدـ ىذا مواكبو
 ,التعميمي أدائيـ تحسيف إلى بدوره يؤدي مما ؛مياراتيـ وتنمية ،المعرفي تحصيميـ زيادة لممعمميف
 عف سػيئة فكرة يعطيو  ،ثقيالً  وعبئاً  سيئاً  مثالً  يعد يطورىا وال مينتو في ينمو ال الذي فالمعمـ
 ويحاوؿ تعترضػو التػي والعقبػات المشكالت ويتحسس مينتو في ينمو الذي المعمـ بينما ،التدريس
 قدوة ويعتبر التدريس، عف حسنة فكرة يعطي جديدة، أساليب ويجرب عمييا والتغمب دراستيا
 (2002كاربنتر،). غيرهل صالحة

 أثناء المعمموف بيا يقوـ التي التعميمية الممارسات تحسيف يعني لممعمميف الميني التطويرو 
 كمركز المدرسة برنامج ضوء في والتعمـ التعميـ عممية وتقويـ وتنفيذ لتنظيـ التعميمية العممية
فو  . لمتطوير  التي كافة والمعنوية المادية بالجوان في االىتماـ مف المزيد إلي بحاجة المعمميف ا 
 اإلدارة دور يمكف ىنا ومف والمجتمع، والمدرسة الطالب اتجاه الكبير بدورىـ لمقياـ تساعدىـ
 تعتبر والتي ,المعمموف يحتاجيا التي المادية الخدمات كافة توفير في المدرسية واإلدارة التعميمية

 المعنوية والروح واألماف األمف عنصر فربتو  خالليا مف المعمموف يشعر التي العوامؿ أىـ مف
 إلى الدولية الغوث بوكالة التعميـ إدارة لجأت لذلؾ األداء، تحسيف نحو دافعيتيـ وتزيد والطمأنينة،

 في التعميمي المعمميف أداء وتطوير تحسيف في تسيـ التي التطويرية المشاريع مف العديد تبني
 والتعمـ والتعميـ الميني والنمو والقيادة كالتخطيط يفالمعمم يحتاجيا التي المجاالت مف العديد
 .(2003، )احمد وغيرىا

 بصورة المدرسية واإلدارة التعميمية اإلدارة قبؿ مف استخداميا يمكف عديدة مجاالت ىناؾ فوا   
 عمي باإليجاب ينعكس بما والصفي المدرسي أدائيـ وتحسيف ،المعمميف سموؾ توجيو في مباشرة
 (2003، أحمد) :يمي ما توفير خالؿ مف وذلؾ عاـ بشكؿ التعميمية العممية تحسيف



32 
 

 حاجاتيـ عمى بناءً  جديدة أساليب استخداـ خالؿ مف لممعمميف الميني النمو بعممية االىتماـ 
 عمي ينعكس اؿوفعّ  معنى ذو تعمـ عمي والحصوؿ لمعمؿ تأىميـ والتي ،واإلدارية المينية

 أفكارىـ لتطبيؽ والديمقراطية الحرية مف المزيد مميفالمع إعطاء خالؿ مف وذلؾ الطالب،
ظيار الذاتية  .الشخصية قدراتيـ وا 

 حتى وقدراتيـ، وعمميـ وخبراتيـ نشاطيـ عمي بناءً  لممعمميف والمعنوية المادية الحوافز تقديـ 
 يتطمب وىذا التعمـ، في جديدة تقنيات تبني خالؿ مف لممدرسة بانتمائيـ المعمميف يشعر
 مناسب تعميمي ومناخ تعميمية بيئة ليـ توفر التعميمية اإلدارة قبؿ مف واضحة تعميمية سياسة
 .الوظيفي ألدائيـ

 أثناء تدريبية دورات وتقديـ ،التدريس عممية في المينية المعمميف حاجات عمى التعرؼ 
 في تساعدىـ التي الميارات مف العديد إكسابيـ جؿأ مف الحاجات ىذه عمى بناءً  ليـ الخدمة
 المدرسية األىداؼ تحقيؽ في وتسيـ بسيولة، والمعنوية المادية المدرسة مكونات مع التعامؿ

 . ووقت وتكمفة جيد أقؿ في

 تعيؽ التي األسباب عف والبحث ،والرعاية العناية مف المزيد إلى بحاجة فالمعمميف وبالتالي
 المادية اإلمكانات وتوفير وتعزيزىا اإليجابية المواقؼ وتدعيـ منيا التخمص جؿأ مف نشاطيـ
 وزيادة أداءىـ تحسيف عمى المعمميف وتساعد التعميمي، النشاط ىذا تزيد التي كافة والمعنوية
 األدوار وىذه التعميمة، العممية في ميمة ومسئوليات وميمات أدوار لو فالمعمـ التدريسية، فعاليتيـ
 (2000، نشواف) :ومنيا عممو بطبيعة تتعمؽ

 ويخطط التعمـ، في االستعداد دور ويفيـ الدافعية، استخداـ عمى قادر تربوي قائد المعمـ 
 .المدرسي والتقويـ والتنفيذ التخطيط ميارات ويتقف التعميمية، لممواقؼ

 ويكيفيا التفاعؿ نشاطات ويضبط مناسب، تعميمي مناخ بتوفير ييتـ اجتماعي، قائد المعمـ 
 .التالميذ نمو يناسب بما

 المتعمميف، لدى الضعؼ جوانب تقوية خالؿ مف السوي االنفعالي نمولم منشط المعمـ 
 واالجتماعية النفسية الجوانب عمى ويركز المتعمميف، لدى والتوتر القمؽ مستوي مف ويخفض
 .تحسينيا في ويساىـ لممتعمميف

 المحمية والبيئة الوالديف مع اؿفعّ  تواصؿ وسيط المعمـ. 
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 :ملممعم الميني األداء تطوير فوائد

 ( أف التطوير الميني يمكف أف يحقؽ مف الفوائد ما يمي:2005يرى مصطفى )

 وسبؿ مجاالت عمػى التعػرؼ وأيػضاً  ،الممكنػة طاقاتيـ عمى التعرؼ في المعمميف مساعدة 
 تنمية يدعـ ما وىو لدييـ الفريؽ بروح واالرتقاء المينية مستوياتيـ رفع بيدؼ التحسيف
 .ككؿ المدرسة

  الصعوبات بعض مف أدائيـ يعاني الذيف لممعمميف والتدريب واإلرشاد جيوالتو  تقديـ. 
  األنػشطة تخطػيط مػف لمػتمكف لممدارس البشرية الموارد بتنمية المتصمة المعمومات تقديـ 

 . لممعمميف الميني األداء لتطوير المالئمة

 :يمي ما ومنيا الفوائد مف أخرى مجموعة( 2003 )وآخروف الخطيب ويضيؼ

 مينية ومشكالت صػعوبات، المعممػوف يواجو حيث مشكالتيـ مواجية عمى المعمميف مساعدة 
 المشكالت، ىذه لدراسػة التربػوي المشرؼ فيخطط شخصية، مشكالت مجموعة إلى باإلضافة
 .ليا مناسبة حموؿ عف لمبحث المعمميف مع متعاوناً  وتحميميا أسبابيا إلى والتعرؼ

  التي الظروؼ أفضؿ توفير عف مسئوؿ التربوي اإلشراؼ ألف ذلؾو  باألمف المعمميف يشعر 
 . يعمموا أف المعمموف خالليا مف يستطيع

 يجدوف ال المعمميف أف ياومن لممعمـ الميني األداء تطػوير ؽيتع قد معوقاتواف لمتطوير الميني 
 أف كما بوية،التر  باألبحاث القياـ عمػى أو والمجػالت الكتب قراءة عمى مديرييـ مف تشجيعاً 
 والمجػالت الكتب توفر كعدـ مادية معوقات او المعممػيف، يتػابعوف ال بالوزارة والمسؤوليف المديريف
 ولكف مف الممكف. لشرائيا المادية اإلمكانات وقمة العامة المكتبات فػي األكاديميػة والنػشرات
كسابو المعمـ، كفاءة ىمستو  ورفع، الميني األداء وتطػوير معوقات مف سبؽ ما عمى التغمب  وا 
 واألنػشطة البػرامج مػف مجموعػة خالؿ مف األفضؿ، إلى أدائو لتطوير الالزمة والميػارات الخبرات
 ويعد . عنة تنفصؿ وال الخدمة قبؿ إلعداده مكممة عممية وىي والممارسات، والسياسات والوسػائؿ
. مينيػاً  المعمػـ تنمية في عمييا عتمدي التي األساسية المكونات أحد الخدمة أثناء في التػدريب

 (2005)مصطفى,
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  الدراسات السابقة 3.2  

 
األداء التدريسي، ك ومجاالتبعض و  ،ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت األداء الميني لممعمـ

وارتباطيا  ،المحيط التربوي حولوعالقات المعمـ مع  وأالتطوير الميني،  وأاإلدارة الصفية، أو 
سابقة التي وقامت الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض بعض الدراسات ال جموعة مف المتغيرات.بم

سيميا الى وتـ تق ذات صمة بموضوع الدراسة الحالية، والتي ىي استطاعت الحصوؿ عمييا،
 اً دث، وفيما يأتي ممخصحدـ الى األقلمتدرج التاريخي مف األ نبية وفقاً دراسات عربية ودراسات أج

  :اساتلتمؾ الدر 
 

  الدراسات العربية: 1.3.2

 في ألدوارىـ لتقبميـ بالنسبة المدارس مديري رأي استطالع إلى( 1997) السادة دراسة هدفت
 ليذا بالنسبة مدارسيـ في يؤدونيا التي الفعمية الممارسة في ورأييـ لممعمميف، الميني التطوير
 استخدـ وقد. التحميمي الوصفي لمنيجا الباحث اتبع. المدرسية لإلدارة ممارساتيـ مػف الدور

 المرحمة مدارس مف ومديرة مديراً ( 105) بمغت التي الدراسة عينة عمى وطبقت اسػتبانة الباحث
 دورىـ ألداء الدراسة عينة أفراد استجابات أف لىالنتائج إ وتوصمت .والعميا الػدنيا األساسية
 .بقميؿ متوسطال فوؽ أي%(  64) كانػت لمعممػييـ الميني بالتطوير

الى تقويـ األداء التدريسي لممعمميف حديثي التخرج مف كميات ( 1998رواقو ) دراسة وسعت
التربية لممعمميف والمعممات، ممف يعمموف في المدارس التابعة لمنطقة شماؿ الباطنة في سمطنة 

ية لممعمميف عماف وذلؾ مف وجية نظر الموجييف التربوييف ومشرفي التربية العممية بكمية الترب
. واستخدمت استمارة ومعممة اختيروا عشوائياً  اً ( معمم48بصحار. وتكونت عينة الدراسة مف )

في مستوى أداء  نسبياً  ظيرت النتائج ارتفاعاً أو  ،ـ ذات تدريج خماسي وفؽ سمـ ليكرتتقوي
توى نة عمى مسفراد العيأمف  (%90)المعمميف والمعممات حديثي التخرج، حيث حصؿ ما يقارب 

بيف  ، كما أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً و جيد جداً أأداء تدريسي ممتاز 
بيف  . ولـ تظير فروؽ دالة احصائياً لتربوييف ومشرفي التربية العمميةتقديرات الموجييف ا
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اة التقويـ متوسطات تقديرات الموجييف التربوييف ومشرفي التربية العممية عمى االستمارة الكمية ألد
ليذيف المتغيريف عمى  فروؽوال عمى فقراتيا، وبخصوص الجنس والتخصص لـ تظير النتائج 

الى ذلؾ كانت العالقة بيف المعدؿ التراكمي  األداء التدريسي لممعمميف حديثي التخرج. إضافةً 
   .لممعمميف حديثي التخرج وادائيـ التدريسي غير دالة احصائياً 

 النمػو فػي وأثره المدرسة مدير دور واقع بياف إلى التعرؼ( 2000) اهلل حسب دراسة وىدفت
 فػي تسيـ التي السبؿ وتحديد نظرىـ، وجية مف غزة بقطاع الحكومية المدارس لمعممػي المينػي
. التحميمػي الوصػفي المػنيج الباحث واستخدـ .مديرييـ قبؿ مف لممعمميف الميني النمػو تعزيػز
 والبػالغ الدراسػة عينة عمى األداة وطبقت مجاالت، أربعة مف تكونت استبانة الدراسة أداة وكانػت
 النمو في المدرسة مدير دور أفالى  النتائج الدراسة وتوصمت. ومعممة معمماً ( 499) عػددىا
 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـو  (،%17) مقدراىا بنسبو وممموس واضح لمعمميو الميني

 تعزى لممعمميف الميني النمو في المدرسة مػدير دور واقػع حوؿ لمعمميفا إجابات متوسطي بيف
 .العممي المؤىؿ الجنس، متغير إلى

 المشرؼ دور في تتمثؿ التي المياـ تحديد إلىفقد ىدفت ( 2002) والديب األغا دراسة أما
 اإلشراؼ اـلمي التربوي المشرؼ ممارسة مدى وتقويـ المعمـ، أداء تطوير فػي فمسطيف في التربوي
 غػزة محافظة في التربوييف والمشرفيف والمديريف المعمميف مف كؿ آراء خػالؿ مػف التربوي

 مػشرفا( 45) الدراسػة عينة شممت وقد. التحميمي الوصفي المنيج الباحثاف واسػتخدـ. بفمػسطيف
 فقػرة،( 91) مىع اشتممت استبانة الباحثاف أعد وقد. ومعممة معمماً ( 48) مديرًا،( 50)و ومػشرفة
 التدريس، وأساليب طرائؽ العممية، المادة لمتدريس، التخطيط: ىي مجاالت ستة عمى موزعػة

: أىميا النتائج مف العديد إلى الدراسة وتوصمت . التقويـ اإلنسانية، العالقات اإلشرافية، الزيػارات
 المعمميف يحثػوف التربػوييف فالمشرفي أف في والمعمميف والمديريف التربوييف المشرفيف مف كؿ اتفاؽ
 .الطالب حياة مع يرتبط بشكؿ الدرس، لموضوع التخطيط عمى

تصور مقترح لالرتقاء بالمستوى الميني لمعممي " :بعنواف (2003البيبياني ) دراسةوفي 
 الى ىدفت.  "ةالمرحمة األساسية في ضوء المشكالت المينية التي تواجييـ في محافظات غز 

 أىميتيا ودرجة العميا األساسية المرحمة معممي تواجو التي المينية المشكالت واقع عف الكشؼ
 لممشكالت تقديرىـ في المعمموف يختمؼ ىؿ :التالي السؤاؿ عف اإلجابة الى ىدفت كما ،النسبية
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حيث  .؟والتخصص، العمؿ وجية، الخبرة وسنوات، الجنس لمتغيرات طبقا تواجييـ التي المينية
 الدراسة عينة بمغت حيث ،غزة محافظات في التعميـ مديريات جميع عمى سةالدرا ىذه أجريت

 القياس أدوات وكانت ،التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد ،ومعممة معمماً ( 400)
 :وىي مجاالت ستة عمى موزعة فقرة ستيف عمى اشتممت استبانة عف عبارة

 الى الدراسة وتوصمت .ونفسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،ومينية ،ومدرسية, إدارية مشكالت 
 العميا األساسية المرحمة معمميف تواجو التي المينية المشكالت تحديد: أىميا النتائج مف العديد
 المشكالت ليذه المئوية النسبة تراوحت حيث ،الغوث وكالة ومدارس الحكومية المدارس في

 مف بالخجؿ الشعور) ىي دناىاوأ، (%87) قدره نسبي وزف عمى حصمت حتى المادية والحوافز
 ىـأ ومف ،%(35) قدره نسبي وزف عمى حصمت حيث( العميا األساسية لممرحمة مدرساً  كوني

 الفصوؿ في الطمبة عدد تخفيضو  لممعمميف تدريبية دورات تقديـ ضرورة :الدراسة ىذه توصيات
 .المعمميف نقابة دور تفعيؿ و ،الحصص مف المعمـ نصاب وتخفيض

 

متعرؼ الى واقع العالقة بيف المعمـ وطالبو في ضوء التربية ل (2004نياري ) دراسة توجاء
، في السعودية وكانت دراسة ميدانية عمى المدارس الثانوية بمحافظة صبيا التعميمية  ،اإلسالمية
مالمح  الىالتعرؼ  ايضاً  ىداؼ الدراسةأوكاف مف  .الباحث المنيج الوصفي في دراستو واستخدـ

براز طبيعة العالقات بيف المعمـ وطالبو في ضوء  ،قات اإلنسانية في المجتمع المدرسيالعال وا 
بيف المعمـ وطالبو في المدارس الثانوية بمحافظة  والكشؼ عف واقع العالقة ،التربية اإلسالمية
   وير العالقة بيف المعمـ وطالبو.وتقديـ توصيات ومقترحات لتط ،صبيا التعميمية

ال  عند عمماء التربية اإلسالمية العالقة بيف المعمـ والطالب أن ئج الدراسة الىوأشارت نتا 
بؿ تمتد الى خارج حدود الدرس في الحياة اليومية  ،عمى المؤسسة التعميمية فقطتقتصر 
نسبة كبيرة مف معممي  شارت النتائج الى وجود، كما ألى ما بعد وفاة المعمـإعية بؿ واالجتما

ف المجاؿ أكشفت الدراسة و  ،بطالبيـ عمى تمقيف المعمومات فقطة تقتصر عالقتيـ المرحمة الثانوي
بعض معممي ف ، وأبطالبوفي عالقة المعمـ  وقصوراً  كثر المجاالت ضعفاً أاالجتماعي النفسي 

   .المرحمة الثانوية ال يساىموف في تقوية العالقات بيف االسرة والمدرسة
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تطوير أداء المعمميف في ضوء برنامج  البحث في( 2004العاجز ونشوان ) دراسة وهدفت
: وىي الدولية بغزة وذلؾ وفؽ المجاالت السبعكز لمتطوير التابع لوكالة الغوث المدرسة كمر 

العالقة مع  ،إدارة المصادر، إدارة الجودة، التعميـ والتعمـ، النمو الميني، القيادة، )التخطيط
القة بيف تطوير أداء المعمميف في ضوء البرنامج لى العاكذلؾ التعرؼ ، المجتمع المحمي(
استخدـ الباحثاف المنيج  .والتخصص، المرحمة التعميمية ،والخبرة، الجنس :وعالقتو بمتغيرات

الوصفي التحميمي مف خالؿ جمع المعمومات مف عينة الدراسة وتحميميا واستخدما االستبانة أداة 
وقد بمغت  .والتعميـ( ،الميني والنمو، التخطيط): وىي مجاالت حيث اشتممت عمى ثالث ،لمدراسة

معديد مف ومعممة مف المشاركيف في البرنامج وتوصمت الدراسة ل امعمم (223) عينة الدراسة
  أىميا: مف النتائج 

استخداـ أساليب جديدة في  قؽ البرنامج تطورا في مجاؿ النمو الميني لممعمميف مف خالؿح
ى الممارسات مف قبؿ عمأالمدرسة وأىدافيا بشكؿ واضح عمى رسالة وحازت فقرات تحديد ، التعمـ

دنى ألحديث حصمت عمى كما استخدـ وسائؿ مرتبطة بتكنولوجيا التعمـ ا ،عينة الدراسة
نو وجد فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المعممات مما يدؿ عؿ الرغبة أ كما، الممارسات

حممة  جود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالحكذلؾ و  .واقعية مف قبؿ المعممات لمبرنامجال
   ذوي الخدمة األطوؿ. الدراسات العميا ولممعمميف

 

الى دور أساليب االشراؼ التربوي في تطوير  فقد ىدفت التعرؼ( 2007صيام ) دراسة أما
والكشؼ عف التقديرات المتوقعة المدارس الثانوية في محافظة غزة، األداء الميني لممعمميف في 

وتحديد مدى الفروؽ بيف التقديرات  ،لممعمميفالميني يب االشراؼ التربوي في تطوير األداء ألسال
بالمدارس  في تطوير األداء الميني لممعمميفالتي تساىـ  االشراؼ التربوي المتوقعة ألساليب

الثانوية في محافظة غزة، وفقا لمتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة، 
دراسة مف حيث تكوف مجتمع ال، الباحث المنيج الوصفي التحميمي قد استخدـو والتخصص(. 

( 2006-2005في المدارس الثانوية في محافظة غزة لمعاـ الدراسي ) جميع المعمميف العامميف
( معممًا ومعممة، 226عشوائية مف )وتـ اختيار عينة ( معممأ ومعممة، 1186لغ عددىـ ) والبا

 ( معممة.101)و ( معمماً 125وتتكوف مف )
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ألىداؼ ىذه الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة لدور أساليب االشراؼ التربوي في وتحقيقًا 
( 52واشتممت في صورتيا النيائية عمى ) ني لممعمميف في المدارس الثانوية،تطوير األداء المي

. التقويـ( رة الصفية،دااال تنفيذ التدريس، ،)التخطيطفقرة موزعة عمى ابعاد االستبانة األربعة وىي 
 :ومف اىـ النتائج التي توصؿ الييا الباحث

طة، حصمت عمى ف ممارسة المعمميف لميارات التخطيط لمعممية التعميمية داخؿ الفصوؿ متوسإ 
حصمت عمى لميارات تنفيذ التدريس متوسطة،  ف ممارسة المعمميفا  و  %(66,6وزف نسبي )
فية في العممية التعميمية مميف لميارات اإلدارة الصف ممارسة المعا  و  %(,67,7وزف نسبي )

  %(.68,6حصمت عمى وزف نسبي ) متوسطة،

وضع تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعممي ( 2008عيسى ومحسن ) دراسةوحاولت 
ومعممة  معمماً  (106)تكونت عينة الدراسة مف  ،ؽ معايير الجودة الشاممة في غزةالعموـ وف

داؼ الدراسة تـ تصميـ استبياف أىولتحقيؽ  ،ممرحمة األساسية في محافظات غزةوـ لدرسوف العميُ 
 .ير جودة تطوير األداء التدريسيتكشؼ عف معاي ،فقرة (72)تضمف 

بنسبة عالية لألداء التدريسي  ف ىناؾ تدنياً أ تبيف ،وبعد استعراض استجابات أفراد عينة الدراسة 
مف و ثـ  قاـ الباحثاف بوضع التصور المقترح، ، ودة الشاممةلمعممي العموـ في ضوء معايير الج

, العاـ التعميـ بمراحؿ تحقيقيا في رئيسية كخطوة الجودة بمحاور لماـإلا أىـ مالمح ىذا التصور:
 التعميـ تحسيف في أىمية األكثر العنصر النيـ,  المعمميف المحاور ىذه اىـ بيف مف ولعؿ

 عمى والتعرؼ ,افضؿ أداء في تساعدىـ ومواصفات معايير عبوض قاموا لذا , نوعيتو وتطوير
, عمييا قامت التي والمبادئ,  وخصائصيا ليا الفكري واالساس,  ومعاييرىا الشاممة الجودة مفيوـ

  .المعايير وعولمة ،المعمـ معايير ومجاالت

دير ممدى ممارسة ميارات االتصاؿ بيف ال الىىدفت التعرؼ  بدراسة (2008كابور ) وقاـ
بمغ حجـ و  ،ـو الكفاءة الذاتية لدى المعمـثر ذلؾ عمى تكويف مفيأو  ،والمعمـ مف وجية نظر المعمـ

تعميـ –الحمقة األولى –ومعممة وتـ اختيارىـ عشوائيا مف سبع مدارس  معمماً  (115)العينة 
 ،بانتيفباحثة في دراستيا عمى استواعتمدت ال .ف المناطؽ الجغرافية لمدينة دمشؽيمثمو  -أساسي
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وزعت عمى أربعة  بنداً  (60)األولى مقياس ميارات االتصاؿ بيف المدير والمعمـ وتكوف مف 
 .وميارة القراءة, وميارة الكتابة, عوميارة االستما ,: ميارة المحادثةتيةآلمحاور وتناولت الميارات ا

مف عشرة بنود يطمب  تألؼ المقياس في صيغتو االصمية, و والثانية مقياس الكفاءة الذاتية العامة 
 توأشار  دائما(. ،الباغ ،نادرا ،أ مف )الفييا مف المفحوص اختيار إمكانية اإلجابة وفؽ متدرج يبد

المدير والمعمـ  بيفتوى ميارات االتصاؿ لى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف مسإ دراسةال
 درجات متوسطات بيف حصائيةإ داللة ذو فروؽ وجود عدـ يضاً . أالذاتية لممعمـومستوى الكفاءة 

 عالقة ووجود, والخبرة العممي المؤىؿ لمتغير يعزى االتصاؿ ميارات مقياس عمى العينة أفراد
 الكفاءة ومقياس االتصاؿ، ميارات مقياس عمى العينة أفراد درجات بيف إحصائية داللة ذات

 مقياس عمى العينة أفراد درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذو فروؽ وجود وعدـ ،الذاتية
 .المنطقة لمتغير يعزى االتصاؿ ميارات

مشكالت ضبط الصؼ التي تواجو معممي  الىىدفت التعرؼ  دراسة (2009المقيد ) واجرى
والكشؼ عف االختالؼ  ،المرحمة االبتدائية في مدارس وكالة الغوث الدولية لجميع محافظات غزة

وسنوات  ،والمؤىؿ العممي ،مميف تبعا لمجنسفي درجة وجود ىذه المشكالت التي تواجو المع
لى بعض المقترحات إومحاولة التوصؿ ، ىـ أسباب تمؾ المشكالتأ لىإوكذلؾ التعرؼ  ،الخبرة

مدارس الوكالة وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة االبتدائية في  ،لمتغمب عمييا
وتـ اختيار العينة  . (2008/2009 )ومعممة  لمعاـ  اً معمم (4982) ـبمحافظة غزه وعددى

حث المنيج الوصفي وقد استخدـ البا  ,ومعممة ( معمماً 520) واشتممت عمى ،بالطريقة العشوائية
المعمـ في الصؼ ىي  تواجوف أكثر المشكالت التي أ النتائج الىت ه الدراسة، وتوصمفي ىذ

حصيؿ في الصؼ وكثرة زيادة عدد الطالب في غرفة الصؼ وزيادة عدد الطالب المتدني الت
وجود فروؽ دالة احصائيا كما توصمت الى  ,رية المطموبة مف المعمـ في الفصؿاالعماؿ اإلدا

بيف متوسطي تقديري مجموعتي المعمميف والمعممات لمشكالت ضبط الصؼ المتعمقة باإلدارة 
مي المرحمة المدرسية واإلدارة المتعمقة بالمعمـ والدرجة الكمية لمشكالت ضبط الصؼ لدى معم

وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات و , ائية وذلؾ لصالح مجموعة المعمماتاالبتد
تقدير معممي المرحمة االبتدائية لمشكالت ضبط الصؼ المتعمقة باإلدارة المدرسية تعزى لمتغير 

ة احصائيا فروؽ دال وعدـ وجود, يوس وذلؾ لصالح حممة البكالوريوسالمؤىؿ العممي دبمـو بكالور 
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بيف متوسطات درجات تقدير مشكالت ضبط الصؼ لدى معممي المرحمة االبتدائية تعزى 
  وعدد سنوات الخبرة.المؤىؿ العممي  يلمتغير 

 

واقع تطبيؽ المدارس المتوسطة بمدينة الطائؼ  الى التعرؼ (2009القرشي ) دراسةوسعت  
بالمدارس سائد في إدارة الصؼ ال تجاهواال ،التجاىات المعاصرة في إدارة الصؼلبعض ا

الخبرة والتخصص والوظيفة لدى  ات:ر كؿ مف متغير دو ودراسة  ،المتوسطة بمدينة الطائؼ
لى أسباب عدـ إمكانية تطبيؽ إكما ىدفت التعرؼ  ،ديرات والمعممات عمى ذلؾ الواقعالم

وجية نظر  المدارس المتوسطة بمدينة الطائؼ لبعض االتجاىات المعاصرة في إدارة الصؼ مف
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي باستعماؿ االستبانة  مديرات ومعممات تمؾ المدارس.

 : مصت الدراسة الى النتائج التاليةوخ .كأداة

ف واقع تطبيؽ المدارس المتوسطة بمدينة الطائؼ لبعض االتجاىات المعاصرة في إدارة الصؼ إ
واالتجاه السائد في إدارة الصؼ ىو  ًا،متوسط مف وجية نظر معممات ومديرات تمؾ المدارس

وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ واقع إدارة  ،ودة الشاممة ودرجة تطبيقو عاليةاتجاه الج
 .و الوظيفةأو التخصص أت الدراسة المعاصرة تعزى لمخبرة الصؼ في ضوء جميع اتجاىا

ر مديري المدارس الحكومية الثانوية دو  الىالتعرؼ ( 2010عثمان ودبوس وتيم ) وىدفت دراسة
 :ر كؿ مف متغيراتدو باإلضافة لبياف  ،لممعمميف في شماؿ الضفة الغربية في التنمية المينية

سة في التنمية المينية وموقع المدر  ،والمؤىؿ العممي ،والتخصص ،سنوات الخبرة اإلدارية ،الجنس
  .العشوائيةريقة وتـ اختيار عينة طبقية لمدراسة بالط ،لممعمميف

فقرة موزعة عمى خمسة  (48)ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحثوف بإعداد استبانة مكونة مف  
دارة العممية التعميمية ،المناىج وطرؽ التدريس :مجاالت وىي ، والعالقات اإلنسانية والتواصؿ، وا 

 ةمديرا ومدير  (92)لغة وتـ توزيعيا عمى عينة الدراسة البا .واالشراؼ ،والمعمـ وواجباتو المينية
  مف مختمؼ مناطؽ شماؿ الضفة الغربية.

 ظيرت الدراسة اف دور مديري المدارس الحكومية الثانوية في التنمية المينية لممعمميف كافأو 
كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات  ،في جميع مجاالت الدراسة الخمسة مرتفعة بدرجة

 موقع المدرسة.، سنوات الخبرة اإلدارية، نسر الجداللة إحصائية تعزى الى متغي
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المؤىؿ و  ،التخصص ولصالح العموـ اإلنسانية يواظيرت النتائج وجود فروؽ تعزى الى متغير 
كما بينت الدراسة وجود الكثير مف المعوقات التي تحد مف   .العممي لصالح الدراسات العميا

وغياب الحوافز المادية  ،يف مف الحصصب المعممبرزىا ارتفاع نصاأالتنمية المينية لممعمميف 
 ،المعمميف مف الحصص نصابوقد أوصى الباحثوف بتخفيض . بدعيفوالمعنوية لممعمميف الم

 .ريف في التنمية المينية لممعمميفوتعزيز دور المدي

تقويـ األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية  ":بعنوافدراسة ( 2012المالكي ) واجرى
دراسة تقويمية لألداء التدريسي لمعممي  وىي ."انوية في ضوء معايير الجودة الشاممةلممرحمة الث

وتـ اختيار عينة عشوائية  ،ة في ضوء معايير الجودة الشاممةالتربية اإلسالمية لممرحمة الثانوي
مدرسة ثانوية حكومية في محافظة  (24)يدرسوف التربية اإلسالمية في  معمماً  (97)مكونة مف 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اعداد بطاقة مالحظة تنفيذ ، ؼ في المممكة العربية السعوديةالطائ
وتكونت مف خمسة مجاالت ىي:  ،دروس التربية اإلسالمية وطبقت عمى المعمميف عينة الدراسة

دارة الصؼ، التنفيذ ط،التخطي ،)التمكف الدراسة اف مستوى  أظيرت نتائجو  .التقويـ واالسئمة( ،وا 
كاف و  ،ممجاالت كاف متوسطاً ل الدرجة الكمية التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية عمى األداء

دارة الصؼ ،لمستوى متوسطا في مجاالت التمكفا جاالت التخطيط في م كاف ضعيفاً في حيف  ،وا 
 .والتنفيذ والتقويـ

معممي التعرؼ إلى مستوى األداء الوظيفي لدى  ىدفت( 2012ذنيبات والخوالدة ) دراسة أما
بتطوير مقياس لتحديد  افالتربية الرياضية في محافظة الكرؾ جنوب األردف. حيث قاـ الباحث

تكوف مجتمع   مستوى األداء الوظيفي لدى معممي ومعممات التربية الرياضية في محافظة الكرؾ.
بية الدراسة مف جميع معممي ومعممات التربية الرياضية في المدارس الحكومية في مديريات التر 

 اً ( معمم232عددىـ )(، والبالغ 2011/2012) والتعميـ التابعة لمحافظة الكرؾ لمعاـ الدراسي
تـ اختيارىا بالطريقة فقد أما عينة الدراسة  ،في وزارة التربية والتعميـ رسمياً ومعممة مف المعينيف 

مجتمع الدراسة  %( مف43ومعممة، وتمثؿ ما نسبتو ) اً معمم (100) أفرادىاوبمغ عدد  ،العشوائية
 موزعيف حسب متغير الدارسة المستقؿ. 

 معممي التربية الرياضية في محافظة الكرؾل وظيفيالداء األمستوى  أف الدراسة أظيرت نتائج
، وباستثناء مجاؿ المسؤولية ةسن( 20)باستثناء مف تزيد خبرتيـ التدريسية عف  ًا،مرتفع جاء
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تربية معممي الللى اختالؼ مستوى األداء الوظيفي وأف اختالؼ الجنس ال يؤدي إ ،المجتمعية
براز المسؤولية  الرياضية في محافظة الكرؾ. وأوصى الباحثوف بإدخاؿ مفاىيـ العمؿ المجتمعي وا 

وذلؾ خالؿ مساقات إعداد معممي التربية الرياضية عف طريؽ عقد دورات  ،المجتمعية وأىميتيا
الرياضية المعرفة الكاممة حوؿ كيفية القياـ بأدوار تدريبية أثناء الخدمة تعطي معمـ التربية 

 اجتماعية فعالة.

، داء التدريسي ومجاالتو )التنظيـمستوى األ الىالتعرؼ ( 2013الحباشنة ) دراسة وحاولت
إدارة الصؼ( لمعممي الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي  ،األنشطة ،التعميـ ،التعامؿ مع الطمبة

ذا كاف ىناؾ فروؽ في مستوى األداء إوالتحقؽ فيما  ،ر الطمبةمحافظة الكرؾ مف وجية نظب
ف وجية نظر الطمبة تعزى ؿ التدريسي ومجاالتو لمعممي الرياضيات لمصؼ العاشر االساسي م

  المستوى التعميمي لألب ولألـ(. ،مكاف سكنيـ ،معدالتيـ الفصمية ،)جنسيـ
بعد ، االستبانة كوسيمة لجمع البياناتوتـ اعتماد المنيج الوصفي في ىذه الدراسة واستخداـ 

عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي بمحافظة الكرؾ ال وكانت ،التحقؽ مف صدقيا وثباتيا
%( مف مجتمع 10وطالبة بنسبة ) طالباً  (169اختيرت بطريقة طبقية عشوائية بمغ حجميا )

ة الى  اف مستوى األداء وخمصت الدراس . وطالبة ( طالباً 1690الدراسة البالغ عدد افراده )
 ،لمعممي الرياضيات لمصؼ العاشر بمحافظة الكرؾ مف وجية نظر الطمبة كاف مرتفعاً   التدريسي
تاله مجاؿ التنظيـ ثـ جاء في المرتبة الثالثة مجاؿ  ،تؿ مجاؿ التعميـ المرتبة األولىوقد اح

ة الخامسة مجاؿ إدارة الصؼ بالتعامؿ مع الطمبة والمرتبة الرابعة مجاؿ التقويـ وجاء في المرت
وجود فروؽ دالة احصائيا في مستوى ، كما أشارت النتائج الى مجاؿ األنشطة الصفية اً وأخير 

حصائيا في عدـ وجود فروؽ دالة او  ر،ولصالح الذكو األداء التدريسي تعزى لمتغير الجنس 
والمستوى ، يـومكاف سكن، عزى ؿ )معدالتيـ الفصميةومجاالتو ت مستوى األداء التدريسي

 (.، والمستوى التعميمي لالـالتعميمي لالب

التحقؽ مف مستوى األداء التدريسي لمعممي التربية  (2013السيمي ) دراسة كما وسعت
اإلسالمية في المرحمة الثانوية بدولة الكويت في ضوء معايير ضماف الجودة مف وجية نظر 

 ،قسـ(رئيس ) أوالً  ومدرساً  ( مديراً 164ة مف)المديريف والمدرسيف األوائؿ, وتكونت عينة الدراس
ولتحقيؽ , بدولة الكويت  مف جميع المحافظات اوالً  اً مدرس (82)و ،ومديرة مديراً  (82)كاف منيـ 
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ىداؼ الدراسة تـ اعداد أداة تقيس معايير ضماف الجودة لألداء التدريسي لمعممي التربية أ
ومجاؿ  ،: مجاؿ التخطيطيالثة مجاالت وىعة عمى ثفقرة موز  (49)تكونت مف  ،اإلسالمية

ف مستوى األداء التدريسي لمعممي التربية أكشفت نتائج الدراسة و  .ومجاؿ التقويـ ،التنفيذ
اإلسالمية في المرحمة الثانوية بدولة الكويت في ضوء معايير ضماف الجودة مف وجية نظر 

ئج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية كما كشفت النتا ،المدرسيف األوائؿ كاف مرتفعاً و المديريف 
في مستوى األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية في دولة الكويت في 

  والوظيفة. ،جنس المدير يضوء معايير ضماف الجودة تبعا لمتغير 

 

 تنمية في ؿالفراكتا ىندسة في تدريبي برنامج فاعمية معرفة إلى (:2015دحمان ) دراسة وسعت
 في العميا األساسية لممرحمة الرياضيات معممي لدى التدريسي األداء وتحسيف القدرة المكانية

 معممي مف عينة عمى وُطبقت الدراسة تجريبي، شبو تصميماً  الباحثة استخدمتو  محافظة نابمس.
 تدريبيا تـ تجريبية وتـ تقسيميـ الى مجموعتيف إحداىما العميا، األساسية لممرحمة الرياضيات
وقد طبقت عمى  بالطريقة االعتيادية، تدريبيا تـ ضابطة واألخرى الفراكتاؿ، ىندسة باستخداـ

 بعد المكانية القدرة لقياسفاندنبرغ لقياس القدرة المكانية،  اختبارهما  أداتيف: عينة الدراسة
 األداء لقياس ريسي،التد األداء استبانةو الفراكتاؿ,  ىندسة في المقترح البرنامج عمى التدريب
 .ىندسة الفراكتاؿ في المقترح البرنامج عمى التدريب بعد التدريسي

 بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرؽ وجود  إلى الدراسة توصمت وقد
األداء  مقياس عمى الضابطة والمجموعة المجموعة التجريبية التدريسي لمعممي داءاال متوسطي
(. الفراكتاؿ ىندسة في المقترح البرنامج استخداـ ،االعتيادية) طريقة التدريب إلى تعزى التدريسي

  .ؿالفراكتا ىندسة في المقترح البرنامج باستخداـ تدربت التي المجموعة التجريبية لصالح وذلؾ

 

__________________________________________________________________ 
 مف لعديد لمشكؿ تصغير ىو األقؿ عمى منيا كؿ أجزاء إلى تقسيمو يمكف الذي( المتعرج أو الخشف) اليندسي الشكؿ: الفراكتاؿ ىندسة 1

  (2004, خضر".)المقاييس
 عقيدالت منتيية غير تراكيب ذات مجموعة الفراكتالت فتعتبر ، مماثؿ تركيب ذات مجموعة أي أو المتجزئة أبعادىا تتكامؿ ال النقاط مف مجموعة وىي

 Clapham,1996) ). كميا لممجموعة مصغرة صورة يعد داخميا يحتويو جزء ،فأي التشابو ذات القياسات بعض عمى تحتوي ما وعادة ،
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التعرؼ الى  درجة ممارسة المشرفيف التربوييف لألنماط القيادية ( 2016)قشوع  دراسةوىدفت 
محافظات شماؿ الضفة الغربية مف  وعالقتيا بالنمو الميني لممعمـ في المدارس الحكومية في

وجيات نظر المعمميف فييا، وتعرؼ دور متغيرات الدراسة المستقمة في تمؾ الممارسات، وقد اتبع 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي منيجا لمدراسة، وقاـ الباحث باختيار عينة طبقية عشوائية 

لضفة الغربية في فمسطيف، حيث ممثمة بعدد مف معممي المدارس الحكومية في محافظات شماؿ ا
( 12466وبمغ مجتمع الدراسة ), ( فقرات وست مجاالت109تـ توزيع االستبانة مكونة مف )

 ( استبانة.421( استبانة واسترجاع )500معممًا ومعممًة، وتـ توزيع )

(،  درجة استجابة )متوسطةألنماط القيادية قد جاءت بأظيرت نتائج الدراسة بأف الدرجة الكمية   
كما ويتضح مف نتائج الدراسة أيضا وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بيف ممارسة 
المشرفيف التربوييف وعالقتيا بالنمو الميني لممعمـ في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ 

انية تشجيع العالقات اإلنسب عمى نتائج الدراسة، أوصى الباحث الضفة الغربية في فمسطيف، وبناء
 .اءة بيف المعمـ والمشرؼ التربويالبن

الرقابة اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي لدى مديري ": بعنواف دراسة (2016) عمي جرىوأ 
ية مف وجيات نظر المديريف المدارس الحكومية األساسية في محافظات شماؿ الضفة الغرب

الُمطّبقة، ودرجة األداء الوظيفي لدى  درجة الرقابة اإلدارية والتي ىدفت التعرؼ الى ".أنفسيـ
مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شماؿ الضفة الغربية  والعالقة بينيما. 

التعرُّؼ عمى أثر كؿ مف متغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة اإلدارية، المديرية، و 
ظيفي لدى مديري المدارس الحكومية موقع المدرسة( في عممية الرقابة وعالقتيا باألداء الو 

وتكو ف مجتمع  ة مف وجيات نظر المديريف أنفسيـ.األساسية في محافظات شماؿ الضفة الغربي
الدراسة مف جميع مديري المدارس الحكومية األساسية ومديراتيا في محافظات شماؿ الضفة 

س الحكومية األساسية في ( مديرًا ومديرًة موزعيف عمى المدار 454الغربية، حيث بمغ عددىـ )
محافظات شماؿ الضفة الغربية، وقد ُأجريت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بمغ عدد أفرادىا 

قامت الباحثة بإعداد و ( مديرًا ومديرًة. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي. 229)
ابة اإلدارية، يسيف )الرق( فقرة موزعة عمى محوريف رئ73عمى ) تاشتممأداة لمدراسة ستبانة( ال)ا

 .واألداء الوظيفي(
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الدرجة الكمية لمجاالت الرقابة اف  لى مجموعة مف النتائج مف أىميا:وقد توصمت الدراسة إ
اإلدارية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجيات 

الدرجة الكمية وجاءت  لمرقابة اإلدارية. مرتفع جداً نظر المديريف أنفسيـ جاءت بمتوسط حسابي 
لمجاالت واقع األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شماؿ 

 . درجة مرتفعة لواقع األداء الوظيفيظر المديريف أنفسيـ بالضفة الغربية مف وجيات ن

الرقابة اإلدارية واألداء وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية وتوصمت أيضًا الى  
في   فروؽ ذات داللة إحصائية وجود وعدـالوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية. 

متوسط درجة األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في محافظات شماؿ 
، المديرية، وموقع المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة اإلدارية ,الجنس)الضفة الغربية ُتعزى لمتغير 

 المدرسة(. 

 

 :الدراسات األجنبية  2.3.2

 

 االساسيةالى تحديد إدارة الصؼ الفعالة المؤثرة في المدارس  (Wrrag,1993) دراسة ىدفت
قد استخدـ الباحث و  ، شوشعمميف مع السموؾ المالبريطانية والتركيز عمى كيفية تعامؿ الم

و  معمماً  (60)وقابؿ  ،درساً  (239) الباحث ث الحظحي ،والمقابمة الشخصية أسموب المالحظة
نسجاـ بيف في اال وقد وجد الباحث اف ىناؾ نقصاً  ( سنة.5-12عمرىـ ما بيف ) طالباً  (430)

 وقادروف ،واف الطمبة مصدر ميـ في المعمومات ،وادراؾ المعمميف لياادراؾ الطمبة لألحداث 
لكف المعمميف ال يدركوف ىذا االمر وال يدركوف ، فكارعمى اف يدركوا أفكارىـ ورغباتيـ ليثبتوا األ

 منقاش مع الطمبة حوؿنو ال توجد فرصة سانحة لأو  ،يات نظر الطمبة مف ناحية األىميةوج
والطمبة ال يتحدثوف بصدؽ وامانة مع المعمـ كما يتحدثوف مع الباحث وذلؾ ، سموكيات المعمميف

  مف العقوبة. خوفاً 
نيـ ال يحبوف المعمـ الذي أف الطمبة ميتموف بموضوع الخوؼ مف المعمـ و ألى إوأشارت النتائج  

نو ال فإيجية واحدة باستمرار وال يغيرىا واف المعمـ الذي يتبع طريقة تدريس معينة واسترات ،يصرخ
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ف الطمبة يبدع في توصيؿ المعمومة وال يستطيع توصيؿ المادة العممية بصورة ناجحة ومشوقة ال
 .وا عمييايكونوف قد تعود

في  ىدفت إلى تحديد أفضؿ أسموب في إدارة الصؼفقد ( (Stensmo,1995 دراسةاما 
وقد  ، وقد استخدـ الباحث دراسة حالتيف مف سويسرا لممقارنة بيف أساليب إدارة الصؼ،سويسرا

وقد ركزت ىذه الدراسة  ،ؼ الخامسطبقت ىذه الدراسة عمى معمميف يعمموف بالتعميـ في الص
الضبط  ،اجبات إدارة الصؼ وىي: )التخطيطمصطمحات خاصة بميمات وو  عمى خمسة

وقد اعتمدت الحالة األولى عمى أسموب العمؿ الفردي(.  ،عمؿ المجموعات ،التحفيز ،الصفي
التوجيو في المقدمة مركزة عمى طبيعة المادة الدراسية وأنشطة اإلدارة الصفية الشديدة تجاه 

أما الحالة الثانية فقد اعتمدت عمى أسموب التوجيو المعتمد عمى  أىداؼ المعمـ المرجو تحقيقيا،
وقد اعتمد  شاعر واحتياجات الطالب.م الطمبة شخصيًا وأنشطة إدارة الصؼ المرنة التي تراعي

وأشارت النتائج إلى أف  ،الشخصية المسجمة في ىذه الدراسة الباحث أسموب المالحظة والمقابمة
ب والمواقؼ الصفية جيدة وأنو ال يوجد أسموب معيف في إدارة الصؼ العالقة بيف المعمـ والطال

وقد اقترح الباحث إجراء بحث حوؿ  .أفضؿ مف اآلخر، وذلؾ يرجع إلى طبيعة الموقؼ التعميمي
أسموب التوجيو في المقدمة وأسموب التوجيو العالئقي في إدارة الصؼ حيث أف ليما مفاىيـ مثمرة 

 في ىذا المجاؿ.

 

الى دراسة العالقة بيف  ()جامعة نيو اورليانز Fleming,Scott (1997) اسةدر وىدفت 
 ،ثر ذلؾ عمى دعـ أدوار المعمميفأو  ،والقيادة التحولية ميارات االتصاؿ بيف المديريف والمعمميف

 المتحدة الواليات في ،لدى جمعية المدارس التطورية ( عضواً 36تكونت عينة الدراسة مف )
وكاف مف اىـ نتائج  .البيانات لجمع الشخصية والمقابالت االستبانة الباحث ـواستخد ،االمريكية
  :الدراسة

وأسموب عرضيا ، المعمومات تقديـ ،تصاؿ الثالث األساسية )االستماعبالنسبة لميارات اال 
واعتبرت مؤشرات لمقيادة الجيدة  ،في عممية االتصاؿ فعاالً  أساسياً  اً لعبت دور  فإنياوااليضاح( 

حيث اف ميارة توضيح األمور عبر عمميات الحوار والمفاوضات تكوف مفيدة  ،دور المعمـ في
ف عممية تقديـ المعمومات بشكؿ مفيـو ا  و  ،وفي صالح دعـ دور المعمـ ،تصاؿعبر عممية اال جداً 
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ا لتطبيؽ سموكيات االتصاؿ عممي اف القيادة تشكؿ اطاراً و  ،ىـ في دعـ االنفتاح نحو االخريفتسا
  واف عممية االتصاؿ الفعاؿ تساىـ في تفعيؿ دور القيادة التربوية . ،الجيد

 

 المرحمتيف في اليابانييف المعمميف نظرة الى التعرؼ ىدفت ( San,1999) سان دراسةأما  
 بأف المعمموف ءىؤال يعتقد مدى أي والى ،يتمقونو الذي األولي لمتدريب الدنيا والثانوية االبتدائية
 االستبانة الباحث استخدـ وقد ،تـ تطويرىا التي الميارات وبياف ،كمعمميف مياراتيـ طور التدريب
( 17)و ،الميني التطوير تقيس فقرة( 14) منيا فقرة( 31) مف االستبانة وتكونت ،لمدراسة كأداة
 فأ عمى الدراسة توصمتو . معمماً ( 657) قدرىا عينة عمى وطبقت ،الذاتي التقييـ لقياس فقرة

 تطوير في ىاماً  عامالً  تعد المختمفة الدراسة ومستويات مراحؿ في وطبيعتيا، التعميمية الخبرة
دارة ،المادة بتدريس المتعمقة الميارات  معاىد بيف التعاوف يتـ بأف الدراسة وصتوأ. الصؼ وا 
 تطوير مف المعمموف يتمكف حتى الخدمة ثناءأ التدريب تحسيف بيدؼ والمدارس، المعمميف تدريب
 .مياراتيـ ،قدراتيـ

يفي لدى معممي الدافعية واألداء الوظ الىالتعرؼ ( Shaari,2002) دراسةفي حيف ىدفت 
 مستخدماً  ،المنيج الوصفي لتحقيؽ اىداؼ دراستو الباحث واستخدـ ،في ماليزيا المدارس الثانوية

 وتكونت عينة الدراسة مف ،ى األداء الوظيفيخر لتحديد مستو آو  ،استبياف لتحديد مستوى الدافعية
وقد أظيرت النتائج اف ىناؾ عالقة  ا.المدارس الثانوية في ماليزي مف معممي ومعممةً  ( معمماً 73)

جراء دورات تدريبية وعقد إوصت الدراسة بضرورة أو  بيف الدافعية وبيف األداء الوظيفي. قوية
وكذلؾ  ،االحترافية المينية لدى المعمـ أكيد مفيـوالمحاضرات والمؤتمرات والندوات العممية لت

والجوانب االحترافية  جراء اكتسابيـ األساسياتتبصير المعمميف بالفوائد التي قد تعود عمييـ 
 .تنمية اتجاىاتيـ اإليجابية نحوىاالمينية و 

طمبة الوجيات نظر " :بعنواف( Vialla & Quigley,2007فياال وكوينكمي ) دراسةوجاءت 
( طالبًا مف 387طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف )و ."خصائص الضرورية لممعمميفلم

مف خالؿ استبانة لتحديد  ارس )نيوساوث ويمز( في استراليا،مد حدىسنة في إ (11,9,7)اعمار 
ف بينت النتائج أو  خصائص المعمميف المفضمة لدى الطمبة والضرورية لممارسة المينة.

ة، والمستمع والمتقبؿ لمطمب ،فتح: المعمـ الصديؽ المتى عينة الدراسة ىيائص المفضمة لدالخص
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ي يحرص عمى إيجاد بيئة صفية مرحة، الذ ليـ، والمتفيـ لحاجاتيـ، وقدراتيـ، والمشجع ليـ،
وامتالكو   ،  والمثيرة لمتفكير،في التعميـ ؽ واألساليب المتنوعةائواستخدامو لمطر  وتعميـ ممتع،

لمامو ؿتواصلميارات ال  .، واستثماره لوقت التعمـادرسيي بالمادة التي، وا 

لتعرؼ ا( (Decker ,Dona& Christenson,2007ديكر ودونا وكرستنسن  دراسةوىدفت 
كاديمي لعينة مف والتحصيؿ األالعالقة بيف عالقة الطمبة بمعممييـ والسموؾ االجتماعي  الى

عانوف مف مف قبؿ معممييـ عمى انيـ ي والذيف صنفوا ،صؿ افريقيأالطمبة األمريكييف مف 
كما شممت العينة معممي ، طالبة (81)و  طالباً  (26) مفمشكالت سموكية. وتكونت العينة 

ف الروضة وحتى وتوزع ىؤالء الطمبة عمى الصفوؼ م ،( معمماً 25)ىؤالء الطمبة والبالغ عددىـ 
  .الخامس االبتدائي

استخدمت ىذه و  ،معمميف اضافة الى استخداـ المالحظةمف الطمبة والتمت عممية جمع البيانات  
باإلضافة  ،قياس العالقة بيف الطمبة ومعممييـ مف وجية نظر كال الطرفيف ،الدراسة عدة مقاييس

. كما استخدـ مقياس ي ميمات التعمـ وفؽ نموذج مالحظةالى تحديد درجة انيماؾ الطمبة ف
 ،األولى لممعمـ والثانية لمطالب وتكوف مف صورتيف ،جة االنيماؾ السموكي واالنفعاليلتحديد در 

لتحديد  يطبؽ عمى الطمبة خرآو  ،كاديميالمعمـ األداء األكما تـ استخداـ مقياس يحدد مف خاللو 
العالقة بيف  فألى إت االرتباط بيف متغيرات الدراسة شارت معامالأوقد  .مستوى ميارات القراءة

ذا داللة مع نوعية االنفعاالت  إيجابياً  مميف ارتبطت ارتباطاً المعمميف والطمبة مف وجية نظر المع
مع  وداالً  إيجابياً  وكذلؾ ارتبطت ارتباطاً  ،بعاد مقياس تقدير الطالب لعالقتو بالمعمـ(أحد أ)

ف عالقة الطمبة أ الى عاـ . وتشير النتائج بشكؿما قدره كؿ مف المعمميف والطمبةانيماؾ الطمبة ك
ثر كأنفعالي وانيماكيـ بميمات التعمـ تنبؤ بسموؾ الطمبة االجتماعي وااللم بمعممييـ ذات أىمية

 .كاديميمف التنبؤ بالتحصيؿ األ

 في والمدرسيف المديريف تصورات الى لمتعرؼ( Alison, 2011) أليسون دراسةكما وجاءت 
 عينة وتكونت ،رساالمد داخؿ الجودة إدارة استخداـ حوؿ كونج ىونج في االبتدائية المدارس
 مدرسة( 83) مف عشوائياً  اختيارىـ تـ ،ومعممة معمماً ( 239)و مدرسة مدير( 63) مف الدراسة
 فإلى أ النتائج شارتأ وقد . لمدراسة كأداة االستبانة استخداـ تـ الدراسة ىداؼأ ولتحقيؽ ،ابتدائية
 ىونج في رسالمدا داخؿ الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ يتـ وبأن يعتقدوف المدارس مديري
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 النتائج شارتأ كما ،رئيس بشكؿ المعمميف أداء تقييـ عممية وفي ،اإلدارية النشاطات في كونج
 التدريسية التاالمج بعض في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ فأ يعتقدوف المعمميف فأ لىإ

 .لممعمميف العاـ التدريسي األداء تحسيف عمى قادر الطمبة أداء وتقييـ ،الدراسية الخط اعداد: مثؿ

 فاعمية مدى الى التعرؼ ىدفتفقد  (Brock & Carter, 2015) وكارتر بروك دراسةأما 
 لىإ التعرؼ لىإ باإلضافة ،أمريكا في اوىايو والية في لممعمميف المينية التنمية برامج في التدريب
 ،التحميمي الوصفي المنيج الباحث واتبع ،الزمالء قبؿ مف والدعـ التربوي باإلشراؼ ذلؾ عالقة

 ،لدراستو أداة االستبانة الباحث استخدـ وقد ،معمماً ( 40) مف مكونة فكانت الدراسة عينة ماوأ
 بدرجة لممعمميف الميني النمو رفع في تسيـ التدريب برامج فأ لىإ الدراسة نتائج وتوصمت
 ،الزمالء قبؿ مف االشرافي الدعـ برامج مع إحصائية داللة ذا ارتباطاً  ترتبط نياوأ ،مرتفعة
 المستوى تحسيف الى تيدؼ تدريبية دورات في المعمميف مشاركة يتـ فأ بضرورة الباحث وأوصى
 الميني والنمو التدريب بيف العالقة حوؿ مستقبمية دراسات جراءبإ وصتأ كما ،ليـ الميني

  . لممعمميف

 كأداة االشرافية النماذج ويرتط فاعمية" بعنواف (Musundire,2015) موسندير دراسةوركزت 
 ."افريقيا جنوب في المدارس عمى القائميف نظر وجيات مف الميني واألداء التعميـ جودة لتحسيف

 غير اشرافية تقييـ أنظمة تطبيؽ عف الناتج افريقيا جنوب في التعميـ تواجو التي التحديات عمى
، التحميمي الوصفي المنيج الباحث واتبع, لممعمـ الميني النمو اىداؼ مع تنسجـ وال ،مالئمة
 والية في مشرفاً ( 350) مف مكونة الدراسة عينة وكانت، والمقابالت االستبانة الدراسة أداة وكانت
 ،والتأىيؿ التدريب بمفيوـ تيتـ فأ يجب االشرافية النماذج الدراسة الى أف نتائجأشارت و  .جوتانغ
ف أ  اإلنسانية العالقات عمى يعتمد الذي ،الديمقراطي مطالن في تتمثؿ فعالية أنماط االشراؼ كثروا 
 مناسبة نماذج تطوير في بالغة أىمية ىناؾ فأ وبينت ،التعميمية العممية عمى القائميف بيف
 .لممعمميف الميني النمو في لتساىـ شراؼلإل
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  السابقة الدراسات عمى التعقيب3.3.2   

 

 ،دراستيا بموضوع عالقة ذات جنبيةأ دراسات( 10)و، عربية دراسة( 20) الباحثة استعرضت
 والعالقات ،الميني التطوير ،الصفية اإلدارة ،التدريسي األداء: )ومجاالتو لممعمـ الميني األداء
 ىذه عرض تـ وقد، مختمفة بيئات في أجريت ىذه الدراساتو  ،(والطمبة والزمالء المدير مع البينية

 عاـ الباحثة عرضتيا دراسة قدـأ فكانت، االحدث ىال االقدـ مف زمني ترتيب وفؽ الدراسات
 بالمؤسسات المتعمقة الدراسات اختيار الباحثة وحاولت. (2016) عاـ دراسة حدثوأ( 1993)

 ببعض لممعمـ الميني األداء عالقة معرفة استعراضيا مف اليدؼ وكاف، (المدارس) التعميمية
 مؤشراً  الدراسة بموضوع العالقة ذات دراساتال مف وغيره العدد ىذا ويعتبر. األخرى المتغيرات

 .المتغيرات مف بالعديد وارتباطو لممعمـ الميني األداء أىمية عمى

 

 لجمع واالستبانة ،التحميمي الوصفي المنيج استعراضيا تـ التي الدراسات معظـ اعتمدت وقد
 األداء حوؿ مجاالت ةاربع تتضمف والتي االستبانة دراستيا في الباحثة اعتمدت وقد ،المعمومات

 المدير مع البينية والعالقات ،الميني والتطوير ،الصفية واإلدارة ،التدريسي األداء): وىي الميني
 باألداء لالرتقاء العينة افراد اقتراحات حوؿ مفتوح سؤاؿ أيضا وتضمنت ،(والطمبة والزمالء
 ،ومجاالتو لممعمـ الميني االداء موضوع تناولت التي الدراسات تعددت ولقد .لممعمميف الميني
 السابقة الدراسات استعراض خالؿ ومف. وتحميميا، بياناتيا جمع وطرؽ ،أىدافيا في وتنوعت
 :نالحظ

: دراسة مثؿ لممعمميف الوظيفي واألداء الميني األداء الدراسات بعض تناولت. 1
(Shaari,2002) ،و، (2012,والخوالدة ذنيبات)و(Musundire,2015) ،(.2016,شكري)و 

 وجية مف لممعمميف الضرورية الخصائص( Vialla & Quigley,2007) دراسة وتناولت .2
  . الطمبة نظر

 نظر وجية مف  وتطويره وتقويمو لممعمـ التدريسي االداء مجاؿ عمى الدراسات بعض ركزت .3
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(, 2012,المالكي)و ،(2008,ومحسف عيسى)و ،(1998,رواقة) دراسة مثؿ المديريف
 (.2015,دحماف)و، (2013,السيمي)و ،(2013,الحباشنة)

 في المعمـ تواجو التي والمشكالت الصفية اإلدارة مجاؿ عمى لمتعرؼ الدراسات بعض جاءت .4
، (2009,القرشي)و ،(2009,المقيد) دراسة مثؿ الصؼ إدارة وأساليب وانماط الصؼ إدارة
 (.Stensmo,1995)و، (Wrrag,1993)و

 ايضاً  المعمـ وعالقة وطمبتو المعمـ بيف العالقات طبيعة الى عرؼبالت الدراسات بعض قامت .5
مف       كؿ دراسة مثؿ بينيـ التواصؿ ونماذج التربوي والمشرؼ المدير ومع زمالئو مع
(Fleming Scott S. ,1997)، (Decker, Dona& Christenson,2007)           
  .                   (2008,كابور)و،(2004,نياري)و

 ودورىـ لممعمميف الميني التطوير وبيف والمشرفيف المديريف أدوار بيف الدراسات بعض ربطت .6
 ودبوس عثماف)و، (2007,صياـ) دراسة مثؿ لممعمـ الميني األداء وتطوير تنمية في اإليجابي

  . ( 2016,قشوع)و، (2010,وتيـ

 وتطويرىـ اعدادىـ وبرامج معمميفلم المينية والتنمية التطوير أىمية عمى الدراسات بعض وركزت
(.Brock & Carter, 2015)و ،(2004,ونشواف العاجز)و ،(San,1999)مف كؿ دراسة مثؿ

  

  الميني األداء واقع لىا التعرؼ تحاوؿ انيا ىي السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة  يميز وما
 الميني لألداء مجاالت ةاربع خالؿ مف ،القدس محافظة في  الحكومية المدارس في لممعمـ
 المدير مع البينية والعالقات ،الميني والتطوير ،الصفية واإلدارة ،التدريسي األداء) وىي لممعمـ
 الدراسة عينة افراد اقتراحات عف مفتوح سؤاؿ الى وباإلضافة (،التربوي والمشرؼ والزمالء والطمبة
 التربوييف والمشرفيف المديريف نظر وجياتو  راءآ عمى وتركز ،لممعمـ الميني باألداء االرتقاء حوؿ
 دراسات يةأ عمى الباحثة تعثر ولـ,  الحكومية مدارسيـ في لممعمميف الميني األداء واقع حوؿ
 المدارس عمى طبقت  الميني األداء مجاالت حدأ وأ لممعمـ الميني األداء تناولت التي مف محمية

 . القدس محافظة في الحكومية
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 حيث مف االستبانة بناء :منيا عديدة مجاالت في السابقة الدراسات مف حثةالبا استفادت وقد
 المدارس مع يتناسب بما مجاؿ كؿ فقرات وتطوير، لممعمـ الميني لألداء األربعة المجاالت تثبيت

 النتائج وعرض، فييا السابقة الدراسات عمى واالطالع، النظري االطار وعرض، الحكومية
 .جديدة ومعرفية بحثية خبرات لمباحثة اضافت التي الخاصة خبراتو باحث لكؿ كاف فقد ،وتفسيرىا
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 الفصل الثالث:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الطريقة واإلجراءات

 

 مقدمة1.3 

أداة الدراسة)االسػػػػتبانة(، والتأكػػػػد مػػػػف و ، وعينتيػػػػا يػػػػامجتمعالدراسػػػػة، و  ىػػػػذا الفصػػػػؿ مػػػػنيجضػػػػمف ت

جػػػراءات  واألسػػػاليب اإلحصػػػائية التػػػي  وحػػػدودىا ومحػػػدداتيا،الدراسػػػة، تطبيػػػؽ صػػػدقيا وثباتيػػػا، وا 

 ، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.استخدمت في معالجة النتائج

 

 منيج الدراسة 2.3
 

والتػي تحػاوؿ الباحثػة , لمػنيج الوصػفي الباحثػة باسػتخداـ امػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة قامػت 
مػف خاللػػو وصػؼ الظػػاىرة موضػػوع الدراسػة، وتحميػػؿ بياناتيػا، وىػػو أحػػد أشػكاؿ التحميػػؿ والتفسػػير 

خضػػػػاعيا لم دراسػػػػات الدقيقػػػػة العممػػػي المػػػػنظـ لوصػػػػؼ ظػػػاىرة أو المشػػػػكمة، وتصػػػػنيفيا وتحميميػػػا وا 
 بالفحص والتحميؿ.
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 مجتمع الدراسة 3.3

 )مديريػػة القػػدستػػألؼ مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع المػػديريف والمشػػرفيف فػػي مػػدارس محافظػػة القػػدس 

مديرًا ( 174والبالغ عددىـ ),  (2017/(2016لمعاـ الدراسي  الشريؼ ومديرية ضواحي القدس(،

رًا ومػػػػديرة لمديريػػػػة القػػػػدس ( مػػػػدي49و) يرًا ومػػػػديرة لمديريػػػػة ضػػػػواحي القػػػػدس،( مػػػػد75)، ومشػػػػرفاً 

( مشرفًا ومشػرفة لمديريػة ضػواحي القػدس 25و) القدس،لمديرية  ( مشرفًا ومشرفة25و ) الشريؼ،

 .العالي حسب احصائيات وزارة التربية والتعميـ

 

 عينة الدراسة 4.3

قػػػػدس فػػػػي مػػػػدارس محافظػػػػة ال يفوالمشػػػػرف ريف( اسػػػػتبانة عمػػػػى المػػػػدي130بتوزيػػػػع ) قامػػػػت الباحثػػػػة

يف المػػديريتيف، ( اسػػتبانة مناصػػفة بػػ50مػػى المشػػرفيف )فقػػد وزعػػت ع بالطريقػػة العشػػوائية الطبقيػػة،

( 48( اسػتبانة عمػى مػديري مػدارس ضػواحي القػدس، و)62منيا ) ,( استبانة عمى المديريف80و)

اسػػػتبانة  (110) وقػػػد اسػػػتطاعت الباحثػػػة اسػػػترداداسػػػتبانة عمػػػى مػػػديري مػػػدارس القػػػدس الشػػػريؼ، 

والجػػداوؿ  %( مػػف مجتمػػع الدراسػػة،74) صػػالحة لمتحميػػؿ االحصػػائي وىػػذا العػػدد يمثػػؿ مػػا يقػػارب

 .تبعًا لمتغيراتيا الديموغرافية المستقمة عينة الدراسة ( يوضح توزيع أفراد1,3)
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 الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 انُطبت انًئٕٚت انعذد انًطتٕٖ انًتغٛر

 44.5 49 ذكر الجنس

 55.5 61 أنثى

 35.5 39 مشرف تربوي يفيالمسمى الوظ

 64.5 71 مدير

 31.8 35 عموم طبيعية التخصص

 68.2 75 إنسانيةعموم 

 43.6 48 القدس الشريف المديرية

 56.4 62 ضواحي القدس

 25.5 28 سنوات فأقل 10 سنوات الخبرة

 74.5 82 سنوات 10أكثر من 

 76.4 84 تربوي مؤىل عمى حاصل التأىيل التربوي

 23.6 26 تربوي مؤىل عمى حاصل غير

  
 

 أداة الدراسة5.3
 
تشػتمؿ عمػى  ، كمػاع المغمػؽوىي عبارة عػف اسػتبانة مػف النػو  ،تياامت الباحثة بتصميـ أداة لدراسق

 التربػػػوي ألدبباالسػػػتعانة بػػػا حػػػوؿ سػػػبؿ االرتقػػػاء بالػػػداء المينػػػي لممعمػػػـ. جػػػاء ذلػػػؾ ,سػػػؤاؿ مفتػػػوح

 (,2016قشػػػوع) (, ودراسػػػة2009(, ودراسػػػة المقيػػػد )2004نيػػػاري ) كدراسػػػة والدراسػػػات السػػػابقة،

ي وجػاءت االسػتبانة فػ لمػدارس الحكوميػة فػي محافظػة القػدس،لقياس واقع األداء الميني لمعممػي ا

 :فجزئيي

)الجػػػنس، المديريػػة، المسػػػمى الػػػوظيفي،  المسػػتقمة لمدراسػػػة وىػػي بػػػالمتغيرات: يتعمػػػؽ الجــزء األول 

 (.التربويالتأىيؿ  ،وسنوات الخبرةالتخصص، 
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 ،( فقػػرة50تضػمنت ) ،الت األداء المينػي لممعمػـ، وىػػي أربعػة مجػاالت: يتعمػػؽ بمجػاالجـزء الثـاني

االرتقػػاء بػػاألداء المينػػي لممعمػػـ. والمجػػاالت األربعػػة ىػػي:  سػػبؿ حػػوؿباإلضػػافة الػػى سػػؤاؿ مفتػػوح 

ة والػزمالء والمػدير والعالقػات البينيػة مػع الطمبػ اإلدارة الصفية، األداء التدريسي، التطوير المينػي،

 (1ممحؽ رقـ ). المشرؼ التربويو 

 

 صدق األداة 6.3

مف أعضاء ىيئة  محكمًا، (13)مت الباحثة بعرضيا عمى لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة قا

ورئيس قسـ االشراؼ  ،بوية وأساليب التدريس في الجامعةالتدريس المتخصصيف في اإلدارة التر 

مف ذوي االختصاص  ومعمـ ،القدس، وثالثة مديري مدارس في في مديرية التربية والتعميـ

منيـ إبداء الرأي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى وضوح  مبَ حيث طُ  (,2ممحؽ رقـ ) ،والخبرة

ومدى شموؿ الفقرات  مالئمتيا لممجاؿ التي تنتمي اليو،ومدى  لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا،

ضافة أي معمومات أ و حذؼ أي أ ،و تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبةلمجانب المدروس، وا 

  فقرات يرونيا مكررة او غير ضرورية.

ثة قامت بعرضيا عمى مشرؼ الرسالة، حيث تـ وفي ضوء المالحظات التي حصمت عمييا الباح

حيث تـ حذؼ مف المحكميف.   % 75 التي أشار الييا واتفؽ عمييا التعديالت التوافؽ عمى

ؿ وتعديؿ متغير "المؤى شراؼ عمى المدرسة"،المستقمة وىو "جية اال متغير مف المتغيرات

ت وتـ حذؼ بعض الفقرات مف مجاال التربوي" في المتغيرات المستقمة الى "التأىيؿ التربوي"،

وأصبحت  صياغة بعضيا واضافة بعض الفقرات،وتعديؿ  األداء الميني لممعمـ او دمجيا،

 كالتالي:  ، وتتوزع( فقرة لممجاالت األربعة50ف مف )االستبانة في صورتيا النيائية تتكو 

 (.14-1وتكّوف مف أربعة عشر فقرة ) : األداء التدريسي،المجاؿ األوؿ
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 (.26-15وتكّوف مف اثنا عشر فقرة ) المجاؿ الثاني: اإلدارة الصفية،

                     (.34-27وتكّوف مف ثمانية فقرات ) المجاؿ الثالث: التطوير الميني،

التربوي والزمالء والطمبة وتكّوف مف ستة  : العالقات البينية مع المدير والمشرؼالمجاؿ الرابع
 .(3ممحؽ رقـ ) ،(50-35عشر فقرة )

لفقػرات االسػتبانة مف ناحية أخرى تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف و 

ئية فػي جميػع فقػرات االسػتبانة ويػدؿ عمػى أف واتضح وجػود داللػة إحصػامع الدرجة الكمية لألداة، 

 ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

واقع األداء ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2,3جدول )
 ون والمشرفونالميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس كما يراه المدير 

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.631** 0,000 18 0.707** 0,000 35 0.730
**

 0,000 
2 0.558** 0,000 19 0.696** 0,000 36 0.618

**
 0,000 

3 0.579** 0,000 20 0.760** 0,000 37 0.724
**

 0,000 
4 0.615** 0,000 21 0.711** 0,000 38 0.657

**
 0,000 

5 0.697** 0,000 22 0.726** 0,000 39 0.478
**

 0,000 
6 0.677** 0,000 23 0.720** 0,000 40 0.708

**
 0,000 

7 0.651** 0,000 24 0.714** 0,000 41 0.773
**

 0,000 
8 0.727** 0,000 25 0.591** 0,000 42 0.695

**
 0,000 

9 0.744** 0,000 26 0.728** 0,000 43 0.690
**

 0,000 
10 0.673** 0,000 27 0.497** 0,000 44 0.712

**
 0,000 

11 0.598** 0,000 28 0.599** 0,000 45 0.687
**

 0,000 
12 0.668** 0,000 29 0.654** 0,000 46 0.724

**
 0,000 

13 0.658** 0,000 30 0.725** 0,000 47 0.609
**

 0,000 
14 0.715** 0,000 31 0.740** 0,000 48 0.729

**+
 0,000 

15 0.749** 0,000 32 0.735** 0,000 49 0.617
**

 0,000 
16 0.781** 0,000 33 0.728** 0,000 50 0.642

**
 0,000 

17 0.707** 0,000 34 0.571** 0,000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة 7.3  

 باستخداـ (لمجاالتاو  الدرجة الكمية) ياحساب ثباتبالتحقؽ مف ثبات األداة، بقامت الباحثة 

 معامؿ ثبات فأ (3,3ويتبيف مف الجدوؿ  ) ،Cronbach Alphaمعادلة ثبات كرونباخ الفا 

يفي بأغراض  ،عالي لى تمتع االداة بثباتر إتشي القيمةوىذه ا ،(0.972) ىو ،ة الكميةالدرج

 الدراسة. والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكمية.

 

 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 3,3جدول )    
 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت

 0.928 14 األداء التدريسي
 0.932 12 ارة الصفيةاإلد

 0.907 8 التطوير الميني
 0.916 16 العالقات البينية 
 0.972 50 الدرجة الكمية

 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة 8.3
 

ومػػديريات التربيػػة والتعمػػيـ فػػي  بعػػد الحصػػوؿ عمػػى كتػػاب تسػػييؿ الميمػػة مػػف قبػػؿ جامعػػة القػػدس،

قامػػت الباحثػػة  ،وميػػة لمحافظػػة القػػدسالقػػدس وضػػواحي القػػدس لجمػػع البيانػػات مػػف المػػدارس الحك

(، حيػػػػث سػػػػممت التربػػػػوييف فيف والمشػػػػرفيعمػػػػى أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة )المػػػػدير بتوزيػػػػع االسػػػػتبانات 

 ( اسػػتبانة،130كػػؿ مػػدير ومشػػرؼ ضػػمف عينػػة الدراسػػة، حيػػث تػػـ توزيػػع )االسػػتبانات باليػػد الػػى 

( اسػػتبانة 80و) لقػػدس،( لمشػػرفي مديريػػة ضػػواحي ا25و) ( لمشػػرفي مديريػػة القػػدس الشػػريؼ،25)

مف  توبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانا ف في القدس وضواحي القدس،يالمدير  وزعت عمى
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المسػػػتردة الصػػػالحة والتػػػي  تأفػػػراد العينػػػة بعػػػد إجػػػابتيـ عمييػػػا، تبػػػيف لمباحثػػػة أف عػػػدد االسػػػتبيانا

 اسة .%( مف مجتمع الدر 63وتمثؿ ) ( استبانات،110) ىو خضعت لمتحميؿ اإلحصائي

 

 المعالجة اإلحصائية 9.3  

معينػػة(، وذلػػؾ  اً تحميػػؿ تػػـ ترميزىػػا )إعطائيػػا أرقامػػوالتأكػػد مػػف صػػالحيتيا لم تبعػػد جمػػع االسػػتبيانا

تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميؿ 

وقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج البيانػػات وفقػػا ألسػػئمة الدراسػػة بيانػػات الدراسػػة، 

 -t( )tالمتوسػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػات المعياريػػػة لكػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػرات االسػػػتبانة، واختبػػار )

test األحػػادي تحميػػؿ التبػػايف (، واختبػػار(one way ANOVA) ،ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،

لمعمػـو  اإلحصػائية ةؾ باسػتخداـ الرزمػ(، وذلػCronbach Alphaومعادلػة الثبػات كرونبػاخ ألفػا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences) االجتماعية
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 الفصل الرابع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة
 

 دمةمق 1.4
 
إلييا الباحثة عف موضوع الدراسة وىو  تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصم 

 بو االرتقاء وسبلواقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس  "

 ع،الدراسة في ىذا الواق كؿ مف متغيرات دور" وبياف  التربويون كما يراه المديرون والمشرفون

مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ 

المقياس الوزني عمييا. وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 :التالي

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2,33 منخفضة

 3,67-2,34 متوسطة

 فأعمى 3,68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة: 2.4

 نتائج السؤال األول:  1.2.4

واقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس كما يراه ما 
 ؟ التربويون المديرون والمشرفون

ة في بواقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكوميالدراسة األوؿ المتعمؽ  عف سؤاؿ لإلجابة 
مف خالؿ عينة ممثمة مف  ،التربويوف مدارس محافظة القدس كما يراه المديروف والمشرفوف

حساب تـ  الحكومية في مدارس محافظة القدس، ف والمشرفيف التربوييف في المدارسيالمدير 
. أداة الدراسة مجاالت عينة عمىالأفراد  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .( يوضح ذلؾ1.4لجدوؿ )وا
واقع األداء (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 1.4جدول )

 الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عبنٍت 0.51 3.70 األداء التدريسي  1

 يخٕصطت 0.56 3.54 اإلدارة الصفية 2

 يخٕصطت 0.70 3.21 التطوير الميني 3

 عبنٍت 0.48 3.72 العالقات البينية 4

 يتٕضطت 0.49 3.59 الدرجة الكمية         

أفػراد عينػة الدراسػة  تقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل ( الى1.4) الجدوؿيشير 

بمجاالتػػػػػو األربعػػػػػة )العالقػػػػػات البينيػػػػػة, األداء التدريسػػػػػي, اإلدارة الصػػػػػفية,  ،األداء المينػػػػػي واقػػػػػعل

( وانحػراؼ 3.59)والتػي جػاءت بمتوسػط حسػابي قػدره الى الدرجة الكمية التطوير الميني(, إضافة 

واقػػع األداء المينػػي لمعممػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي مػػدارس أف عمػػى  ؿوىػػذا يػػدل, (0.49معيػػاري )

، وفػػػؽ المقيػػػاس متوســـطةجػػػاء بدرجػػػة  التربويػػػوف افظػػػة القػػػدس كمػػػا يػػػراه المػػػديروف والمشػػػرفوفمح

المػدير، والمشػرؼ التربػوي، "العالقػات البينيػة مػع . وقد حصؿ مجػاؿ الوزني الذي اعتمدتو الباحثة
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 (، يميػػػو مجػػػاؿ األداء التدريسػػػي3.72متوسػػػط حسػػػابي ومقػػػداره )عمػػػى أعمػػػى  "والػػػزمالء، والطمبػػػة

اإلدارة الصػفية مجػاؿ  فػي حػيف جػاء وبدرجػة عاليػة لكػؿ منيمػا، (،3,70حسابي مقػداره )بمتوسط 

، (3.21مجػػػاؿ التطػػػػوير المينػػػي بمتوسػػػػط حسػػػابي مقػػػػداره )و (، 3.54بمتوسػػػط حسػػػابي مقػػػػداره )

حيث حصؿ مجػاؿ التطػوير المينػي عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي مػف   .وبدرجة متوسطة لكؿ منيما

 بيف مجاالت أداة الدراسة.

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافػات فقد ما بخصوص مجاالت أداة الدراسة، أ

 لكؿ مجاؿ مف مجاالتيا.و  المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة

  (.4.2ويبينو الجدوؿ رقـ) .األداء التدريسيمجال   أواًل:

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال األداء (: المتوسطات الحسابية واال 2.4جدول )
 التدريسي

 الرقـ

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.59 3.98 بالمادة التي يدرسياالمعمـ يمـ  1
 عالية 0.56 3.97 العممية المادة شرح في المعمـ يتسمسؿ 2
 عالية 0.64 3.95 يمتـز المعمـ بوقت الحصة 3
 عالية 0.60 3.92 بأخالقيات مينة التعميـ االلتزاـالمعمـ  يظير 4
 عالية 0.75 3.88 يحرص المعمـ عمى الحضور لممدرسة بمظير الئؽ 5
 عالية 0.69 3.77 يناسب المرحمة العمريةيطرح المادة بأسموب  6
 عالية 0.76 3.68 يعالج األخطاء المفاىيمية لدى الطمبة 7
 متوسطة 0.81 3.63 في الحصة المتاحة التعميمية الوسائؿ المعمـ يوظؼ 8
 متوسطة 0.66 3.61 يتقف ميارة طرح األسئمة 9

 متوسطة 0.74 3.57 الطمبة بيف الفردية الفروؽ المعمـ يراعي 10
 متوسطة 0.76 3.53 يكيؼ المعمـ نبرة صوتو مع الموقؼ التعميمي التعممي 11
 متوسطة 0.71 3.49 الطمبة يستثير دافعية 12
 متوسطة 0.83 3.48 داخؿ الحصة الصفية بعمؿ أنشطة متنوعةيبادر المعمـ  13
 متوسطة 0.78 3.43 يثير المتعة بيف الطمبة خالؿ الحصة 14

 عالية 0.51 3.70 الدرجة الكمية
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ة الستجابات ( الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري2,4يالحظ مف الجدوؿ )

( 3,70) ىػو لمدرجػة الكميػةالمتوسػط الحسػابي  أفراد عينػة الدراسػة عمػى مجػاؿ األداء التدريسػي أف

( 7)( أف 2,4كمػػا تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ) بدرجػػة عاليػػة. وىػػو( 0,51وانحػػراؼ معيػػاري )

ــم . وحصػػمت الفقػػرة " ( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة متوسػػطة7عاليػػة و )جػػاءت بدرجػػة ات فقػػر  ــم ايم لمعم

يثير المتعة (، وحصمت الفقرة " 3,98) ومقداره عمى أعمى متوسط حسابي"  بالمادة التي يدرسيا

 (.3,43" عمى أقؿ متوسط حسابي ) بين الطمبة خالل الحصة

 (.3.4ويبينو الجدوؿ رقـ)ثانيًا: مجال اإلدارة الصفية. 

تجابات أفراد عينة الدراسة لمجال اإلدارة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الس3,4جدول )   
 الصفية

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.65 3.91 الحصة ثناءأ ومسموع واضح بصوت المعمـ يتكمـ 1

 عالية 0.68 3.69 يدير المعمـ الصؼ بكفاءة وفعالية 2

 اليةع 0.69 3.68 يعامؿ المعمـ الطمبة باحتراـ 3

 متوسطة 0.78 3.63 مشجعة صفية بيئة توفير عمى المعمـ يحرص 4

 متوسطة 0.80 3.61 يتواصؿ بصريا وحركيا مع الطمبة 5
 متوسطة 0.73 3.53 حدوثيا حاؿ المشكالت المعمـ يعالج 6

 متوسطة 0.71 3.51 الطارئة أثناء الحصة في وقتيا المواقؼ المعمـ يواجو 7

 متوسطة 0.75 3.50 ثناء الحصة بأساليب متنوعة أالطمبة يتواصؿ المعمـ مع  8

 متوسطة 0.76 3.49 الحصة بفعاليات ونشاطات مخطط ليا وقت يشغؿ المعمـ 9

في الوقت  الصفية سموب المناسب لمعالجة المشكالتيستخدـ األ 11
 المناسب

 متوسطة 0.79 3.39

 متوسطة 0.83 3.35 يعالج سموكيات الطمبة غير المقبولة باتزاف عاطفي 11

دوف  نفسو في حؿ مشكالت الطمبة الصفية،عمى  المعمـ يعتمد 12
 في كؿ صغيرة وكبيرة مديرالالى  المجوء

 متوسطة 0.77 3.27

 متوسطة 0.56 3.54 الدرجة الكمية
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طات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة الػػػػػذي يعبػػػػػر عػػػػػف المتوسػػػػػ، و (3,4الجػػػػػدوؿ )يالحػػػػػظ مػػػػػف 

 لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف ،مجػػاؿ اإلدارة الصػػفيةد عينػػة الدراسػػة عمػػى السػػتجابات أفػػرا

كما تشػير النتػائج فػي الجػدوؿ رقػـ   بدرجة متوسطة. ىوو  ،(0,56( وانحراؼ معياري )3,54) ىو

وحصمت الفقرة "  ( فقرات جاءت بدرجة متوسطة.9( فقرات جاءت بدرجة عالية، و)3)( أف 3,4)

ـــتكمم ـــم ي ـــاءأ ومســـموع واضـــ  بصـــوت المعم  ومقػػػداره " عمػػػى أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي الحصـــة ثن

ــم يعتمــد(، وحصػػمت الفقػػرة " 3,91) دون  ،نفســو فــي حــل مشــكالت الطمبــة الصــفيةعمــى  المعم

 (.3,27" عمى أقؿ متوسط حسابي ) في كل صغيرة وكبيرة مديرالالى  المجوء

 (.4.4ويبينو الجدوؿ رقـ )ثالثًا: مجال التطوير الميني. 

مجال التطوير (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4,4ل )جدو
 لمينيا

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.82 3.95 يشارؾ بالدورات التدريبية التي تطمبيا منو الوزارة 1

 متوسطة 0.86 3.34 الءيشجع النقاشات العممية بيف الزم 2

 متوسطة 0.89 3.24 يحرص عمى التزود بقدر مف الثقافة العامة 3

 متوسطة 0.82 3.20 يسعى المعمـ الى التجديد باستمرار 4

 متوسطة 1.02 3.19 يبادر لحضور المؤتمرات والندوات العممية 5

 وسطةمت 0.90 3.06 يحرص عمى االطالع عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ تخصصو 6

 متوسطة 0.97 2.92 يطمع عمى األبحاث والدراسات المتعمقة بالتطوير التربوي 7

 متوسطة 0.91 2.83 يحرص عمى اقتناء الكتب الحديثة في مجاؿ تخصصو 8

 متوسطة 0.70 3.21 الدرجة الكمية

 

الػػػػػذي يعبػػػػػر عػػػػػف المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة و  ،(4,4يالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )

 لمدرجػة الكميػةالمتوسػط الحسػابي  أف ،مجػاؿ التطػوير المينػيستجابات أفراد عينػة الدراسػة عمػى ال

كمػا تشػير النتػائج فػي الجػدوؿ رقػـ   بدرجة متوسػطة. ووى ،(0.70)( وانحراؼ معياري 3,21)ىو
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حصػمت حيػث  . ( فقػرات جػاءت بدرجػة متوسػطة7فقرة واحػدة جػاءت بدرجػة عاليػة، و)( أف 4,4)

(، 3,95" عمى أعمى متوسط حسابي ) ارك بالدورات التدريبية التي تطمبيا منو الوزارةيشالفقرة " 

" عمػػى أقػػؿ متوسػػط  يحــرص عمــى اقتنــاء الكتــب الحديثــة فــي مجــال تخصصــو وحصػػمت الفقػػرة "

 .(2,83حسابي )

 رابعػػًا: مجػػاؿ العالقػػات البينيػػة) مػػع المػػدير والمشػػرؼ التربػػوي والػػزمالء والطمبػػة(، ويبينػػو الجػػدوؿ

  (.5.4رقـ)

العالقات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 5.4جدول )
 "المدير، والمشرف التربوي، والزمالء، والطمبة"البينية مع 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.63 4.05 وكياتو داخؿ المدرسةيتصؼ المعمـ باألخالؽ الحسنة في سم 1

 عالية 0.76 3.98 االجتماعية مناسباتيـ في زمالءه المعمـ يشارؾ 2

 عالية 0.65 3.97 يشجع المعمـ طمبتو عمى احتراـ معممييـ 3

 عالية 0.66 3.93 يتعاوف مع مدير المدرسة في القياـ بما يسند اليو مف اعماؿ داخؿ المدرسة 4

 عالية 0.68 3.89 باحتراـفي االجتماعات والمقاءات  االخر الرأي مـالمع يناقش 5

 عالية 0.63 3.87 رؤسائو مع ودية عالقات بناء عمى المعمـ يحرص 6

في  زمالئو مع المعمـ عالقات عمى البارزة ةالسم ىي الفريؽ روحالعمؿ ب 7
 المدرسة

 عالية 0.77 3.77

 عالية 0.65 3.77 وؿ أية مالحظاتبمينية ح التربوي مشرفو المعمـ يناقش 8

 عالية 0.72 3.75 ...الخ(,شكراً  فضمؾ, تفضؿ لفاظ االحتراـ والتقدير مثؿ )مفأيستخدـ المعمـ  9

 عالية 0.67 3.68 يعدؿ بيف الطمبة في الثواب والعقاب 11

 متوسطة 0.72 3.65 واتزاف بيدوء تحدث قد شكالياتيتعامؿ المعمـ مع أية إ 11

 متوسطة 0.76 3.65 المعمـ جرح مشاعر الطمبة يتجنب 12

 متوسطة 0.73 3.60 يمنح المعمـ طمبتو حرية ابداء الرأي 13

 متوسطة 0.71 3.57 يتقبؿ النقد البناء 14

 متوسطة 0.83 3.55 يبتعد المعمـ عف استخداـ أسموب التيديد في تعاممو مع اآلخريف 15

 متوسطة 0.94 2.88 التراجع عنو يتعصب المعمـ لرأيو دائمًا وال يقبؿ 16

 عالية 0.48 3.72 الدرجة الكمية
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الػػػػػذي يعبػػػػػر عػػػػػف المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة و  ،(5,4يالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )

المػػػدير، والمشػػػرؼ التربػػػوي، "مجػػػاؿ العالقػػػات البينيػػػة مػػػع السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

، (0.48( وانحػػراؼ معيػػاري )3,72)ىػػو لمدرجػػة الكميػػةلحسػػابي المتوسػػط ا أف ،"والػػزمالء، والطمبػػة

( فقرات جاءت بدرجة عالية 10)( أف 5,4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )  درجة عالية.وىو ب

" يتصـــف المعمــم بـــاألخالق الحســـنة فـــي وحصػػػمت الفقػػرة  ( فقػػرات جػػاءت بدرجػػػة متوسػػطة.6و)

يتعصب المعمم (، وحصمت الفقػرة " 4,05ابي )" عمى أعمى متوسط حسسموكياتو داخل المدرسة 

  (.2,88" عمى أقؿ متوسط حسابي ) لرأيو دائمًا وال يقبل التراجع عنو

   نتائج السؤال الثاني:  2.2.4

ىل تختمف تقديرات افراد عينة الدراسة لواقع االداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في 

 ،التخصص ،سنوات الخبرة ،راسة )الجنسباختالف متغيرات الدمدارس محافظة القدس 

 ؟المسمى الوظيفي( ،التأىيل التربوي ،المديرية

 عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 

 نتائج الفرضية األولى: 1.2.2.4    
 
بٍٛ يتٕضطبث تمذٚراث  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

ــي مــدارس محافظــة لُررت انذساضررت افررراد  ٛ ــة ف ــي لمعممــي المــدارس الحكومي ــع األداء المين واق

 ."الجنسالقدس يعزى لمتغير 

 . ) 6.4، كما في الجدوؿ رقـ )"تاختبار " مف خالؿ األولىحص الفرضية تـ ف 
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ي لمعممي واقع األداء المينل العينة أفراد اتالستجابلمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:6,4جدول )
 الجنسمتغير  المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس حسب

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0,098 1,670 0.50 3.61 49 ذكر األداء التدريسي

 0.51 3.77 61 أنثى

 0,440 0,775 0.55 3.50 49 ذكر اإلدارة الصفية

 0.57 3.58 61 ثىأن

 0,705 0,379 0.72 3.18 49 ذكر التطوير الميني

 0.69 3.23 61 أنثى

 0,901 0,125 0.50 3.71 49 ذكر العالقات البينية 

 0.46 3.72 61 أنثى

 0,415 0,819 0.49 3.55 49 ذكر الدرجة الكمية

 0,50 3.62 61 أنثى

 

(، ومستوى الداللة 0,819يمة "ت" لمدرجة الكمية )يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ق 

واقع ل ذات داللة احصائية بيف تقديرات افراد عينة الدراسة (، أي أنو ال توجد فروؽ0,415)

، الجنستعزى لمتغير األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى. 

 

 الفرضية الثانية: نتائج   2.2.2.4
 

بٍٛ يتٕضرطبث تمرذٚراث  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

ــة فــي مــدارس محافظــة ل افررراد  ُٛررت انذساضررت ــي لمعممــي المــدارس الحكومي واقــع األداء المين

 "المسمى الوظيفيالقدس يعزى لمتغير 

 . ( يبيف ذلؾ7.4، والجدوؿ رقـ )اختبار "ت"  مف خالؿ  الثانيةحص الفرضية تـ ف
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واقع األداء الميني لمعممي ل العينة أفراد اتالستجابلمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:7,4جدول )
 المسمى الوظيفيمتغير  المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس حسب

المسمى  المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tة"قيم
 الداللة

 0,000 5,903 0.40 3.36 39 مشرف تربوي األداء التدريسي

  0.47 3.89 71 مدير

 0,000 5,535 0.43 3.18 39 مشرف تربوي اإلدارة الصفية

 0.53 3.74 71 مدير

 0,000 3,698 0.64 2.89 39 مشرف تربوي التطوير الميني

 0.68 3.38 71 مدير

 0,000 6,177 0.39 3.39 39 مشرف تربوي ينية العالقات الب

 0.43 3.90 71 مدير

 0,000 6,136 0.39 3.25 39 مشرف تربوي الدرجة الكمية

 0.44 3.78 71 مدير

 

(، 0,000(، ومستوى الداللة )6,136يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

واقع األداء الميني ل ائية بيف تقديرات افراد عينة الدراسةذات داللة احص أي أنو توجد فروؽ

لصالح  المسمى الوظيفيتعزى لمتغير لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

 وبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية.  ,المديريف 

 نتائج الفرضية الثالثة:  3.2.2.4
 
بـين متوسـطات تقـديرات  (α ≥ 0.05) لـةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الدال  "ال

واقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القـدس ل افراد عينة الدراسة
 ."التخصصيعزى لمتغير 

 
  ( يبيف ذلؾ.8.4، والجدوؿ رقـ )اختبار "ت"  أيضًا مف خالؿ الثالثةحص الفرضية تـ ف 
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واقـــع األداء المينـــي لمعممـــي ل العينـــة أفـــراد اتالســـتجابنـــات المســـتقمة لمعينتـــائج اختبـــار "ت"  (:8,4جـــدول )
 التخصصمتغير  المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس حسب

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0,876 0,156 0.53 3.69 35 عمـو طبيعية األداء التدريسي

 0.50 3.71 75 إنسانيةعمـو 

 0,479 0,710 0.62 3.49 35 عمـو طبيعية اإلدارة الصفية

 0.54 3.57 75 عمـو إنسانية

 0,467 0,730 0.75 3.14 35 عمـو طبيعية التطوير الميني

 0.68 3.24 75 عمـو إنسانية

 0,317 1,005 0.52 3.65 35 عمـو طبيعية العالقات البينية 

 0.46 3.75 75 نيةعمـو إنسا

 0,473 0,720 0.53 3.54 35 عمـو طبيعية الدرجة الكمية

 0.47 3.61 75 عمـو إنسانية

 

(، 0,473(، ومستوى الداللة )0,720يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

 واقع األداء الميني لمعمميدالة احصائيًا بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل أي أنو ال توجد فروؽ

. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية التخصصتعزى لمتغير المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

 الثالثة. 

 نتائج الفرضية الرابعة: 4.2.2.4   

 
بـين متوسـطات تقـديرات  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللـة "ال

 سع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القـدواقافراد عينة الدراسة ل

 ."المديريةيعزى لمتغير 

  ( يبيف ذلؾ.9.4، والجدوؿ رقـ)اختبار "ت" مف خالؿ الرابعةحص الفرضية تـ ف
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واقـــع األداء المينـــي لمعممـــي ل العينـــة أفـــراد اتالســـتجابلمعينـــات المســـتقمة نتـــائج اختبـــار "ت"  (:9,4جـــدول )

 المديريةمتغير  لمدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس حسبا
المتوسط  العدد المديرية المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0,538 0,618 0.51 3.67 48 القدس الشريؼ األداء التدريسي

 0.51 3.73 62 ضواحي القدس

 0,186 1,331 0.59 3.46 48 القدس الشريؼ اإلدارة الصفية

 0.54 3.61 62 ضواحي القدس

 0,575 0,562 0.67 3.25 48 القدس الشريؼ التطوير الميني

 0.72 3.18 62 ضواحي القدس

 0,758 0,309 0.48 3.73 48 القدس الشريؼ "العالقات البينية 

 0.48 3.71 62 ضواحي القدس

 0,751 0,318 0.50 3.57 48 القدس الشريؼ الدرجة الكمية

 0.49 3.60 62 ضواحي القدس

 

(، ومستوى الداللة 0,318يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

واقع األداء ل دالة احصائيًا بيف تقديرات افراد عينة الدراسة (، أي أنو ال توجد فروؽ0,751)

، وبذلؾ تـ المديريةتعزى لمتغير القدس الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة 

 قبوؿ الفرضية الرابعة. 

 نتائج الفرضية الخامسة:  5.2.2.4
 
بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) توجـــد فـــروق ذات داللـــو إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــةال  " 

واقـــع األداء المينـــي لمعممـــي المـــدارس الحكوميـــة فـــي مـــدارس ل تقـــديرات افـــراد عينـــة الدراســـة
 ." سنوات الخبرةلقدس يعزى لمتغير محافظة ا

 
  ( يبيف ذلؾ.10.4، والجدوؿ رقـ)اختبار "ت" مف خالؿ  الخامسةحص الفرضية تـ ف
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واقــع األداء المينــي لمعممــي ل العينــة أفــراد اتالســتجابلمعينــات المســتقمة نتــائج اختبــار "ت"  (:10,4جــدول )
 وات الخبرةسنمتغير  المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس حسب

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0,190 1,319 0.48 3.59 28 سنوات فما دوف 10 األداء التدريسي

 0.52 3.74 82 سنوات 10أكثر مف 

 0,171 1,378 0.49 3.41 28 سنوات فما دوف 10 اإلدارة الصفية

 0.58 3.59 82 سنوات 10أكثر مف 

 0,087 1,728 0.73 3.01 28 سنوات فما دوف 10 التطوير الميني

 0.68 3.28 82 سنوات 10أكثر مف 

 0,070 1,829 0.47 3.58 28 سنوات فما دوف 10 العالقات البينية 

 0.48 3.77 82 سنوات 10أكثر مف 

 0,087 1,729 0.46 3.45 28 سنوات فما دوف 10 الدرجة الكمية

 0.50 3.64 82 سنوات 10أكثر مف 

 

(، ومستوى الداللة 1,729يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

واقع األداء ل ذات داللة احصائية بيـ تقديرات افراد عينة الدراسة (، أي أنو ال توجد فروؽ0,087)

، وبذلؾ سنوات الخبرةتعزى لمتغير حافظة القدس الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس م

 تـ قبوؿ الفرضية الخامسة. 

  نتائج الفرضية السادسة:  1.2.2.4
 
بـين متوسـطات تقـديرات  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللـة "ال

محافظة القـدس  واقع األداء الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارسل افراد عينة الدراسة

 ."التأىيل التربوييعزى لمتغير 

  ( يبيف ذلؾ.11.4، والجدوؿ رقـ )"ت" مف خالؿ اختبار  السادسةحص الفرضية تـ ف
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واقع األداء الميني لمعممي ل العينة أفراد اتالستجابلمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:11,4جدول )
 التأىيل التربويمتغير  سبالمدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس ح

المتوسط  العدد التأىيل التربوي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0,887 0,143 0.48 3.70 84 حاصل عمى تأىيل تربوي األداء التدريسي

 0.59 3.71 26 غير حاصل عمى تأىيل تربوي

 0,479 0,711 0.58 3.56 84 حاصل عمى تأىيل تربوي اإلدارة الصفية

 0.52 3.47 26 غير حاصل عمى تأىيل تربوي

 0,535 0,622 0.68 3.23 84 حاصل عمى تأىيل تربوي التطوير الميني

 0.77 3.13 26 غير حاصل عمى تأىيل تربوي

 0,929 0,090 0.48 3.72 84 حاصل عمى تأىيل تربوي العالقات البينية 

 0.48 3.73 26 ويغير حاصل عمى تأىيل ترب

 0,790 0,267 0.48 3.60 84 حاصل عمى تأىيل تربوي الدرجة الكمية

 0.54 3.57 26 غير حاصل عمى تأىيل تربوي

 

(، ومستوى الداللة 0,267الكمية )يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة 

واقع األداء ل رات افراد عينة الدراسةذات داللة احصائية بيـ تقدي أي أنو ال توجد فروؽ (،0,790)

، التأىيؿ التربويتعزى لمتغير الميني لمعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية السادسة. 

 

   النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.4

ي المدارس الحكومية في ما أىم السبل التي يمكن أن تساعد في االرتقاء باألداء الميني لمعمم
 مدارس محافظة القدس من وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين؟

الباحثة بحصر اجابات أفراد عينة الدرسة، مف المديريف والمشرفيف التربوييف، عمى السؤاؿ  قامت

 عينة المفتوح، والمتعمؽ بسبؿ االرتقاء باألداء الميني لممعمميف، وتبيف أف نسبة قميمة مف أفراد
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( السبؿ التي اقترحيا أفراد عينة الدراسة 12.4الدراسة أجاب عف ىذا السؤاؿ، ويبيف الجدوؿ رقـ )

 وعدد األفراد الذيف اقترحوا كاًل منيا.

 

حصمت  ،" اشراك المعممين بالدورات التي تخدم اثراء معموماتويتبيف مف الجدوؿ أف االجابة " و 

توفير الوسائل التعميمية والتكنولوجية مييا االجابة " (، ت%18) ةينسبة مئو تكرارات، و  ىعمى أعم

االطالع عمى أساليب التدريس %(، ومف ثـ االجابة " 11,2)بنسبة مئوية  " الجديدة والمتنوعة

 " بنسبة مئوية تقديم حوافز معنوية ومادية لممعممين واالمن الوظيفي" واالجابة "  الحديثة

نة التعميم واالىتمام بالمعممين واعطائيم حقوقيم لمعيش تقدير مي%(، يمييا االجابة " 9)

تخفيف الضغط عمى المعممين من حيث ومف ثـ االجابة "  %(،7,3ئوية )" بنسبة م بكرامة

أقؿ مف  باقي االجابات موزعة عمى نسب مئوية%( و 5,1) " بنسبة مئوية الحصص الصفية

 %، وىي كما مبينة بالجدوؿ التالي:5
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واقــع األداء المينــي االرتقــاء ب لســب حــول اىــم العينــة أفــرادالســتجابة يــة األعــداد والنســب المئو  (:12.4دول )جــ
 المديرون والمشرفون  المعممي المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس كما يراى

 انُضبت انًئٌٕت انعذد اإلجببت

 18.0 32 .اشراؾ المعمميف بالدورات التي تخدـ اثراء معموماتو

 11.2 20 .توفير الوسائؿ التعميمية والتكنولوجية الجديدة والمتنوعة

 9.0 16 .تقديـ حوافز معنوية ومادية لممعمميف واالمف الوظيفي

 9.0 16 .االطالع عمى أساليب التدريس الحديثة

 7.3 13 .تقدير مينة التعميـ واالىتماـ بالمعمميف واعطائيـ حقوقيـ لمعيش بكرامة

 5.1 9 .ؼ الضغط عمى المعمميف مف حيث الحصص الصفيةتخفي

 3.4 6 .تمييز المعمـ المبدع والمتميز عف المعمميف

 3.4 6 .اعتماد الزيارات التبادلية بيف المعمميف سواء داخؿ المدرسة أو خارجيا

 2.8 5 .شراؾ المعمميف في ذلؾ، وا  تغير بعض موضوعات المنياج وتطويرىا

 2.8 5 .عالي لممعمميف في الجامعات والتأىيؿ التربويمجانية التعميـ ال

 2.8 5 .خمؽ البيئة الصفية المناسبة

 2.8 5 .النظر في طريقة العقاب لمطاب المذنب

 2.2 4 .توفير معمـ مساند لطمبة ضعاؼ التحصيؿ ومساعدة المعمميف في التصحيح وغيره

 2.2 4 .تغيير آلية قبوؿ الطمبة الخريجيف في سمؾ التعميـ

 2.2 4 .اشراؾ المجتمع المحمي لمحد مف سموكيات الطمبة السيئة

 2.2 4 بيف المعمميف والمشرفيف والمديريف. زيادة التعاوف

 1.7 3 .تفعيؿ البحوث االجرائية لمنيوض بمستويات التحصيؿ لدى الطمبة

 1.7 3 .المتابعة المستمرة لمشروع التربية العممية

 1.1 2 .واحي التي تخدـ اإلدارة الصفيةمعمميف مف النلاعداد ا

 1.1 2 .وضع المعمـ المناسب في المستوى المناسب لممرحؿ العمرية

 1.1 2 .التركيز عمى المراحؿ العمرية الدنيا في اإلعداد والتأسيس

 1.1 2 .مراعاة الفروؽ الفردية لمطمبة

 1.1 2 .اء المعمـتعزيز الطمبة المميزيف والمتفوقيف والذي بدوره ينعكس عمى أد

 1.1 2 .تخفيض عدد الطمبة في الغرفة الصفية

اعطاء صالحيات لمدير المدرسة أكثر بخصوص التخصصات المناسبة لممادة 
 .التعميمية لكؿ وحدة صفية

2 

1.1 

اعطاء الصالحيات الكاممة لممعمميف لضبط الصؼ مف ناحية العقاب وطرؽ 
 .التدريس

2 

1.1 

 1.1 2 .عممي في أدوات القياس والتقويـالعمؿ عمى التطبيؽ ال
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 الفصل الخامس 
___________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة  1.5

، باالستعانة بالدراسات السابقة ،نتائج أسئمة الدراسة وفرضياتيا تناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة
ء الميني لممعمـ الذي تعيشو المدارس الحكومية في محافظة القدس. كما ومالحظة واقع األدا

 .صة بيذه الدراسة في ضوء نتائجياتضمف ىذا الفصؿ بعض التوصيات المقترحة الخا

 

  : مناقشة نتائج السؤال األول 2.5

 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء واقعل الدراسة عينة جاءت تقديرات أفراد
 لمدرجة حسابي متوسطب متوسطة, بدرجة التربويوف والمشرفوف المديروف يراه كما القدس محافظة
 .(0.49) معياري وانحراؼ( 3.59)مقداره  الكمية

إف الطموح الذي تسعى اليو المؤسسة التربوية في أي قطر اف يكوف األداء الميني ألي مف  
سسات دوما عمى االرتقاء بيذا األداء ليصؿ وتحرص ىذه المؤ  موظفييا بدرجة عالية بشكؿ عاـ،

الى الدرجة العالية إف استطاعت. أما نتيجة ىذه الدراسة في ىذا الجانب فقد جاءت بدرجة 
الظروؼ  وقد تعزى ىذه النتيجة إلى متوسطة، كما جاء في نتائج السؤاؿ األوؿ مف ىذه الدراسة، 

في التضييؽ عمى مجاؿ التربية والتعميـ في  السياسية التي تعيشيا محافظة القدس ودور االحتالؿ
محافظة القدس, واالحباطات التي مف الممكف اف تعيؽ عممية التطوير والتنمية المينية ألداء 
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األداء الميني لممعمـ يعتمد بالدرجة األولى عمى  أفايضًا تعزو الباحثة ىذه النتيجة الى  المعمـ ,
ما مف خالؿ ما  الخبرات المكتسبة مف قبؿ المعمـ في ىذا المجاؿ، وىي إما مف خبراتو الذاتية، وا 

فيذه تعتمد مف قبؿ المدير او المشرؼ التربوي, يكتسبو مف دورات تدريبية او مالحظات اشرافية 
عمى تقديرات كؿ منيما لالحتياجات التدريبية لممعمـ، ومدى قدرة الدورات التدريبية عمى استيعاب 

ـ التدريبية، أما مالحظات المدير والمشرؼ التربوي لمتحسيف المعمميف فييا وفؽ احتياجاتي
لى التطور العممي وقد يعزى السبب أيضا إوالتطوير فتبقى محصورة في مواقؼ تعميمية محددة. 

االطالع عمى كؿ ما يستجد مف تطور في  عدـ قدرة المعمميفو  ،والتكنولوجي المتسارع والتعميمي
ليذا جاءت تقديرات كؿ مف  .عة التي يحدث فييا ىذا التطوربشكؿ يتناسب والسر لتعميـ مينة ا

 المعمميف والمشرفيف  لواقع األداء الميني بدرجة متوسطة. 

 جاء" والزمالء والطمبة التربوي والمشرؼ المدير" مع البينية العالقات النتائج أف مجاؿ تظير أو 
، وكاف ترتيبو األعمى (0.48) معياري وانحراؼ ،(3.72) مقداره حسابي بمتوسط، عالية بدرجة

وقد يعزى ذلؾ الى أف المجتمع الفمسطيني بغالبيتو،  مف بيف مجاالت االداء الميني لممعمـ.
وكذلؾ المجتمع العربي، يحب العالقات االجتماعية، ويحرص عمى بناء عالقات ودية مع 

مع مديره ومع  ما فيما يتعمؽ بعالقة المعمـأزمالء المينة والعمؿ. يف ب وخصوصاً  ،اآلخريف
والتي قد تنعكس , المشرؼ التربوي فقد يكوف الدافع أيضًا حرص المعمـ عمى عالقة طيبة معو

 عمى تقييميما لممعمـ، والتي يتحكـ بيا كؿ مف المدير والمشرؼ التربوي.

بمتوسط حسابي مقداره  نتائج مجاؿ التطوير الميني أنو جاء بدرجة متوسطة، تظير أفي حيف 
 (، وىو المجاؿ األدنى مف بيف مجاالت األداء الميني لممعمـ.0.70حراؼ معياري )وان(، 3.21)

ترتيب اللى أنو جاء بت متوسطة أيضًا كبقية المجاالت، إصحيح أف درجة ىذا المجاؿ جاء
لى واقع التطوير الميني ومجاالتو، ومتطمباتو، والجيات القائمة . وتعزو الباحثة ذلؾ إاالخير

طوير الميني بحاجة الى رغبة صادقة مف قبؿ المعمـ نفسو حتى تتحقؽ األىداؼ عمى تنفيذه. فالت
الجيات القائمة المرجوة مف عممية التطوير الميني، كما يتطمب جيدًا متواصاًل ال يتوقؼ مف قبؿ 

 الى ضرورة تحديد المجاالت التي بحاجة الى تطوير. فيذه الجوانب مجتمعة عمى تنفيذه، إضافةً 
ية التطوير الميني لممعمـ عممية بحاجة الى تضافر الجيود، وأف تقوـ عمى أسس تجعؿ مف عمم

 مينية واضحة. األمر الذي قد يكوف سببًا في كوف المتوسط الحسابي ليذا المجاؿ ىو األدنى. 
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 دراسات مع ضاً تتفؽ أيو  ،متوسطة بدرجة جاء لممعمميف  الميني لتطويرا واقع فأ في (2016)

 بدرجة التدريسي األداء فييا جاء التي ،(1998)ورواقة، (2013)السيميو  ،(2013 )الحباشنة
 كذلؾ ييا األداء الوظيفي بدرجو مرتفعة،التي جاء ف( 2016، أيضا مع دراسة شكري)مرتفعة
 بدرجة الصفية اإلدارة فييا جاءت التي( 2007)صياـو ، (2009)القرشي دراسة مع تتفؽ

 حيث( 2008)ومحسف وعيسى( 2012) المالكيكؿ مف  دراسات مع تختمؼ ياأن الإ. متوسطة
 دراسة مع أيضاً  وتختمؼ ،لممعمميف التدريسي األداء درجة في تدني الدراسات ىذه أظيرت
 دراسة مع وتختمؼ كما, طالبو مع المعمـ عالقة في منخفضة درجة بينت التي( 2004)نياري
 بدرجة ميني تطوير نتائجيا أظيرت التي (2015, وبروؾ وكارتر)(2010 )وتيـ ودبوس عثماف
 .مرتفعة

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: 3.5

 في الحكومية المدارس لمعممي الميني داءاأل لواقع الدراسة عينة فرادأ تقديرات تختمؼ ىؿ 
 المسمى الوظيفي، التخصص، ،الجنس) الدراسة متغيرات ؼباختال القدس محافظة مدارس
 ؟(التربوي التأىيؿ سنوات الخبرة، ،المديرية

 الباحثة بمناقشة نتائج السؤاؿ الثاني مف خالؿ نتائج الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو: قامتو 

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.5
 تقديرات متوسطات بيف (α 0.05 ≤) الداللة ىمستو  عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال" 

 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد
 ."الجنس لمتغير يعزى

 بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ بينت نتائج الدراسة عدـ وجود
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد تقديرات متوسطات
  .الجنس لمتغير يعزى القدس محافظة

وترى الباحثة اف سبب ذلؾ يرجع الى تشابو البيئة التعميمية التي جاء منيا كالىما، وكذلؾ تشابو 
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ب تطبيؽ نفس وقد يكوف أيضا بسبي حياتيـ العممية واألكاديمية، الخبرات التي يمروف بيا ف
 .ية والتعميـ في المدارس الحكوميةالقوانيف والتعميمات مف قبؿ وزارة الترب

(، ، وعثماف ودبوس 2000) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو كؿ مف حسب اهلل
 التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف ،(2016وشكري ) ،(2013والسيمي) (،2010وتيـ)

( التي أظيرت وجود فروؽ تعزى لمتغير 2013ئج مع دراسة الحباشنة)فيما تختمؼ ىذه النتا ،
  الجنس.

 الفرضية الثانية: نتائج مناقشة 2.3.5

 تقديرات متوسطات بيف( α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال"
 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد
 ."الوظيفي المسمى لمتغير يعزى

 بيف( α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد تقديرات متوسطات
 .يفح المدير ، لصالالوظيفي المسمى لمتغير يعزى القدس محافظة

بمعنى كانت تقديرات المديريف لواقع األداء الميني لممعمميف اعمى مف تقديرات المشرفيف 
ىذه النتيجة الى كوف المشرفيف التربوييف يمتقوف معممييـ مرتيف بالفصؿ  عزىت التربوييف. وقد

األداء الدراسي عمى األكثر، وال يكوف لدييـ الوقت الكافي لمالحظة كؿ صغيرة وكبيرة في 
الميني لممعمـ، وبالتالي لف يحيطوا عممًا بكؿ جوانب الداء الميني لممعمـ، بخالؼ مدير المدرسة، 

يزور المعمـ باستمرار، ويتناقش معو في كافة القضايا، سواء في لقاءات  المشرؼ المقيـ، الذي
ايا لـ يتمكف رسمية أـ غير رسمية، وبالتالي يمكف أف يكوف مدير المدرسة قد أحاط عممًا بقض

  المشرؼ التربوي مف االحاطة منيا بشكؿ تفصيمي ومعمؽ.

( التي أظيرت وجود فروؽ تعزى لمتغير 1998) وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة رواقة
( التي 2009والقرشي ) (،2013مؼ مع نتائج دراسة السيمي )فيما تخت ،المسمى الوظيفي 

 سمى الوظيفي.أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الم
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 :الفرضية الثالثة نتائج مناقشة 3.3.5

 تقديرات متوسطات بيف( α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال"
 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة فرادأ

 ."التخصص لمتغير يعزى

 بيف( α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽدـ وجود بينت نتائج الدراسة ع
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد تقديرات متوسطات
 .التخصص لمتغير يعزى القدس محافظة

ختمفة: ادارة صفية، ترى الباحثة اف سبب ذلؾ قد يعزى الى اف األداء الميني لممعمـ بمجاالتو الم
تطوير ميني، أداء تدريسي، عالقات بينية، ال يقوـ عمى التخصص، بؿ يعتمد عمى كفاءة المعمـ 
ومياراتو وسماتو. كما اف ما يقوـ بو المشرفوف التربويوف أو الوزارة بيدؼ تطوير األداء الميني 

عموـ الطبيعية. قد تختمؼ لممعمـ ال يفرؽ بيف معممي العموـ االنسانية وزمالئيـ مف معممي ال
الوسائؿ التعميمية، وطرؽ التدريس أحيانًا، ولكف محصمة األداء الميني، بمجاالتو األربعة، ثبت 

 ىنا بأنيا ال تعتمد عمى التخصص..

التي أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى  ،(2009والقرشي) وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
التي أظيرت وجود  (،2010عثماف ودبوس وتيـ) سةدرا مع تختمؼ فيما ،لمتغير التخصص 

 فروؽ تعزى لمتغير التخصص.

 :الرابعة الفرضية نتائج مناقشة 4.3.5

 تقديرات متوسطات بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال"
 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة فرادأ

 ."المديرية لمتغير يعزى

 بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽبينت نتائج الدراسة عدـ وجود 
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد تقديرات متوسطات
 .المديرية لمتغير يعزى القدس محافظة
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ف سبب ىذه النتيجة قد يعود الى تقارب مديريتي القدس الشريؼ وضواحي القدس, أترى الباحثة 
بأنظمتيا وقوانينيا وتعميماتيا، الى وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية،  ىماوتخضع كال

الى أية جوانب تطويرية لممعمـ مف خالؿ الدورات التدريبية، فأساليب التقويـ ونماذجو،  ضافةَ إ
لخاصة بالمدير أـ بالمشرؼ التربوي واحدة، وااللتحاؽ بالدورات التدريبية يسير وفؽ سواء ا

المعايير نفسيا، ومياـ المعمـ وعالقتو المينية مع المدير والمشرؼ التربوي متشابية. وبالتالي مف 
  المتوقع عدـ وجود فروؽ في تقديرات افراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المديرية.

 التي ،(2016وشكري ) (،2010) ة ىذه الدراسة مع دراسة عثماف ودبوس وتيـوتتفؽ نتيج

 نتائج مع تختمفا فيما ،لممعمـ الميني األداءفي  تعزى لمتغير المديرية فروؽ وجود عدـ أظيرت
 ( التي أظيرت وجود فروؽ تعزى لمتغير المديرية.2013السيمي) دراسة

 :الخامسة الفرضية نتائج مناقشة 5.3.5

 تقديرات متوسطات بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال" 
 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد

 ." الخبرة سنوات لمتغير عزىت

 بيف (α 0.05 ≤) لةالدال مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽبينت نتائج الدراسة عدـ وجود 
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء لواقع الدراسة عينة افراد تقديرات متوسطات
  .الخبرة سنوات لمتغير عزىت القدس محافظة

أي مدير مدرسة او مشرؼ تربوي مف المفترض ف وترى الباحثة أف ىذه النتيجة قد تعزى إلى أ
 وعددىـ معظـ أفراد عينة الدراسة مف ذوي الخبرة العالية وتبيف اف ،انو مّر بسنوات خبره كثيره 

 مف ذوي الخبرة األقؿ.  فرداً  (28فردًا، مقابؿ ) (82)

(، وعثماف ودبوس 2009(، والمقيد)2009القرشي)ىذه الدراسة مع نتائج دراسة  وتتفؽ نتيجة
تعزى لمتغير  ( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ1999وساف) (،2016(، وشكري )2010وتيـ)

سنوات الخبرة بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ األداء الميني لممعمـ, فيما تختمؼ مع نتائج 
 .د فروؽ تعزى لمتغير سنوات الخبرة( التي أظيرت وجو 2004دراسة العاجز ونشواف)
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 :السادسة الفرضية نتائج مناقشة 6.3.5

 تقديرات متوسطات بيف (α 0.05 ≤) لداللةا مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ توجد ال"
 القدس محافظة مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء واقعل الدراسة عينة افراد

 ."التربوي التأىيؿ لمتغير عزىت

 بيف (α 0.05 ≤) الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽبينت نتائج الدراسة عدـ وجود 
 مدارس في الحكومية المدارس لمعممي الميني األداء واقعل الدراسة عينة ادافر  تقديرات متوسطات
 .التربوي التأىيؿ لمتغير عزىت القدس محافظة

 دبمـوقد يعزى ذلؾ الى اف نسبة كبيرة مف المديريف والمشرفيف حاصميف عمى مؤىؿ تربوي ) 
(, وىذا غالبًا ما أعمىف تربية ماجستير او, تدريس أساليب بكالوريوس او, تربوي تأىيؿ عالي

يؤدي الى تقارب خبراتيـ وثقافتيـ في المجاؿ التربوي مما أدى الى عدـ وجود فروؽ في تقديرات 
 افراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير التأىيؿ التربوي.

 تعزى فروؽ وجود عدـ أظيرت التي ،(2009)المقيد وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
ىذه  تختمؼ فيما ,ومجاالتو لممعمـ الميني األداء آراء المبحوثيف حوؿ بيف التربويالتأىيؿ  لمتغير

( التي أظيرت وجود فروؽ تعزى لمتغير التأىيؿ 2004العاجز ونشواف) دراسة نتائج معالنتيجة 
 التربوي .

 

  :نتائج السؤال الثالث مناقشة.4.5
الميني لمعممي المدارس الحكومية في  ما أىم السبل التي يمكن أن تساعد في االرتقاء باألداء

 مدارس محافظة القدس ؟

 :"ىذا السؤاؿ وكانت اإلجابة األكثر تكرارًا ىي فع المبحوثيف إجاباتقامت الباحثة بحصر 
 ،مئوية نسبة أعمى عمى حصمتحيث "  معموماتو اثراء تخدم التي بالدورات المعممين اشراك

 مئوية بنسبة"  والمتنوعة الجديدة والتكنولوجية التعميمية الوسائل توفير"  االجابة يمييا ،%(18)
 حوافز تقديم"  واالجابة"  الحديثة التدريس أساليب عمى االطالع"  االجابة ثـ ومف ،%(11,2)
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 مينة تقدير"  االجابة يمييا ،%(9) مئوية بنسبة"  واالمن الوظيفي لممعممين ومادية معنوية
عطائيمو  بالمعممين واالىتمام التعميم  ثـ ومف%(. 7,3) يةئو م بنسبة"  بكرامة لمعيش حقوقيم ا 
%( 5,1) يةئو م بنسبة"  الصفية الحصص حيث من المعممين عمى الضغط تخفيف"  االجابة
 (.%5) مف أقؿ يةمئو  نسب عمى موزعة االجابات وباقي

فسو، ومف ىذه المقترحات ميمة وضرورية، كونيا جاءت مف الميداف التربوي ن وترى الباحثة اف
جيات االشراؼ المباشر عمى المعمـ، وبالتالي فيي اقتراحات واقعية ويحس بيا المديروف 
والمشرفوف التربويوف مف خالؿ اتصاليـ وتواصميـ المباشر مع المعمميف. وكوف ىذه المقترحات 
جاءت مف خالؿ سؤاؿ مفتوح، يكوف المبحوثيف قد عبروا عنيا مف خالؿ خبراتيـ وعالقاتيـ 

  عورىـ بيا. وقد يكوف األخذ بيا مف السبؿ الكفيمة باالرتقاء باألداء الميني لممعمـ.وش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 :لتوصياتا 5.5

وعمى الرغـ مف ممارسة األداء الميني  ييا في ىذه الدراسة،بناًء عمى النتائج التي تـ التوصؿ ال
، عاليةبدرجات متوسطة أو بمجاالتو األربعة في المدارس الحكومية في مدارس محافظة القدس 

مف خالؿ  ، بمجاالتو كافة،ف ىناؾ حاجة لتعزيز وتطوير ودعـ األداء الميني لممعمـإال أ
 التوصيات والمقترحات التالية:

 مفيـو بلمتعريؼ  وتأىيمية دورات تدريبيةب والمعممات في المدارس الحكومية اشراؾ المعمميف

 طويره.لممعمـ ومجاالتو وكيفية ت األداء الميني

 ؿ عمى تنمية العمؿ عمى توفير الوسائؿ التعميمية والتكنولوجية الحديثة والمتنوعة التي تعم

زيادة الزيارات االشرافية التي يقـو بيا المشرؼ التربوي لممعمـ، , و أساليب وطرؽ التدريس

 لإلحاطة بجوانب األداء الميني لممعمـ، بشكؿ تفصيمي ومعمؽ.

 تخفيؼ الضغط عمى المعمميف  وف واعطائيـ حقوقيـ تماـ بالمعمميتقدير مينة التعميـ واالى

 مف حيث الحصص الصفية.

 ف تكوف العالقة بينيـ  قائمة وأ ف والمشرفيف التربوييف والمعمميف،زيادة التعاوف بيف المديري

مالحظات المشرفيف والمديريف حوؿ األداء الميني لـ والتقدير وتقبؿ النقد البّناء عمى االحترا

 ممعمميف .ل

  اجراء دراسات معمقة حوؿ سبؿ االرتقاء باألداء الميني لممعمـ مف وجية نظر المعمميف

نتائجيا ومقارنة  لمديريات التي لـ تشمميا الدراسة،اجراء دراسات مشابيو عمى او أنفسيـ. 

 .بنتائج ىذه الدراسة
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 انًالحك
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 يهحك سلى(1)

 االضتببَت لبم انتحكٛى

 

 حضرة انًذٚر/ة ................................. انًحترو/ة  

 حضرة انًشرف/ة ............................... انًحترو/ة

 

 تحٛت طٛبت ٔبعذ

 يذاسش يحبفظت فٙ انًذاسش نًعهًٙ ٔالع األداء انًُٓٙحقٕو انببحثت بئجشاء دساصت بعُٕاٌ : 

ٔانًشرفٌٕ )دساضت يٛذاَٛت فٙ انًذاسش  ٚراِ انًذٚرٌٔ كًب بّ تمبءاالس ٔضبم انمذش

,  انحكٕيٛت فٙ يذٚرٚتٙ انمذش ٔضٕاحٙ انمذش(, بإشراف انذكتٕس يحًٕد أبٕ ضًرِ انًحترو

 كجزء يٍ يخطهببث ٍَم دسجت انًبجضخٍش فً حخصص اإلداسة انخشبٌٕت يٍ جبيعت انقذس.

ء االصخببَت انًشفقت , ساجٍت يُكى انخكشو ببإلجببت عٍ ٔألغشاض ْزِ انذساصت قبيج انببحثت ببُب

( ايبو انعببسة ٔفً انعًٕد انًُبصب , عهًب ببٌ √فقشاحٓب ٔبًب ٌخفق يع سأٌكى بٕضع إشبسة )

 اجببخكى صخضخخذو ألغشاض انبحث انعهًً فقط ٔصخعبيم بضشٌت حبيت

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

                                                                          انشخصٛت انًعهٕيبث: األٔل انمطى 

                                                                  

: ( ايبو اجببتك√ٕضع إشبسة )ٚرجٗ اإلجببت  ٍ األضئهت ب  

 

اَثى  } {ركش                   } {:              . انجُش1  

يذٌش  } {              يششف } {  :  انٕظٍفً .انًضًى2  

  حكٕيت } {     ٔكبنت } { خبصّ    } {:  انًذسصت عهى االششاف .جٓت3

(ًادب } { عهًً                 } {         : .انخخصص4  

انقذس ضٕاحً } {انقذس                  } {           : .انًذٌشٌت5  

صُٕاث 11 يٍ اكثش } {صُٕاث  11_5 يٍ } { صُٕاث  5 يٍ اقم } {:  .انخبشة6  

حشبٕي يؤْم عهى حبصم غٍش} {   حشبٕي يؤْم عهى حبصم: } {  حشبٕي انًؤْم . .7 
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ٙطى انثبَٙ : يجبالث األداء انًُٓانم  

ألٔل : )األداء انتذسٚطٙ(انًجبل ا  

 

كبٛرة  انفمرة انرلى

 جذا  

لهٛهت  لهٛهت يتٕضطت كبٛرة

 جذا  

      يبين  المعمم اىداف الدرس بشكل واض  1

يستخدم المعمم الوسائل التعميمية المتاحة عند شرح  2
 الدرس وتوظيفيا

     

      يشجع المعمم الطمبة عمى الحوار اثناء شرح الدرس 3

سل المعمم في شرح المفاىيم العمميةيتسم  4       

يراعي المعمم الفروق الفردية بين الطمبة عند شرح  5
 الدرس

     

      يحفز المعمم التالميذ نحو العمل التعاوني   6

      يعمل عمى استثارة دافعية الطالب وتفاعميم 7

يعرف العالقات بين المبحث الذي يدرسو والمباحث  8
األخرىالدراسية    

     

يشخص مستويات الطمبة لتحديد احتياجاتيم  9
 التعميمية

     

يكيف خططو التدريسية وفقا لمستجدات المواقف  11
 التعممية التعميمية وحاجات الطمبة

     

      يشرك الطمبة في تقييم تعمميم وتقدميم فيو 11

يتواصل مع إدارة المدرسة واإلدارة التعميمية حول  12
طمبتو وتقدميم فيو تعمم  

     

كبٛرة  المجال الثاني )اإلدارة الصفية(             

 جذا  

لهٛهت  لهٛهت يتٕضطت كبٛرة

 جذا  

      يحرص المعمم عمى ضبط الصف اثناء الدرس 13

      يحرص المعمم عمى توفير بيئة تعميمية مناسبة 14

      يتكمم المعمم بصوت واض  ومسموع اثناء الشرح 15

      يعالج المعمم المشكالت حال حدوثيا 16

      يواجو المعمم المواقف الطارئة 17

يستخدم المعمم االلفاظ التي تشعر التالميذ باالحترام  18
 والتقدير مثل )من فضمك ,تفضل ,شكرا...الخ(

     

      يقوم المعمم بإشغال وقت الطمبة بطرق مختمقة 19
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      فية تفاعمية امنو وداعمةينظم المعمم بيئة ص 21

يشبع حاجات الطمبة النفسية واالجتماعية ومنيا:  21
الحاجة الى التقدير, والحاجة الى االنتماء لمجماعة 

 واالعتزاز بيا

     

يشرك الطمبة في اثراء الغرفة الصفية وزيادة  22
 مكوناتيا والحفاظ عمييا

     

الجماعية  يشجع الطمبة عمى القيام بالنشاطات 23
 وتنمية الحس بالجماعة

     

يحدد الصعوبات والتحديات والمشكالت التي تواجو  24
 الطمبة ومساعدتيم عمى تخطييا 

     

كبٛرة  المجال الثالث )التطوير الميني( 

 جذا  

لهٛهت  لهٛهت يتٕضطت كبٛرة

 جذا  

يسعى لحضور المؤتمرات التربوية والندوات  25
 المينية لممعممالمتعمقة في التنمية 

     

يسعى لاللتحاق بدورات تدريبية تتعمق بالنمو  26
 الميني لممعمم

     

يقوم بمطالعة األبحاث والدراسات في مجال التربية  27
 بما يخدم النمو الميني لدى المعممين  

     

يعمل عمى توفير بيئة تعميمية امنو وداعمة  28
 لعمميتي التعميم والتعمم

     

تباحث مع الزمالء حول سبل تنمية المعمم ي 29
 وتطويره

     

يشارك في المشروعات والنشاطات التطويرية عمى  31
 مستوى المدرسة واإلدارة التعميمية

     

يعمل عمى مراجعة خطة التنمية المينية لممعممين  31
 بشكل دوري

     

يتابع اثر برامج التنمية المينية والتدريبية عمى  32
 مين وعمى الطمبة في غرفة الصف وخارجياالمعم

     

يستخدم مصادر وأدوات تكنولوجيا المعمومات  33
 واالتصال في تطوير معرفتو وقدرتو عمى التعميم

     

      يظير اىتماما في رفع مستواه االكاديمي والتربوي 34

يتواصل مع زمالئو من  المعممين من خارج  35
 مينياالمدرسة بغرض تطوير نفسو 

     

كبٛرة المجال الرابع : العالقات البينية مع )المدير,  

 جذا  

لهٛهت  لهٛهت يتٕضطت كبٛرة

 جذا  
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 والزمالء , والطمبة(  
      يعامل المعمم الطمبة باحترام 36

روح الفريق ىي السمو البارزة عمى عالقات المعمم  37
 مع زمالئو في المدرسة

     

      اء عالقات ودية مع رؤسائويحرص المعمم عمى بن 38

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى التأخي  39
 والتراحم فيما بينيم

     

      يشارك المعمم زمالئو في مناسباتيم االجتماعية 41

في االجتماعات المدرسية يناقش المعمم الرأي  41
 االخر باحترام

     

      دث بيدوءيحاول المعمم حل اإلشكاليات التي قد تح 42

يناقش المعمم مشرفو التربوي بمينية حول أية  43
 مالحظات

     

      يشجع المعمم طمبتو عمى احترام معممييم 44

يتقبل المعمم استفسارات ومناقشات الطبة برحابة  45
 صدر

     

      يمن  المعمم الطمبة  حرية ابداء آرائيم 46

      ة المقصرينيتجنب المعمم جرح مشاعر الطمب 47

يبتعد المعمم عن استخدام أسموب التيديد مع  48
 الطمبة
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(2يهحك سلى )  

 لبئًت بأضًبء يحكًٙ االضتببَت 

 

 

التخصص   مكاف العمؿ سـ المحكـإ   انشقى 

 1 د. محسف عدس  أساليب تدريس جامعة القدس

 2 د. إبراىيـ عرماف أساليب تدريس جامعة القدس

امعة القدسج  3  د. ايناس نصر         أساليب تدريس 

 4 د. عفيؼ زيداف أساليب تدريس جامعة القدس

 5 د. زياد قباجة أساليب تدريس جامعة القدس

 6 د. رجاء العسيمي إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة )الخميؿ(

 7 د. محمد شعيبات إدارة تربوية جامعة القدس

تربويةإدارة  جامعة القدس شرؼ أبو خيراف أد.    8 

 9 عالء الديف شخيدـ اجتماعيات مدرسة الحسف الثاني)مدير(

 10 عايدة االشيب لغة عربية مدرسة الفتاة الشاممة)مديرة(

التكنولوجيا            مدرسة الشابات المسممات )مديرة(
   

 11 اكراـ وحيدي

الديفصالح صالح  لغة عربية مدرسة الحسف الثاني)معمـ(  12 

مديرة قسـ االشراؼ )مديرية 
 القدس الشريؼ(

 13 عزيزة أبو حديد اشراؼ تربوي
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(3يهحك سلى )  

 االضتببَت بعذ انتحكٛى

                                                                             

بطى هللا انرحًٍ انرحٛى    

 

Al-Quds University 

 

 

ذٚر ................................... انًحتروحضرة انً  

 حضرة انًشرف ................................ انًحترو

,تحٛت طٛبت ٔبعذ  

 فٙ انحكٕيٛت انًذاسش نًعهًٙ انًُٓٙ األداء ٔالع":  بعُٕاٌ يٍذاٍَت دساصت بئجشاء انببحثت حقٕو

 انذكخٕس بئششاف, "ٔانًشرفٌٕ ٚرٌٔانًذ ٚراِ كًب بّ االستمبء ٔضبم انمذش يحبفظت يذاسش

 اإلداسة فً انًبجضخٍش دسجت عهى انحصٕل نًخطهببث اصخكًبال ٔرنك,  انًحخشو صًشة أبٕ يحًٕد

  انقذس جبيعت يٍ انخشبٌٕت

 عٍ ببإلجببت انخكشو يُكى ساجٍت,  انًشفقت االصخببَت ببُبء انببحثت قبيج انذساصت ْزِ ٔألغشاض

 ببٌ عهًب,  انًُبصب انعًٕد ٔفً انعببسة ايبو)√(  إشبسة بٕضع ىسأٌك يع ٌخفق ٔبًب فقشاحٓب

 حبيت بضشٌت ٔصخعبيم فقط انعهًً انبحث ألغشاض صخضخخذو اجببخكى

  

 يع خبنص شكر٘ ٔتمذٚر٘ نتعبَٔكى

 

 انببحثت 

بشٛر شرٚٓبٌ                                                                                     

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp4vPxm4_TAhUlBcAKHdybB2wQjRwIBQ&url=https://www.youtube.com/user/AlQudsUniv&psig=AFQjCNHaox6VFiY6OmWk9b7m3vUofUjFpQ&ust=1491547050026637


111 
 

 

 

 : ( امام اجابتك√يرجى اإلجابة عن األسئمة بوضع إشارة )

 انثى □ذكر                     □   :         . الجنس1

 مدير□     مشرؼ تربوي         □ الوظيفي :  .المسمى2

 عمـو إنسانية □          عمـو طبيعية    □:        .التخصص 3

 القدس مديرية ضواحي □  مديرية القدس الشريؼ □ يرية:           .المد4

 سنوات 10اكثر مف  □   سنوات10_5مف  □   سنوات 5اقؿ مف  □.سنوات الخبرة : 5

 تربوي مؤىؿ عمى حاصؿ غير □    تربوي مؤىؿ عمى حاصؿ □التربوي : .التأىيؿ6
 يوس أساليب تدريس, او ماجستير تربية فأعمى(تأىيل تربوي يعني : دبموم عالي تأىيل تربوي, او بكالور )
 

 الميني األداء مجاالت:  الثاني القسم
 

 المجال األول : )األداء التدريسي(

كبٌرة  الفقرة الرقم
 جدا  

قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة
 جدا  

      يظير المعمم االلتزام بأخالقيات مينة التعميم 1

      يمم المعمم بالمادة التي يدرسيا 2

      يمتزم المعمم بوقت الحصة 3

      العممية المادة شرح في المعمم يتسمسل 4

      الطمبة بين الفردية الفروق المعمم يراعي 5

      يستثير دافعية الطمبة 6

      يتقن ميارة طرح األسئمة 7

في  المتاحة التعميمية الوسائل المعمم يوظف 8
 الحصة

     

 الشخصية المعمومات: األول القسم
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      بأسموب يناسب المرحمة العمريةيطرح المادة  9

      يثير المتعة بين الطمبة خالل الحصة 11

يحرص المعمم عمى الحضور لممدرسة بمظير  11
 الئق

     

      يعالج األخطاء المفاىيمية لدى الطمبة 12

يكيف المعمم نبرة صوتو مع الموقف التعميمي  13
 التعممي

     

طة متنوعة داخل الحصة يبادر المعمم بعمل أنش 14
 الصفية

     

كبٌرة  المجال الثاني )اإلدارة الصفية( 
 جدا  

قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة
 جدا  

      يدير المعمم الصف بكفاءة وفعالية 15

      مشجعة صفية بيئة توفير عمى المعمم يحرص 16

      الحصة أثناء ومسموع واض  بصوت المعمم يتكمم 17

      حدوثيا حال المشكالت المعمم يعالج 18

الطارئة أثناء الحصة في  المواقف المعمم يواجو 19
 وقتيا

     

      يتواصل بصريا وحركيا مع الطمبة 21

الحصة بفعاليات ونشاطات  وقت يشغل المعمم 21
 مخطط ليا

     

يتواصل المعمم مع الطمبة أثناء الحصة بأساليب  22
 متنوعة 

     

دم األسموب المناسب لمعالجة المشكالت يستخ 23
 الصفية في الوقت المناسب

     

يعالج سموكيات الطمبة غير المقبولة باتزان  24
 عاطفي

     

يعتمد المعمم عمى نفسو في حل مشكالت الطمبة  25
الصفية, دون المجوء الى المدير في كل صغيرة 

 وكبيرة

     

      يعامل المعمم الطمبة باحترام 26

كبٌرة  المجال الثالث )التطوير الميني( 
 جدا  

قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة
 جدا  

      يبادر لحضور المؤتمرات والندوات العممية 27

      يشارك بالدورات التدريبية التي تطمبيا منو الوزارة 28

     يطمع عمى األبحاث والدراسات المتعمقة بالتطوير  29
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 التربوي
االطالع عمى كل ما ىو جديد في  يحرص عمى 31

 مجال تخصصو
     

      يشجع النقاشات العممية بين الزمالء 31

      يحرص عمى التزود بقدر من الثقافة العامة 32

      يسعى المعمم الى التجديد باستمرار 33

يحرص عمى اقتناء الكتب الحديثة في مجال  34
 تخصصو

     

قات البينية مع "المدير, المجال الرابع : )العال 
 والمشرف التربوي, والزمالء, والطمبة"(

كبٌرة 
 جدا  

قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة
 جدا  

 البارزة عمى السمو ىي الفريق العمل بروح 35
 في المدرسة زمالئو مع المعمم عالقات

     

      رؤسائو مع ودية بناءعالقات عمى المعمم يحرص 36

لمدرسة في القيام بما يسند اليو يتعاون مع مدير ا 37
 من اعمال داخل المدرسة

     

الحسنة في سموكياتو   يتصف المعمم باألخالق 38
 داخل المدرسة

     

      االجتماعية مناسباتيم في زمالءه المعمم يشارك 39

االخر في االجتماعات  الرأي المعمم يناقش 41
 باحترام والمقاءات

     

بيدوء  تحدث قد إشكاليات م مع أيةيتعامل المعم 41
 واتزان

     

بمينية حول أية  التربوي مشرفو المعمم يناقش 42
 مالحظات

     

      يشجع المعمم طمبتو عمى احترام معممييم 43

      يتقبل النقد البناء 44

      يمن  المعمم طمبتو حرية ابداء الرأي 45

      يتجنب المعمم جرح مشاعر الطمبة 46

يبتعد المعمم عن استخدام أسموب التيديد في  47
 تعاممو مع اآلخرين

     

يستخدم المعمم ألفاظ االحترام والتقدير مثل )من  48
 فضمك, تفضل ,شكرًا...الخ(

     

      يعدل بين الطمبة في الثواب والعقاب 49

      يتعصب المعمم لرأيو دائمًا وال يقبل التراجع عنو 51
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 فٓرش انجذأل

 

 سلى انجذٔل  ُٕاٌ انجذٔل انصفحت

انذساضتتٕزٚع أفراد  ُٛت انذساضت حطب يتغٛراث  55  1.3 

 ٔالع األداء انًُٓٙنًصفٕفت استببط فمراث  َتبئج يعبيم استببط بٛرضٌٕ 57

انحكٕيٛت  فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ انًذٚرٌٔ نًعهًٙ انًذاسش 

 ٔانًشرفٌٕ

2.3 

لمجاالت الدراسة حسب  لمجاالت الدراسة حسب معادلة نتائج معامل الثبات 58
 معادلة الثبات كرونباخ الفا 

3.3 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  61
.داء الميني لمعممي المدارس الحكوميةواقع األ  

1.4 

انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًعٛبسٚت الضتجبببث أفراد  ُٛت انذساضت  62

 نًجبل األداء انتذسٚطٙ
2.4 

 انذساضت  ُٛت أفراد الضتجبببث انًعٛبسٚت ٔاالَحرافبث انحطببٛت انًتٕضطبث 63

انصفٛت اإلداسة نًجبل  
3.4 

طببٛت ٔاالَحرافبث انًعٛبسٚت الضتجبببث أفراد  ُٛت انذساضت انًتٕضطبث انح 64

ًجبل انتطٕٚر انًُٓٙن  
4.4 

انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًعٛبسٚت الضتجبببث أفراد  ُٛت انذساضت  65

"انًذٚر، ٔانًشرف انتربٕ٘، ٔانسيالء، ٔانطهبت"انعاللبث انبُٛٛت يع نًجبل   
5.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت ُبث انًطتمهت نهعَٛتبئج اختببس "ث"  67

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

انجُصيتغٛر  انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ حطب  

6.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت نهعُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببس "ث"  68

فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ  انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت

انًطًٗ انٕظٛفٙيتغٛر  انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ حطب  

7.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت نهعُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببس "ث"  69

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

انتخصصيتغٛر  انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ حطب  

 

8.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت نهعُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببس "ث"  70

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

انًذٚرٚتيتغٛر  انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ حطب  

9.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت نهعُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببس "ث"  71

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

ضُٕاث انخبرةيتغٛر  انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ حطب  

 

10.4 

فٙ ٔالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت نهعُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببس "ث"  72

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

انتأْٛم انتربٕ٘يتغٛر  ٔانًشرفٌٕ حطبانًذٚرٌٔ   

11.4 

 هٗ ضب االستمبء بٕالع األداء  انعُٛت أفرادالضتجببت األ ذاد ٔانُطب انًئٕٚت  74

انًُٓٙ نًعهًٙ انًذاسش انحكٕيٛت فٙ يذاسش يحبفظت انمذش كًب ٚراِ 

 انًذٚرٌٔ ٔانًشرفٌٕ

12.4 
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 فٓرش انًالحك

 

 انرلى انعُٕاٌ انصفحت

قبل التحكيم االستبانة 94  1 

 2 قائمة أسماء محكمي الرسالة 98

 3 االستبانة بعد التحكيم 99

 4 أوراق تسييل الميمة 104
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