
 

1 
 

 

 في المدارس الحكومية في محافظة الخليلاألداء المهني للمعلمين واقع 

 )معلمة في وزارة التربية والتعليم/فلسطين( سندس حاتم قفيشه : أسماء الباحثين

 /فلسطين( جامعة القدس أستاذ جامعي/ ) أبوسمرةمحمود أحمد 

 فلسطين( )معلمة في وزارة  التربية والتعليم/ عبير فايز دودين

 sondos.hatem91@gmail.comااليميل : 

 

 

 ملخصال

كومية في في المدارس الحاألداء المهني للمعلمين تعرف إلى واقع للهدفت هذه الدراسة 

، 2020/2021الدراسي ( معلماً ومعلمة للعام 9215. تكون مجتمع الدراسة من )محافظة الخليل

استخدم معلماً ومعلمة. و (878في حين كانت عينة الدراسة عينة عشوائية طبقية بلغ عدد أفرادها )

( فقرة موزعة على مجالين. وتم التأكد من صدق 30تكونت من ) الباحثون االستبانة أداة لدراستهم

ة عن أسئلة الدراسة وفحص وثبات األداة بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة، وتم اإلجاب

  (SPSS) .فرضياتها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات المبحوثين لواقع األداء المهني لمعلمي المدارس 

( 4.12بدرجة مرتفعة للدرجة الكلية، وبمتوسط حسابي ) تالحكومية في محافظة الخليل جاء

ً األداء  وقد جاء مجاال(، 0.48معياري مقداره ) وانحراف أظهرت و. المهني بدرجة مرتفعة أيضا

( بين متوسطات  α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود فروقالنتائج عدم 

تقديرات المبحوثين لواقع األداء المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير 

 ً المؤهل والنوع االجتماعي، : يتعزى لمتغيرالمديرية، فيما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا

والمعلمات في المدارس بالباحثون بإشراك المعلمين أوصى وفي ضوء نتائج الدراسة  العلمي .

 الحكومية بدورات تدريبية وتأهيلية للتعريف بمفهوم األداء المهني للمعلم ومجاالته وسبل تطويره.

 األداء المهني، المدارس الحكومية، المعلمين المفتاحية: الكلمات 
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Abstract 
This study aimed to identify the status of the professional performance in public 

schools in Hebron governorate. The population of the study consisted of (9215) teachers 

in the academic year 2020/2021, while the sample of the study was a stratified random 

sample of 878 teachers. The researchers used the questionnaire as a tool for him study, 

which consisted of (30) paragraphs distributed into two aspects. The validity and 

reliability of the tool was confirmed by appropriate educational and statistical methods, 

and the study's questions were answered and their hypotheses examined using the social 

science statistical package program (SPSS). 

The results of the study revealed that the estimation of the professional 

performance of public school teachers in Hebron governorate came with a high degree, 

a mathematical average (4.12) and a standard deviation of (0.48). The results also 

showed that there were no statistically significant differences at the level of significance 

(α ≤ 0.05) between researchers' estimates of the status of the professional performance 

of public-school teachers in Hebron governorate attributable to the varaible 

(directorate), while the existence of statistically significant differences due to variables: 

gender, scientific qualification  . In the light of the study , the researchers recommended 

the involvement the teachers in public schools in training and qualification courses to 

introduce the concept of teacher professional performance, its field and ways to develop 

it . 
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 مقدمة (1)

المؤسسات وقدرتها على  تزايد االهتمام باألداء في الوقت الحاضر، وبمدى فعالية وكفاءة

تحقيق أهدافها المرجوة من خالل األداء المهني لعامليها، لذلك شهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما 

كبيرا بموضوع األداء المهني عن طريق التركيز على العنصر البشري واستغالل جميع الموارد 

ليمية على مستوى جودة الخدمات البشرية والمادية والطاقات. حيث يعتمد نجاح المؤسسات التع

اإلدارية التي تقدمها إدارة المؤسسة، مما يؤدي إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وبشكل يؤثر على 

مستوى جودة مخرجاتها ونتاجاتها، والمدرسة من بين المؤسسات التعليمية التي تقف في موقع 

 خاص، وذلك لدورها الريادي في تنشئة األجيال.

تعليم من المهن التي يعتز بها اإلنسان على مر العصور واألجيال، حيث بدأ التعليم ومهنة ال

منذ بدء الخليقة فلم يختص بزمن دون آخر، فالتعليم جزء ال يتجزأ من نظام تربوي عام، والذي يعد 

من أكثر األنظمة أهمية وحساسية في المجتمع، فنجاح هذا النظام يعني بالضرورة النجاح أو الفشل 

 (. 2013لكافة مؤسسات المجتمع ونظمه األخرى )أبو سمرة ومعمر،

إذ يعد التعليم الدعامة األساسية لبناء الفرد وبناء المجتمع، وإصالحه وتطويره هو الطريق 

الصحيح لتنمية اإلنسان، وبناء شخصيته المتكاملة من النواحي الجسمية والعقلية والوجدانية 

يؤكد إيمانه باهلل وتمسكه بالقيم الدينية دون تعصب أو انغالق، بما والروحية والنفسية كافة، بما 

يضمن إعداد مواطن صالح يجمع بين القدرة على التفكير الناقد، والتعامل بوعي مع المتغيرات 

 (2019المتسارعة في عالمنا المعاصر. )يوسف وآخرون،

كمهنة، وليست وظيفة، وتقييم وعليه كان ال بد من االنتماء لهذه المهنة، والقيام بها فعالً 

 أداء القائمين عليها تقييماً مهنياً، يليق بها وبمخرجاتها.

 وأسئلتها مشكلة الدراسة (2) 

وية الحديثة لتطوير بتجاهات الترباالاألخذ على  الفلسطينية والتعليمحرصت وزارة التربية       

وبالرغم من  .المادية والبشرية الالزمة لذلكت المدارس وتحسين بيئات التعلم فيها وتوفير المتطلبا

فالنظام  .لباحثون ليس على الصورة المأمولةهذه الجهود فإن واقع المدارس كما ذكر التربويون وا

التي  االجتماعي السائد في المدرسة بسبب أنماط التفاعل بين اإلدارة المدرسية والمعلمين والطلبة

إلى المشاركة والتعاون والتجديد  بيئة العمل المدرسي ال تدعووأن  ،يوفرها ليست بالشكل المرضي

 .(1999، . )الشيخواالنتماء إلى المدرسة والتفاني في تحقيق أهدافها ومهماتها

ومن أبرز مقوماتها  العمل على تحسين الحياة المدرسية فإن الحاجة تستدعي وإزاء هذا الواقع،     

  . دروس، قائم على البحث واالستقصاءبشكل علمي م تحسين األداء المهني للمعلمين

 :اآلتية الدراسة أسئلة انبثقت ،من خالل مشكلة الدراسةو 

 ؟في محافظة الخليل من وجهة نظرهم ما واقع األداء المهني لمعلمي المدارس الحكومية .1

 الخليلفي محافظة  للمعلمين المهنيهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء  .2

 ؟المؤهل العلمي، النوع االجتماعي ،المديرية باختالف متغيرات الدراسة:
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  :فرضيات الدراسة(3)

 عن أسئلة الدراسة:اآلتية انبثقت الفرضيات الصفرية 

قديرات ت( بين α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): األولىالفرضية 

 . مديريةالتعزى لمتغير  للمعلمين في محافظة الخليل المهنياألداء  لواقعأفراد عينة الدراسة 

تقديرات  ( بينα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :ثانيةالالفرضية 

لنوع تعزى لمتغير ا للمعلمين في محافظة الخليل المهنياألداء  لواقعأفراد عينة الدراسة 

 . االجتماعي

تقديرات  ( بينα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الثالثةالفرضية 

 . مؤهل العلميالتعزى لمتغير للمعلمين في محافظة الخليل  المهنياألداء  لواقعأفراد عينة الدراسة 

 :أهمية الدراسة (4)

 تتمثل أهمية الدراسة بما يأتي:

تتعامل معه،  مع الدراسة الذيأهمية الموضوع الذي تعالجه، ومجتتنبثق أهمية الدراسة العلمية من -

 إذ أنها تعد إضافة علمية في مجال الدراسات التربوية 

داء المهني تقدّم هذه الدراسة بيانات ومعلومات لمتخذي القرارات في الوسط التربوي عن واقع األ-

ت وإجراءات للمعلمين في المدارس مما يساعد وبالتالي تساعد صانع القرار التربوي في اتخاذ قرار

 للمعلمين.لتحسين األداء المهني 

قديرات ت، المؤهل العلمي( في االجتماعي  المديرية , النوعالكشف عن دور متغيرات الدراسة )-

 .للمعلمين المهنياألداء أفراد عينة الدراسة لواقع 

  (اإلطار النظري5)

 األداء واألداء الوظيفي واألداء المهني 

الشيء أي  األداء لغة: كما ورد في المعجم الوسيط بأنه كلمة مشتقة من الفعل )أدى( ويعني: أدى

 (1972وآخرون،)أنيس  قام به.

تعددت وتشعبت، تبعاً لمجال  والمختصينالباحثين : فيمكن القول إن تعريفات أما األداء اصطالحا  

( بأنه " ما يقوم به الفرد 19، ص1999العصر، حيث عرفه الخزامى ) اتالتخصص واهتمام

( 258، ص2013ويعرفه كلوب )استجابة لمهمة معينة سواء قام بها بذاته أم فرضها عليه آخرون"، 

أنه" القيام بتأدية وإنجاز المهام األساسية المطلوبة، بحيث يمكن قياس ذلك في إطار معايير تحدد 

مسبقاً". وهناك من يعّرف األداء من زاوية النتائج المتحققة"، ويُعّرف أنه: "درجة بلوغ الفرد 

، 2018اراته وقدراته ومعارفه" )خان، أهداف وحدة العمل والمؤسسة كنتيجة لسلوكه واستخدام مه

 (.215ص 
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 وتشير مجموعة المفاهيم السابقة بأن األداء عبارة عن:

 .جهد يهدف إلى تحويل المدخالت لعدد من المخرجات 

 .جهد يسعى لتحقيق أهداف المهنة ومن ثم أهداف الوظيفة 

  ،جاز العمل.والقدرة على إنمحصلة تفاعل بين ثالثة محددات: الدافعية، ومناخ وبيئة العمل 

 .سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة 

  ،مدى ويرتبط األداء بعوامل خارجية تتضمن مناخ العمل، والعالقة بالزمالء والرؤساء

 (1999)هالل،  مالئمة مكان العمل ومستوى ضغوط العمل.

 أما األداء الوظيفي:

لتي تسفر ا( بأنه:"النتاجات النهائية من حيث الكم والنوع والتكلفة 262، ص2013فيعرفه كلوب:) 

 عنها الممارسة الفعلية ألوجه النشاط المختلفة من خالل فترة زمنية محددة ".

 أما األداء المهني:

لى عم لى أنه سلوك العاملين في إدارة معينة، ويحدد قدراتهإ( 43، ص2017فقد أشار صندوق )

دد لها بغية تحقيق أهداف الوظائف التي يشغلونها، من خالل إنجاز المهام واألعمال في الوقت المح

 تحقيق األهداف المسطرة من طرف اإلدارة العليا للمؤسسة.

 ارتأشث ومن خالل مراجعة األدب التربوي ورد اختالف بين األداء الوظيفي واألداء المهني حي 

بط يتضح الفرق بين األداء الوظيفي واألداء المهني، فاألول يرت أنه( إلى 2020عويضات )

إلى التقاعد،  )بوظيفة(، يتحرك معها، وينتمي إليها، ويتوقف أداؤه هذا مع توقف وظيفته، أو إحالته

ع في حين يرتبط الثاني )بمهنة(، فهو صاحب مهنة، كالطبيب والمحامي والصيدلي، يتحرك م

ال تحال ال يتوقف أداؤه في مهنته بمجرد أن خرج من وظيفة معينة، والمهنة، وينتمي للمهنة، و

 مهنته التي يحملها إلى التقاعد.

 عناصر األداء المهني  

جود ( أن هناك عناصر ومكونات أساسية لألداء، بدونها ال يمكن الحديث عن و2018ترى خان )

ات، بغض العاملين في المؤسس أداء فعّال، وذلك يعود إلى أهميتها في قياس وتحديد مستوى أداء

 :النظر عن طبيعة هذه المؤسسات، وهي

 ف كفاية الموظف )المعارف(: وهي المعلومات المتعلقة بمتطلبات المنصب، ومبادئ وأهدا

 .المهام الموكلة للفرد وتضم المهارات واالتجاهات والقيم

  يتطلبها منصب عمل مامتطلبات العمل: يقصد بها المهام والمسؤوليات واألدوار التي. 

  بيئة المنظمة: وتضم عوامل داخلية وعوامل خارجية، فالداخلية تتمثل في أهداف المنظمة

وهيكلتها وإجراءاتها، والخارجية تضم العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية 

 .والسياسية
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 العوامل المؤثرة في األداء المهني 

 األداء المهني بعاملين:يمكن إجمال العوامل المؤثرة في 

 عوامل فنية: التقدم التكنولوجي، المناخ التنظيمي للعمل وطرق وأساليب العمل. -1

رة، باإلضافة عوامل إنسانية: القدرة على أداء العمل وتحدد باآلتي: المعرفة والتعليم والخب -2

ف وإلى التدريب والمهارة والمقدرة الشخصية، كما تشمل الرغبة في العمل وتحدد بظر

 (.2002العمل المادية واالجتماعية والحاجات والرغبات )السلمي، 

 األداء المهني للمعلم

المؤسسة  " السلوك الذي يقوم به المعلم في( األداء المهني للمعلم بأنه 8، ص2003سمور )يعرف 

قة التربوية في موقف تعليمي معين، داخل وخارج بيئة الصف بهدف تحسين ممارساتهم المتعل

 م التعليمي والتربوي، وتكون هذه الممارسات قابلة للقياس".بدوره

و مباشر أو وأداء المعلم يشمل كل ما يقوله ويفعله أثناء الموقف التعليمي، وما يتصل به على نح

قته مع غير مباشر مثل: إدارة الصف والمناقشة واإللقاء وتوجيه األسئلة وتخطيط النشاط، وعال

 (.1999الطلبة والزمالء. )صالح، 

م يعد فقضية إعداد المعلم لمهنة التدريس أصبحت قضية مهمة ومحور اهتمام ألن دور المعلم ل

عداد جيل مقتصرا على نقل المعلومات والتلقين، وإنما أصبح يتجاوز ذلك للقيام بأمور حيوية وإ

العوامل  نقادر على: التفكير، والتعلم، وامتالك المهارات واتقانها. فقد أصبح إعداد المعلم م

تدريبه وتأهيله واألساسية في نجاح أي عملية تعليمية، لذا يجب بذل الجهد واإلبداع في إعداد المعلم 

 (2009لرفع مستوى أدائه. )الناقة، 

اخل المؤسسة يشعر فيه باالنسجام دوحتى يتم إعداد المعلم بشكل سليم فإنه يحتاج إلى مناخ مدرسي 

ت النفسية الحب والشعور باالنتماء للمؤسسة، ويلبي مختلف الحاجاالتربوية يحيث تسود عالقة من 

ة المناخ واالجتماعية له وتساعده على أدائه المهني، وهذا هو موضوع الدراسة الذي سيربط عالق

 المدرسي المفتوح باألداء المهني للمعلم.

 تقويم أداء المعلم:

 الحكم على مستوى  بأنه:تقويم أداء المعلم ( 126، ص2005) يعرف سكر والخزندار "

امتالك المعلمين لبعض كفايات األداء بهدف رفع ذلك المستوى من خالل تجاوز أسباب 

  وعوامل ضعف أدائهم وتعزيز أسباب وعوامل قّوتِّّهم ".

 

 :طرق تقويم أداء المعلم 

 هناك العديد من األساليب التي من خاللها يقّوم أداء المعلم وهي: 

ية التدريس مالحظة المعلم أثناء عمله لجمع المعلومات المتعلقة بنوع التقويم خالل العمل: -1

 ومهاراته.



 

7 
 

تدريبات األداء: في صورة واجبات أو تعيينات أو تصميم بعض المواد، للكشف عن قدرة  -2

 المعلم على الفهم واألداء.

 حقائب العمل: وهي تجميع لمجموعة من األعمال التي أنتجها المعلم. -3

علم من األدوات الناجحة في جمع المعلومات والتي تعكس تفكير الم المقابالت: تعتبر -4

 وقدراته 

مراجعة الزمالء: وتتضمن مراجعة المعلمين بعضهم لبعض خالل التدريس وتشمل فحص  -5

 الخطط والوحدات الدراسية واالختبارات وتوزيع العالمات.

 مهارات التدريس. التقويم الذاتي: ويستخدم للتحقق من نقاط الضعف لدى المعلمين في -6

اختبارات الكفاءة: وتستخدم هذه االختبارات إلثبات كفاءة المعلم في التدريس وإعطاء  -7

 (.2004اآلغا،التدريس. )األدلة والبراهين على قدراته في 

 مجاالت األداء المهني للمعلم

 المجال األول: األداء التدريسي للمعلم  

أي سلوك  العمليات والقراءات التي يقوم بها المعلم،مجموع  يشير مصطلح األداء التدريسي إلى:

واستراتيجيات  المعلم أثناء الموقف التعليمي وهو الترجمة اإلجرائية لما يقوم به المعلم من أفعال

األفعال وفي التدريس أو في إدارته للصف ومساهمته في األنشطة المدرسية أو غيرها من األعمال 

الحكم على وعلى التعلم، وهذه العمليات قابلة للتحليل والمالحظة مساعدة الطالب التي تعمل على 

 (.8ص2006زيتون، ) جودتها ومن ثن تحسينها

من خالل حجم التأثير الذي يحدثه التدريس في أداء تنبع أهمية التدريس  ( أن2006ويرى زيتون )

وهي ) المعلم , المنهج ,  المهارات، حيث إن الموقف التعليمي يتكون من ثالثة عناصر رئيسة

معلم ارتفع مستوى أداء يحدث بينها تفاعل متبادل في صورة تأثير ، وكلما ارتقى أداء ال الطلبة(

 التالميذ.

لذا ينبغي أن يعتمد التدريس الجيد على أسس علمية يلتزم بها المعلم حتى يحقق جميع األهداف 

فلم يعد التدريس األنشطة والعمليات العلمية، والتي من خاللها يقوم بالبحث مستخدما مجموعة من 

مهنة روتينية يتخذها البعض كوظيفة لتوفير حاجات مادية معينة، بل أصبح موهبة وعلماً في آن 

واحد، فالتدريس فن يظهر من خالله المعلم قدراته االبتكارية واإلبداعية والجمالية في التفكير واللغة 

 .(2000عبد السالم، اإلنساني )عامل والحركة التعبيرية واالتصال والت

  تقويم األداء التدريسي للمعلم 

لنهوض هو تحليل أداء العاملين لعملهم، ومسلكهم وتصرفاتهم وقياس صالحياتهم وكفاءتهم في ا

 ية تقويم األداء خطوات رئيسة تشمل :بأعباء عملهم الحالي، وتضم عمل

 (قياس األداء الفعلي للمعلم1

 الفعلي باألداء المعياري(مقارنة األداء 2

 (تعديل االنحرافات وتصحيحها من خالل خطوات وأفعال عالجية3
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  خصائص تقويم أداء المعلم 

وضاع أيجب أن تشمل عملية التقويم ألداء المعلم كل العوامل التي تدخل في الشمولية:  -1

 التعليم والتعلم.

 يجب أن تكون عملية تقويم األداء التدريسي للمعلم عملية مستمرة. االستمرارية: -2

عيدة يجب أن تكون عملية تقويم األداء التدريسي للمعلم مبنية على أسس ب الموضوعية: -3

 التحيز والمزاجية.عن 

 (2009بمعنى أن يكون قادراً على أن يقيس ما وضع ألجله. )يوسف،  الصدق: -4

 

 المهنيالمجال الثاني: التطوير 

مون أثناء تحسين الممارسات التعليمية التي يقوم بها المعلإلى التطوير المهني للمعلمين يهدف 

ن االهتمام في مالعملية التعليمية حتى يتم تنظيم وتنفيذ وتقويم عملية التعلم. وهذا يتطلب مزيداً 

والمدرسة  تجاه الطالبالجوانب المادية والمعنوية للمعلم حتى يساعدهم على تأدية دورهم الكبير 

افة والمجتمع، وهنا يكمن دور اإلدارة المدرسية في توفير مناخ مدرسي مناسب وتزويدهم بك

فعيتهم نحو تزيد دااالحتياجات المادية والمعنوية ليتوفر عنصر األمن واألمان والروح المعنوية و

 (2003أحمد،األداء. )تحسين 

لمدرسي عليمية والمدرسية في تحسين أداء المعلمين اوهناك مجاالت عدة تستخدمها اإلدارة الت

 والصفي مما يعود باإليجاب نحو تحسين العملية التعليمية من خالل توفر ما يأتي: 

لى حاجاتهم االهتمام بعملية النمو المهني للمعلمين من خالل استخدام أساليب جديدة بناء ع -1

كس على ى تعلم ذو معنى وفعال وينعالمهنية واإلدارية، والتي تؤهلهم للعمل والحصول عل

فكارهم الطالب وذلك من خالل إعطاء المعلمين المزيد من الحرية والديمقراطية لتطبيق أ

 الذاتية وإظهار قدراتهم الشخصية.

قدراتهم، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بناء على نشاطهم وخبراتهم وعملهم  -2

م، وهذا لمدرسة من خالل استخدام تقنيات جديدة في التعلحتى يشعر المعلمون بانتمائهم ل

مناخ تعليمي ويتطلب سياسة تعليمية واضحة من قبل اإلدارة التعليمية توفر لهم بيئة تعليمية 

 مناسب ألدائهم المهني.

التعرف على حاجات المعلمين المهنية في عملية التدريس، وتقديم دورات تدريبية أثناء  -3

لى هذه الحاجات من أجل إكسابهم العديد من المهارات التي تساعدهم في الخدمة لهم بناء ع

التعامل مع مكونات المدرسة المادية والمعنوية بسهولة، وتسهم في تحقيق أهداف المدرسة 

 (.2003في أقل جهد ووقت وتكلفة )أحمد،
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 تية: ( أن التطوير المهني للمعلم ممكن أن يحقق الفوائد اآل2005ويرى مصطفى وحوالة )

  مساعدة المعلمين على التعرف على طاقاتهم الممكنة، والتعرف على مجاالت وسبل

التحسين بهدف رفع مستوياتهم المهنية واالرتقاء بروح الفريق لديهم وهو ما يدعم تنمية 

 المدرسة.

 ت.تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب للمعلمين الذي يعاني أداؤهم من بعض الصعوبا 

 نشطة ومات المتصلة بتنمية الموارد البشرية للمدارس للتمكن من تخطيط األتقديم المعل

 المالئمة لتطوير األداء المهني للمعلمين.

 

 السابقة  تالدراسا (6)

إلى واقع األداء المهني لمديري المدارس التعرف ( 2020ات )ضيعودراسة هدفت 

من جميع  المعلمين. تكّون مجتمع الدراسةالحكومية في مديرية تربية شمال الخليل من وجهة نظر 

 2019/2020معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مديرية تربية شمال الخليل للعام الدراسي 

ً ( معلم1848والبالغ عددهم ) معلمة، و( معلماً 200ومعلمة، في حين تكونت عينة الدراسة من ) ا

المنهج  قة العشوائية. استخدمت الباحثة( من مجتمع الدراسة، تم اختيارهم بالطري10.8بنسبة )

من صدق  ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، تم التأكد51الوصفي، وتم تطوير استبانة مكونة من )

فراد عينة أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أ .وثبات أداة الدراسة بالطرق اإلحصائية المناسبة

ل جاءت حكومية في مديرية تربية شمال الخليالدراسة لواقع األداء المهني لمديري المدارس ال

ه مقدار( وانحراف معياري 3.57الكلية )بدرجة متوسطة، حيث جاء المتوسط الحسابي للدرجة 

لقيادة. امجالي الجانب اإلداري والجانب الفني، ومتوسطة في مجال ل(، فيما جاءت مرتفعة 0.75)

لدراسة ن متوسطات تقديرات أفراد عينة اكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بي

متغيرات لواقع األداء المهني لمديري المدارس الحكومية في مديرية تربية شمال الخليل تعزى ل

لة إحصائية )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية(، فيما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دال

ومية في األداء المهني لمديري المدارس الحك بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع

 مديرية شمال الخليل تعزى لمتغيرات )التخصص، المرحلة(.

 لى الفروق بين متوسطات درجاتإلتعرف ل (2019البرناوي وعلي )دراسة  وسعت

نوات الخبرة س -األداء المهني للمعلم لمعايير االعتماد المدرسي والمتغيرات )المؤهل العلمي مراعاة

( معلماً من معلمي العلوم 171وتكونت عينة الدراسة من ) ،لتخصص(ا –عدد الدورات التدريبية  –

راسة. الد %( من مجتمع28.12الطبيعية في المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة، وهي تمثل نسبة )

بانة مكونة المنهج الوصفي المسحي، وتم إعداد استالباحث تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدم 

مهنية  -تقويم الدروس-ستنفيذ الدرو -)التخطيط :( فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي163من )

مراعاة  جاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات در توجدال ه المعلم( وتوصلت الدراسة إلى أن

تنفيذ  -طاألداء المهني لمعلم العلوم الطبيعية لمعايير االعتماد المدرسي في مجاالت )التخطي

ات عدد الدور –ة سنوات الخبر -هنية المعلم( ومتغيرات )المؤهل العلميم -تقويم الدروس-الدروس

 التخصص(. –التدريبية 
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مهني للمعلمين في المدارس التعرف إلى واقع األداء ال (2017بشير )وهدفت دراسة 

الحكومية في محافظة القدس، وسبل االرتقاء به من وجهة نظر المديرين والمشرفين. وتكون مجتمع 

( 174الدراسة من جميع المديرين والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظة القدس، وعددهم )

( مديراً ومشرفاً. 130ة( قوامها )مديراً ومشرفاً، في حين كانت عينة الدراسة عينة عشوائية )طبقي

واستخدمت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

أن واقع األداء المهني للمعلمين في المدارس  وأظهرت نتائج الدراسة والتحقق من فرضياتها.

(، وفق مقياس 3.59مقداره )الحكومية في محافظة القدس جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي 

ليكرت الخامسي، وجاء مجال "العالقات البينية" بالترتيب األول، وبمتوسط حسابي مقداره 

(، في حين جاء مجال "التطوير المهني" بالترتيب األخير، وبمتوسط حسابي مقداره 3.72)

( a ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) النتائج وجودكما أظهرت  (.3.21)

بين تقديرات أفراد عينة لواقع األداء المهني للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة القدس 

وجد فروق تعزى لمتغيرات: الجنس، تال ، في حين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، لصالح المديرين

أما بخصوص سبل االرتقاء باألداء المهني  ة، والتأهيل التربوي.المديرية، التخصص، سنوات الخبر

للمعلمين فقد أشار أفراد عينة الدراسة إلى مجموعة من االقتراحات بهذا الخصوص، منها توفير 

الوسائل التعليمية والتكنولوجية الجديدة والمتنوعة، وإشراك المعلمين بالدورات التي تثري 

 اليب التدريس الحديثة. معلوماتهم، واالطالع على أس

ي للتركيز على التحديات التي تواجه التعليم ف (Musundire, 2015دراسة )كما سعت 

ف النمو جنوب إفريقيا الناتج عن تطبيق أنظمة تقييم إشرافية غير مالئمة، وال تنسجم مع أهدا

، ةستبانة والمقابلاال هما الدراسة تااالمهني للمعلم، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أد

إلى أن  ( مشرفاً في والية جوتانغ. وأشارت نتائج الدراسة350وكانت عينة الدراسة مكونة من )

إلنسانية بين أكثر أنماط اإلشراف فعالية تتمثل في النمط الديمقراطي، الذي يعتمد على العالقات ا

ة لإلشراف الغة في تطوير نماذج مناسبالقائمين على العملية التعليمية، وبينت أن هناك أهمية ب

 التدريب والتأهيل. ، كما أن النماذج اإلشرافية ال بد أن تهتم بمفهوملتساهم في النمو المهني للمعلمين

للتعرف إلى مدى فاعلية التدريب في  (،Brock & Carter, 2015دراسة ) وهدفت

ا، باإلضافة إلى التعرف إلى عالقة ذلك برامج التنمية المهنية للمعلمين في والية أوهايو في أمريك

باإلشراف التربوي والدعم من قبل الزمالء، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأما عينة 

االستبانة أداة لدراسته، وتوصلت نتائج  ان( معلماً، وقد استخدم الباحث40الدراسة فكانت مكونة من )

ع النمو المهني للمعلمين بدرجة مرتفعة، وأنها ترتبط الدراسة إلى أن برامج التدريب تسهم في رف

ارتباطاً ذا داللة إحصائية مع برامج الدعم اإلشرافي من قبل الزمالء، وأوصى الباحث بضرورة 

أن يتم مشاركة المعلمين في دورات تدريبية تهدف إلى تحسين المستوى المهني لهم، كما أوصت 

 ين التدريب والنمو المهني للمعلمين.بإجراء دراسات مستقبلية حول العالقة ب

للتعرف إلى تصورات المديرين والمدرسين في  (Alison, 2011دراسة ) في حين سعت

في الجوانب  رساالمدارس االبتدائية في هونج كونج حول استخدام إدارة الجودة داخل المد

ً ومعلمة، تم ( مع239( مدير مدرسة و )63، وتكونت عينة الدراسة من )التدريسية وغيرها لما
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( مدرسة ابتدائية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة 83اختيارهم عشوائياً من )

للدراسة. وقد أشارت النتائج إلى أن مديري المدارس يعتقدون بأنه يتم استخدام مبادئ إدارة الجودة 

 الشاملة داخل المدارس في هونج كونج.

 واالجراءات ةالطريق (7)

 منهج الدراسة:

 .راسةمته لطبيعة هذه الدئالتحليلي؛ وذلك لمال االرتباطي المنهج الوصفي استخدم الباحثون

 مجتمع الدراسة:

م في محافظة والمعلمات التابعين لمكاتب التربية والتعلي المعلمينتكّون مجتمع الدراسة من جميع 

لتربية حسب إحصائيات وزارة ا ، (1)جدول رقم ، ( معلماً ومعلمة9215بالغ عددهم )وال الخليل

 م.2021-2020والتعليم للعام الدراسي 

 لمديريةلمتغيري النوع االجتماعي وا( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا  1جدول )

 المجموع أنثى ذكر المديرية

 1857 1032 825 شمال الخليل

 2776 1754 1022 الخليل

 3214 1926 1288 جنوب الخليل

 1368 773 595 يطا

 9215 5485 3730 المجموع

 

 عينة الدراسة:

( معلماً ومعلمة من 878تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث اشتملت على )

( يبين توزيع أفراد العينة 2%( من مجتمع الدراسة، والجدول )9.5مجتمع الدراسة أي ما نسبته )

 حسب متغيرات الدراسة:
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 (: توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة2جدول رقم )

 

 (بناء األداةة)أداة الدراس

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة لهذه الدراسة، لمالءمتها لطبيعة الدراسة في 

 .انةوبنود االستبالتعرف على درجة موافقة معلمي المدارس لمحاور 

 صدق األداة:

 تم التأكد من صدق أداة الدراسة، وهي االستبانة، بطريقتين: 

 أوال: صدق المحكمين

( 25تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص وعددهم )

 ً ديالت في ضوء ما يلزم من تعبإجراء  اووقامآلراء المحكمين  ونالباحث استجابوقد  ،محكما

 المقترحات المقدمة.

 ثانيا: االتساق الداخلي 

بحساب االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل  قام الباحثون

أن جميع المجاالت ترتبط وتبين  ،فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه

حيث إن معامل  ،(α≤0.01مستوى داللة )بالدرجة الكلية لألداة ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند 

ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس كان قوياً، مما يشير إلى قوة 

 .األداء المهني للمعلميناالتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا في قياس 

 

 

 النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات الرقم

1. 
 النوع االجتماعي

 

 %36.9 324 ذكر

 %63.1 554 أنثى

 المؤهل العلمي .2

 %8.4 74 دبلوم

 %81.3 714 بكالوريوس

 %10.3 90 ماجستير فأعلى

 المديرية .3

 %18 158 شمال الخليل

 %24.6 216 الخليل

 %30.8 270 جنوب الخليل

 %26.7 234 يطا
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 ومناقشتها النتائج وتحليل ضعر (8)

  :األولسؤال الدراسة 

 ما واقع األداء المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم؟

معلمي  لتقديراتتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال

هو موضح  وذلك كماوالدرجة الكلية،  األداء المهني يمجالالمدارس الحكومية في محافظة الخليل ل

 (:3رقم )في الجدول 

 
 

اقع األداء و يمجالل أفراد عينة الدراسةتقديرات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل3جدول )

 المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

المتوسط  المحور الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب الدرجة

 األول ةمرتفع 0.48 4.13 التدريسي األداء 1

 الثاني ةمرتفع 0.54 4.12 االنتماء المهني  2

  ةمرتفع 0.48 4.12 الدرجة الكلية

 

لمدارس واقع األداء المهني لمعلمي الالدراسة تقديرات أفراد عينة ( أن 3يتبين من الجدول )

ف وانحرا ،(4.12) مقداره بمتوسط حسابي ،بدرجة مرتفعة جاءتالحكومية في محافظة الخليل 

ً  األداء المهني للمعلمين جاء مجاال(، وكذلك 0.48معياري ) لغ المتوسط ، فقد ببدرجة مرتفعة أيضا

ي: االنتماء لمجال الثانوبلغ المتوسط الحسابي ل ،(4.13ال األول: األداء التدريسي )الحسابي للمج

 (. 4.12) ،المهني

 تمعأما بخصطططوص المتوسطططط الحسطططابي لمجينة الدراسطططة، هذا فيما يتعلق بالمتوسطططط الحسطططابي لع

ة إحصطططططاءة مة المجتمع من خالل قيمعل  التقدير النقطي )تقدير م   الدراسطططططة، فقد اسطططططتخدم الباحثون

الحكومية  المدارس )معلميتقديرات أفراد مجتمع الدراسة العينة(، وبهذا يكون المتوسط الحسابي ل

 وبدرجة مرتفعة. ،(4.12هو ) لديهممستوى األداء المهني في محافظة الخليل( ل

 انت كما يلي:األداء المهني فك مجاليفقرات تقديرات افراد عينة الدراسة لأما النتائج المتعلقة ب

 أوال : األداء التدريسي 
لتدريسي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجال األداء ا

 : اآلتي، وذلك كما هو موضح في الجدول مدارس الحكومية في محافظة الخليللمعلمي ال

 

فقرات مجال األداء لات افراد عينة الدراسة رتقدي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل4جدول )

 التدريسي مرتبة تنازليا  

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 0.60 4.29 أخطط للدرس بشكل متكامل . 1

 مرتفعة 2 0.64 4.28 أراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند الشرح . 11

 مرتفعة 3 0.63 4.27 أربط الدروس باألهداف العامة للمادة أو المقرر. 3
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 4 0.64 4.24 أصوغ أهدافا  تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 4

 مرتفعة 5 0.66 4.21 أشجع الطلبة على الحوار المتبادل أثناء الشرح. 8

 مرتفعة 6 0.65 4.18 . أعالج المشكالت التي تواجه الطلبة وأساعدهم على حلها 16

 مرتفعة 7 0.63 4.17 أحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة. 15

 مرتفعة 8 0.62 4.15 الموضوعات.أحدد االستراتيجيات الالزمة لتدريس  2

 مرتفعة 9 0.64 4.14 أحدد طرائق التدريس الفاعلة لتدريس الموضوعات. 7

 مرتفعة 10 0.63 4.11 أضع تصورات واضحة ألساليب التقويم. 5

 مرتفعة 11 0.66 4.11 أحفز الطلبة على التعلم الجماعي التعاوني. 14

 مرتفعة 12 0.66 4.09 أحدد مصادر التعلم الداعمة للتدريس. 6

 مرتفعة 13 0.71 4.05 أعمل على استثارة الطلبة للمادة المقررة. 10

 ة .أستخدم أساليب التقويم البديل) النوعي( بإشراك الطلب 12
4.04 0.68 14 

 مرتفعة

 مرتفعة 15 0.72 3.99 أتواصل مع ذوي العالقة من أجل تحسين مستوى الطلبة. 13

 مرتفعة 16 0.78 3.71 وضع األهداف.أشرك الطلبة في  9

 مرتفعة  0.48 4.13 الدرجة الكلية لمجال األداء التدريسي

 

 

 تاألداء جاء تقيرات أفراد عينة الدراسة لواقع ( أن4الجدول ) في يتبين من قيم المتوسطات الواردة

جاءت جميع فقرات  (، كما4.13) للدرجة الكلية المتوسط الحسابي ت قيمةبدرجة مرتفعة، حيث بلغ

على اعلى  وحصلت الفقرة )أخطط للدرس بشكل متكامل(بدرجة مرتفعة،  الستة عشرهذه المجال 

على  )أشرك الطلبة في وضع األهداف( (، في حين حصلت الفقرة4.29ومقداره )متوسط حسابي، 

  (.3.71أقل متوسط حسابي، ومقداره )

 

 ثانيا : االنتماء المهني 
مجال تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتم حساب 

االنتماء المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل، وذلك كما هو موضح في الجدول 

  (:5رقم )
 

جال االنتماء مفقرات لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل5جدول )

 المهني لمعلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 0.68 4.46 ألتزم بأخالقيات مهنة التعليم. 20

 مرتفعة 2 0.68 4.39 .أظهر القدوة الحسنة للطلبة بااللتزام بمظهر عام الئق 23

 مرتفعة 3 0.69 4.33 أظهر الجدية والتفاعل أثناء عملية التدريس والشرح . 25

ة أتحلى بالصبر وضبط النفس عند التعامل مع الطلبة بكاف 24

 مستوياتهم .
4.27 0.70 4 

 مرتفعة

 مرتفعة 5 0.76 4.25 أحب مهنة التعليم التي أنتمي إليها. 18

 مرتفعة 6 0.74 4.21 أسعى لتطوير ذاتي مهنياً.  27

 مرتفعة 7 0.88 4.19 لست نادماً على اختياري مهنة التعليم. 21
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 8 0.73 4.15 أسارع لالطالع على كل ما هو جديد في مجال تخصصي. 26

 أدرك نواتج التعلم المطلوبة ضمن مرحلة الطالب ومادته 19

 التدريسية.
4.11 0.67 9 

 مرتفعة

 مرتفعة 10 0.74 4.11 دون تذمر.أتحمل ضغط العمل  29

 مرتفعة 11 0.85 4.09 .لم يؤثر الوضع االقتصادي العام على أدائي في المدرسة 22

ة أشارك المدرسة في األنشطة التعليمية الصفية والالصفي 30

 المختلفة.
4.05 0.77 12 

 مرتفعة 

في  ألم بأنظمة ولوائح الخدمة المدنية المتعلقة بالتعليم 17

 0.85 3.66 فلسطين
13 

 

 
 متوسطة

 متوسطة 14 0.95 3.35 أجري أبحاثاً تربوية في مجال التخصص. 28

 مرتفعة  0.54 4.12 الدرجة الكلية لمجال االنتماء المهني

 

جة بدر تاالنتماء المهني جاء تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجال ( أن5يتضح من الجدول )

ى درجة وحصلت اثتنا عشرة فقرة عل ،(4.12) للدرجة الكلية الحسابي بلغ المتوسطمرتفعة، حيث 

 )ألتزم بأخالقيات مهنة الفقرة وحصلت مرتفعة، في حين حصلت فقرتان على درجة متوسطة.

لت الفقرة بينما حص، (4.46)على الترتيب األول في هذا المجال، وبمتوسط حسابي مقداره التعليم( 

حور ، على أقل متوسط حسابي في هذا المجال، وفي مال التخصص()أجري أبحاثاً تربوية في مج

  (.3.35األداء المهني بشكل عام، ومقداره )

 

لمكتسبة من اتعزو الباحثة ذلك إلى أن األداء المهني للمعلم يعتمد بالدرجة األولى على الخبرات 

و من خالل ما تطويرها، أ قبله في هذا المجال، إما من خالل الخبرات الذاتية التي يسعى دائماً إلى

يد من قبل يكتسبه من الدورات التدريبية، ونالحظ في السنوات األخيرة االهتمام الكبير والمتزا

تياجاتهم، وزارة التربية والتعليم إلعداد المعلم وتكثيف الدورات التدريبية التي تعطى وفق اح

لعب دوراً هاماً ياً مقيماً في مدرسته،  باإلضافة إلى الدورات المكثفة التي تعطى للمدير ليكون مشرف

ير المهني في تسيير العملية التربوية وإنجاحها ويدعم التغيير اإليجابي وهو المسؤول عن التطو

يام بورشات للمعلمين وتطوير المنهاج وتحسينه وتوفير الوقت للتخطيط المشترك بين المعلمين والق

لمعلمين في ية، مما انعكس أثره على األداء المهني لعمل لهم وتشجيعهم على تبادل الزيارات الصف

 اآلونة األخيرة، لهذا جاءت تقديرات المبحوثين لواقع األداء المهني بدرجة عالية .

 سؤال الدراسة الثاني

  في محافظة الخليل  المهني للمعلمينهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء  

 المديرية , النوع االجتماعي والمؤهل العلمي ؟باختالف متغيرات الدراسة: 
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 تم اختبار الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه:  لإلجابة عن السؤال الثاني

 

 الفرضية الصفرية األولى: 

( بين تقديرات أفراد عينة α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لواقع األداء المهني للمعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية.الدراسة 

لمعيارية أوال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا قام الباحثونللتحقق من صحة الفرضية 

بين في الجدول ملتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء المهني تبعاً لمتغير المديرية، كما هو 

(6) . 

ألداء المهني تبعا ا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 6جدول )

 لمتغير المديرية

 

تقديرات أفراد عينة ( إلى وجود فروق ظاهرية بين 6تشير قيم المتوسطات الحسابية في الجدول )

الفروق حقيقية )دالة  . وللتعرف فيما إذا كانت هذهالدراسة لواقع األداء المهني تبعاً لمتغير المديرية

(، وجاءت النتائج كما هي One Way Anovaاحصائياً( تم استخدام تحليل التباين األحادي )

 (.7موضح في جدول رقم )

 

 

 

 العدد المديرية المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األداء التدريسي

 0.47 4.11 158 شمال الخليل

 0.56 4.08 216 الخليل

 0.46 4.17 270 جنوب الخليل

 0.45 4.13 234 يطا

 0.48 4.13 878 المجموع

 االنتماء المهني

 0.56 4.15 158 شمال الخليل

  0.61 4.06 216 الخليل

 0.50 4.16 270 جنوب الخليل

 0.51 4.11 234 يطا

 0.54 4.12 878 المجموع

الدرجة الكلية لألداء 

 المهني

 0.48 4.13 158 شمال الخليل

 0.55 4.07 216 الخليل

 0.44 4.17 270 جنوب الخليل

 0.44 4.12 234 يطا

 0.48 4.12 878 المجموع
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( للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة One Way Anova(: نتائج تحليل التباين األحادي )7جدول )

 يةلواقع األداء المهني تبعا  لمتغير المدير

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 األداء التدريسي

 0.354 3 1.063 بين المجموعات

 0.239 874 208.606 داخل المجموعات 0.217  1.485

 877 209.669 المجموع  

 االنتماء المهني

 0.425 3 1.275 بين المجموعات

 0.298 874 260.810 داخل المجموعات 0.234 1.424

 877 262.084 المجموع  

 الدرجة الكلية 

 0.345 3 1.034 بين المجموعات

 874 202.723 داخل المجموعات 0.217 1.486
0.232 

 877 203.757 المجموع

 

بية ليست أن الفروق بين قيم المتوسطات الحسا( 7تشير قيم مستوى الداللة الواردة في الجدول )

 . ة األولى(، وعليه تقبل الفرضي≤0.05دالة إحصائياً عند المستوى )

ني بغض النظر السبب في أن أفراد العينة لديهم رؤية واحدة تجاه واقع األداء المه ونعزو الباحثيو

أنظمة وما وعن مسمى المديرية، فهم يعملون في بيئة تعليمية واحدة متشابهة بما تشمله من لوائح 

ذلك لن تقدمه من دورات تدريبية، ويخضعون للقوانين نفسها ويتبعون النظام التعليمي نفسه، ل

 استجابات أفراد العينة باختالف المديرية تختلف

 : الثانيةالفرضية الصفرية 

ينة ( بين تقديرات أفراد عα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 اعي.تعزى لمتغير النوع االجتم للمعلمين في محافظة الخليل األداء المهني لواقعالدراسة 

ينة الدراسة تقديرات أفراد ع بينتم استخدام اختبار )ت( للفروق  السادسةللتحقق من صحة الفرضية 

ً األداء المهني واقع ل  (.8في جدول رقم ) مبين، كما هي لمتغير النوع االجتماعي تبعا

 

النوع لمتغير  بعا  تاألداء المهني  لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة  بين(: نتائج اختبار )ت( للفروق 8جدول )

 االجتماعي

 المقياس
 العدد الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 األداء التدريسي
 0.52 4.06 324 ذكر

876 2.961 0.050   
ل
دا ح
ا

ص يا
ائ

 0.46 4.16 554 أنثى 

 االنتماء المهني
 0.61 4.01 323 ذكر

876 4.535 0.001   
ل
دا ح
ا

ص يا
ائ

 0.49 4.18 554 أنثى 

 الدرجة الكلية 
 0.53 4.04 324 ذكر

876 3.997 0.001   
ل
دا ح
ا

ص يا
ائ

 0.43 4.17 554 أنثى 
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ً  ( أن8الواردة في الجدول ) القيم االحصائيةتشير ا ذات داللة إحصائية عند المستوى  هناك فروقا

(0.05α≤  )تعزى لمتغير النوع  للمعلمين األداء المهني لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة  بين

 الفروق لصالح اإلناث. جاءت ، وقد االجتماعي

السبب ألن مهنة التعليم تتالءم مع قدرات وإمكانات المرأة ، فالمرأة هنا تشعر  ونعزو الباحثيو

ً باللوائح باألمان االجتماعي عند ممارستها لمهنة التعليم كوظيفة ، لذلك نجدهن أكثر التزاما

والتعليمات وأكثر مهنية في التدريس ولقلة فرص العمل المتاحة أمام اإلناث فتحاول أن تثبت نفسها 

 في وظيفة التعليم أكثر من الرجل .

 

 : الثالثةالفرضية الصفرية 

ينة ( بين تقديرات أفراد عα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ي.تعزى لمتغير المؤهل العلم للمعلمين في محافظة الخليل األداء المهني لواقعالدراسة 

عيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم حساب أوالً  تمالثالثة للتحقق من صحة الفرضية 

 . األداء المهني تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لواقعلتقديرات أفراد عينة الدراسة 

المهني داء األلواقع ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 9جدول )

 لمتغير المؤهل العلمي تبعا   للمعلمين

األداء  لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة  بين( إلى وجود فروق ظاهرية 9تشير نتائج الجدول )

ً لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين المهني والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين  .تبعا

 (.10في جدول رقم ) هو مبين( كما One Way Anovaاألحادي )

 

 

 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األداء التدريسي

 0.411 4.24 74 دبلوم

 0.48 4.11 714 بكالوريوس

 0.53 4.20 90 ماجستير فأعلى

 0.48 4.13 878 المجموع

 االنتماء المهني

 0.43 4.33 74 دبلوم

 0.53 4.10 714 بكالوريوس

 0.65 4.14 90 ماجستير فأعلى

 0.54 4.12 878 المجموع

 الدرجة الكلية 

 0.40 4.28 74 دبلوم

 0.47 4.10 714 بكالوريوس

 0.55 4.17 90 ماجستير فأعلى

 0.48 4.12 878 المجموع
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 لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة  بين ( للفروقOne Way Anova(: نتائج تحليل التباين األحادي )10جدول )

 األداء المهني تبعا  لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 األداء التدريسي

 0.883 2 1.765 بين المجموعات

 0.238 875 207.904 داخل المجموعات  0.025 3.714

 877 209.669 المجموع  

 االنتماء المهني

 1.788 2 3.575 بين المجموعات

 0.295 875 258.509 داخل المجموعات 0.002 6.050

 877 262.084 المجموع  

الدرجة الكلية 

 لألداء المهني

 1.188 2 2.376 بين المجموعات

 875 201.381 داخل المجموعات 0.006 5.162
0.230 

 877 203.757 المجموع

 

د المستوى ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن10الواردة في الجدول ) القيم االحصائيةتشير 

(0.05α≤  ) هل العلميلمتغير المؤ تعزىاألداء المهني  لواقعتقديرات أفراد عينة الدراسة  بين .

ك كما هو ( للمقارنات البعدية للفروق، وذلLSDاختبار ) الباحثون وإليجاد مصدر الفروق استخدم

 (. 11مبين في الجدول )

األداء  لواقع( للمقارنات البعدية للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )11جدول )

 المهني تبعا  لمتغير المؤهل العلمي

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم المقارنات المجال

 الدرجة الكلية 

 0.1059 *0.1781  دبلوم

 0.0721  *0.1781 بكالوريوس

  0.0721 0.1059 ماجستير فأعلى

 

 

بعاً لمتغير تالمتوسطات الحسابية احصائيا بين  فروقاً دالة( إلى أن هناك 11نتائج الجدول ) تشير

الح لص)بكالوريوس( وكانت الفروق مؤهلالمؤهل العلمي، وكانت الفروق بين المؤهل )دبلوم( و

 المؤهل العلمي )الدبلوم(. 

ارى جهدهم هذه النتيجة إلى أن المعلمين ذوي المؤهل العلمي )دبلوم( يبذلون قص ونعزو الباحثيو

والتعليم  إلثبات أنفسهم للحصول على تقييمات سنوية مناسبة، إضافة إلى ذلك فإن وزارة التربية

ريبية تزيد والمشرفين التربويين يعطون أهمية للمعلمين ذوي الدبلوم من خالل إشراكهم بدورات تد

 .اراتهممن مه
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 التوصيات والمقترحات(9) 

بمفهوم  إشراك المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية بدورات تدريبية وتأهيلية للتعريف(1

 األداء المهني للمعلم ومجاالته وسبل تطويره .

تقدير مهنة التعليم واالهتمام بالمعلمين وإعطائهم حقوقهم وتخفيف الضغط على المعلمين من  (2

حيث نصاب الحصص ليجدوا الوقت للقيام بأبحاث تربوية ومبادرات ومشاريع ريادية داخل 

 المدرسة.

تقوم بها لتي ا( االهتمام بمجال القيادة في أداء مدير المدرسة من خالل برامج التدريب والتأهيل 3

 ليم.وزارة التربية والتعليم والكشف عن المعيقات التي تحد من نجاح المديرين كقادة للتع

 

 

 (المراجع9) 

مر المؤت(. اإلتجاهات المعاصرة في تقويم أداء المعلم. 2004اآلغا، عبد المعطي رمضان. )

ار دجلد األول، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، الم السادس عشر )تكوين المعلم(.

 تموز.  22 -21الضيافة جامعة عين شمس، القاهرة، 

ي ف(. دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد 2013أبوسمرة، محمود، ومعمر، مجدي. )

 .310-273(، ص2) 27، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(فلسطين. 

لوفاء ا. دار الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية (.2003أحمد، إبراهيم أحمد. )

 للطباعة والنشر، اإلسكندرية.

لوم الطبيعية (. األداء المهني لمعلم الع2019البرناوي، عبد الكريم بن صديق، وعلي، أمل محمود. )

 .25-1(، ص4)3.مجلة العلوم التربوية والنفسيةفي ضوء معايير االعتماد المدرسي. 

ظة األداء المهني للمعلمين في المدارس الحكومية في محاف(. 2017ر، شريهان مروان. )بشي

. )رسالة . جامعة القدس، القدس، فلسطينالقدس وسبل االرتقاء به كما يراه المديرون والمشرفون

 ماجستير غير منشورة(.

 ن، األردن.زيع، عّما. دار أسامة للنشر والتوإعادة هندسة الموارد البشرية(. 2018خان، أحالم. )

كتبة ابن ، م1ج(. تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين 1999الخزامى، عبد الحكيم أحمد. )

 سينا، القاهرة، مصر.

 ، عالم الكتب1. طمهارات التدريس، رؤية في تنفيذ التدريس(. 2006زيتون، حسن حسين. )

 للنشر، القاهرة.

(. تقويم أداء الطلبة المعلمين في كليات التربية 2005جيب. )سكر، ناجي رجب، والخزندار، نائلة ن

 .157-123( ص4) 8، مجلة التربية العلمية بجامعة األقصى في ضوء الكفايات لمعلم المستقبل.
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 (، دارغريب للطباعة والنشر، القاهرة. 2، ط )تطور الفكر التنظيمي(. 2002السلمي، علي. )

لثانوي التطوير األداء المهني لدى معلمي مرحلة التعليم  برنامج مقترح(: 2003سمور، رياض. )

 جامعة األقصى، غزة، فلسطين. )أطروحة دكتوراة غير منشورة(  بمحافظة غزة.

التحديات والرؤية فصل من كتاب ندوة المدرسة األردنية وتحديات (. 1999الشيخ، عمر حسن. )

 عمان.، مؤسسة عبد الحميد شومان، القرن الحادي والعشرين

 (، النهضة المصرية، القاهرة.10. ط )علم النفس التربوي(. 1999صالح، أحمد. )

، جامعة االتصال الشخصي في المؤسسات ودوره في تحسين األداء(. 2017صندوق، محمد. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( .زيان عاشور، الجزائر

، 1، طوالتطوير المهني للمعلم أساسيات التدريس(. 2000عبد السالم، مصطفى عبد السالم. )

 دار الفكر العربي، مدينة نصر القاهرة.

ال واقع األداء المهني لمديري المدارس الحكومية في مديرية شم(. 2020عويضات، بيسان. )

  .  جامعة القدس، القدس، فلسطين، )رسالة ماجستير غير منشورة(.الخليل

لمكتبة . االبشرية في تنمية الكوادر الشرطية دور إدارة الموارد(. 2013كلوب، عرابي محمد. )

 .المركزية، غزة

ربي، . دار الفكر العإعداد المعلم وتنميته وتدريبه(. 2005مصطفى، محمد، وحوالة، سهير. )

 القاهرة.

لجامعة اإلسالمية (. تقويم األداء التدريسي للطلبة العاملين بكلية التربية في ا2009الناقة، صالح. )

 .384-349(، ص 2) 17، مجلة الجامعة اإلسالميةب غزة. بمحافظة جنو

التنمية، ، مركز تطوير األداء و2، طمهارات إدارة األداء(. 1999هالل، محمد عبد الغني حسن. )

 القاهرة، مصر.

يوسف، نجالء محمد، وحنفي، محمد ماهر، وجورج، جورجيت دميان، والقصبي، راشد صبري. 

تطلبات ملمناخ المدرسي بمرحلة التعليم الثانوي العام في ضوء (. رؤية مقترحة لتحسين ا2019)

 .223-179(، ص 27، العدد )مجلة كلية التربيةالممارسات الديمقراطية، 

تقويم األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات في التعليم الثانوي في ضوء (. 2009يوسف، حديد. )

 الجزائر. )أطروحة دكتوراة غير منشورة(جامعة منتوري قسنطينة،  أسلوب الكفايات الوظيفية.

 

 



 

22 
 

 

 المراجع األجنبية

Alison, L. (2011). Principals and Teachers Perception of Quality Management in Hong 

Kong Primary School. Quality Assurance in Education: An International 

Perspective, 19 (2): pp170-186. 

Brock, M, & Carter, E. (2015). Efficacy of Teachers Training Paraprofessionals to 

Implement Peer Support Arrangements. Exceptional Children, Vol. 82, pp 354-371. 

Musundire, A. (2015). Effectiveness of the developmental supervision model as a 

tool for improving quality of teaching: perception of the South African primary 

school-based managers and educators, University of South Africa, Pretoria. 

 


