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 الشكر والتقدير 

ميف عميو مي األشرؼ المرسميف سيدنا دمحم النبي األأكالسالـ عمى  ةالحمد هلل كالصال
 كالسالـ. ةفضل الصالأ

نعمتؾ التي أنعمت عمَى، شكرًا يميق بعظمتؾ كجاللؾ، كحمدًا كثيرًا ربي أكزعني أف أشكر 
مباركًا فيو، عمى جزيل فضمؾ، اعترافًا لكل ذؼ فضل بفضمو، أتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلى 

كعمادة  ،األستاذ الدكتكر/ عبد الخالق الفرا الكبير جامعة األزىر ممثمة برئيسياليـر العممي ا
ثمة بعميدىا الدكتكر/ أميف حمد، كعمادة كمية التربية ممثمة بعميدىا الدراسات العميا مم
لي  اكالذيف كفرك  ،كقسـ أصكؿ التربية ممثل برئيسيا الدكتكر/ دمحم ىاشـ آغا ،الدكتكر/دمحم عمياف

 فرص االستفادة مف عمـ العمماء فييا.  مطمبةكل
ننا نزينيا إنعبر فييا مف خالؿ ريشتنا لكحة لمكفاء كالثناء ف يتي المحظة التأكعندما ت

لكانيا الزاىية لتترجـ لكحات مف عبارات الشكر كالتقدير لمشرفي أب الزىكر امف شذ جبمزي
المذاف شرفاني  ،كسعادة الدكتكر/ فايز كماؿ شمداف ،غاآ الفاضميف سعادة الدكتكر/ دمحم ىاشـ 

ككاف لنصائحيما  ه،الكاسع الذؼ يضيق المقاـ بذكر  يمامف عمم كتزكيدؼ ،ىتماميما الالمحدكدبا
عف التعبير فال المغة تسعفني  قف عاجزاً أك  ،كبر بعد فضل هللا عز كجلرشاداتيما الفضل األا  ك 

 كيف ال كىما مف أغدقا عمي بجكد كرميما بما يممكاف مف بحر لمعطاء. ،كال القمـ ينقذني
لى كدسفايز عمي اال إلى كل مف الدكتكر/كر كاالمتناف كما أتكجو بخالص الش  ذتاساال كا 

ثرائيا بمالحظاتيما  زياد عمي الجرجاكؼ كتكر/ الد عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة، كا 
 السديدة رغـ أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.

ألدكات الدراسة داخل فمسطيف كافة المحكميف  ـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلىكما نتقد
كمديرات المدارس الثانكية كمشرفي مبحث المغة  يرؼ يضا شكرؼ كتقديرؼ لمدأك  .كخارجيا

كال يفكتني ، االنجميزية في محافظات غزة لما قدمكه مف مساعدة كتعاكف في تطبيق أداه الدراسة
مف مساندة  ولما قدم ،بك سمعافأستاذ عبد الكريـ ألاتقدـ بالشكر كالعرفاف لمديرؼ أف أ

 .عمى الشكل المطمكب خراج ىذا العمل المتكاضعإكتسييالت ساىمت في 
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خص بالذكر زميمي أفي تقديـ المساعدة كالمشكرة ك  ابخمك  شكر كل زمالئي الذيف ماأكما 
 ة.شمال بكأرحمة كصديقي بياء  بكأاالستاذ دمحم 

ا العمل المتكاضع كيطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيل لكل مف عاكف كساىـ في إخراج ىذ
 مف طكر التفكير إلى الكاقع العممي لكي يرػ النكر.

 
 والحمد  رب العالمين
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 اإلىداء

نكر العالميف إلى مف بمغ الرسالة كأدػ األمانة.. كنصح األمة.  إلى نبي الرحمة ك 
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

رحيق عمرىـ.... إلى مف نعيش ب ركاح شيدائنا.... أإلى عطرنا الفكاح في بالدنا..
 أسرانا األبطاؿ

أشكر نخكة كريـ فتح لي قمبو.. كمكتبتو.. كجيبو.. كالدؼ الكريـ أطاؿ هللا في  ككما
 عمره.

ىا سر نجاحي كبمسـ إلى سر الكجكد.. إلى مف كاف دعاؤ  كمف ثـ إلى الحناف..
 اف ست الحبايب .. أمي.جراحي .. اسـ عمى مسمى نبع الحن

ت لي كاإلىداء مكصكؿ إلى مف شاركني لحظات األمل كاأللـ كالعمـ كالعمل كفرش
 ككفاية....زكجتي الحبيبة. فاً قمبيا بدرب أحالمي ككانت ك

..  األمل كالحياة  فرح.. حناف.. تاالكاإلىداء متكاصل إلى ككيكباتي الستة نبراس 
 جكدؼ كجكرؼ.تكأمي  جنى .. ثـ 

لى الشمكع المضيئة.. إلى القمكب الحنكنة.. إلى مف استكطنكا قمبي كركحي  كا 

 إخكتي كأخكاتي.
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 ممخص الدراسة
 واقع أداء معممي المغة اإلنجميزية في ضوء االتجاىات المعاصرة )دراسة تقويمية(

 إعداد الباحث
 حسين عبد الكريم أبو ليمة

 إشراف
 الدكتور/فايز كمال شمدان        الدكتور/دمحم ىاشم أغا                                  

  

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى سبل تطكير أداء معممي المغة اإلنجميزية في ضكء االتجاىات    
 االسمكب المعاصرة، كمف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي

( 033لدراسة كالبالغ عددىـ )التحميمي، كتّككنت عينة الدراسة األصمية مف جميع أفراد مجتمع ا
%( كىي نسبة مناسبة إلجراء 011( استبانة أؼ بنسبة )033مديرًا كمديرة، كقد تـ استرداد )

المعالجات اإلحصائية عمييا، كذلؾ بعد أف قاـ الباحث باختيار عينة عشكائية استطالعية 
األداة لمتطبيق عمى  ( مديرًا كمديرة مف المجتمع األصمي، بيدؼ التحقق مف صالحية41قكاميا)

 .نظرَا لصغر حجـ مجتمع الدراسة عينة الدراسة الفعميةيا ب، كقاـ الباحث بدمجأفراد العينة
كالمقابمة لكضع تصكر لتحسيف أداء معممي  كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة 

( مجاالت، كتـ حصر 2( فقرة مكزعة عمى )12مف )االستبانة ، كتككنت المغة االنجميزية
كتجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع الدراسة، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج : 

SPSS . 
 ىميا: أ راسة إلى عدد مف النتائج كاف مف كقد خمصت الد

ف أف كاقع أداء معممي المغة اإلنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصر بمغ بكز  -
 %( بدرجة تقدير كبيرة.83.47نسبي)

%( بدرجة تقدير كبيرة، 88.88مالة كالمينية في المرتبة األكلى بكزف نسبي )ز جاء مجاؿ ال -
%( بدرجة تقدير كبيرة، كجاء 81.60كمجاؿ أساليب التقكيـ في المرتبة الثانية بكزف نسبي )
%( بدرجة تقدير كبيرة، كمجاؿ 82.12مجاؿ الميارات العممية في المرتبة الثالثة بكزف نسبي)
%( بدرجة تقدير كبيرة، كمجاؿ 84.10الميارات الصفية في المرتبة الرابعة بكزف نسبي )

 %( بدرجة تقدير كبيرة.17.81الكسائط كالتقنيات التعميمية في المرتبة الخامسة بكزف نسبي )
بيف متكسطات  (  α ≤ 0.05الداللة ) مستكػ  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند -

درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع أداء معممي المغة االنجميزية في ضكء االتجاىات 
 الجنس كالمؤىل العممي كالتخصص كالمحافظة.  اتالمعاصرة تعزػ لمتغير 
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قدـ الباحث مقترحات لتحسيف كاقع أداء معممي المغة اإلنجميزية مف كجية نظر مشرفي المغة  -
 اإلنجميزية.

 
 إلى جممة من التوصيات عمى النحو اآلتي: الدراسة وانتيت

ضركرة قياـ كزارة التربية كالتعميـ بإجراءات كممارسات لتطكير أداء معممي المغة اإلنجميزية  -
 مف خالؿ الدكرات التدريبية.

تشجيع معممي المغة اإلنجميزية عمى حضكر كرش العمل كاألياـ الدراسية التي تعالج  -
 التعميمية. المشكالت

تحفيز المعمميف إلجراء بحكث ميدانية تحاكي المشكالت التربكية التي تكاجييـ في تعميـ  -
 المغة اإلنجميزية.

 تكجيو المعمميف إلى النمك الميني الذاتي كجعل ذلؾ ضمف معايير الترقيات أك العالكات. -
الطمبة عمى مستكػ المدرسة ضركرة مشاركة المعمميف في المبادرات التي تسيـ في االرتقاء ب -

 كالحي كالمجتمع.   
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Abstract 

 
The reality of the performance of English language teachers 

in the light of contemporary trends (Evaluation Study 

Submitted by 
Hussein Abed El Kareem abu Lilah 

Supervised by 
Dr. Mohammed Hashem Agha                  Dr. Fayz Kamal Shaldan 
The study aimed to identify ways to improve the performance of English 

language teachers in the light of contemporary trends, and the disclosure 

of the mean scores estimate the study sample of the reality of the 

performance of English language teachers in the light of contemporary 

trends individuals, as well as to determine the differences between the 

mean scores estimate the study sample of the reality of the performance 

of English language teachers in members the light of contemporary 

trends depending on the variables (gender, specialization, academic 

qualification, conservative). 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher using 

descriptive analytical method, the study sample consisted of the original 

of all members of society study's 145 principals, has been recovered 

(144) to identify a rate (100%) which is suitable to conduct statistical 

treatments ratio them, and after that, the researcher selected a random 

sample exploratory strength (30) as director and director of the original 

community, in order to verify the validity of the application of the 

respondents tool, the researcher and the integration of this exploratory 

sample with a sample of the actual study.  

 The researcher used the questionnaire as a main tool of the study and 

also used the interview in order to put a perception to improve the 

perforemance of the English language teachers. The questionnaire is 

formed from (65) terms distributed on (5) fields. The necessary 
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information on the subject of the study was limited and collected and 

then discharged and analyzed using the program: SPSS , 

 The study concluded a number of the results, here are  some the most 

important ones  :  

 -  The total of the reality of the performance of English language 

teachers in the light of contemporary trends was big amounted to a rate 

of (74.38%). 

 -  The (fellowship and professional) field gained the first place and the 

relative weight for the estimates of the sample at all of its paragraphs 

reached (77.77%), while came in the second place the field of 

(Evaluation methods) with a relative of (76.91%), and was ranked in the 

third place, the f0ield of (scientific skills) with a relative weight of 

(75.05%), while in the fourth place, the field of (classroom practices) 

with a relative of (73.01%) with a relative weight of (66.418%), while 

came in the fifth and final place the field of (teaching aids) with a 

relative of (68.76%).      

- The lack of statistically significant due to the variable sex, educational 

qualification differences, specialization, and maintain. 

 - The researcher introduced suggestions to improve the performance of 

English Language teachers from the point of view of supervisors. 

And it ended with a number of recommendations: 

- The Ministry of Education should take procedures and practices to 

improve the performance of English language teachers through 

training courses. 

- Encourage English teachers to attend workshops, seminars and 

days that recover the educational problems. 

- Motivate teachers to conduct field research simulates the 

educational problems they face in teaching English. 

- Self-directed teachers to professional growth and make the 

standards as part of promotions or bonuses. 

- The Teachers should participate in initiatives that contribute to the 

upgrading of the students at the level of school, neighborhood and 

community. 
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 قائمة المحتويات

 الصفحة المكضكع
 ب آية

 ج شكر كتقدير
 ق اإلىداء

 ك مغة العربيةالالممخص ب
 ح الممخص بالمغة االنجميزية

 ؼ قائمة المحتكيات
 األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسةالفصل 
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 01 أكاًل: مفيكـ األداء الكظيفي لممعمـ
 01 عناصر االداء الكظيفي ثانيًا:

 05 ثالثًا: محددات األداء
 05 العكامل المؤثرة في أداء المعمـ  :رابعاً 

 04 خامسًا: مظاىر ضعف األداء
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 04 سادسًا: معمـ المغة اإلنجميزية في فمسطيف
 06 المغة االنجميزيةسابعًا: أدكار معمـ 

 50 ثامنًا: تطكير األداء الميني لمعممي المغة اإلنجميزية
 52 المحكر الثاني: اتجاىات التقكيـ المعاصرة

 51 أكاًل: تعريف التقكيـ
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 46 سابعًا: نماذج التقكيـ الحديثة 
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 73 صدؽ كثبات االستبانة
 65 اإلحصائية اتالمعالج

 كتفسيرىا كمناقشتيا الفصل الخامس: نتائج الدراسة
 62 الرئيساإلجابة عف السؤاؿ 
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 003 إجابة السؤاؿ الفرعي الثاني

 008 التكصيات كالمقترحات
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 الفصل االول

 اإلطار العام لمدراسة

 أواًل: المقدمة

يعد المعمـ مفتاح العممية التربكية كىك األساس كالركيزة ليذه العممية، كيتكقف عميو كضع المبنة 
كيحظى األكلى إلعداد الككادر العممية المستقبمية لقيادة المجتمع في مختمف مجاالت الحياة، 

قبل األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في مختمف المنظمات التربكية باىتماـ كبير مف 
كاضعي السياسات التربكية كاألنظمة السياسية في معظـ بمداف العالـ في العصر الحديث، كذلؾ 

 المدرس في المجتمع. يؤديونظًرا ألىمية الدكر الذؼ 

كمعمـ المغة االنجميزية ليس بمنأػ عف كاقع التطكر في اتجاىات التقكيـ المختمفة، فطبيعة المادة 
لمتطكير كالتعديل لألفضل، كذلؾ سعيًا لمكقكؼ عند نكاحي تفرض متابعة دائمة كسعي جاد 

تقانيـ لعناصر كفايات العممية التعميمية التي تعمميا كاكتسبيا  اإليجاب كالقصكر في أدائيـ، كا 
كمعمـ لمادة المغة االنجميزية، كعمى الرغـ مف أف متابعة المعمميف مف قبل المديريف كالمشرفيف 

مريف، إال أف ىذا ال يعد كافيًا مالـ يتكفر المعمـ القادر عمى تقديـ تمقى تطكيرًا كتحديثًا مست
المعرفة العممية في إطار تربكؼ مناسب، إذ إف دكر المعمـ لـ يعد قاصرًا عمى نقل المعرفة 
لمطالب، بل إف دكره قد تعدػ ذلؾ ليصبح منظمًا كمعدًا لظركؼ التعميـ كشركطو كأجكائو، 

 دػ الطمبة مع المكاد كالنشاطات التعميمية.إلتاحة فرص التفاعل الحر ل

القضايا الرئيسة في تطكير التعميـ  أىـ مف فإفالدكر، كتعدد مياـ المدرس، كنظًرا ألىمية ىذا 
دار حكـ يستند إلى تقكيـ األداء التدريسي سكاء مف قبل المديريف أك المشرفيف أك الطمبة إلص

 كفاعمة.اتخاذ قرارات صائبة يتـ  معمكمات صائبة

، فإف عممية تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ يمكف أف تعطي تربكيةكمف أجل تحقيق األىداؼ ال
المعمكمات الالزمة لبناء كتنفيذ برامج تأىيل كتطكير المعمـ . كما يمكف أف تسيـ في التحسيف 

دػ كدقتيا يعطي صكرة كاقعية عف م ييميةصدؽ العممية التقك مف قدرة المعمـ عمى التدريس 
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المكضكعية لتقكيـ األداء الكظيفي يعد صالح النظاـ التربكؼ، لذا فإف تكفير األساليب العممية 
 (.4: 5104مف أىـ الحاجات التربكية لمتعميـ عمكمًا كلممعمـ بصفة خاصة )األحمرؼ، 

إف تعميق المينة كتطكيرىا في العمل التعميمي يستدعي الحكار العممي الجاد حكؿ تككيف المعمـ 
كا عداده إعدادًا جيدًا مف النكاحي األكاديمية كالمينية كالثقافية داخل مؤسسات اإلعداد قبل 

خبرات تربكية تضمف مستكػ رفيع  سالخدمة، كتدريبو كتنميتو مينيًا أثناء الخدمة بحيث تعك
تسب لمتنمية المينية لممعمـ لكي يك التقكيـاألداء، كمف ىنا تأتي أىمية االتجاىات المعاصرة في 

، كما تمكنو مف التفاعل عميـ داخل حجرات الدراسة كخارجياقدرات تمكنو مف تحقيق أىداؼ الت
بما يؤدؼ إلى الجاد كالخالؽ مع مختمف معطيات عصر تقنية المعمكمات كتطكير أدكاره 

 .تكظيف ىذه المعطيات

دائو، حيث كجدت عدد مف الدراسات مكضكع تقكيـ معمـ المغة االنجميزية كأثره عمى أ تكقد ناقش
اإلنجميزية تتمثل  المغة معممي أداء تكاجو التي المشكالت ( أف أبرز5105دراسة )آؿ حسف، 

أتي في المرتبة تفي : التحديات المتعمقة بأداء المعمـ يمييا التحديات المتعمقة باإلشراؼ التربكؼ ك 
 األخيرة التحديات المتعمقة بإدارة المدرسة.

( بضركرة اىتماـ اإلدارة المدرسية كمشرفي المغة اإلنجميزية 5117سالـ، كما أكصت دراسة )أبك 
في تكثيف المقاءات بينيـ لمتعرؼ عمى المشكالت التي تعترض معممي المغة اإلنجميزية 

رشادىـ إلى كيفية حل المشكالت التي تكاجييـ أثناء القياـ بعممية التدريس.  كا 

المستمر، لكف ال  التقييـيقـك بتشجيع المعمـ عمى ( أف المشرؼ 5116كقد كجدت دراسة )زيف، 
الربط بيف الجكانب النظرية ك يساىـ بخبرتو التطبيقية في مجاؿ تفسير االختبارات لتحسيف األداء 

 كالعممية في إعداد معمـ المغة اإلنجميزية كتزكيد الطالب/المعمميف بالكفايات الالزمة كمتابعتيـ.

ؾ مشكالت كتحديات عدة تكاجو معمـ المغة االنجميزية كخاصة كيتضح مف ىذة الدراسات أف ىنا
( أكصت بضركرة التعرؼ عمى المشكالت 5117بأدائو، كىناؾ دراسات مثل دراسة )أبكسالـ، 

تعترض أداء المعمـ كىذا قد شكؾ الباحث بمحدكدية دكر كأداء معمـ المغة االنجميزية، التي 
دراسة إمبريقية )عممية كعممية( كىذا ماكاف دافعا كلكي تككف الدراسة مكضكعية كاف البد مف 

 قكيَالدراسة ىذا المكضكع خاصة كاف الباحث يعمل معمـ لغة انجميزية.



 
 

4 
 

 وتساؤالتيا: مشكمة الدراسةثانيًا: 

ة االنجميزية إف المعمميف بحاجة ؿ عممو في مجاؿ التعميـ كمعمـ لمغالحع الباحث مف خال
ننا نعيش في ضل اإلنفجار المعرفي كالتطكرات الحديثة في مجاؿ  مستمرة لمتقكيـ خاصة كا 

( بضركرة التقكيـ المستمر كمف ىنا 5116كأكصت بعض الدراسات مثل دراسة )زيف، التدريس 
ددت مشكمة الدراسة يتضح لنا محدكدية األداء الذؼ يقـك بو معمـ المغة األنجميزية كقد تح

 ئيس التالي:ر بالسؤاؿ ال

واقع أداء معممي المغة االنجميزية في ضوء االتجاىات المعاصرة من وحيو نظر مديري  ما
 المدارس الثانوية في محافظات غزة؟

 :نالفرعيان التاليا نتفرع من ىذا السؤال السؤاال وي

(  بيف متكسطات α≤ 1.12ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  ) -0
ضكء االتجاىات في أداء معممي المغة اإلنجميزية  لكاقعأفراد عينة الدراسة  درجات تقدير

 ؟(المحافظة، المؤىل العممي، التخصصالمعاصرة تعزػ لممتغيرات الدراسية :)الجنس، 
 المغة اإلنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصرة؟ما سبل تطكير أداء معممي  -5

 : فروض الدراسة ثالثا  

بيف متكسطات (  α ≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال .0
 االتجاىات ضكء في االنجميزية المغة درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع أداء معممي

 .(مديرة ،مدير) الجنس لمتغير تعزػ  المعاصرة
بيف متكسطات (   α ≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال .5

 االتجاىات ضكء في االنجميزية المغة معممي أداء درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع
 .(فأعمى ماجستير بكالكريكس،) العممي المؤىل لمتغير تعزػ  المعاصرة

بيف متكسطات (   α ≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال .4
 االتجاىات ضكء في االنجميزية المغة معممي أداء درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع

 .(إنساني عممي،) التخصص لمتغير تعزػ  المعاصرة
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بيف متكسطات (   α ≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال .3
 االتجاىات ضكء في االنجميزية المغة معممي أداء تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع درجات

 .(رفح خانيكنس، الكسطي، غزة، غزة، شماؿ) المحافظة لمتغير تعزػ  المعاصرة

 : أىمية الدراسةا  رابع

 :تتمثل أىمية الدراسة فيما يأتي

المغة  معمميالمدرسية ك تعد ىذه الدراسة ذات أىمية في مجاؿ العالقة بيف اإلدارة  -
كاقع أداء معممي المغة االنجميزية عمى  تعرؼالإلى  تيدؼ حيث ككنيااإلنجميزية، مف 

في المدارس الثانكية في  لممعمميفتنمية األداء الميني لاالتجاىات المعاصرة  في ضكء
 محافظات غزة.

اإلنجميزية لدرجة قد تكفر ىذه الدراسة كجية النظر المكضكعية لمعممي كمعممات المغة  -
التعاكف بيف اإلدارة المدرسية كمشرفي المغة اإلنجميزية في تنمية األداء الميني لمعممييـ 

 في المدارس الثانكية في محافظات غزة.
قد تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى العممية التربكية، مف بينيـ المشرفيف كمديرؼ  -

 ـ.، كالباحثيف، ككزارة التربية كالتعميارسالمد
قد تسيـ ىذه الدراسة في تقديـ مقترحات تعمل عمى  زيادة التعاكف بيف اإلدارة المدرسية  -

 المغة اإلنجميزية كالمساىمة الفعالة في تطكير األداء الميني لدييـ. معمميك 
 الرغبة في تطكير أداء معممي المغة االنجميزية. -
ك)المجتمع التربكؼ"( في قد يستفيد مف ىذه الدراسة كل مف المعمـ كالمدير كالمشرؼ  -

 تحسيف الكضع الحالي الداء معمـ المغة االنجميزية.
 قد تقدـ نتائج ىذه الدراسة ألصحاب القرار كالمخططيف بإجراء خطكات عممية عممية. -
قد تسيـ ىذه الدراسة في تكفير قاعدة معرفية إلنطالؽ مزيد مف الدراسات لدػ طمبة  -

 البحث العممي كالدراسات العميا. 
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 : أىداف الدراسةا  خامس

الكشف عف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع أداء معممي المغة  -0
 مف كجيو نظر مديرؼ مدارس الثانكيةاالنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصرة 

تحديد الفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع أداء معممي المغة  -5
المؤىل التخصص، ، الجنسبعًا لمتغيرات )تاالنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصرة 

 .(، المحافظةالعممي
 .التعرؼ إلى سبل تطكير أداء معممي المغة اإلنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصرة -3

 ًا: حدود الدراسة سادس

 تشمل حدكد الدراسة ما يمي:    

 .أداء معممي المغة االنجميزية في ضكء االتجاىات المعاصرة تعرؼ كاقع حد المكضكع: -1
 فمسطيف - الحد المكاني : محافظات غزة -5
 الثانكية  سالمدار  مديرؼ الحد البشرؼ :  -4
 5103/5102الحد الزماني : تـ تطبيق ىذه الدراسة في العاـ الدراسي  -3

 ًا: مصطمحات الدراسة سابع

 أداء المعممين  -
الممارسات التعميمية التي يقكـ بيا المعممكف أثناء العممية  : ىكيعرفو العاجز كنشكاف بأنو 

  .(1: 5112)العاجز كنشكاف،  تقكيـ عممية التعميـ كالتعمـ"التعميمية لتنظيـ كتنفيذ ك 

 يقـك التيالتربكية كالمينية  مجمكعة الممارسات عف عبارة بأنو" إجرائياً  األداء الباحث كيعرؼ
 معيف. تعميمي مكقف في معممك المغة االنجميزية في المرحمة الثانكية بمحافظات غزة بيا

 الدراسة التقويمية -

: العممية يتبنى الباحث تعريف أبك شيخة كآخركف نظرًا لكضكحو كشمكليتو كالذؼ ينص عمى
تضمنيا الجماعة لمعرفة مدػ النجاح أك الفشل في تحقيق األىداؼ التي يالتي يقـك بيا الفرد أك 
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ك نقاط الضعف مف أجل إزالة نقاط الضعف كتعزيز نقاط القكة، كىي األداء كبياف أكجو القكة 
 (.84: 5103عممية تشخيصية كعالجية في آف كاحد )أبك شيخة كآخركف، 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 
 
 

 األداء الوظيفي  :المحور األول 
 

 .مفيـك األداء لغو كأصطالحاَ  -
 .عناصر كمحددات االداء  -
 .العكامل المؤثرة في األداء -
 .مظاىر ضعف األداء -
 .معمـ المغة االنجميزية في فمسطيف  -
 .أدكار معمـ المغة االنجميزية -
 .تطكير األداء الميني لمعممي المغة االنجميزية -

  



 
 

4 
 

 الثاني الفصل

 األطار النظري 

 المحور األول

 األداء الوظيفي

 تمييد 
 كأداء أداءىا بمستكػ  المستمر رتقاءإلا عمى الحديثة التربكية المنظمات تعتمد الكثير مف

 . لألداء عالية  مستكيات كتحقيق األداء رفعل بلالس سعى بكلكت فييا، العامميف
 قبل المنظريف مف كبيًرا اىتماًما نالت التي المكضكعات مف األداء مكضكع يعد
 ،بالمنظمات العمل لتحقيق أىداؼ الكحيدة الكسيمة يعد أنو إذ ، اإلدارية المجاالت في كالدارسيف

 أداء مكضكع يعطكف  اإلدارية مستكياتيـ بمختمف اإلدارييف غالبية المسئكليف أف نجد ىنا كمف
 انعكاس لألداء إال ىك ما إدارتيـ أداء ألف انظرً  القصكػ، األىمية فيو المؤثرة العامميف كالعكامل

اإلدارة ، حيث إف أؼ مؤسسة تقكـ عمى  عف العامميف مدػ رضا يعكس كالذؼ داخميا الفردؼ
أداء جميع ما فييا مف عامميف عمى مختمف المستكيات لكاجباتيـ المنكطة بيـ ، كتأديتيا بشكل 

 (04:  5104، مرتجى)يحقق مردكد كنتيجة تسعى إلييا المؤسسة 
 حقيقة عمى التعرؼ محاكلة عمى كالتطبيق البحث في التركيز فإنو يجب ىنا كمف

 ،تصحيحو إلى كالسعيل، الخم معرفة يمكف حتى فيو كتؤثر تحدده التي كمعرفة العكامل األداء،
 .المطمكبة األداء مستكيات تحقيق عمى يساعد مما قد

األداء  مفيـكمف التفصيل  بشيء  الدراسة مف الجزء ىذا في الباحث تناكؿ ذلؾ ضكء فيك 
 لقياسو، المتبعة الطرؽ  أىـ إبراز إلى باإلضافة كمعدالتو ،كمحدداتو، عناصره، كتحديد الكظيفي،

 :التالي النحك عمى كذلؾ
 
 
 



 
 

11 
 

 األداء الوظيفي لممعمم أواًل : مفيوم
 المعنى المغوي لألداء :
قاـ بو كأدػ الديف : قضاه ، كأدػ الصالة: ( الشيء: ػ)أد ( كيعنيلفع مشتق مف الفعل )أدػ

( لألمر ك)تآدػ ،(: )أكصمو إليوو الشيءدػ إليكأ ،كأدػ الشيادة :أدلى بيا قاـ بيا في كقتيا،
 .(21: 0685، أخذ أداتو كاستعد لو )المعجـ الكسيط

 المعنى االصطالحي لألداء 
 التي تستخدـ المتعددة التدابير مجمكعة بأنو : األداء فعرؼ (2003) كآخركف  الخطيبعرؼ 
 (.03: 5114، كآخركف  الخطيب (معينة أىداؼ لتحقيق
 المعمـ المرتبطة بأداء التعميمية اتءالكفا مف مجمكعة :أنو عمى (2004) الفتالكؼ  كأكدت
 تحقيق ضماف أجل  مف الدرس تنفيذ قبل المعمـ يتخذىا التي كالتدريس التخطيط عمى كالقدرة

 (.074:5113)الفتالكؼ،  األىداؼ
كما يشير األداء إلى مجمكعة مف السمككيات اإلدارية المعبرة عف قياـ المكظف بعممو، كتتضمف 
جكدة األداء ، كحسف التنفيذ ، كالخبرة الفنية المطمكبة في الكظيفة، فضاًل عف االتصاؿ كالتفاعل 

ي نحك االستجابة ليا ظـ عممو، كالسعمع بقية أعضاء المؤسسة كااللتزاـ بالمكائح اإلدارية التي تن
 .      (117: 5100)الصرايرة،  بكل حرص

( عمى أنو األداء اإلنساني ألؼ مكظف، كىك في الكاقع محصمة لدافعية 5101كيعرفو شاىيف)
عمى العمل، كدافعية المكظف لمعمل ىي نتاج التجاىاتو في مكقف معيف  وذلؾ المكظف كقدرت

 .(1: 5101عارفو كمياراتو )شاىيف، كقدرتو ىي نتيجة تفاعل م

 التي كاألخالقية كالفنية اإلدارية كالميارات العممية بالكفايات مرتبط المعمـ أداء فيرػ الباحث أ
 رسالة لتحقيق كالتطبيقية التعميمية التعممية العممية لمممارسة يمتمكيا أف عمى المعمـ ينبغي
دارة لمدركس، الكفايات التخطيط ىذه كمف التعميـ  كاالنضباط ، الطمبة أداء كتقكيـ ، الصف كا 

 .الكظيفي
 ثانيًا :عناصر االداء الوظيفي:

أك كغيره مف المصطمحات األخرػ التي تقكـ عمى مجمكعة مف العناصر  ألداء الكظيفيا"
ألىميتو في  بدكنيا ال يمكف التحدث عف كجكد أداء فعَّاؿ، كذلؾ يعكد التي ساسيةاألمككنات ال
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أداء العامميف في المؤسسات، كقد اتجو الباحثكف لمتعرؼ إلى عناصر، أك قياس كتحديد مستكػ 
مككنات األداء مف أجل الخركج بمزيد مف المساىمات لدعـ كتنمية فاعمية األداء الكظيفي 

 .(7 2010 :كالعجمة، بحر، ("لمعامميف

 ىذه العناصر عمى النحو التالي  وقد أشار بعض التربويين إلى

 كىي ،ف معمكمات كميارات كاتجاىات كقيـكىي تعني ما لدػ المكظف م :كفايات الموظف -1
 .تمثل خصائصو األساسية التي تنتج  أداءاً فعااًل  يقكـ بو ذلؾ المكظف

كتشمل المياـ كالمسؤكليات كاألدكار كالميارات كالخبرات التي  :متطمبات العمل الوظيفية – 2
 .أك كظيفة مف الكظائفيتطمبيا عمل مف األعماؿ 

 كتتضمف العكامل الداخمية التي تؤثر في األداء الفعَّاؿ كىي التنظيـ كىيكمو :بيئة التنظيم -3
العكامل  :كالعكامل الخارجية مثل ،ستراتيجي، كاإلجراءات المستخدمةكأىدافو كمكارده كمركزه اال

 .القانكنيةاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالحضارية كالسياسية ك 

دد ىذا يتطمب تحديد مستكػ أداء الفرد بمعرفة العكامل التي تح :محددات ومعايير األداء -4
كنظرًا لتعدد ىذه العكامل، كصعكبة معرفة درجة تأثير كل منيا عمى ، المستكػ، كالتفاعل بينيا

يف يكاجيكف عدة األداء، كاختالؼ نتائج الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع، فإف الباحث
 .(2003:61درة،( صعكبات في تحديد العكامل المؤثرة عمى األداء كمدػ التفاعل بينيا

 أىـ ىذه العناصر كىي: (5112)كحدد عكاشة

كالخمقية  ،كالمينية ،كالميارات الفنية ،ت الكظيفة: كتشمل المعارؼ العامةالمعرفة بمتطمبا-0
 العامة عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا .

يمتمكو مف رغبة  يدركو الفرد عف عممو الذؼ يقكـ بو كما نكعية العمل: كتتمثل في ما-5
 كميارات كبراعة عمى التنظيـ كتنفيذ العمل دكف الكقكع في األخطاء.

في الظركؼ العادية  هكمية العمل المنجز: أؼ مقدار العمل الذؼ يستطيع المكظف انجاز -4
 لمعمل ، كمقدار سرعة ىذا االنجاز.
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لية ك ظف عمى تحمل مسؤ المثابرة كالكثكؽ: كتشمل الجدية كالتفاني في العمل كقدرة المك -3
رشاد كالتكجيو مف محددة ، كمدػ حاجة ىذا المكظف لإلعماؿ في اكقاتيا الاأل العمل كانجاز

 .(34: 2200قبل المشرفيف)عكاشة،

 :محددات األداءثالثًا : 

 :تتمثل فيما يميإف محددات األداء ترتكز عمى ثالثة متغيرات 

 .كىك يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل، كمدػ دافعيتو لألداء :.الجيد المبذول في العمل1

 ىي القدرات الفردية، كالخبرات السابقة، كالتي يتكقف الجيد :.القدرات والخصائص الفردية2

 .المبذكؿ عمييا

في سمكؾ الفرد الشخصي أثناء األداء لتصكراتو،  تتمثلالوظيفي: .إدراك الفرد لدوره 3
 (.20032:)الحربي، كانطباعاتو عف الكيفية التي يمارسيا في المؤسسة

كبذلؾ يشير الجيد الناتج مف حصكؿ الفرد عمى حكافز تدعـ الطاقة الجسمانية كالعقمية التي 
 القدرات فيي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الكظيفة، كال يبذليا الفرد ألداء ميمتو ، أما

القدرات عبر فترة زمنية قصيرة، كيشير إدراؾ الدكر أك الميمة إلى االتجاىات  هتتغير كتتقمب ىذ
التي يعتقد الفرد أنو مف الضركرؼ تكجيو جيكده في العمل مف خاللو، كتقكـ األنشطة كالسمكؾ 

 .(2001،210ا في أداء ميامو، بتعريف إدراؾ الدكر )دمحمىميتيأالذؼ يعتقد الفرد ب

  المعمم أداء في المؤثرة العوامل رابعًا : 

 التي يحتميا األىمية مف نابع المعمـ تقكيـ أداء بمكضكع الًتربكية  كالبحكث الدراسات اىتماـ إف
 تؤثر التي بالعكاملاالىتماـ  عف النظر يصرؼ الأ يجب ىذا لكف، التعميمية العممية في أداؤه
 : العكامل كمف ىذه المعمـ، أداء في

  .الدراسية التغيرات في المناىج1.

 .االجتماعية المؤسسة كمتطمبات المجتمع تكقعات2.

 (.40: 5104)الكمثـ،  .التقني كالتقدـ المعرفي التطكر3.
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ألنيا حقيقة العكامل قد تؤخذ كأعذار إال أنيا يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار  بعضكىناؾ 
 مكجكدة بالفعل كأىـ ىذه العكامل البيئية ىي:

 -التعميـ -الدكريات -درجة الحرارة -ترتيب اآلالت -الضكضاء -اإلضاءة -)الظركؼ المادية
ه تجاالتدريب( كل ىذه العكامل تؤثر في الجيد كالقدرات كاال -التصميـ التنظيمي -السياسات
م ؤثر في األداء الكظيفيتكبالتالي                        ثيرًا ايجابيًا أا أف يككف تأثيرًا سمبيًا أك تكا 

 .(211: 2001، دمحم)

 كذلؾ ،لة عف التقكيـؤك االعتبار مف الجية المس بعيف العكامل يذهب خذاأل ضركرة الباحث يرػ ك 
 اإلعداد برامج طريق عف معيا لمتكاـؤ المعمـ مساعدة العمل عمى ثـ كمف تحديدىا يتـ لكي

 . الخدمة أثناء كالتدريب

 :مظاىر ضعف األداء :خامساً 

 .اإلنتاجية الضعيفة، كغير الجيدة في مكاصفاتيا، كعدـ إنياء األعماؿ في الكقت المحدد 1-

 .الصداـ المستمر بيف اإلدارة كالمعمميف، كخاصة الجدد 2-

 حالة الالمباالة لدػعدـ االنسجاـ مع ثقافة المدرسة السائدة، كفقداف الحافزية، كازدياد  3-
 .المعمميف

 .ضعف في المعرفة كالميارات، كفقداف ركح المخاطرة، كالتأخير في اتخاذ القرارات 4-

 (. 68 2009 :عدـ كجكد الرغبة في النمك كالتطكر الكظيفي )رمضاف، 5-

 معمم المغة اإلنجميزية في فمسطين :سادساً 

صصات زية نادرًا نكعًا ما مقارنًة مع التخيفي المغة اإلنجم المجاؿ التربكؼ يعد البحث عف       
عتبارات كثيرة منيا ثقافية كسياسية، فالمغة اإلنجميزية في العيد األخرػ، كترجع ىذه الندرة ال

ليا مكانة مرمكقة بجانب المغات األخرػ مثل المغة العربية كالمغة التركية كالمغة  لـ يكفالعثماني 
كجيت العناية لمغة الفرنسية  كقدأف الدكلة العثمانية أخذت بنظاـ التعميـ الفرنسي، كما  الفرنسية،

 ةكبذلؾ احتمت المغة الفرنسية المكان باعتبارىا لغة إلزامية تدرس في جميع المدارس الرشيدية،
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 ،5102، التربكؼ  لمتخطيط العامة اإلدارة، كالتعميـ التربية كزارة)بعد المغة التركية. ةالثاني
 (.5ص

 الرشيدية: المدرسة

في عيد السمطاف عبد الحميد* الثاني. كسميت بيذا االسـ نسبة إلى أحمد  0611أسست عاـ 
رشيد بؾ متصرؼ القدس. كقد تطكرت ىذه المدرسة في الحرب العالمية األكلى فأصبحت 

السمطانية مدرسة ثانكية كاممة مف اثني عشر صفا. كيعرؼ ىذا النكع مف المدارس بالمدارس 
كخالؿ عيد االنتداب أخذت المدرسة الرشيدية تنمك كتتطكر حتى غدت ( ، )المكتب السمطاني

مف أحسف المدارس الحككمية في فمسطيف. ككانت أكلية كفييا قسـ ثانكؼ. ثـ زاد التعميـ فييا 
عف الثانكؼ بسنتيف آخرييف فصارت تؤىل خريجيا الحاصميف عف شيادة الثانكية العامة 

ككانت السنتاف الدراسيتاف  .متربككليشف( لدراسة الطب كاليندسة بدراسة مكاد خاصة تحضيرية)ال
في المدرسة تعادالف السنة االعدادية في كميتي الطب كاليندسة. كقد بمغ عدد طالب المدرسة 

طالبًا يدرسكف في الصفكؼ  51طالب منيـ  401 المدرسي  0632/0631الرشيدية عاـ 
 .)مكقع: المكسكعة الفمسطينية،. ة لمطب كاليندسةالعميا التحضيري

http://www.palestinapedia.net :ـ.5/8/5102تاريخ الزيارة 

لو  اً خاصاحتل تعميـ المغة اإلنجميزية مكانًا  البريطاني االنتدابكمع كقكع فمسطيف تحت      
المغة العربية المغة الرسمية في البالد  االنتدابحككمة  كقد جعمتبيف تدريس المناىج األخرػ، 

مف الصف الرابع مف المرحمة بدايًة بداًل مف المغة التركية، كأدخمت المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية 
أيضًا التكسع في تعميـ  االنتدابالمدارس الحككمية في المدف، كقد حاكلت حككمة ب االبتدائية

ألخرػ، حيث أف المغة اإلنجميزية كانت تدرس في المغة اإلنجميزية في المرحمة التعميمية ا
)كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط  ( حصص أسبكعيًا لكل صف7الصفكؼ بكاقع )

 . (5، ص5102التربكؼ، 

كمع تكلي اإلدارة المصرية إدارة قطاع غزة تقاسمت ىي كككالة الغكث مسؤكلية التعميـ في      
، نجميزية إلى جانب المغة العربيةممحكظ في تدريس المغة اإل اىتماـقطاع غزة كقد كاف ىناؾ 

، كفي المرحمة الثانكية أسبكعياً حصص  (8) حيث كانت تدرس في المرحمة اإلعدادية بكاقع
 :العممي كاألدبي كمغة أجنبية أكلى كما ىك مكضح في الجدكؿ التاليبفرعييا 
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 (5-0) رقـ جدكؿ

عدد حصص المغة االنجميزية في المرحمة الثانكية بفرعييا العممي كاألدبي في عيد اإلدارة 
 (0618-0637) المصرية

 الصف المرحمة الثانكية
 الثالث الثاني األكؿ

عدد حصص المغة 
 االنجميزية

 عممي أدبي عممي أدبي 1
8 1 8 2 

 (5102،المصدر: كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط التربكؼ )

تأثرت النكاحي التعميمية كثيرًا  ةالفمسطينياإلسرائيمي لباقي األراضي  االحتالؿكفي فترة 
بالممارسات اإلسرائيمية التي كانت تسعى إلى تجييل الشعب الفمسطيني، كلقد انعكس ذلؾ عمى 

ما انعكس عمى تدريس المكاد األخرػ، كلكف ىذه الممارسات لـ تفت كتدريس المغة اإلنجميزية 
مؤسساتو التعميمية كالكطنية في عضد الشعب الفمسطيني، فمقد تكلى الشعب الفمسطيني إنشاء 

بنفسو رغـ أنف االحتالؿ، كمف ىذه المؤسسات التي تعنى بتدريس المغة اإلنجميزية، الجامعات 
الجامعة االسالمية بغزة، جامعة بيرزيت، كجامعة النجاح جامعة األزىر بغزة ك  -ةالفمسطيني

أخدت تخرج العديد مف طمبة الكطنية، كجامعة بيت لحـ، كغيرىا مف الجامعات الفمسطينية التي 
المغة اإلنجميزية، كتمد بيـ المدارس الفمسطينية كالمدارس في الدكؿ العربية، كخير مثاؿ عمى 

ا تنكير الشعب معمى عاتقي تاأخذ متافاإلسالمية ال األزىر كالجامعة جامعة :ىذه المؤسسات
يث أخذ القائمكف عمى ىذا حاالنجميزية الفمسطيني في شتى المجاالت، كمنيا إنشاء قسـ المغة 

( 0673-0674) في العاـ الدراسي اآلدابالقسـ مسؤكلية تدريس المغة اإلنجميزية في كمية 
مداد المجتمع الفمسطيني بما يمـز مف متخصصيف في المغة اإلنجميزية، كقد أشارت منشكرات  كا 

سـ المغة أف متطمبات تخصص ق 0673-0674 المؤرخة لمعاـ الدراسي الجامعة االسالمية
)كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط  ( ساعة معتمدة37يتككف مف) كآدابيا ةاإلنجميزي
 .(4، ص5102التربكؼ، 
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ـ( كاف مف أبجديات عمميا الكطني ىك  0663كمع قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ )     
، ثقافي كالتاريخي لمشعب الفمسطينيالكجكد منياج فمسطيني في المغة اإلنجميزية يعزز الكجكد 

كزارة التربية  حيث قررت ،ػ منيا الطمبة عمى الثقافات األخر  كيعمل عمى كجكد نافذة يطل
اإلنجميزية يبدأ مف الصف األكؿ األساسي، كذلؾ لما ليذه  أف تدريس المغةـ 0667 عاـ كالتعميـ

، كتسييل الفمسطينييف عمى العالـ الخارجي المغة مف أىمية في تسييل كاقع االنفتاح لمطمبة
التعامل مع الحاسكب منذ الصغر، كخاصة في ثكرة المعمكمات العممية المتزايدة في العصر 

لذا تـ إعداد منياج المغة اإلنجميزية عمى أيدؼ خبراء فمسطينييف، كقد تـ الشركع في  ؛الحالي
( حصص 4االبتدائي بكاقع )( لمصف األكؿ 5110 – 5111تدريسو في العاـ الدراسي)

-5102حتى كصل عاـ  ، كتطكرأسبكعيًا، ثـ استمر العمل عمى ذلؾ في الصفكؼ األخرػ 
 :يالتال إلى الشكل 5101

 (5-5) رقـ جدكؿ                                        

اـ لمع عدد حصص المغة االنجميزية في المنياج الفمسطيني الجديد لجميع المراحل التعميمية
 ـ5101-ـ 5102الدراسي 

المرحمة  المرحمة
األساسية 
 الدنيا

المرحمة 
األساسية 
 العميا

 المرحمة الثانكية

مف أكؿ  الصف
ابتدائي 
حتى رابع 
 ابتدائي

 

مف الصف 
الخامس 
 حتى عاشر

 الثاني عشر الحادؼ عشر

عمـك  عممي
 إنسانية

عمـك  عممي شرعي
 إنسانية

 شرعي

 4 2 2 4 2 2 3 4 حصصال

 (4، ص5102، المصدر: كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط التربكؼ )

ىتمت اإلدارة العامة لمتدريب ا كتزامنًا مع إعداد المنياج الفمسطيني الجديد في المغة اإلنجميزية 
 التدريبية كاإلشراؼ التربكؼ بتأىيل كا عداد مشرفي المغة اإلنجميزية كامدادىـ بكل االحتياجات

كقد كاف ىناؾ العديد مف الدكرات التدريبية التي  ،التي تساعدىـ عمى تطكير أدائيـ اإلشرافي



 
 

11 
 

تمقاىا المشرفكف التربكيكف في المغة اإلنجميزية مف دكرات تخصصية كما ىك مكضح في الجدكؿ 
                                   التالي:

 (5-4دكؿ )ج                                          

 الدكرات التخصصية التي يتمقاىا مشرفي كمعممي المغة االنجميزية

 دكرات لمعممي المغة االنجميزية ـ دكرات لمشرفي المغة االنجميزية ـ

 االطالع عمى الكتب المدرسية 0 تصكيب الخطأ 0

 تدريس ميارات المغة االنجميزية 5 اإلدارة الصفية 5

 الصفيةاإلدارة  4 تنظيـ الفصل 4

 االختبار 3 أساليب التدريس 3

 عمـ األصكات 2 االختبار كالتقكيـ 2

 المعمـ الجديد 1 عمـ األصكات 1

 (3، ص5102، المصدر: كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط التربكؼ )

كال شؾ أف ىذه الدكرات قد ساىمت في بناء الكفايات المينية لكل مف المعمميف كالمشرفيف في  
 مجاؿ المغة االنجميزية.

عممية  ييلعمى تس كلقد سعت كزارة التربية كالتعميـ إلى تييئة األجكاء الالزمة التي تساعد     
، فبالنسبة لمعمـ المغة غزة محافظات تدريس المغة اإلنجميزية في المدارس الحككمية في

كمقابمة يعقدىا مشرفك  يفظإلنجميزية عمى أساس اختبار تك ختيار معممي المغة اااإلنجميزية يتـ 
المغة اإلنجميزية  المغة اإلنجميزية في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية سنكيًا، كقد بمغ عدد معممي

معممًة في  (0073)ك( معممًا 627( معممًا كمعممًة )5035( )5101-5102)لمعاـ الدراسي
 محافظات غزة مكزعيف في الجدكؿ التالي:
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 (5-3ؿ)جدك                                             

في محافظات غزة لمعاـ الدراسي  المديريةتكزيع عدد معممي كمعممات المغة االنجميزية حسب 
 ـ5101/ـ5102

غرب  الجنس
 غزة 

شماؿ 
 غزة

شرؽ 
 غزة

شرؽ 
 خانيكنس

 المجمكع الكسطى خانيكنس رفح

 0073 042 012 68 68 552 571 546 أنثى
 627 001 012 65 72 063 087 077 ذكر

 5035 520 501 076 075 306 313 358 المجمكع
 (5102، المصدر: كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط التربكؼ )

كبعد تعييف أفضل المتقدميف مف المعمميف، كخالؿ العاـ الدراسي يتـ إلحاقيـ  كالجدير بالذكر   
س تدريس المغة اإلنجميزية اتـ فييا تييئة المعمـ الجديد عمى أسيبدكرات تدريبية متقدمة، كالتي 
دمككية، ك مف كيفية صياغة األىداؼ الس غة اإلنجميزية التخطيط لمدرس، فمعمـ المة الصف، ك ار ا 

لجميع السياسات في تطبيق منياج المغة اإلنجميزية، كىك مف يتحمل  األساس ىك المترجـ
العبء األكبر في دكرة تدريس المغة اإلنجميزية في مدارسنا، حيث يشكل نصيبو مف الحصص 

حصة  (58) عمى حسب المرحمة التعميمية، فمثاًل نصيبو مف الحصص في المرحمة الدنيا
( حصة 55الثانكية ) حصة أسبكعيًا، كفي المرحمة (52العميا)أسبكعيًا، كفي المرحمة األساسية 

 أسبكعيًا.

في المدارس الحككمية عمى مرحمتيف، مرحمة  ةكيتـ تقكيـ أداء معممي المغة اإلنجميزي      
الزيارة الصفية، حيث يقكـ مشرؼ المغة اإلنجميزية بكتابة تقرير عف ىذه الزيارة في نمكذج معد 

كذج مف معمكمات عامة عف المعمـ المزار، كالحصة الدراسية، كاألمكر لذلؾ كيككف ىذا النم
ي تحتاج لتطكير في أداء المعمـ، اإليجابية التي قاـ بيا المعمـ أثناء الحصة، كأىـ األمكر الت

تكصيات المشرؼ إلى مدير المدرسة، كالنمكذج الثاني تقرير سنكؼ عف أداء حيث يتـ تقديـ 
بتعبئة ىذا التقرير في نياية العاـ الدراسي كيتناكؿ فيو معمكمات  المعمـ، حيث يقكـ المشرؼ

عامة عف المعمـ، ككيفية إدارة الصف كأىـ األنشطة الصفية كالالصفية التي قاـ بيا خالؿ العاـ 
 .(3، ص5102)كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتخطيط التربكؼ،  الدراسي
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 االنجميزية:أدوار معمم المغة سابعًا: 

 لممعمـ ادكار عده كىي:  

 المعمم كناقل لممعمومات: -1

لنقل المعمكمات إلى طمبتو، باعتباره الشخص الذؼ يكجو كيقّكـ عممية  اً ميم اً يعد المعمـ كسيط
نشاء المؤسسات  تماـ بالعممية التعميميةالتعمـ. كال شؾ أف مف أىـ العكامل الكامنة كراء االى كا 

الكاقع اىتماـ المجتمع بنقل معارفو كقيمو إلى الجيل الجديد؛ ليذا كاف المعمـ مف التربكية ىك في 
كؿ عف نقل تراثو مف المعارؼ كالقيـ، ؤ العاـ؛ ألنو ممثل المجتمع كالمس أىـ أسس ىذا االىتماـ

كما أف أعضاء مجتمع الكبار يتكحدكف بالمعمـ أسرع مف تكحدىـ بالطالب ألف المعمـ ىك أكاًل 
شيء عضك راشد في المجتمع يدرؾ أىداؼ التربية إدراكًا أشمل كأعمق مف إدراؾ  كقبل كل

 الطمبة ليا. 

 المعمم كموجو ومرشد: -2

كظيفة المعمـ ال تقتصر عمى دكره في نقل المعارؼ كالمعمكمات إلى طمبتو، بل تتعداىا إلى ما 
كجو النشاط األخرػ يتعدػ نشاط التدريس إلى كثير مف أ ىك أعظـ، فعمل المعمـ كمدرس كمرب  

كالتكجيو التربكؼ كالنفسي كاالجتماعي كالديني كالميني، كتكجيو اآلباء إلى ما فيو خير تعميـ 
أبنائيـ كتربيتيـ، فالتكجيو بأنكاعو المختمفة داخل في صميـ عمل المعمـ كمما يساعد عميو 

يـ كعاداتيـ معايشة المعمـ لطمبتو، ككجكده في كضع يمكنو مف مالحظة سمككيـ كتصرفات
كأعراض انحرافاتيـ كمظاىر القكة كالضعف في شخصياتيـ، كجكانب النجاح أك الفشل في 

 دراستيـ كعالقاتيـ مع زمالئيـ، كفي مكاجيتيـ لمشكالت الحياة.

 المعمم كعضو في المجتمع: -3

كليات متعددة، مف ؤ يعمل عمى بنائو كتطكيره يتحمل مسالمعمـ كعضك في المجتمع ينتمي إليو ك 
حيث إف المجتمع ينتظر منو أف يقكـ بدكره كيؤدؼ كاجبو تجاه أبناء شعبو كأمتو حيث إنو يسيـ 
في حركة التحكؿ كالتغيير االجتماعي المرغكب في مجتمعو، كفي حل المشكالت التي تكاجو 
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ي، عميو نحكىما أيضًا كاجبات مجتمعو، كما إنو باعتباره فردًا في أمة كفي مجتمع عالمي إنسان
 كليات كثيرة. ؤ كمس

 المعمم عضو في ىيئة التدريس بمدرستو: -4

ال نستطيع أف نفصل بيف المعمـ كزمالئو مف أعضاء الييئة التدريسية، حيث إف العممية 
 التعميمية تحتاج إلى جيكد الجميع، كالعمل مف خالؿ الجماعة.

ك النفسي كاالجتماعي كلياتيا اإلدارية، كفي تييئة الجؤ ـ في مدرستو يسيـ في أعماليا كمسفالمعم
المالئـ داخل المدرسة، كفي بناء عالقات اجتماعية، قائمة عمى أساس االحتراـ كالتقدير كالثقة 
المتبادلة، كالصراحة كاحتراـ حرية الفرد، كفي اإلشراؼ عمى النشاط المدرسي، كفي مكاجية 

األساليب التعميمية المشكالت التي تكاجييا المدرسة كحميا، كفي تطكير العممية التربكية ك 
 كاإلدارية في مدرستو. 

 المعمم كنموذج يتعمم منو التالميذ: -5

الفرد في تربيتو البد لو مف قدكة كأسكة يتمثميا كيقتفي أثرىا، فتعينو عمى أف يككف خيرًا، كقد 
اتجاىاتو تيدمو إذا كانت شريرة؛ لذلؾ فالمعمـ مطالب بأف يككف مثااًل كنمكذجًا طيبًا لتالميذه في 

كسمككياتو، كأف يككف كاعيًا بدرجة كافية بأىمية ىذا األمر بالنسبة لو كلطمبتو بحيث يشعر 
ىؤالء بأنو يسمؾ بشكل تمقائي دف تمثيل أك افتعاؿ، كىنا يككف لممعمـ تأثير في طمبتو، بحيث 

ت كالقيـ يصبحكف أكثر قابمية كاستعدادًا لتعمـ ىذه السمككيات كاكتساب الكثير مف االتجاىا
 . (20-38: 5110)اليندؼ،  المرغكب فييا

ما سبق أف ىذه االأدكار ىي تمؾ الكظائف المتمثمة بالتربية كالتي ف خالؿ يالحع الباحث م
كذلؾ مف خالؿ تطبيق ىذه االدكار  تتمثل في نقل التراث كتنقيتو مف الشكائب كمف ثـ تعزيزه

 .عف طريق المعمـ بصفتو معمـ كعضك في مجتمعو 
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 :اإلنجميزية المغة لمعممي الميني األداء تطويرثامنًا: 

 تطكير المقررات ضركرة إلى األخيرة السنكات خالؿ المجتمع الحتياجات السريع التطكر أدػ
 المباني - كالتجييزات كاألدكات اإلنجميزية، المغة معممي كا عداد التدريس كأساليب الدراسية
 .كغيرىا المدرسية

التعميمية،  العممية لعناصر مستمراً  تطكيراً  تستمـز دائماً  كالمتزايدة المتغيرة، المجتمع فاحتياجات
عمى  المختمفة أدكارىـ ألداء اإلنجميزية المغة معممي كمسؤكليات مياـ تغير عميو يترتب مما

عدد  إطار في مينتيـ في اإلنجميزية المغة معممك كيعمل .لممنيج كالتنفيذؼ التخطيطي المستكػ 
عمى  تؤثر التي العكامل كانت كلما المينة، تمؾ في أدائيـ مستكػ  عمى تؤثر التي العكامل مف

أيضًا)عبد  التغير دائمة أدكارىـ فإف كتطكرىا، المجتمعات حركة بسبب التغير دائمة أدائيـ
 (.565-5111:564السالـ، 

التطكير الشامل، كىذا يقكد إلى فتطكير األداء الميني لمعممي المغة اإلنجميزية يعد أساسًا لعممية 
االعتراؼ بأف معمـ المغة اإلنجميزية يجب أف يككف ىك المحكر الذؼ ترتكز عميو كل الجيكد في 
ىذا المجاؿ، حيث ال يككف ىناؾ تعميـ جيد إال بتكفير المعمـ الجيد. كمع حركة التقدـ السريع 

في ميداف التكنكلكجيا، تزداد الحاجة إلى جدًا في شتي فركع العمـ كالمعرفة، كمع القفزات اليائمة 
ىذا التقدـ السريع، كأصبح مف الضركرؼ  ةتأىيل معممي المغة اإلنجميزية لكي يستطيعكا مكاكب

العمل عمى تكفير كل ما مف شأنو أف يسيل لممعمميف زيادة تحصيميـ المعرفي كتنمية مياراتيـ 
 .(45 :5115ر، مما يؤدؼ بدكره إلى تحسيف أدائيـ التعميمي)كاربنت

فالمعمـ الذؼ ال ينمك في مينتو كال يطكرىا يعد مثاًل سيئًا كعبئًا ثقياًل يعطي فكرة سيئة عف 
التدريس. بينما المعمـ الذؼ ينمك في مينتو كيتحسس المشكالت كالعقبات التي تعترضو كيحاكؿ 

كيعتبر  قدكة  دراستيا كالتغمب عمييا كيجرب أساليب جديدة، يعطي فكرة حسنة عف التدريس،
 .(015: 0675لغيره )عدس كآخركف،  صالحة

عندما يحدث فخر في النظاـ التربكؼ، أف كل عنصر يؤثر كيتأثر باآليالحع الباحث مما سبق 
تغير أك تطكر في الكتاب المدرسي البد كاف يحدث تغير كتطكير في أساليب التدريس مما 
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في النظاـ المعمميف ككذلؾ باقي العناصر  عدادا  ساليب ك يستكجب إحداث تغيرات نكعية في اال
 .التربكؼ 

 :اإلنجميزية المغة لمعممي الميني األداء تطوير ركائز -0

 يعتمد تطكير األداء الميني لمعممي المغة اإلنجميزية عمى مجمكعة مف المرتكزات أىميا

 ما يمي:

 المعرفة ميمة كأساسية ألنيا ال تصف الممارسة كمية..أ 
الحياتية  قفاصناعة قرارات كأحكاـ تقكـ عمى فيـ طبيعة المك قدره المعمميف عمى .ب 

 .المختمفة
 قدره المعمميف عمى تحديد الحل المالئـ، كما الصحيح كالخطأ في المكقف..ج 
 القدرة عمى إنتاج المعارؼ..د 
 المعرفة المتخصصة كالخبرة المتبصرة..ق 
  -01: 5113، القيـ الخمقية التي تمثل كسائل لتنمية المكقف الميني )عبد العزيز.ك 

48.) 
 فوائد تطوير األداء الميني لمعممي المغة اإلنجميزية والتي تتمثل فيما يمي: -2

 مساعدة معممي المغة اإلنجميزية في التعرؼ عمى طاقاتيـ الممكنة..أ 

التعرؼ عمى مجاالت كسبل التحسيف بيدؼ رفع مستكياتيـ المينية كاالرتقاء بركح  .ب 
 الفريق لدييـ كىك ما يدعـ تنمية المدرسة ككل.

 تقديـ التكجيو كاإلرشاد كالتدريب لممعمميف الذيف يعاني أداؤىـ مف بعض الصعكبات.  .ج 

مكف مف تخطيط األنشطة تقديـ المعمكمات المتصمة بتنمية المكارد البشرية لممدارس لمت .د 
 .(003:  5112المالئمة لتطكير األداء الميني لممعمميف )مصطفى، 

 ( مجمكعة أخرػ مف الفكائد كمنيا ما يمي:5114 كيضيف )الخطيب كآخركف،

مساعدة معممي المغة اإلنجميزية عمى مكاجية مشكالتيـ حيث يكاجو المعممكف .ق 
مشكالت شخصية، فيخطط  صعكبات، كمشكالت مينية باإلضافة إلى مجمكعة
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المشرؼ التربكؼ لدراسة ىذه المشكالت، كالتعرؼ إلى أسبابيا كتحميميا متعاكنًا مع 
 المعمميف لمبحث عف حمكؿ مناسبة ليا.

يشعر معممك المغة اإلنجميزية باألمف كذلؾ ألف اإلشراؼ التربكؼ مسئكؿ عف تكفير .ك 
ممكا. )الخطيب كآخركف، أفضل الظركؼ التي يستطيع مف خالليا المعممكف أف يع

5114 :516). 

أف معمـ المغة اإلنجميزية لو خصكصية تتعمق بتطكير أدائو الميني. فقد  يتضح مما سبق
في إحدػ المدارس  5117منذ  مف خالؿ عممو معمما لمادة المغة اإلنجميزيةالباحث كجد 

بسبب  ضعف مي المغة اإلنجميزية يعاني مفاألساسية في محافظات غزة أف أداء معم
التغيرات المتسارعة، في مجاالت الحياة كخاصة ميداف التربية، كبالتالي فالحاجة لتطكير 

كاإلنجازات الحديثة في  األداء الميني لمعممي المغة اإلنجميزية ضركرية لمتابعة المستجدات،
 في مساعدة المعمميف عمى مكاجية مشكالتيـ اليكمية.جدًا التربية، كىذا النمك ميـ 
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 المحور الثاني : االتجاىات المعاصرة لمتقويم 
 

صطالحاَ  -  التقكيـ لغة كا 
 الفرؽ بيف التقييـ كالتقكيـ -
 عالقة األداء بالتقكيـ -
 أىداؼ تقكيـ األداء  -
 مصادر تقكيـ فاعمية أداء المعمـ كاتجاىاتو -
 أنظمة تقكيـ األداء -
 نماذج التقكيـ الحديثة -
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 المحور الثاني

 التقويم المعاصرةاتجاىات 

 تمييد 

تقكيـ المعمـ أحد المجاالت الميمة لمتقكيـ التربكؼ، كتنبع ىذه األىمية مف أىمية  ديع
دكر المعمـ في العممية التربكية التعميمية، كالمعمـ يحتاج إلى تقكيـ مستمر لتحسيف مستكػ 
األداء لديو، كمف ىذا المنطمق صارت الحاجة ماسة إلى تقكيـ أداء المعمـ لتنمية جميع إمكاناتو 

 ير فرص كثيرة كميمة لمتعمـ المستمر لتحقيق التفكؽ كاالمتياز في أدائو.بتكف

ات القدر ك  الجسميةك  ناحية طبيعتيـ النفسية أف اختالؼ األفراد فيما بينيـ مفكما 
تقرير   فيدكر المدير ىنا يكمف ينعكس ذلؾ عمى  عممية التعميـ، سكؼ ات، كبالتالي اإلمكانك 

تباع أسمكب عممي اي العممية التعميمية، مما يتطمب مدػ قدرة المعمميف عمى تحقيق أىدافيـ ف
مبني عمى أسس معينة كقكاعد ثابتة ىك ما يطمق عميو "التقكيـ "،  فالتقكيـ عممية ميمة 
كضركرية ألؼ عمل أك جيد نتيجة اختالؼ األفراد أك عدـ تجانسيـ في جميع المجاالت التي 

يجب أف تككف عممية التقكيـ متكاصمة مما الشؾ فيو ، عمى تكيفيـ مع أنفسيـ كمع البيئةثر تؤ 
 كشاممة لكي تؤدؼ كظيفتيا عمى أكمل كجو في تحقيق األىداؼ التربكية المنشكدة.

كلذلؾ فإف أىمية التقكيـ تزداد يكمًا بعد يكـ في حياتنا العممية كالعممية، ككزارة التربية تريد أف 
عما إذا كانت برامجيا التعميمية ناجحة أـ ال ، كلذا فإف التقكيـ جزء أساس مف العممية  تتأكد

 .ية كالتعميـالتربكية، كىك الشغل الشاغل لمعامميف في الترب

ات مف القرف العشريف عندما بدأت يإف الثكرة في مجاؿ التقييـ بدأت عالميًا في عقد الثمانين
باستخداـ طرؽ جديدة في تقييـ أداء العامميف في مدارسيا عمى أمل أف الكاليات المتحدة تجربتيا 

يصبح التقكيـ أداة فاعمة في تنمية التدريس الجيد ، كالتعمـ الجيد، كمراقبة التحصيل الدراسي 
 (. 588:  5114لمطالب في األلفية الثالثة )الصراؼ، 

العصر ، كأضحى تطبيقو كيرػ الباحث أف استمرار التقكيـ أصبح سمة أساسية مف سمات 
كاستحداث آليات لتفعيمو ضركرة ال غنى عنيا في كل مناحي حياتنا تحقيقًا لمجكدة الشاممة ، 

 كمكاكبة لمتغيرات المعاصرة كالمستقبمية.
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 :ف التقويميتعر أواًل: 

 التقويم في المغة: -1

( في  155جاء مصطمح التقكيـ في القرآف الكريـ بمعنى التعديل كاالستقامة ) الشككاني ،د.ت: 
 (. 3التيف: ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِوسَانَ فِي أَحْسَهِ تَقْوِیمٍ  قكلو تعالى : 

كيقصد بالتقكيـ لغكًيا كما جاء فى قامكس لساف العرب " بياف قيمة الشيء" ، كما يعنى "تعديل 
( المتاع فيعنى ذلؾ أنو َثّمنو، كجعل لو قيمة ك  ـَ تصحيح ما اعكج" ، فإذا قاؿ شخص أنو) َقكَّ

ـَ ( الغصف فيعنى ذلؾ أنو عدلو، كصححو، كجعمو مستقيمًا ) ابف  معمكمة، ا قاؿ أنو ) َقكَّ كاذ 
 ، (ـ0661منظكر، 

لمشيء كالمعنى الثاني:  كيرػ الباحث أف التقكيـ لغًة يأتي بمعنييف: المعنى األكؿ: إعطاء قيمة
ا قمنا بدمج ىذيف المعنييف نجد أف التقكيـ إصدار أحكاـ كمية عمى الشيء  تعديل أك استقامة كاذ 

 أعكج منو. ثـ تعديل ما

 التربوي  لمتقويم االصطالحي المعنى -2
نما ترتبط بإصدار  - عممية مستمرة كشاممة كال تقف عند مجرد إعطاء درجة أك تقدير كا 

 .(65،5115) حبيب، :أىداؼ أك معايير محددة  عمى ضكء أحكاـ
عممية تحديد فعالية أداء المكظفيف المعتمدة في التدريس كالتعمـ أك تحديد كضع القيادة  -

 كاإلدارة، استنادًا إلى معايير محددة سمفًا، مف خالؿ المراقبة الدكرية كغيرىا مف الكثائق
(Murley  ،5101 :6). 

عممية منظمة لجمع كتحميل المعمكمات بغرض تحديد  درجة تحقيق األىداؼ التربكية  -
لمعالجة جكانب الضعف، كتكفير النمك السميـ المتكامل مف كذلؾ كاتخاذ القرارات بشأنيا 

ثرائيا.  (.41:5113، درابيع)الصمادؼ كالخالؿ إعادة تنظيـ البيئة التربكية كا 
بالتخطيط كبعد التنفيذ أيضًا فيي عممية تشخيصية، عممية متكاممة كمستمرة تبدأ  -

منسي، ؿ بالعمل إلى أفضل كجو أك كضع" )كعالجية، ككقائية، كنمائية لمكصك 
41:5115). 

الحكـ الكيفي الكصفي عمى الدرجة ممثاًل في التقدير النكعي لألداء، كىذا الحكـ يفيد   -
 .(52:5100)مجيد،  سب لوالدرجة أك اقتراح إجراء منافي اتخاذ قرار معيف بشأف 
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تحديد مدػ بمغناه مف نجاح في تحقيق األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا، بحيث أ ف   -
يككف ذلؾ عكنًا لنا في تحديد المشكالت، كتشخص األكضاع، كمعرفة العقبات 

مساعدتيا عمى ك  تحسيف كالتطكير لمعممية التعميميةكالمعكقات كيككف ذلؾ بقصد ال
 (.38:5110)عقل، تحقيق مجمل أىدافيا 

كيرػ الباحث أف التعريفات  السابقة اتفقت عمى أف التقكيـ التربكؼ عممية تتصف بالسمات 
 التالية :

 . نظامية تعاكنية شاممة.0

 . محددة يتـ كضعيا قبل إجراء عممية التقكيـ.5

 الضعف.. تطكيرية تعزز جكانب القكة كمعالجة جكانب 4

 . مستمرة في مراقبة األداء خالؿ فترة التقكيـ.3

 حكـ" عممية منظمة شاممة كمستمرة تيدؼ إلى إصدار  :التقكيـ التربكؼ بأنوكعرؼ الباحث 
عمى أداء المعمـ مف أجل تطكيره عف طريق تعزيز نقاط القكة لديو كعالج  جكانب الضعف في 

 .أدائو "

 ثانيًا: التقييم

التقدير: عممية تحديد أك إصدار حكـ عمى قيمة الشيء ، أؼ ينطكؼ عمى شق التقييـ أك 
تشخيصي فقط، كالتقييـ في المجاؿ التعميمي ىك العممية التي يمكف مف خالليا تقدير قيمة 
دار الحكـ عمى مدػ جكدة كفاعمية ىذا  مدخالت كعمميات كمخرجات أؼ نظاـ تعميمي كاص 

قصكر في أؼ عنصر مف عناصر النظاـ، كقد يتـ ذلؾ مف النظاـ، كتشخيص مكاطف القكة كال
 (. 03:  5118خالؿ عمميات قياس أك بدكنيا )الحريرؼ، 

 والتقويم التقييم بين الفرق : ثالثاً 

عالقة التقكيـ بالتقييـ: ىي عالقة الكل بالجزء، كالتقكيـ ال يعتمد عمى التقييـ  فحسب، بل اما 
يمجأ إلى استخداـ كسائل متعددة أخرػ، لكف ال يمكف االستغناء عف التقييـ في عممية التقكيـ، 
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طاء البيانات الرقمية، أك القيـ الرقمية  عنيا، ذلؾ ألف القياس يكفر فرصة جمع المعمكمات، كاع 
أما التقييـ فيك يكفر فرصة تقدير قيمة المخرجات كالمدخالت في النظاـ مما يفيد كثيرًا في 
عممية التقكيـ التي تعتمد عمى ما يتكفر ليا مف بيانات رقمية كتقديرية كمعمكمات كيفية لمكصكؿ 

مت عمييا عف طريقيا إلى إصدار الحكـ كاتخاذ القرارات التي مف شأنيا خدمة األىداؼ التي قا
(، كيخمط الكثير مف العامميف في ميداف التربية  52-53: 5117عممية التقكيـ) الحريرؼ ،

حيث ينظركف إلى ىذه ، Assessment كالتقييـ Evaluation كالتعميـ بيف مصطمحات التقكيـ
 المصطمحات عمى أنيا مترادفات، كل منيا يشير إلى اآلخر.

بيف التقكيـ مف ناحية كالتقييـ مف ناحية أخرػ، كالتي يكضحيا كذلؾ قد يعكد إلى العالقة الكثيقة 
 : التاليالشكل 
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 (: الفرؽ بيف التقكيـ كالتقييـ5-0الشكل )

 

 (.04: 5111جاني، )السي: المصدر 

( الفرؽ بيف التقكيـ كالتقييـ: إف التقييـ يعتبر تقدير قيمة 5-0يالحع مف الشكل السابق ) 
صدار الحكـ عمييا أؼ انيا بمثابو تشخيص لمكاقع بينما التقكيـ ىي عممية أشمل  األشياء كا 
فالتقييـ جزء التقكيـ فيي تحديد نقاط القكػ كنقاط الضعف كعالجيا كما يتضح دكر مدير 

كيتكامل مع دكر المعمـ كالمشرؼ، في تطكير مينة التعميـ كالرقي بيا، كالعمل عمى  المدرسة
فظي دكف تدخل محل كل ما يكاجو المعمـ مف مشكالت، كليس فقط إعطاء المالحظات كالتقييـ ال

 أك مساعدة.

 

 



 
 

31 
 

 :عالقة األداء بالتقويمثالثًا: 

 :تعريف األداء

إستراتيجية متكاممة تييئ نجاحًا مستمرًا مف خالؿ تحسيف ( بأنيا عممية 5115عرفيا مصطفى )
 ( 3: 5115أداء العامميف كتطكير فرص كنكعية إسياميـ فرادػ كضمف فرؽ عمل )مصطفى، 

 عناصر إدارة األداء:

 تتمثل عناصر األداء فيما يمي:

 . تخطيط األداء كيتضمف:0

 مطمكب، كتحميل المعايير.تحديد األىداؼ، كتحديد األداء الحالي، كتحديد األداء ال

 . تنظيـ األداء كيتضمف :5

 المسؤكليات كالمياـ، قنكات االتصاؿ، المكائح كالقكانيف.

 . تكجيو األداء كيتضمف:4

 تبسيط اإلجراءات، اإلرشاد، التغذية العكسية، تصحيح األخطاء، مالحظة التقدـ.

 . تقييـ األداء كيتضمف :3

المتكفرة، الميارات المستيدفة، العدالة كالرضا، بيانات اتخاذ القصكر في األداء، الميارات 
 المرتبط باألفراد، مراقبة كتكثيق األداء، مكافأة السمكؾ االيجابي كالتقدـ نحك األىداؼ. القرارات

، مكقع الحكار المتمدف، تاريخ )تيشكرؼ  المؤسسةالكصكؿ إلى تحسيف أداء األفراد ك 
 .(ـ5/8/5102الزيارة:

 تقويم أداء المعممين:تعريف 

العممية التربكية التطكيرية التي يتـ مف خالليا  يمكف تحديد مفيكـ تقكيـ أداء المعمميف عمى أنو:
تقييـ جميع األعماؿ التي يقكـ بيا المعمـ داخل غرفة الصف كخارجيا كليا تأثير عمى تيسير 
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اتماـ عممية التعميـ، بإعطائو قيمة رقمية ككصفية، كمف ثـ تع زيز الصفات اإليجابية، كتعديل ك 
 (. 22: 5116السمككيات السمبية، كالتغمب عمى المعكقات".)القميزؼ، 

بأنو الممارسات التنظيمية التي تيدؼ إلى تقييـ األفراد العامميف داخل  (5113كيعرفو الغريب)
يانات المدرسة مف خالؿ المشرفيف ألغراض كأىداؼ محددة كمتفق عمييا، كتستمـز ىذه جمع الب

الغريب كآخركف، ) عامميف في الكقت الحاضر كالماضيكمراجعتيا حكؿ سمككيات األفراد ال
5113: 551). 

عممية قياس مدػ تقدـ المعمـ في انجاز المياـ المككمة إليو، كفق  :( بأنو5117كيرػ الصغير)
 الصغير،) التي تشير إلى مستكػ أدائو متطمبات كظيفتو، في ضكء بعض المعايير أك المحكات

5117 :75). 

 :كمف خالؿ التعريفات السابقة يستخمص الباحث أف عممية تقكيـ أداء المعمـ عممية

 . مخططة كمنظمة كىادفة.0

. تعاكنية بيف المعمـ كالمدير يتـ عف طريقيا تحديد مجمكعة مف األىداؼ التي تكضع 5
 بالتكافق.

 كنقاط ،ىاة نقاط القكة في أدائو كتعزيز عرف. تطكيرية تيدؼ إلى تطكير أداء المعمـ مف خالؿ م4
اصالحيا.  الضعف ك 

 . شاممة لجميع عناصر المكقف التعميمي ال تقتصر عمى عمل المعمـ داخل الغرفة الصفية.3

األداء أحد عناصر إدارة األداء  ـرض السابق إلدارة األداء أف تقييكيرػ الباحث مف خالؿ الع
بدكف تقييـ األداء ال تستطيع المؤسسة التربكية التأكد مف  العمكد الفقرؼ ليا مف حيث إنو كيمثل

 .باألداء كمف ىنا يتضح عالقو التقكيـ أف الخطكات التي تسير بيا سميمة

كتقكيـ أداء المعمميف في ىذه الدراسة ىك مزيج مف نماذج التقكيـ العالمية الحديثة التي يتـ 
 الحديث عنيا بالتفصيل فيما بعد .

 



 
 

32 
 

 تقويم أداء المعممين: أىدافرابعًا: 

مما الشؾ فيو أنتحقيق األىداؼ التربكية يتطمب تقكيـ أداء المعمـ إلنعكاس ىذا األداء عمى 
 العممية التربكية حيث يكفر ىذا التقكيـ الكثير مف المعمكمات الالزمو لبناء كتطكير المعمـ.

يانات أك معمكمات ( أف عممية التقكيـ تتطمب في جكىرىا الحصكؿ عمى ب5114جاد )  ترػ ك 
عف أداء المعمـ، كمقارنتيا في ضكء معايير تتحدد عمييا مستكيات مقبكلة لألداء المرغكب فيو، 

 ثـ إصدار حكـ عمى نكعية األداء، كمستكاه تمييًدا التخاذ القرار المناسب.

مية كالقرارات التربكية في ىذا المجاؿ عديدة منيا التعميمية التي تتعمق بمختمف جكانب العم
شاده مينًيا، كمنيا إدارية تتعمق بالترقية، أك المكافأة  التعميمية، كمنيا اإلرشادية لتكجيو المعمـ كار 
عمى إنجاز، أك تطكير، أك لالختيار ضمف بعثات خارجية، كىذه القرارات ترتبط أساًسا بأىداؼ 

 تقكيـ أداء المعمـ كىي:

أحد مككنات العممية التعميمية، كذلؾ مف تحسيف نكعية التعميـ المقدـ لمطمبة باعتباره  .0
خالؿ تحديد نكعية التغيرات المطمكبة مف المعمـ إلمكانية التطكير، أك التحسيف 

 المدرسي سكاء كانت في طريقة التدريس أك بيئة التعميـ، أك في مصادر التعميـ.
عف تشخيص االحتياجات الفردية لممعمميف مف خالؿ تحديد جكانب القكة، كجكانب الض .5

في األداء المدرسي، كتكفير التغذية الراجعة لكيفية تكجيو الطمبة نحك التعميـ الفاعل، 
كىك ما يمكف اعتباره تقكيما مرحميًا، كغالبًا ما يتسـ بالكصف أكثر منو حكمًا، أك تقييمًا 

 لألداء المدرسي.
عو في تكفير معمكمات يمكف أف تؤدؼ إلى تعديل، أك تطكير مسئكليات المعمـ، أك كض .4

 أك إنياء خدمتو. أك الترقيو كظيفة أخرػ،
 .ة األداء المتميزتكفير معمكمات، أك بيانات تساىـ في مكافأ .3
تنمية ميارات، كمعمكمات المعمـ المينية إلمكاف مساىمتو بفاعمية في عمميات التطكير  .2

 ( .47: 5114المستقبمية أك التحديث المستمر لمنظكمة المنيج المدرسي ) جاد، 
 ( بعض األىداؼ األخرػ منيا:0663يف  زكيمف )كيض
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تقكيـ سياسات كمصادر اختيار العامميف، فإف تقكيـ العامميف يكضح بجالء ما إذا كانت  .1
اختيارىـ سميمة، أك ما إذا كانت الطرؽ التي تـ اختيارىـ كفقيا مناسبة،  مصادر

 التغيير. كبالتالي يمكف التعديل أك
بالكشف عف المكظفيف الذيف يمكف أف يتكلكا المناصب تخطيط المسار الكظيفي، كذلؾ  .8

 كظائف أعمى كبالتالي يتـ رسـ المسار الكظيفي ليـ. القيادية أك
رفع الركح المعنكية لمعامميف: فمف خالؿ التقكيـ يتـ تكريـ المتميزيف المنتجيف كيتـ  .7

ميف) زكيمف، دػ العامالبعض األمر الذؼ ُيشيع الركح المعنكية المرتفعة ل تطكير كفاءة
0663 :076). 

 كقد أكصى المؤتمر األكؿ إلعداد المعمميف بجامعة أـ القرػ بأف ييدؼ تقكيـ المعمـ إلى:

 مساعدة المعمـ عمى النمك المتكامل خاصة في النكاحي العممية كالمينية كالذاتية. .0
يية التعرؼ الى جكانب القصكر في أداء المعمـ مف النكاحي العممية كالمينية كالتكجي .5

 كمعاكنتو الستكماليا.
تحديد مدػ إسياـ المعمـ في تحقيق رسالة المدرسة في ضكء أىداؼ التربية في المممكة  .4

 يتعمق بالتنشئة اإلسالمية. كبخاصة ما
تحسيف كتطكير برامج المعاىد  اتكفير المعمكمات الدقيقة التي يمكف عمى ضكئي .3

 كالكميات التي تعتني بإعداد المعمميف.
الخدمة  بنتائج التقكيـ لمعاكنة الجيات المختصة بتدريب المعمميف أثناء االستعانة .2

 كتحسيف لبرامجيا.
االستعانة بنتائج التقكيـ في اتخاذ القرارات المتعمقة بالحياة الكظيفية لممعمـ كتكفير  .1

 (.560:0662الحكافز المعنكية كالمادية المالئمة ) الزىراني، 
يستخمص الباحث أف اىداؼ التقكيـ تتمثل فير تقكيـ سياسات كمصادر إختيار المعمـ 
كفي تحسيف نكعيو التعميـ المقدمة لمطمبة مف خالؿ مساعدة المعمـ في نمكه المتكامل 
المتمثل في الجانب المعرفي كاالدارؼ كالكجداني كتحديد إحتياجاتة كرفع ركحة المعنكية 

المعنكية كالمادية لو، كما أف التقكيـ يسيـ في تكفير المعمكمات مف خالؿ تقديـ الحكافز 
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بكزارة التربية التي في ضكئيايتـ تطكير برامج االدارة العامة لإلشراؼ كالتأىيل التربكؼ 
 كالتعميـ المسؤكلة عف التعميـ برمتو.

 مصادر تقويم فاعمية أداء المعمم واتجاىاتو:خامسًا: 

 اآلتي:اء المعمـ مف خالؿ أدفاعمية تقكيـ  تتـ عممية

 بكاسطة ممف أعماؿ المعمـ.  .0
 بناء األىداؼ التعميمية.  .5
 .لمطالب البيئة التعميمية التعممية المعتمدة عمى محاكاة األداء  .4
 تقارير الطمبة عف المعمـ. .3
 مراجعة الزمالء المعمميف لممكاد التعميمية لممعمـ.  .2
 .مبةتحصيل الطاالختبارات ك    .1
 تقارير الكالديف)أكلياء األمكر(.  .8

 .(417:5100)جابر،.المالحظة الصفية كدكرىا في تقييـ المعمـ.01

 (أنو يمكف تقكيـ أداء المعمـ ايضا مف خالؿ :5101كما كأضاؼ الغامدؼ)

 المالحظة أثناء العمل. .0
 التقدير الذاتي. .5
 (.02-8: 5101الغامدؼ، مقابمة المعمـ.) .4

 المعمـ كىي: إلى االتجاىات السائدة لتقكيـ أداء( 5113 ،الرىيطكقد اشار )

 :مبةتحصيل الط تقكيـ أداء المعمـ في ضكء .0
حيث يعتمد ىذا االتجاه عمى معيار اإلنتاجية، أك بما يسمى بالمدرسة النفعية، 

 تجرػ فيو. يكالتي تعتني بمخرجات التدريس دكف مدخالت أك العمميات الت

 :حجرة الدراسةتقكيـ المعمـ عمى أساس تأثيره في  .5
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كقد بذلت العديد مف المحاكالت لتحديد طبيعة المناخ الدراسي كعالقتو بتعمـ الطمبة، 
ككضعت العديد مف المقاييس ليذا الغرض إال أنيا لـ تحع بتأييد يمكنيا مف أف 

 تككف بفردىا منطمقا لتقكيـ أدائو.

 :تقكيـ المعمـ عمى أساس مالحظة كفاياتو التدريسية .4
االتجاه عمى إجادة الكفايات التعميمية، كيستند إلى فرضية مؤداىا أف كيقكـ ىذا 

الى أنماط سمككيو  عممية التدريس ماىي إال سمكؾ عاـ يمكف تجزئتو كتحميمو
، الرىيط) ( يسيل مالحظتيا كقياسيا كمف ثـ تكجيييا كتقكيميا)كفايات

51:5113). 

 أنظمة تقويم أداء المعممين:سادسا : 

 المستخدمة في تقكيـ أداء المعمـ، ك يمكف حصرىا في النظـ التالية :تتعدد النظـ 

 نظاـ المراجعة النيائية (0

 نظاـ التقدير. (5

 ( نظاـ المقارنة4

 ( نظاـ القكائـ.3

 (. نظاـ الكقائع الحرجة2

 ( نظاـ التقكيـ بالنتائج.1

 ( 46 - 8 : 5114(نظاـ التقارير الكصفية. ) جاد،  8

 نظام المراجعة النيائية :  .1
إدارة ي كفيو يتـ عمل مقابالت لمف يعيد إليو ميمة تقكيـ األداء مف جانب أحد المسئكليف ف
كيفية  األفراد ، حيث تنصب المقابمة عمى االستفسار عف كافة المعمكمات الخاصة بكل فرد مثل

 .األداء ، كمستكػ األداء ، كما إلى غير ذلؾ
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 نظام التقدير: .2
طريقة قديمة أخذت شيرتيا مف طكؿ االستخداـ، كىي تتككف مف مجمكعة مف المقاييس، كىي 

تـ استخداميا في تقييـ األداء، كقد تأخذ ىذه المقاييس شكل النمكذج المطبكع، الذؼ يتضمف 
عددًا مف الخصائص التي يجب قياسيا بالنسبة لكل فرد عمى حدة. كمف ىذة الخصائص 

األداء الفعمي.  –التنسيق  –المبادأة  –القيادة  –القدرات االبتكارية  –سـ الح –القدرات التحميمية 
داخل الفصل، كأثناء الدرس. كيتـ قياس كل خاصية مف ىذه الخصائص باستخداـ مقياس 

الحد األدنى، كيمثل الطرؼ اآلخر الحد األقصى.  مككف مف عدد مف النقاط، كيمثل أحد أطرافو
مف المربعات المنفصمة عف بعضيا  الدنيا كالقصكػ بمجمكعةكقد تـ التعبير عف النقاط 

 (. 450- 455، 5114البعض) السيد،

كيرػ الباحث أف ىذا النظاـ بالرغـ مف مكضكعيتو كدقتو في تقكيـ أداء المعمميف إال أنو يؤدؼ 
إلى ضعف التطكير كاالبتكار لدػ المعمـ بحصره جميع قدرات المعمـ في قدرات معينة كمحددة 

 النظر لبقية القدرات. فًا دكف سم

 نظام المقارنة : .3
 كيتضمف ىذا النظاـ:

 الترتيب : -
( مثاًل، ثـ يختار أضعف 0يس أفضل مكظف لديو كيعطيو رقـ )حيث يختار الرئ -

الرقـ األخير الذؼ يمثل عدد مجمكع مكظفيو ثـ يقـك بترتيب باقي  مكظف لديو كيعطيو
مكظف، كيمكف تدعيـ ىذا األسمكب كأضعف  المكظفيف بالمقارنة بأفضل مكظف

المكظفيف كترتيبيـ بالنسبة لكل  ببعض العناصر أك المعايير، بحيث يتـ مقارنة مجمكعة
 عمييا كل منيـ. عنصر كيتحدد الترتيب النيائي عمى أساس مجمكع الرتب التي حصل

 كيتضمف ىذا النظاـ العناصر التالية في عممية التقييـ : 

  كمية اإلنتاج 
 ألداء جكدة ا 
  تحمل المسئكلية 
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  المكاظبة 
 العالقة مع الرؤساء 
  ،(  05: 0666العالقة مع الزمالء  )الصكاؼ 

كىناؾ طريقة أخرػ لمترتيب تسمى طريقة الترتيب )التكزيع( اإلجبارؼ، كتعتمد ىذه الطريقة عمى 
ؼ يقـك عميو مبدأ منحنى التكزيع الطبيعي، طبقا لمستكػ األداء العاـ في المنظمة. كاألساس الذ

منحنى التكزيع الطبيعي بأف أؼ ظاىرة تميل إلى التمركز حكؿ قيمتيا المتكسطة، بينما يقل 
تمركزىا عند طرفييا. كعادة ما يتـ تكزيع األفراد محل التقييـ حسب ىذه الطريقة عمى خمس 

 درجات أك مجمكعات بصكرة إجبارية كذلؾ عمى النحك التالي : 

 الدرجة األكلى )أفضل مستكػ لألداء(% مف عدد األفراد في 01

 % مف عدد األفراد في الدرجة الثانية51

 %مف عدد األفراد في الدرجة الثالثة 31

 %مف عدد األفراد في الدرجة الرابعة 51

 %  مف عدد األفراد في الدرجة الخامسة )آخر مستكػ لألداء( 01

 : نظام القوائم .4
 : Check listقائمة المراجعة ومن أمثمتو 

كؿ عف ؤ بأداء المعمـ كيقكـ المدير المس كىي قائمة تضـ مجمكعة مف العبارات ذات العالقة
التقييـ بتأشير تمؾ العبارات التي تنطبق عمى الخصائص المكجكدة في المكظف كتشير كل 

ية التي يمكف أف يتسـ بيا فقرة مف الفقرات إلى سمة مف السمات اإليجابية أك السمب
اء المقكـ مف تأشير ىذه القائمة تجمع التأشيرات اإليجابية لصالح ، كبعد انتيالمكظف

المكظف ، كالسمبية عكس ذلؾ، ثـ يقارف عدد النقاط اإليجابية كالسمبية ، فإذا كاف رصيد 
النقاط اإليجابية أكثر ، فإف ذلؾ يدؿ عمى أداء إيجابي ، كالعكس صحيح  كمف مميزات 

مكانية تحكير   ىا لتناسب كل مجمكعة مف الكظائف.ىذه الطريقة بساطتيا كا 

زاكؼ غـ باألكزاف المعطاة لكل سؤاؿ )الييغير أف أىـ عيكبيا ىك عدـ معرفة القائـ بالتق
 (.480،  5101، داكجك 
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 : الحرجة الوقائع نظام .2
اليدؼ مف استخداـ ىذه الطريقة ىك استبعاد احتماؿ التقييـ عمى أسس شخصية بحتة. كيتـ 

الطريقة استنادا إلى سمككيات المكظف أثناء العمل. كيقكـ المدير المباشر تقييـ األداء في ىذه 
لممكظف بتسجيل الكقائع كاألحداث التي تطرأ خالؿ عمل المكظف سكاء كانت "جيدة" أك "سيئة" 
في ممف المكظف. كعند عممية التقييـ الدكرية، يقكـ المدير بمراجعة ىذا الممف تمييدا إلصدار 

كتتميز ىذه الطريقة بعدـ التحيز الشخصي، كأف عممية التقييـ مقترنة  حكمو عمى المكظف.
بأحداث جكىرية حدثت طيمة فترة التقييـ، إال أف ىذه الطريقة تستدعي نكعًا مف الرقابة المباشرة 
عمى المكظف، كىناؾ احتماالت الميل الفطرؼ لممشرؼ، نحك تسجيل الكقائع السيئة كتقميل شأف 

 ية.اإلنجازات اإليجاب

 نظام التقويم بالنتائج: .6
يركز ىذا النظاـ عمى تقكيـ النتائج المرتبطة باألىداؼ المكضكعة، كليس عمى الحقائق 

كالسمات الفردية لمفرد مكضع التقكيـ، كيمكف تمخيص خطكات ىذا النظاـ فيما  كالخصائص،
 يمي:

 ة، كسمطاتيا.يجتمع كل مف المقكـ، كمف ُيقكـ أداءه لالتفاؽ عمى كاجبات الكظيف –أ 

، كمف ُيقكـ أداءه في كضع األىداؼ المرتبطة باألداء، كالتي تتفق  –ب  يتعاكف كل مف المقـك
 قدرات الفرد مكضع التقكيـ، كاحتياجات المؤسسة التي يعمل بيا. مع

 يتفق كل مف المقكـ، كمف ُيقكـ أداءه عمى معايير األداء، كطريقة قياسيا. –ج 

 ىداؼ مف كقت آلخر.يتـ متابعة تحقيق األ –د 

كيعاب عمى ىذا النظاـ في تقكيـ األداء أنو قد يسعى الفرد مكضع التقكيـ إلى تحديد أىداؼ أقل 
بات نجاحو أماـ اآلخريف.) جاد،  مف  (34: 5114إمكاناتو، بيدؼ إنجازىا بالكامل، كاث 

 Essay Method .طريقة التقرير الوصفي المكتوب  7

، باإلضافة عمـالمدير أك المشرؼ بكتابة تقرير تفصيمي عف الم كىي طريقة بسيطة حيث يقـك
إلى ما يمتمكو مف ميارات يمكف يصف فيو نقاط القكة أكنقاط الضعف التي يمكف تطكيرىا 
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، كبالرغـ مف غزارة المعمكمات التي المعمـمستقبال، كمدػ إمكانية التقدـ الكظيفي، كالترقية ليذا 
المشرؼ مف أفكار كأسمكب، كطريقة كتابة، لكف  كعكس ما يمتمؾ بويمكف أف يتضمنيا التقرير، 

ىذه الطريقة ال تمتمؾ مكاصفات معيارية خاصة بشكل التقرير، كما ىي مككناتو، كمدػ طكلو، 
أضف إلى ذلؾ أف ىذا التقرير يعتمد عمى ميارة القائـ بإعداده. كلعل ىذه األسباب تفقد التقرير 

مكقع: ) ف التي يعدىا مشرفكف مختمفك األخرػ  عنصر المقارنة مع التقارير
www.abahe.co.uk :ـ4/0/5102، تاريخ الزيارة( . 

 نماذج التقويم الحديثة سابعًا: 

 كقد تعددت نماذج التقكيـ الحديثة كمف أىـ ىذه النماذج:

 نموذج مارزانو لتقويم أداء المعمم :-1

مف التجارب العالمية في مجاؿ تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ ىك المحكر الذؼ  إف االستفادة
سكر ركبرت ترتكز عميو ىذه الدراسة ، كقد تجسدت ىذه االستفادة في تناكؿ نمكذج البركفي

 ، كقد تناكؿ الباحث في ىذا المبحث نمكذج مارزانك لتقكيـ المعمـ .مارزانك لتقكيـ المعمـ

عمى عدد مف المصنفات كاألعماؿ السابقة ذات الصمة كىي  5100عاـ  اعتمد ركبرت مارزانك
اإلشراؼ الفعاؿ ، كفف عمـ التدريس كتقكيـ الصف كاألداء الفاعل ، كماذا يحدث في المدرسة ، 
دارة الفصل الفعالة كغيرىا ، كييدؼ نمكذج مارزانك لتقكيـ المعمـ إلى سد الفجكة بيف تقكيـ  كا 

ي لمطمبة، كىك خالصة ما يقرب مف خمسة عقكد مف دراسات حكؿ المعمـ كالتحصيل العمم
التعميـ الفعاؿ كالممارسات التعميمية، كيعد ىذا النمكذج ىك األكؿ مف نكعو ككنو يعمل عمى 
تأثير العالقة بيف الممارسات التعميمية كالتحصيل العممي لمطمبة، كذلؾ لمساعدة المعمميف كالقادة 

 تجمب أكبر قدرة مف الفكائد لطمبتيـ.عمى اتخاذ القرارات التي 

 

 

 

 

http://www.abahe.co.uk/
http://www.abahe.co.uk/


 
 

41 
 

 مجاالت وعناصر نموذج مارزانو لتقويم أداء المعمم : -

 المجال األول : االستراتيجيات والسموكيات الصفية ويندرج تحت ىذا المجال العناصر التالية : 

 أ. الميارات الروتينية 

 كيتضمف ىذا المجاؿ العناصر التالية : 

  .قبل البدء بو ككضع مقاييس كاضحة لوتحديد أىداؼ الدرس  .0
  .تقكيـ أداء الطمبة أثناء الحصة .5
  .الثناء عمى انجازات الطمبة .4
  .كضع القكاعد كاإلجراءات الصفية .3
 .الذؼ يسيل سير العممية التعميميةتنظيـ الصف الدراسي بالشكل  .2

 ب. الميارات المتعمقة بالمحتوى 

  .تكضيح المعمكمات األساسية لمدرس .0
  .الطمبة لمتفاعل مع المعرفة الجديدة تنظيـ .5
  .التقديـ لممحتكػ الجديد مف خالؿ ربطو بمعمكمات الطمبة السابقة .4
  .تقسيـ المحتكػ إلى أجزاء مفيكمة .3
التمخيص،  :ة مثلإشراؾ الطمبة في معالجة المعمكمات الجديدة باستخداـ أساليب متنكع .2

 .التعمـ التبادلي
  .تتطمب منيـ تمثيل المعرفة بطرؽ متنكعةإشراؾ الطمبة في األنشطة التي  .1
  .إشراؾ الطمبة في نقد تعمميـ مف خالؿ طرح األسئمة التي تتطمب منيـ ذلؾ .8
  .تنظيـ الطمبة لممارسة المعرفة كتعميقيا .7
  .استخداـ الكاجبات المنزلية بطريقة فاعمة .6

  .كاالختالؼإشراؾ الطمبة في األنشطة التي تتطمب منيـ دراسة أكجو التشابو  .01
  .ممارسة الميارات كاالستراتيجيات كالعمميات المناسبة لكل درس .00
  .مساعدة الطمبة في تنقيح معارفيـ السابقة .05
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 :في إنتاج و اختبار الفرضيات حول المعرفة الجديدة دور المعمم

 تنظيـ الطمبة في مجمكعات لمقياـ بمياـ معقدة حكؿ المعرفة الجديدة . -0
المياـ المعقدة المشتممة عمى إنتاج كاختيار الفرضيات حكؿ المعرفة إشراؾ الطمبة في  -5

 الجديدة .
 تكفير المكارد كالتكجيو الالزميف لمقياـ بيذه األنشطة . -4

 ج. الميارات الفورية 

  :كىي ما يمكنني القياـ بو لتفعيل المشاركة لدػ الطمبة

 متابعة مستكػ مشاركة الطمبة. .0
 استخداـ األلعاب التعميمية. .5
 إدارة معدالت االستجابة لدػ الطمبة. .4
 تكظيف الحركة البدنية لدػ الطمبة. .3
 الحفاظ عمى الحيكية داخل الصف الدراسي. .2
 إظيار التعمق كالحماس أثناء الدرس. .1
 استخداـ الحكار الكدؼ المفيد مع الطمبة. .8
 إتاحة الفرص لمطمبة لمتحدث عف أنفسيـ . .7
 ماـ .تقديـ معمكمات غير مألكفة أك مثيرة لالىت .6

 :تجاه القواعد واإلجراءات الصفية وتقرير االلتزام بيا من عدم االلتزام بيادور المعمم 

 اظيار المتابعة لسمككيات الطمبة. -0
 تطبيق عقكبات عدـ االلتزاـ لمقكاعد كاإلجراءات الصفية. -5
 الثناء عمى الطمبة الذيف يمتزمكف بالقكاعد كاإلجراءات الصفية. -4

 :عالقات فعالة مع الطمبة دور المعمم في توفير

 فيـ اىتمامات الطمبة. -0
 استخداـ السمككيات المفظية كغير المفظية. -5
 إظيار المكضكعية كالسيطرة داخل الصف الدراسي. -4
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 إظيار  التقدير لمطمبة منخفضي األداء .  -3
طرح أسئمة كتدقيق اإلجابات لمطمبة منخفضي األداء بنفس مستكػ طرح األسئمة التي  -2

 مرتفعي األداء.تطرح عمى 

 تية:المجال الثاني : اإلعداد والتخطيط لمدروس ويضم ىذا المجال العناصر اآل

 اإلعداد والتخطيط لمدروس والوحدات. . أ
 اإلعداد كالتخطيط لمدعائـ الفاعمة لممعمكمات داخل الدركس. .0
لى مرحمة إاإلعداد كالتخطيط لمدركس التي تقكد الطمبة مف الفيـ العميق لممحتكػ  .5

 التطبيق.
 اإلعداد لالىتماـ بمعايير المحتكػ. .4
 اإلعداد والتخطيط الستخدام المواد والتكنولوجيا. . ب

 شرطة الفيديك(أ. اإلعداد كالتخطيط الستخداـ المكارد التقميدية المتاحة )المكارد اليدكية ، 0

التفاعمية، . اإلعداد كالتخطيط الستخداـ التكنكلكجيا المتاحة مثل المكحات البيضاء 5
 كتقنيات التصكيت كالكمبيكتر .

 ج. اإلعداد والتخطيط لذوي االحتياجات الخاصة من الطمبة.

 . اإلعداد كالتخطيط لتمبية احتياجات متعممي المغة االنجميزية .0

 . اإلعداد كالتخطيط لتمبية احتياجات التربية الخاصة .5

 ف يأتكف مف بيئات مختمفة .. اإلعداد كالتخطيط لتمبية احتياجات الطمبة الذي4

 المجال الثالث: التفكير الناقد في التدريس ويندرج تحت ىذا المجال العناصر التالية:

 تقييم األداء الشخصي: . أ
 تحديد مناطق القكة كمناطق الضعف لدػ المعمـ. .0
 تقييـ فعالية التدريس لدركس معينة. .5
مختمف الفئات االجتماعية تقييـ فعالية استراتيجيات كسمككيات تعميمية محددة عبر  .4

 كاالقتصادية كالجماعات العرقية لمطمبة.
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 وضع وتنفيذ خطة النمو الميني: . ب
 كضع خطة مكتكبة لمنمك الميني الذاتي. .0
 رصد التقدـ النسبي لخطة النمك الميني الذاتي. .5

 المجال الرابع: الزمالة والمينية.

 التعزيز لبيئة ايجابية: . أ
 الزمالء.تعزيز التفاعالت االيجابية مع  .0
 تعزيز التفاعل االيجابي مع الطمبة كأكلياء األمكر. .5
 تشجيع تبادل األفكار واالستراتيجيات. . ب
 التكجيو لمكامف الحاجة أك الخمل في ممارساتو الصفية. .0
 تبادؿ األفكار كاالستراتيجيات مع المعمميف اآلخريف. .5
 تعزيز المقاطعة وتطوير المدرسة. . ت
جراءات اإلدارة .0  التعميمية كالمدرسة. التمسؾ بقكاعد كا 
 المشاركة في مبادرات الحي كالمدرسة. .5

  :مقاييس نماذج مارزانو

كضع مارزانك أسمكبًا مكحدًا لقياس درجة ممارسة المعمـ لكل ميارة ، يتككف مف خمسة مقاييس 
 كىي : 

عند عدـ قياـ المعمـ بأؼ محاكلة ألداء النشاط الذؼ يتطمب المكقف التدريسي يعتبر  .0
  .(1ممارس كيحصل عمى )غير 

  .(0عند محاكلة المعمـ ألداء النشاط بشكل غير مكتمل يعتبر مبتدغ كيحصل عمى ) .5
تدريسية مناسبة كلكنو ال يستخدـ االستراتيجيات األكثر  الستراتيجيةعند معرفة المعمـ  .4

  .(5فائدة لممكقف التدريسي يعتبر متطكرًا كيحصل عمى )
المناسبة لمتدريس كاألكثر فائدة لممكقف التدريسي  يةلالستراتيجعند معرفة المعمـ  .3

  .(4كاستخدامو ليا يعتبر مطبق كيحصل عمى )
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عندما يككف المعمـ قائدًا في مساعدة زمالئو في نشاط معيف يعتبر مبدعًا كيحصل  .2
، تاريخ الزيارة: omhttp://www.marzanoresearch.c)مكقع:   (.3)عمى
 ـ(. 03/8/5102

و نحو األىداف( Taylor Model نموذج تايمور -2  )التقويم الموجَّ

ـ( مف أكائل الذيف كتبكا في مجاؿ 0615-0663) Ralph S. Taylorيعتبر رالف تايمكر 
 Basic Principles of Curriculumالمناىج في كتابو "المبادغ األساسية لممنيج كالتدريس 

Instruction ،"تايمكر أبك التقكيـ، فيك أكؿ مف أدخل التقكيـ المنظَّـ إلى التعميـ،  كما ُيعد
قيا في دراسة الثماف سنكات التي أشرؼ عمييا ىي ككانت نظرتو إلى التقكيـ التربكؼ كالتي طبَّ 

ـ( في دفع عممية تطكير 0636األساس الذؼ بني عميو ىذا النمكذج، كقد أسيـ نمكذجو )
المنيج في كل أنحاء العالـ؛ إذ يعتبر الدليل الذؼ اىتدت بو النماذج التالية عمى ما فيو مف 

 العيكب كما اتضح فيما بعد.

لنماذج اليدفية، كينظر إلى التعميـ عمى أنو عممية تغيير في السمكؾ عف مف اكيعد ىذا النمكذج 
 طريق صياغة أىداؼ إجرائية يقكـ بيا الطمبة، كيمكف قياسيا، كمف ثـ مدػ تحقيقيا لألىداؼ.

يستيدؼ نمكذج تايمكر الربط بيف األىداؼ كخطة العمل مف خالؿ جعميا أىدافًا قياسية  ك
تغيرات التي تطرأ عمى المشاركيف في العمل عمى أثر تمقييـ )سمككية(؛ أؼ أنيا تعكس ال

لتعميمات كافية أك حصكليـ عمى خبرات كافية، كىذا يستكجب إجراء اختبارات قياسية 
 (.55، 5117لممشاركيف قبل تعرضيـ ليذه التغيرات كبعدىا )سالمة، 

وكىك  تككف محددة كما ىك نحك األىداؼ المتفاكتة لألنشطة التربكية، كىي أىداؼ قد  مكجَّ
الحاؿ في حصة صفية، أك معقدة كأىداؼ البرامج كالمشاريع المدرسية مثاًل، كتستخدـ البيانات 

، ثـ تقدير مدػ -أىدافًا كمحتكػ –التي يتـ جمعيا مف التقكيـ ىنا في إعادة تخطيط األنشطة 
 (.015، 5118 تحققيا، كىذا ما يسمى بالتقكيـ لدػ أصحاب ىذا التكجو )الدليمي، كآخركف،

 كيمر التقكيـ كفقًا ليذا النمكذج بسمسمة مف الخطكات ىي :

 تحديد األىداؼ العامة )الغايات( كالسمككية المراد تحقيقيا. .0
 تصنيف تمؾ األىداؼ. .5

http://www.marzanoresearch.com/
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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 ترجمة كل ىدؼ عاـ إلى مجمكعة مف األىداؼ اإلجرائية )السمككية(. .4
 اختيار كتنظيـ كتكجيو خبرات التعمـ. .3
 كسائل كأدكات التقكيـ، أك اختيارىا مف أدكات جاىزة.بناء كتطكير  .2
 جمع البيانات عف أداء الطمبة كمقارنتيا بصيغ األىداؼ السمككية. .1
تقكيـ الخبرات، بمعنى: الكصكؿ إلى قرارات نيائية ذات عالقة باألىداؼ المرسكمة  .8

 (.84، 5111مسبقًا )نكر الديف، 

 

 وصف النموذج:

كّضح تايمكر في نمكذجو عممية اشتقاؽ كتحديد األىداؼ، فذكر أف ىناؾ ثالثة مصادر 
 الغايات، كىي:-لألىداؼ العامة

: ُتجمع البيانات كالمعمكمات التي ليا عالقة باحتياجات كميكؿ الطمبة، كُيشتق مف المتعمم -0
 ىذه الخطكة مجمكعة مف األىداؼ العامة المحتممة.

: يتـ تحميل خصائص المجتمع، ثـ ُيشتق العديد مف الحياة المعاصرة خارج المدرسة  -5
 األىداؼ العامة المحتممة التي تضاؼ إلى مجمكعة األىداؼ الناتجة مف احتياجات المتعمـ.

: تؤخذ مف المختصيف، كمنيا ُيشتق العديد مف األىداؼ العامة المحتممة، ثـ المادة العممية -4
كبعد ، تياجات المتعمـ كالحياة المعاصرةمجمكعة األىداؼ السابقة كالناتجة مف اح تضاؼ إلى

 :معيارينتجميع األىداؼ العامة المحتممة مف المصادر الثالثة السابقة يتـ تنقيحيا في ضكء 

الفمسفة التربكية كاالجتماعية لممدرسة، باعتبارىا المعيار األكؿ الختيار األىداؼ التي تتفق  -0
 الفمسفة. كىذه

سيككلكجية التعمـ باعتبارىا المعيار الثاني الذؼ نحصل بعده عمى األىداؼ العامة النيائية   -5
 كالمطمكبة.

 كلقد شبَّو تايمكر المعيار بالمرشح؛ كنايًة عف عممية الترشيح )الغربمة( التي تتـ لألىداؼ.
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صرة كتركز عمى األىداؼ كبعد انتياء عممية التنقيح ىذه تصبح قائمة األىداؼ العامة مخت
األكثر أىمية كالتي يمكف تحقيقيا بعد ذلؾ، كما أكد تايمكر عمى ضركرة صياغة األىداؼ 

 (.85، 5116صياغة سمككية، لتصبح أىدافًا تعميمية )مازف، 

 كما حدد تايمكر ثالث خطكات لتخطيط المنيج بعد تحديد األىداؼ التعميمية كىي:

 اختيار خبرات التعمـ.  -0

 تنظيـ خبرات المنيج. -5

تقكيـ فاعمية خبرات التعمـ، بيدؼ إحداث تغيير في سمكؾ المتعمـ نحك االتجاه المرغكب بو،  -4
باستخداـ: االختبارات التحصيمية، كالمالحظات كالمقابالت كاالستبيانات كالمقاييس النفسية 

 األخرػ.

 كما كضع لكل خطكة المعايير الخاصة بيا.

 تايمكر الخبرة التربكية محكر االىتماـ في نمكذجو بعد صياغة األىداؼ. كبيذا التحديد جعل

 مزايا نموذج تايمور:

يعد تايمكر أكؿ مف صّمـ النماذج التربكية في مجاؿ المناىج، فكاف نمكذجو بمثابة الدليل   -0
 أنو أعطى مرجعية ينطمق منيا التقكيـ. الذؼ اىتدت بو النماذج التالية لو، كما

االنتقاؿ مف معالجة مككنات المنيج بشكل  منفصل إلى معالجتيا شمكليًا مف خالؿ النظر  -5
 إلى المنيج كحدًة كاحدة.

 بساطة النمكذج أّدت إلى شيكعو.  -4

 يتميز نمكذج تايمكر بتنكع مصادر اشتقاؽ األىداؼ. -3

 (.048: 0674قكيمًا شاماًل )سيف االسالـ ، التركيز عمى تقكيـ المنيج ت-2
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 :Taylor Model نقد نموذج تايمور

عمى الرغـ مف أف تايمكر حدد أربعة مككنات لتخطيط المنيج؛ ىي: األىداؼ كالمحتكػ    -
مككنات فقط؛ ىي: األىداؼ كالخبرات كالخبرات كالتقكيـ، إال أنو لـ يتناكؿ بالدراسة إال ثالثة 

 كالتقكيـ.

تأخر نتائج التقكيـ إلى نياية البرنامج، فميس ىناؾ تقكيـ بنائي؛ مما يحّد مف االستفادة منيا   -
في تحسيف البرنامج، لعدـ كجكد تغذية راجعة لتكضح استمرارية التجديد كالتطكير، كىذا أيضًا 

 األحياف. يصّعب صياغة األىداؼ إجرائيًا في بعض

ُيظِير العالقة التي تربط  لـ يفرِّؽ تايمكر بيف معنى المحتكػ كالخبرة كالنشاط في نمكذجو، كلـ -
؛ األمر الذؼ أّدػ إلى أف المتتبِّع لنمكذج تايمكر يضع عدة احتماالت لفيـ معنى لفع بينيـ

 (.85، 5116"خبرة" )مازف، 

تجاىل قدرات الطمبة كحاجاتيـ كاىتماماتيـ، التحديد المسبق لألىداؼ؛ مما يؤدؼ إلى   -
 كيضعيـ في قكالب محددة مسبقًا.

يتجاىل حرية المعمـ كالمتعمـ، كيفرض ما يشبو القيكد عمى كمييما في االلتزاـ بالكصكؿ    -
لألىداؼ السمككية المحددة سمفًا، كمف ثـ فإف ىذا المدخل ال يكفر المناخ اإلبداعي أماـ 

 يف.المتعمميف كالمعمم

 (.021 – 78، 5100التقميل مف أىمية أنشطة التعمـ )البستنجي،    -

 (21-18، 2007)دندري،   Stufflebeam Model نموذج ستفمبيم -3

كيسمى بػ: "نمكذج تقكيـ القرارات متعددة السياؽ كالمدخالت كالعمميات كالنكاتج: 
Context, Input, Process, and Product "CIPP" Evaluation Model.) 

كيعتبر مف النماذج القراراتية، كييدؼ النمكذج إلى تزكيد خدمات تقكيـ مستمر لممديريف 
كصناع القرار، لممساعدة في كضع البدائل، كتكمف أىمية ىذا النمكذج في أنو يكفر النظرة 

 الكمية لمبرنامج كيمكف مف فحصو العميق.
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 يمر التقكيـ حسب النمكذج بثالث مراحل:ك 

 تحديد المعمكمات الكصفية.   (0)

 الحصكؿ عمييا.   (5)

 (.18-12، 5118تقديميا لخدمة أغراض صاحب القرار )دندرؼ،    (4)

أربعة أنكاع مف التقكيـ تناظر أنكاع القرارات األربعة  Stufflebeamكاقترح ستفمبيـ 
 السابقة، كالتالي:

 :   Context Evaluationق تقويم السيا .1
كىك أساس لتشخيص نقاط القكة كنقاط الضعف في البرنامج، كتحديد أىداؼ البرنامج 

 كالظركؼ المحيطة بو. كيخدـ التخطيط لمقرارات.

 :Input Evaluation . تقويم المدخالت 2

البرنامج، كييتـ بتقديـ معمكمات تتعمق بإمكانات كمكارد الجية التي سيككل إلييا تنفيذ 
كمراجعة األدبيات كالبرامج المشابية، كالتشاكر مع المختصيف، كاالستراتيجيات البديمة لمتنفيذ 
كتقييميا مف حيث التكمفة كالمنفعة كالمدة الزمنية كالعقبات المحتممة، كتحديد الخطط التي تككف 

قامة كرش أكثر مالءمة لالحتياجات لتصميـ طرؽ تنفيذ البرامج. كىك يخدـ اتخاذ الق رارات، كا 
 العمل كالندكات.

 : Process Evaluation .تقويم العمميات3

كىك يقكـ بدكر التقكيـ البنائي لمبرنامج، كتجمع فيو بيانات عف سير البرنامج أك 
عممياتو، كالعالقات التفاعمية بيف األفراد، كأنماط العمل، كمدػ مالئمة مكقع التنفيذ، كمدػ 

ية كالمكارد المالية كاألنشطة المساندة. كىك يخدـ تطبيق القرارات، مف كفاية اإلمكانات الماد
حيث الكشف عف جكانب القصكر أثناء تنفيذ البرنامج، كما إذا كاف البرنامج يجرؼ تنفيذه كما 

 كليف.ؤ كما أنو يقدـ تغذية راجعة لممس  ىك مخطط لو .
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 :Product Evaluation  تقويم النواتج  .4

التقكيـ الختامي لمبرنامج، كييدؼ لتحديد مدػ تحقق الغرض مف كىك يقكـ بدكر 
كأىدافو، كربط ذلؾ بالسياؽ كالمدخالت كالعمميات عند قياس كتفسير النكاتج. كىك   البرنامج

 .(26، 5117)القرارعة ، كيستخدـ لتحديد فاعمية البرنامج ت،ايخدـ مراجعة القرار 

بقرارات التخطيط، بينما تقكيـ المدخالت يرتبط كيرػ الباحث أف تقكيـ السياؽ يرتبط 
بقرارات التصميـ كالبرمجة لمبرنامج، كيفيد في تقكيـ المعمكمات المرتبطة بخطة البرنامج 
كاستراتيجيتو، أما تقكيـ العمميات فيك يرتبط بقرارات التنفيذ لصانعي القرار، كأخيرًا فإف تقكيـ 

 المخرجات يرتبط بقرارات إعادة الدكرة.

 :(القرارات المتعددةستفمبيم )مزايا وعيوب نموذج 

 المزايا: . أ
 يقدـ صكرة شاممة لسياؽ البرنامج، كبما يتعمق بمدخالتو كمتابعة تنفيذه. -
 يقدـ قاعدة لممعمكمات كمشكالت كطبيعة كسير البرنامج. -
 يتيح فرصة لمبدائل لمقرارات بيدؼ التحسيف كالتطكير. -
 (.Guerra, 2008يسيـ في تنظيـ عناصر البرنامج ) -
 العيوب: . ب
يرػ البعض أنو يحمل فكرة مثالية حكؿ ما يجب أف تككف عميو عممية التقكيـ بغض  -

 النظر عف الكاقع.
صعكبة تطبيق عممية استخداـ النتائج في اتخاذ القرار أحيانًا فقد تكاجو تحديات  -

 تنظيمية إدارية كسياسية في اتخاذ القرار.
 (.Tan & Hall, 2010عدد ممكف مف المستفيديف ) التكمفة المادية لمكصكؿ ألكبر -
 ( 465 – 461،  2000) الدوسري ،  Stake نموذج ستيك-4

انتقد ستيؾ نمكذج تايمكر العتماده عمى األىداؼ فقط في عممية التقكيـ، إذ يرػ ستيؾ أف 
األىداؼ قد تتغير أثناء التنفيذ مما يسبب ضركرة اتصاؿ المقكـ بالمستفيد مف البرنامج باستمرار 
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الكتشاؼ األمكر ذات األىمية الخاصة بالبرنامج كتعرفيا كأخذىا بالحسباف عند التقكيـ 
 (.80، 0668كيدؼ، كالخميمي، )الس

كما انتقد ستيؾ التقكيـ لدػ تايمكر لحصره عممية التقكيـ في جكانب ضيقة كمحددة في 
البرنامج )تحقق األىداؼ فقط(، كطريقة جمع المعمكمات التقكيمية كالتي تقتصر عمى االختبارات 

 كاألدكات المقننة كالتجارب.

لتربكؼ عندما قدـ نمكذجيف لمتقكيـ ىما نمكذج كقد ساىـ ستيؾ بتطكير مفاىيـ التقكيـ ا
 الييئة الكمية لمتقكيـ، كنمكذج التقكيـ المتجاكب.

 كفيما يمي تناكؿ ليذيف النمكذجيف :

  Countenance Model نموذج الييئة الكمية ) الصورة الكاممة ( لمتقويم -أ 

 النمكذج مف:يتككف ىذا 

 كصف البرنامج ] كيتككف مف ثالث عمميات: المدخالت، كالعمميات، كالمخرجات[.  -0

 مصادر المعمكمات. -5

4- .  تحميل التناسق كالتالـز

 تحديد المعايير ذات العالقة كاالستخدامات المختمفة لنتائج التقكيـ. -3

الؿ دمج األحكاـ المبنية عمى يمكف لممقكـ الحصكؿ عمى تقدير عاـ لجدارة البرنامج مف خو
 (.64-61، 5111معايير مطمقة مع األحكاـ المبنية عمى معايير نسبية )الشبمي، 

ف كاف المبرر غير  كال يكتمل التقكيـ إال مف خالؿ إعطاء مبرر لتقكيـ البرنامج كا 
 صريح فيكضح الخمفية الفمسفية كاألغراض األساسية كالحاجة لمبرنامج .

ات التي يقكـ بيا المقكـ في ىذا النمكذج ىي كما يكضحيا )القرارعة كبالتالي فالخطك 
،5117 ،26:) 

 إعطاء مبرر لمبرنامج    .0
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جمع المعمكمات الكصفية مف خالؿ رصد الكاقع كالمأمكؿ مف السكابق كالعمميات     .5
 كالنكاتج.

 تحميل المعمكمات الكصفية .    .4

 كالنسبيةتحديد المعايير المطمقة     .3

 تقدير مدػ قابمية البرنامج لتمؾ المعايير .    .2

إصدار الحكـ عمى البرنامج مف قبل المقكـ بمفرده أك بالتعاكف مع المسئكليف في     .1
 (.81، 0667البرنامج كغيرىـ مف المتأثريف بو )حميدة، كآخركف، 

   Responsive Modelالمتجاوب )اإليجابي، الحساس(نموذج التقويم  -ب 

كىك الذؼ يتمحكر حكؿ المستفيد مف التقكيـ، كيستجيب الحتياجاتو، كيساعد عمى تحديد نقاط 
 القكة كنقاط الضعف في البرنامج.

 كيستخدـ أدكات المالحظة كالحديث إلى الناس، باإلضافة إلى تحميل محتكػ البرنامج كعممياتو.

جراءا ل كتحمَّل، فالتقكيـ كفق كا  ت التقكيـ في ىذا النمكذج تككف عمكمية في البداية، ثـ تفصَّ
 نمكذج ستيؾ مرف كمتطكر يسمح باستيعاب أؼ مستجدات.

كعند إصدار الحكـ عمى جكدة البرنامج ال يفرض المقكـ قيمة معينة بل تككف األحكاـ النيائية 
  (.75، 0667قكيـ )حميدة كآخركف، مستمدة مف القيـ التي يحمميا المعنيكف بالت

 أسس التقويم عند ستيك:

 يبدأ التقكيـ بالقضايا ذات الخالؼ، كالمسببة لمقمق في البرنامج. -0
 تحديد الشكل الذؼ ُتجمع بو المعمكمات. -5
 كمعرفة انطباعاتيـ.االستفادة مف الناس كمراقبيف لمبرنامج، مف خالؿ التحدث معيـ  -4
ذلؾ بتعدد مصادر التقكيـ كعدـ اعتماده عمى مصدر  كاحد  يتحقيق صدؽ التقكيـ، كيأت -3

 (.64-61، 5111)الشبمي، 
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    Hammond Model نموذج ىاموند -5

كتابًا كأكثر مف  (05)أستاذة التربية في جامعة ستانفكرد، ألفت كحررت أكثر مف 
مقالة حكؿ سياسة التعميـ كممارساتو، كركزت في أعماليا عمى إعادة ىيكمة المدرسة  (411)

 كالمعمميف كالمساكاة في التعميـ.

ركز نمكذج ىامكند عمى معرفة مدػ فاعمية البرنامج التربكؼ في تحقيق األىداؼ 
السمكؾ، لكنو يتعدػ مجرد معرفة مدػ المكضكعة، كالنمكذج ىنا يتفق مع نمكذج تايمكر لتقكيـ 

تحقق األىداؼ إلى محاكلة فيـ األسباب التي تككف كراء نجاح أك إخفاؽ البرنامج في تحقيق 
 أىدافو.

كيتضمف نمكذج ىامكند عددًا مف الخطكات كاإلجراءات المتتالية التي ينبغي اتباعيا إلنجاز 
 ىذه الخطكات ىي:عممية التقكيـ كلمعرفة تحقيق البرنامج ألىدافو، ك 

 تحديد الجكانب التي يراد تقكيميا. -0
 تحديد المتغيرات ذات العالقة بيذه الجكانب. -5
 تحديد األىداؼ بصيغة إجرائية. -4
 تقكيـ السمكؾ الذؼ تحدده األىداؼ اإلجرائية. -3
تحميل نتائج التقكيـ لمعرفة مدػ تحقيق كل ىدؼ إجرائي، كىذه مف الخطكات التي  -2

 أضافتيا ىامكند.

تكف ىامكند ميتمة بتحديد األىداؼ بيف عامة كسمككية فقط، بل اىتمت أيضًا بإيضاح سبب كلـ 
نجاح بعض األىداؼ دكف غيرىا، ليذا قامت بتصميـ نمكذجيا التقكيمي عمى شكل مكعب 

 ُبعد التعميـ، ُبعد المؤسسة، ُبعد السمكؾ، كذلؾ عمى النحك التالي: ثالثي األبعاد كىي: 

 يم:ُبعد التعم -أوالً 

 عناصر:و خمسة كؼ الذؼ سيتـ تقكيمو كيندرج تحتكييتـ ىذا البعد بخصائص البرنامج الترب

التنظيـ: كيتضمف الزمف المتاح، كجدكؿ المياـ الزمني، كتسمسل المكضكعات، كتنظيـ  -0
 المدرسة األفقي كالعمكدؼ، كالتعميـ التعاكني.
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 المحتكػ أك المكضكعات المراد تغطيتيا في التقكيـ. -5
األنشطة التعميمية كأنماط التفاعل في التقكيـ بيف الطمبة  كالمعمميف كبيف الطمبة أنفسيـ  -4

 كنظريات التعمـ كالتعميـ.
التسييالت كالتجييزات: كيندرج تحتيا المكاصالت، كالمعدات، كالمكاد التي ال يمكف  -3

 االستغناء عنيا.
 التكمفة: كتضـ التمكيل الالـز كالصيانة كىيئة المكظفيف. -2

 ُبعد المؤسسة: -ثانياً 

 كيتعمق بخصائص األفراد كالجماعات المرتبطيف بالبرنامج، كيضـ تحتو العناصر التالية:

الطالب )السّف، مستكػ التحصيل الدراسي، الخمفية األسرية كاالجتماعية، الصحة،  -0
 الميكؿ كاالىتمامات، القدرات(.

الخمفية التعميمية، الخمفية المعمـ كالمدير كاإلدارؼ، كالمختص التربكؼ )السّف،  -5
 االجتماعية كاألسرية، خصائص الشخصية(.

 العائمة )الحجـ، الدخل، المستكػ التعميمي، المستكػ االقتصادؼ كاالجتماعي(. -4
المجتمع المحمي )المكقع الجغرافي، الخمفية التاريخية، الخصائص االقتصادية  -3

 كاالجتماعية(.

 بعد األىداف السموكية: -ثالثاً 

، المجاؿ النفسحركي affective، كالمجاؿ االنفعالي cognitiveكتضـ المجاؿ المعرفي 
psychomotor. 

( خمية ىي حاصل ضرب األبعاد 61كبالتالي فإف نمكذج ىامكند المكعب يتألف مف )
، فإذا استخدـ أحدىما النمكذج ليقكـ بعممية التقكيـ، ككضع أربعة أسئمة لكل خمية 61=4×1×2

( سؤاال ستككف المحصمة النيائية لعدد األسئمة التي سيشمميا التقكيـ، 411يعني أف )فإف ذلؾ 
 .(42، 5111كىي حصيمة تفاعل األبعاد الثالثة لنمكذج ىامكند مع بعضيا )أبك عناب،

كفيما يمي مثاؿ يكضح ىامكند طريقة تفاعل األبعاد الثالثة التي كضعيا في مكعبو الشيير، 
الخمية الناتجة مف تفاعل المحتكػ مف ُبعد التعميـ مع المعمـ مف ُبعد فإذا تناكؿ مقكـ ما 
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المؤسسة، مع األىداؼ االنفعالية مف ُبعد األىداؼ السمككية، فإف األسئمة التي يمكف إثارتيا ىنا 
 ىي:

 كيف يستخدـ المعممكف المحتكػ لتحقيق األىداؼ االنفعالية؟  -س

 داؼ البرنامج االنفعالية؟ما شعكر المعمميف إزاء المحتكػ كأى -س

 ىل محتكػ البرنامج كاؼ ليحقق المعممكف أىدافيـ االنفعالية؟ -س

، 5111ىل المعممكف معدكف الستخداـ المكضكعات إلنجاز أىداؼ البرنامج؟ )أبك عناب،  -س
42) 

كمثاؿ آخر: يستطيع إيجاد أسئمة مف الخمية الناتجة مف تقاطع عنصر النشاط التدريسي مف 
خصائص التقكيـ مع عنصر الطالب مف متغير خصائص األفراد المرتبطيف بالبرنامج متغير 

 مع عنصر األىداؼ الحركية مف متغير أىداؼ البرنامج مثل :

 في أنشطة البرنامج كأىدافو الحركية ؟ الطمبةما رأؼ  -0
 في النشاط التدريسي ؟الطمبة ما مدػ مشاركة  -5
 اعد الطمبة عمى تحقيق األىداؼ الحركية؟ىل األنشطة التدريسية الحالية مناسبة تس -4

كما ال يتعيف عمى المقكـ أف يطرح أسئمة مف كاقع كل خمية حيث إف الخاليا التي تككف محل 
 االىتماـ في تقكيـ معيف عددىا محدكد .

 مميزات نموذج ىاموند:

 .كبسيط كتعتبر ىي نقطة قكتو األكلىسيل الفيـ كالمتابعة كالتحقق ،  -0
 استخداـ التغذية الراجعة لمتقكيـ لتعديل ىذه األىداؼ. -5
تكضيح العالقات بيف مختمف المتغيرات الخاصة بالبرنامج في ما يسمى "بمكعب  -4

 .(010، 0674البرنامج" )عبد الجبار، 
 تحديد األىداؼ اإلجرائية لممنيج. -3
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  ما يؤخذ عمى نموذج ىاموند:

 لـ يتناكؿ تقكيـ المنيج تقكيمًا شاماًل. -0
 اقتصر عمى النتاجات التعميمية متمثمة في درجة بمكغ الطمبة لألىداؼ. -5
لـ يشر إلى مشاركة المعمميف كاإلدارييف كالطمبة في عممية تقكيـ المنيج كىك ما يعتبر  -4

 رطًا مف شركط التقكيـ الجيد.ش
ز التربكييف عمى مزيد مف األبحاث كاإلجراءات يحفتكاف لنمكذج ىامكند دكره الكبير في  -3

 (.42: 5111، عناب التي ساىمت في إثراء األدب بكثير مف األفكار اإلبداعية )أبك

 

 لعممية االبتكار واتخاذ القرار: Everett Rogersنموذج إيفريت روجرز  -6

ـ، كدرس في جامعة إيكا، كحصل منيا عمى مؤىل البكالكريكس كالماجستير 0640كلد في عاـ 
كالدكتكراه. كقد تساءؿ إيفريت ركجرز في تمؾ الفترة عف سبب تبني بعض المزارعيف لبعض 

مع كالده في تبني ابتكار زراعي في االبتكارات الزراعية كعزكؼ آخريف عنيا، ككاجو صعكبة 
مزرعتو، رغـ تبني المزارعيف مف حكلو ليذا االبتكار، كلكنو في آخر المطاؼ استطاع إقناع 

  (.074، 5111كالده بتبني االبتكار)الشبمي، 

 كل تمؾ األسئمة كالمقاكمة التي حدثت شكمت نكاة لبحث ىذا العالـ في ىذا المجاؿ.

 فئات التطبيق لروجرز:

 % في تطبيق االبتكار.5.2(، كىـ أكؿ innovatorsالمبتكركف ) -0
% التاليف في تطبيق الفكرة 04.2(، كىك early adaptorsالمطبقكف المبكركف ) -5

 الجديدة.
 التطبيق.% التاليف في 43(، كىـ early majoritiesالغالبية المبكرة ) -4
 % التاليف في احتضاف التغيير.43(، كىـ late majoritiesالغالبية المتأخرة ) -3
، 5117% األخيريف في تطبيق االبتكار )القرارعة 01(، كىـ laggardsالمتقاعسكف ) -2

26). 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null


 
 

56 
 

 كيكضح الجدكؿ التالي أىـ مميزات كعيكب نماذج التقكيـ الحديثة:

 (5-2ؿ)جدك   

 التقويم الحديثةأىم مميزات وعيوب نماذج 

 أىم العيوب أىم المزايا النموذج

 نموذج مارزانو

شمكلية النمكذج لكافة عناصر   -
التعميـ المتعمقة بالمعمـ 

دارة الصف.  كاألنشطة  كا 
يعمل النمكذج عمى تأثير العالقة   -

بيف الممارسات التعميمية 
 كالتحصيل العممي لمطمبة.

 .المعالجة المنفصمة لمعناصر  -
التداخل في صالحيات   -

 التقكيـ.
إىماؿ دكر الطالب في عممية   -

 التقكيـ.

 بساطة النمكذج.  - نموذج تايمور
المعالجة الشمكلية لمككنات   -

 المنيج.

 

تأخر نتائج التقكيـ لنياية   -
 البرنامج.

تجاىل قدرات الطمبة   -
 كحاجاتيـ كاىتماميـ.

يقدـ صكرة شاممة لسياؽ   - نموذج ستفمبيم
 البرنامج.

يقدـ قاعدة لممعمكمات كالمشكالت   -
 كطبيعة كسير البرناج.

 تكمفتو المادية عالية.  -
صعكبة تطبيقو بسبب   -

التحديات اإلدارية كالتنظيمية 
 كالسياسية.

 
ساىـ في تطكير مفاىيـ التقكيـ   - نموذج ستيك

 التربكؼ.
تعدد مصادر التقكيـ لمتحقق مف   -

 صدقو.

اليمكف تنفيذ عممية التقكيـ   -
 بدكف مبررات.

إشراؾ غير مختصيف في   -
 تنفيذ البرنامج.
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 سيل الفيـ كالمتابعة كالتحقيق.  - نموذج ىاموند
تحديد األىداؼ اإلجرائية لممنيج   -

مع استتخداـ التغذية الراجعة 
 لتعديل ىذه األىداؼ.

لـ يشر إلى مشاركة المعمميف   -
كاإلدارييف كالطمبة في عممية 

 التقكيـ.
لـ يتناكؿ تقكيـ المنيج تقكيمًا   -

 شاماًل.

إيفيريت نموذج 
 روجرز

صنف الطالب لمجمكعات متابينة مما 
 زاد مف فاعمية عممية التقكيـ.

لـ يتناكؿ دكافع االبتكار كعممية 
 اتخذاذ القرار في عممية التقكيـ. 

 المصدر: تصميم الباحث () 

مدير المدرسة كالمشرؼ التربكؼ تبرز أىمية ىذه النماذج التي أكردناىا سابقَا في ككنيا تتيح لك 
كما أنو باإلمكاف تحديد فكرة المعمـ عف السمكؾ  قياس التدريس كالتعرؼ عمى درجة كفايتو،

َـّ تعديل السمكؾ إلى االتجاه األمثل ـ عممية ع مف يالح يستطيع كال، المثالي، كمف ث أك يقكِّ
كف بكاسطتيا كصف عممية التدريس يمخالؿ أدكات إال مف التدريس أف يعدؿ مف سمكؾ المعمـ 

أقرب إلى األحكاـ الذاتية منيا إلى  الصفي بمغة األرقاـ كالرسـك البيانية دكف كصفيا بعبارات
 .سس في المنيج العمميكأحد األ كـ كف تحكيل الكيف إلى يم إنوكبمعنى اخر فالمكضكعية ، 

الحكـ الشخصي يغمب عمى كثير مف مديرؼ المدارس، كىك الحكـ المبني عمى التصكر  كما أف
 دكف تحميل السمكؾ القابل لممالحظة، لذلؾ يتفاكت الحكـ مف زيارة إلى أخرػ مف جية، العاـ،

 كيختمف التصكر مف مدير إلى آخر مف جية أخرػ.

شتممت عمييا نماذج تنانة ( كفق عناصر التقكيـ التي امجاالت األسكقد تـ بناء أداة الدراسة ) 
 التقكيـ الحديثة .
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمييد

بعد اطالع الباحث عمى األدب التربكؼ ألىـ الدراسات التي تناكلت متغيرات الدراسة، قاـ 
الباحث بتكضيح األىداؼ، كالمنيجية المستخدمة، كأدكات كعينة الدراسة، باإلضافة إلى ذكر 
أىـ النتائج كالتكصيات ذات العالقة، كما قاـ الباحث بتصنيفيا مف األحدث إلى األقدـ عمى 

 آلتي:  النحك ا

 المحور األول: أداء المعممين 

 أواًل: الدراسات بالمغة العربية

"درجة إسيام االشراف المتنوع في تطوير األداء (، بعنوان:  2014دراسة )السممي،  -1
 الميني لمعممة المغة االنجميزية من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات"

اإلشراؼ المتنكع في تطكير األداء الميني لمعممة المغة ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة إسياـ 
 االنجميزية مف كجية نظر المعممات كالمشرفات التربكيات.

تـ إعداد استبانة مككنة مف ، ك ي(التحميم)استخدـ الباحث المنيج الكصفي كلتحقيق ىدؼ الدراسة 
دارة الصف، كالتقكيـ، ستة محاكر كىي: التخطيط لمتدريس، كتنفيذ الدركس، كتقنيات التعميـ،  كا 

كالنمك الميني، لمعرفة كجية نظر المعممات كالمشرفات التربكيات حكؿ إسياـ اإلشراؼ المتنكع 
ستبانة عمى عينة عشكائية في تطكير األداء الميني لمعممة المغة االنجميزية، حيث طبقت اال

( معممة، كما طبقت 041)عددىف  طبقية مف معممات المغة االنجميزية بمدينة مكة المكرمة بمغ 
( 02عمى عينة قصدية مف جميع مشرفات المغة االنجميزية بمدينة مكة المكرمة كالبالغ عددىف )

 مشرفة تربكية.

 ككانت أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

يساىـ اإلشراؼ المتنكع في تطكير األداء الميني لمعممة المغة اإلنجميزية بدرجة عالية في تنفيذ 
دارة الصف، كالتقكيـ، كالنمك المينيالدركس، كتقني  .ات التعميـ، كا 
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كقد أكصت الدراسة بضركرة تكضيح أىداؼ اإلشراؼ المتنكع، كآلية تطبيقو، لكل مف معممة 
 المغة االنجميزية كالمشرفة التربكية كالمديرة، كذلؾ حتى يحقق أىدافو المرجكة منو.

معممات المغة االنجميزية خاصة في مجاؿ كأكدت عمى أىمية استخداـ اإلشراؼ المتنكع مع 
دارة الصف، كالتقكيـ كالنمك  التخطيط لمتدريس، كتنفيذ الدركس، كاستخداـ تقنيات التعميـ، كا 

 الميني لما ليا مف أىمية في تطكير األداء الميني.

 المغة معممي أداء تواجو التي "المشكالت(، بعنوان: 2012دراسة )آل حسن،  -2
 محايل عسير" بمحافظة الثانوية رحمةالم في اإلنجميزية

 في اإلنجميزية المغة معممي أداء تكاجو التي المشكالت عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المعمـ،)  مف بكل المتعمقة بالمممكة العربية السعكدية عسير محايل بمحافظة الثانكية المرحمة
(. التربكؼ  اإلشراؼ المدرسة، إدارة الحديثة، التقنيات استخداـ المدرسي، الكتاب الطالب،
 عمى( المؤىل كنكع الخدمة سنكات عدد – التدريبية الدكرات) متغيرات أثر عف كالكشف
 .الدراسة مجتمع أفراد استجابات

 محايل بمحافظة الثانكية المرحمة في االنجميزية المغة معممي جميع مف الدراسة مجتمع تككف 
 لجمع أداةك االستبانة معتمداً  الكصفي المنيج الباحث استخدـ ،فرداً ( 13) عددىـ كالبالغ عسير

 .عبارة( 20) تضمنت كقد المعمكمات،

 :يمي ما الدراسة نتائج كبينت

 التي المشكالت: التكالي عمى ىي اإلنجميزية المغة معممي أداء تكاجو التي المشكالت أبرز أف
 ثـ ،الحديثة التقنيات كاستخداـ المدرسي بالكتاب تتعمق التي المشكالت تمييا ،بالطالب تتعمق
 في كيأتي ،التربكؼ  باإلشراؼ المتعمقة المشكالت يمييا ،بأداء المعمـ المتعمقة المشكالت يمييا

 .بإدارة المدرسة المتعمقة المشكالت األخيرة المرتبة

 :التالية التكصيات إلى الدراسة كتكصمت

كأكلياء  اإلنجميزية المغة كمشرفي معممي قبل مف اإلنجميزية المغة بأىمية مبةالط تكعية -
 .األمكر
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 كطرؽ  ألساليب المعمـ استخداـ خالؿ مف اإلنجميزية المغة لتعمـ مبةالط دافعية إثارة -
 .الحديثة التدريس

 الكفاءة تعزيز في اإلنجميزية المغة مشرفي "دور(، بعنوان: 2010دراسة )الصوفي،  -3
 الثانوية المدارس في نظرىم وجية من اإلنجميزية المغة لمعممي والممارسات المغوية

 اليمنية" الجميورية في الحكومية

 المغكية الكفاءة تعزيز في اإلنجميزية المغة مشرفي دكر تعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 في الحككمية الثانكية المدارس في نظرىـ كجية مف اإلنجميزية المغة لمعممي كالممارسات
 عمى سنكات الخدمةك  الجنس متغيرؼ  أثر عمى الكشف الدراسة حاكلت كقد. اليمنية الجميكرية
 العاصمة بأمانة اإلنجميزية المغة كمعممات معممي مف تككنتالتي  الدراسة عينة أفراد استجابة
 (35) مف المككنة لالستبانة العينة أفراد استجاب كقد كمعممة، معمما (454) كعددىـ صنعاء

 . إشرافية مجاالت (8) عمى مكزعة فقرة

 :التالي النحك عمى الدراسة نتائج كانت

 أف يعني مما بالمتكسط، اإلنجميزية المغة مكجيي دكر اإلنجميزية المغة معممك قدر -
 .اإلنجميزية المغة عمى اإلشراؼ في مرضية كسائل يتبعكف  ال المكجييف

 الجنس أثر عف ناتجة المعمميف نظر كجية في إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد -
 .المعممات كلصالح

سنكات  متغير أثر عف ناتجة المعمميف نظر كجية في إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد -
 .فأكثر سنكات 01 كلصالحالخدمة 

 مجاؿ عدا ما المجاالت كل في المعمميف نظر كجية بيف التكافق مف عالية درجة تكجد -
 . منخفضة الدرجة كانت فقد التدريبية الدكرات

 كالمكجييف كالباحثيف التربكية السياسة صانعي عمى بأنو الدراسة اقترحت النتائج عمى كبناء
 بكل التعميـ تطكير تخدـ كبطريقة التعميـ حكؿ الرؤػ  تشكيل في النظر إعادة كالمعمميف
 .مستكياتو
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 لبعض والمساند األساسي المعمم أداء "واقع(، بعنوان: 2010دراسة )اليمول،  -4
 المتعممين نظر وجية من المعرفية لمبنية" برونر" نظرية ضوء في الدراسية المقررات
 غزة" شمال مدارس بمحافظة

 كالمقررات (األساسي – المساند) المعمـ تعييف بيف الفركؽ  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 التفاعل كعمى ،(اإلنجميزية المغة ، العمـك ، االجتماعيات ، الرياضيات ، العربية المغة)الدراسية

 ضكء في التدريس في المعرفية المعمـ بنية عمى الدراسية كالمقررات المعمـ تعييف متغيرؼ  بيف
  .الحككمية بالمدارس المتعمميف نظر كجية مف" بركنر" نظرية

 بالمدارس كالثانكية العميا األساسية المرحمتيف مف كطالبة طالبا( 215) مف الدراسة عينة كتككنت
 إلى الدراسة نتائجكتكصمت  ،"بركنر" نظرية لقياس أداة الباحث أعد كقد غزة، بشماؿ الحككمية

 المعمـ بنية في المسانديف كالمعمميف األساسيف المعمميف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد األساسييف، المعمميف لصالح التدريس في المعرفية
( اإلنجميزية المغة ، العمكـ ، االجتماعيات ، الرياضيات ، العربية المغة) الدراسية المقررات
 المعمميف تعييف متغيرؼ  بيف داؿ تفاعل ككجكد. كاالجتماعيات كالرياضيات العربية المغة لصالح

 . التدريس في المعرفية المعمـ بنية في الدراسية كالمقررات

 المغة معممي لدى التعميمية الكفايات توافر "مدى(، بعنوان: 2009دراسة )الشيخي،  -5
 السعودية" العربية بالمممكة االبتدائية بالمرحمة اإلنجميزية

 اإلنجميزية المغة معممي لدػ التربكية تالكفايا تكافر مدػ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 .السعكدية العربية المممكة في االبتدائية المدارس في

 مف العديد كجمع االبتدائية المرحمة كأىداؼ طبيعة بدراسة الباحث قاـ اليدؼ ىذا كلتحقيق
 كرش مخرجات الباحث استعرض الدراسة، بمكضكع الصمة ذات السابقة كالبحكث الدراسات
 .منيا االستفادة لممرحمة االبتدائية بيدؼ مشرفي المغة االنجميزية قبل مف كالتقارير العمل

 معمما( 41) مف الدراسة مجتمع، كتككف التحميمي الكصفي المنيج الدراسة ىذه استخدمتكقد 
 .السعكدية العربية المممكة في الخبر مدينة في االبتدائية المرحمة مف مدرسي اإلنجميزيةلمغة 
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، الخبراء مف العديد قبل مف عمييا كالتصديق الالزمة التربكية تياالكفا مف قائمة كضع تـ كقد
 :التالية النتائج إلى الدراسة أشارتك  ،إحصائيا كتحميميا داةاأل تطبيق تـ كقد

 المغة االبتدائية المدارس معممي مكجكدة لدػ الدراسة شممتيا التي التربكية الكفايات -
 في المستخدمة لممعايير كفقا متكسط نجاز  ا تعتبر كالتي ،٪(16) بكزف نسبي اإلنجميزية
 .الدراسة

 بتكفر الكفايات يتعمق فيما اإلنجميزية المغة معممي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد -
 .التعميـ لصالح (التعميمية درجة) إلى تعزػ  المطمكبة التربكية

 بتكفر الكفايات يتعمق فيما اإلنجميزية المغة معممي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد -
 سنكات الخدمةذكؼ  المعمميف لصالح المدرسيف ىؤالء تجربة إلى تعزػ  المطمكبة التربكية
 .األكثر

"واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية ومشرفي (، بعنوان: 2008دراسة )أبو سالم،  -6
 المغة اإلنجميزية في تطوير األداء الميني لمعممييم وسبل تفعيمو"

ىدفت ىذه الدراسة إلجابة السؤاؿ الرئيس اآلتي: ما كاقع التعاكف بيف اإلدارة المدرسية كمشرفي 
تطكير األداء الميني لمعممييـ في المدارس الثانكية في محافظات غزة المغة اإلنجميزية في 

 .كسبل تفعيمو

ستبانة مككنة اكلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كقامت بتصميـ 
( فقرة مكزعة عمي خمسة مجاالت، كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف الذيف 71مف )

، كالبالغ عددىـ لثانكية الحككمية في محافظات غزةمادة المغة اإلنجميزية في المدارس ايدِرسكف 
 ( معممًا كمعممة.316)

( معممًا مف المعمميف الذيف يدِرسكف مادة المغة اإلنجميزية 515كقد تككنت عينة الدراسة مف )
 في المدارس الثانكية الحككمية في محافظات غزة.

 التالي:كقد تكصمت الدراسة إلى 
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بمغ الكزف النسبي لتقديرات معممي المغة اإلنجميزية لدرجة التعاكف بيف اإلدارة المدرسية  -
كمشرفي المغة اإلنجميزية في تنمية األداء الميني لمعممييـ في المدارس الثانكية في 

 %(.11( كىك أعمي مف الكزف المحدد ) 18.32محافظات غزة )%

اإلدارة المدرسية كمشرفي المغة اإلنجميزية في تكثيف  كقد أكصت الدراسة بضركرة  اىتماـ
رشادىـ إلى كيفية  المقاءات بينيـ لمتعرؼ عمي المشكالت التي تعترض معممي المغة اإلنجميزية كا 

 حل المشكالت التي تكاجييـ أثناء القياـ بعممية التدريس.

المعمميف إلى قراءات تربكية كما أكصت بقياـ اإلدارة المدرسية كمشرفي المغة اإلنجميزية بتكجيو 
 مكجية تفيدىـ في عممية التدريس، كتزكيد المكتبة ببعض الكتب كالمراجع الميمة لممعمميف.

 المغة معممي تواجو التي المينية "الصعوبات (، بعنوان:2004دراسة )أحمد،  -7
 فمسطين" شمال محافظات في الصّفي األداء عمى وأثرىا الثانوية لممرحمة اإلنجميزية

 المغة كمعممات معممك تكاجو التي المينية الصعكبات بعض فحص الحالية الدراسة حاكلت
 .فمسطيف شماؿ محافظات في الصفي األداء عمى تأثيرىا كمدػ الثانكية لممرحمة االنجميزية

 في الثانكية لممرحمة االنجميزية المغة كمعممات معممي جميع عمى الدراسة مجتمع اشتملكقد  
 كمعممة معمماً ( 0045) المعمميف عدد بمغ كقد. 5113-5114 لمعاـ فمسطيف شماؿ محافظات

 . الدراسة لمجتمع جمالياإل العدد مف% 52.1 مف مككنة الدراسة عينة كانت حيث

 :التالية النتائج الدراسة اظيرت كقد

 شماؿ محافظات في الثانكية لممرحمة االنجميزية المغة كمعممات معممي معظـ يعاني  -0
 . الدراسة في الكاردة المجاالت كل في كبيرة مينية صعكبات مف الغربية الضفة

 لممرحمة االنجميزية المغة كمعممات معممي بيف احصائية داللة ذات فركؽ  ىنالؾ تكف لـ  -5
كالمعنكية،  المادية الحكافز التالية: مجاؿ المجاالت في المينية الصعكبات في الثانكية

 العمل، طبيعة في المدرسية، صعكبات اإلدارة مع صعكباتالزمالء،  مع صعكبات
 المجاالت في كبيرة فركقات ىنالؾ كانت لـ بينما التربكؼ  االشراؼ مجاؿ في صعكبات

. المدرسي الكتاب في كصعكبات الطالب مع صعكبات الميني التطكر مجاؿ في :التالية
 في التعميمية الخدمة لسنكات تعزػ  كاضحة احصائية داللة ذات فركؽ  ىنالؾ كانت -4
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 في الثانكية لممرحمة المغة االنجميزية كمعممات معممي تكاجو التي المينية الصعكبات
 كالمعنكية، المادية الحكافز مجاؿ الميني، في التطكر مجاؿ في: التالية المجاالت
 االشراؼ مجاؿ في العمل، صعكبات طبيعة في صعكبات الزمالء، مع صعكبات
 االدارة مع صعكبات: التالية المجاالت في كبيرة صعكبات ىنالؾ تكف لـ بينما التربكؼ.
 . المدرسي الكتاب في كصعكبات المدرسية،

 مناسبة عمل ظركؼ عمى فيالمعمم حصكؿ بضركرة الباحث كصىأ الدراسة، نتائج عمى بناء
 المتخصصة التدريبية كالدكرات الميني، التطكر الصحية، التسييالت الركاتب، حيث مف

 انفسيـ تطكير أجل مف عنكيةمال الحكافز مع بالتساكؼ  الالئق، الكظيفي االمف عمى كحصكليـ
 يفرضيا التي السيئة الظركؼ رغـ فمسطيف في التعممية– التعميمية العممية لصالح االمكاف قدر

 .االسرائيمي االحتالؿ

 ثانيًا: الدراسات بالمغة االنجميزية

 بعنوان: )إياد و زبيدا(,(Eady & Zepeda,2007) دراسة -1

"The effect of mandatory reform on teachers' performance 

development, supervision and assessment" 

 " المعممين أداء وتطوير واإلشراف التقييم عمى اإللزامي اإلصالح أثر"

 أداء كتطكير كاإلشراؼ التقييـ عمى اإللزامي اإلصالح أثر إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 (أياىك) كالية في ريفية متكسطة مدارس مديرؼ مف  ثالثة تصكرات بحث تـ حيث المعمميف،
 دراسة منيج استخدـ كقد ،(5118)لعاـ التربكؼ  اإلصالح قانكف  يطبقكف  كانكا بينما األمريكية
 كأظيرت مقابالت، تسع بمجمكع الثالث المشاركيف مف كل مع مقابالت ثالث كأجريت الحالة،
 :كىي تصكرات خمسة البيانات

 .القياسية االختبارات نتائج بكاسطة فقط المعمـ كفاءة تقييـ يتـ  -
 .فصمية زيارات طريق عف اإلشراؼ يتـ  -
 .العامميف تطكير عمى الريفية تؤثر  -
 .المعمميف تقييـ فعالية مف يحد المحدكد التمكيل  -
 .التقميدؼ المتكسطة المدرسة جدكؿ عمى عكسية بصكرة القانكف  تطبيق  -
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  بعنوان: )ىيبس و ىيمبن(،Hipps & Halpin, 1992))دراسة  -2

"the differences in teachers and principals general job stress and 

stress related to performance based accreditation" 

 باألداء" المتعمقة العام واإلجياد العمل المدارس نحو ضغوط ومديري  المعممين بين "االختالفات

. الحككمية المدارس مديرؼ ك  معممي بأداء كعالقتو العمل عمى ضغكط التعرؼ إلى ىدفت
 تزيد عكامل خمسة عف النتائج ككشفت مديرًا،( 46)ك ( معمماً 030) عمى الدراسة كطبقت
 : كىي ديريفمقارنة بالم المعمميف لدػ الضغكط

 .المينية كلياتالمسؤ  ككثرة العمل عبء -
 .كاإلدارة المعمميف بيف كالعالقة  -
 .بالطالب المعمميف كعالقة  -
 .كزمالئيـ المعمميف بيف كالعالقة  -
 الشيرؼ كالتعكيضات كالراتب  -

 المتكقع األداء كمستكػ  المعمميف ضغكط بيف سالبة عالقة كجكد إلى الدراسة أشارت كما 
 .إنجازه

 بعنوان: )بتمير(،(Butler, 1992)دراسة  -3

 "Teacher Professional Development "An Australian Case Study " 

 (استراليا في حالة دراسة" ) لممعممين الميني النمو" 

 النمك بحث عمى اشتمل الذؼ الميني التطكير لمشركع تجريبي اكتشاؼ إلى الدراسة ىدفت
 الفردية المعمـ معرفة عمى كالتركيز الذاتي، التعمـ مع مزدكجة تأممية عممية خالؿ مف الميني
( معممًا، 35) الدراسة عينة ككانت التجريبي، المنيج الباحث اتبع. كتخيالتو كمعتقداتو كقيمة

 المعمميف مف كمثميـ تجريبية، كمجمكعة إرادتيـ بمحض المشركعفي  كامنيـ شاركخمسة 
 السنة مدار عمى كنصف أياـتسعة  خالؿ لينفذ معداً  المشركع ككاف ضابطة، كمجمكعة
 .الدراسية
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 :اآلتية النتائج إلى الباحث كتكصل

 مناقشة كبعد سمبييف، مشاىديف يككنكا أف المشركع دخكليـ عند المعمميف تصكر أف -
 .العامة المعرفة نحك كاضح جديد هاتجا ظير كالتكقعات الذاتية لمسؤكليتو

 اعتمدت عندما كالمتطمبات ،الخارج مف المفركضة القكاعد بيف الصراعات أظيرت قدو أن -
 .اتباعيا كليس القكاعد تخطي عمى سنكات الخدمةك  الميارة

 مف أكثر كامنة قدرات لدييـ أف عممكا عندما لدييـ، بالنفس الثقة تدعيـ عند المعممكف  كاستفاد -
 .الظاىرة

 حجرة داخل األداء كتحسيف الطالب نحك عميقاً  التزاماً  المعمميف لدػ أفكأظيرت الدراسة  - 
 .جديدة أساليب استخداـ ذلؾ لتحقيق الكسائل أفضل كأف الصف،

 :في التقويم المحور الثاني: االتجاىات المعاصرة

 الدراسات بالمغة العربيةأواًل: 

نظرا لندره الدراسات المتعمقة باالتجاىات المعاصرة في التقكيـ فقد حاكؿ الباحث أ يستحضر 
ف كانت تستخدـ لتقكيـ األداء لمعممي بعض الدراسات كالتي ليا عالقة  بتقكيـ األداء لممعمـ كا 

 ذات إختصاصات ُاخرػ غير معممي المغة االنجميزية.

 االنجميزية المغة معمم أداء لتقويم مقترحة "بطاقة(، بعنوان: 2013، األحمري )دراسة  -1
 مارزانو لمتقويم" نموذج ضوء في

 مارزانك كذجنم ضكء في االنجميزية المغة معمـ أداء يـلتقك  بطاقة حترااق إلى الدراسة ذهى دفتى
ىدؼ  كلتحقيق ،كمعممييااالنجميزية  المغة كمشرفيالمختصيف  نظر كجية مف عمـلماأداء  يـلتقك 

 الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

 أـ بجامعة التربية كميتي مف (تدريس يئةى أعضاء) مختصيف (8) مف الدراسة عينة كتككنت
 كمدينة الطائف بمدينة لمادة المغة االنجميزية تربكياً  مشرفاً  (30) ككذلؾ الطائف كجامعة القرػ 
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 الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ. الطائف بمدينة االنجميزية لمغة معمماً  (60)ك المكرمة مكة
( عنصرًا قاـ الباحث ببنائيا معتمدًا عمى 10) تضمنت كقد لجمع المعمكمات االستبانة معتمداً 

 نمكذج مارزانك لتقكيـ المعمـ.

 :التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت كقد

 ميـ) مستكػ  بيف كانت االنجميزية المغة معمـ في التدريسية الميارات تكافر درجة أف  -
 .الدراسة عينة نظر كجية مف( كميـ جداً 

: المجاليف في، العمل طبيعة لمتغير تبعاً  العينة أفراد استجابات في فركؽ  كجكد -
 لصالح ككل كاالستبانة، التدريس في الناقد التفكير ،الصفية كالسمككيات االستراتيجيات
)مف  العينة أفراد بيف استجابات إحصائية دالالت ذات فركؽ  كجكد كذلؾ. المختصيف

كالسمككيات  ستراتيجياتنكع المؤىل في اال طبيعة لمتغير المعمميف كالمشرفيف( تبعاً 
 .المؤىل التربكؼ  ذكؼ   لصالح الصفية

 :الدراسة تكصيات ـأى

 .لمعمـ المغة االنجميزية الكظيفي األداء لتقكيـ كأداة التقكيـ المقترحة بطاقة مف االستفادة -
 لبرامج التخطيط في المقترحة البطاقة تضمنتيا التي التدريسية الميارات مف االستفادة  -

 .الخدمة أثناء برامج التدريب ككذلؾ التربكؼ  اإلعداد
معايير مقترحة لتقويم أداء معمم التربية الرياضية " بعنوان: (2012 ،رمضان)دراسة  -2

 "في ضوء متطمبات الجودة واالعتماد في التعميم

ح المعايير التي يمكف االعتماد عمييا في تقييـ أداء معمـ التربية رااقت ىسة إلراتيدؼ الد
ت التي يمكف أف تحقق راكاالعتماد في التعميـ، كأىـ المؤش في ضكء متطمبات الجكدة الرياضية

لطبيعة  كل معيار مف ىذه المعايير. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمى، لمالئمتو
 سة. راالد

سة لمتعرؼ عمي المعايير الدكلية لمعمـ راكتـ ذلؾ مف خالؿ تحميل األدب المنتمي لمكضكع الد
المتكقع كالمسئكليات كالكاجبات كالخصائص الكاجب تكافرىا في  الدكر ىتربية الرياضية كعمال

استخدمت الباحثة  معمـ التربية الرياضية ككذلؾ أىمية كضع المعايير في تقييـ كضبط أدائو، ثـ
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ؼ ، كذلؾ لمكقك راءالخب رأؼأسمكب "دلفاؼ" بجكالتو الثالثة كالذؼ يعتمد عمي االستمارة في اخذ 
يمكف االعتماد عمييا في تقييـ أداء معمـ التربية الرياضية في ضكء  قائمة المعايير التي ىعم

سة راتحققيا. كشممت الد ت التي يمكف أفرامتطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ، كأىـ المؤش
رياضية عضاء ىيئة التدريس القائميف عمى إعداد معمـ التربية الأ مف  اً ( خبير 27) آراءاستطالع 

جكدة التعميـ، مكزعيف عمى كميات التربية الرياضية بجميكرية مصر  ممف لدييـ خبرة بنظـ
ت راالرياضية في ست إدا ( مف مكجيي التربية27العربية في نطاؽ ست محافظات، ككذلؾ )

ت عمى معممي راتعميمية في نطاؽ محافظتيف، كذلؾ لمكقكؼ عمى إمكانية تطبيق ىذه المؤش
  بجميكرية مصر العربية. ياضيةالتربية الر 

ء التحميل اإلحصائي لجكالت )دلفاؼ( الثالثة راستعانت الباحثة بالطرؽ اإلحصائية المناسبة إلجا
 :التي أدت إلى

التكصل لقائمة بالمعايير التي يمكف االعتماد عمييا في تقييـ أداء معمـ التربية الرياضية  -
 .ت التي يمكف أف تحققوراالمؤش التعميـ كاىـفي ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد في 

ء مكجيي التربية الرياضية عمى قابمية جميع المعايير لمتطبيق كقدرة معمـ رااتفاؽ آ  -
 تطبيقيا لمنيكض بنفسو كبرنامجو كأىدافو. التربية الرياضية عمى

"مدى استخدام معممي المدارس الحكومية  (، بعنوان:2012، وصومان، حمزةدراسة ) -3
 ردنية لمتقويم الواقعي واتجاىاتيم نحوه ومعوقات استخدامو"األ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ استخداـ معممي المدارس الحككمية األردنية لمتقكيـ 
 (61)معممًا ك (71( معممًا كمعممة )081ىاتيـ نحكه، تككنت عينة الدراسة مف )االكاقعي كاتج
مدارس ذككر(، تـ  7مدارس إناث ك 7(  مدرسة في محافظة العاصمة عماف )01معممة، مف )

 اختيارىا بالطريقة العشكائية البسيطة.

 ما يمي:أشارت النتائج إلى كقد قاـ الباحثاف بتطكير استبانة كتطبيقيا عمى أفراد العينة، 

 .أف المعمميف يستخدمكف التقكيـ الكاقعي بدرجة عالية -
 .اتجاىات إيجابية قكية لدػ المعمميف كالمعممات نحك استخداـ التقكيـ الكاقعي كجكد  -
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ظيرت العديد مف معيقات استخداـ التقكيـ الكاقعي مثل كثرة أعداد الطمبة في الصف،   -
كنقص التدريب المقدـ لممعمميف حكؿ كيفية إعداد  ،ككثرة عدد الحصص المسندة لممعمـ

 .يكتطبيق أدكات التقكيـ الكاقع

أكصت الدراسة بضركرة تدريب المعمميف عمى كيفية إعداد أدكات التقكيـ الكاقعي، ككيفية  كقد
 استخداميا، كرصد العالمات ليا.

" تجربة تقويم األداء الوظيفي لشاغمي الوظائف  (، بعنوان:2003، الشنيفي) دراسة -4
 التعميمية في مدارس الييئة الممكية لمجبيل وينبع"

 الكظيفي األداء تقكيـ عممية تحكـ التي كالمكائح األنظمة عمى التعرؼ إلىالدراسة  ىدفت
كتحميل نتائج آخر عممية  كينبع لمجبيل الممكية الييئة مدارس في التعميمية الكظائف لشاغمي

 نظر كجيات معرفةتقريرًا، ك  (244)ـ،  كالتي بمغ عددىا 5110تقكيـ أداء كظيفي معتمد لمعاـ 
 مكظًفا (361)لييئة الممكية بالجبيل كالبالغ عددىـ ا مدارس في التعميمية الكظائف شاغمي

 تقكيـ عممية في (تربكييف كمشرفيف مدارس، مدراء مدارس، ككالء طالب، مرشدؼ ، معمميف)
 المترتبة النظاميةآلثار كا بو، كالقائميف التطبيق أسمكب التقكيـ، بطاقة: حيث مف الكظيفي األداء
 .التقكيـ نتيجة عمى

 تقارير :ىما أداتيف طريق عف التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيق
 كاستبانةلييئة الممكية بالجبيل، ا مدارس في التعميمية الكظائف لشاغمي الكظيفي األداء تقكيـ
 تقكيـ أداء.ممف امضكا عامًا دراسيًا كاماًل قبل آخر  التعميمية الكظائف شاغمي عمى كزعت

 :كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك التالي

 تحتكؼ  األداء تقكيـ بطاقة أف المبحكثيف مف (%21.7) يرػ :  التقكيـ بطاقة حيث مف -
 البطاقة عبارات أف المبحكثيف مف (%36.8) كيرػ  قياسيا، يصعب أداء عمى عناصر

 عمميـ مياـ جميع تشمل البطاقة أف المبحكثيف مف (%36.4) كسيمة، كيرػ  كاضحة
 .كمكاصفاتو

 المبحكثيف مف (%18.8) يرػ :  عميو كالقائميف ، األداء تقكيـ تطبيق أسمكب حيث مف -
ـ يشعرىـ أف  (%11.6) كيرػ  الكظيفي، ألدائيـ التقكيمية زيارتو بمكعد مسبًقا ُالَمقكِّ
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 كيرػ ، كنظامو الكظيفي األداء تقكيـ الئحة عمى إطالعيـ تسيل ـتيإدارا أف منيـ
ـ يناقشيـ أف المبحكثيف مف (11.2%) التقكيمية بكقت  زيارتو بعد بمالحظاتو المقكِّ

 قصير.

 األىمية حيث مف الكظيفي األداء تقكيـ نتيجة عمى المترتبة النظامية ثارآلا المبحكثكف  رتب كقد
 :التالي النحك عمى

 (العالكة مقدار) المادؼ العامل -

 الترقية -

 آخر بعمل التكميف -

 (الكظيفي األماف) الكظيفة في البقاء -

 تدريبية دكرات في االشتراؾ -

 خالل من اإلنجميزية المغة مادة متدربي أداء "تقويم (، بعنوان:2002دراسة )سبحي،  -5
 التدريس" في المغوي  االتصال لمنيج استخداميم

 البنيف مدارس في المغكؼ  االتصاؿ بتعميـ الخاصة المميزات تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
 أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة معممي أداء مدػ كتقكيـ ،السعكدية العربية بالمممكة المتكسطة
 ـ.5115الدراسي  العاـ نياية في تخرجيـ كالمتكقع السعكدييف

 كالمتكقع أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة معممي لمالحظة تستخدـ ”استبانة“ قائمة إعداد تـ كقد
 مف الدراسة عينة، كتككنت المتكسطة بالمرحمة البنيف مدارس في الفعمي تدريسيـ خالؿ تخرجيـ

 لتدريس مؤىميف معمميف ليصبحكا تخرجيـ متكقع أجنبية كمغة إنجميزية لغة مدرس( 45) عدد
 القرػ  أـ بجامعة اإلنجميزية المغة بقسـ الرابع بالمستكػ  طالب كىـ ،القادـ العاـ اإلنجميزية المغة
 .المكرمة بمكة

 ما يمي: إلى الدراسة تكصمتك 
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 لتدريس المستكػ المطمكب كدكف  المعدؿ تحت أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة معممي أف -
 .المغكؼ  االتصاؿ منيج باستخداـ أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة

 الميارات كتدريس القكاعد كالكممات تدريس عمى مقتصرا الزاؿ اإلنجميزية المغة تدريس -
 البعض بعضيا عف منفصالً  تدريساً  – كاالستماع كالتحدث كالكتابة القراءة – األربعة
 بلقِ  مف التحدث في – اإلنجميزية المغة – اليدؼ المغة استخداـ عمى التركيز كدكف 

 .المغة عف كليس المغة يتحدثكا أف يجب فيـ المتعمميف،

 أطكؿ اً فرص بالمستقبل أجنبية كمغة اإلنجميزية المغة ُيعطى معممي بأف بشدة كأكصى الباحث
 في حصة 05-3 مف فقط كاحد دراسي فصل لمدة بالتدريس يقكمكف  فيـ ،التدريس لممارسة
 عاـ لمدة التدريس يمارسكا أف يجب فيـ ليـ، كاؼ   غير أنو الدراسة أثبتت الكقت كىذا ، األسبكع

 .األسبكع في حصة 01-05 مف كامميف دراسييف فصميف أؼ

"تصور مطور لنموذج تقييم أداء المعمم في (، بعنوان: 2000دراسة الغامدي ) -6
 المممكة العربية السعودية"

 في أداء المعمـ( تقكيـ) تقييـ لنمكذج مطكر تصكر بعنكاف دراسة( 5111) الغامدؼ أجرػ 
 عينة اختيار ،كتـ الميدانية كتطبيقاتو النمكذج تحميمية لمحتكػ  دراسة ، السعكدية العربية المممكة

 كقدـ، 0667عاـ  المدرسة مدير قبل مف تعبئتيا تـ التي المعمميف أداء تقكيـ بطاقات مف
 الباحث كخمص الدراسة، مجتمع مف( %65) بمغت كبنسبة ة،بطاق( 617) عمى العينة اشتممت

 :التالية النتائج إلى

 :التنظيمية كلكائحو الحالي المعمـ أداء تقكيـ نمكذج إيجابيات أبرز :أكالً 

 .المعمـ ألداء ميمة عناصر النمكذج يضـ -

 األداء تقكيـ بطاقة في ممحكظاتص ما يبرز مف استخال ضركرة عمى تأكيدىا لالئحة يسجل -
ف  ما كُمدارسة  . الميداف في العمل تطكير في منيا كاإلفادة كحصرىا تكصيات مف فييا دكِّ

 :التنظيمية كلكائحو الحالي المعمـ أداء تقكيـ نمكذج سمبيات أبرز: ثانًيا

 .التدريبية بالدكرات االىتماـ عدـ -
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 ؼ أداء حصل عمييما المعمـ.تقِريرَ  آخر نتيجة عمى النمكذج احتكاء -

 .مركبة( عناصر) بنكد عمى النمكذج احتكاء -

 .المعمـ ألداء العنصر ذلؾ أىمية مع أعمى كحد لمعنصر المعطاة الدرجة تناسب عدـ -

 :الدراسات بالمغة االنجميزيةثانيًا: 

 بعنوان: )أندراد,هيدي.إيتال(,(Andrade, Heidi. et al.,2009)دراسة   -1

" Rubric-Referenced Self-Assessment and Self-Efficacy for writing" 

 "إرشادات التقييم الذاتي والكفاءة الذاتية في الكتابة"

التقكيـ الذاتي المستند إلى مجمكعة مف اإلرشادات في ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ 
( مف طمبة المدارس االبتدائية كاإلعدادية في 517الكفاءة الذاتية، كتككنت عينة الدراسة مف )

كالية نيكيكرؾ األمريكية، حيث أُعد مؤشر يحكؼ مجمكعة مف اإلرشادات لمطمبة، تحكؼ عددًا 
لب في التقكيـ الذاتي ألعمالو كلقياس الكفاءة الذاتية مف المعايير التي يجب أف يراعييا الطا
 لكتابتو تـ إعداد "مقياس الكفاءة الذاتية".

فضل مف أأشارت نتائج الدراسة إلى أف الكفاءة الذاتية في الكتابة في المجمكعة التجريبية كاف 
كفاءة  المجمكعة الضابطة، كما أشارت النتائج إلى كجكد أثر لمجنس حيث بينت الدراسة أف

 الطالبات الذاتية كانت أعمى مف كفاءة الطالب الذاتية.

 بعنوان:)مدونالد و بوود((، Mcdonald & Boud, 2003)دراسة  -2

"The Impact of Self-Assessment on Achievement: The Effect of Self 

Assessment Training on Performance in External Examinations" 

 في االمتحانات األداء عمى الذاتي التدريب التقييم تأثير: عمى تحقيق الذاتي التقييم أثر "
 الخارجية"

عشر مدارس ثانكية مف مدينة سيدني  في ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب طمبة
االسترالية عمى عممية التقكيـ الذاتي في تحصيميـ الدراسي، حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى 
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( طالبًا تمقكا تدريبًا عمى ميارات التقكيـ الذاتي، كضابطة 521مجمكعتيف: تجريبية تككنت مف )
 ( طالبًا. 521مف )

أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ الطمبة الذيف تمقكا عممية التدريب عمى إجراء عممية التقكيـ الذاتي 
 االخرػ. ألعماليـ كتحسف مستكػ التحصيل الدراسي لدييـ مقارنة مع المجمكعة

 بعنوان:  )ترنر(،(,Turner 1987) دراسة -3

 "What Teachers Think About Their Evaluations" 

 " تقويميم بعممية المعممين آراء ىي ما" 

 كتكجييـالمعمميف  أداء تقكيـ عممية عميو تككف  أف ينبغي ما عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 .المعمميف مجمكعة مقابمة العينة ككانت. التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ. التربكؼ 

 :يمي ما إلى الدراسة كتكصمت

 بالتكجيو القائمكف  يكليو أف ينبغي فاعالً  يككف  لكي التربكؼ  التكجيو أف المعممكف  أكضح لقد -
 أف يمكف حتى المعمميف أداء لمالحظة أطكؿ كقت فرصة يتيحكا كأف كالعناية االىتماـ مف مزيداً 
 السمبية هثار آ لو التربكؼ  التكجيو أف المعمميف مف عدد ذكر كقد مكضكعية، أكثر أحكاميـ تككف 
 تزيد ال لممعمـ قصيرة لزيارات طبقاً  تصدر قد التي األحكاـ ىذه مكضكعية عدـ بسبب أحياناً 
 غرفة كنظافة شكمية أمكر مف المشرفكف  عميو يركز قد ما بسبب ككذلؾ دقيقة،( 21) عف مدتيا
 إىماؿ مع الجدراف عمى المكحات بعض تعميق أك الصف داخل النظاـ كحفع السيطرة أك الصف
 بعض كيرػ  المعمميف، أداء عمى األحكاـ إصدار في أىميتيا ليا التي التدريسية األمكر بعض

 بتغذية المعمميف المكجو تزكيد عدـ في تتمثل التكجيو نظاـ في ضعف نقطة أكبر أف المعمميف
 .األداء ىذا عمى يصدره الذؼ الحكـ لتعميل أسباب تكضيح ككذلؾ المعمـ، أداء عف راجعة

 بعنوان: )ديمورم((،,Delorme 1985)  دراسة -4

 "An Assessment of The Attitudes and Perceptions of Selected 

Elementary School Teachers Who Serve Native American Children 

Toward Instructional Supervision and Evaluation" 
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حول  األمريكي الشعب صغار يعممون  الذين االبتدائية المدارس معممي آراء عمى التعرف" 
 " التقويم وأساليب التدريبي اإلشراف

 اإلشراؼ حكؿ داككتا نكرت كالية في االبتدائية المدارس معممي آراء معرفة إلى الدراسة ىدفت
 بإعدادىا قاـ استبانو مستخدماً  التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ. التقكيـ كأساليب
 .معمماً ( 011) مف الدراسة عينة كتككنت

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة كتكصمت

 .التعميـ تحسيف ىك كالتقكيـ اإلشراؼ عمميتي ىدؼ أف عمى المعمميف اتفاؽ -

 .اليدؼ ىذا تحقيق دكف  تحكؿ الحالية اإلشرافية الممارسات في قصكر يكجد -

 .كالتقكيـ اإلشراؼ نحك آرائيـ إيجابيات قمت المعمميف أعمار زادت كمما -

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة المحور الثالث: 

 أوجو االتفاق:أواًل: 

ىدفت ىذه الدراسة لمناقشة تقييـ أداء المعمـ كىي ضمف ىذا العنكاف العاـ  األىداف: -
(، )األحمرؼ، Eday(، )5116(، )الشيخي، 5101تتفق مع دراسة كل مف: )اليمكؿ، 

(، )الغامدؼ، 5115(، )سبحي، 5114)الشنيفي،  (،5105(، )رمضاف، 5104
5111( ،)Andrade, Heidi. et al.,2009( ،)Mcdonald & Boud, 2003.) 

عمى استخداـ  الدراسة الحالية لبية الدراسات السابقة معاتفقت غا منيجية البحث: -
 أنو المنيج األنسب لمثل ىذه الدراسات. حيث ،الكصفي التحميميالمنيج 

اتفق عدد مف الدراسات السابقة مع دراستنا عمى استخداـ االستبانة  أدوات الدراسة: -
(، )آؿ حسف، 5103ذه الدراسات دراسة كل مف: )السممي، كأداة رئيسة لمدراسة، كمف ى

 & Hipps) (،5117(، )أبكسالـ، 5101يمكؿ، (، )ال5101(، )الصكفي، 5105
Halpin, 1992 ،5105(، )رمضاف، 5104(، )األحمرؼ.) 
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 ،غزة محافظاتالمدارس في  يرؼ كانت مد الدراسة الحاليةحيث أف عينة  عينة الدراسة: -
 إذبالتكجو نحك ىذه الفئة،  ت مع ىذة الدراسةكجدنا أف عددًا قمياًل مف الدراسات اتفق

(، استيدفت 5114(، )الشنيفي، Hipps & Halpin, 1992نجد أف دراسات مثل، )
ضمف عينة عامة استيدفت كافة العامميف في المجاؿ التربكؼ مثل المدرسيف  يريفالمد

( ىي Eady & Zepeda,2007حيف كانت دراسة ) ، فيمبةكالمشرفيف كالككالء كالط
كمديرات  يرؼ باستيداؼ فئة مد الدراسة الحالياالدراسة الكحيدة التي اتفقت تمامًا مع 

 المدارس فقط.
اتفقت غالبية الدراسات عمى خطكط عامة لمنتائج، مثل: أىمية التقكيـ ألداء  النتائج: -

ىمية قياـ المدير كالمشرؼ بعمميات المعمـ، ضركرة تطكير كتنكيع أساليب التقكيـ، أ 
 تقكيـ دكرية كمتجددة.

 

 أوجو االختالف:ثانيًا: 

مع بعض الدراسات مف حيث األىداؼ، حيث اىتمت  الدراسة الحاليااختمفت  األىداف: -
دراستنا بتقييـ أداء معمـ المغة االنجميزية، في حيف ناقشت بعض الدراسات دكر المشرؼ 

(، )الصكفي، 5103التربكؼ في تعزيز أداء المعمـ مثل دراسة كل مف: )السممي، 
)آؿ حسف، (، كىناؾ مف ناقش المشكالت التي تؤثر عمى أداء المعمـ، مثل: 5101
5105( ،)Hipps & Halpin, 1992 مف ناقش التعاكف بيف اإلدارة ىناؾ (، ك

(، كىناؾ مف قدـ دراسة حالة لمنمك الميني لممعمـ 5117كالمشرفيف )أبك سالـ، 
(Butler, 1992.) 

عمى المنيج  حتى مع الدراسة الحاليارغـ اتفاؽ غالبية الدراسات  منيجية البحث: -
 Eadyمثل دراسة كل مف: ) إختمفتأف ىناؾ بعض الدراسات  الكصفي التحميمي، إال
& Zepeda,2007 ،ككانت 5111( كالتي كانت دراسة حالة، كدراسة )الغامدؼ )
( Mcdonald & Boud, 2003( ك)Butler, 1992) ة كاَل مفدراسة تحميمية، كدراس

 كالمتاف اتبعتا المنيج التجريبي.
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المدارس كىي بيذا تختمف مع الغالبية  يرؼ مد ت دراستنا مجتمعفاستيد عينة الدراسة: -
العظمى مف الدراسات السابقة كالتي استيدؼ معظميا مجتمع المعمميف، في حيف 

(، Andrade, Heidi. et al.,2009(، )5101استيدفت دراسات كل مف )اليمكؿ، 
(Mcdonald & Boud, 2003.مجتمع الطالب ) 

)االستبانة( كأداة رئيسة لمبحث، كعميو فإنيا  الدراسة الحاليااستخدمت  أداة الدراسة: -
( كالذؼ استخدـ كل 5111(، )الغامدؼ، 5114تختمف مع دراسة كل مف: )الشنيفي، 

بطاقات المالحظة،  تاستخدم التيمنيـ تحميل تقارير كبطاقات التقكيـ، كدراسة: 
 ,Butler( التي استخدمت المقابمة، كدراسة )Eady & Zepeda,2007كدراسة )

 ( التي نفذت مشركعًا تجريبيًا.1992
(، )آؿ حسف، 5103مع دراسات كل مف: )السممي،  الدراسة الحاليااختمفت  النتائج: -

(، بسبب اختالؼ األىداؼ منذ 5117(، )أبك سالـ، 5101(، )الصكفي، 5105
(، 5101البداية، كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل مف: )اليمكؿ، 

( بسبب اختالؼ الفرضيات، كاختمفت نتائج 5104(، )األحمرؼ، 5116)الشيخي، 
( بسبب Butler, 1992(، ك)Eady & Zepeda,2007مع نتائج  ) الدراسة الحاليا

 اختالؼ المنيج.

 ثالثًا: أوجو التميز:

 عف باقي الدراسات بما يمي: الدراسة الحاليةتميزت 

تقكيـ معمـ المغة االنجميزية  تناكلت مكضكعتعتبر ىذه الدراسة ىي الدراسة األكلى التي  -
 .االتجاىات المعاصرة في ضكء

بمناقشة مكضكع التقكيـ كأثره عمى األداء مخصصة بذلؾ مدرس  الدراسة الحاليةتفردت  -
 كاماًل لمعمـ المغة االنجميزية في فمسطيف. ميزية، كما قدمت كألكؿ مرة كصفاً المغة االنج

المدارس كمشرفيف مقيميف ككمسؤكليف عف  مديرؼ نحك فئة  الحاليةالدراسة  تكجيت -
 تقكيـ المعمـ.

استخدمت المقابمة لمتعرؼ إلى سبل تطكير أداء معممي المغة االنجميزية مف كجية نظر  -
 المشرفيف.
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 الطريقة واإلجراءات
 

 منيجية الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 االستبانة صدق وثبات 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات 

 

يتناكؿ ىذا الفصل كصفًا مفصاًل لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيػذ الدراسػة، كمػف ذلػؾ    
تعريػػػف مػػػػنيج الدراسػػػػة، ككصػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػة، كتحديػػػػد عينػػػػة الدراسػػػػة، كا عػػػػداد أداة الدراسػػػػة 
)اإلسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي 

 خدمت في معالجة النتائج، كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات. است

 منيج الدراسة:

 (التحميمػػياالسػػمكب )اـ المػػنيج الكصػػفيمػػف أجػػل تحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخد    
كاقػػع أداء معممػػي المغػػة االنجميزيػػة فػػي ظػػاىرة مكضػػكع الدراسػػة )كصػػف  حػػاكؿ مػػف خاللػػويؼ ذالػػ

كتحميػػػل بياناتيػػػا كبيػػػاف العالقػػػة بػػػيف مككناتيػػػا كاآلراء التػػػي تطػػػرح  (ضػػػكء االتجاىػػػات المعاصػػػرة
كىػك أحػد أشػكاؿ التحميػل كالتفسػير العممػي  ،لتي تتضػمنيا كاآلثػار التػي تحػدثياحكليا كالعمميات ا

المػػنظـ لكصػػػف ظػػاىرة أك مشػػػكمة محػػددة كتصػػػكيرىا كميػػػًا عػػف طريػػػق جمػػع بيانػػػات كمعمكمػػػات 
خضػػػػػػػػػػػػػػػاعيا لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػنيفيا كتحممقننػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػػػػػػاىرة أك المشػػػػػػػػػػػػػػػكمة كت يميػػػػػػػػػػػػػػػا كا 

 (.453:5111)ممحـ،الدقيقة.

 مجتمع الدراسة:

 غػزة بمحافظػات الحككميػة الثانكيػة المػدارس مػديرؼ  يتكػكف مجتمػع الدراسػة مػف جميػع 
 التربيػة مػديريات فػي ثانكيػة مدرسػة (033) عمػى مػكزعيفمػديرًا كمػديرة ( 033كالبػالغ عػددىـ )

 (. 5103 ،كزارة التربية كالتعميـ ،اإلحصائيكالتعميـ السبع )الكتاب 

 (3-0جدكؿ رقـ )
 يبيف مجتمع الدراسة حسب الجنس كالمحافظة

 المحافظة      
 الجنس

 المجمكع      
 أنثى ذكر 

 36 52 53 غزة
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 55 04 6 شماؿ غزة

 57 08 00 الكسطى

 41 02 02 خانيكنس

 02 01 2 رفح

 033 71 13 المجمكع
 

 االستطالعية:الدراسة عينة 
 مف المجتمع األصميمديرًا كمديرة  (41قكاميا) استطالعية عشكائية عينة باختيار الباحث قاـ

بدمج ىذه العينة  كقاـ الباحث العينة، أفراد عمى لمتطبيق األداة صالحية مف التحقق بيدؼ
 . االستطالعية مع عينة الدراسة الفعمية

 عينة الدراسة:
 اً ( مدير 033) جميع أفراد مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ ألصمية مف الدراسة اتّككنت عينة 

%( كىي نسبة مناسبة إلجراء 011( استبانة أؼ بنسبة )033استرداد )كقد تـ  ،كمديرة
 أفراد عينة الدارسة حسب تكزيع التالية النقاط خالؿ المعالجات اإلحصائية عمييا. كيتضح مف

 فييا: لألفراد البيانات األساسية
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األساسية

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفق البيانات األساسية:

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس -1
 (3-5جدكؿ رقـ )

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  
 النسبة المئكية العدد الجنس

 %45.14 65 مدير

 %54.86 79 مديرة

 100.00% 033 المجمكع
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إنػاث، حيػث كػاف  (%55)بينمػا  ،مف عينة الدراسة ذكػكر (%32)( أف نسبة 3-5يبيف جدكؿ )
كىذا دليل عمى أف عدد المػدارس  ،اث أكثر مف مديرؼ المدراس الذككرعدد مديرؼ المدارس اإلن

 إلى :ذلؾ كيعزك الباحث  ،أكثر مف مدارس الذككر الثانكية لإلناث

عدد الطالب الذككر الذيف يكاصمكف دراسػتيـ الثانكيػة أقػل مػف الطالبػات بسػبب تكجػو العديػد  -
 منيـ إلى سكؽ العمل مبكرًا.

فالطالبػػة  ،افػػة مناسػػبة لتغطيػػة حاجػػة الطالبػػاتحػػرص الػػكزارة عمػػى تػػكفير مػػدارس البنػػات بكث -
عمػى العكػػس مػػف  ،ليػػاسػتطيع أف تبتعػػد كثيػػرًا عػف منز بسػبب طبيعػػة المجتمػع الفمسػػطيني ال ت

 الطالب الذيف يمكنيـ التكجو إلى المدارس البعيدة دكف مشاكل.

 توزيع أفراد العينة حسب المحافظة -2

  (3-4جدكؿ رقـ )                                    

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحافظة                     

 النسبة المئكية العدد المحافظة

 15.28% 22 شماؿ غزة

 34.72% 50 غزة

 18.75% 27 الكسطى

 20.83% 30 خانيكنس

 10.42% 15 رفح

 100.00% 033 المجمكع
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كفػػػػي  (،%34.72)المػػػػدارس فػػػػي محافظػػػػة غػػػػزة بمغػػػػت  يرؼ ( أف نسػػػػبة مػػػػد3-4يبػػػػيف جػػػػدكؿ )
ككانػػػت  (،%18.75)كتمتيػػػا محافظػػػة الكسػػػطى بنسػػػبة  (،%20.83)محافظػػػة خػػػانيكنس بمغػػػت 

 .(%10.42)كجاءت أخيرًا محافظة رفح بنسبة  (،%15.28)النسبة في محافظة شماؿ غزة 

)كبالتػػػالي عػػػدد المػػػدارس الثانكيػػػة( لمتكزيػػػع  يريفكيعػػػزك الباحػػػث تصػػػدر محافظػػػة غػػػزة لعػػػدد المػػػد
كعميػػو كػػاف تكزيػػع المػػدارس حسػػب  تكزيػػع السػػكاف،الطبيعػػي لمسػػكاف كحجػػـ المحافظػػة مػػف حيػػث 

غزة كالتي  محافظاتة في افظة غزة بصفتيا المحافظة الرئيسانية كالتي تصدرتيا محالكثافة السك
كتمتيػػػا محافظػػػة خػػػانيكنس المحافظػػػة  ،ح كالمؤسسػػػات التعميميػػػة كالحككميػػػةتحػػػكؼ معظػػػـ المصػػػال

أقػل كثافػة سػكانية  كالتي يغمب عمييا الطابع الزراعي مما جعميػا بيف المحافظات،األكبر مساحة 
التكزيػع كأخيرًا محافظة رفح األقل في  ،ثـ شماؿ غزة ،كتمتيا محافظة الكسطى ،مف محافظة غزة

كالتي ال تحكؼ سكػ مدينة كاحدة مما يجعل معظـ السكاف يتركزكف في مساحة محددة  السكاني،
 -مدرسػػػة ثانكيػػػة لخدمػػػة كافػػػة أىػػػالي المدينػػػة، عمػػػى عكػػػس بػػػاقي المحافظػػػات 02بحيػػػث تكفػػػي 
ل محافظة عدة مدف أك مخيمات مما يجعل مف الضركرة كجكد عدد التي تحكؼ ك -باستثناء غزة

 أكبر مف المدارس ليتكزع عمى ىذه المدف.

 توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي -3
 (3-3جدكؿ رقـ )

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
 النسبة المئكية العدد المؤىل العممي
 75.00% 108 بكالكريكس

 25.00% 36 ماجستير فأعمى
 %100.00 033 المجمكع

 

 (،%82)الحاصػػػميف عمػػى مؤىػػػل بكػػػالكريكس بمغػػػت  يريف( أف نسػػبة المػػػد3-3)رقػػػـيبػػيف جػػػدكؿ 
مػػػنيـ مػػػؤىميـ العممػػػي ماجسػػػتير فمػػػا فػػػكؽ، كيعػػػزك الباحػػػث انخفػػػاض نسػػػبة  (%52)بينمػػػا كػػػاف 

المػؤىالت العمميػػة العميػػا، بػػأف المؤىػػل العممػػي المطمػػكب لكظيفػػة المػػدير ىػػي درجػػة البكػػالكريكس، 
 كال يشترط درجة أعمى لعممية التعييف. 
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 توزيع أفراد العينة حسب التخصص  -4

 (3-2جدكؿ رقـ )
 الدراسة حسب التخصصيكضح تكزيع أفراد عينة 

 النسبة المئكية العدد التخصص
 44.44% 64 عممي
 %55.56 80 إنساني
 100.00% 033 المجمكع

 
انكيػػػة مػػػف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مػػػديرؼ المػػػدارس الث (%44.4)( أف نسػػػبة 3-2) رقػػػـ يبػػػيف جػػػدكؿ

تخصصػػيـ عمػػكـ إنسػػانية )أدبػػي(، كيػػرػ  (%55.6)بينمػػا  ،تخصصػػيـ عمػػـك طبيعيػػة )عممػػي(
المدارس ذات التخصص األدبػي ىػي نسػبة مفيكمػة كطبيعيػة  يرؼ الباحث أف سبب زيادة عدد مد

التخصػػص العممػػي بشػػكل كاضػػح  طمبػػةمػػف ذكؼ التخصػػص األدبػػي عػػف  الطمبػػةحيػػث يزيػػد عػػدد 
 مما يبرر زيادة عدد المدارس ذات التخصص األدبي.

 الدراسة :أدوات 
 راسة األولى: المقابمةأداة الد

أجرػ الباحث عدة مقابالت مع عدد مػف مشػرفي المغػة االنجميزيػة لمتعػرؼ إلػى سػبل تطػكير أداء 
( يبػػيف أسػػماء المشػػرفيف 3معممػػي المغػػة االنجميزيػػة فػػي ضػػكء االتجاىػػات المعاصػػرة كممحػػق رقػػـ )

 ( يبيف نمكذج المقابمة.2الذيف تمت مقبالتيـ كممحق رقـ )
 االستبانة الثانية:أداة الدراسة 

نماذج التقكيـ المعاصرة التي تناكلتيا الدراسة قاـ الباحث ببناء إستبانة لتقكيـ بعد االطالع عمى  
كىػي ) الممارسػات الصػفية،  أداء المعمـ فػي خمػس مجػاالت ركػزت عمييػا نمػاذج التقػكيـ الحديثػة

كفػق الخطػكات كالمينيػة ( كتػـ ذلػؾ  الميارات العممية، الكسائل التعميمية، أساليب التقكيـ، الزمالػة
 اآلتية:

ثػػػـ صػػياغة الفقػػػرات التػػي تقػػػع تحػػت كػػػل  ة التػػي شػػػممتيا اإلسػػتبانةتحديػػد المجػػاالت الرئيسػػػ -
 مجاؿ.

 .ذلؾ( يكضح 0( فقرة كالممحق رقـ )87إعداد اإلستبانة في صكرتيا األكلية كالتي شممت ) -
كمػػف ثػػـ  مالئمتيػػا لجمػػع البيانػػات ػمػػف أجػػل اختيػػار مػػد يفالمشػػرف ىبانة عمػػعػػرض اإلسػػت -

 .تعديميا بشكل أكلي
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( مف المحكميف المختصػيف، بعضػيـ أعضػاء ىيئػة تػدريس فػي 55عرض اإلستبانة عمى )  -
جامعػػة األزىػػر كالجامعػػة اإلسػػالمية ، كجامعػػة األقصػػى، كجامعػػة القػػدس المفتكحػػة ، ككزارة 

( يبيف أعضاء 5كالممحق رقـ )بميبيا،  كجامعة سبيا ى بالعراؽ،كجامعة المثن التربية كالتعميـ
 لجنة التحكيـ.

كبعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ كتعديل كصياغة بعض الفقػرات  -
( فقػػػػرة مكزعػػػػة عمػػػػى خمسػػػػة 12كقػػػػد بمػػػػغ عػػػػدد فقػػػػرات اإلسػػػػتبانة بعػػػػد صػػػػياغتيا النيائيػػػػة )

)كبيػػرة جػػدًا، كبيػػرة،  خماسػيليكػػرت المجػاالت، حيػػث أعطػػى لكػل فقػػرة كزف مػػدرج كفػق سػػمـ 
(  بػػػذلؾ تنحصػػػر 0،  5، 4، 3، 2متكسػػػطة، قميمػػػة، قميمػػػة جػػػدًا( أعطيػػػت األكزاف التاليػػػة )

( يبػػيف اإلسػػتبانة 4( درجػػة ، كالممحػػق رقػػـ )452، 12درجػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػا بػػيف )
 في صكرتيا النيائية.

كقػػػد تػػػـ تقسػػػيـ  ،مػػػة لمدراسػػػةيانػػػات الالز تكزيػػػع اإلسػػػتبانة عمػػػي جميػػػع أفػػػراد العينػػػة لجمػػػع الب -
 قسميف كالتالي: ىاإلستبانة إل

 عينة الدراسة.العامة لالخصائص  ىالقسـ األكؿ: يحتكؼ عم

  ( فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت كالتالي:12القسـ الثاني: يتككف مف )

 (: مجاالت االستبانة3-1جدكؿ رقـ )
 عدد الفقرات المجاؿ

 02 الممارسات الصفية المجاؿ األكؿ:
 03 المجاؿ الثاني: الميارات العممية

 00 المجاؿ الثالث: الكسائط كالتقنيات التعميمية
 03 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ

 00 الزمالة كالمينية المجاؿ الخامس:
 12 الدرجة الكمية لالستبانة 

 صدق اإلستبانة:
 كالتالي: وكذلؾ لمتأكد مف صدق قاـ الباحث  بتقنيف فقرات اإلستبانة

 أواًل: صدق المحكمين:
تػـ عػػرض اإلسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػى مجمكعػػة ممػػف يعممػػكف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية 

، حيػػث قػػامكا بإبػػداء آرائيػػـ كمالحظػػاتيـ حػػكؿ مناسػػبة فقػػرات (5)ممحػػق رقػػـ  فػػي محافظػػات غػػزة
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ككػذلؾ كضػكح صػياغاتيا ، كمدػ انتماء الفقرات إلى كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة، اإلستبانة
حتػى أصػبحت  ،المغكية، كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ اسػتبعاد بعػض الفقػرات كتعػديل بعضػيا اآلخػر

 .(4في شكميا النيائي )ممحق رقـ 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:

جػػرػ التحقػػق مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة بتطبيػػق اإلسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية 
مديرا كمديرة مدرسة، كتـ حساب معامل ارتباط بيرسكف بػيف درجػات كػل مجػاؿ ( 41مككنة مف )

مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة ككذلؾ تـ حساب معامل ارتباط بيرسػكف بػيف كػل 
فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ الػػػذؼ تنتمػػػي إليػػػو كذلػػػؾ باسػػػتخداـ البرنػػػامج 

 ( .SPSSاإلحصائي )

 : )الممارسات الصفية( الصدق الداخمي لفقرات المجال األول

( معامػػل االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ األكؿ )الممارسػػات 3-8يكضػػح جػػدكؿ رقػػـ )
 الصفية( مع الدرجة الكمية لممجاؿ.

 (3-8)رقـ جدكؿ 
 كمية لممجاؿمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ: الممارسات الصفية مع الدرجة ال

 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
 1.10 0.552 يعّرؼ المعمـ الطمبة بأىداؼ تعمـ المغة اإلنجميزية.    .0
 1.10 0.765 يربط منياج المغة اإلنجميزية بالممارسات الحياتية.  .5
 1.10 0.568 يحدد األىداؼ العامة المرتبطة بمنياج المغة اإلنجميزية.   .4
 1.10 0.632 صياغة األىداؼ السمككية حسب المكضكعات بدقة.يتمكف مف   .3
 1.12 0.422 يخطط لألنشطة المرافقة لمنياج المغة االنجميزية.  .2
 1.10 0.498 يستخدـ األلعاب التربكية في تعميـ المغة االنجميزية.  .1
 1.10 0.794 الطمبة في المغة االنجميزية. مستكػ  لتحسيف عالجية خطط يضع  .8
 1.12 0.441 الذاتي في المغة االنجميزية. لمتعمـ أنشطة بتصميـ يقـك  .7

6.  
يعد لمدركس التي تقكد الطمبة مف مرحمة الفيـ العميق لممحتكػ 

 1.10 0.580 إلى مرحمة التطبيق.

 1.10 0.494 يسعى لتمبية احتياجات الطمبة لتعمـ المغة اإلنجميزية.  .01
 1.10 0.678 االنجميزية.يعتمد مدخل الدراما في تعميـ المغة   .00
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 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ

05.  
تخداـ أساليب يشرؾ الطمبة في معالجة المعمكمات الجديدة باس

 ، التعميـ التبادلي (. متنكعة مثل التمخيص
0.809 1.10 

 1.10 0.678 يطمع عمى كل جديد في مجاؿ طرائق تدريس المغة اإلنجميزية.  .04
 1.10 0.729 يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة أثناء التدريس.  .03
 1.10 0.627 يتيح الفرصة الكاممة لمطمبة لمتحدث بالمغة االنجميزية.  .02

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )

المجاؿ كالدرجة الكمية لفقراتو  يبيف الجدكؿ السابق  أف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات
-1.330مالت االرتبػػػػػػاط بػػػػػػيف )(، كتراكحػػػػػػت معػػػػػػا1.12ك  1.10دالػػػػػػة عنػػػػػػد مسػػػػػػتكػ داللػػػػػػة )

 ، كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.(1.863

 : الثاني )الميارات العممية(الصدق الداخمي لفقرات المجال 
الميػػارات ) الثػػاني( معامػػل االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ 3-7يكضػػح جػػدكؿ رقػػـ )

 ( مع الدرجة الكمية لممجاؿ.العممية
 (3-7) رقـ جدكؿ

 معامل ارتباط كل فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني: الميارات العممية مع الدرجة الكمية لممجاؿ
 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
 1.10دالة عند  0.591  جمل (. –مميزة بالمغة االنجميزية) مفردات لدية بنية معرفية   .0
 1.10دالة عند  0.585 يستطيع تحميل محتكػ كتب المغة االنجميزية.  .5
 1.10دالة عند  0.544 يقدـ بعض االثراءات لمحتكػ الكتاب المدرسي.  .4
 1.10دالة عند  0.658 يحرص عمى مالئمة المادة الدراسية لمستكػ الطمبة.  .3
 1.10دالة عند  0.577 يحرص عمى اكتشاؼ األخطاء الكاردة في الكتاب المدرسي كتالفييا.  .2

1.  
يتجاكز المشكالت الصعبة التي تكاجيو أثناء  تدريس المغة 

 1.10دالة عند  0.675 االنجميزية.

 1.10دالة عند  0.664 يربط مقرر المغة اإلنجميزية بحاجات كميكؿ كاىتمامات الطمبة.   .8
 1.10دالة عند  0.599 يعزز التفكير اإلبداعي لدػ طمبتو.  .7
 1.12دالة عند  0.412 يشارؾ في الدكرات التدريبية المتصمة بمحتكػ المغة اإلنجميزية.  .6

يشارؾ بأياـ دراسية عممية لمناقشة التغيرات الجديدة في مناىج المغة   .01
 اإلنجميزية.

 1.10دالة عند  0.658
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 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
 1.10دالة عند  0.690 لذكؼ صعكبات التعمـ في المغة االنجميزية.يضع خطط عالجية   .00

05.  
يحرص عمى كتابة تقرير عف الكتاب المدرسي المقرر في نياية 

 1.10دالة عند  0.633 الفصل الدراسي.

 1.12دالة عند  0.451 يطمع عمى مستجدات تدريس المغة االنجميزية.  .04

03.  
اإلجرائية المتعمقة بتدريس المغة يحرص عمى إجراء البحكث الميدانية 

 االنجميزية.
 1.10دالة عند  0.582

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )

كالدرجة الكمية لفقراتو  يبيف الجدكؿ السابق  أف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المجاؿ
( ، كبػذلؾ 1.161-1.305(، كتراكحت معػامالت االرتبػاط بػيف )1.10دالة عند مستكػ داللة )

 تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.

 (: الوسائل والتقنيات التعميميةالصدق الداخمي لفقرات المجال الثالث )

الكسػػػائل ) الثالػػػثقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ ( معامػػػل االرتبػػػاط بػػػيف كػػػل ف3-6يكضػػػح جػػػدكؿ رقػػػـ )
 ( مع الدرجة الكمية لممجاؿ.كالتقنيات التعميمية

 (4-9)رقم جدول 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث: الوسائل والتقنيات التعميمية مع الدرجة الكمية 

 لممجال
 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ

االنجميزية األسس النفسية كالتربكية في استخداـ يراعي معمـ المغة   .0
 الكسائل التعميمية.

 1.10دالة عند  0.753

 1.10دالة عند  0.876 يركز عمى استخداـ الكسائل التعميمية في العممية التعميمية.  .5

4.  
يكظف الكسائل التعميمية المناسبة في تدريس المغة االنجميزية بشكل 

 فعاؿ.
 1.10دالة عند  0.749

 1.10دالة عند  0.670 يختار الكسائل التعميمية التي تخدـ منيج المغة االنجميزية.  .3
 1.10دالة عند  0.861 يصمـ الكسائل التعميمية كينتجيا.  .2
 1.10دالة عند  0.927 يستفيد مف اإلمكانات البيئية في إنتاج الكسائل التعميمية المناسبة.  .1
 1.10دالة عند  0.733 األجيزة التعميمية.يشارؾ في كرش عمل تدريبية الستخداـ   .8
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 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
نتاج الكسائل التعميمية.  .7  1.10دالة عند  0.750 يشرؾ الطمبة في إعداد كا 
 1.10دالة عند  0.652 يزكر مركز الكسائل التعميمية بالمديرية لالستفادة منو.   .6
 1.10دالة عند  0.710 يشترؾ في معرض الكسائل التعميمية عمى مستكػ المدرسة كالمديرية.  .01

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابق  أف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لفقراتو 
( ، كبػذلؾ 1.781-1.125(، كتراكحت معػامالت االرتبػاط بػيف )1.10)دالة عند مستكػ داللة 

 تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.

 (: أساليب التقويمالصدق الداخمي لفقرات المجال الرابع )

الرابمع(معامملاالرتبماطبمينكملفقمرةممنفقمراتالمجمال4-11يوضحجدولرقمم)

 الكليةللمجال.(معالدرجةأساليبالتقويم)

 (4-10) رقم جدول
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع: أساليب التقويم مع الدرجة الكمية لممجال

 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
 1.12دالة عند  0.382 يدرؾ معمـ المغة االنجميزية أىمية التقكيـ في تحسيف العممية التعميمية.  .0
 1.10دالة عند  0.470 أدكات ككسائل التقكيـ المختمفة كالمناسبة لمغة االنجميزية.يستخدـ   .5
 1.10دالة عند  0.528 يظير اىتماما بأنكاع االختبارات الخاصة بالمغة االنجميزية.  .4
 1.10دالة عند  0.608 يصمـ االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات.  .3
 1.10دالة عند  0.701 نقاط ضعف الطمبة.يقكـ بإجراء االختبارات التشخيصية لتحديد   .2
 1.10دالة عند  0.530 ـ المالحظة لتقكيـ اداء الطمبة.ديستخ  .1
 1.10دالة عند  0.722 يراعي الفركؽ الفردية لدػ الطمبة عند اختيار أساليب التقكيـ.  .8
 1.10دالة عند  0.791 يشارؾ معممي المغة االنجميزية في كضع أسئمة تحفيزية لمطمبة.  .7
 1.10دالة عند  0.830 يحمل نتائج اختبارات المغة االنجميزية كيفسرىا.  .6
 1.10دالة عند  0.853 يعد كيطبق برامج عالجية لمطمبة ضعاؼ التحصيل  .01
 1.10دالة عند  0.764 يحتفع بسجل يشمل مالحظات حكؿ تحصيل الطمبة.  .00
 1.10دالة عند  0.584 يشترؾ في تقكيـ منياج المغة اإلنجميزية كالكتاب المدرسي.  .05
 1.12دالة عند  0.401 يتقف ميارات أساليب تكجيو األسئمة بالمغة االنجميزية داخل الصف.  .04
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 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ
 1.12دالة عند  0.426 يعرؼ اسس التقكيـ التربكؼ.  .03

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12داللة )( كعند مستكػ 57ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبػػيف الجػػدكؿ السػػابق  أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ كالدرجػػة 
مالت االرتبػػػػاط بػػػػيف (، كتراكحػػػػت معػػػػا1.10ك 1.12الكميػػػػة لفقراتػػػػو دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكػ داللػػػػة )

 ، كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.(1.475-1.724)

 (: الزمالة المينيةرات المجال الخامس )الصدق الداخمي لفق

الزمالمة)الخمامس(معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقمراتالمجمال4-11يوضحجدولرقم)

 معالدرجةالكليةللمجال.(المهنية

 (4-11) رقم جدول
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس: الزمالة المينية مع الدرجة الكمية لممجال

 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة ـ

0.  
يحرص معمـ المغة االنجميزية عمى تككيف عالقات ايجابية مع 

 زمالء المينة.
 1.10دالة عند  0.510

 1.10دالة عند  0.750 يعزز التفاعل اإليجابي مع الطمبة ك أكلياء األمكر.  .5
 1.10دالة عند  0.607 و.ئجيات الحديثة في التدريس مع زماليتبادؿ األفكار كاالستراتي  .4
 1.10دالة عند  0.647 يمتـز بقكاعد كتعميمات اإلدارة التعميمية كالمدرسة.   .3
 1.10دالة عند  0.563 يشارؾ في مبادرات الحي كالمدرسة  .2
 1.10دالة عند  0.679 يقيـ فعالية مداخل كبرامج تدريسية معينة.  .1
 1.10دالة عند  0.713 يضع خطة مكتكبة لمنمك الميني الذاتي.   .8
 1.10دالة عند  0.811 يسعى لتطكير أدائو في تدريس المغة االنجميزية.  .7
 1.10دالة عند  0.508 لدية القدرة عمى استخداـ ميارات االتصاؿ.  .6
 1.10دالة عند  0.591 يتبادؿ الزيارات مع زمالئو الستفادة مف خبرات اآلخريف.  .01
 1.10دالة عند  0.528 مع زمالء المينة.يقكـ بإعداد دركس تكضيحية بالتعاكف   .00

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
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أف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المجػاؿ كالدرجػة الكميػة لفقراتػو  يبيف الجدكؿ السابق
( ، كبػذلؾ 1.700-1.201(، كتراكحت معػامالت االرتبػاط بػيف )1.10دالة عند مستكػ داللة )

 تعتبر فقرات المجاؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
 ثالثًا: الصدق البنائي

باحػػث  بحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػل لمتحقػػق مػػف الصػػدؽ البنػػائي لألبعػػاد قػػاـ ال  
مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت االسػػػتبانة كالمجػػػاالت األخػػػرػ ككػػػذلؾ كػػػل مجػػػاؿ بالدرجػػػة الكميػػػة لالسػػػتبانة 

 ( يكضح ذلؾ.3-05كالجدكؿ )
 

 (4-12) رقم جدول
مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال 

  الكمية لالستبانةبالدرجة 

 المجاؿ
الدرجة الكمية 
 لالستبانة

المجاؿ 
 األكؿ

المجاؿ 
 الثاني

المجاؿ 
 الثالث

المجاؿ 
 الرابع 

المجاؿ 
 الخامس

     1 0.888 المجاؿ األكؿ:الممارسات الصفية
    1 0.815 0.924 المجاؿ الثاني: الميارات العممية

المجاؿ الثالث: الكسائط كالتقنيات 
 0.747 0.874 التعميمية

0.76
0 1   

 0.656 0.853 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ
0.71

4 
0.64

3 1  

 0.620 0.827 المجاؿ الخامس:الزمالة كالمينية
0.75

9 
0.60

5 0.732 1 

 1.314( = 1.10( كعند مستكػ داللة )57ر الجدكلية عند درجة حرية )
 1.410( = 1.12)( كعند مستكػ داللة 57ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابق أف جميػػع األبعػػاد تػػرتبط يبعضػػيا الػػبعض كبالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة 
( كىػػػذا يؤكػػػد أف االسػػػتبانة تتمتػػػع بدرجػػػة 1.10ارتباطػػػًا ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكػ داللػػػة )

 عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.
 : Reliabilityثبات االستبانة 

أجػػػػػرػ الباحػػػػػث خطػػػػػكات التأكػػػػػد مػػػػػف ثبػػػػػات اإلسػػػػػتبانة كذلػػػػػؾ بعػػػػػد تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى أفػػػػػراد العينػػػػػة 
 االستطالعية بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامل ألفا كركنباخ. 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -0
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الستبانة إلى قاـ الباحث بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تجزئة ا
نصفيف)الفقرات ذات األرقاـ الفردية، كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية( ثـ تـ حساب معامل االرتباط 
بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات الفقرات الزكجية، كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامل االرتباط 

الحصكؿ عمى النتائج كتـ  Spearman-Brown Coefficientبمعادلة سبيرماف براكف 
 :(3-04) رقـ جدكؿالمكضحة في 

 (4-13) رقم جدول
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل 

 قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
 معامل الثبات عدد الفقرات المجاؿ

 0.844 *02 الممارسات الصفية المجاؿ األكؿ:
 0.778 03 المجاؿ الثاني: الميارات العممية

 0.860 *00 المجاؿ الثالث: الكسائط كالتقنيات التعميمية
 0.830 03 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ

 0.916 *00 الزمالة كالمينية المجاؿ الخامس:
 0.930 *12 الدرجة الكمية لالستبانة

 متساكييف.* تـ استخداـ معامل جتماف ألف النصفيف غير 
أف االسػػػتبانة  ، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى(1.641ق أف معامػػػل الثبػػػات الكمػػػي )يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػاب

 مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. تتمتع بدرجة عالية

 طريقة ألفا كركنباخ: -5
جػػاد اسػتخدـ الباحػث طريقػة أخػػرػ مػف طػرؽ حسػػاب الثبػات كىػي طريقػة ألفػػا كركنبػاخ، كذلػؾ إلي

معامػػل ثبػػات االسػػتبانة، حيػػث حصػػل عمػػى قيمػػة معامػػل ألفػػا لكػػل مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة 
 ( يكضح ذلؾ:3-03ككذلؾ لالستبانة ككل كالجدكؿ )

 (4-14) رقم جدول
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

 معامل ألفا كركنباخ عدد الفقرات المجاؿ
 0.884 02 المجاؿ األكؿ:الممارسات الصفية
 0.851 03 المجاؿ الثاني: الميارات العممية
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 0.923 00 المجاؿ الثالث: الكسائط كالتقنيات التعميمية
 0.875 03 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ

 0.840 00 المجاؿ الخامس:الزمالة كالمينية
 0.965 12 الدرجة الكمية لالستبانة

( ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االسػػتبانة 1.612مػػف الجػػدكؿ السػػابق أف معامػػل الثبػػات الكمػػي ) يتضػػح
 تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 إعداد األداة بصكرتيا النيائية. -1
كالتعميـ؛ لتسييل ميمة الباحث في تكزيػع حصل الباحث عمى كتاب مكجو مف كزارة التربية  -2

 ( يكضح ذلؾ.2االستبيانات عمى مديرؼ المدارس في محافظات غزة كممحق رقـ )
( اسػتبانة أكليػة؛ لمتأكػػد 41، قػاـ بتكزيػػع )الباحػث عمػػى التكجييػات كالتسػييالتبعػد حصػكؿ  -3

 مف صدؽ االستبانة كثباتيا.
( اسػػػتبانة 033( اسػػػتبانة كاسػػػترد )033بعػػػد إجػػػراء الصػػػدؽ كالثبػػػات قػػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع ) -4

 صالحة لمتحميل اإلحصائي.
تـ ترقيـ كترميػز أداة الدراسػة، كمػا تػـ تكزيػع البيانػات حسػب األصػكؿ كمعالجتيػا إحصػائيًا،  -5

 مف خالؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

اإلحصػػػائي كتػػػـ اسػػػتخداـ  (SPSS)السػػػتبانة مػػػف خػػػالؿ برنػػػامج قػػػاـ الباحػػػث  بتفريػػػغ كتحميػػػل ا
 األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات كالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية. -0
 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة تـ استخداـ معامل ارتباط بيرسكف " -5
سػػبيرماف بػػركاف لمتجزئػػة النصػػفية  إليجػػاد معامػػل ثبػػات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ معامػػل ارتبػػاط -4

 المتساكية، كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساكية، كمعامل ارتباط ألفا كركنباخ.
 لمفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف. T.Testاختبار  -3
 تحميل التبايف األحادؼ لمفركؽ بيف متكسطات ثالث عينات فأكثر. -2
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة

 

الباحػػث بعػػرض نتػػائج الدراسػػة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة كاسػػتعراض  قػػاـ    
أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصل إلييػا مػف خػالؿ تحميػل فقراتيػا، بيػدؼ التعػرؼ عمػى  كاقػع 

، كقػػػػػد تػػػػػـ إجػػػػػراء المعالجػػػػػات ميزيػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػكء االتجاىػػػػػات المعاصػػػػػرةأداء معممػػػػػي المغػػػػػة االنج
ات المتجمعػة مػف اسػتبانة الدراسػة باسػتخداـ برنػامج الػرـز اإلحصػائية لمدراسػات اإلحصائية لمبيانػ

 (، لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصل .SPSSاالجتماعية )
 المحك المعتمد في الدراسة:

ت تػػػـ تحديػػػد المحػػػؾ المعتمػػػد فػػػي الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد طػػػكؿ الخاليػػػا فػػػي مقيػػػاس ليكػػػر    
(، كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في 0=3-2الخماسي، مف خالؿ حساب المدػ بيف الدرجات)

(، كبعد ذلؾ إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمػة 1.7=2/3المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أؼ)
(، كذلػؾ لتحديػد الحػد األعمػى ليػذه الخميػة، 0في المقياس)بداية المقيػاس(، كىػي الكاحػد صػحيح )

 .(005 : 1500، عالـ)لتاليبح طكؿ الخاليا كما ىك مكضح بالجدكؿ اكىكذا أص

 (5-1) رقم جدول
 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التكافر الكزف النسبي المقابل لو طكؿ الخمية
 قميمة جداً  % فأقل41مف  0.71 – 0.11مف 
 قميمة %25-% 41أكثر مف  5.11 – 0.70مف 
 متكسطة %17-% 25أكثر مف  4.31 – 5.10مف 
 كبيرة %73-% 17أكثر مف  3.51 – 4.30مف 
 كبيرة جداً  %011-% 73أكثر مف  2.11 – 3.50مف 

 (5100) المصدر: عالـ، 

كلتفسػػير نتػػائج الدراسػػة كالحكػػـ عمػػى مسػػتكػ االسػػتجابة، اعتمػػد الباحػػث عمػػى ترتيػػب المتكسػػطات 
كػل مجػاؿ، كقػد حػدد الباحػث درجػة الحسابية عمى مستكػ المجاالت لػألداة كمسػتكػ الفقػرات فػي 

 .المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة
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 :إجابة السؤال الرئيس
 ما واقع أداء معممي المغة االنجميزية في ضوء االتجاىات المعاصرة ؟

كلإلجابػػػة عػػػػف ىػػػذا التسػػػػاؤؿ قػػػاـ الباحػػػػث  باسػػػتخداـ التكػػػػرارات كالمتكسػػػطات كالنسػػػػب المئكيػػػػة، 
 ذلؾ:كالجداكؿ التالية  تكضح 

 (5-2) رقم جدول
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة 

  وكذلك ترتيبيا في االستبانة

 المجاؿ
مجمكع 
 الترتيب الكزف النسبي االنحراؼ المعيارؼ  المتكسط االستجابات

 4 73.01 8.120 54.757 7885 الممارسات الصفية المجاؿ األكؿ:
 3 75.05 6.996 52.535 7565 المجاؿ الثاني: الميارات العممية

المجاؿ الثالث: الكسائط كالتقنيات 
 5 68.76 7.556 37.819 5446 التعميمية

 2 76.91 7.493 53.840 7753 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ
 1 77.77 6.195 42.771 6159 الزمالة كالمينية المجاؿ الخامس:

  74.38 32.343 241.722 34808 الدرجة الكمية لالستبانة
 ما يمي: (2-5يتضح مف الجدكؿ )

درجػػة كىػػي %(، 88.88حصػػمت عمػػى المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ) الزمالػػة كالمينيػػةمجػػاؿ أف 
 كبيرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى: تكافر 

تعػكد إلػى تفيػـ غالبيػة العػامميف عامميف فػي المجػاؿ التربػكؼ، أف العالقات الطيبة القائمة بيف ال -
 في ىذا المجاؿ إلى الدكر األخالقي الذؼ يتبنكنو، كالنمكذج القدكة الذؼ يجب أف يككنكا عميو.

قمػػػة أسػػػباب الضػػػغائف حيػػػث إف العمػػػل فػػػي قطػػػاع التعمػػػيـ ال يتضػػػمف أؼ أجػػػكاء تنػػػافس )عػػػدا  -
ميزات أك دخل كما ىك الحػاؿ فػي قطاعػات أخػرػ مػف العمػل التنافس اإليجابي في األداء( عمى 

 العاـ أك الخاص.
%(، 81.60عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي ) كالػػذؼ حصػػل أسػػاليب التقػػكيـمجػػاؿ: تمػػى ذلػػؾ 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:كىي نسبة كبيرة، 
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تقػػػكيـ مػػػف كضػػػكح مفيػػػـك التقػػػكيـ الجيػػػد كالمتابعػػػة الفعالػػػة لػػػدػ معظػػػـ المعممػػػيف، حيػػػث إف ال -
أساسيات عمل المعمـ، كمف الميارات األكلى التي يتدرب عمييا كبالتالي نجد أف غالبية المعمميف 

 يمتمككف أدكات التقييـ الفعاؿ.

 ، حيػث%(82.12عمى المرتبة الثالثة بػكزف نسػبي ) حيث حصل الميارات العممية كتاله مجاؿ:
 أف:ذلؾ إلى الباحث  يفسر

المعمػػـ فػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غػػزة مرتفعػػة مقارنػػة ببػػاقي الميػػارات العمميػػة لػػدػ  -
المراحل حيث تحػرص الػكزارة عمػى أف يكػكف معممػي المرحمػة الثانكيػة مػف أكفػأ المعممػيف كأكثػرىـ 

 خبرة، ذلؾ ألىمية ىذه المرحمة كأثرىا عمى حياة كتخصص الطمبة.

الكسػائط تمى ذلؾ ، ك %(84.10بكزف نسبي ) الممارسات الصفية كجاء في المرتبة الرابعة مجاؿ
، كىػػذاف المجػػاالف %(17.81حصػػمت عمػػى المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي )ك  كالتقنيػػات التعميميػػة
ف جاءا في مرتبة  كىذا يدؿ عمى: بنسبة كبيرة بشكل عاـ متأخرة إال أف كزنيما النسبي كا 

ات تدريبيػػة تمكنػػػو مػػف االسػػػتفادة أف المعمػػـ يسػػتخدـ الكسػػػائل التعميميػػة كلكنػػو بحاجػػػة إلػػى دكر  -
التامة مف ىػذه التقنيػات، مػع مراعػاة ضػعف اإلمكانػات التقنيػة التػي تكفرىػا كزارة التربيػة كالتعمػيـ، 

الػذيف مػديرؼ المػدارس  اتو الصػفية بشػكل عػاـ فعالػة كلكنيػا ليسػت بمسػتكػ طمػكحكما أف ممارس
 الزالكا يرغبكف بالمزيد مف التطكير.

، كىػي درجػة كبيػرة %(83.47حصمت عمى كزف نسبي )فقد ة الكمية لالستبانة لدرجبالنسبة اأما 
جميػػع فقػػرات مجػػاالت  ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػل أفػػراد العينػػة عمػػى

ف ظيػػر االسػػتبانة،  كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى تمكػػف غالبيػػة المعممػػيف مػػف األساسػػيات التربكيػػة، كا 
استخداـ التقنيات كاألسػاليب الحديثػة فػي التعمػيـ، كىػذا شػيء ك  صفيةمجاؿ الممارسات التفاكت في

 طبيعي يعكد لمفركؽ الفردية بيف المعمميف أنفسيـ.

كالتػػي قػػدمت (، 5116كاتفقػػت ىػػذه النتيجػػة نسػػبيًا مػػع نتػػائج عػػدة دراسػػات مثػػل دراسػػة )الشػػيخي، 
 مف الرضا عف أداء المعمميف. ةدرجة معقكل

يعػكد االخػتالؼ إلػى اخػتالؼ كامػل فػي قد (، ك 5115)سبحي، ىذه الدراسة مع دراسة كاختمفت  
 دراسة.لمالعينة كالظركؼ البحثية 
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المتعمقة بواقع أداء معممي المغة االنجميزية في ضوء االتجاىات المعاصرة  النتائج ولتفسير
 :لتاليا بالشكل االستبانة لمجاالتالموضحة  اآلتية الجداول الباحث بإعداد قام

 الممارسات الصفية المجال األول:

 (5-3)رقم جدول 
المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

 وكذلك ترتيبيا الممارسات الصفية األول:

 الفقرة ـ
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 5 75.69 0.821 3.785 545 يعّرؼ المعمـ الطمبة بأىداؼ تعمـ المغة اإلنجميزية.   1
 7 74.31 0.716 3.715 535 يربط منياج المغة اإلنجميزية بالممارسات الحياتية. 2
 4 76.53 0.751 3.826 551 يحدد األىداؼ العامة المرتبطة بمنياج المغة اإلنجميزية.  3

4 
األىداؼ السمككية حسب يتمكف مف صياغة 
 1 82.50 0.668 4.125 594 المكضكعات بدقة.

 3 77.08 0.766 3.854 555 يخطط لألنشطة المرافقة لمنياج المغة االنجميزية. 5
 15 62.64 0.910 3.132 451 يستخدـ األلعاب التربكية في تعميـ المغة االنجميزية. 6

7 
المغة الطمبة في  مستكػ  لتحسيف عالجية خطط يضع

 االنجميزية.
531 3.688 0.889 73.75 8 

 13 65.00 0.762 3.250 468 الذاتي في المغة االنجميزية. لمتعمـ أنشطة بتصميـ يقـك 8

يعد لمدركس التي تقكد الطمبة مف مرحمة الفيـ العميق  9
 لممحتكػ إلى مرحمة التطبيق.

524 3.639 0.799 72.78 10 

 6 74.86 0.707 3.743 539 الطمبة لتعمـ المغة اإلنجميزية.يسعى لتمبية احتياجات  10
 14 63.33 0.916 3.167 456 يعتمد مدخل الدراما في تعميـ المغة االنجميزية. 11

يشرؾ الطمبة في معالجة المعمكمات الجديدة باستخداـ  12
 (. مثل التمخيص ، التعميـ التبادلي أساليب متنكعة

514 3.569 0.799 71.39 12 

يطمع عمى كل جديد في مجاؿ طرائق تدريس المغة  13
 اإلنجميزية.

529 3.674 0.756 73.47 9 

 2 80.28 0.748 4.014 578 يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة أثناء التدريس. 14
 11 71.53 0.849 3.576 515 يتيح الفرصة الكاممة لمطمبة لمتحدث بالمغة االنجميزية. 15
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مجمكع  الفقرة ـ
 االستجابات

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

  73.01 8.120 54.757 7885 لممجاؿالدرجة الكمية  
 :اأن أعمى فقرتين في المجال كانت يتضح من الجدول السابق

يتمكن من صياغة األىداف السموكية حسب الموضوعات " (  كالتي نصت عمػى3)رقـ الفقرة  -
قػدير كبيػرة، كقػد يعػكد ذلػؾ كبدرجػة ت %(75.21األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ) " احتمػت المرتبػةبدقة
صػػػياغة األىػػداؼ السػػػمككية مػػف األساسػػػيات التربكيػػػة التػػي ال تخفػػػى أىميتيػػا عمػػػى المػػػدرس  إلػػى

أف الخبرة الطكيمة فػي المتابعة لدػ المديريف كالمشرفيف، ككما المتقف، كما أنيا عمى رأس أكلكية 
 مجاؿ التدريس مكنتيـ مف صياغة األىداؼ بشتى أنكاعيا.

ــدريسير " (  كالتػػي نصػػت عمػػى03)رقػػـ الفقػػرة  - ــاء الت ــة أثن ــين الطمب ــة ب " اعــي الفــروق الفردي
كبدرجػة تقػدير كبيػرة، كقػد يعػكد ذلػؾ إلػى أف  %(71.57احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )

مبة الضعفاء كالتي تؤكد عمى ضركرة غالبية المعمميف يتحدث مع بعضيـ البعض عف بعض الط
 .ؾ المعمـ أثناء التدريسمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة كقد يالحع ذل

 :اوأن أدنى فقرتين في المجال كانت -

" يســتخدم األلعــاب التربويــة فــي تعمــيم المغــة االنجميزيــة" (  كالتػػي نصػػت عمػػى1)رقػػـ الفقػػرة  -
قػػد يعػػكد ذلػػؾ كبدرجػػة تقػػدير متكسػػطة، ك  %(15.13احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )

إلىػإف معظػـ المعممػػكف اليممكػكف الخبػػرة الكافبػة فػػي إسػتخداـ االلعػػاب التربكيػة ككنيػػا تحتػاج عػػدد 
مػػف العناصػػر كقدرتػػة عمػػى إدارة ىػػذة العناصػػر بفاعميػػة ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ ضػػعف فػػي تػػدريب 

فػػػي  المعممػػػيف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ عمػػػى ىػػػذا االسػػػتخداـ كضػػػركرة تػػػدريبيـ كتػػػأىيميـ لزيػػػادة قػػػدرتيـ
ف كانػػت ىنػػاؾ دكرات تدريبيػػة يشػػارؾ بيػػا المعممػػكف فمربمػػا لػػـ  إسػػتخداـ ىػػذة االلعػػاب التربكيػػة، كا 

 .يكتسبكا القدر الكافي في ىذا المجاؿ 

" احتمػت يعتمـد مـدخل الـدراما فـي تعمـيم المغـة االنجميزيـة" (  كالتي نصػت عمػى00)رقـ الفقرة -
كبدرجػة تقػدير متكسػطة، كىػذه النتيجػة تػدعـ  %(14.44بعة عشر بكزف نسػبي قػدره )المرتبة الرا

تكجو بعػض المعممػيف لمطػرؽ التقميديػة دكف االىتمػاـ بػالتطكير فػي األداء، إال أف الغالبيػة تسػعى 
 لمتنكيع في أساليبيا.
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كيفسر الباحث ىذه النتائج بميل غالبية المدرسيف لألساليب التقميدية في التدريس، فمعظـ 
محصة، لكالتخطيط  السمككية اسيات في المينة كتحديد األىداؼالمدرسيف متمكنكف مف األس

كمراعاة كقت الحصة، إال أف معظميـ يفتقر لألساليب الحديثة في التعميـ التي تعتمد عمى 
 إشراؾ الطالب في عممية التعميـ كالتعمـ، كالتنكيع في األنشطة داخل الصف.

 (.5116كدراسة )الشيخي، ، (5105ذه النتيجة دراسة )آؿ حسف، كاتفقت مع ى

( في بعض عناصر التقكيـ كفي النتائج، كذلؾ الختالؼ بيئة 5113كاختمفت مع دراسة )أحمد، 
 العمل.

 المجال الثاني: الميارات العممية

 (2-3) رقـ جدكؿ
المجاؿ الثاني: التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة مف 

 ككذلؾ ترتيبيا  ميةالميارات العم

رقـ 
 الفقرة الفقرة

مجمكع 
االستجا
 بات

 المتكسط
االنحرا
ؼ 

 المعيارؼ 

الكزف 
 الترتيب النسبي

 –بنية معرفية مميزة بالمغة االنجميزية) مفردات  ولدي 1
  جمل (.

628 4.361 0.587 87.2
2 

1 

81.9 0.662 4.097 590 يستطيع تحميل محتكػ كتب المغة االنجميزية. 2
4 

3 

3 
 يقدـ بعض االثراءات لمحتكػ الكتاب المدرسي.

563 3.910 0.668 
78.1

9 
6 

4 
 يحرص عمى مالئمة المادة الدراسية لمستكػ الطمبة.

581 4.035 0.619 
80.6

9 
5 

5 
يحرص عمى اكتشاؼ األخطاء الكاردة في الكتاب 

 المدرسي كتالفييا.
582 4.042 0.657 

80.8
3 

4 

6 
التي تكاجيو أثناء  تدريس يتجاكز المشكالت الصعبة 

 المغة االنجميزية.
554 3.847 0.703 

76.9
4 

7 

 74.09 0.758 3.701 533يربط مقرر المغة اإلنجميزية بحاجات كميكؿ كاىتمامات  7
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رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجمكع 
االستجا
 بات

 المتكسط
االنحرا
ؼ 

 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 3 الطمبة. 

72.2 0.767 3.611 520 يعزز التفكير االبداعي لدػ طمبتو. 8
2 

11 

بمحتكػ المغة يشارؾ في الدكرات التدريبية المتصمة  9
 اإلنجميزية.

604 4.194 0.661 83.8
9 

2 

يشارؾ بأياـ دراسية عممية لمناقشة التغيرات الجديدة  10
 في مناىج المغة اإلنجميزية.

535 3.715 0.913 74.3
1 

8 

يضع خطط عالجية لذكؼ صعكبات التعمـ في المغة  11
 االنجميزية.

512 3.556 0.800 71.1
1 

12 

تقرير عف الكتاب المدرسي المقرر  يحرص عمى كتابة 12
 في نياية الفصل الدراسي.

421 2.924 1.052 58.4
7 

13 

13 
 يطمع عمى مستجدات تدريس المغة االنجميزية.

526 3.653 0.855 
73.0

6 
10 

14 
يحرص عمى إجراء البحكث الميدانية اإلجرائية المتعمقة 

 بتدريس المغة االنجميزية.
416 2.889 1.065 

57.7
8 

14 

 6.996 52.535 7565 الدرجة الكمية لممجاؿ 
75.0

5 
 

 :اأف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانت يتضح مف الجدكؿ السابق
ــ" (  كالتػػي نصػػت عمػػى0)رقػػـ الفقػػرة -  –مفــردات ) بنيــة معرفيــة مميــزة بالمغــة االنجميزيــة ولدي

كبدرجػػة تقػػدير كبيػػرة جػػدًا، كيعػػزك  %(78.55األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ) " احتمػػت المرتبػػة)جمــل
الباحػث ذلػؾ إلػى آليػة اختيػػار المعممػيف التػي تختػار أفضػل الخػػريجيف مػف الناحيػة العمميػة، كنقػػل 
المعممػػيف المتميػػزيف عمميػػًا إلػػى المػػدارس الثانكيػػة ألىميػػة المرحمػػة، كبالتػػالي فػػإف أكثػػر المعممػػيف 

 ة الثانكية.تميزًا مف الناحية المعرفية ىـ معممك مدارس المرحم

ــة " (  كالتػػي نصػػت عمػػى6)رقػػـ الفقػػرة - ــوى المغ ــة المتصــمة بمحت ــدورات التدريبي ــي ال يشــارك ف
كبدرجػة تقػدير كبيػرة جػدًا كيعػزك  %(74.76" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قػدره )اإلنجميزية
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مػل بكافػة مػا تقدمػو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارات المدرسية بمتابعة أنشطة الكزارة كااللتزاـ الكا
الػػكزارة مػػف فعاليػػات، كىػػذا ال يتعمػػق فقػػط بمعممػػي المغػػة االنجميزيػػة بػػل ينسػػحب كػػذلؾ عمػػى كافػػة 

 المعمميف. 

 :اوأن أدنى فقرتين في المجال كانت -

يحرص عمى إجراء البحـوث الميدانيـة اإلجرائيـة المتعمقـة (  كالتي نصت عمػى" 03)رقـ الفقرة -
كبدرجػة تقػدير  %(28.87األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره )" احتمػت المرتبػة  بتدريس المغة االنجميزية

الكثير مػف معممػي المغػة اإلنجميزيػة بالبحػث العممػي، إضػافة إلػى  متكسطة كيعزك الباحث ضعف
 ضيق كقت المعمـ الذؼ يشغمو الكثير مف األنشطة كالحصص.

يحـرص عمـى كتابـة تقريـر عـن الكتـاب المدرسـي المقـرر  (  كالتي نصت عمى"05)رقـ الفقرة -
كبدرجػة  %(27.38لثػة عشػر بػكزف نسػبي قػدره )" احتمػت المرتبػة الثافي نياية الفصل الدراسـي 

تقدير متكسػطة، كيعػزك الباحػث ذلػؾ اعتقػاد بعػض المعممػيف أف آراءىػـ ال يعمػل بيػا فػي الػكزارة، 
لػف يعػكد عمػييـ أك  ممػا مالحظات لػف يؤخػذ بيػاكأف عمميـ عمى كتابة تقارير اجتيادية كتسجيل 

 عمى العممية التعميمية بأؼ فائدة.

يفتقػػػدكف إلػػػى الػػػدكافع الشخصػػػية لمتطػػػكير  ػ الباحػػػث أف ىػػػذه النتػػػائج تػػػدؿ إلػػػى أف المعممػػػيفكيػػػر 
الذاتي، كاالىتماـ بالتفاصيل المينية، كلعل ذلؾ يعكد إلى ضعف تقدير المعمـ ماديًا كمعنكيًا فػي 

 افظات غزة.مدارس مح

 الوسائل والتقنيات التربوية المجال الثالث:
 (2-2) رقـ جدكؿ

التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث: 
 الكسائل كالتقنيات التربكية ككذلؾ ترتيبيا 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
يراعي معمـ المغة االنجميزية األسس النفسية كالتربكية 

 في استخداـ الكسائل التعميمية.
524 3.639 0.754 72.78 3 

 4 72.36 0.784 3.618 521يركز عمى استخداـ الكسائل التعميمية في العممية  2



 
 

112 
 

رقـ 
 الفقرة

مجمكع  الفقرة
 االستجابات

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 التعميمية.

3 
المناسبة في تدريس المغة يكظف الكسائل التعميمية 
 االنجميزية بشكل فعاؿ.

536 3.722 0.797 74.44 2 

4 
يختار الكسائل التعميمية التي تخدـ منيج المغة 

 االنجميزية.
547 3.799 0.772 75.97 1 

 9 64.44 0.949 3.222 464 يصمـ الكسائل التعميمية كينتجيا. 5

الكسائل يستفيد مف اإلمكانات البيئية في إنتاج  6
 التعميمية المناسبة.

490 3.403 0.903 68.06 8 

يشارؾ في كرش عمل تدريبية الستخداـ األجيزة  7
 التعميمية.

511 3.549 1.002 70.97 5 

نتاج الكسائل التعميمية. 8  6 70.56 0.908 3.528 508 يشرؾ الطمبة في إعداد كا 
 11 57.36 1.039 2.868 413 يزكر مركز الكسائل التعميمية بالمديرية لالستفادة منو.  9

10 
يشترؾ في معرض الكسائل التعميمية عمى مستكػ 

 10 59.58 1.007 2.979 429 المدرسة كالمديرية.

يستخدـ المستحدثات التكنكلكجية في تدريس المغة  11
 االنجميزية.

503 3.493 0.953 69.86 7 

  68.76 7.556 37.819 5446 الدرجة الكمية لممجاؿ 
 أف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانت: يتضح مف الجدكؿ السابق

ـــة (  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى" 3) رقػػػـ الفقػػػرة - ـــنيج المغ ـــي تخـــدم م ـــة الت ـــار الوســـائل التعميمي يخت
قػػػدير كبيػػػرة كيعػػػزك كبدرجػػػة ت %(82.68األكلػػػى بػػػكزف نسػػػبي قػػدره ) " احتمػػػت المرتبػػةاالنجميزيـــة

أىمية استخداـ الكسائل التعميمية كخاصػة فػي مػادة المغػة االنجميزيػة التػي تعتمػد الباحث ذلؾ إلى 
تمكػػف المعمػػـ مػػف اختيػػار ك فػػي الكثيػػر مػػف جكانبيػػا عمػػى الكسػػائل البصػػرية كالسػػمعية المختمفػػة. 

 الكسيمة التعميمية التي تتناسب مع منيج المغة اإلنجميزية. 

ــة (  كالتػػي نصػػت عمػػى" 4)ـ رقػػالفقػػرة - ــي تــدريس المغ ــة المناســبة ف يوظــف الوســائل التعميمي
درجػػػة كبيػػػرة كب %(83.33الثانيػػػة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره )" احتمػػػت المرتبػػػة االنجميزيـــة بشـــكل فعـــال 
ل الصػػػف كحػػػرص ضػػػركرة االسػػػتفادة المثمػػػى مػػػف ىػػػذه الكسػػػائل داخػػػكيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى 
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دارة المدرسػػة ير الكسػػائل التػػي يحتاجيػػا المعممػػكف حتػػى يتمكنػػكا مػػف تحقيػػق عمػػى تػػكف المعممػػكف كا 
 األىداؼ التعميمية.

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:

" يزور مركـز الوسـائل التعميميـة بالمديريـة لالسـتفادة منـو(  كالتي نصت عمى" 6)رقـ الفقرة  -
كيعػػزك الباحػػث كبدرجػػة تقػػدير متكسػػطة  ،%(28.41احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )

أف الكثير مف المعممػيف يػكفركف الكسػائل التعميميػة المطمكبػة مػف زمالئيػـ أك باجتيػادىـ ذلؾ إلى 
  الشخصي، دكف الحاجة لزيارة المديرية التي قد تككف بعيدة عف مكاف عمميـ أك سكناىـ.

ــي معــرض الوســائل "(  كالتػػي نصػػت عمػػى01)رقػػـ الفقػػرة - ــى مســتوى  يشــترك ف ــة عم التعميمي
ـــة ، كبدرجػػػة تقػػػدير %(26.27)" احتمػػػت المرتبػػػة العاشػػػرة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره  المدرســـة والمديري

 الباحث ذلؾ إلى: متكسطة كيعزػ 

دكر اإلدارة المدرسػػػية فػػػي متابعػػػة عمػػػل المعمػػػـ كتحفيػػػزه لممشػػػاركة فػػػي ىػػػذه المعػػػارض ضػػػعف -
 كاألنشطة التي تقيميا المديرية.

تدعـ نتائج المجاليف السابقيف فمديرؼ المدارس يركف أف معمـ المغة االنجميزية كىذه النتيجة 
لممرحمة الثانكية يقدـ األفضل لطمبتو مف خالؿ استخداـ كل الكسائل التعميمية المتاحة، إال أنو 
يفتقر إلى ركح المبادرة في إنتاج الكسائل التعميمية المختمفة، أك االطالع عمى الجديد في ىذا 

جاؿ، كىذا يتجو بنا إلى ضركرة العمل عمى تعزيز معمـ المغة االنجميزية بشكل خاص كالمعمـ الم
 عمكمًا في مدارس محافظات غزة، كمحاكلة معالجة المشاكل المادية كالمينية التي يعاني منيا.

 المجال الرابع: أساليب التقويم

 (5-6) رقم جدول
 المجال الرابع:ة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعياري

  وكذلك ترتيبيا أساليب التقويم
رقـ 
 الفقرة

مجمكع  الفقرة
 االستجابات

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 1 82.92 0.579 4.146 597يدرؾ معمـ المغة االنجميزية أىمية التقكيـ في  1
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رقـ 
 الفقرة

مجمكع  الفقرة
 االستجابات

االنحراؼ  المتكسط
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

 تحسيف العممية التعميمية.

2 
يستخدـ أدكات ككسائل التقكيـ المختمفة 

 كالمناسبة لمغة االنجميزية.
563 3.910 0.678 78.19 7 

3 
يظير اىتماما بأنكاع االختبارات الخاصة 

 بالمغة االنجميزية.
574 3.986 0.729 79.72 3 

 9 75.97 0.841 3.799 547 يصمـ االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات. 4

االختبارات التشخيصية لتحديد يقكـ بإجراء  5
 نقاط ضعف الطمبة.

551 3.826 0.822 76.53 8 

 4 79.58 0.653 3.979 573 ـ المالحظة لتقكيـ اداء الطمبة.ديستخ 6

7 
يراعي الفركؽ الفردية لدػ الطمبة عند اختيار 

 أساليب التقكيـ.
568 3.944 0.736 78.89 6 

8 
 يشارؾ معممي المغة االنجميزية في كضع

 أسئمة تحفيزية لمطمبة.
544 3.778 0.674 75.56 10 

9 
يحمل نتائج اختبارات المغة االنجميزية 

 كيفسرىا.
543 3.771 0.929 75.42 11 

10 
يعد كيطبق برامج عالجية لمطمبة ضعاؼ 

 التحصيل
527 3.660 0.854 73.19 13 

11 
يحتفع بسجل يشمل مالحظات حكؿ 

 تحصيل الطمبة.
541 3.757 0.941 75.14 12 

12 
يشترؾ في تقكيـ منياج المغة اإلنجميزية 

 كالكتاب المدرسي.
478 3.319 1.008 66.39 14 

13 
يتقف ميارات أساليب تكجيو األسئمة بالمغة 

 2 80.00 0.766 4.000 576 االنجميزية داخل الصف.

 5 79.31 0.663 3.965 571 يعرؼ اسس التقكيـ التربكؼ. 14
  76.91 7.493 53.840 7753 لممجاؿالدرجة الكمية  

 أن أعمى فقرتين في المجال كانت: يتضح من الجدول السابق
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يــدرك معمــم المغــة االنجميزيــة أىميــة التقــويم فــي تحســين (  كالتػػي نصػػت عمػػى" 0)رقػػـ الفقػػرة -
كبدرجػػػة تقػػػدير كبيػػػرة  %(75.65األكلػػػى بػػػكزف نسػػػبي قػػدره ) " احتمػػػت المرتبػػةالعمميـــة التعميميـــة

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى كػػكف التقػػكيـ أحػػد أىػػـ عناصػػر العمميػػة التربكيػػة كبدكنػػو تكػػكف العمميػػة 
التربكيػػة عمميػػة منقكصػػة الجػػدكػ، كمعمػػـ المغػػة االنجميزيػػة يػػدرؾ ذلػػؾ جيػػدا حيػػث إف خصكصػػية 

 مادتو تجعل أمر التقكيـ مف األمكر المقدمة خالؿ عممو.

يـتقن ميـارات أسـاليب توجيـو األسـئمة بالمغـة االنجميزيـة التي نصػت عمػى" (  ك 04)رقـ الفقرة -
 كبدرجػة تقػدير كبيػرة كيعػزػ  %(71.11الثانيػة بػكزف نسػبي قػدره )" احتمػت المرتبػة  داخل الصف

األىميػة ذات الشػقيف: فطػرح األسػئمة لألفػراد كالجماعػات كطريقػة كتكقيػت طػرح  الباحث ذلػؾ إلػى
التربكية كالتي ال تستخدـ فقط لمتقكيـ بل لتنكيع أساليب الشرح كتفعيل السؤاؿ مف أقكػ األساليب 

الدافعيػػة كالنشػػػاط لػػػدػ الطمبػػة، أمػػػا الشػػػق الثػػاني فيػػػك تعزيػػػز المخاطبػػة بالمغػػػة االنجميزيػػػة داخػػػل 
 الصف كتعكيد الطمبة عمى ميارات االستماع كالتحدث بالمغة االنجميزية.

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:

يشـــترك فـــي تقـــويم منيـــاج المغـــة اإلنجميزيـــة والكتـــاب (  كالتػػػي نصػػت عمػػػى" 05)رقػػػـ قػػرة الف-
متكسػػطة كقػػد كبدرجػػة تقػػدير  %(11.46األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )" احتمػػت المرتبػػة المدرســي 

 يعكد ذلؾ إلى إفتقار المسؤكليف ألىمية مشاركة المعمـ في تقكيـ المنياج كالكتاب المدرسي.

"  يعــد ويطبــق بــرامج عالجيــة لمطمبــة ضــعاف التحصــيل كالتػػي نصػػت عمػػى"  (01)رقػػـ الفقػػرة -
كقد يعكد ذلؾ إلى كبدرجة تقدير كبيرة  %(84.06لثة عشر بكزف نسبي قدره )احتمت المرتبة الثا

كالػذؼ العبئ التدريسي الممقاه عمى كاىل المعمـ باإلضافة إلى أعداد الطمبػة داخػل حجػرة الدراسػة 
سػػػعي بعػػػض معممػػػي المغػػػة العربيػػػة إلػػػى تنمػػػيط األسػػػاليب كأكثػػػر، ك  يصػػػل غمػػػى خمسػػػكف طالبػػػا

العالجية لمطمبة ضعاؼ التحصيل، كاعتمادىا ضمف برنامج محدد الخطكات، مما يضمف فعاليػة 
 أكثر كسرعة في إدراؾ المشكمة كمعالجتيا بطريقة فعالة.

فػػي تقػػكيـ منيػػاج  أف الػػكزارة مسػػؤكلة بشػػكل مباشػػر عػػف تفعيػػل دكر المعمػػـ لػػذا فػػإف الباحػػث يػػرػ 
المغة االنجميزية بما يمتمؾ مف خبرة عممية كاحتكاؾ مباشر بالطمبة، كما أنيا مطالبة بتغطيػة أؼ 
بػػرامج عالجيػػة لمطمبػػة ضػػعاؼ المسػػتكػ مػػف خػػالؿ عمػػل متكامػػل، تشػػترؾ فيػػو جميػػع المػػدارس 



 
 

116 
 

مدارس ككالػة ضمف خطة مشتركة تضعيا الكزارة باستشارة المعمميف كالمديريف كالمشرفيف، أسكة ب
 الغكث التي تقدـ البرامج العالجية بأشكاؿ مختمفة لمطمبة.

 (.5105كقد اتفقت نتائج ىذا المجاؿ في بعض عناصرىا مع دراسة )حمزة، كصكماف، 

 الزمالة المينية المجال الخامس:

 (2-8)رقـ جدكؿ 
المجاؿ التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة مف فقرات 

 ككذلؾ ترتيبيا  الزمالة المينية الخامس:
رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارؼ 

الكزف 
 النسبي

 الترتيب

1 
يحرص معمـ المغة االنجميزية عمى تككيف عالقات 

 ايجابية مع زمالء المينة.
630 4.375 0.590 87.50 1 

 6 81.53 0.749 4.076 587 يعزز التفاعل اإليجابي مع الطمبة ك أكلياء األمكر. 2

يثة في التدريس مع يتبادؿ األفكار كاالستراتيجيات الحد 3
 و.ئزمال

593 4.118 0.684 82.36 5 

 2 83.47 0.651 4.174 601 يمتـز بقكاعد كتعميمات اإلدارة التعميمية كالمدرسة.  4
 10 67.50 0.868 3.375 486 يشارؾ في مبادرات الحي كالمدرسة 5
 9 69.72 0.885 3.486 502 يقيـ فعالية مداخل كبرامج تدريسية معينة. 6
 11 66.53 0.960 3.326 479 يضع خطة مكتكبة لمنمك الميني الذاتي.  7
 7 77.08 0.869 3.854 555 يسعى لتطكير أدائو في تدريس المغة االنجميزية. 8
 4 82.78 0.696 4.139 596 لدية القدرة عمى استخداـ ميارات االتصاؿ. 9
 3 83.06 0.751 4.153 598 الستفادة مف خبرات اآلخريف.ليتبادؿ الزيارات مع زمالئو  10
 8 73.89 0.955 3.694 532 تكضيحية بالتعاكف مع زمالء المينة.يقكـ بإعداد دركس  11
  77.77 6.195 42.771 6159 الدرجة الكمية لممجاؿ 

 أف أعمى فقرتيف في المجاؿ كانت: يتضح مف الجدكؿ السابق
يحرص معمم المغة االنجميزية عمى تكوين عالقات ايجابيـة (  كالتي نصت عمػى" 0)رقـ الفقرة -

كبدرجة تقدير كبيرة جدا  %(78.21األكلى بكزف نسبي قدره ) " احتمت المرتبةمع زمالء المينة 
ميػػل معظػػـ المعممػػيف إلػػى تكػػكيف عالقػػات اجتماعيػػة طيبػػة مػػع زمالئيػػـ زك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى كيعػػ

ر ممػا يقضػيو لمعمـ يقضػي فػي المدرسػة أحيانػا كقتػا أكثػالذيف تجمعيـ تحديات كأفراح كاحدة،  فػا
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حرص كثير مف المعمميف عمى تجنب المشاكل كالعالقات السمبية مع في منزلو كمع عائمتو، كما 
 زمالئو حيث إنو يدرؾ األثر السمبي جدا لذلؾ عمى كظيفتو كأدائو.

" احتمػت  التعميمية والمدرسةيمتزم بقواعد وتعميمات اإلدارة (  كالتي نصت عمػى" 3)رقـ الفقرة -
الباحث ذلؾ إلى حػرص  كبدرجة تقدير كبيرة كيعزػ  %(74.38الثانية بكزف نسبي قدره )المرتبة 

المعمـ عمى سير العممية التعميمية بطريقة سميمة كصحية كذلؾ لف يتـ دكف عمل جماعي كالتزاـ 
 بأىداؼ كقكاعد المؤسسة.

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:

" احتمػت المرتبػة  يضع خطة مكتوبـة لمنمـو المينـي الـذاتي(  كالتي نصت عمى" 8)رقـ الفقرة -
غيػػاب احػػث ذلػػؾ إلػػى الب كبدرجػػة تقػػدير متكسػػطة كيعػػزػ  %(11.24األخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )

بػػرامج التػػدريب لممعمػػـ عمػػى ميػػارات التخطػػيط الػػذاتي كالتنميػػة الذاتيػػة، حيػػث إف معظػػـ المعممػػيف 
لمسػػتكػ خطػػة متكاممػػة مكتكبػػة كمحػػددة  لتطػػكرىـ المينػػي إال أنيػػا لػػـ تػػرؽ  ة شخصػػيةلػػدييـ رؤيػػ

 بزمف كتقكيـ.

" احتمػػػت المرتبػػػة  يشـــارك فـــي مبـــادرات الحـــي والمدرســـة (  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى"2)رقػػػـ الفقػػػرة -
، كبدرجػػة تقػػدير متكسػػطة كقػػد يعػػكد ذلػػؾ إلػػى سػػكف عػػدد %(18.21العاشػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره )

مف المعمميف فػي منػاطق بعيػدة تمامػا عػف المنطقػة التػي فييػا مدرسػتو، كىػذه مشػكمة يعػاني  كبير
 منيا المعممكف بشكل كاضح في محافظات غزة، كتتحمل كزارة التربية كالتعميـ مسؤكلية حميا. 

كنجػػػد ىنػػػا أف الغالبيػػػػة العظمػػػى مػػػف المدرسػػػػيف يعممػػػكف بػػػاألخالؽ التربكيػػػػة المناسػػػبة، كيمثمػػػػكف 
خيػػػر قػػػدكة بػػػالتزاميـ بػػػآداب المعاممػػػة كالزمالػػػة الطيبػػػة، كمػػػا أف ىػػػذه األجػػػكاء تتػػػيح جػػػكًا لطالبيػػػـ 

إيجابيػػًا لمعمػػل، كلكننػػا فػػي النيايػػة نقػػف عنػػد حػػاجز الدافعيػػة الػػذؼ يفػػرؽ بػػيف أف تكػػكف االخػػالؽ 
لػف  المجتمػع، كىػذه الدافعيػة الطيبة سمة شخصية كبيف أف تككف مبػادرة عامػة يقكدىػا المعمػـ فػي

 حتى يتـ تقدير المعمـ كيحصل عنده الرضا الكظيفي المناسب.  تتحقق
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 :إجابة السؤال الفرعي األول

ات متوسـط بـين(   α ≤ 0.05الداللـة ) مسـتوى  ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد
أداء معممــي المغــة االنجميزيــة فــي ضــوء االتجاىــات أفــراد عينــة الدراســة لواقــع تقــدير  درجــات

 التخصص(؟ -المؤىل العممي-المحافظة-لمتغيرات الدراسة )الجنس المعاصرة تعزى 

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
 الفرض األول من فروض الدراسة: 

 يــنص الفــرض األول مــن فــروض الدراســة عمــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
أداء  متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لواقـعبـين (   α ≤ 0.05الداللة ) مستوى 

 معممي المغة االنجميزية في ضوء االتجاىات المعاصرة تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثي(

( يكضػػح 2-7"  كالجػػدكؿ )T. testكلإلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار "
 ذلؾ:

 (2-7) رقـ جدكؿ
 المعيارية كقيمة "ت" لالستبانة تعزػ لمتغير الجنسالمتكسطات كاالنحرافات 

االنحراؼ  المتكسط العدد الجنس المجاؿ
 المعيارؼ 

 مستكػ الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

الممارسات  المجاؿ األكؿ:
 الصفية

 8.355 53.708 65 مدير
 غير دالة إحصائياً  0.160 1.411

 7.870 55.620 79 مديرة
الميارات المجاؿ الثاني: 

 العممية
 7.148 52.815 65 مدير

 غير دالة إحصائياً  0.664 0.435
 6.907 52.304 79 مديرة

المجاؿ الثالث: الكسائط 
 كالتقنيات التعميمية

 8.214 37.323 65 مدير
 غير دالة إحصائياً  0.477 0.714

 6.996 38.228 79 مديرة

 المجاؿ الرابع :أساليب التقكيـ
 7.732 52.815 65 مدير

 غير دالة إحصائياً  0.137 1.495
 7.232 54.684 79 مديرة

الزمالة  المجاؿ الخامس:
 كالمينية

 6.647 42.415 65 مدير
 غير دالة إحصائياً  0.534 0.623

 5.823 43.063 79 مديرة
 غير دالة إحصائياً  0.375 0.890 34.277 239.077 65 مدير الدرجة الكمية
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االنحراؼ  المتكسط العدد الجنس المجاؿ
 المعيارؼ 

 مستكػ الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

 30.711 243.899 79 مديرة
 0.61( = 1.12( كعند مستكػ داللة )035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 5.27( = 1.10( كعند مستكػ داللة )035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابق أف قيمػػػػة "ت" المحسػػػػكبة اقػػػػل مػػػػف قيمػػػػة "ت" الجدكليػػػػة فػػػػي جميػػػػع 
داللػة إحصػائية تعػزػ المجاالت كالدرجة الكميػة لالسػتبانة كىػذا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات 

أف الجانػػػب المينػػػي كتقكيمػػػو لمعممػػػي المغػػػة ، كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى لمتغيػػػر الجػػػنس
يختمػػػف مػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػديرؼ المػػػدارس سػػػكء كػػػانكا مػػػديريف أك مػػػديرات، فآليػػػات االنجميزيػػػة ال 

ىػي نفػس المشػكالت فػي كافػة  ةالتقكيـ كاحدة كالمشكالت التي يعاني منيا معممك المغة اإلنجميزيػ
 المدارس بغض النظر عف الجنس. 

 الفرض الثاني من فروض الدراسة: 
 وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــديــنص الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســة عمــى: ال ت

أداء  بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع(   α ≤ 0.05الداللة ) مستوى 
معممـــي المغـــة االنجميزيـــة فـــي ضـــوء االتجاىـــات المعاصـــرة تعـــزى لمتغيـــر المؤىـــل العممـــي 

 )بكالوريوس، ماجستير فأعمى(

( يكضػػح 2-6"  كالجػػدكؿ )T. testاختبػػار "كلإلجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ 
 ذلؾ:

 (2-6) رقـ جدكؿ
 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لالستبانة تعزػ لمتغير المؤىل العممي

 المتكسط العدد المؤىل العممي المجاؿ
االنحراؼ 
 مستكػ الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعيارؼ 

الممارسات  المجاؿ األكؿ:
 الصفية

 0.906 8.005 55.111 108 بكالكريكس
 

0.366 
 غير دالة إحصائياً  

 8.481 53.694 36 ماجستير فأعمى

المجاؿ الثاني: الميارات 
 العممية

 0.776 6.792 52.796 108 بكالكريكس
 

0.439 
 

 7.625 51.750 36 ماجستير فأعمى غير دالة إحصائياً 
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االنحراؼ  المتكسط العدد المؤىل العممي المجاؿ
 المعيارؼ 

 مستكػ الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

المجاؿ الثالث: الكسائط 
 التعميميةكالتقنيات 

 0.190 7.818 37.750 108 بكالكريكس

 

0.849 

 
 غير دالة إحصائياً 

 6.810 38.028 36 ماجستير فأعمى

المجاؿ الرابع :أساليب 
 التقكيـ

 0.058 7.732 53.861 108 بكالكريكس

 

0.954 

 
 غير دالة إحصائياً 

 6.829 53.778 36 ماجستير فأعمى

الزمالة  المجاؿ الخامس:
 كالمينية

 1.065 6.236 42.454 108 بكالكريكس
 

0.289 
 

 غير دالة إحصائياً 
 6.055 43.722 36 ماجستير فأعمى

 الدرجة الكمية
 108 بكالكريكس

241.97
2 

32.628 
0.160 

 
0.873 

 
 غير دالة إحصائياً 

 36 ماجستير فأعمى
240.97

2 
31.915 

 0.61( = 1.12كعند مستكػ داللة )( 035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 5.27( = 1.10( كعند مستكػ داللة )035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

قػػػػل مػػػػف قيمػػػػة "ت" الجدكليػػػػة فػػػػي جميػػػػع أؿ السػػػػابق أف قيمػػػػة "ت" المحسػػػػكبة يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدك 
تعػزػ صػائية كىذا يدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إح ،مجاالت كالدرجة الكمية لالستبانةال

تمقي جميع المديريف نفس التدريب كالتكجيو نحػك ، كيعزك الباحث ذلؾ إلى لمتغير المؤىل العممي
تقكيـ معممييـ كتكحيد اإلجراءات في ذلؾ لدػ الكزارة، مما يمغي أؼ أفضػمية أك اجتيػاد قػد يتقػدـ 

تناكليػػا أف مكضػػكع التقػػكيـ لػػيس بالضػػركرة مػػف المكاضػػيع التػػي بػػو أصػػحاب الدراسػػات العميػػا، ك 
أصػػػحاب الدراسػػػات العميػػػا بالبحػػػث كالدراسػػػة فػػػالعمـك التربكيػػػة كاسػػػعة فػػػي مجاالتيػػػا مختمفػػػة فػػػي 
تكجياتيػػا، ممػػا يجعمنػػا فػػي النيايػػة نقػػف عمػػى حقيقػػة غيػػاب أؼ فػػركؽ حقيقيػػة بػػيف تجػػاكب أفػػراد 

 العينة نحك تقكيـ معممي المغة االنجميزية.
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 الفرض الثالث من فروض الدراسة: 
الفـرض الثالـث مـن فـروض الدراسـة عمـى: ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية ينص 

 بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع(   α ≤ 0.05الداللـة ) مستوى  عند
)عممـي،  أداء معممي المغة االنجميزية في ضوء االتجاىـات المعاصـرة تعـزى لمتغيـر التخصـص

 إنساني(
( يكضػح 2-01"  كالجػدكؿ )T. testقػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار "كلإلجابػة عػف ىػذا الفػرض 

 ذلؾ:
 (2-01) رقـ جدكؿ

 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" لالستبانة تعزػ لمتغير التخصص

 المتكسط العدد التخصص المجاؿ
االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 مستكػ الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

 الممارسات المجال األول:
 الصفية

 0.565 8.647 54.328 64 عممي
 

0.573 
 

 غير دالة إحصائياً 
 7.711 55.100 80 إنساني

المجال الثاني: الميارات 
 العممية

 0.425 7.791 52.813 64 عممي
 

0.672 
 

 غير دالة إحصائياً 
 6.332 52.313 80 إنساني

المجال الثالث: الوسائط 
 والتقنيات التعميمية

 0.297 7.131 37.609 64 عممي
 

0.767 
 

 غير دالة إحصائياً 
 7.921 37.988 80 إنساني

المجال الرابع :أساليب 
 التقويم

 0.206 8.062 53.984 64 عممي
 

0.837 
 

 غير دالة إحصائياً 
 7.055 53.725 80 إنساني

الزمالة  المجال الخامس:
 والمينية

 1.376 6.123 43.563 64 عممي
 

0.171 
 

 دالة إحصائياً  غير
 6.217 42.138 80 إنساني

 الدرجة الكمية
 0.190 33.955 242.297 64 عممي

 
0.850 

 غير دالة إحصائياً  
 31.203 241.263 80 إنساني

 0.61( = 1.12( كعند مستكػ داللة )035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 5.27( = 1.10مستكػ داللة )( كعند 035قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابق أف قيمة "ت" المحسكبة اقل مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع 
اللة إحصائية تعزػ المجاالت كالدرجة الكمية لالستبانة، كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات د

مكحدة بيف أف مادة المغة االنجميزية ىي مادة  ، كيعزك الباحث ذلؾ إلىلمتغير التخصص
التخصصيف، ليا نفس المنيج كنفس االمتحاف، كليا نفس األنشطة كالتماريف الخارجية )عمى 
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كما أف معايير قبكؿ  عكس مادة الرياضيات حيث يختمف منيج العممي عف منيج األدبي(.
المعمميف لمتخصصيف ىي معايير مكحدة، كبالتالي فإف المعمميف مف نفس المستكػ )عمى عكس 

ع خريجي التربية التكنكلكجية عمى لمنيج التكنكلكجيا حيث عمدت الكزارة إلى تكزيما جرػ 
، كتكزيع خريجي الكمبيكتر التعميمي كىندسة الحاسكب عمى المدارس االساسية الدنيا كالعميا

مدارس المرحمة الثانكية(، كبالتالي فإف نظرة مديرؼ المدارس نحك تقكيـ معممي المغة االنجميزية 
 يختمف بيف التخصص العممي كالتخصص األدبي.لـ 

 لفرض الرابع من فروض الدراسة: ا
 يــنص الفــرض الرابــع مــن فــروض الدراســة عمــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد

أداء  بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لواقـع(  α ≤ 0.05الداللـة ) مسـتوى 
تجاىـات المعاصـرة تعـزى لمتغيـر المحافظـة )شـمال غـزة، معممي المغة االنجميزيـة فـي ضـوء اال 

 غزة، الوسطي، خانيونس، رفح(
 One Wayكلإلجابػة عػػف ىػذا الفػػرض قػاـ الباحػػث باسػػتخداـ أسػمكب تحميػػل التبػايف األحػػادؼ

ANOVA . 
 (2-00) رقـ جدكؿ

الداللة تعزػ لمتغير مصدر التبايف كمجمكع المربعات كدرجات الحرية كمتكسط المربعات كقيمة "ؼ" كمستكػ 
 المحافظة

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف المجاؿ
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة  قيمة "ؼ"
 الداللة

 مستكػ الداللة

 المجاؿ األكؿ:
 الممارسات الصفية

 88.277 4 353.109 بيف المجمكعات
1.352 

 
0.254 

 
 65.291 139 9075.384 داخل المجمكعات غير دالة إحصائياً 

  143 9428.493 المجمكع
 

المجاؿ الثاني: 
 الميارات العممية

 75.397 4 301.586 بيف المجمكعات
1.565 

 
0.187 

 
 48.189 139 6698.240 داخل المجمكعات غير دالة إحصائياً 

  143 6999.826 المجمكع
المجاؿ الثالث: 
الكسائط كالتقنيات 

 التعميمية

 104.956 4 419.822 المجمكعاتبيف 
1.884 

 
0.117 

 
 55.723 139 7745.483 داخل المجمكعات غير دالة إحصائياً 

  143 8165.306 المجمكع
 غير دالة إحصائياً  0.632 0.644 36.550 4 146.200 بيف المجمكعاتالمجاؿ الرابع 
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 مجمكع المربعات مصدر التبايف المجاؿ
درجات 
 الحرية

متكسط 
 قيمة "ؼ" المربعات

قيمة 
 مستكػ الداللة الداللة

 :أساليب التقكيـ
 

   56.713 139 7883.126 داخل المجمكعات
  143 8029.326 المجمكع

 المجاؿ الخامس:
 الزمالة كالمينية

 16.845 4 67.382 بيف المجمكعات
0.432 

 
0.785 

 
 38.993 139 5420.056 داخل المجمكعات غير دالة إحصائياً 

  143 5487.438 المجمكع

 الدرجة الكمية
 1120.575 4 4482.299 بيف المجمكعات

1.073 
 

0.372 
 

 1043.918 139 145104.589 داخل المجمكعات غير دالة إحصائياً 
  143 149586.889 المجمكع

 4.60( =  1.10( كعند مستكػ داللة )3،046ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
 5.18( = 1.12( كعند مستكػ داللة )3،046ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

قيمة "ؼ" المحسكبة أقل مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكػ يتضح مف الجدكؿ السابق أف 
( في جميع المجاالت كالدرجة الكمية لالستبانة، أؼ أنو ال تكجد فركؽ ذات 1.12داللة )

أف صغر مساحة محافظات الباحث ذلؾ إلى  ، كيعزػ لة إحصائية تعزػ لمتغير المحافظةدال
كتكحيد المركزية اإلدارية في كافة المدارس، غزة، كتشابو الكضع الكظيفي كالبيئة التعميمية، 

 ال يسمح بكجكد فركؽ كبيرة بيف مديرؼ المدارس فيما يتعمق بتقكيـ المعمـ حسب المحافظة.
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من وجية نظر ما سبل تطوير أداء معممي المغة اإلنجميزية : إجابة السؤال الفرعي الثاني
 ؟المشرفين التربويين

قام الباحث بإجراء عدة مقابالت مع مشرفي المغة اإلنجميزية لمتعرف إلى سبل تطوير واقعيم 
( يبين أسماء المشرفين الذين تمت مقابمتيم، حيث تم تصنيف 4وتحسين أدائيم وممحق رقم)

( وىي عمى النحو 5مقترحاتيم حسب المجاالت كما ىو واضح في نموذج المقابمة ممحق رقم)
 اآلتي:  

مجال الممارسات سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في : أوالً 
 الصفية:

 تعريف المعمميف بالكتب المدرسية الجديدة كتشجيعيـ عمى تحميل المحتكػ لكل مرحمة. -0
مشاركة المعمميف في األياـ الدراسية ككرشات العمل الخاصة بتدريس أساليب المغة  -5

 االنجميزية.
 بشكل أساس عمى كتب أدلة المعمـ الجديدة كتبني ما جاء بيا.االطالع  -4
 اعطاء دكرات ككرش عمل لممعمميف مف المرحمة الثانكية لتبادؿ الخبرات التربكية فيما بينيـ. -3
 تمكيف المعمميف مف حضكر حصص تكضيحية لمصفكؼ الثانكية . -2
 زيارات تبادلية داخل المدرسة كخارجيا. -1
 يتعمق بالممارسات الصفية السميمة. االطالع عمى كل جديد فيما -8

سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في مجال الميارات ثانيًا: 
 مية:العم

اكساب المعمميف ميارة تكظيف ميارات المغة االنجميزية كالفيـ كاالستيعاب  -0
 كاالستماع كالمحادثة كالكالـ.

 األكاديمي لتنمية الميارات العممية لدييـ.اعطاء المعمميف دكرات في الجانب  -5
 تمكيف المعمميف مف حضكر كرش عمل خاصة بالجانب األكاديمي. -4
 دكرات تنشيطية في تحميل المحتكػ. -3
 دركس تكضيحية كاياـ دراسية. -2
 تنفيذ دركس تكضيحية في مجاؿ الميارات العممية. -1
 ممية.اطالع المعمميف عمى مستجدات األمكر المتعمقة بالميارات الع -8
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سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في مجال الوسائل ثالثًا: 
 :التعميمية

 تحسيف مستكػ المعمميف في تكظيف الكسائل التعميمية كالسبكرة الذكية.  -0
 تحسيف مياره االستماع مف خالؿ اجيزة السمع كالتسجيل كالمذياع كالفيديك. -5
 ميا بالمدرسة كتحسينيا كتنظيميا.تكظيف السبكرة كحسف استخدا -4
 في اعطائيـ لمدرس. L.C.Dتدريب المعمميف عمى استخداـ جياز  -3
 .L.C.Dيستخدمكف جياز  لممعمميف الذيف ال Power pointاعطاء دكرات في اؿ  -2
 . Smart boardتكظيف تكنكلكجيا التعميـ باستخداـ السبكرة الذكية -1
 التعميمية.عقد اياـ دراسية خاصة بالكسائل  -8
 تشجيع المعمميف عمى انتاج الكسائل التعميمية. -7
 زيارات لمراكز الكسائل التعميمية كاالستفادة مف مقتنياتيا. -6

 :سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في مجال أساليب التقويمرابعًا: 

 المشاركة في كرشات عمل خاصة بالتقكيـ كالقياس. -0
 يف بطرؽ بناء االختبار الجيد كتحميل نتائج االختبار.تعريف المعمم -5
 .Port folio استخداـ أساليب التقكيـ الحديثة مثل ممف االنجاز -4
استخداـ أساليب التقكيـ التي تنتمي لممستكيات العميا لمعالـ) بمكـ(كبشكل خاص التقكيـ  -3

 المستكػ.كالتركيب كالتحميل كعدـ االعتماد عمى المستكيات الدنيا ليذا 
 طرح اسئمة تعتمد عمى ميارات التفكير الناقد كاالبداعي مثل التخميف كاالستشفاؼ كالتنبؤ. -2
 إعداد االختبارات حسب جدكؿ المكاصفات. -1
 عداد اختبارات كتحكيـ اختباراتيـ مف قبل المشرفيف.إتكميف المعمميف ب -8
 تزكيد المعمميف بنماذج اختبارات. -7

ثانوية في مجال الزمالة المغة اإلنجميزية لممرحمة ال سبل تحسين أداء معمميخامسًا: 
 والمينية:

 التأكيد عمى أىمية الزمالة مف خالؿ المقاءات الكدية كالترفييية. -0
 تشكيل لجاف اجتماعية كاعالمية. -5
 جتماعية كمينية بقصد تقكية أكاصر الصداقة كاالحتراـ المتبادؿ.اإقامة أنشطة  -4
 االنجميزية )منتديات المغة االنجميزية(.إقامة نكادؼ خاصة بمعممي المغة  -3
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 ة كالمينية.يعقد مؤتمر سنكؼ لمعممي المغة االنجميزية لمناقشة قضايا المعمميف االجتماع -2
 تنفيذ رحالت ترفييية ألماكف سياحية كأثرية بقصد زيادة التكافل االجتماعي. -1
منو في المناسبات إنشاء صندكؽ خاص بمعممي المغة االنجميزية في كل مديرية لالستفادة  -8

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمختمفة.
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 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يمي: 

أداء معممي المغة اإلنجميزية  ضركرة قياـ كزارة التربية كالتعميـ بإجراءات كممارسات لتطكير -
 مف خالؿ الدكرات التدريبية.

تشجيع معممي المغة اإلنجميزية عمى حضكر كرش العمل كاألياـ الدراسية التي تعالج  -
 .بيدؼ تطكير أدائيـ كتعامميـ مع كسائل التقكيـ المختمفة المشكالت التعميمية

، مف الطمبة المغة اإلنجميزية بشكل سيل كيسيرتكفير األلعاب التعميمية التي تسيـ في تعميـ  -
 .قبل الكزارة أك المجتمع المحمي أك المدرسة أك المعمـ أك الطالب نفسو

تحفيز المعمميف إلجراء بحكث ميدانية تحاكي المشكالت التربكية التي تكاجييـ في تعميـ  -
 المغة اإلنجميزية.

 كتاب المدرسي المقرر كمدػ مالءمتو لمتعمـ.تكجيو المعمميف إلى تقديـ تغذية راجعة حكؿ ال -
حث المعمميف عمى زيارة مراكز كمعارض الكسائل التعميمية التي تعقدىا كزارة التربية كالتعميـ  -

 أك الجامعات اك المؤسسات التربكية األخرػ لالستفادة منيا.
 داؼ عممية التعمـ.تكميف معممي المغة اإلنجميزية بعمل كسائل تعميمية تساعدىـ في تحقيق أى -
 إشراؾ المعمميف في تقييـ الكتاب المقرر كاالستفادة مف خبراتيـ في صياغة منيج مناسب. -
 تكجيو المعمميف إلى النمك الميني الذاتي كجعل ذلؾ ضمف معايير الترقيات أك العالكات. -
مستكػ المدرسة ضركرة مشاركة المعمميف في المبادرات التي تسيـ في االرتقاء بالطمبة عمى  -

، مف خالؿ المعارض كمجالس اآلباء كالمسابقات الطالبية كاالجتماعات كالحي كالمجتمع
 .   الدكرية

 مقترحات الدراسة:
يقترح الباحث إجراء بعض الدراسات التي تسيـ في االرتقاء بكاقع أداء معممي المغة اإلنجميزية 

 عمى النحك اآلتي:
ة اإلنجميزية لممرحمة الثانكية بمحافظات غزة كسبل الصعكبات التي تكاجو معممي المغ -

 التغمب عمييا.
تصكر مقترح لتطكير أداء معممي المغة اإلنجميزية في المراحل األساسية بمحافظات  -

 غزة.
فاعمية برنامج محكسب لتنمية ميارات المغة اإلنجميزية لدػ طمبة المرحمة الثانكية  -

 بمحافظات غزة.



 
 

111 
 

 المراجعقائمة المصادر و 

 أواًل: المراجع العربية:
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 .ـ5111، مداخل واتجاىات في التقويم التربوي أبك عناب، سعد،  .3
 اإلنجميزية المغة مميمع تكاجو التي المينية محمكد، الصعكبات شككت أحمد، محمكد .2

رسالة فمسطيف،  شماؿ محافظات في الصّفي األداء عمى كأثرىا الثانكية لممرحمة
 ـ.5113، جامعة النجاح، نابمس، ماجستير

 ضكء في االنجميزية المغة معمـ أداء لتقكيـ مقترحة األحمرؼ، صالح عائض، بطاقة .1
القرػ، المممكة العربية السعكدية، ، جامعة أـ رسالة ماجستيرلمتقكيـ،  مارزانك نمكذج
 ـ.5104

 في اإلنجميزية المغة معممي أداء تكاجو التي آؿ حسف، دمحم بف حسف دمحم، المشكالت .8
، جامعة أـ القرػ، كمية رسالة ماجستيرعسير،  محايل بمحافظة الثانكية المرحمة
 ـ.5105التربية، 

قتيا باألداء الكظيفي لمديرؼ القدرات اإلبداعية كعال، "العجمة، تكفيقك بحر، يكسف،  .7
رسالة ، "القطاع العاـ دراسة تطبيقية عمى المديريف العامميف بكزارات قطاع غزة

 ـ.5101، ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيفماجستير
تقـك البرنامج التدريبي لإلطار العاـ لممناىج كالتقكيـ المبني عمى  ،البستنجي، محمكد دمحم .6

األردف حسب نمكذج بمكغ األىداؼ لتايمكر.  -االقتصاد المعرفي في محافظة الكرؾ
 ـ.5100، سبتمبر/مجمة كمية التربية
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 القاىرة ،اتجاىات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرس ،عبد الحميدجابر، .01
 .ـ51100، دار الفكر العربي: (مصر)
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، جامعة المنصكرة، كمية التربية دمياط، جميكرية مصر رسالة ماجستيراإلعدادية "، 
 .ـ5114، العربية

س، القاىرة: مكتبة حبيب، مجدؼ عبد الكريـ، التقكيـ كالقياس في التربية كعمـ النف  .05
 ـ.5115النيضة المصرية،

التطكير التنظيمي كاثره عمى كفاءة االداء في المؤسسة: دراسة ، "خديجة ،الحربي .04
 . ـ5114، جامعة الممؾ عبد العزيز، رسالة ماجستير، "تطبيقية عمى مدينة جدة

عماف،  ع،يالتربكؼ "، دار المناىج لمنشر كالتكز  ـي( :"التقك  5117رافدة )  رؼ،يالحر  .03
 األردف

دار الفكر لمنشر  ، لبناف،التقويم التربوي الشامل لممؤسسة المدرسية، الحريرؼ، رافدة .02
 ـ.5118كالتكزيع، بيركت، 

حمزة، دمحم عبد الكىاب كصكماف، أحمد إبراىيـ، مدػ استخداـ معممي المدارس  .01
الحككمية األردنية لمتقكيـ الكاقعي كاتجاىاتيـ نحكه كمعكقات استخدامو، بحث منشكر، 

 ـ.5105، 574-512(، ص 0(، العدد )8، المجمد )ب–مجمة جامعة الخميل لمبحوث 
تنظيمات الرحمف؛ القرش، حسف حسف. حميدة، إماـ مختار؛ النجدؼ، أحمد عبد   .08

 ـ. 0667رؽ، القاىرة : دار زىراء الش المناىج وتطويرىا.
 -أساليبو -اإلشراف التربوي فمسفتو ، الخطيب، إبراىيـ ياسيف ك الخطيب، أمل إبراىيـ .07

 .ـ5114، ، دار قنديل لمنشر كالتكزيع، عمافتطبيقاتو
ي المنظمات، األسس النظرية وداللتيا تكنولوجيا األداء البشري ف، درة ، عبد البارؼ  .06

 ـ.5114، ، عماف، المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةفي البيئة العربية المعاصرة
المناىج بين التقميد والتجديد  ،الياشمي، عبد الرحمف عبد ك الدليمي، طو عمي حسيف .51

 . ـ5118، كالتكزيععماف: دار أسامة لمنشر  -. األردف" تخطيطًا، وتقويمًا، وتطويرًا "
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 CIPPدراسة مقارنة ألثر استخداـ نمكذج القرارات المتعددة  ،دندرؼ، إقباؿ زيف العابديف .50
لتقكيـ برامج المكىكبات في تحسيف البرامج كصنع  Standardsكنمكذج معايير األداء 

 .ـ5118، ، جدة، ورقة عممية مقدمة لممؤتمر العممي اإلقميمي لمموىبةالقرارات
(. الرياض: مكتب 5)ط اإلطار المرجعي لمتقويم التربوي  ،إبراىيـ مبارؾ الدكسرؼ، .55

 .ـ5111،التربية العربي لدكؿ الخميج
رمضاف، إيماف دمحم، معايير مقترحة لتقكيـ أداء معمـ التربية الرياضية في ضكء  .54

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة  ،متطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ
 ـ.51105، 601 -766، ص يم العاليالتعم

أثر استخداـ مساندة القرارات عمى تطكير األداء، دراسة تطبيقية عمى ، "رمضاف، فدكػ  .53
، غزة، ، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير، "كزارة التربية كالتعميـ، محافظات غزة

 .ـ5116
مـ المتميز في مراحل الرىيط، عبد الرحمف، العالقة بيف نتائج تقكيـ األداء الكظيفي لممع .52

، ، رسالة ماجستير غير منشورةالتعميـ العاـ كنسب التفاعل المفظي في أداة فالندرز
 .ـ5113، قسـ اإلدارة التربكية، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد الرياض

جدة، دار البالد لمطباعة  -إعداده كتدريبو كتقكيمة-الزىراني، حسف، المعمـ السعكدؼ .51
 ـ.0662كالنشر، 

 مجدالكؼ، دار ،" كمي منظور من األفراد إدارة"، حسف ميدؼ زكيمف، .58
 ـ.0663،األردف

 المغة معممي أداء في لممعمـ الالزمة التعميمية الكفايات عمر، تقكيـ عيدركس زيف، زىاء .57
، جامعة عدف، كمية التربية، رسالة ماجستير، (صبر التربية كمية خريجي) االنجميزية
 ـ.5116

 خالؿ مف اإلنجميزية المغة مادة متدربي أداء دركيش، تقكيـ بف دمحم بف ممدكحسبحي،  .56
 ، كستف كنيدؼ ، جامعةرسالة دكتوراهالتدريس،  في المغكؼ  االتصاؿ لمنيج استخداميـ

 ـ.5115األمريكية،  المتحدة الكاليات ، كايكمنغ كالية
الالئحة تقويم األداء الوظيفي ) وفق "السحبياني، ابتياؿ كالمشيقح،  .41

 .ـ5111، إدارة التدريب التربكؼ، كزارة التربية كالتعميـ، الرياض، السعكدية الجديدة ("،
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عماف: دار الثقافة لمنشر  -األردف ،تخطيط المناىج المعاصرة، سالمة، عادؿ أبك العز .40
 . ـ5117، كالتكزيع

داء الميني السممي، ميا عزيز عبد العزيز، درجة إسياـ اإلشراؼ المتنكع في تطكير األ .45
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 . ـ0668، قمـ لمنشر كالتكزيع. اإلمارات العربية المتحدة: دار الوصيانتو"
" المؤشرات التربكية كتقكيـ أداء معمـ التعميـ األساسي في   ،السيد، مختار عبد الجكاد .43

المؤتمر السنوي الحادي العاشر حول نظم تقويم األداء مصر في عصر المعمكمات "، 
المقارنة ، الجمعية المصرية لمتربية المدرسي في الوطن العربي في عصر المعمومات

 .ـ5114، كاإلدارة التعميمية، القاىرة
 .ـ0674، مجمة مركز البحوثسيف اإلسالـ، النماذج كالتخطيط التربكؼ،  .42
مدػ فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ اداء العامميف في الجامعات الفمسطينية " ،ماجدشاىيف،  .41
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 .ـ5114الرياض،  سعكد، الممؾ جامعة

 ت. -الشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم، االفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة، د .46
 المغة معممي لدػ التعميمية الكفايات تكافر خميل، مدػ آؿ أحمد الشيخي، عيسى .31
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 ـ.5114
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 .ـ0674، ج العربيلدكؿ الخمي
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 ـ.5115، 5
دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، بيركت، نحو تقويم أفضلعقل، أنكر،  .24

 ـ.5110، 0ط
"دراسة تطبيقية عمى شركة  االداء الوظيفي ى مستو  ىثر الثقافة عمأ، سعدأ عكاشة، .23

 ـ.5112، "" في فمسطينpaltelاالتصاالت"
، دار المسيرة القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسيةعالـ، صالح الديف،  .22
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 .ـ5101
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 ـ.5113
، دار الوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد البشرية، عباس الغزاكؼ، نجـ كجكاد، .26

 .ـ5101، اليازكرؼ لمنشر كالتكزيع، عماف

، 0، دار الشركؽ لمنشر، ط كفايات التدريس بين النظرية والتطبيق، الفتالكؼ، سييمة .11
 .ـ5113، األردف
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 ـ.5115، أكتكبر 3، ، الككيتلمؤتمر التطوير الوظيفي األول، بحثية
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     .يقدم بعض االثراءات لمحتوى الكتاب المدرسي 3
     .طلبةال لمستوى دراسيةال المادة مالئمة يحرص على 4
     وتالفيها. المدرسي الكتاب في الواردة األخطاء اكتشافيحرص على  5
     .اللغة االنجليزية تدريس يتجاوز المشكالت الصعبة التي تواجهه أثناء  6
     . الطلبة واهتمامات وميول بحاجات اإلنجليزية اللغة مقرر ربطي 7
     لدى طلبته. يعزز التفكير االبداعي 1
     .اإلنجليزية اللغة ىبمحتو  المتصلة التدريبية الدورات في يشارك 2

 اللغة مناهج في الجديدة التغيرات لمناقشة علمية دراسية بأيام يشارك 10
 .اإلنجليزية

    

     .يضع خطط عالجية لذوي صعوبات التعلم في اللغة االنجليزية 11
 الفصل نهاية في المقرر المدرسي الكتاب عن تقرير كتابة علىيحرص  12

 .الدراسي
    

     .يطلع على مستجدات تدريس اللغة االنجليزية 13
المتعلقة بتدريس اللغة  اإلجرائية الميدانية البحوث إجراء علىيحرص  14

 .االنجليزية
    

 التعليمية الثالث الوسائل المجال
 الوسائل ستخدامفي ا والتربوية النفسية األسسيراعي معلم اللغة االنجليزية  1

 .التعليمية
    

     .التعليمية العملية في التعليمية الوسائل استخدام يركز على 2
     .اللغة االنجليزية بشكل فعال تدريس في المناسبة التعليمية الوسائل يوظف 3
     .منهج اللغة االنجليزية تخدم التي التعليمية الوسائل يختار 4
     .يصمم الوسائل التعليمية وينتجها 5
     .المناسبة التعليمية الوسائل إنتاج في ةيالبيئ اإلمكانات من يستفيد 6



 
 



     .التعليمية األجهزة ستخدامال تدريبية عمل ورش في يشارك 7
نتاج إعداد فيطلبة ال يشرك 1      .التعليمية الوسائل وا 
     .منه لالستفادة بالمديرية التعليمية الوسائل مركز رو ز ي  2

     .والمديرية المدرسة مستوى على التعليمية الوسائل معرض في يشترك 10
     .المستحدثات التكنولوجية في تدريس اللغة االنجليزية مستخدي 11

 التقويمأساليب  :الرابع المجال
     .التعليمية العملية تحسين في التقويم أهميةيدرك معلم اللغة االنجليزية  1
     .والمناسبة للغة االنجليزية المختلفة التقويم ووسائل أدواتيستخدم  2
     .يظهر اهتماما بأنواع االختبارات الخاصة باللغة االنجليزية 3
     .يصمم االختبارات حسب جدول المواصفات 4
     .طلبةال ضعف نقاط لتحديد التشخيصية االختبارات يقوم بإجراء 5
     يستخم المالحظة لتقويم اداء الطلبة. 6
     .اختيار أساليب التقويم عند طلبةال لدى الفردية الفروق يراعي 7
     .معلمي اللغة االنجليزية في وضع أسئلة تحفيزية للطلبةيشارك  1
     .فسرهايو  اللغة االنجليزية اختبارات نتائج يحلل 2

     ضعاف التحصيل طلبةلل عالجية برامج ويطبق يعد 10
     .طلبةال تحصيل حول مالحظات يشمل بسجل يحتفظ 11
     .المدرسي والكتاب اإلنجليزية اللغة منهاج تقويم في يشترك 12
     .الصف داخل باللغة االنجليزية األسئلة توجيه أساليب مهارات يتقن 13
     .يعرف اسس التقويم التربوي 14

 والمهنية الزمالةالمجال الخامس: 

يحرص معلم اللغة االنجليزية على تكوين عالقات ايجابية مع زمالء  1
 .المهنة

    

     .األمور أولياء و طلبةال مع اإليجابي التفاعل يعزز 2
     .الحديثة في التدريس مع زمالءهيتبادل األفكار واالستراتيجيات  3
     اإلدارة التعليمية والمدرسة.  تعليماتبقواعد و  يلتزم 4



 
 



     يشارك في مبادرات الحي والمدرسة 5
     .مداخل وبرامج تدريسية معينةيقيم فعالية  6
     يضع خطة مكتوبة للنمو المهني الذاتي.  7
     .يسعى لتطوير أدائه في تدريس اللغة االنجليزية 1
     يجيد استخدام مهارات االتصال بالزمالء. 2

     يتبادل الزيارات مع زمالئه الستفادة من خبرات اآلخرين. 10
     يقوم بإعداد دروس توضيحية بالتعاون مع زمالء المهنة. 11

 والتقدير تقبلوا فائق االحترام و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



(3ممحق رقـ )  

 نمكذج المقابمة

 غــــــــــــ   –جامعــــــــــــ      ـــــــــــ  
 

 
 عــــنــــــاد   لـــــذر ســـــــات  لعــــليـــا 

ـــــ   ـــــ   ل  ي ـــــ  –كلي ـــــ    ل  ي ـــــل ال  قس
 

===================================== 
 أخي المشرف التربوي // السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو،،،

 بإجراء دراسة ميدانية بعنوان: يقوم الباحث
درادظىتقووموظىى-"واقعىأداءىمطلميىاللعظىاإلنجلوزوظىفيىضوءىاالتجاهاتىالمطاصرة

ى."
كذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية، كقد اقتضت 

ات التربكية لمتعرؼ إلى سبل الدراسة إجراء مقابالت مع المسؤكليف كأصحاب القرار في المؤسس
فرع منو الذؼ يتك كىك السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة  معممي المغة اإلنجميزيةكاقع أداء تحسيف 

 :األسئمة التالية
مجال الممارسات ما سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في   .1

 ؟الصفية
............................................................................................

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

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

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

في مجال الميارات  الثانوية المغة اإلنجميزية لممرحمةأداء معممي ما سبل تحسين . 2
 ؟العممية

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

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

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



 
 



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

ى3 ما سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في مجال الوسائل .
 التعميمية؟

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

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

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

ى4ى ى ليب في مجال أسا المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانويةأداء معممي ما سبل تحسين .
 ؟التقويم

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

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

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

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

 ما سبل تحسين أداء معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية في مجال الزمالة والمينية؟. 2

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

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

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

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



 
 



   لبيانات  لشخصي :
  السل:

..................................................................................................... 
 ملسنى 
 ....................................................................................... ل ظيفي:
 ملؤ ل 
 .......................................................................................... لعلني:

تاريخ  ملقا ل : .................................................  لساع  
................................. 

ىالباحث:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 حدونىربدىالكرومىأبوىلولظ

(2ممحق رقـ )  

 أسماء المشرفيف الذيف تمت مقابمتيـ

  اسم المشرف تاريخ المقابمة ساعة المقابمة
10:00am 13/9/2015 1 عبد الكريـ دياب العجمة 

10:30am 13/9/2015 2 معيف عبد المجيد كحيل 

11:00am 13/9/2015 3 منير خميل صالح 

11:30am 13/9/2015 4 دمحم ابراىيـ محيسف 

10:30am 15/9/2015 5 سحر ثابت حساف 

12:00pm 16/9/2013 6 ىاني عمي الحمك 

11:00am 17/9/2013 اليباش عمي احمد  7 

 



 
 



(1ممحق رقـ )  

الجامعةمف  كتاب تسييل ميمة   

 
 

 



 
 



رقـ ممحق  (8) 

مف كزارة التربية كالتعميـ كتاب تسييل ميمة  

 
 

 



 
 



(7ممحق رقـ )  

مف مديريات محافظات غزة كتاب تسييل ميمة   

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 


