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ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة التعرؼ كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في
المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف.
منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي.
أداة الدراسة :استخدـ الباحث استبانتيف ،األكلى :لقياس كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة
كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،كتككنت مف ( )54فقرة مكزعة عمى
أربعة مجاالت( :القيادة التربكية ،العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ ،إدارة المكارد ،المجتمع
المحمي) كاالستبانة الثانية :لقياس مستكل أداء المعمميف كتككنت مف ( )22فقرة.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الحككمية
التي دخمت برنامج االعتماد المدرسي في محافظات غزة كىي ( )45مدرسة ،كالبالغ عددىـ
( )3551معممان كمعممة ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )152معممان كمعممة.
أىم نتائج الدراسة:
 .3أف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة
جاء بدرجة (كبيرة) بكزف نسبي (.)%71.48
 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس
الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير الجنس لصالح المعممات ،كلمتغير المرحمة التعميمية
لصالح المرحمة األساسية ،باستثناء المجاؿ "إدارة المكارد" ،بينما ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير
سنكات الخدمة باستثناء المجاؿ " القيادة التربكية" حيث كانت الفركؽ لصالح الذيف سنكات
خدمتيـ  34سنة فأكثر.
 .1مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كاف بدرجة (كبيرة جدان) بكزف
نسبي (.)%78.15
 .5تكجد عبلقة ارتباطية طردية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ
معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،كبيف تقديراتيـ
ألدائيـ فييا تساكم (.)5.640
أىم التوصيات:
 نشر ثقافة الجكدة كاالعتماد في المدارس ،مف خبلؿ برامج خاصة تستيدؼ مديرم المدارس
كالمعمميف ،كلقاءات مع أكلياء األمكر.
 زيادة االىتماـ بدكر المعمـ باعتباره أساس نجاح العممية التعميمية ،كذلؾ مف خبلؿ تدريبو
كتقديـ الحكافز كالمكافآت لو.
كممات مفتاحية( :االعتماد المدرسي – أداء المعمميف – المدارس الحككمية)
ج

Abstract
Study aim: this study aimed at identifying the reality of implementing the standards of
quality system and school accreditation at government schools in Gaza governorates
from teachers' viewpoint and their relation with teachers' performance level.
Study methodology: the researcher adopted the descriptive analytical approach.
Study tools: the researcher relied on two questionnaires; the first was to measure the
reality of implementing the standards of quality system and school accreditation at
government schools in Gaza governorates, consisting of (45) items, distributed into
four domains. The second questionnaire was to measure teachers' performance level,
consisting of (22) items.
Study population and sample: the study population included all male and female
teachers at government schools in Gaza governorates who entered school
accreditation program. In this regard, the total number of schools was (50), while the
total number of teachers was (1403), and the derived sample consisted of (302)
teachers.
Most important results of the study:
1. The reality of implementing the standards of quality system and school
accreditation at government schools in Gaza governorates came in a high degree, with
a relative weight of (83.57%).
2. There were statistically significant differences among the mean scores of the
sample's respondents regarding the reality of implementing the standards of quality
system and school accreditation at government schools in Gaza governorates that
could be attributed to sex variable in favor of females, and to educational stage
variable in favor of basic stage in all domains except for the domain of "resource
management". However, there were no statistically significant differences that could
be attributed to years of service variable except for the domain of "educational
leadership" in favor of those who served 15 years and above.
3. Teachers' performance level at government schools in Gaza governorates came in a
very high degree, with a relative weight of (87.34%).
4. There were direct correlative relation between the mean scores of the sample's
respondents regarding the reality of implementing the standards of quality system and
school accreditation at government schools in Gaza governorates and their mean
scores regarding teachers' performance in that schools equals to (0.659).
Most important recommendations:
 It is important to disseminate the culture of quality and accreditation in schools
through conducting special programs targeting schools' principals and teachers.
 It is necessary to consider the teacher's role as the cornerstone of the educational
process success. This can be attained through providing teachers with proper training,
incentives and rewards.
Keywords: (school accreditation, teachers' performance, government schools)
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اإلىداء
إلى الرحمة المهداة ،والنعمة المسداة ،والسراج المنير ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.
إلى مف احترت في انتقاء الكممات إلىدائيـ ،ككأف اإلىداء أصعب ما يكتب!! كلكف...كمحاكلة

و
بعض مف مشاعرم تجاىيـ.
لمتعبير ،أتمنى أف أككف قد كفقت في ترجمة

إلى مف تمنيت أف يشاركني ىذه المحظات ألقبؿ أيدييما كألككف ليما فخ انر ....إلى مف اشتقت

ليما فكؽ الشكؽ شكقان...كال أممؾ سكل الدعاء ليما س انر كجي انر ..كالدام الحبيبيف" :أبك صبلح،
كأـ صبلح " رحميما ا﵀.

الم َّر...أخي الحبيب "
إلى مف خطفيـ المكت منا ،ككانكا األعز عمينا ،ي
فبعدىـ أذاقنا الفقد ك ي
صبلح" ،كأختي الغالية "أـ أحمد" رحميما ا﵀.
إلى مف سارت معي الطريؽ خطكة بخطكة ،ككانت نعـ الزكجة الصالحة كنعـ األـ
ألكالدم...زكجتي الغالية "أـ قصي".
إلى مف أرل في ضحكتيـ سعادتي ،كفي فرحيـ ىنائي ،ابني الحبيب كنكر عيني "قصي" ،كىدية

الرحمف مدلمتي الصغيرة" ...لػ ػي ػػف".

إلى مف قاؿ فييـ ربنا سبحانو كتعالى سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

ِبأَخِيكَ[القصص ...]43:فشدكا

أزرم ....كشارككني حزني كفرحي ...إخكاني األعزاء" ..د .صالح ،رفيؽ ،بساـ ،باسـ ،معتز"
إلى مف أشعر بأف كجكدىـ وعكضان عمف فقدناىـ...شبييات أمي في الحب كالحناف...أخكاتي
الغاليات" :أـ محمد" ،ك"أـ محمد" ،ك"أـ ىشاـ".

إلى أقمار الكطف .....أكلئؾ الذيف ضحكا بأركاحيـ فداء لفمسطيف كألقصانا الحبيب...كالى ركح
الزميؿ ،الذم طمب شيادة الدنيا فأكرمو المكلى بشيادة اآلخرة ،الشييد الزميؿ أحمد الرنتيسي.

إلى مجاىدينا األبطاؿ الذيف يشقكف لنا طريؽ النصر بأيدييـ المباركة ليبلن كنيا انر في باطف

األرض كظاىرىا.

إلى كؿ مف كاف لو فضؿ عمي في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ...أىديكـ ثمرة حصادم في
يكمي ىذا  .....فمكالكـ ما كصمت ىنا ...فبكـ أفتخر ...كلكـ الدعاء في ظير الغيب.

ه

شكر وتقدير
الحمد ﵀ حمػدان كثيػ انر طيبػان كمػا ينبغػي لجػبلؿ كجيػو كعظػيـ سػمطانو ،الػذم قػدرني عمػى أف

أتـ ىذا العمؿ ،كالصبلة كالسبلـ عمى المعمـ األكؿ ،سيدنا محمد عميو الصبلة كأتـ التسميـ ،القائؿ

ش ُكر َّ
عمي المناف مػف إتمػاـ
اس َال ي ْ
(م ْن ال ي ْ
الن َ
َ
ش ُكر اهلل) )ركاه البخارم ،ص ،)332فبعد أف مف ن
د ارسػػتي ،فيسػػعدني أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػاف لمجامعػػة اإلسػػبلمية حاضػػنة العمػػـ كالعممػػاء،
كالشكر مكصكؿ ألساتذتي في قسـ الدراسات العميا بكمية التربية ،الذيف حكلكا بجيكدىـ الحمـ إلػى

حقيقة ،تتجسد في ىذه المحظات المباركة.
كما كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر كالعرفػاف لمـدكتور /إيـاد عمـي الـدجني ،لتفضػمو باإلشػراؼ
عمػػى رسػػالتي ،كالػػذم سػػار معػػي الطريػػؽ منػػذ البدايػػة كلػػـ يبخػػؿ عمػ وػي يكم ػان بعممػػو أك بكقتػػو ،كمػػا
كيسعدني أف أتكجو بالشكر الجزيؿ لمجنة المناقشة ممثمة:

بالدكتور /فايز كمال شمدان (مناقشان داخميان)،

والدكتور /ناجي رجب سكر (مناقشان خارجيان)،
لتفضميما بقبكؿ مناقشة رسالتي ىذه ،كبكضع بصماتيما عمييا لتزداد قد اير كتمي انز.
كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لجميع األساتذة الكراـ الذيف تفضمكا بتحكيـ أداة الدراسة
"االستبانة" ،كالذيف قدمكا مبلحظاتيـ التي ارتقت بمستكل االستبانة ،فجزاىـ ا﵀ كؿ خير.
كالشكر مكصكؿ لكؿ زمبلئي كأصدقائي الذيف ساعدكني في انجاز ىذا العمؿ.
كالشكر كالتقدير البنة أختي "بسمة" لمراجعتيا المغكية لمرسالة.

إلى ىؤالء جميعان كمف سقط القمـ سيكان عف ذكر أسمائيـ ،أتقدـ ليـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف
كصالح الدعاء.

ىذا فإف أحسنت فمف ا﵀ كحده ،كاف أخطأت فمف تقصير نفسي.
كما تكفيقي إال با﵀ عميو تككمت كىك رب العرش العظيـ.
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 9الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:
نعيش في عصر يشيد تطك انر عمميان كبي انر في مجاالت متعددة ،شممت معظـ مناحي

الحياة :االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالثقافية ،كالعممية ،مما أحدث تغيرات جكىرية فرضت نفسيا
عمى المجتمعات عمى اختبلؼ أشكاليا ،فبات مف الضركرم مكاكبة ىذه التطكرات المتبلحقة،

كمسايرتيا بما يخدـ مصمحة المجتمع كتقدمو ،فالتقدـ الحضارم الذم تشيده البشرية في العصر
الحديث ،يقكـ عمى أساس العمـ كالتطكر التكنكلكجي كحسف استخداـ ىذا التطكر في تحسيف

جكدة العمؿ كبالتالي االرتقاء بنكعية المنتج.

إف ثكرة المعرفة كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي يحتـ عمينا العمؿ بمنطؽ الجكدة ،كىك

المنطؽ الذم يجب أف يحكـ أم عممية مادية أك حتى معنكية ،كالجكدة كاقع فرضتو الظركؼ
كالمتغيرات العالمية كالمحمية ،كأصبح ذلؾ معيا انر لمنجاح كالتقدـ ،كالكصكؿ إلى أعمى مستكل مف
العمـ كالمعرفة ،كلمسايرة ركب التقدـ العممي كاالبتعاد عف حالة التخمؼ (رفاعي2533 ،ـ،

ص.)0
بؿ إف إتقاف العمؿ كجكدتو في كؿ أمكر الحياة أساس ميـ في ديننا اإلسبلمي ،قاؿ

لشهَا َدةِ فَيُنَِّبئُكُي بِىَا
سولُهُ َوالِ ُىِؤوِنُونَ وَسَتُسَدُّونَ إىل عَاِليِ الِغَيِبِ وَا َّ
تعالى﴿ :وَقُنِ اعِىَمُواِ َفسَيَسَى المّهُ عَىَمَ ُكيِ َوزَ ُ
كُنُتيِ تَعِىَمُون﴾[التكبة ، ]354:كذلؾ قكؿ رسكلنا الكريـ ﷺ ":إف ا﵀ يحب إذا عمؿ أحدكـ
عمبلن أف يتقنو"(الطبراني3534 ،ق.)284،
كقد حقؽ تطبيؽ الجكدة نجاحان كبي انر ،في المؤسسات االقتصادية كالصناعية كالتجارية في

الدكؿ المتقدمة ،كظير التنافس بيف ىذه المؤسسات لمحصكؿ عمى المنتج األفضؿ ،كارضاء

الزبائف ،كنتيجة لذلؾ اىتمت المؤسسات التربكية بتطبيؽ منيج الجكدة في مجاؿ التعميـ العاـ

كالجامعي؛ لمحصكؿ عمى نكعية أفضؿ مف التعميـ ،كأصبح عدد المؤسسات التي تتبع نظاـ

الجكدة في تزايد مستمر(الفخرم2535 ،ـ ،ص.)01

انطبلقان مف أف أم تطكر في المجتمع يجب أف يبدأ بتحسيف جكدة النظاـ التعميمي فيو،

فيك يعد حجر الزاكية ألم إصبلح أك تنمية مجتمعية شاممة ،فالمجتمعات المتقدمة تكصؼ

أنظمتيا التعميمية بأنيا عالية الجكدة إذ " يستحيؿ أف نجد مجتمعان متقدمان كنظامو التعميمي
2

متخمؼ ،كبنفس القدر يستحيؿ أف نجد مجتمعان متخمفان كنظامو التعميمي متقدـ" (البيبلكم

كآخركف2556 ،ـ ،ص.)330

كمف ىنا يمكف تفسير تزايد االىتماـ العالمي بجكدة التربية في العقديف األخيريف مف
القرف العشريف ،كمف المتكقع أف يزداد ىذا االىتماـ في المستقبؿ نظ انر لمشككل مف انخفاض

مستكيات الجكدة في التعميـ (مجيد كالزيادات2557 ،ـ ،ص ،)83خاصة في ظؿ التغيرات

المتسارعة التي يشيدىا العالـ مما أكجد أماـ المجتمعات تحديات جديدة فكاف متكقع مف التعميـ
أف يجدد كيطكر الطريقة كاألساليب كالميارات البلزمة لمكاجية ىذه التحديات كمكاكبة التغيرات

لتناسب أسمكب حياة األفراد في المجتمع.

لذا يسعى التربكيكف مف خبلؿ تطبيؽ الجكدة الشاممة إلى إحداث تطكير نكعي لدكرة

العمؿ في المدارس ،بما يتبلءـ مع المستجدات التربكية كالتعميمية كاإلدارية ،كيكاكب التطكرات

الساعية لتحقيؽ التميز في كافة العمميات التي تقكـ بيا المؤسسة التربكية (األسطؿ2531،ـ،

ص.)5
تأثر بما
كىذا ما يفسر انتشار مفيكـ ضماف الجكدة كاالعتماد في الدكؿ النامية مؤخ انر ،ان

ساد مف اتجاىات في الدكؿ المتقدمة ،كلكف ىناؾ صعكبات تكاجييا ىذه الدكؿ ،أىميا شح
المكارد المادية كالبشرية الكفيمة بتحقيؽ الجكدة كالكصكؿ إلى االعتماد (ندا ،كالشحف2531،ـ،

ص.)55

كينطبؽ ىذا عمى الحالة الفمسطينية ،بما تعانيو مف حصار كتضييؽ يمارسو االحتبلؿ

اإلسرائيمي ،كالذم طاؿ شتى مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعميمية ،إال أنو

كرغـ كؿ التحديات كالعراقيؿ كسعيان كراء تكظيؼ أفضؿ لمعايير الجكدة في المدارس الفمسطينية،

قامت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عاـ (2536ـ ،أ) بتطبيؽ نظاـ االعتماد المدرسي

عمى ( )45مدرسة تابعة لمك ازرة في محافظات غزة ،كمرحمة أكلى ،كالذم تتكقع الك ازرة مف خبللو
االرتقاء بالنظاـ التعميمي ككؿ ،إذا ما التزـ العاممكف في المدارس بيذه المعايير حيث يتـ منح

االعتماد المدرسي كالمتمثؿ في االعتراؼ الذم تمنحو كحدة الترخيص الميني في الك ازرة
لممدرسة ،إذا تمكنت مف إثبات أف لدييا القدرة المؤسسية لتحقيؽ الفاعمية التعميمية ،كفقان لمعايير
االعتماد كالجكدة ،المنصكص عمييا مف قبؿ الكحدة ،كىي عممية مستمرة (نشرة ك ازرة التربية

كالتعميـ2536 ،ـ ،ص.)6
في ضكء ما سبؽ ،فإف تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في المدارس يعد أساسان لعممية

االعتماد التربكم ،كضمانان لتحقيؽ الجكدة باعتبارىا عممية تقكيـ مستمرة ،كتحتاج إلى إعداد
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كتخطيط فعاؿ لتحقيؽ المعايير المطمكبة ،كالتي حددتيا المؤسسات التي تقكـ بعممية المكاجية

كالتقكيـ كتشكؿ مجمكعات عمؿ كفرؽ ،مف جميع العامميف في المؤسسة التعميمية لتحسيف
مخرجاتيا (رفاعي2533 ،ـ ،ص.)35
كقد تناكلت العديد مف الجيكد نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي بصكر شتى ،فقد عقدت

العديد مف المؤتمرات حكؿ ىذا المكضكع ،منيا المؤتمر السنكم السادس عشر لمجمعية السعكدية
لمعمكـ التربكية – االعتماد المدرسي ،بجامعة الممؾ سعكد بالرياض (2531ـ) كالذم أكد عمى
أىمية االعتماد المدرسي ككسيمة لبلرتقاء بجكدة النظاـ التعميمي في المدراس ،كقد بينت العديد

مف الدراسات أىمية تطبيؽ الجكدة في المدارس كدراسة قرمكط (2535ـ) التي أكصت بضركرة
تعزيز ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية مقكمات الجكدة اإلدارية لدل مديرم المدارس ،كىذا

يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة منصكر (2554ـ) التي أشارت إلى قمة كعي مديرم المدارس
الثانكية بمحافظات غزة بفمسفة إدارة الجكدة الشاممة ،كقدمت الباحثة تكصياتيا بالسعي لنشر ثقافة
الجكدة الشاممة في المدارس بمحافظات غزة ،كتنفيذ برامج تساعد مديرم المدارس عمى تطبيؽ
معايير الجكدة الشاممة في مدارسيـ بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية ،كما كدعت إلى إنشاء

أقساـ إلدارة الجكدة الشاممة في مديريات التربية كالتعميـ لئلشراؼ عمى تطبيؽ معايير الجكدة في
المدارس ،كىذا ما أكدتو دراسة أبك عبده (2533ـ) بضركرة العمؿ عمى إعداد قكائـ بمعايير

الجكدة في اإلدارة المدرسية ،كنشرىا في المدارس كتطبيقيا كمتابعتيا مف قبؿ المسؤكليف
التربكييف ،أما دراسة أبك شاكيش (2535ـ) فقد دعت إلى عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس
لمتدرب عمى برنامج "إطار ضماف الجكدة" المعمكؿ بو في مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة،

كالعمؿ عمى ابتعاث فريؽ مف التربكييف باألكنركا لمخارج لنقؿ خبرات بعض الدكؿ التي طبقت

البرنامج ،كما كدعت إلى تشكيؿ فرؽ مف المتخصصيف لمتابعة تنفيذ البرنامج ،بينما أكصت
دراسة عايش (2537ـ) بمشاركة جميع األفراد كالجيات في تحسيف جكدة العممية التعميمية،
كأكدت عمى كضع شركط كاضحة لمنح الترخيص كاالعتماد لممدارس ،كضركرة العمؿ باستمرار

عمى التحسيف كالتطكير ،كىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة األسطؿ (2531ـ) التي دعت إلى
عقد كرش عمؿ لممعمميف في محافظات غزة لتعريفيـ بسبؿ تطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ.
كلتطبيؽ الجكدة في مجاؿ التعميـ العاـ البد مف اتخاذىا قيمة محكرية بحيث تنعكس في

األداء كاإلنتاج كالخدمات كتسخير كافة اإلمكانيات المادية كالبشرية كمشاركة جميع عناصر
النظاـ التعميمي مف إدارات كأفراد في العمؿ ،كأىـ عنصر في نظاـ التعميـ العاـ ىك المعمـ ،الذم

ييعتمد عميو بشكؿ أساس في تطبيؽ نظاـ الجكدة في التعميـ ،لمحصكؿ عمى نكعية ذات جكدة
عالية مف الطمبة (الفخرم2535 ،ـ ،ص.)01
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لذلؾ فإف العمؿ عمى تحسيف الجكدة في المدارس ،كصكالن لبلعتماد المدرسي ،يحتاج إلى

جيكد كبيرة ،أىميا االرتقاء بأداء المعمميف ،كذلؾ باعتبار المعمـ محكر أساس في العممية
التعميمية فيك يعد ركيزة أساسية في تطبيؽ نظاـ الجكدة في أم نظاـ تعميمي ،فالتعميـ ذك الجكدة

العالية يرتبط باألداء المتميز لممعمـ ،كبقدرتو عمى استخداـ األساليب الفعالة في التدريس.

كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات السابقة بأف نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي يجب أف
يساىـ في االرتقاء بمستكل أداء المعمميف ،كي يتمكنكا مف االرتقاء بمستكيات طمبتيـ ،كأف يعطي

المعمـ قد انر أكبر مف االىتماـ لما يمكنو بأف يساىـ في االنطبلؽ بالمجتمع نحك األفضؿ كىذا ما
أكصى بو المؤتمر العممي لكمية التربية بجامعة دمشؽ (2535ـ) ،كما كأكصت دراسة فيالة

(2536ـ) بزيادة الكعي لدل مديرم المدارس بأىمية التنمية المينية لممعمميف ،كىذا يتفؽ مع ما
أكصى بو النمركطي (2538ـ) في دراستو بضركرة التعرؼ عمى ميكؿ المعمميف كرغباتيـ كالعمؿ

عمى إشباعيا ،كالمساعدة في حؿ المشاكؿ التي يكاجيكنيا ،فيما رأت حسكنة (2537ـ) أىمية
كبيرة في العمؿ عمى رفع مستكل أداء المعمميف ،كتكفير نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية ليـ

لحثيـ عمى رفع أدائيـ ،كقد تناكلت العديد مف الدراسات أداء المعمميف بالبحث كالتحميؿ في عدة
مجاالت فبينما تناكلت دراسة مسمح (2536ـ) أداء المعمميف في المجاالت :التخطيط ،كتنفيذ

الدركس ،كالتقكيـ ،متفقةن بذلؾ مع ما ذكره صياـ (2558ـ) في مجاالت أداء المعمميف مضيفان

لذلؾ مجاؿ اإلدارة الصفية ،كيتفؽ أيضان مع ما جاء بو سبلمة (2531ـ) الذم حدد مجاالت أداء
المعمميف في :التخطيط  ،إدارة الصؼ ،كتقييـ الطمبة ،كاالنضباط الكظيفي ،فيما اتفقت دراستا

أبك ركبة (2533ـ) كالديراكم (2557ـ) عمى المجاالت :التخطيط ،كالضبط الصفي ،كاإلجراءات
التعميمية التعممية ،كالتقكيـ.
كاستكماالن لمجيكد السابقة ،خاصة بعد تطبيؽ نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي مف قبؿ ك ازرة

التربية كالتعميـ بمحافظات غزة عمى المدارس التابعة ليا ،فقد تبمكرت لدل الباحث فكرة ىذه
الدراسة فجاءت بعنكاف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف.

 9.9مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
ال تتمثؿ التحديات التي يكاجييا أم نظاـ تعميمي معاصر في تقديـ كؿ ما يمزـ لمعممية
التعميمية فقط ،فمع تطكرات العصر الحديث بات لزامان عمى المسؤكليف التربكييف ،التأكد مف أف
التعميـ المقدـ ذك جكدة عالية ،كأف يطبؽ نظاـ الجكدة في كؿ مككنات العممية التعميمية ،لترتقي

ىذه العممية في جميع المجاالت ،كبمستكل معيارم عالمي.
4

إ ف تطبيؽ نظاـ الجكدة كالعمؿ عمى ضمانيا يأتي مف خبلؿ برنامج االعتماد المدرسي ،فيك

السبيؿ لتكاكب األنظمة التعميمية متطمبات العصر كتحدياتو المستقبمية ،فيك أداة فاعمة كمؤثرة
لضماف جكدة العممية التعميمية ،كالتأكيد عمى االستم اررية في عمميات التطكير كالتحسيف فييا،

فيك يعتبر أبرز كسائؿ التقكيـ كالقياس (الريس2536 ،ـ ،ص.)2

كفي ضكء ما سبؽ كاستنادان إلى الجيكد التي تبذليا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية،

في تممس حاجة المدارس إلى تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي ،كالذم بدأتو منذ عاميف

كبناء عمى نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة أبك عبده (2533ـ) التي
عمى ( )45مدرسة،
ن
أشارت لكجكد قصكر في تطبيؽ معايير الجكدة ،كدراسة منصكر (2554ـ) التي تكصمت إلى
ضعؼ تكافر معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في مدارس محافظات غزة ،جاءت ىذه الدراسة

لمتعرؼ إلى كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الثانكية بمحافظات
غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف ،حيث تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 -3ما كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة تبعان لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنكات الخدمة،

المرحمة التعميمية)؟

 -1ما مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر
المعمميف؟
 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة

تبعان لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية)؟
 -4ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد

المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كمستكل أداء المعمميف؟
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 9.8فرضيات الدراسة:
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير الجنس (معمـ ،معممة).

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات،

مف  7سنكات إلى اقؿ مف  32سنة 32 ،سنة فأكثر).

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لممرحمة التعميمية (أساسي ،ثانكم).

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة
تعزل لمتغير الجنس (معمـ ،معممة).

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل

لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات  ،مف  7سنكات إلى أقؿ مف 32سنة32 ،سنة

فأكثر).

 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة

تعزل لمتغير المرحمة التعميمية (أساسي ،ثانكم).

 -8تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد

المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كدرج تقديراتيـ لمستكل أداء المعمميف.
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 9.4أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى:
 -3تعرؼ كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية
بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف.

 -2الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير
نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة تبعان لمتغيرات

الدراسة (الجنس ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية).

 -1تعرؼ مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ.
 -5الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمستكل أداء معممي
المدارس الحككمية بمحافظات غزة تبعان لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنكات الخدمة،

المرحمة التعميمية).

 -4تحديد طبيعة العبلقة بيف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في
المدارس الحككمية بمحافظات غزة كمستكل أداء المعمميف.

 9.3أىمية الدراسة:
 -3تكمف أىمية ىذه الدراسة بحداثة مكضكعيا ،كىك نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي،
كمدخؿ لتطكير نظاـ التعميـ في المدارس الحككمية ،كاالستدالؿ عمى كجية نظر

المعمميف في المكضكع.

 -2تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات األكائؿ – في حدكد عمـ الباحث – في ميداف نظاـ
الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الثانكية كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف ،كالتي

تثرم المكتبة العربية عامة كالفمسطينية خاصة في ىذا المجاؿ مف الجانب النظرم.

 -1يتكقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة الجيات التالية:

 القائمكف عمى متابعة نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في ك ازرة التربية كالتعميـ فيالمدارس كتزكيدىـ بمعمكمات كبيانات قد تساعدىـ في تطكير النظاـ كتحسينو.

 -مديرك المدارس لئلفادة مف نتائج الدراسة في تحسيف أدائيـ كأداء معممييـ.

 طمبة الدراسات العميا لمخكض في مكضكع معايير الجكدة كاالعتماد المدرسيكعبلقتو بأداء المعمميف.
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 9.3حدود الدراسة:
-

حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى معرفة كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد
المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كالمتمثمة في المجاالت التي حددىا نظاـ
االعتماد المدرسي كىي (القيادة التربكية – العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ– إدارة المكارد
– المجتمع المحمي) ،كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف.

-

الحد المؤسسي :اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية في محافظات غزة التي
دخمت نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المرحمة األكلى كيبمغ عددىا ( )45مدرسة.

-

الحد البشري :اشتممت ىذه الدراسة عمى المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة.

-

الحد المكاني :تـ إجراء ىذه الدراسة في محافظات غزة – فمسطيف.

-

الحد الزماني :أيجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي - 2538
2537ـ ،بفضؿ ا﵀ تعالى.

 9.1مصطمحات الدراسة:
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المصطمحات التالية:
االعتماد المدرسي " :االعتراؼ الذم تمنحو كحدة الترخيص الميني في ك ازرة التربية كالتعميـ
لممدرسة ،إذا تمكنت مف إثبات أف لدييا القدرة المؤسسية كتحقيؽ الفاعمية التعميمية كفقان لمعايير
االعتماد كالجكدة التي يتـ تحديدىا ،كىي عممية مستمرة " (نشرة ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية،

2536ـ ،ص.)6
واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي:
فيعرفو الباحث إجرائياً بأنيا :جميع اإلجراءات كاألعماؿ التي تقكـ بيا المدارس الحككمية في
محافظات غزة لتطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي الذم كضعتو ك ازرة التربية

كالتعميـ ،كتشتمؿ عمى المجاالت التالية (القيادة التربكية – العمميات المدرسية كنتاجات التعميـ –
إدارة المكارد – المجتمع المحمي) ،كالتي يمكف التعرؼ عميو مف خبلؿ استبانة سيعدىا الباحث

ليذا الغرض.

المدارس الحكومية " :ىي المدارس التابعة إلشراؼ ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية إداريان كفنيان
عمى اختبلؼ مراحميا التعميمية (أساسية كثانكية)" (ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية2557 ،ـ).

0

محافظــات غــزة " :ىػػي جػػزء مػػف السػػيؿ السػػاحمي لدكلػػة فمسػػطيف ،كتبمػػغ مسػػاحتو  164كيمػػكمتر
مربع ،كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى خمس محافظات كىي:

الشػػماؿ – غػزة – الكسػػطى – خػػانيكنس – رفػػح) ،كتميػػز ىػػذا الجػػزء عمػػى الشػػاطح الشػرقي لمبحػػر
المتكسػػط بطػػكؿ  54كيمػػك متػػر كبعػػرض مػػا بػػيف  32 – 6كيمػػك متػػر" (ك ازرة التخطػػيط كالتع ػػاكف
الدكلي الفمسطينية3008 ،ـ ،ص.)35

كيعرؼ بأنو ":إجراءات كتحركات المعمـ داخؿ البيئة المدرسية سكاء كاف ذلؾ مف
أداء المعممين :ي
حيث تفاعمو مع طمبتو ،كمشاركتو الصفية ،أك تكاصمو معيـ ،أك تكفيره لممناخ الصفي ،كتزكيد
المتعمميف بالتغذية الراجعة ،كاستخداـ أساليب تدريسية فعالة ،أك غيرىا مف المؤشرات التي يمكف

مبلحظتيا داخؿ البيئة المدرسية( .عفانة كحمداف2554 ،ـ ،ص.)34

ويعرف الباحث مستوى أداء المعممين إجرائياً بأنو" :درجة تطبيؽ معممي المدارس الثانكية
بمحافظات غزة لمياميـ الكظيفية المكمفيف بيا مف قبؿ رؤسائيـ لتحقيؽ أحسف النتائج كأفضميا،

كالتي تـ قياسيا مف خبلؿ أداة الدراسة التي تـ إعدادىا ليذا الغرض".
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 8الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة

الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
 8.9المحور األول :الجودة واالعتماد المدرسي
تطرؽ الباحث في ىذا الفصؿ لئلطار النظرم الذم يمثؿ األدب التربكم المتعمؽ بمشكمة

الدراسة الحالية ،كتـ تقسيمو إلى ثبلثة محاكر ،يتناكؿ المحكر األكؿ الجكدة في التعميـ،
كمبرراتيا ،كاالعتماد المدرسي كمجاالتو كفؽ ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،بينما يسمط المحكر

الثاني الضكء عمى أداء المعمميف ،حيث تناكلو الباحث في الشقيف :األداء اإلدارم ،كاألداء
الميني ،كاختتـ الباحث بالمحكر الثالث حيث تـ استعراض تجارب بعض الدكؿ األجنبية كالعربية
كجيكدىا في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي.

 8.9.9الجودة:
 8.9.9.9مفيوم الجودة:
يمقى مكضكع الجكدة اىتماما كبي انر في العصر الحديث خاصة في ظؿ التطكرات

المتسارعة التي تشيدىا المجتمعات اإلنسانية ،مما جعؿ بعض المفكريف يطمقكف عمى القرف
الحادم كالعشريف اسـ قرف النكعية (الشخكت2536 ،ـ ،ص.)215
"ترجع اإلرىاصات األكلى لمفيكـ الجكدة الشاممة إلى حقبة األربعينيات مف القرف الماضي ،حيث

بادئ األمر كاف في المؤسسات الصناعية األمريكية كاليابانية" (المميجي كالبرازم2535 ،ـ

ص.)34
كنتيجة لمتطكرات المتبلحقة كتطكر األساليب التقنية كالتكنكلكجية في العمؿ بصكرة كبيرة

"فقد تطكر مفيكـ الجكدة الشاممة ما انر بأربع مراحؿ ،تضـ كؿ مرحمة ما تسبقيا كتميد لما تمييا
بشكؿ منسجـ تحققو كحدة اليدؼ كىي :مرحمة الفحص ،كمرحمة رقابة الجكدة ،كمرحمة ضماف

الجكدة ،كمرحمة إدارة الجكدة الشاممة" (الحريرم2533 ،ـ ،ب ،ص ص.)45-50

كقد صنؼ بعض الباحثيف مثؿ المالكي (2534ـ) مرحمة خامسة تمثمت في كقتنا

الحاضر كما يشيده مف اىتماـ متزايد بالجكدة كظيكر اإليزك ( )ISO 9000كأحد المقاييس
الدكلية.
"ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ الجكدة ،ألنيا ال تكجد في معزؿ عف سياؽ استعماليا" (ندا كالشحنة،

2531ـ ،ص.)57
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لذلؾ يجمع معظـ الباحثيف عمى أف تعريؼ الجكدة مرتبط بمبلءمتيا لمغرض أك المجاؿ

الذم يرجى تحقيقيا فيو " فيك يعتبر مف المفاىيـ الديناميكية التي يكجد ليا مدل كاسع مف
التعريفات نظ انر لتعدد متغيراتيا كتنكعيا" (رفاعي2533 ،ـ ،ص.)66
كيرل الباحث أف ىذه الديناميكية أيضان تأتي بسبب التطكرات الكبيرة كاالنفجار

المعمكماتي في شتى المجاالت ،كيكرد الباحث ىنا بعض تعريفات الجكدة:

تعريؼ جكراف كىك مف ركاد الجكدة في العالـ بأنيا :خصائص المنتج التي تمبي حاجات المستفيد
كتحقؽ رضاه (عبد الفتاح2532 ،ـ ،ص.)35
كبعد أف فرضت الجكدة نفسيا كجزء ميـ في إدارة أم مؤسسة فقد يعرفت بأنيا" :أسمكب
إ دارم يحقؽ تطكير أداء المؤسسات كاالىتماـ بالعممية اإلنتاجية منذ بدايتيا إلى أف تصؿ
لممستيمؾ مع تحقيؽ الرضا لكبل الطرفيف (المؤسسة كالمستفيد)" (الكعبي2535 ،ـ ،ص.)131
كمع تطكر النظرة لمجكدة ككظيفتيا فقد عرفتيا حمس (2536ـ) بأنيا" :الكفاء بمتطمبات

المستفيد بؿ كتجاكزىا ،أك تبلفي العيكب كالنكاقص منذ المراحؿ األكلى لمعممية بما يرضي

المستفيد (حمس2536 ،ـ ،ص.)33
 8.9.9.8الجودة في اإلسالم:

عمى الرغـ مف حداثة مفيكـ الجكدة ،إال أنو كبنظرة تأممية -يعتبر مف المفاىيـ اإلسبلمية

األصيمة ،كىذا ما يؤكده الكتاب الكريـ كالسنة المطيرة ،فبالرغـ مف أنو لـ ترد كممة "جكدة" فييما
إال أنيا كانت حاضرة بمعانييا كصفاتيا في عدة مكاطف ،فجاءت الدعكة مف فكؽ سبع سماكات

باإلحساف كالذم يعني إتماـ الشيء عمى أحسف كجو ،في قكلو تعالى ِإنََّ المََّه يَِأوُس بِالِ َع ِدهِ
َوالِإِ ِحسَان وَإِيتَاء ذِي الِقُسِبَى[ النحؿ ،]05 ،كجاء إتقاف العمؿ في آيات أخرل كقكلو تعالى صُنِعَ
المََّهِ الََّرِي أَتِقَنَ كُنََّ شَيِءٍ[ النمؿ ،]07 ،كيأتي اإلتقاف أيضان في أمر رسكلنا الكريـ في قكلو ﷺ:
"إف ا﵀ يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو" (الطبراني3534 ،ق ،ص.)703
 8.9.9.4الجودة في التعميم:
إف تطبيؽ معايير الجكدة في النظاـ التعميمي يعتبر نقمة نكعية مأخكذة مف المجاؿ

الصناعي ،كتشير الدراسات مثؿ (مجيد كالزيادات2557،ـ؛ الرفاعي2533 ،ـ) أف "انتقاؿ مفيكـ
الجكدة إلى مجاؿ التعميـ كاف في الكاليات المتحدة عمى يد مالككـ باليدج ( Malcom

 )Baldingكالذم ظؿ ينادم بضركرة إدخاؿ الجكدة الشاممة في التعميـ حتى كفاتو عاـ
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3078ـ" ،كقد ركز العديد مف الباحثيف التربكييف عمى الطبيعة الخاصة لمجكدة في النظاـ

التعميمي لما يميزىا عف المجاالت األخرل ،فيي تختمؼ في األىداؼ عف المجاؿ الصناعي،
حيث إنيا " تيتـ بقيمة اإلنتاج غير الربحية التي تشمؿ مكاصفات معينة تخدـ عرؼ المجتمع،
كتحقؽ أىدافو كما تحقؽ الرضا لممستفيديف كالذيف ىـ الطمبة كالمجتمعات" (عبد المعطي،

2557ـ ،ص.)21
كىذا ال يحدث إال إذا تـ استثمار جيكد جميع العامميف في المدرسة عبر رؤية إدارية

فاعمة ،لذلؾ فقد عرفيا المميجي كالبرازم (2535ـ) بأنيا "استراتيجية إدارية تركز عمى تكظيؼ
مكاىب العامميف كاستثمار قدراتيـ الفكرية في مختمؼ مستكيات التنظيـ عمى نحك إبداعي يحقؽ

التحسيف المستمر لممؤسسة"(المميجي كالبرازم2535 ،ـ ،ص.)26
كالجكدة في التعميـ يجب أف تشمؿ جميع العناصر في العممية التعميمية دكف استثناء،

كتضمف تكجيو كؿ المكارد البشرية كالسياسات كالنظـ كالمناىج كالعمميات كالبنية التحتية ،مف أجؿ
تكفير ظركؼ مكاتية لبلبتكار كاإلبداع في تمبية المنتج التعميمي لممتطمبات التي تييح الطالب
بمكغ المستكل الذم نسعى جميعان لبمكغو"(حمس2536 ،ـ ،ص.)32

فإذا أخذت المؤسسة التعميمية أسمكب الجكدة في إنجاز مياميا ،فإف ذلؾ يجعميا تحقؽ
العديد مف الفكائد أشار إلييا العديد مف الباحثيف مثؿ مجيد كالزيادات (2557ـ) كمجاىد كعناني

(2533ـ) كالتي أكجزتيا الحريرم (2533ـ ،ب) بأف استخداـ المؤسسة التعميمية أسمكب الجكدة

في إنجاز مياميا ،سيؤدم إلى تحسيف جكدة العمؿ كتقميؿ األخطاء ،كايجاد مناخ عممي أفضؿ،
كتشجيع كتنمية ميارات العامميف ،كتطكير الميارات القيادية لمديرم المؤسسات التعميمية ،كرؤية

كاضحة ككاعية لكؿ جزء مف أجزاء المؤسسة ،كالتركيز عمى تطكير العمميات أكثر مف تحديد
المسؤكليات كالعمؿ المستمر لتقميؿ الفاقد في التعميـ (الحريرم2535 ،ـ ،ب ،ص)12
 8.9.9.3مبررات تطبيق الجودة في التعميم:
لعؿ مف أبرز مبررات تطبيؽ الجكدة الشاممة في النظاـ التعميمي ،كما أكردتيا مجيد

كالزيادات (2557ـ) ما يمي:

 .3ارتباط الجكدة باإلنتاجية.
 .2ارتباط نظاـ الجكدة بالشمكلية في كافة القطاعات.

 .1عالمية نظاـ الجكدة فيي سمة مف سمات العصر.
 .5نجاح تطبيقيا في العديد مف المؤسسات التعميمية في معظـ دكؿ العالـ.
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 .4ارتباط نظاـ الجكدة مع التقكيـ الشامؿ لمتعميـ بالمؤسسات التعميمية( .مجيد كالزيادات،
2557ـ ،ص.)02

كيضيؼ الباحث إلى ما سبؽ ضركرة تفعيؿ الشراكة الحقيقية بيف المؤسسات التربكية

كالمجتمع المحمي ،كايجاد نكع مف التكامؿ بينيما كتعزيز ثقة المجتمع بالمدرسة ،إضافة إلى
الحاجة إلعادة تقييـ الكاقع في المؤسسات التربكية في المجتمع.
 8.9.9.3نظام الجودة الشاممة في التعميم:
يختمؼ نظاـ الجكدة الشاممة في التعميـ عنو في أم مجاؿ آخر ،لذلؾ فإف ليا نظاميا

المتكامؿ الخاص بيا كالذم يميزىا عف غيرىا ،كالذم يرتكز لعدة محاكر كما يكردىا المميجي
كالبرازم (2535ـ ،ص ص )68-66فيما يمي:
 .3المدخبلت :كتتضمف كؿ ما يتعمؽ بشؤكف الطمبة ،كالبيئة العاممة لممؤسسة التعميمية
كأفرادىا كرسالتيا ،كمكاردىا كامكانياتيا كاألنشطة التي تقكـ بيا.

 .2العمميات :كتمثؿ التفاعبلت كاألنشطة التي يتـ بيا تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات
كتتضمف :عمميتي التعميـ كالتعمـ كما تشمبلف مف برامج كمناىج كأدكات كطرائؽ تدريس.

 .1المخرجات :كىي المحصمة النيائية المممكسة لكؿ تفاعبلت النظاـ كتشمؿ :النكاتج
التعميمية سكاء كانت معرفية أك اجتماعية أك أخبلقية ،إضافة إلى أىداؼ كمستكيات

الحياة المطمكبة.

 .5التغذية الراجعة :كتشمؿ اإلجراءات الخاصة بتقييـ أداء النظاـ كأساليب تصحيحو لتحقيؽ
اليدؼ ،كتتضمف جميع المحاكر السابقة كمراقبة النظاـ كضبطو.

 8.9.8االعتماد المدرسي:
يرتبط فكر االعتماد ارتباطان كثيقان بمبادئ إدارة الجكدة .التي تبدك متداخمة في مضمكنيا

كمخرجاتيا معو .كيتداخؿ ىذا المفيكـ أيضان مع مفاىيـ أخرل كمفيكـ التقكيـ كالمحاسبة كالتقكيـ

الخارجي ،كجميعيا تيدؼ إلى تطكير نظاـ التعميـ في ضكء نتائج التقكيـ (عمي2550 ،ـ،

ص.)345

يصنؼ عدد مف الباحثيف الجكدة كاالعتماد بأنيما كجياف لعممة كاحدة ،فيما يكرد مكتب

كلتع يرؼ المؤسسات
التربية العربي لدكؿ الخميج (2553ـ) أف االعتماد طكر لتأكيد الجكدة
ى
التربكية ذات المستكل الجيد (المالكي2534 ،ـ ،ص.)25
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كيرل البعض اآلخر أنو كسيمة تقكيمية كي تحسف المؤسسة التربكية برامجيا كتأكيد جكدة

أدائيا التعميمي كاإلدارم ،كأسمكب يتبع المقارنة المنياجية العممية ألداء البرامج (العسيرم،
2531ـ ،ص.)121
كيشير المميجي كالبرازم (2535ـ) إلى أف عممية االعتماد كالتقكيـ تككف بمبادرة طكعية

تخضع ليا المؤسسة أك أحد برامجيا ،تقكـ بيا إحدل ىيئات االعتماد استنادان إلى معايير محددة

(المميجي كالبرازم2535 ،ـ ،ص ،)254لذلؾ مف الضركرم أف تككف ىيئات االعتماد مستقمة
لضماف جكدة االعتماد نفسو ،إضافة إلى أف الجية المستقمة قد تراىا مف زاكية أخرل غير الزاكية
يرنا اآلخركف؟
المعتادة أف ترل المؤسسة نفسيا منيا ،كذلؾ لئلجابة عمى السؤاؿ كيؼ ا

كيعرؼ عبد المعطي (2557ـ) االعتماد بأنو االعتراؼ العمني لمؤسسة ما أك معيد أك

كمية أك جامعة أك برنامج دراسي تخصصي تتكافر فيو مؤىبلت كمعايير معينة معترؼ بيا رسميان
(عبد المعطي2557 ،ـ ،ص.)12

ىذا االعتراؼ مف الضركرم أف يككف مف جية خارجية غير المؤسسة التربكية نفسيا
خصكصان أنو سيترتب عمى ىذا االعتماد كما يشير كيمسكف ( 2556 ، Wilsonـ) "إجازة ليذه
المؤسسة التعميمية لمقياـ بنشاطات تعميمية ،كأنيا حققت الشركط التي تـ تحديدىا ليا ،كتـ تكافرىا

لتمؾ المؤسسة"( 2556 ، Wilsonـ ،ص.)247
كىذا ما أكدتو عاشكر (2533ـ) في تعريفيا لبلعتماد المدرسي فاعتبرتو االعتراؼ التي

تمنحو ىيئات ضماف الجكدة كاالعتماد المعنية في المؤسسات التربكية في مؤسسة ما ،كالذم

يكضح أف ىذه المدرسة لدييا أنظمة فعالة تضمف تحقيؽ الجكدة كالتحسيف المستمر كفؽ المعايير
المنشكدة (عاشكر2533 ،ـ ،ص.)341
كيعتبر الباحث كمف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم في مجاؿ االعتماد ،أف االعتماد

المدرسي يعتبر تتكيج لممدرسة التباعيا كتطبيقيا معايير ضماف الجكدة التي حددتيا ليا

مؤسسات متخصصة في االعتماد كالجكدة كالتي بدكرىا ترل في ىذه المعايير رضاي لممجتمع

كتحقيقاه ألىدافو ،مما يشكؿ ذلؾ دافعاي تنافسياي بيف المدارس لمحصكؿ عمى ىذا التتكيج كنيؿ رضا

كثقة المجتمع.
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 8.9.8.9مجاالت االعتماد المدرسي:
حددت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية (2536ـ ،أ) أربعة مجػاالت رئيسػة لبلعتمػاد

المدرس ػػي كى ػػي (القي ػػادة التربكي ػػة ،العممي ػػات المدرس ػػية كنتاج ػػات ال ػػتعمـ ،إدارة المػ ػكارد ،المجتم ػػع
المحمي) ينضكم تحتيا عشرة مجاالت فرعية كفيما يمي شرح مكجز ليذه المجاالت:
المجال الرئيس األ ول :القيادة التربوية:
كالقيادة ىي مجمكعة سمككيات كتصرفات معينة يقكـ بيا شخص ما ،كيقصد بيا حث المكظفيف
عمى التعاكف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة في العمؿ (العجمي2557 ،ـ ،ص ،)20كمجاؿ

القيادة التربكية في االعتماد يشمؿ المجاليف الفرعييف التالييف:
المجال الفرعي األول :التخطيط لتطوير أداء المدرسة:
حيث يعد التخطيط مف أكلى المياـ التي يقكـ بيا مدير المدرسة ،سكاء كاف العمؿ الذم

يقكـ بو مف األعماؿ اإلدارية أك اإلنسانية أك الفنية ،فكؿ عمؿ يقكـ بو المدير يتطمب نكعان مف

التخطيط (العجمي2535 ،ـ ،أ ،ص ، )64كيعتبر الكظيفة األكلى لمدير المدرسة ،كالمنطمؽ
األساس لجميع الكظائؼ األساسية األخرل في المدرسة ،كمف أىـ العمميات الضركرية لنجاح

العمؿ المدرسي ،كتحقيؽ أىداؼ المدرسة (البكىي2553 ،ـ ،ص ،)31كىك سمة مف سمات

القيادة المدرسية الحديثة ،فالمدرسة ميما تكفرت ليا اإلمكانيات المادية كالبشرية ،ال يتحقؽ

تطكرىا إال اذا تمكنت مف التخطيط الجيد ليذه اإلمكانيات كصكالن لتحقيؽ أىداؼ التخطيط

المتعددة (أبك مصطفى2536 ،ـ ،ص.)31

ويرى الباحث أف التخطيط المدرسي ال يعتبر غاية في حد ذاتو ،بؿ كسيمة كأداة
يستخدميا مدير المدرسة كفريؽ التطكير فييا لبلسترشاد كالمساعدة كالتغمب عمى الصعكبات التي

قد تعيؽ تنفيذ األعماؿ ،كصكالن لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة.
تعريف التخطيط المدرسي:

كيعرؼ التخطيط المدرسي بأنو "رسـ السياسات العامة لممدرسة ،كتحديد األىداؼ كالتنبؤ

بما سكؼ يستجد مف األمكر ،ثـ كضع الخطة المدرسية التي مف المفترض أف يسعى مدير
المدرسة إلى تحقيقيا في فترة زمنية مرنة كقابمة لمتغيير إذا استدعى األمر ،بما يتماشى مع
المصمحة العامة" (صالحة2535 ،ـ ،ص.)57

كيتضػػح مػػف التعريػػؼ السػػابؽ بعػػض الميػػاـ كاألدكار الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ مػػدير المدرسػػة

باعتبػػاره محػػددان لمسياسػػات العامػػة فييػػا ،كقائػػد فريػػؽ التطػػكير المكمػػؼ بعمميػػة التخطػػيط المدرسػػي
38

ككضع الخطة التطكيرية لممدرسة لتشكؿ "أداة تساعد المدرسة في مجاؿ التغيير كالتطػكير بطريقػة

منظمة كفعالة" (الخكاجا2550 ،ـ ،ص.)251
دور مدير المدرسة في التخطيط:

يتحدد دكر مدير المدرسة في عممية التخطيط المدرسي في العديد مف المياـ ،أىميا:
 .9تشكيل فريق التطوير في المدرسة:
بدايةن يقكـ مدير المدرسة بتشكيؿ فريؽ التطكير المدرسي الذم تتحدد ميمتو في قيادة

المدرسة إلعداد رؤية المدرسة كرسالتيا كصياغتيا كنشرىا ،بمشاركة كافة األطراؼ المعينة مف
المجتمع المدرسي كالمجتمع المحمي كالطمبة( .محمكد2531 ،ـ ،ص.)101
 .8دراسة واقع المدرسة وتحميمو:
كذلؾ مف خبلؿ التحميؿ البيئي لتعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ كتحديد الفرص

كاستثماراتيا كالتيديدات كمكاجيتيا كالحد مف ضررىا (أبك مصطفى2536 ،ـ ،ص.)37
 .4مشاركة جميع العاممين في المدرسة:

فالتخطيط الفاعؿ الذم يأخذ بعيف االعتبار مشاركة جميع العناصر البشرية المؤثرة في

العممية التعميمية ،سكاء داخؿ المدرسة (مدير ،معممكف ،إداريكف ،طمبة ،أكلياء أمكر) ،أك خارجيا
مف المجتمع المحمي ،في حدكد اإلمكانيات المتاحة (شببلؽ2556 ،ـ ،ص ،)57كيؤكد البكىي

(2553ـ) أف مشاركة جميع المعنييف بالعممية التعميمية يؤدم إلى االستثمار األمثؿ لممكارد
المادية كالبشرية المتاحة (البكىي2553 ،ـ ،ص.)51
 .3صياغة خطة مرنة:
يؤكد ديسمر ( )Desslerأف تككف الخطة مرنة بحيث يتـ تعديميا إذا تطمب ذلؾ بناء

عمى تغيرات الكاقع مع ضركرة كضع نظاـ لممتابعة المستمرة (ديسمر3002 ،ـ ،ص.)343
 .3متابعة تنفيذ الخطة:

ىذه المتابعة تمكف المخططيف مف القياـ بمراقبة اإلنجاز كاألداء ،كمدل تطابؽ إجراءات
التنفيذ كخطكاتو ككسائمو مع الخطة المكضكعة ،كالتأكد مف تحقيؽ أىداؼ كبرامج الخطة (أبك
طاحكف2531 ،ـ ،ص.)338
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 .1التقويم وتقديم تغذية راجعة:
يعمؿ مدير المدرسة عمى تقييـ الخطة مف خبلؿ قياس كاقع اإلنجاز في ضكء مؤشرات

األداء المستيدؼ فعممية التخطيط ال بد أف يرافقيا تقكيـ ،حتى يتـ التأكد مف مدل تحقيؽ الخطة
التطكيرية التي تـ كضعيا ،كمف ثـ تقديـ تغذية راجعة لتعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ،
عمى أف يتـ ذلؾ بصكرة مستمرة كمتزامنة في جميع مراحؿ تنفيذ الخطة.

كباعتبار القيادة التربكية مف أىـ األدكات الفاعمة لتطكير األداء المدرسي ،فقد جعمت ك ازرة

التربية كالتعميـ الفمسطينية منيا المجاؿ األكؿ في بناء خطة المدرسة الفاعمة كيتـ االسترشاد في

العمؿ بيا بالمعياريف التالييف:

 .3بناء رؤية كاضحة كرسالة طمكحة كأىداؼ مشتركة لممدرسة.

 .2تكفير المناخ التنظيمي البلزـ لمعمميات اإلدارية كالتعميمية بجكدة عالية (ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي الفمسطينية2538،ـ).
كبناء عمى ما سبؽ ،كباعتبار الخطط التطكيرية كخطة المدرسة الفاعمة أحد األدكات

المساعدة لكصكؿ المدرسة لبلعتماد المدرسي ،فقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في

دليؿ االعتماد المدرسي ثبلثة معايير لمتخطيط كىي:
 .3فاعمية التحضيرات لبناء خطة مدرسية.
 .2جكدة عمميات تنفيذ الخطة.

 .1فاعمية عمميات المتابعة كالتقكيـ (دليؿ االعتماد المدرسي2536 ،ـ ،ص.)34
المجال الفرعي الثاني :التنظيم واإلدارة:
يعد التنظيـ المدرسي أحد مياـ كاجراءات اإلدارة التي تستخدـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ،كىك

جزء مف العممية اإلدارية (البنا2531 ،ـ ،ص.)386

كيعرؼ التنظيـ في اإلدارة المدرسية بأنو "تقسيـ أكجو النشاط التعميمي البلزـ لتحقيؽ
أىداؼ المدرسة كخططيا ،كتجميع مككنات كؿ نشاط في قسـ أك إدارة أك تخصص مناسب"

(حجي2555 ،ـ ،ص.)151

كبصكرة أكثر تكضيحان فالتنظيـ المدرسي يتـ مف خبللو "تحديد األنشػطة كالميػاـ كاألدكار

البلزمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػة كتكزيعيػػا عمػػى األفػراد بمػػا يػػتبلءـ مػػع إمكانػػات كقػػدرات كميػػارات
كؿ فرد ،كينسؽ بيف مجمكعة القكل كاإلمكانات المتاحة" (عزب2557 ،ـ ،ص ص.)251-252
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والتنظيم المدرسي يشمل عدة ميام حددىا عطكم (2532ـ) عمى النحك التالي:
 .3إعداد خطة التشكيبلت المدرسية السنكية ،بحيث يتـ قبكؿ الطمبة كتشعيب الصفكؼ حسب
اإلمكانات المتاحة.

 .2تكزيع المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالتعميمية عمى الييئة التدريسية ،كمتابعة دكاـ العامميف في
المدرسة.
 .1إعداد جداكؿ الدركس األسبكعية ،كمتابعة سجبلت الدرجات ،كدفاتر التحضير ،كالخطط
السنكية لممعمميف.
 .5اإلشراؼ المستمر عمى السجبلت الخاصة بالطمبة كالعامميف في المدرسة لمتأكد مف تكافر
المعمكمات فييا.

 .4اإلشراؼ عمى تشكيؿ المجالس المختمفة كمتابعة عمميا بصكرة مستمرة (عطكم2532 ،ـ،
ص ص.)325-321

كقد أضافت العمايرة (2532ـ) لما سبؽ ،ما أكرده مسمماني كآخركف مف المياـ التنظيمية

اإلدارية التي تقكـ بيا إدارة المدرسة:

 .6رعاية النظاـ كاالنضباط المدرسي.
 .8تنمية العبلقات اإلنسانية بيف العامميف في المدرسة كرعايتيا.

(العمايرة2532 ،ـ ،ص ص)330 – 332

كيحتاج تنظيـ العمؿ في المدرسة إلى عدة أشكاؿ مف االتصاؿ بيف األفراد العامميف فيو،
أىـ ىذه األشكاؿ االجتماعات المدرسية "كالتي يككف ليا األثر الفعاؿ إذا ما أحسف تنظيميا
كتمت إدارتيا بشكؿ يؤدم الغرض الحقيقي منيا ،كىك تحقيؽ التكاصؿ بيف المدير كالمعمميف،
كبيف المعمميف كالييئة اإلدارية"(عابديف2553 ،ـ ،ص.)311
مف ىنا تظير كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة ،لذا يتجو المدير الناجح إلى

التفكيض" ،كمشاركة المعمميف أعباء اإلدارة المدرسية إلى جانبو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
المنشكدة ،إضافة لذلؾ فإف عممية التفكيض تسمح لممدير بممارسة أنشطة أخرل ضركرية

لممدرسة" (األغا2531 ،ـ ،ص.)34
كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في دليؿ االعتماد المدرسي (2536ـ) المعايير

التالية لمجاؿ التنظيـ كاإلدارة بما يمي:
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 .3التشكيؿ المدرسي كبناء الجدكؿ الدراسي كتنقبلت الطمبة.
 .2تكفير الكتب المدرسية لمطمبة.
 .1تنظيـ كادارة العيد المدرسية.

 .5إدارة دكاـ العامميف كاجازاتيـ.
 .4إدارة فعاليات طابكر الصباح.
 .6عقد االجتماعات المدرسية.

 .8تنظيـ كادارة المجاف المدرسية.
 .7متابعة سياسة االنضباط المدرسي.

 .0تكظيؼ التكنكلكجيا كاإلدارة اإللكتركنية.
 .35العبلقات كادارة الذات كالعامميف( .دليؿ االعتماد المدرسي2536 ،ـ ،ص ص)37-36

كيتضح مما سبؽ أف التنظيـ لو أىمية كبيرة في تكفير كقت كجيد مدير المدرسة

كالعامميف فييا ،مف خبلؿ تكزيع المياـ كاألدكار عمى العامميف بالمدرسة ،كما كيحقؽ التفاىـ
كالتعاكف كاالنسجاـ كتكامؿ األدكار فيما بينيـ بما يسيؿ عمى اإلدارة المدرسية تحقيؽ أىدافيا ،إال
أف ىذا التكزيع يحتاج إلى ميارة مف مدير المدرسة في معرفة قدرات كميكؿ العامميف في
المدرسة ،كما يجب مراعاة أال يثقؿ كاىؿ بعض المعمميف في تحميميـ أعباء كمسؤكليات متعددة،

إضافة إلى ضركرة مشاركة جميع العامميف بالمدرسة – قدر اإلمكاف -في المياـ كالمسؤكليات

المختمفة في المدرسة ،مما يعزز انتماءىـ ليا.

المجال الرئيس الثاني :العمميات المدرسية ونتاجات التعمم:
يشػػير ىػػذا المجػػاؿ إلػػى جميػػع العمميػػات كاألنشػػطة التعميميػػة التعمميػػة التػػي تشػػرؼ عمييػػا
المدرسة ،كجميع األنشطة كالمسابقات التي تنظميا ،ككذلؾ الكشؼ عف قدراتيـ الخاصة كمكاىػب
الطمبػػة ،كالتػػي تيػػدؼ فػػي النيايػػة إلػػى تحقيػػؽ الغايػػات كاألىػػداؼ العميػػا لممدرسػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػـ
الطمبة ،كاالرتقاء بتحصيميـ الدراسي كتنمية جميع جكانب شخصياتيـ.

المجال الفرعي األول :عمميات التعميم والتعمم:
يشػير ىػذا المجػاؿ إلػى ثقافػة التعمػيـ كالػتعمـ السػائدة فػي المدرسػة بنظػرة تكامميػة ،كالتركيػػز

عم ػػى التحص ػػيؿ الد ارس ػػي كغ ػػرس الق ػػيـ كالس ػػمكؾ كالتعم ػػيـ المتمرك ػػز ح ػػكؿ الطال ػػب (ك ازرة التربي ػػة
كالتعمػػيـ الفمسػػطينية2536 ،ـ ،ص ،)25كتتضػػمف عمميػػات التعمػػيـ كالػػتعمـ كػػؿ مػػا يقػػكـ بػػو المعمػػـ

مػػف أعمػػاؿ تيػػدؼ إلػػى تحقيػؽ األىػػداؼ التعميميػػة التعمميػػة المنشػػكدة ،كبمسػػاعدة مسػػتمرة مػػف إدارة

المدرسة.
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 /9طريقة التدريس:
كلكي يقكـ المعمـ بعممو في تعميـ األفراد البد لو مف أسمكب أك ميارة كي يستطيع إيصاؿ

معمكماتػػو ليػػـ ،كىػػك مػػا يس ػػمى بطريقػػة التػػدريس ،كالتػػي تعتب ػػر العامػػؿ المسػػاعد لتحقيػػؽ ال ػػتعمـ،

كاختي ػػار المعم ػػـ لمطريق ػػة األنس ػػب الت ػػي تحق ػػؽ األى ػػداؼ المطمكب ػػة ،يتطم ػػب عممػ ػان كد اري ػػة (ربي ػػع

كالدليمي2550 ،ـ ،ص.)350

إف اختيػػار المعمػػـ لطريقػػة التػػدريس تػػتـ فػػي ضػػكء متغي ػرات المكقػػؼ التعميمػػي ،كىػػذا مػػا

أشارت إليو بعض الدراسات بأنو ليس ىناؾ طريقة كاحدة تصمح لمتدريس فػي كػؿ المػكاد ،كلجميػع
الطمبػػة فػػي كػػؿ الظػػركؼ ،كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف تعػػدد جكانػػب التعمػػيـ يحتػػاج إلػػى ط ارئػػؽ مختمفػػة
كأساليب متعددة (الطيب2533 ،ـ ،ص.)358

ويــرى الباحــث أنػػو البػػد كأف يبػػدأ المعمػػـ درسػػو ،كفػػي أم طريقػػة تػػدريس ،بالتييئػػة لطمبت ػو ،كالبػػدء
ب ػػالخبرات الس ػػابقة ل ػػدييـ ،كق ػػد ح ػػدد الباح ػػث دكر المعم ػػـ ف ػػي تحدي ػػد الخبػ ػرات الس ػػابقة ب ػػالخطكات
التالية:
 .3تحميؿ مكضكع الدرس الحالي إلى معمكمات كأنشطة كميارات.

 .2تحديد المعمكمات كالميارات السابقة الكاجب تكافرىا لدل الطمبة في الدرس الحالي.
 .1التأكد مف امتبلؾ الطمبة ليا كتمكنيـ منيا مف خبلؿ أساليب تقكيمية بسيطة.
 .5اختيار استراتيجية مناسبة لدمج التعمـ السابؽ بالتعمـ الحالي.
 /8المناخ الصفي:
كىػػك البيئػػة النفسػػية لمصػػؼ ،كعمػػى المعمػػـ إيجػػاد جػػك يتسػػـ بالطمأنينػػة كالثقػػة عنػػد الطمبػػة،

كتػػكفير أجػكاء الشػػعكر بالمحبػػة كاالنتمػػاء ،فقػػد أثبتػػت الخبػرات التربكيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف الطمبػػة

يحققػػكف تعمم ػان مرتفع ػان لػػدل أكلئػػؾ المعممػػيف الػػذيف يميػػدكف ألنفسػػيـ بعبلقػػات إيجابيػػة مػػع طمبػػتيـ

(عربيات2558 ،ـ ،ص.)333

كىذا ما أكدتػو (العفػكف2532 ،ـ ،ص )57بػأف لممعممػيف الػدكر الفاعػؿ فػي إعػداد كتييئػة

البيئة الصفية المناسبة لتدريس فعاؿ يتسـ باإليجابية ،كذلؾ بقدرتيـ عمى أف يككنكا متعاطفيف مع
طمبتيـ كيكافئكنيـ ،كمستمعيف جيديف ليـ ،كيعدلكف بينيـ.
كالى جانب تأكيده إلى ما أشار اليو الباحثكف ،فقد أشػار (البػدرم2554 ،ـ ،ص )68إلػى

بعض الجكانب التي يجب عمى المعمـ االىتماـ بيا لتحقيؽ المناخ الصفي اإليجابي ،فيما يمي:
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 .3تكفير الجك الكدم داخؿ الصؼ.
 .2تقديـ حكافز لؤلداء الجيد.
 .1مراعاة الفركؽ الفردية

 .5تشجيع الطمبة عمى التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ.
 .4مراعاة اىتمامات الطمبة.
ويؤكد الباحث عمى أىمية المناخ الصفي اإليجػابي فػي عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ ،كاىتمػاـ المعمػـ
بيذا المناخ يجعؿ مف السيؿ عميو غرس المعارؼ كالقيـ لدل طمبتو كتنميتيا ،فػالمعمـ يعتبػر قػدكة

لطمبتو ،يتأثركف بتفاعمو معيـ ،فيتػرؾ األثػر الكبيػر فػي نفكسػيـ ،إذا مػا كػاف قريبػان مػنيـ كيعػامميـ
بمطؼ كاحتراـ.

 /4األعمال الكتابية والواجبات البيتية:
لؤلعماؿ الكتابية دكر ميـ في تثيبت المعمكمات كتنمية الميارات لدل الطمبة ،كقد حدد بعض
الباحثيف عدة اعتبارات عند متابعة المعمميف األعماؿ الكتابية الصفية لدل الطمبة ،كمنيا:

(بقيعي2535 ،ـ ،ص ص)306-304

 .3تكفير الفرصة لدل الطمبة كي يكتشفكا أخطاءىـ بأنفسيـ ما أمكف.
 .2االىتماـ بالنظافة كالترتيب كالخط الكاضح ،إلى جانب صحة األداء.
 .1االبتعاد عف العبارات أك التعميقات قد تثبط أداء الطالب.
 .5استخداـ أساليب التعزيز ،مثؿ عبارات الشكر كالمدح.
 .4قراءة أداء الطالب بدقة قبؿ إجراء التصحيح.
 .6متابعة أعماؿ جميع الطمبة كالتصحيح ليـ ،خاصة المرحمة االبتدائية.
يجمع المعممكف بصفة عامة عمى كجكب تعييف كاجب بيتي بانتظػاـ لمطمبػة باعتبػاره مكمػؿ
لمعمؿ داخؿ الفصؿ ،كيجعؿ الطمبة يقكمكف بدكر نشط في عممية التعميـ كالتعمـ ،كيزيد مف بنائيـ

المعرفي لممادة (أبك شقير كحمس( ،د.ت) ،ص.)367

كمػػا أف لمكاجبػػات البيتيػػة تػػأثيرات إيجابيػػة عمػػى تحصػػيؿ الطمبػػة ،كذلػػؾ عنػػدما يػػتـ شػػرحيا

بكضكح ليـ ،كعندما تكػكف مرتبطػة بالمكضػكع قيػد الد ارسػة بالفصػؿ ،كيكػكف ليػا األثػر الفعػاؿ فػي
تحصيؿ الطمبة عندما يػتـ كضػع درجػات لػو كالتعميػؽ عميػو كمناقشػتو بالفصػؿ (خطػاب2558 ،ـ،

ص.)51
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كيشػػير الباحػػث ىنػػا أف لمكاجبػػات البيتيػػة األثػػر اإليجػػابي فػػي إبقػػاء الطالػػب عمػػى تكاصػػؿ مػػع

محتكل المػادة الد ارسػية فػي البيػت ،كتبلفػي حػدكث فجػكة فػي حمقػة الػتعمـ ،كمػا أنيػا تمكػف الطالػب
مف التعمـ خبلؿ العمؿ لكحده ،كما أنيا تمكنو مف تقييـ نفسو.
دور مدير المدرسة في عممية التعميم والتعمم:
لم ػػدير المدرس ػػة ال ػػدكر الفاع ػػؿ ف ػػي عممي ػػة التعم ػػيـ كال ػػتعمـ ،فق ػػد أش ػػار (عس ػػاؼ2554 ،ـ،

ص )20إلػػى بعػػض الميػػاـ التػػي يمكػػف لمػػدير المدرسػػة القيػػاـ بيػػا لمسػػاعدة المعممػػيف فػػي المدرسػػة
فػػي ىػػذا المجػػاؿ" ،يقػػكـ المػػدير بتسػػييؿ تعػػرؼ المعممػػيف عمػػى األىػػداؼ التربكيػػة العامػػة ،كأىػػداؼ

المرحمػػة التدريسػػية ،كالمػػادة الد ارسػػية ،كأسػػاليب تدريسػػيا ،كطػػرؽ إشػػباع حاجػػات الطمبػػة كميػػكليـ،
كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كدراسة مشكبلتيـ كمعالجتيا".

كيرل الباحث أف دكر مدير المدرسة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ كما يجب أف يقكـ بو تجاه

المعمـ ،يتمثؿ فيما يمي:

 .3مس ػ ػػاعدة المعم ػ ػػـ ف ػ ػػي الت ػ ػ ػدرب عم ػ ػػى اس ػ ػػتخداـ أنم ػ ػػاط متنكع ػ ػػة م ػ ػػف أس ػ ػػاليب التػػ ػػدريس
كاستراتيجياتو.

 .2إرشاده لبلستخداـ األفضؿ لمكسائؿ التعميمية في الدرس.
 .1تقديـ المساعدة اإلدارية كالفنية لو في ضبط الفصؿ.

 .5تكفير االحتياجات التعميمية المادية مف كسائؿ كأجيزة لتسييؿ عممية التعمـ.

 .4حث المعمميف عمى حضكر كتنظيـ الدركس التكضيحية ،بمساعدة المشرفيف التربكييف.
كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ في دليؿ االعتماد المدرسي (2536ـ) لمجاؿ عمميات التعمػيـ

كالتعمـ المعايير التالية:

 .3التخطيط لمتدريس كاستم ارريتو.

 .2التييئة لمتدريس كاختيار المدخؿ المناسب.

 .1فاعمية طرؽ التدريس كأساليب التعميـ كالتعمـ.
 .5تكظيؼ كسائؿ تعميمية كمصادر تعمـ متنكعة.
 .4فاعمية األنشطة التعميمية التعممية.

 .6فاعمية أدكات كأساليب التقكيـ المستخدمة.
 .8بيئة نفسية محفزة عمى التعمـ.

 .7األعماؿ الكتابية كالكاجبات البيتية.
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المجال الفرعي الثاني :رعاية شؤون الطمبة:
تشكؿ رعاية شؤكف الطمبة أحػد الميػاـ الرئيسػة لػئلدارة المدرسػية " فمػـ تعػد المدرسػة مركػ انز

لنقػػؿ المعرفػػة كايصػػاؿ المعمكمػػات فحسػػب بػػؿ أصػػبح التركيػػز فييػػا إلػػى جانػػب ذلػػؾ عمػػى الميمػػة
التربكية التي ترمي إلػى تكػكيف الفػرد السػكم جسػميان كعقميػان كركحيػان كاجتماعيػان" (البػكىي2553 ،ـ،

ص.)385

كذلػؾ بفيػـ اإلدارة المدرسػية لمطمبػة نفسػيان كاجتماعيػان كالتفاعػؿ معيػـ بأسػمكب يشػعرىـ فيػو

بالمحبة كالتقدير ،كالتعاكف مع الييئة التدريسػية فػي ىػذا الشػأف كالعمػؿ عمػى تنظػيـ بػرامج التكجيػو
كاإلرشاد لمنكاحي النفسية كاالجتماعية كاألخبلقية كاألكاديمية" (العجمي2533 ،ـ ،ص.)354

كمف أىـ الجكانب التي يجب أف تركز عمييا المدرسة في رعايتيا لمطمبة "االىتماـ بصحة

الطمبة ،كسبلمة أبدانيـ لما لو مف أثر كبير عمى التحصيؿ عنػدىـ ،فالطالػب الػذم يتمتػع بصػحة
جيدة يككف أقدر عمى التحصيؿ كالمتابعة مف الطالب المريض" (البنا2531 ،ـ ،ص.)366
لتحقيػػؽ ى ػذه الرعايػػة الصػػحية لمطمبػػة يحػػدد العمػػايرة (2532ـ) عػػدة خط ػكات يجػػب عمػػى

إدارة المدرسة اتباعيا ،كمف ىذه الخطكات ما يمي:

 .3كضع نظاـ إلجراء مسكحات كدراسات كاقع الطمبة الصحي.
 .2تشكيؿ لجاف صحية مف الطمبة كالمعمميف.

 .1كضع برامج لرعاية الشؤكف الصحية لمطمبة.

 .5تكفير التسييبلت البلزمة لتنفيذ البرامج الصحية في المدرسة (العمايرة2532 ،ـ،
ص.)335
كيجب عمى مدير المدرسة أف يكلي ىذه المسألة العناية الكافية بالتعػاكف مػع المعممػيف ،فيرفػع

مػػف مسػػتكل العنايػػة الصػػحية لمطمبػػة ،كيعمػػؿ عمػػى حمػػايتيـ مػػف األمػراض كاألكبئػػة ،كذلػػؾ بالعمػػؿ
عمى ما يمي (السامرائي2531 ،ـ ،ص ص:)02-03
 .3أف يتفقد المعممكف طمبتيـ صحيان بصكرة يكمية ،مف حيث النظافة العامة ،كالشعر
كاألظافر كحسف الينداـ.
 .2المراقبة الصحية بشكؿ عاـ كعدـ التردد في دعكة الطبيب لزيارة المدرسة لتقديـ المشكرة
و
مرض معد.
البلزمة إذا ما اشتبو بكجكد أعراض
 .1تنمية الكعي الصحي عند الطمبة ،كالعمؿ عمى نقؿ ىذا الكعي لبيكتيـ ،عف طريؽ تنمية
العادات الصحية السميمة.
 .5تكفير صيدلية لئلسعافات ،كالتدرب عمى اإلسعافات األكلية.
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كلتيسػػير متابعػػة األمػػكر الصػػحية لمطمبػػة تقػػكـ المدرسػػة بتشػػكيؿ لجنػػة ص ػحية مػػف الطمبػػة

كالتي يشرؼ عمييا مدير المدرسة كمعمـ – منسؽ الصحة – فالمجنة الصػحية يجػب أف تكػكف فػي
كؿ مدرسة فيي تقدـ المساعدة لمطمبػة كقػت الحاجػة ،إضػافة لمسػاعدة المجتمػع المحػيط بالمدرسػة

"كم ػػف ميامي ػػا :مراقب ػػة نظاف ػػة المقص ػػؼ كاألغذي ػػة المباع ػػة في ػػو ،كس ػػبلمتيا كمطابقتي ػػا لممع ػػايير
الصحية مف حيث الصبلحية كالتخزيف" (السرحي2534 ،ـ ،ص ،)28إضافة إلى إعدادىا لبرامج
كنشاطات لزيادة الكعي الصحي ،كمتابعة األنشطة كالمعايير كمراقبة التصرفات المتعمقة بالصػحة

كالسػػبلمة المدرسػػية كتحقيػػؽ أىػػداؼ كخطػػط المدرسػػة الصػػحية؟ (السػػبكؿ2554 ،ـ ،ص ص-28
.)27
إل ػػى جان ػػب الرعاي ػػة المدرس ػػية لص ػػحة الطمب ػػة ،فين ػػاؾ أيضػ ػان رعاي ػػة خاص ػػة لمطمب ػػة ذكم

االحتياجػػات الخاصػػة ،فمػػف الضػػركرم إلدارة المدرسػػة اكتشػػاؼ ىػػذه الفئػػة مػػف الطمبػػة كذلػػؾ مػػف
خبلؿ التنسيؽ مع أعضاء ىيئة التدريس لمعرفة الطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات فػي التحصػيؿ

الد ارسػػي ،كالطمبػػة المكىػػكبيف ،كالتنسػػيؽ أيض ػان بػػيف إدارة المدرسػػة كأكليػػاء أمػػكرىـ كممػػا كػػاف ذلػػؾ

ضركريان (الخزاعمة كآخركف2532 ،ـ ،ص  ،)346كىذا يتفػؽ مػع مػا أشػارت إليػو د ارسػة (العػاجز
كعس ػػاؼ2535 ،ـ ،ص )73بأىمي ػػة دكر اإلدارة المدرس ػػية ف ػػي تحس ػػيف األس ػػاليب التربكيػ ػػة لػ ػػذكم

االحتياجػػات الخاصػػة مػف الطمبػػة فػي مجػػاؿ الرعايػػة الصػحية ،كذلػػؾ مػف خػػبلؿ تػكفير فريػػؽ طبػػي
لمكشػػؼ الص ػػحي عم ػػى الطمب ػػة لتحدي ػػد ن ػػكع اإلعاق ػػة كن ػػكع الخ ػػدمات البلزم ػػة ،كالمتابع ػػة الص ػػحية

باستمرار.

كمػػا كتشػػمؿ الرعايػػة أيض ػان تقػػديـ الخػػدمات النفسػػية كاإلرشػػاد النفسػػي فػػي إطػػار المفيػػكـ

الشامؿ لمصحة النفسية ،بامتبلؾ الطمبة القدرات كالميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع التحػديات
اليكميػػة بشػػكؿ مناسػػب ،عػػف طريػػؽ الب ػرامج التػػي تنفػػذىا المدرسػػة ،كالتػػي يجػػب أف تشػػمؿ جميػػع

الطمبة كيشارؾ بيا أكبر عدد مف المعمميف ،فعمػى المدرسػة عػدـ االنتظػار حتػى تظيػر المشػكبلت
النفسية كالسمككية عند الطمبة ،بؿ المبادرة بالكقاية منيػا مػف خػبلؿ بػرامج تربكيػة كارشػادية خاصػة

(البنا2531 ،ـ ،ص.)382-383

كقد أجمؿ الشنيفي (2538ـ) ما يجػب أف تقػكـ بػو إدارة المدرسػة مػف رعايػة لطمبتيػا ،فػي
النقاط التالية:
 .3إعطاء الطمبة الكقت الكافي لتناكؿ كجباتيـ خبلؿ اليكـ المدرسي.
 .2تكفير مياه الشرب الصحية كالنظيفة لمطمبة.

 .1تجييز غرفة بالمدرسة الستقباؿ الحاالت التي تحتاج إسعافات أكلية.
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 .5متابعة المشكبلت الصحية لمطمبة مع أكلياء أمكرىـ.

 .4تقديـ برامج اإلرشاد كالتكعية الصحية لمطمبة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية( .الشنيفي،
2538ـ ،ص.)112
كقػػد حػػددت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي دليػػؿ االعتمػػاد المدرسػػي (2536ـ) المعػػايير التاليػػة

لمجاؿ رعاية شؤكف الطمبة بما يمي:

 .3رعاية التحصيؿ الدراسي لمطمبة.

 .2رعاية الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة.
 .1الرعاية الصحية لمطمبة.

 .5الرعاية النفسية كالسمككية لمطمبة( .دليؿ االعتماد المدرسي2536 ،ـ ،ص.)23
ويؤكــد الباحــث أىميػػة كبيػرة لرعايػػة المدرسػػة لمطمبػػة ،مػػف جكانػػب متعػػددة :صػػحيان ،كنفسػػيان،

كسمككيان ،فالمدرسة تمثؿ الحاضنة الثانية لمطمبة – بعد البيت -كبالتالي تقع عمييا الت ازمػات كبيػرة

كمؤثرة في مستقبؿ الطمبة ،فمممرشد التربكم دكر كبير يمكف أف يقكـ بو بإشراؼ إدارة المدرسة في
تقديـ الرعاية النفسية لمطمبة الذيف يعانكف مف مشاكؿ نفسية أك بحاجة إلى الدعـ النفسي ،خاصػة

فػػي ظػػؿ الضػػغكطات النفسػػية التػػي يعيشػػيا الطمبػػة فػػي ظػػؿ الكاقػػع الفمسػػطيني الحػػالي ،كيضػػيؼ
الباحث أنو البد أف تشمؿ رعاية المدرسػة لمطمبػة ،الرعايػة الدينيػة كاألخبلقيػة ليػـ ،كتطبيػؽ الطمبػة
لمقيـ الدينية كاألخبلقية كاالعتزاز بيا ،كاالىتماـ بالمظير العاـ كالبلئؽ مف حيث المبػاس كقصػات

الشعر كمعاممة زمبلئو الطمبة كاحتراـ المعمميف.

كيؤكػػد الباحػػث أن ػو فػػي ظػػؿ التطػػكر التكنكلػػكجي الكبيػػر ،كالػػذم سػػاىـ فػػي اقتحػػاـ الشػػبكة
العنكبكتيػػة لكػػؿ بيػػت ،خصكصػان مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي مثػػؿ :الفػػيس بػػكؾ ،كتػػكيتر ،كالػكاتس

أب ،كغيرىا ،فػرض عمػى المدرسػة كاقعػان جديػدان تجػاه أبنائنػا الطمبػة ،كتقػديـ رعايػة مػف نػكع خػاص

ليـ ،كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

 .3مػػد الطمبػػة بالتكعيػػة األمنيػػة الكافيػػة؛ كػػي ال يككن ػكا فريسػػة سػػيمة تمكػػف االحػػتبلؿ أك
غيره مف استغبلليـ.

 .2تعزيػ ػػز العفػ ػػة اإللكتركنيػ ػػة عنػ ػػد الطمبػ ػػة ،كالتػ ػػي تمكػ ػػنيـ اختيػ ػػار المكاقػ ػػع كالصػ ػػفحات
االلكتركنية بما يتناسب مع الديف كاألخبلؽ كرفض كؿ ما يتعارض معيا.

 .1التركيز عمى أىمية استثمار الكقت لدييـ بما يفيد كبالعمؿ النافع ،كعدـ إضاعتو بيف
صفحات مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمكاقع اإللكتركنية األخرل.
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المجال الفرعي الثالث :األنشطة والمسابقات التربوية:
تعتبر األنشطة كالمسابقات التربكية التي تنظميا المدرسة ،أحد الكسائؿ كاألدكات التربكية

الميمة ،إذا ما تـ تكظيفيا بالشػكؿ الصػحيح فإنيػا تحقػؽ الكثيػر مػف األىػداؼ التربكيػة كالتعميميػة،
كيمكف اعتبارىا الجزء المكمؿ لممنياج الدراسي.

كيعػ ػرؼ النش ػػاط المدرس ػػي بأن ػػو :ك ػػؿ م ػػا يق ػػكـ ب ػػو الطال ػػب كالمعم ػػـ خ ػػارج نط ػػاؽ ال ػػدرس

التقميدم ،إضافة إلى أنو يتميز بإتاحة الفرصػة لمطالػب ليختػار مػا يتناسػب مػع قد ارتػو كميكلػو كمػا
يشبع حاجاتو النفسية (العجمي2533 ،ـ ،ص.)301

كلمنشػػاط المدرسػػي أىميػػة كبيػرة إذا مػػا أيحسػػف اسػػتخدامو ،كتػػـ التخطػػيط لػػو بعنايػػة كبػػذلت
الجيػػكد إلنجاحػػو ،كتكمػف أىميػػة ىػػذه األنشػػطة فػػي تفعيػػؿ دكر المنيػػاج كتثبيػػت الحقػػائؽ كالمفػػاىيـ
لػػدل الطمبػػة ،كيحقػػؽ الػػتعمـ الػػذاتي ،كيعمػػؿ عمػػى غػػرس الثقػػة بػػالنفس ،كيشػػبع رغبػػات كحاجػػات
المتعمميف ،كينمي قدرتيـ عمى االبتكار كاإلبداع كحؿ المشكبلت (أبك العطا2556 ،ـ ،ص.)30
كتعتبر الػرحبلت أحػد أنػكاع األنشػطة التربكيػة كالتعميميػة اليادفػة ،التػي يمكػف لممدرسػة أف

تستثمرىا لتحقيؽ بعض األىداؼ التي تنشدىا ،كما أنيا تعتبر فرصة جيدة لمطمبة لمترفيػو كالمػرح،

كالخػػركج عػػف الػػركتيف المػػألكؼ لػػدييـ ،فيػػتـ خبلليػػا إكسػػاب الطالػػب المعػػارؼ كالميػػارات كالخبػرات
بطريقػة محببػػة لػػو" ،فػالرحبلت المدرسػػية أسػػمكب تعميمػي تعممػػي يتػزكد فييػا الطمبػػة بخبػرات تربكيػػة

كعمميػػة كحياتيػػة متعػػددة ،كفض ػبلن عػػف اعتبارىػػا فرصػػة لمترفيػػو فيػػي جػػزء مكمػػؿ لمكصػػكؿ لمخب ػرة

التربكية المراد اكتسابيا" (عايش2550 ،ـ ،ص.)211

كلقػػد أكرد (عرفػػة2535 ،ـ ،ص )27بعػػض الجكانػػب الميمػة التػػي يجػػب أف تراعييػػا إدارة

المدرسة في األنشطة المدرسية ،فيما يمي:

 .3النشاط المدرسي تخطط لو المدرسة تخطيطان كاضحان كال يتـ تنفيذه عشكائيان.

 .2يشمؿ النشػاط المدرسػي العديػد مػف المجػاالت سػكاء كانػت اجتماعيػة أك بيئيػة أك ثقافيػة أك
رياضية أك فنية .

 .1األنشطة تضفي الحيكية عمى المنياج.
 .5يجب أف تنفذ األنشطة تحت إشراؼ مباشر مف إدارة المدرسة.

 .4تسيـ األنشطة في إكساب الطمبة ميارات متعددة تعزز جكانب نمكىـ.
كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية مجاالت األنشطة المدرسية بما يمي:
 .3األنشطة الثقافية.
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 .2األنشطة اإلرشادية.

 .1األنشطة االجتماعية.
 .5األنشطة الرياضية( .ك ازرة التربية كالتعميـ2550 ،ـ).
بينما حدد الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة دكر اإلدارة المدرسية في األنشطة التربكية بما يمي:

 .3تكفير االحتياجات المادية البلزمة لتنفيذ النشاطات التربكية اليادفة (ثقافية ،رياضية،
كشفية ،فنية ،عممية).

 .2تكزيع النشاطات عمى العامميف في المدرسة كفقان لميكليـ كقدراتيـ كتخصصاتيـ كاشراؾ
جميع الطمبة فييا.

 .1تنظيـ النشاطات كتنفيذ المسابقات التربكية المختمفة التي تكشؼ عف ميكؿ الطمبة
كاتجاىاتيـ.

 .5تنفيذ النشاطات المختمفة (المناسبات الكطنية ،كالدينية ،كاالجتماعية).

 .4نشر أنشطة الطمبة كالمعمميف البلصفية كتكريـ القائميف عمييا كحث المعمميف كالطمبة

عمى تطكير أنشطة إبداعية تساعد عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل المعمميف

كالطمبة( .الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة2531 ،ـ ،ص ص.)53-55
كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ في دليؿ االعتماد المدرسي(2536ـ) معايير مجاؿ األنشطة
كالمسابقات التربكية بما يمي:

 .3تخطيط األنشطة التربكية كتنظيميا.
 .2تفعيؿ األنشطة التربكية داخؿ المدرسة.
 .1تفعيؿ األنشطة التربكية خارج المدرسة.

 .5تنظيـ كادارة الرحبلت المدرسية( .دليؿ االعتماد المدرسي2536 ،ـ ،ص.)25
كيػػرل الباح ػػث أف األنشػػطة المدرس ػػية تع ػد م ػػبلذ المبػػدعيف كالمكى ػػكبيف مػػف الطمب ػػة ،إلظي ػػار

إبداعاتيـ كمكاىبيـ ،كالتي ال يستطيع المقرر الدراسي أف يكشػفيا ،كعمػى أىميػة تمػؾ األنشػطة إال
أنيا تمقى معارضة مف قبؿ البعض ممف يركف فييا مضيعة لكقػت الطالػب كالمعمػـ ،مفترضػيف أف
التركيز ينبغي أف يككف عمى المقرر الد ارسػي فقػط ،متػذرعيف بضػيؽ كقػت ،لػذلؾ يػرل الباحػث أف

مف مقكمات نجاح األنشطة المدرسية ىك إيمػاف اإلدارة المدرسػية بأىميػة ىػذه األنشػطة ،باعتبارىػا
كسػػيمة كلػػيس غايػػة ،فيػػي كسػػيمة الكتشػػاؼ الطمبػػة المبػػدعيف كتػػكجيييـ لمؤسسػػات يمكػػف ليػػا أف

ترعػػاىـ ،باإلضػػافة إلػػى إمكانيػػة اسػػتثمار ىػػذه األنشػػطة ،كمكاىػػب الطمبػػة فػػي تعزيػػز العبلقػػات مػػع

المجتمع المحمي مف خبلؿ مشاركة الفرؽ الكشػفية أك الرياضػية أك الفنيػة فػي المدرسػة ،فػي إحيػاء
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المناس ػػبات الت ػػي ينظمي ػػا المجتم ػػع المحم ػػي ،أك حت ػػى االحتف ػػاالت الت ػػي تقيمي ػػا بع ػػض الع ػػائبلت،

كاحتفاليا بنجاح أبنائيا الطمبة.

المجال الرئيس الثالث :إدارة الموارد:
إف مػػف أىػػـ أكلكيػػات عمػػؿ اإلدارة المدرسػػية ىػػك االسػػتخداـ األمثػػؿ لممػكارد الماديػػة كالبشػرية
م ػػف طمب ػػة كمعمم ػػيف كع ػػامميف كأدكات تعميمي ػػة كأمػ ػكاؿ؛ لتحقي ػػؽ حاج ػػات الطمب ػػة ،كتنمي ػػة ق ػػدراتيـ

(الب ػػكىي2553 ،ـ ،ص ،)34حي ػػث تق ػػكـ إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية عم ػػى انتق ػػاء الكف ػػاءات كالكػ ػكادر
البشرية كاستقطابيا ،كالعمؿ عمى تطكيرىا كتنميتيا ،مف خػبلؿ تنميػة القػدرات كرفػع مسػتكل األداء

الكظيفي (السرحي2536 ،ـ ،ص ،)56أما المكارد المالية فتعتبر المصدر الحيكم الستمرار عمػؿ

المدرس ػػة ،كيػ ػؤدم حجمي ػػا دك انر كبيػ ػ انر ف ػػي نكعي ػػة ككمي ػػة اإلنج ػػازات المتكق ػػع تحقيقي ػػا أك تق ػػديميا
(العمايرة2532 ،ـ ،ص.)327
كىما:

لػػذلؾ حػػددت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ المجػػاليف الفػػرعييف التػػالييف لينضػػكيا تحػػت ىػػذا المجػػاؿ،

المجال الفرعي األول :رعاية النمو الميني:
إف لممعمػ ػػـ دك انر بػ ػػالغ األىميػ ػػة فػ ػػي العمميػ ػػة التربكيػ ػػة التعميميػ ػػة ،فيػ ػػك لػ ػػيس مجػ ػػرد ناقػ ػػؿ

لممعمكمػػات ،بػػؿ يػػتـ مػػف خبللػػو التػػأثير المباشػػر فػػي الطالػػب ،فيػػك األقػػدر عمػػى تعػػديؿ سػػمككو،
كاالرتقاء بكؿ جكانػب شخصػيتو المعرفيػة كالفكريػة كالنفسػية كاالنفعاليػة كاالجتماعيػة ،لػذلؾ فػالمعمـ

ج ػػزء م ػػؤثر ف ػػي النظ ػػاـ الترب ػػكم ،فػ ػإذا أردن ػػا تط ػػكير ى ػػذا النظ ػػاـ كاالرتق ػػاء ب ػػو عمين ػػا أكال االرتق ػػاء
بالمعمـ.

لذلؾ يحتاج المعمـ إلى دعـ مسػتمر كتطػكير دائػـ؛ لمقيػاـ بالميػاـ التػي يككميػا لػو كاضػعك

السياسات التربكية ،لمكاكبة التغيرات التكنكلكجية كالتطكر في المعرفة ،لذا فبلبد مف الكقػكؼ عمػى
احتياجاتو كرغباتو كتمبيتيا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج مػف شػأنيا أف تسػاىـ فػي تطػكير كتحسػيف

أدائو (سمكر2556 ،ـ ،ص.)566

كيعػػرؼ النمػػك المينػػي لممعممػػيف بأنػػو نشػػاط يجػػرم داخػػؿ المدرسػػة أك خارجيػػا بيػػدؼ رفػػع
أداء المعمػـ ،كىػػك عمميػػة مخططػػة ،لبلرتقػػاء بمينػػة التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ تػػدريب المعممػػيف بمػػا يحسػػف
مػػف نكعيػػة المخرجػػات التعميميػػة (3001 ،Wallـ ،ص ،)25بينمػػا عرفػػو (حمػػد 2535،ـ) بأنػػو
عمميػػة مسػػتمرة ،تيػػدؼ إلػػى رفػػع مسػػتكل أداء المعمػػـ كتزكيػػده بمعػػارؼ كخب ػرات كميػػارات جديػػدة
تتكافؽ مع تطكرات العصر المتسارعة ،مما يؤدم إلى رفع كفاءتو ،كبالتالي رفع كفػاءة المخرجػات

التعميمية (حمد2535 ،ـ ،ص ص.)35-31
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كيع ػد دكر مػػدير المدرسػػة فػػي زيػػادة النمػػك المينػػي لممعممػػيف ،دك انر مػػؤث انر كفػػاعبلن ،بصػػفتو

مشرؼ تربكم مقػيـ ،فيػك يحتػؾ بػالمعمميف طيمػة سػاعات العمػؿ ،فيتعػرؼ عمػى النػكاحي اإليجابيػة
كالنكاحي السمبية لدييـ ،سكاء في الجانػب المعرفػي أك فػي الجانػب السػمككي (العممػي) (أبػك حسػب

ا﵀2555 ،ـ ،ص.)5

لػػذلؾ فقػػد أكػػد (عطػػكم2557 ،ـ) عمػػى أىميػػة إحاطػػة مػػدير المدرسػػة بػػبعض الميػػاـ التػػي
تسيـ بفاعمية في تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة ،كمف ىذه المياـ ما يمي:
 .3التعػػرؼ عمػػى المنػػاىج الد ارسػػية مػػف حيػػث أىػػدافيا كأسػػاليبيا كأنشػػطتيا ،كعقػػد االجتماعػػات
لممعمميف لتدارسيا ككضع الخطة العامة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 .2التعرؼ عمى مستكل المعمميف كامكاناتيـ التربكية كالتعميمية.
 .1دراسة خطط المباحث التي يعدىا المعممكف كمتابعة تنفيذىا.

 .5القياـ بزيارات استطبلعية لمفصكؿ لمتابعة أعماؿ المعمميف كتػكجيييـ السػتخداـ إمكانيػات
المدرسة المتكفرة.

 .4التعػػاكف مػػع المشػرفيف التربػػكييف لمعالجػػة جكانػػب الضػػعؼ كالقصػػكر فػػي العمميػػة التربكيػػة،
كتكفير الخدمات التعميمية الممكنة.

 .6التنس ػػيؽ لعق ػػد االجتماع ػػات كالن ػػدكات م ػػع المعمم ػػيف ح ػػكؿ المن ػػاىج الد ارس ػػية لمعم ػػؿ عم ػػى
تحقيؽ أىدافيا.

 .8التع ػػرؼ عم ػػى حاج ػػات المعمم ػػيف الميني ػػة كالعم ػػؿ عم ػػى تمبيتيػ ػا م ػػف خ ػػبلؿ ت ػػكفير ف ػػرص
التدريب كالتنمية الذاتية لممعمـ( .عطكم2557 ،ـ ،ص)320

كأضاؼ (زىراف2538 ،ـ) لما سبؽ ما يمي:
 .7تشجيع كتنسيؽ تبادؿ الزيارات الصفية اليادفة بيف المعمميف.
 .0عقد جمسة إرشادية تكجييية عقب كؿ لقاء.

 .35حث المعمميف عمى التنكيع في استراتيجياتيـ التدريسية.
 .33تبصير المعمميف باألساليب الفاعمة لئلدارة الصفية( .زىراف2538 ،ـ ،ص)72

كاتفقت (عبيد2556 ،ـ) مع معظـ ما ذكر سابقان ،كأضافت:

 .32ضػػركرة تشػػجيع المعممػػيف عمػػى االطػػبلع عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي تخصصػػاتيـ العمميػػة
كالتربكية كمناقشتيا خبلؿ اجتماعاتيـ.

 .31تحفيػػز المعممػػيف لحضػػكر النػػدكات كالػػدكرات كزيػػارة المكتبػػات العامػػة ذات العبلقػػة بالعمػػؿ
التربكم (عبيد2556 ،ـ ،ص.)316
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كفػي ضػػكء مػػا سػػبؽ فػإف النمػػك المينػػي لممعممػػيف يعتبػػر عمميػة منظمػػة مخطػػط ليػػا كىادفػػة،

تقكـ بيا إدارة المدرسة ،أك يقكـ بيا المعمـ بنفسػو لتطػكير نفسػو ،كتيػدؼ إلػى تطػكير عمػؿ المعمػـ
كاالرتقػػاء بأدائػػو ،كيػػتـ ذلػػؾ بعػػدة أسػػاليب أىميػػا :الزيػػارات التبادليػػة ،كالزيػػارات الصػػفية ،كالػػدركس

التكضيحية.

كتعد الزيارات التبادلية أحد األساليب الميمة لزيػادة ميػارة المعمػـ التعميميػة كالتػي تػؤدم إلػى

تطػػكير أدائػػو الصػػفي؛ فيػػي تعمػػؿ عمػػى تقكيػػة العبلقػػات بػػيف المعممػػيف ،كتبػػادؿ كجيػػات النظػػر
كالتجارب فيما بينيـ ،فقد تبػيف أف المعممػيف يتعممػكف مػف بعضػيـ الكثيػر مػف المعػارؼ كالخبػرات،

حيػػث يسػػكد بيػػنيـ غالب ػان العبلقػػات التػػي تشػػجعيـ عمػػى إبػػداء ال ػرأم ككجيػػات النظػػر بحريػػة إزاء
المشكبلت التي يكاجيكنيا (أبك غربية2550 ،ـ ،ص ص.)57-58

كذلؾ فإف الزيارات الصفية تعتبر كسيمة فاعمة مف كسائؿ النمك الميني لممعمـ ،كقد اختمفت

النظػرة لمزيػػارة الصػػفية بػػيف الماضػػي كالحاضػػر ،خاصػػة فػػي إطػػار النمػػك المينػػي ،فمػػـ تعػػد أىػػداؼ
الزي ػػارة مكجي ػػة نح ػػك تحدي ػػد جكانػػػب الض ػػعؼ كالقص ػػكر ف ػػي أداء المعم ػػـ بق ػػدر م ػػا ى ػػي مكجيػػػة

لمساعدتو في تطكير ممارساتو ،تحقيقان لمتنمية المينية (أبك شممة2550 ،ـ ،ص.)12
أمػػا الػػدركس التكضػػيحية فيػػي تحقػػؽ فائػػدة تربكيػػة عظيمػػة لممعممػػيف؛ فيػػي تتػػيح الفرصػػة
أماميـ لمشػاىدة المكاقػؼ التعميميػة مطبقػة عمػى أرض الكاقػع (أبػك حسػب ا﵀2555 ،ـ ،ص،)56

فيػػي نشػػاط عممػػي ييػػدؼ لتكضػػيح فك ػرة أك طريقػػة أك أسػػمكب تعميمػػي يقػػكـ أحػػد المعممػػيف بتنفيػػذه

أماـ عدد مف المعمميف حتى تزداد خبرتيـ كاالرتقاء بنمكىـ الميني (عطكم2553 ،ـ ،ص.)270
كيضػػيؼ الباحػػث لمػػا سػػبؽ ،أنػػو البػػد أف يكػػكف لػػدل المعمػػـ الرغبػػة األكيػػدة فػػي التطػػكير

المينػػي الػػذاتي أكالن ،كعػػدـ االعتمػػاد كالركػػكف فػػي تطػػكير أدائػػو عمػػى اآلخ ػريف كالمشػػرؼ أك مػػدير
المدرسة ،بؿ البد لو أف يبحػث بنفسػو عػف كػؿ مػا يمكػف أف يطػكر مػف أدائػو المينػي ،فيػك األقػدر
عمػػى تحديػػد احتياجاتػػو كمتطمباتػػو المينيػػة ،يسػػتطيع أف يحػػدد األنشػػطة كاألسػػاليب التػػي يمكػػف أف

يحسف كينمي بيا أداءه.

كيعػػرؼ التطػػكير المينػػي الػػذاتي بأنػػو تخطػػيط فػػردم يشػػمؿ سمسػػمة كاضػػحة كمنظمػػة مػػف
ي
التأمؿ كالتقكيـ العقبلني ألنشطة كممارسات يتمكف المعمـ مف خبلليا الكصكؿ إلى فػرص لتطػكير
أدائػػو المينػػي ،مػػف خػػبلؿ مكاجيتػػو الحتياجاتػػو كتحديػػد أىدافػػو التطكيريػػة (،Speck & Knipe
2554ـ ،ص.)86

كقػػد حػػددت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي دليػػؿ االعتمػػاد المدرسػػي (2536ـ) معػػايير مجػػاؿ

رعاية النمك الميني بمعياريف ىما:
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 .3فاعمية مدير المدرسة في تنمية المعمميف مينيان.

 .2فاعمية دكر المعمـ في تحسيف كتطكير أدائو الميني.
المجال الفرعي الثاني :إدارة الموارد المالية:
تعتبػػر إدارة األمػكاؿ الخاصػػة بالمدرسػػة إدارة سػػميمة مػػف أىػػـ األمػػكر التػػي تجعػػؿ المدرسػػة
تحق ػػؽ األى ػػداؼ الت ػػي م ػػف أجمي ػػا ي ػػتـ تحص ػػيؿ األمػ ػكاؿ ،حي ػػث تت ػػكلى إدارة الش ػػؤكف المالي ػػة ف ػػي

المدارس لجنة خاصة ،برئاسػة مػدير المدرسػة كالػذم يشػرؼ إشػرافان تامػان عمػى مصػادر ىػذا المػاؿ،
كيقػػكـ برسػػـ السياسػػات الماليػػة الكفيمػػة بتحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػة لممدرسػػة (عطػػكم2532 ،ـ ،ص

.)251
كيؤكد أبك حطب (2534ـ) أف االستثمار األمثؿ لممكارد كاإلمكانيات المادية في المدرسة

يتـ مف خبلؿ التخطيط الجيد كالمسبؽ ليا" ،إذ تعتبر الخطة المالية مف أىـ الخطط المكجكدة فػي
المدرس ػػة ،باعتبارى ػػا العنص ػػر المي ػػـ ال ػػذم يح ػػرؾ العم ػػؿ كيس ػػاعد عم ػػى تنفي ػػذه بجان ػػب العنص ػػر
البشرم ،لػذا يجػب االىتمػاـ بيػذا الجانػب كتكزيػع المقػدرات الماليػة لممدرسػة عمػى األبػكاب المتفرقػة

في الخطة بنسب متكافقة مع االحتياجات كالمتطمبات" (البنا2531 ،ـ ،ص.)574

لتحقي ػػؽ إدارة مالي ػػة ناجح ػػة لمػ ػكارد المدرس ػػة المالي ػػة؛ لمني ػػكض بي ػػا كبػ ػدكرىا الري ػػادم ف ػػي
المجتمػػع الب ػد مػػف اتبػػاع الخط ػكات التػػي نػػص عمييػػا قػػانكف الصػػرؼ فػػي المؤسسػػات الفمسػػطينية

الحككمي ػػة بمػ ػا فيي ػػا ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ كمؤسس ػػاتيا كال ػػذم يح ػػدد القكاع ػػد كاإلجػ ػراءات المالي ػػة
كالقانكنيػػة التػػي تحكػػـ كتػػنظـ عمميػػات القػػبض كالصػػرؼ لممبػػالغ الماليػػة التػػي تػػدخؿ فػػي حسػػابات

المدرسة (الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة2531 ،ـ ،ص.)30

كيؤكػػد العمػػايرة (2532ـ) أف التسػػاىؿ كالتبريػػر ألم خطػػأ إدارم أك فنػػي قػػد تقػػع فيػػو إدارة
المدرسػػة إال فػػي الشػػؤكف الماليػػة ،كأمػػاـ ىػػذه األىميػػة كالخطػػكرة ،فيجػػب االىتمػػاـ بتنظيميػػا بشػػكؿ
دقيػػؽ ككاضػػح فػػي جميػػع العمميػػات المتعمقػػة بػػذلؾ ،كلضػػماف نجػػاح ىػػذا التنظػػيـ المػػالي كفاعميتػػو،

فمف الضركرم القياـ باإلجراءات التالية:

 .3االطبلع عمى التعميمات التي تتصؿ بالتبرعات المدرسية في النظاـ المالي.
 .2اطبلع المعمميف عمى النظاـ المالي الخاص بالتبرعات المدرسية.
 .1تشكيؿ لجنة مالية كتحديد مياميا.

 .5إيداع التبرعات المدرسية في المصرؼ المعتمد كتدقيقيا كتكثيقيا.

 .4تخصيص المبالغ البلزمة لكؿ مجاؿ مف مجاالت الصرؼ المعتمدة (الخطة المالية).
 .6اإلشراؼ عمى عمميات الصرؼ كتدقيقيا.
11

 .8إعػػداد التقػػارير الماليػػة البلزمػػة (مػػف بدايػػة العػػاـ ،كنيايػػة الفصػػؿ األكؿ ،كنيايػػة السػػنة)
(العمايرة2532 ،ـ ،ص.)320

كقػػد حػػددت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية فػػي دليػػؿ االعتمػػاد المدرسػػي (2538ـ) لمجػػاؿ
المكارد المالية معيار التخطيط كالتنفيذ المالي كترتيب الممفات.
كيرل الباحث أف الشفافية كالنزاىة مع التكثيؽ المنتظـ كالمستمر لجميع المعامبلت الماليػة،

ىي مػف أىػـ السػمات التػي يجػب أف تتميػز بيػا اإلدارة المدرسػية ،لحساسػية ىػذا الممػؼ ،لػذلؾ مػف
الضركرم ،اتباع التعميمات المالية الصادرة عف الك ازرة ،كالتكاصؿ مع اإلدارة العميا في اإلجػراءات

البلزمة حاؿ حدكث أمر جديد.

المجال الفرعي الثالث :البيئة المدرسية والمرافق التعميمية:
تعتبػػر البيئػػة المدرسػػية مػػف أىػػـ األشػػياء التػػي تسػػاعد الطمبػػة عمػػى الد ارسػػة كاإلقبػػاؿ عمػػى

التعميـ كاالستمرار فيو ،كحب التعمـ ،فكمما كانػت المدرسػة تتمتػع ببيئػة جميمػة كصػحية ،كممػا أقبػؿ
الطمبػػة عمػػى التعمػػيـ كزاد حػػبيـ لمدرسػػتيـ ،فمػػف الضػػركرم بػػذؿ كػػؿ جيػػد مسػػتطاع لتػػكفير بيئػػة

تعميميػة راقيػػة ،حتػى يتػػكفر لمطمبػة الجػػك المناسػب كالمػريح لمػتعمـ داخػػؿ مدارسػيـ (دكاس ،حريػػرم،

أبك الرب2550 ،ـ ،ص.)354

ل ػػذلؾ م ػػف المي ػػاديف الميم ػػة ل ػػئلدارة المدرس ػػية اإلشػ ػراؼ عم ػػى المبن ػػى المدرس ػػي كادارت ػػو

كصيانتو ،كتكفير جميع التجييزات البلزمة لمعممية التعميمية ،إذ يعتبر المبنى المدرسي البيئة التي
تحتض ػػف العممي ػػة التربكي ػػة كالت ػػي ض ػػمنيا ي ػػتـ تنفي ػػذ جمي ػػع األنش ػػطة الت ػػي تحق ػػؽ أى ػػداؼ العممي ػػة

التربكية ،كألىمية المبنى المدرسي ،كضعت شركط كخصائص لو (البنا2531 ،ـ ،ص.)571
كقػػد حػػدد (العجمػػي2535 ،ـ ،ب) خصػػائص المبنػػى المدرسػػي الجيػػد فػػي جػػانبيف ،معتبػ انر

أف أم إصػػبلح كتطػػكير لمنظػػاـ التعميمػػي كالتربػػكم فػػي أم بمػػد ،البػػد كأف يأخػػذ فػػي اعتبػػاره أىميػػة
كأثر البناء المدرسي كالمرافؽ المدرسية عمى العممية التعميمية:
الجانب األول :الموقع الجغرافي المناسـب :ضػركرة أف تكػكف المدرسػة بعيػدة عػف أخطػار
المركر كالضكضاء كالنشاط الصناعي ،كيحسػف أف تكػكف فػي مكقػع تتػكافر فيػو المنػاظر الطبيعيػة

الجميمة.

الجانــب الثــاني :التصــميم المالئــم لمبنــاء المدرســي :ضػػركرة أف يمتػػاز المبنػػى المدرسػػي
بالحد األعمى مف الكظيفية فبلبد أف تتكافر فيو شركط فيزيائية ،كالتيكية كاإلضاءة كدرجػة الحػ اررة
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كالرطكب ػػة المناس ػػبة ل ارح ػػة الطمب ػػة كالع ػػامميف بالمدرس ػػة( .العجم ػػي2535 ،ـ ،ب ،ص ص-211

.)214

كلمتأكي ػػد عم ػػى أىمي ػػة المبن ػػي المدرس ػػي اتفق ػػا (أب ػػك ش ػػعيرة كغب ػػارم2550،ـ) م ػػع د ارس ػػة
)2532،Bernstein & Bakerـ) ،أف تصػػميـ البنػػاء المدرسػػي كفق ػان السػػتعماالتو كمػػا يشػػتمؿ

عميو مف مككنات إدارية كمبلعب كساحات كمداخؿ كىندسة فراغات كحدائؽ كمرافؽ ،فضػبلن عػف
تصميـ الغرؼ الصفية كمراعاة متطمباتيا ،ينبغي أف تككف محققة لؤلىداؼ كممبية لمتكقعات ،آمنة

كعممية ،فيي ليست عمبلن ىندسيان محضان؛ كانما بحاجة لجميػع الجيػكد الضػامنة لتحقيػؽ األىػداؼ

كالتكقعات (أبك شعيرة كغبارم2550 ،ـ ،ص.)21

يعتبػػر تطػػكير عناصػػر البيئػػة التعميميػػة كميػػا ،كرفػػع مسػػتكاىا ،كاحػػدة مػػف أىػػـ مسػػؤكليات

مػػدير المدرسػػة ،كذلػػؾ باالسػػتثمار األمثػػؿ لمم ػكارد البش ػرية كالماديػػة ،كمػػف خػػبلؿ إعػػداد األنشػػطة
كالبرامج كالمشاريع التي تحقؽ أىداؼ المدرسة (الجريػكم2534 ،ـ ،ص ،)258كىػذا مػا يتفػؽ مػع

مػػا ذكػره (عطػػكم2532 ،ـ) كمػػع مػػا جػػاء فػػي د ارسػػة (الشػػنيفي2538 ،ـ) بضػػركرة صػػيانة المبنػػى
كاستثماره بالشكؿ األمثؿ لما لو مف تأثير عمى سمكؾ الطمبة كتحصيميـ الدراسي.

كمف مياـ مدير المدرسة اإلشراؼ عمى صيانة المبنى المدرسي كمرافقػو كتجيي ازتػو كأثاثػو
بشػػكؿ مسػػتمر ،كالعمػػؿ باسػػتمرار عمػػى إبػ ارزه بسػػاحاتو كمرافقػػو كحديقتػػو المدرسػػية ،إضػػافة لممكتبػػة
كالمختبرات كالغرؼ التدريسية ،بحيث تككف أكثر فائدة كراحة كمتعة لمطمبة كالعامميف.

اذ أف التجيي ػزات المدرسػػية البلزمػػة لمػػتعمـ ت ػػكفر فػػرص الممارسػػة الحقيقيػػة لممػػتعمـ ،مم ػػا

يجعؿ ليا الدكر الخػبلؽ فػي تحقيػؽ مػردكد تربػكم فاعػؿ كمػؤثر ،لػذلؾ ينبغػي عمػى مػدير المدرسػة
متابعة اإلشراؼ عمييا بمساعدة المعمميف المختصيف (العمايرة2532 ،ـ ،ص .)324
كقد حدد الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة مجمكعة مف اإلجػراءات لمعنايػة بالبيئػة المدرسػية

كحماية الطمبة ،كمف ىذه اإلجراءات ما يمي:

كمساء.
 .3ضركرة تفقد ساحات كمرافؽ المدرسة يكميان صباحان
ن
 .2المحافظة عمى نظافتيا بشكؿ دكرم كدائـ.

 .1التأكد مف عدـ كجكد سبللـ تصؿ بيف الساحة كسطح المدرسة.
 .5تزكيد المقصؼ كالمختبرات العممية كمكتبة المدرسة بطفايات حريؽ.

 .4التأكد مف سبلمة المقابس كاألسبلؾ الكيربائية كحاكيات الغاز كمرابطيا في مختبر
العمكـ( .الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة2531،ـ ،ص ص)26-25
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كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في دليؿ االعتماد المدرسي (2536ـ) لمجاؿ البيئة

المدرسية كالمرافؽ التعميمية المعايير التالية:
 .3نظافة البيئة المدرسية.
 .2جكدة البيئة الصفية.

 .1فاعمية المرافؽ التعميمية كمصادر التعمـ.
 .5تكفير شركط األمف كالسبلمة.
ويخمص الباحث إلى القكؿ أف البيئة المدرسية الجميمة كالممبية الحتياجات الطمبة ،تعتبر
مف األمكر الم يمة كالمؤثرة في سمككيـ؛ فكمما كانت البيئة المدرسية جاذبة كمرتبة كنظيفة كآمنة،
كمما ساعد ذلؾ عمى إقباؿ الطمبة عمى المدرسة كزاد ارتباطيـ بيا ،كزاد مف دافعيتيـ نحك

الدراسة ،فالطمبة يقضكف ساعات في المدرسة يكميان ،فمف الضركرم جعميا تمثؿ متنفسان ليـ،
خاصة في المدارس الفمسطينية؛ لما يعانيو الطمبة في المجتمع الفمسطيني عامة ،كفي محافظات

غزة خاصة مف ضغكط نفسية كبيرة؛ بسبب الحركب المتكررة التي تعرضت ليا ،كاالعتداءات مف
قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى مسيرات العكدة ،كما ترتب عمييا مف نتائج سيئة عمى الطمبة سكاء
مف الناحية النفسية أك اإلعاقات الجسدية ،كىذا يفرض عمى ك ازرة التربية كالتعميـ أف تدرج عمى

سمـ أكلكياتيا أمريف غاية في األىمية:
أوالً :أف تجعؿ المدرسة مكانان يستشعر فيو الطمبة بالراحة النفسية كالمتعة كتفريغ الطاقات

كاستيعاب انفعاالتيـ.

ثانيـاً :تػكفير الخػدمات كالم ارفػؽ البلزمػة فػػي البيئػة المدرسػية لمطمبػة مػف ذكم االحتياجػػات

الخاصة في المدارس ،كدكرات المياه ،كممرات الدخكؿ كالخركج ،كأماكف مناسبة في الفصؿ.
المجال الرئيس الرابع :المجتمع المحمي:

تعتبر المدرسة إحدل أىـ مؤسسات المجتمع ،لػذلؾ فيػي تػرتبط بػالمجتمع المحمػي بعبلقػة
تكاممية ،إذ يؤثر كيتأثر ك يؿ منيما باآلخر ،فينبغي عمى المدرسة إقامة عبلقػات قكيػة كمتينػة تقػكـ
عمى الشراكة كالتفاىـ بيف الطرفيف ،في الجكانب التي تخدـ طمبة المدرسة كالعممية التربكيػة بش و
ػكؿ
عاـ ،كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ تحت ىذا المجاؿ المجاليف الفرعييف التالييف:

المجال الفرعي األول :أولياء األمور:
تعمػػؿ اإلدارة المدرسػػية الناجحػػة عمػػى تعزيػػز التكاصػػؿ كالتعػػاكف بينيػػا كبػػيف أكليػػاء األمػػكر

باعتبػػارىـ ش ػريؾ فػػي إنجػػاح العمميػػة التعميميػػة ،فيػػي بحاج ػة إلػػى دعػػـ حقيقػػي مػػنيـ فػػي المتابعػػة
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كالرقابػػة (البنػػا2535 ،ـ ،ص  ،)18نظػ انر ألىميػػة التعػػاكف كالتكاصػػؿ بػػيف أكليػػاء األمػػكر كالمدرسػػة
لما يحققو مف آثار إيجابية عمى الطمبػة ،البػد مػف البحػث عػف األسػاليب المناسػبة التػي تجعػؿ مػف

كلػػي األمػػر يػػدرؾ أىميػػة المتابعػػة كالتعػػاكف مػػع المدرسػػة ،كمػػف ىػػذه الكسػػائؿ كاألسػػاليب لتفعيػػؿ

التكاصؿ بيف المدرسة كأكلياء األمكر ما يمي:

 .3إخطار أكلياء األمكر بمستكل أبنائيـ أكالن بأكؿ كالتعاكف معيـ لحؿ مشكبلتيـ.

 .2التكاصػػؿ المسػػتمر مػػع أكليػػاء األمػػكر كدعػػكتيـ لممشػػاركة فػػي الخطػػط المدرسػػية كاألنشػػطة
المختمفة كاالحتفاالت.

 .1تكريـ الطمبة المتفكقيف كالفائزيف باألنشطة المختمفة بحضكر أكلياء أمكرىـ.
 .5االىتماـ بعبلج المتأخريف دراسيان بمشاركة أكلياء أمكرىـ.

 .4تكريـ أكلياء األمكر المتكاصميف كالبارزيف في المدارس في المناسبات المختمفة.
 .6تفعيؿ دكر مجمس أكلياء األمكر في تكثيؽ الصمة بيف البيت كالمدرسة.

 .8تبنػػي المدرسػػة أسػػمكب اليػػكـ المفتػػكح كأسػػبكع تنميػػة العبلقػػة بػػيف البيػػت كالمدرسػػة كاش ػراؾ
أكلياء األمكر.

 .7تكثيؼ الندكات كالمقاءات مع أكلياء األمكر لتكضيح أىمية العبلقة بيف المدرسة كالبيت.

 .0تفعيؿ مكقع المدرسة عمى شبكة االنترنت كتحديثو باستمرار(الزعبي2533 ،ـ ،ص.)15
كيؤكد (السامرائي2531 ،ـ) عمى أىمية كضركرة ىذا التكاصؿ بيف المدرسة كالبيت ،بينما
تضيؼ (البنا2531 ،ـ) أف ىذا التكاصؿ يجب أف يككف تبادلي كمستمر ،كي يتبادؿ الطرفاف

المعمكمات الخاصة بالطمبة ،كيمكف أف يتـ ىذا التكاصؿ مف خبلؿ(:البنا2531 ،ـ ،ص)570
 .3اشتراؾ اآلباء في أنشطة المدرسة.
 .2إرساؿ مذكرات مختصرة لآلباء عف أعماؿ أبنائيـ.

 .1االلتقاء باآلباء أك االتصاؿ بيـ عف طريؽ الياتؼ ،أك المقاءات المباشرة.

 .5تسجيؿ أنشطة المدرسة بالصكت كالصكرة كعرضيا عمى اآلباء (البنا2531 ،ـ،
ص.)570
كقػ ػػدمت ك ازرة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ الفمسػ ػػطينية مػ ػػف خػ ػػبلؿ الػ ػػدليؿ اإلج ارئػ ػػي لمػ ػػدير المدرسػ ػػة

(2531ـ) ،بعض الكاجبات المناطة باإلدارة المدرسية في ىذا المجاؿ فيما يمي:
 .3تفعيؿ دكر أكلياء األمكر في المدرسة في النشاطات المدرسية.
 .2تشكيؿ مجمس أكلياء األمكر كفقان لمتعميمات الصادرة عف الك ازرة.

 .1تزكيد أكلياء األمكر بتقارير دكرية عف مستكل أبنائيـ الدراسي كالسمككي .
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 .5إش ػػعار أكلي ػػاء األم ػػكر بأىمي ػػة زي ػػارتيـ لممدرس ػػة لمكق ػػكؼ عم ػػى مس ػػتكل أبن ػػائيـ الد ارس ػػي
كالسمككي كتكريـ أكلياء األمكر المتعاكنيف مع المدرسة.

 .4تنظػيـ لقػاءات مبرمجػػة مػع أكليػػاء األمػكر الطبلعيػػـ عمػى مػػا يسػتجد مػػف أكضػاع أبنػػائيـ
التعميمية كالسمككية.

 .6إع ػػداد نشػ ػرات تكعي ػػة ف ػػي الجكان ػػب التعميمي ػػة كاالجتماعي ػػة كالتربكي ػػة ،ت ػػكزع عم ػػى أكلي ػػاء
األمكر

 .8عقد لقاءات ككرش عمػؿ مػع أكليػاء األمػكر لمناقشػة قضػايا تيػـ العمميػة التعميميػة (الػدليؿ
اإلجرائي2531 ،ـ ،ص.)57
ويرى الباحث أىميػة كبيػرة لتنسػيؽ الجيػكد بػيف المدرسػة كأكليػاء أمػكر طمبتيػا ،فكممػا كػاف
ىنػػاؾ تكاصػػؿ أكبػػر ،كممػػا كػػاف مػػردكد ذلػػؾ عمػػى الطالػػب أفضػػؿ ،فػػي جكانػػب متعػػددة ،أىميػػا:

الجكانػػب التحصػػيمية كالسػػمككية ،مػػع م ارع ػاة أف يػػتـ ذلػػؾ التكاصػػؿ بالتعػػاكف كالتنسػػيؽ الكامػػؿ مػػع
المرشد التربكم في المدرسة ،فمف خبلؿ ىذا التكاصؿ تتمكف المدرسة مف االطػبلع عمػى الجكانػب

المختمفػػة لحيػػاة الطالػػب الخاصػػة التػػي تجيميػػا المدرسػػة ،كالتػػي قػػد يكػػكف ليػػا تػػأثير مباشػػر عمػػى
تحصػػيمو الد ارسػػي أك سػػمككو ،كعنػػدىا تسػػتطيع المدرسػػة معرفػػة أسػػباب المشػػكمة التػػي يعػػاني منيػػا

الطالػػب ،فيمكنيػػا أف تسػػاعد فػػي حػػؿ ىػػذه المشػػكمة ،أك عمػػى األقػػؿ تسػػتطيع تحديػػد الطريقػػة التػػي
يمكف ليا أف تتعامؿ معو.

المجال الفرعي الثاني :مؤسسات المجتمع المحمي:
تؤكد العديد مف الد ارسػات عمػى أف نجػاح المدرسػة فػي تحقيػؽ رسػالتيا يعتمػد أساسػان عمػى

مدل ارتباطيا العضكم بالمجتمع الذم تعيش فيو ،كمف ىنا يصبح مف كاجباتيػا األكلػى :أف تقػكـ
بأنشػػطة فعالػػة لبنػػاء عبلقػػات كطيػػدة مػػع المجتمػػع المحمػػي ،كيشػػترط فػػي ىػػذه األنشػػطة أف ت ارعػػي

خصائص المجتمع كامكاناتو كتكقعاتو المختمفة (العجمي2535 ،ـ ،ب ،ص.)251

إف تحقيؽ التربية المتكاممة ،يتطمب مزيدان مػف التعػاكف كالتنسػيؽ بػيف المدرسػة كمؤسسػات

المجتم ػػع المختمف ػػة ،بم ػػا فيي ػػا األسػ ػرة باعتبارى ػػا المحض ػػف األكؿ لمطف ػػؿ ،كك ػػذلؾ المس ػػجد بقيمت ػػو

الركحية كاالجتماعية ،كالمؤسسات االقتصادية بما تممكو مف مكارد كامكانات ،كالمؤسسات الثقافية
كاإلعبلميػػة ،كالمؤسسػػات المجتمعيػػة األخػػرل ،ممػػا يسػػيـ فػػي تطػػكير العمميػػة التربكيػػة كفػػتح آفػػاؽ
كاسػعة أمػاـ العػامميف فػي الحقػؿ التربػػكم لبلسػتفادة مػف مصػادر المجتمػع المحمػي (البنػػا2531 ،ـ،

ص.)501
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كحيػػث إف أحػػد أىػػـ األدكار التكامميػػة التػػي سػػعت المدرسػػة لتحقيقيػػا مػػع المجتمػػع المحمػػي

ىك إحداث االنسجاـ كالتكافػؽ بينيمػا مػف خػبلؿ مػا تقدمػو المدرسػة مػف فػتح أبكابيػا أمػاـ أفػراد ىػذا
المجتمع كي يتسنى ليػا فػي النيايػة خػدمتيـ ،كمػا كيتكجػب عمييػا أيضػان تقػديـ البػرامج كالنشػاطات

لممجتمػػع ،بالتعػػاكف مػػع المؤسسػػات المجتمعيػػة س ػكاء كانػػت حككميػػة أك أىميػػة ،كالتػػي تس ػاىـ فػػي

تحقيػػؽ أىػػداؼ أف ػراد المجتمػػع ،كتنميػػة ميػػاراتيـ ،حتػػى يككن ػكا قػػادريف عمػػى المشػػاركة فػػي تطػػكير

كرقي مجتمعيـ ( ،3076 ،Kurianص.)75

يقػع عمػػى إدارة المدرسػػة الػدكر الػرئيس فػػي تعزيػز العبلقػػة بػػيف المدرسػة كالمجتمػػع المحمػػي

كاتفػ ػػؽ (عابػ ػػديف2553،ـ؛ عطػػػكم2557،ـ) عمػ ػػى بعػ ػػض الميػ ػػاـ التػ ػػي يج ػػب أف تقػ ػػكـ بيػ ػػا إدارة
المدرسة في ىذا المجاؿ ،كمف ىذه الخطكات:
 .3التعرؼ عمى إمكانات البيئة المحمية كاىتماماتيا كامكانية اإلفادة منيا في خدمة المدرسة.

 .2العم ػػؿ عم ػػى تش ػػجيع المجتم ػػع المحم ػػي لتكثي ػػؽ ص ػػمتو بالمدرس ػػة كزي ػػادة مش ػػاركتو المادي ػػة
كالمعنكية في تطكيرىا كتحسيف ظركفيا كامكاناتيا.

 .1تنظػػيـ بػرامج لخدمػػة البيئػػة كتحديػػد مػػا يمكػػف أف تقدمػػو المدرسػػة لخدمػػة المجتمػػع المحمػػي،
كما يمكف أف يقدمو المجتمع المحمي لممدرسة.

 .5إشراؾ المجتمع المحمي في تقييـ برامج المدرسة كفعالياتيا (عطكم2557 ،ـ ،ص.)312
يجب أال يفيـ مف ذلؾ بأف لجكء إدارة المدرسة لممجتمع المحمي عندما تكاجو المدرسة

مشكبلت تستدعي مساىمتو في حميا ،إنما المطمكب إقامة عبلقة دائمة قكاميا المصالح المشتركة
لمطرفيف ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد القياـ بما يمي:
 .3دراسة واقع المجتمع المحمي :بيدؼ اإلطبللة عمى خصائصو كمشكبلتو ،حتى يمكف
لممدرسة االنطبلؽ مف الكاقع في التعامؿ مع أبنائو كتقديـ المساعدة مف المدرسة.

 .2تنظيم برامج خدمة المدرسة لممجتمع المحمي :مف الخطأ الشائع أف تككف العبلقة بيف
المدرسة كالمجتمع المحمي قائمة عمى أساس أف المجتمع يككف دائمان في دكر المتبرع،
فمممدرسة دكر تمعبو في تقديـ الخدمات العامة مثؿ :النظافة العامة ،تنظيـ المركر ،المشاركة

في االحتفاالت الدينية كالكطنية ،كتنظيؼ األراضي الزراعية..... ،

 .1تنظيم برامج استفادة المدرسة من إمكانات المجتمع المحمي :فميس بمقدكر المدرسة بمفردىا
تحقيؽ أىدافيا المنشكدة ،فنجد أف بعض المدارس المنفتحة عمى مجتمعيا استطاعت تحقيؽ
أىدافيا بالتنسيؽ مع مؤسسات كأفراد المجتمع المحمي ،بتكظيؼ خبراتو في إنجاز بعض

المشركعات (العمايرة2532 ،ـ ،ص ص.)325-322
10

ويـــرى الباحـــث أف العػػامميف فػػي المدرسػػة يقكمػػكف بػػدكر كبيػػر فػػي تكطيػػد العبلقػػات مػػع
مؤسسات المجتمػع المحمػي ،كذلػؾ مػف خػبلؿ عبلقػاتيـ االجتماعيػة كالمينيػة كالتنظيميػة ،كتسػخير

ى ػػذه العبلق ػػات ف ػػي مص ػػمحة المدرس ػػة كالعممي ػػة التعميمي ػػة ،كبالت ػػالي يتكق ػػع أف يك ػػكف لي ػػا الم ػػردكد
اإليجػػابي عمػػى العمميػػة التربكيػػة فػػي المدرسػػة ،خاصػػة فػػي ظػػؿ األكضػػاع الصػػعبة التػػي تعيشػػيا

مػػدارس محافظػػات غ ػزة ،كالتػػي تسػػتدعي تظػػافر الجيػػكد خاصػػة مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي
الداعمة لمعممية التعميمية ،مثؿ الجمعيات الخيرية ،كمؤسسات اإلغاثة ،كاألطر الطبلبية المختمفة،
كعميو فمف الضركرم أف تتمتع اإلدارة المدرسية بعبلقات إيجابيػة مػع الجميػع ،بمػا يحقػؽ مصػمحة

المدرسة كتحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية.

 8.8المحور الثاني :أداء المعممين
يحتػػؿ مفيػػكـ األداء مسػػاحة كبي ػرة فػػي النظريػػات اإلداريػػة الباحثػػة فػػي السػػمكؾ الػػكظيفي؛
كذلؾ ألىميتو في إنجاح المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا ،لذلؾ تركزت الكثير مف الدراسات في الشػأنيف

اإلدارم كالتربكم حكؿ ىذا المفيكـ ،رغبةن في الكصكؿ لمسبؿ المؤدية لبلرتقاء بو كتحسيف جكدتو،

مما سينعكس إيجابيان عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

إف ضػػعؼ األداء أك تدنيػػو مػػف أكثػػر المشػػكبلت التػػي تكاجػػو المؤسسػػات ،مػػف ىنػػا تػػأتي

الحاجة إلعطاء ىذا المكضكع مزيدان مف االىتماـ ،بما يساىـ في اتخاذ التدابير كعمؿ كؿ ما يمزـ

لرفػػع مسػػتكل األداء (شػػميؿ2531 ،ـ ،ص ،)1فمػػـ يعػػد مفيػػكـ جػػكدة األداء عنص ػ انر مػػف عناصػػر

الرفاىية بؿ كأصبح عنص انر ميمان في عممية التطكير اإلدارم (زىراف2538 ،ـ ،ص.)45

كيعتبر األداء مف أىـ األنشطة التي تعكس كبلن مف األىداؼ كالكسػائؿ البلزمػة لتحقيقيػا،

كىػػك يعبػػر عػػف مػػدل كفػػاءة المكظػػؼ أك بمػػكغ مسػػتكل اإلنجػػاز المرغػػكب ،فيػػك مػرتبط بالمخرجػػات
التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا (العتيبي2531 ،ـ ،ص.)27
كيعرض الباحث في ىذا المحكر مفيكـ األداء بشػكؿ عػاـ ،ثػـ أداء المعمػـ بشػكؿ خػاص،

كالذم تـ تصنيفو إلى أداء إدارم ،كأداء ميني.
 8.8.9مفيوم األداء:

عمى الرغـ مف ذلؾ فإف مفيكـ األداء يعتبر مػف أكثػر المفػاىيـ اختبلفػان بػيف البػاحثيف مػف

حيث التعريؼ ،فقػد تباينػت آراء العديػد مػنيـ فػي صػياغة تعريػؼ محػدد لػو " ،فينػاؾ مػف يػرل أنػو
سمكؾ ،كىناؾ مف يرل أنو إنجاز عمؿ ،كىذا ناتج عف تعدد الدراسات كاألبحاث في ىػذا المجػاؿ"

(العجمة2550 ،ـ ،ص.)64
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المعنـــى المغـــوي :أدل الشػػيء :أكصػػمو إليػػو ،كاالسػػـ األداء ،كىػػك آدم لؤلمانػػة منػػو بمػػد اليم ػزة،
كالعامة ليجكا بالخطأ فقالكا :فبلف ٌأدل األمانػة بتشػديد الػداؿ ،ككجػو الكػبلـ أف يقػاؿ :فػبلف أحسػف
أداء ،كأدل دينػو تأديػة :أم قضػاه ،كيقػاؿ أدل فػبلف مػا عميػو أداء كتأديػة (ابػف منظػكر3075 ،ـ،
ص.)58
التعريــف االصــطالحي ل ـ داء :فقػػد عرفػػو (العمػػرم2550 ،ـ ،ص )20بأنػػو :سػػمككيات المكظػػؼ
كالكاجبػػات كالميػػاـ التػػي يقػػكـ بيػػا ،كالنتػػائج التػػي ينجزىػػا ،كالتػػي تكػػكف نتيجتػػو تفاعػػؿ الخصػػائص

الفردية مع المكقفية.

بينما عرفو (مسمح2536 ،ـ ،ص )10بأنو :السمكؾ الذم مف خبللػو يقػكـ المكظػؼ بتنفيػذ الميػاـ
المككمة إليو لتحقيؽ اليدؼ المخطط لو.
كقػػد اتفػػؽ (الغنػػيـ2531 ،ـ) مػػع مػػا ذكػره كػبلن مػػف (الحيمػػة2555،ـ) ك(درة2551 ،ـ) فػػي
التمييز بيف و
كؿ مف السمكؾ كاإلنجاز كاألداء ،فاعتبر أف السمكؾ ىك ما يقػكـ بػو الفػرد مػف أعمػاؿ
في المؤسسة التي يعمؿ بيا ،أما اإلنجاز فيك ما يبقػى مػف أثػر أك نػاتج بعػد أف يتكقػؼ الفػرد عػف
العمؿ ،في حيف أف األداء ىك التفاعؿ بيف السمكؾ كاإلنجػاز ،أم أنػو يعبػر عػف األعمػاؿ كالنتػائج

معان (الغنيـ2531 ،ـ ،ص.)13

كقػد اعتبػر (بنػات2550 ،ـ ،ص )15األداء بأنػو :األثػر الصػافي لجيػكد الفػرد التػي تبػػدأ
بقدرات كادراؾ الدكر أك المياـ المطمكبة ،كىػذا يعنػي أف األداء فػي مكقػؼ معػيف ،يمكػف أف ينظػر

إليو عمى أنو نتاج لمعبلقة المتداخمة بيف محددات األداء.

كقػد اختمػػؼ البػػاحثكف فػي تحديػػد محػػددات األداء ،ففػي حػػيف اعتبػػر (آؿ الشػػيخ2553 ،ـ،
ص )35أف األداء محصمة لمتفاعؿ بيف ثبلثة محددات رئيسة كىي:
 .3الدافعية الفردية.

 .2مناخ أك بيئة العمؿ.
 .1القدرة عمى اإلنجاز.

كمػ ػػا اتفػ ػػؽ ك ػ ػبلن مػ ػػف (الحربػ ػػي2551 ،ـ ،ص )43ك(بنػ ػػات2550 ،ـ ،ص( )15المحاسػ ػػنة،

2531ـ ،ص )335عمى اعتبار أف محددات األداء ىي:
 .3الجيد المبذكؿ.
 .2القدرات كالخصائص الفردية.

 .1إدراؾ الدكر الميني (المياـ).
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بينما اعتبر (المحاسنة2531 ،ـ ،ص )335ما سبؽ محددات داخمية لػؤلداء ،مضػيفان ليػا

محددات خارجية ،تمثمت فيما يمي:

متطمبــات العمــل :كىػػي عبػػارة عػػف الكاجبػػات كالميػػاـ المناطػػة بػػالمكظؼ ،إضػػافة لمطػػرؽ
كاألساليب التي يستخدميا.
البيئـة التنظيميـة :كتشػمؿ عػػادة كػؿ مػف منػاخ العمػػؿ ،إضػافة لممػكارد المتػكفرة ،كاألنظمػػة

اإلداري ػػة ،الييك ػػؿ التنظيم ػػي ،كنظ ػػاـ الحػ ػكافز ،كالثػ ػكاب كالعق ػػاب ،فجمي ػػع ى ػػذه العكام ػػؿ غاي ػػة ف ػػي
األىمية في تحفيز أك تثبيط أداء المكظؼ.
كاعتبر (صالحة2534 ،ـ ،ص )55أف األداء يتككف مف مككنيف اثنيف ىما:
ػار يعكػػس مػػدل تحقي ػػؽ األىػػداؼ المكضػػكعة م ػػف قبػػؿ المؤسس ػػة،
 .3الفاعميـــة :كتمثػػؿ معي ػ ان
كتطابقيا مع نتائج العمؿ.

 .2الكفاءة :كىػي صػفة لكيفيػة اسػتخداـ المؤسسػة لمػدخبلتيا مػف المػكارد مقارنػة بمخرجاتيػا،
باالستثمار األمثؿ لممكارد.
 8.8.8أداء المعمم:
يعتب ػػر المعم ػػـ كس ػػيمة المؤسس ػػة التربكي ػػة لتحقي ػػؽ أى ػػدافيا ،في ػػك المنف ػػذ الفعم ػػي لسياس ػػات

المجتمع التربكية ،مما يعني أف نجػاح الخطػط التربكيػة كتحقيػؽ أىػدافيا التػي يضػعيا المسػؤكلكف،
يتكقؼ عمى قدرة المعمػـ عمػى ترجمتيػا إلػى مكاقػؼ سػمككية ،كخبػرات تعميميػة ،كتعتمػد عمػى كفػاءة
ىذا المعمـ في تنفيذ األدكار المناطة بو ،كقدرتو عمى أدائيا بشكؿ جيد.

لػػذلؾ يكجػػد ارتبػػاط قػػكم بػػيف نكعيػػة األداء فػػي أم نظػػاـ تعميمػػي كنكعيػػة أداء المعممػػيف
العػػامميف فيػػو ،فػػالمعمـ يمث ػػؿ محػػكر االرتكػػاز ف ػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التربكي ػػة التػػي يتبناىػػا النظ ػػاـ

التعميمي (رمضاف2532 ،ـ ،ص.)700

كالتعميـ في عصرنا ىذا  -عصر المعرفة – ىك تعميـ مف أجؿ الجكدة ،كىذا يتطمػب مػف
المعمػػـ القػػدرة عمػػى تطػػكير أدائػػو ،بخضػػكعو لعمميػػات التطػػكير كالتحسػػيف فػػي أداء دكره (ص،34

.)Powers ،2554

كاعتب ػػر (الس ػػعيد2556 ،ـ) أف المعم ػػـ الكفػ ػؤ ركيػ ػزة أساس ػػية لتط ػػكير العممي ػػة التعميمي ػػة،

ف ػػالمعمـ عنص ػػر رئ ػػيس ف ػػي ى ػػذه العممي ػػة ،كيمث ػػؿ أح ػػد العناص ػػر الثبلث ػػة ف ػػي المكق ػػؼ التعميم ػػي:
المنيػ ػػاج ،كالمعمػ ػػـ ،كالطالػ ػػب ،كيتفػ ػػؽ المربػ ػػكف عمػ ػػى أنػ ػػو ميمػ ػػا بػ ػػذلت مػ ػػف جيػ ػػكد عمميػ ػػة كفنيػ ػػة
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كمسػػتحدثات تكنكلكجيػػة فػػي المنيػػاج كغي ػره ،تبقػػى الحاجػػة الماسػػة لممعمػػـ الكف ػؤ الػػذم يقػػكـ بػػأداء

المياـ المناطة بو عمى أكمؿ كجو (رصرص2531 ،ـ ،ص.)145

كمػػف ىنػػا كانػػت قضػػية تحسػػيف مسػػتكل أداء المعمػػـ مػػف القضػػايا التػػي اىػػتـ بيػػا البػػاحثكف
التربكيػػكف ،ف ػػالمعمـ يمثػػؿ مح ػػكر كمحػػرؾ كمكج ػػو لمعمميػػة التعميمي ػػة ،كالتػػي يتكق ػػؼ عمييػػا إنج ػػاح

العمميػػة التربكيػػة كتحقيػػؽ أىػػدافيا ،لػػذا نجػػد أف غالبيػػة المسػػؤكليف التربػػكييف يكلػػكف مكضػػكع أداء
المعمميف كالعكامؿ المؤثرة فيو ،أىمية قصكل (النمركطي2538 ،ـ ،ص.)28
كفي ضكء األىمية الكبيرة لؤلداء ،اجتيد الكثيػر مػف البػاحثيف التربػكييف فػي إيجػاد تعريػؼ

مناسب لمفيكـ أداء المعمميف.

فقــد عرفــو (األغــا والــديب8118 ،م) بأنــو " :ترجمػػة المفػػاىيـ كالتعميمػػات كالمبػػادئ ذات
العبلقة بالمياـ التعميمية التي يناط بيا المعمـ ،إلى سػمكؾ عممػي مكجػو يحقػؽ األىػداؼ المنشػكدة"
(شعيبات كشرباتي2534 ،ـ ،ص.)377
بينمــا عرفــو (عفانــة وحمــدان8113 ،م) بأنــو :إج ػراءات كتحركػػات المعمػػـ داخػػؿ البيئػػة
المدرسية ،سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ تفاعمو مػع طمبتػو كمشػاركتو داخػؿ الفصػؿ ،أك تكاصػمو معيػـ

أك ت ػػكفير المنػػػاخ الصػ ػػفي المناسػػػب ،كتزكيػػػد المتعمم ػػيف بالتغذيػ ػػة الراجعػػػة ،أك اس ػػتخداـ أسػػػاليب
تدريسية فعالة ،أك طرح أسئمة مناسبة ،أك غيرىا مف المؤشرات التي يمكف مبلحظتيا خبلؿ البيئػة

المدرسية (عفانة كحمداف2554 ،ـ ،ص.)34
وأكـــد الصـــوص (8198م) أن أداء المعمـــم ىػػك عمميػػة تفاعميػػة تجمػػع بػػيف سػػمكؾ المعمػػـ
كنتاج ػػات ال ػػتعمـ كالت ػػي تيظي ػػر بش ػػكؿ مباش ػػر أك غي ػػر مباش ػػر قدرت ػػو عم ػػى إنجازى ػػا بالش ػػكؿ ال ػػذم
يض ػػمف تغيػ ػ انر ممحكظػ ػان ف ػػي س ػػير العممي ػػة التعميمي ػػة التعممي ػػة لمكص ػػكؿ بي ػػا إل ػػى مخرج ػػات ىادف ػػة

(الصكص2532 ،ـ ،ص.)67

كيبلحظ الباحث أف التعريفات السابقة تدكر حكؿ جميػع أشػكاؿ العمػؿ الػذم يؤديػو المعمػـ

س ػػعيان كراء تحقي ػػؽ األى ػػداؼ المرس ػػكمة ،منطمقػ ػان م ػػف فيم ػػو الخ ػػاص ل ػػدكره كاتقان ػػو ل ػػو ،ف ػػي ض ػػكء
التعميمات التي تصمو مف اإلدارة المدرسية كتكجييات المشرفيف ،كيعتبر الباحث أف أداء المعمـ ال
يقتصر عمى أدائو داخؿ غرفة الفصؿ فقط ،بؿ يتجاكز ذلؾ ليشمؿ جميع جكانػب العمػؿ التعميمػي

كالتربػكم داخػػؿ المدرسػة كخارجيػػا ،كالتػي تعكػػس مػدل انتمائػػو لمينػة التربيػػة كالتعمػيـ فيتعػػدل أداؤه
حدكد المدرسة ،فالمعمـ معمـ كمربي أينما حؿ فيك قدكة كمؤثر في جميع أفعالو ،كأقكالو ،كسمككو،

كانفعاالتو.
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ويتبنى الباحث تعريف (سالمة8194 ،م) الذي حدده بأنو مجمكعػة الميػاـ كالمسػؤكليات
التػػي يؤدييػػا المعممػػكف كم ػان ككيف ػان ،كتتضػػمف :التخطػػيط كالتنظػػيـ كاإلج ػراءات التعميمي ػػة التعممي ػػة
كالتقػػكيـ كالنشػػاطات الصػػفية كالبلصػػفية ،كاالنضػػباط الػػكظيفي؛ لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنيػػاج ،كتحقيػػؽ

النمك المتكامؿ لممتعمميف (سبلمة2531 ،ـ ،ص ،)35لما يحممػو ىػذا التعريػؼ مػف رؤيػة متكاممػة
ألداء المعمـ كاشتمالو عمى الجكانب اإلدارية كالجكانب المينية في عناصر األداء.

كقد حدد (شعيبات كشرباتي2534 ،ـ) عناصر أساسية ألداء المعمـ كىي:
 التخطيط.
 ميارة التدريس (التنفيذ).
 إدارة الفصؿ.

 ميارة التقكيـ( .شعيبات كشرباتي2534 ،ـ ،ص.)370-377

كمػف ىنػػا يتضػػح أف تحسػػيف العمميػػة التعميميػػة يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى أداء المعمػػـ ،لػػذلؾ

أرل الباحػػث أىميػػة لمبحػػث فػػي أداء المعممػػيف ،كعبلقتػػو بمعػػايير الجػػكدة كاالعتمػػاد التػػي حػػددتيا
ك ازرة التربية كالتعمػيـ العػالي الفمسػطينية لممػدارس ،إضػافة إلػى ذلػؾ رغبػة الباحػث فػي الكشػؼ عػف

أسػػاليب تحسػػيف كتطػػكير أداء المعممػػيف ،لػػذلؾ فق ػػد ركػػز فػػي بحثػػو ىػػذا عمػػى األداءي ػػف :اإلدارم
كالميني.
أوالً /األداء اإلداري:

يتطرؽ الباحث إلى عناصر األداء اإلدارم األربعة كىي :التخطيط ،التنظيـ ،التكجيو ،الرقابة.
 /9التخطيط:
يعتبر التخطيط أحد أىـ الركائز إلنجاح أم عمؿ مستقبمي ،فالتخطيط السميـ لعمؿ مػا –

كميمػػا اسػػتغرؽ مػػف كقػػت – يعتبػػر أحػػد أىػػـ عكامػػؿ كأسػػباب نجػػاح ىػػذا العمػػؿ ،كقػػد أكضػػح ديننػػا
َىـ َـدى
الحنيػؼ أىميػػة التخطػػيط لئلنسػػاف كذلػػؾ فػػي قكلػػو تعػػالى{ :أَفَ َمــن َي ْم ِشــي ُم ِك ِّبــا َعمَــى َو ْج ِيـ ِـو أ ْ
ِ ٍ
ِ
ستَ ِقيم} [الممك ،]88:كفي ذلػؾ دعػكة لمسػير ضػمف تخطػيط معػيف
أ َّ
س ِويِّا َعمَى ص َراط ُّم ْ
َمن َي ْمشي َ
بعيدان عف التخبط كالعشكائية.

كيمػػػارس التخطػ ػػيط فػ ػػي كافػػػة منػ ػػاحي الحيػ ػػاة ،كعمػ ػػى جميػ ػػع المسػ ػػتكيات س ػ ػكاء الفػ ػػرد أك

المؤسسػات أك الػك ازرات ،أك الػدكؿ ،كعمػى كافػة التخصصػات سػكاء التربكيػة ،أك االقتصػادية ،أك
االجتماعية ،أك العسكرية ،أك السياسية ،كالتخطيط بمعناه العممي البحثي كاحد ،كينحصر االختبلؼ

في حجـ ،كنكعية األىداؼ المراد تحقيقيا (الحديدم2550 ،ـ ،ص.)37
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كتعتبر العممية التعميمية مف أىـ العمميػات التػي يجػب التخطػيط إلنجاحيػا ،سػكاء تخطػيط

اإلدارة العميػػا عمػػى مسػػتكل الػػك ازرة ،أك تخطػػيط إدارة المدرسػػة عمػػى مسػػتكل المدرسػػة ،أك تخطػػيط
المعمػػـ عمػػى مسػػتكل الصػػؼ كالمقػػرر الد ارسػػي " ،فػػالتخطيط لمػػدرس يعتبػػر مػػف الكفايػػات التعميميػػة

المرتبط ػػة ب ػػأداء المعم ػػـ قب ػػؿ الب ػػدء بتنفي ػػذ ال ػػدرس م ػػف أج ػػؿ ض ػػماف تحقي ػػؽ األى ػػداؼ المطمكب ػػة"
(الفتبلكم2555 ،ـ ،ص.)371
مستويات التخطيط:
يمكف تصنيؼ التخطيط إلى ثبلثة مستكيات ،بحسب الفترة الزمنية الدراسية ،كىي عمى النحػك

التالي:

 .3التخطيط السنوي:
يتمثؿ في خطة بعيدة المدل ،يقكـ المعمـ مف خبلليا باالطبلع عمى المنياج بكامؿ تفاصيمو،

ثـ يكزع األىداؼ كاألنشطة كاألساليب المناسبة ليا عمى مدار العاـ الدراسي ،كتشتمؿ ىذه الخطة
عمى عدة عناصر أساسية ،كىي:
أىداف المادة الدراسية :كالتي يحددىا المعمـ بتحميمو لممنياج.
الطرق واألساليب المناسبة :كالتي تتنكع بحسب طبيعة المكضكع.
وسائل وتقنيات التعميم :كتختمؼ حسب المكضكعات كاألىداؼ.
التقويم :يجب التنكيع فػي كسػائؿ التقػكيـ ،بحيػث تتناسػب مػع األىػداؼ ،كتغطػي فتػرات زمنيػة
متفرقة.
وضع جدول زمني لمتـدريس :بتكزيػع مكضػكعات المقػرر ككحداتػو الد ارسػية عمػى أشػير العػاـ
الدراسي (الفتبلكم2555 ،ـ ،ص ص.)41-42
 .8التخطيط الفصمي:
كىػػك تخطػػيط المعمػػـ عمػػى المػػدل المتكسػػط إلنجػػاز كحػػدات تعميميػػة خػػبلؿ فصػػؿ د ارسػػي

محػػدد ،كذلػػؾ بتكزيػػع محتػػكل الكحػػدات عمػػى األسػػابيع فػػي كػػؿ شػػير فػػي الفصػػؿ الد ارسػػي ،كىػػك
يتضمف نفس عناصر التخطيط السنكم (أبك شممة2557 ،ـ ،ص.)75
كيعتبػػر التخطػػيط السػػنكم أكثػػر عمكميػػة كشػػمكالن مػػف التخطػػيط الفصػػمي ،عمػػى اعتبػػار أف

التخطػػيط السػػنكم يشػػتمؿ عمػػى كػػؿ مػػا سػػيقكـ بػػو المعمػػـ خػػبلؿ عامػػو الد ارسػػي مػػف أنشػػطة داخػػؿ
الفصؿ الدراسي أك خارجو ،كتخطيطو لؤلنشطة المختمفة داخؿ المجاف المدرسية التي تشكميا إدارة
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المدرسة مطمع كؿ عاـ دراسي ،فتككف جزءان مف خطة المعمـ السنكية ،أمػا التخطػيط الفصػمي فيػك
جزء مف التخطيط السنكم ،لكنو يتميز بالمادة الدراسية الفصمية.

 .4التخطيط اليومي:
كىك تخطيط قصير المدل ،يقكـ بو المعمـ لحصة كاحدة أك عدد محدد مف الحصص
خبلؿ يكـ دراسي أك يكميف ،كيشتمؿ التخطيط اليكمي عمى عدة عناصره ،كىي:

 .3المعمكمات الركتينية :كتتمثؿ في مكضكع الدرس ،كالتاريخ ،كالصؼ ،كالشعبة ،كالحصة.
 .2األىداؼ السمككية :بحيث تككف مصاغة كفقان لخصائص اليدؼ السمككي الجيد كضمف
تصنيؼ بمكـ لممستكيات.

 .1التمييد كالمتطمبات األساسية (المتطمبات السابقة).
 .5األنشطة كالكسائؿ كاألساليب.

 .4العرض كاجراءات تنفيذ الدرس.
 .6التقكيـ بنكعيو :التككيني ،كالختامي.

 .8إغبلؽ المكقؼ التعميمي (إغبلؽ الدرس).

 .7تقديـ تغذية راجعة( .أبك الييجا2553 ،ـ ،ص.)85
كيرل الباحث أىمية في تضػميف الخطػة اليكميػة لممعمػـ تكزيعػان لخطػة الكاجبػات كاألنشػطة

البيتيػػة ،بحيػػث يػػتـ إعطػػاء الطمبػػة جػػزنء مػػف ىػػذه الكاجبػػات بصػػكرة مسػػتمرة كدائمػػة فػػي كػػؿ درس،
إضافة لذلؾ ضركرة تكثيؽ ما تـ إنجازه مف الدرس في الخطة اليكمية لممعمـ.
كفي ضكء ما سبؽ ،فإف لمتخطيط أىمية كبيرة لممعمـ ،فيك يعتبر السبلح الذم يتسػمح بػو

المعمػػـ أثنػػاء عممػػو فػػي فصػػمو ،فػػالتخطيط م ػرتبط بصػػكرة كبي ػرة بعمػػؿ المعمػػـ الميػػداني ،فػػبل غنػػى
لممعمـ عنو ميما بمغ مف الخبرة في مجاؿ التدريس.
 /8التنظيم:
يعتبػػر التنظػػيـ أحػػد العناصػػر األساسػػية لػػئلدارة الصػػفية ،إذ بدكنػػو ال يمكػػف لممعمػػـ القيػػاـ

بعممػػو بالشػػكؿ األمثػػؿ ،فيػػك الكسػػيمة التػػي تمكػػف المعمػػـ كالطمبػػة مػػف العمػػؿ معػان بكفػػاءة (أبػػك نمػرة،

2550ـ ،ص ،)18كيمث ػػؿ التنظ ػػيـ أح ػػد مي ػػاـ المعم ػػـ ف ػػي اإلدارة الص ػػفية ،عم ػػى اعتب ػػار أف أح ػػد

ميػػارات المعمػػـ التدريسػػية ىػػك تنظػػيـ البيئػػة الصػػفية كتييئػػة المنػػاخ اإليجػػابي كالم ػريح داخػػؿ غرف ػة

الصؼ (الدجنى2538 ،ـ).

56

كقػػد عػػرؼ  koontzالتنظػػيـ بأنػػو :تقسػػيـ أكجػػو النشػػاط الػػبلزـ لتحقيػػؽ الخطػػط كاألىػػداؼ

بيف الطمبة ،كتركيز كؿ نشاط لمجمكعة مناسبة تػديره ،بحيػث يضػمف المعمػـ تنسػيؽ الجيػكد بيػنيـ
(بسيسك2551 ،ـ ،ص.)350
كتعد عمميػة تنظػيـ البيئػة الفيزيقيػة مػف الميمػات األساسػية التػي يجػب عمػى المعمػـ إتقانيػا

(بقيعي2535 ،ـ ،ص ،)235كقد تركزت مسؤكلية المعمـ في تييئة الطمبة لمتعمـ مف خبلؿ تنظيـ
بيئة صفية داعمة لمتعمـ ،تحقؽ التفاعؿ بيف المتعمـ مف ناحية ،كمصػادر الػتعمـ مػف ناحيػة أخػرل

(الفخػ ػػرم2535 ،ـ ،ص ،)06كىػػػذا يحتػ ػػاج إلػ ػػى فيػ ػػـ طبيعػ ػػة الطمب ػػة كاحتياجػ ػػاتيـ بحي ػػث يمكػ ػػف
االستفادة مف جميع أجزاء غرفة الفصؿ ،بما يسيؿ حركة المعمـ كالطمبة فيؤدكف نشاطاتيـ بطريقة

تعاكني ػػة فاعم ػػة (اإلدارة العام ػػة لمت ػػدريب كاإلشػ ػراؼ الترب ػػكم2551 ،ـ ،نشػ ػرة  ،)36كاس ػػتثمار ى ػػذه
البيئة عمى النحك األمثؿ مف حيث اإلعػداد كالتنظػيـ ،يسػيؿ عمميػات الػتعمـ لػدل المتعممػيف ،لػذلؾ
عمػ ػػى المعمػ ػػـ تػ ػػكفير قػ ػػدر مػ ػػف تنظػ ػػيـ األدكات كالم ػ ػكاد التعميميػ ػػة السػ ػػتعماليا (شػ ػػاكر2535 ،ـ،

ص.)33

أسس تنظيم البيئة المادية لمفصل:
 .3أف تككف أماكف المركر كالحركة ميسرة دكف إعاقة ،كالطرؽ المؤديػة لمبػاب أك المقاعػد أك
السبكرة.

 .2أال يكػػكف ىنػػاؾ معيقػػات أمػػاـ التصػػفح البصػػرم ،بحيػػث يمكػػف رؤيػػة مػػا ينفػػذه الطمبػػة مػػف
مياـ تعميمية.

 .1كضػػع األدكات كالكسػػائؿ التػػي تسػػتخدـ باسػػتمرار فػػي أمػػاكف سػػيؿ الكصػػكؿ إلييػػا( .أبػػك
شممة2550 ،ـ ،ص.)77

كي ػػرل الباح ػػث أف التنظ ػػيـ يحت ػػاج إل ػػى ع ػػدة مي ػػارات م ػػف المعم ػػـ ،مني ػػا :مي ػػارة تييئ ػػة غرف ػػة
الفصؿ ،كتكزيع أماكف جمكس الطمبة بحسب معرفتو بطبيعػة طمبتػو كسػمككيـ كمسػتكياتيـ ،كميػارة

إدارة المقػػاء األكؿ بينػػو كبػػيف الطمبػػة ،كميػػارة ضػػبط الفصػػؿ كفػػرض اليػػدكء كالنظػػاـ داخػػؿ الفصػػؿ،
كميارة تكزيع المياـ كاألدكار عمى الطمبة ،كميارة تنظيـ استخداـ األدكات ككسائؿ التعمـ.

 /4التوجيو:
إف عمميتػػي التخطػػيط كالتنظػػيـ لكحػػدىما ال يحققػػاف لممعمػػـ األىػػداؼ ،كاألعمػػاؿ المطمكبػػة،

بالشػكؿ المرغػكب ،إال إذا تبػع ذلػؾ عمميػة تكجيػو كارشػاد مػف المعمػـ لطمبتػو ،كرفػع الػركح المعنكيػة
لدييـ ،كذلؾ مف خبلؿ اإلرشاد المستمر ليـ ،ليس فقط التباع التعميمات كالقكاعد التي تـ االتفػاؽ
عمييا ،بؿ بتبنييا أيضان ،مما يجعميـ أكثر تعاكنان معو في تعديؿ سمككيـ.
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كقد اعتبر البعض التكجيو أحد مككنات اإلدارة الصفية ،كالذم يعنػي تكجيػو نشػاط الطمبػة

نحػػك تحقي ػػؽ األى ػػداؼ بأق ػػؿ كق ػػت كجيػػد (قن ػػاديمي كق ػػاركت2534 ،ـ ،ص ،)658ف ػػالمعمـ مكج ػػو
كمرشد لطمبتو عمميان كنفسيان كاجتماعيان كسمككيان ،حيث يقع عمى عاتقػو ميمػة تػكجيييـ إلػى أفضػؿ
الطرؽ كاألساليب المؤدية لمػتعمـ ،كىػك أيضػان مقػدـ لمنصػح كاإلرشػاد لطمبتػو فيمػا يتصػؿ بسػمككيـ،
كمطابقتو لما يتعممكنو مف قيـ كآداب (ربيع كالدليمي2550 ،ـ ،ص.)41

كيعػػرؼ التكجيػػو بأنػػو :القيػػادة كاإلرشػػاد كالتحريػػؾ كالتحفيػػز ،عمػػى نحػػك يتضػػمف إصػػدار

األكامر كالتعميمات كالتكجييات مف قبؿ المعمـ ،كينفذىا الطمبة عف رغبة كقناعة ،كتركيز نشاطيـ

نحك األىداؼ المحددة (الحديدم2550 ،ـ ،ص.)27

كالتكجيػػو عمميػػة ترتكػػز عمػػى ميػػارة المعمػػـ فػػي تعزيػػز قن ػكات االتصػػاؿ مػػع الطمبػػة ،يقػػدـ

خبللو اإلرشاد كالتحفيز ،في جك مف الديمقراطية ،لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

كتمارس كظيفة التكجيو مف خبلؿ عدة عمميات :القيادة ،كالتحفيػز ،كاالتصػاؿ القػائـ عمػى

أسػػاس مػػف فيػػـ قػػدرات كميػػكؿ الطمبػػة كاسػػتيعاب الفػػركؽ بيػػنيـ (عربيػػات ،2558 ،ص ،)62فيػػتـ
تكجيو الطمبة نحك تطبيؽ القكانيف كالتعميمات بما يعكد بالنفع عمييـ كزيادة فاعميتيـ ،فالمعمـ يكجو
أنشطة الطمبة كيتأكد مف تعمميـ كقياميـ بالميػاـ المطمكبػة بالشػكؿ الصػحيح (أبػك نمػرة2550 ،ـ،

ص.)17-18
كيرل الباحث أف المعمـ يعتبر مكجيان كقائدان في فصمو ،كالمعمػـ القائػد ىػك الػذم يػؤثر فػي

طمبتػػو مػػف خػػبلؿ تحفيػػزىـ لمعمػػؿ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المطمكبػػة ،عبػػر التعػػاكف كالتكاصػػؿ

المستمر بينيما ،دكف استخداـ الترىيب أك العنؼ.
كفايات المعمم في التوجيو:

كقػػد حػػدد البػػدرم (2554ـ ،ص ص )334-335مجمكعػػة مػػف كفايػػات المعمػػـ فػػي تكجيػػو طمبتػػو،
بما يمي:
 .3القدرة عمى استيعاب سمكؾ الطمبة كامتصاص انفعاالتيـ ،كمف ثـ تعديؿ سمككيـ.

 .2التعاكف الجماعي كالفردم مع الطمبة بطريقة إقحاميـ في المشاركات كاألنشطة الصفية.
 .1تقديـ الخدمات كاإلرشاد كالنصح كاحتضاف األفكار كاآلراء الجيدة.

 .5نسػػج عبلقػػات مػػع البيئػػة الخارجيػػة (البيػػت ،المؤسسػػات الخارجيػػة) بيػػدؼ تحسػػيف سػػمكؾ
الطمبة.

 .4العمؿ عمى اكتشاؼ حاجات الطمبة كتقديـ العكف إلشباعيا.
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بينما أضاؼ (عبيدات2558 ،ـ ،ص )41في ىذا المجاؿ بعض المياـ لممعمـ ،كىي:
 3تكفير المناخ الديمقراطي في الفصؿ.

 2التعرؼ عمى قدرات الطمبة كمستكياتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ.
 1استثارة دافعية الطمبة كالمحافظة عمييا.
كيضػيؼ الباحػػث إلػػى ذلػػؾ ضػػركرة تعزيػػز المعمػػـ لمسػػمكؾ اإليجػػابي كمدحػػو أمػػاـ الطمبػػة ،كاالبتعػػاد
عػػف التػػكبيخ كالتعنيػػؼ ،مػػع م ارعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة فػػي السػػمكؾ بػػيف الطمبػػة ،باإلضػػافة إلػػى أىميػػة

اكتشاؼ مكاىب الطمبة كتكجيييا كاالرتقاء بيا.
كيػرل الباحػػث أف عمميػػة التكجيػػو البػػد ليػػا أف تكػػكف فػػي قالػػب إنسػػاني كفػػي جػػك مػػف الثقػػة

كالمػػكدة ،فبلبػػد لممعمػػـ أكالن أف ينػػاؿ ثقػػة طمبتػػو كحػػبيـ لػػو ،حتػػى يتقبمػكا تكجييػػو كنصػػحو ليػػـ ،ممػػا
يحفزىـ نحك االلتزاـ بالتعميمات كالتكجييات بصكرة طكعية.

كما أف لممعمـ الدكر األبرز في تكجيو الطمبػة ،باعتبػاره األكثػر تػأثي انر بيػـ ،كاألكثػر معرفػة

بخصػػائص شخصػػياتيـ ،كذلػػؾ لقربػػو مػػنيـ كاحتكاكػػو المباشػػر بيػػـ ،كمبلحظتػػو المسػػتمرة لسػػمككيـ

كتصرفاتيـ ،لذلؾ فيك األقدر عمى تعديؿ الجكانب السمبية مف السمكؾ.
 /3الرقابة والتقييم:

تيػػتـ عمميػػة التخطػػيط بتحديػػد األىػػداؼ المرجػػك تحقيقيػػا ،بينمػػا تركػػز عمميػػة التنظػػيـ عمػػى
تكزيع المياـ كتكفير الكسائؿ البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،أما عمميػة التكجيػو فيػتـ خبلليػا إرشػاد

الطمبة نحك السبؿ الصحيحة لؤلىداؼ ،كلكف ىػذه العمميػات الػثبلث لكحػدىا ال تكفػي ،كانمػا يجػب

عمى المعمـ أف يتأكد أف األىداؼ قد تـ بمكغيا كىذه ىي كظيفة الرقابة كالتقييـ ،فمف خبلؿ عممية
الرقابة كالتقييـ كالتي تختص بالتحقؽ مف أف األىداؼ كالخطط كالسياسات كاإلجػراءات تػـ تنفيػذىا
كما سبؽ تحديدىا.

كقد اتفقت معظـ تعريفات الباحثيف سكاء في مجاؿ اإلدارة أك مجاؿ التربية عمى مضػمكف تعريػؼ
الرقابة كالتقييـ ،كمف ىذه التعريفات:
"الرقابػػة بصػػفة عامػػة عبػػارة عػػف نشػػاط يتعمػػؽ بالتأكػػد مػػف أف مػػا ينفػػذ ىػػك مػػا تػػـ تخطيطػػو

كالتعػػرؼ عمػػى االنح ارفػػات بػػيف األداء الفعمػػي كالمخطػػط كتصػػحيح ىػػذه االنح ارفػػات (كبالتػػالي فيػػي
كظيفة ضبط كتصحيح تسعى إلى اكتشاؼ االنحرافات كتصحيحيا فػي الكقػت المناسػب)( .مدكنػة

أحمد الكردم2533 ،ـ).
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بينما عرفتػو ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ اإلماراتيػة بأنػو :عمميػة يػتـ بكاسػطتيا معرفػة مػدل جػكدة

مػػا تعممػػو الطمبػػة ممػػا درسػػكه ،كىػػي مػػف العمميػػات المسػػتمرة ،كتتضػػمف عمميػػة التصػػحيح كالتقيػػيـ
الدكرم ألعماؿ الطمبة (ك ازرة التربية كالتعميـ االماراتية2532 ،ـ ،ص.)15
كيتضح مف خبلؿ التعريفيف السػابقيف أف عمميػة الرقابػة كالتقيػيـ ىػي عمميػة رصػد كتػدقيؽ

مسػتمر يػتـ خبلليػا جمػع المعمكمػات كالبيانػات كالنتػػائج كتحمييػا عمػى نحػك مػنظـ ،مػف أجػؿ البقػػاء
عمػػى معرفػػة كاطػػبلع عمػػى مػػدل تحقػػؽ جػػكدة تعمػػـ الطمبػػة ،عمػػى نحػػك يتػػيح تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة
المطمكبة لممعمـ ،كلمطمبة عمى حود سكاء.
كينكه (الدجني2533 ،ـ) إلى ما أكرده (المرسي كآخركف2552 ،ـ) إلى أف عممية الرقابة
ال تسػػتيدؼ بالدرجػػة األكلػػى تعػػرؼ األخطػػاء ،أك االنح ارفػػات ،كانمػػا تيػػدؼ أساسػان إلػػى التأكػػد مػػف
صحة التخطيط كالتنفيذ (الدجني2533 ،ـ ،ص.)85

خطوات الرقابة:
إف خطػكات الرقابػػة ال تختمػػؼ بػاختبلؼ الشػػيء الػػذم تراقبػو فيػػي نفسػػيا فػي كػػؿ الحػػاالت

كتتمثؿ ىذه الخطكات فيما يمي:

أ -تحديد المعايير الرقابية :كىي المقاييس المكضكعية كالمستخدمة لقياس النتائج الفعمية ،بشػكؿ
يجعؿ مف الممكف استخداميا لقياس التحقيؽ الفعمي مف األداء.
ب -قيــــــاس األداء :أم قي ػ ػػاس األداء الفعم ػ ػػي كمقارنت ػ ػػو بالمع ػ ػػايير الس ػ ػػابقة الت ػ ػػي ت ػ ػػـ كض ػ ػػعيا.
ت -تصــحيا االنحرافــات :فػػي ىػػذه الخطػػكة تصػػحح االنح ارفػػات كتطبػػؽ اإلج ػراءات التصػػحيحية.
(مدكنة أحمد الكردم2533 ،ـ).
كمف خػبلؿ عمميتػي الرقابػة كالتقيػيـ يمكػف الكصػكؿ إلػى مرحمػة ميمػة مػع إحػداث التعػديؿ

المناسػػب ،مػػف خػػبلؿ اتخػػاذ اإلج ػراءات التصػػحيحية التػػي تمثػػؿ الحمقػػة األخي ػرة فػػي دكرة الرقابػػة،
كالتي يتـ فييا تعديؿ االنحرافات ،كاحداث التعديبلت البلزمة (الدجني2533 ،ـ ،ص.)84
كيػػرل الباحػػث مػػف خػػبلؿ م ػا سػػبؽ ،أف عمميػػة الرقابػػة كالتقيػػيـ ىػػي عمميػػة إداريػػة عبلجيػػة

بالدرجة األكلى ،كتيدؼ أساسان لمكقكؼ عمى نقاط القكة لدل الطمبة لتعزيزىػا ،كالكقػكؼ عمػى نقػاط
ضعفيـ كمعالجتيا ،لذلؾ يجب أف تكصؼ عممية الرقابة كالتقيػيـ بالمسػتمرة؛ لمتابعتيػا لمطمبػة مػف

البداية كحتى النياية ،سكاء عمى مستكل الحصة ،أك مستكل العاـ الدراسي.
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ثانياً /األداء الميني:
سيتـ التطرؽ إلى عناصره الثبلثة كىي :ميارة التدريس ،كالكسائؿ التعميمية ،كالتقكيـ.
 /9ميارة التدريس:
يمثػػؿ التػػدريس حجػػر الزاكيػػة فػػي عمميتػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ ،فمػػف خبللػػو يػػتـ نقػػؿ المعرفػػة
كالميػػارات كالخب ػرات التعميميػػة المطمكبػػة إلػػى الطمبػػة ،كعميػػو ف ػإف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة كتحقيػػؽ

أىدافيا ،يعتمد بشكؿ كبير عمى ميارة المعمـ في التدريس.

كيعرؼ التدريس بأنو ":جميع األنشطة التػي يقػكـ بيػا المعمػـ لتعزيػز تعمػـ الطمبػة ،بمػا فػي
ذل ػػؾ نق ػػؿ المعمكم ػػات كتط ػػكير في ػػـ الطمب ػػة كمي ػػاراتيـ كمػ ػكاقفيـ كس ػػمككيـ" (ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ

االماراتية2536 ،ـ ،ص.)327

كيعرؼ الباحث التدريس بأنو" :نشاط ىػادؼ يػتـ اإلعػداد كالتخطػيط لػو مسػبقان ،يػتـ خبللػو

التفاعػػؿ بػػيف المعمػػـ كالطالػػب بيػػدؼ الكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ المخطػػط ليػػا فػػي بيئػػة كجػػك تعميمػػي
مناسب ،خاضعان لعممية تقكيـ شاممة"
كتعتبػػر ميػػارة التػػدريس ضػػركرية لممعمػػـ الكف ػؤ؛ إذ ال يسػػتطيع مػػف ال يمتمػػؾ الميػػارة ،أف

يعمػػـ اآلخػريف الميػػارات ،فمػػف ال يػػتقف الشػػيء ال يسػػتطيع تحقيػػؽ أىدافػػو ،أك تنفيػػذ متطمباتػػو (أبػػك
شقير كحمس ،د.ت ،ص.)34
كتعرؼ ميارة التدريس بأنيػا" :القػدرة عمػى اسػتخداـ األسػاليب التعميميػة فػي الصػؼ بشػكؿ

يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ عامة كانت أك خاصة" (ربيع كالدليمي2550 ،ـ ،ص.)357

بينم ػػا اعتب ػػرت (الف ػػتبلكم2551 ،ـ ،ص )38أف مي ػػارة الت ػػدريس عممي ػػة اتصػ ػاؿ فعرفتي ػػا
بأنيػػا" :عمميػػة تفاعميػػة أك اتصػػالية مػػا بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ ،يحػػاكؿ فييػػا المعمػػـ إكسػػاب المتعممػػيف

المعػػارؼ كالميػػارات كاالتجاىػػات كالخبػرات التعميميػػة المطمكبػػة ،مسػػتعينان بأسػػاليب كط ارئػػؽ مختمفػػة
تعينو عمى إيصاؿ الرسالة".

كفػػي ضػػكء التعريػػؼ السػػابؽ باعتبػػار عمميػػة التػػدريس عمميػػة اتصػػاؿ ،فإنػػو يمكػػف تحديػػد

عناصػػر ىػػذا االتصػػاؿ بمػػا يمػػي ":المرسػػؿ (المعمػػـ) ،المسػػتقبؿ (الطالػػب) ،الرسػػالة :كىػػي المحتػػكل

التعميمػ ػػي ،كسػ ػػيمة االتصػ ػػاؿ :كقػ ػػد تكػ ػػكف سػ ػػمعية أك بص ػ ػرية أك االثنػ ػػيف مع ػ ػان " (شػ ػػبر كآخػ ػػركف،

2535ـ ،ص ص.)38-36
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كيعتبر الباحث أف ميارة التدريس تستند إلى ثبلثة مككنات في المعمـ كىي :المكىبة التي

تكلػػد معػػو كيتميػػز بيػػا عػػف الكثي ػريف ،كعمػػـ لػػو أصػػكلو كيتعممػػو المعمػػـ مػػف خػػبلؿ كميػػات التربيػػة
كمعاىد التأىيؿ ،كفف يتـ صقمو كتنميتو مف خبلؿ الخبرات كالتجارب التي يعايشيا المعمـ.
مبادئ وأسس التدريس الفعال:
يؤكد العديد مف الباحثيف عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس حتى يككف التدريس فعاالن ،كمنيا ما

يمي:

 اإلعداد العممي كالميني الجيد لممعمـ ،كاإللماـ بالكفايات كالميارات البلزمة.
 التنكع في استخداـ الطرائؽ كاألساليب التدريسية.

 إلماـ المعمـ بأسس االستخداـ الناجح لكسائؿ تقنيات التعمـ.

 مكاكبة المعمـ لمتطكرات الحديثة في العمكـ التربكية كاعادة تقييمو لطرائقو كأساليبو.
 استعداد المعمـ لمتنمية المينية مف خبلؿ االلتحاؽ بالدكرات التدريبية خبلؿ الخدمة.
 قدرة المعمـ عمى إثارة اىتماـ المتعمميف كاثارة تساؤالتيـ كتشجيع التفكير لدييـ.

 االيمػػاف بػػأف التػػدريس لػػيس لػػو نمطيػػة كاح ػػدة ثابتػػة يمكػػف اتباعيػػا فػػي كػػؿ المباح ػػث أك
المكضكعات( .الفتبلكم2551 ،ـ ،ص)25

 ييفعؿ دكر الطالب في التعمـ فبل يككف متم و
ؽ فقط بؿ مشاركان كباحثان عف المعمكمة.
 يحكؿ العممية التعميمية إلى شراكة بيف المعمـ كالمتعمـ.
 يجب أف يككف الجك التدريسي إنسانيان كاجتماعيان مريحان.

 أف يشجع المعمـ الطمبػة كيبػث فػييـ الثقػة بػالنفس كيشػعرىـ باالرتيػاح( .العفػكف2532 ،ـ،
ص ص.)11-20

كيؤكػػد الباحػػث عمػػى جميػػع مػػا كرد ذك ػره ،كمػػا كيؤكػػد عمػػى ضػػركرة تػػكفير المنػػاخ اإلنسػػاني
كاإليجػػابي فػػي البيئػػة الصػػفية التعميميػػة ،بمػػا ال يتعػػارض مػػع انضػػباط الطمبػػة الصػػفي ،كالت ػزاميـ
بقكاعػػد النظػػاـ فػػي الفصػػؿ ،إضػػافة لػػذلؾ ضػػركرة التقػػكيـ الػػذاتي المسػػتمر لممعمػػـ لعمميػػة تدريسػػو

كاإلفادة مف النتائج كاستخبلص العبر لتطكير األداء كالميارة التدريسية.
 /8الوسائل التعميمية:

تعتبػػر الكسػػائؿ التعميميػػة أحػػد أىػػـ الكسػػائؿ كاألسػػاليب المسػػاعدة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ
لتحقيؽ أىداؼ المنياج ،فيي لـ تعد أدكات إضافية لمعممية التعميميػة ،بػؿ يمكػف اعتبارىػا جػزءان ال

يتج أز مف المنياج الدراسي ،خاصة في ظؿ التطكر العممي كالتكنكلكجي المستمر.
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كقد انعكس ىذا التطكر عمى تعريؼ الكسائؿ التعميمية كتطكر مفيكميا بش و
ػكؿ عػاـ يمكػف

تعريفيا بأنيا :األدكات كالمكاد كاألجيزة كالمكاقع التي يكظفيا المعمـ داخؿ المدرسة أك خارجيا في
إطػػار لتفعيػػؿ دكر المػػتعمـ ،كتحكيػػؿ المجػػرد مػػف المعمكمػػات إلػػى محسػػكس ،كتػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ
األىداؼ التعميمية (عسقكؿ2556 ،ـ ،ص.)6

في حيف عرفيا (زقكت2554 ،ـ ،ص )355بأنيا :األدكات التػي يسػتخدميا المعمػـ كيتفاعػؿ معيػا
المتعمـ كفؽ شركط تربكية داخؿ المدرسة كالتي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ تربكية معينة.
كالحػػظ الباحػػث مػػف خػػبلؿ اطبلعػػو عمػػى تعريفػػات البػػاحثيف ،أف تركيػػز معظػػـ تعريفػػات

الكسػائؿ التعميميػة كػاف عمػى المػتعمـ ،بصػفتو محػكر العمميػة التعميميػة ،إضػافة إلػى إشػارتيا لممػكاد
كاألجي ػزة كاألدكات التػػي تس ػػتخدـ فػػي العمميػػة التعميمي ػػة ،كأف اسػػتفادة كبي ػرة ق ػػد حػػدثت فػػي البيئ ػػة

التعميمية ،نتيجة لمتطكرات التكنكلكجية كالبرمجية التي شيدىا عصرنا الحالي.

فقد أدل ظيكر إمكانات إحداث تزاكج بيف الفيػديك كالحاسػكب إلػى حػدكث طفػرة ىائمػة فػي

مجاؿ تصميـ كانتاج برمجيات الكسائط المتعددة كعرضيا مف خػبلؿ الحاسػكب ،كىػك األمػر الػذم
يمكف في ضكئو القكؿ بأف ىناؾ ثكرة حقيقية في ىذا المجاؿ مثػؿ الثػكرة التػي حػدثت عنػد اختػراع

الطباعة كالتي ساىمت في حدكث الثكرة الصناعية (الفار2552 ،ـ ،ص.)220

كتعتبػر الكسػػائط المتعػػددة إحػػدل التقنيػػات الجديػػدة فػي مجػػاؿ التػػدريس كالتػػي تتػػيح لممػػتعمـ
التفاعؿ مع مدخبلت العممية التعميمية باستخداـ الحاسكب ،كتككف ىذه المعمكمات مرئية كمرتبطة
بالصكت ،كيسػيؿ التعامػؿ معيػا ،مػع إمكانيػة تكرارىػا كالتعامػؿ معيػا عػف بعػد (شػاىيف2557 ،ـ،

ص.)33

كيمكف القػكؿ أف األسػاليب كالكسػائؿ التعميميػة قػد تػأثرت تػأث انر كبيػ انر بػالتطكر التكنكلػكجي،

فاستيثمرت التكنكلكجيا الحديثة في تفعيؿ كتعزيز دكر الكسائؿ التعميمية ،مما ساىـ في تطكير ىذا
الدكر ،كجعميا أكثر قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية.
معايير استخدام الوسائل التعميمية:
ىن ػػاؾ مع ػػايير يج ػػب مراعاتي ػػا عن ػػد اختي ػػار أك اس ػػتخداـ الكس ػػيمة التعميمي ػػة ،ك ػػي ت ػػؤدم الكظيف ػػة

المناطة بيا كتحقؽ أىدافيا ،كمف ىذه المعايير ما يمي( :الحيمة2555 ،ـ ،ص ص)355-316
 .3تعبيرىا عف الرسالة المراد نقميا ،كصمة محتكاىا بالمكضكع.

 .2ارتباطيا باليدؼ ،أك باألىداؼ المراد تحقيقيا مف خبلؿ استخداـ الكسيمة.

 .1مبلءمتيا ألعمار الطمبة ،كخصائصيـ ،مف حيث قدراتيـ العقمية ،كخبراتيـ ،كمياراتيـ
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السابقة ،كظركفيـ البيئية.

 .5تحمؿ معمكمات صحيحة كدقيقة كحديثة.
 .4أف تككف الكسيمة التعميمية بسيطة ،ككاضحة ،كسيمة االستخداـ.
 .6تجذب انتباه الطمبة كتثير اىتماميـ.

 .8تتناسب قيمة الكسيمة التعميمية مع الجيد ،كالماؿ الذم يصرؼ لمحصكؿ عمييا.
 .7أف تضيؼ الكسيمة التعميمية شيئان جديدان إلى ما كرد في الكتاب المدرسي.
 .0فنية الكسيمة التعميمية كجماليا.

 .35آمنة االستخداـ (السبلمة كاألماف).

كيػػؤثر إيمػػاف كقناعػػة المعمػػـ إيجابي ػان ،بػػدكر كأىميػػة الكسػػائؿ التعميميػػة كأثرىػػا اإليجػػابي عمػػى

الطمبة كالعممية التعميمية برمتيا ،فإذا لـ يكف المعمـ مقتنعان بيذا الدكر كأىميتو ،فسنجده عازفان عف

استخداميا ،كىنا يبرز دكر إدارة المدرسة كالمشرؼ التربكم ،بتشجيع المعمميف عمى إنتاج الكسائؿ

التعميميػػة كتفعيميػػا فػػي دركسػػيـ ،إضػػافة إلػػى ضػػركرة التعػػاكف بػػيف المعممػػيف كالمش ػرفيف بتحكيػػؿ
مكاضيع المنيج إلى شرائح كسائط متعددة ،تيسر عمى المعمميف استخداميا.
أىمية استخدم الوسائل التعميمية:
يؤكد الباحثكف التربكيكف عمى أىمية استخداـ الكسائؿ التعميمية ،كتبرز ىذه األىمية فيما يمي:
 .3تكفر الجيد كتختصر كقت المعمـ كالمتعمـ.
 .2تتغمب عمى العيكب المفظية.

 .1تساعد في نقؿ المعرفة ،كتكضيح الجكانب المبيمة فييا ،كتثبيت ما تـ إدراكو.
 .5تثير انتباه كاىتماـ الطمبة ،كتنمى لدييـ دقة المبلحظة.

 .4تثبت المعمكمات ،كتزيد مف حفظ الطالب ،كتضاعؼ استيعابو.
 .6تسيؿ عممية التعمـ عمى المعمـ كالتعمـ عمى الطالب.

 .8تبرز الفركؽ الفردية بيف الطمبة في المجاالت المغكية ،كبخاصة التعبير الشفكم.
 .7تتيح لمطمبة فرصان متعددة مف المتعة ،كتحقيؽ الذات.

 .0تساعد عمى إبقاء الخبرات التعميمية حية ألطكؿ فترة ممكنة لدل الطمبة.

 .35تسػػاعد الطمبػػة عمػػى التػػزكد بالمعمكمػػات العمميػػة ،كبألفػػاظ العصػػر الحػػديث الدالػػة عمييػػا.
(الشيؾ2534 ،ـ ،ص)37

 .33تربط الحياة داخؿ المدرسة بالحياة خارجيا.

 .32تس ػػاىـ ف ػػي تعزي ػػز بع ػػض الق ػػيـ مث ػػؿ :االحتػ ػراـ كالتع ػػاكف كتحم ػػؿ المس ػػؤكلية (عس ػػقكؿ،
2551ـ ،ص.)22

45

كيرل الباحث أف استخداـ الكسائؿ التعميمية ال يقتصر عمى مرحمة تعميمية دكف أخرل بػؿ

إني ػػا تخ ػػدـ العممي ػػة التعميمي ػػة ف ػػي جمي ػػع مراحمي ػػا دكف اس ػػتثناء في ػػي تق ػػكـ ب ػػدكر فع ػػاؿ ف ػػي تق ػػديـ
الخبرات التعميمية ،فتقدميا بطريقة شيقة كمحببة لمطمبة ،تجذب انتباىيـ كتشد أذىانيـ ،مف خبلؿ
استثارتيا لحكاسيـ ،مما يرسخ المعمكمات كاألفكار لدييـ.

 /4التقويم:
تعتبر عممية التقكيـ مف أىـ العمميات الرئيسػة فػي العمميػة التربكيػة التعميميػة ،فمػف خبللػو

يستطيع المعمـ التعرؼ عمى مدل فعالية األساليب كالطرؽ المستخدمة ،كمدل التحقػؽ مػف تحقيػؽ
األىداؼ ،مما يمكنو مف االرتقاء بالطمبة كمساعدتيـ في تحقيؽ النمك الشامؿ كالمتػكازف فػي كافػة

جكانب شخصياتيـ.

كقػػد تنػػاكؿ البػػاحثكف عمميػػة التقػػكيـ مػػف زكايػػا متعػػددة فػػي تعريفػػاتيـ لػػو ،ففػػي حػػيف عرفػػو
(الككيؿ كالمفتي2554 ،ـ) :العممية التي يقكـ بيا المعمـ لمعرفة مدل النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ
األى ػػداؼ الت ػػي يتض ػػمنيا الم ػػنيج كك ػػذلؾ نق ػػاط الق ػػكة كالض ػػعؼ ،حت ػػى يمك ػػف الكص ػػكؿ لؤلى ػػداؼ

المنشكدة (الككيؿ كالمفتػي2554 ،ـ ،ص ،)343بينمػا عرفػو (العجمػي2557 ،ـ ،ص )334بأنػو:
عممية تشخيصية عبلجية ترمي إلى تحديد مدل التقدـ الذم أحرزه الطالب في الكصكؿ لؤلىػداؼ
التعميمية ،بغية مساعدتو عمى النمك ،كبمكغ ىذه األىداؼ في ضكء نتائج عممية التقكيـ.

كيتضػػح مػػف خػػبلؿ تعريف ػػات عمميػػة التقػػكيـ أني ػػا تمثػػؿ ركن ػان أساس ػػيان مػػف أركػػاف العممي ػػة

التعميميػػة ،كالتػػي ينبغػػي لممعمػػـ أف ييػػتـ بيػػا فػػي أدائػػو؛ فيػػي تعتبػػر كسػػيمتو التػػي يمجػػأ إلييػػا لمحكػػـ
عمى ىذا األداء ،ثـ االنطبلؽ نحك التطكر كالتجديد كالتحسيف.

شروط تنفيذ التقويم:
لنجاح عممية التقكيـ ،البد مف تكافر بعض الشركط التالية:
 تخطيط إجراءات التقكيـ مسبقان.
 تحديد أغراض احتياجات التقكيـ لضماف الحصكؿ عمى تقكيـ فعاؿ.
 استعماؿ أنكاع كأنماط متعددة مف أدكات التقكيـ.
 تحديد جدكؿ زمني لمتقكيـ (ايزابيؿ2553،ـ ،ص.)210
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خصائص وسمات التقويم:
يجم ػ ػػع الكثي ػ ػػر م ػ ػػف الب ػ ػػاحثيف عم ػ ػػى ض ػ ػػركرة أف يتص ػ ػػؼ التق ػ ػػكيـ الن ػ ػػاجح بمجمكع ػ ػػة م ػ ػػف

الخص ػػائص كالس ػػمات الت ػػي يج ػػب تكافرى ػػا ف ػػي أم تق ػػكيـ ن ػػاجح ،كم ػػف ى ػػذه الخص ػػائص( :ممح ػػـ،

2554ـ ،ص ص )55-10ك(سبلمة2557 ،ـ ،ص ص:)258-254

 االستمرارية :فعممية تقكيـ التعميـ كالتعمـ ال تنتيي عنػد مرحمػة أك حػد معػيف ،فػالتقكيـ فػي
نياية مرحمة محددة ،ىك تقكيـ لبداية مرحمة جديدة.

 التعاونيـــة :في ػػك يعتم ػػد عم ػػى مش ػػاركة جمي ػػع األطػ ػراؼ ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة :الطال ػػب،
كالمعمـ ،كادارة المدرسة ،كالمشرؼ التربكم ،كأكلياء األمكر.

 الشـــــمولية :فيج ػ ػػب أف تش ػ ػػمؿ جمي ػ ػػع جكان ػ ػػب النم ػ ػػك :المعرف ػ ػػي ،كالجس ػ ػػمي ،كالعقم ػ ػػي،
كاالجتماعي.

كأضاؼ (عفانة كنشكاف2536 ،ـ ،ص ص )55-51ك(الككيؿ كالمفتي2531 ،ـ ،ص )342إلػى

ما سبؽ ،سمات أخرل كىي:

 ارتباط التقويم باألىداف :كذلؾ لمعرفة مدل تحقؽ ىذه األىداؼ.

 التنــــوع :كيقصػ ػػد بػ ػػو تنػ ػػكع أدكات ككسػ ػػائؿ التقػ ػػكيـ ،كاسػ ػػتخداـ أكبػ ػػر عػ ػػدد مػ ػػف الكسػ ػػائؿ
التقكيمية.

 اقتصادي :يجب أف يككف اقتصاديان في الكقت ،كالجيد ،كالماؿ.

 عممـــي :أف ييبن ػػى عمػػى أسػػس كأس ػػمكب عممػػي تت ػػكفر فيػػو المكض ػػكعية كالصػػدؽ كالثب ػػات
كالتمييز بيف مستكيات الطمبة.

أنواع التقويم:

صنؼ الباحثاف (عفانة كنشكاف2536 ،ـ؛ ممحـ )2554 ،التقػكيـ حسػب المرحمػة الزمنيػة كفقػان لمػا

يمي:

التقـــويم القبمـــي (التشخيصـــي) :كييػػدؼ لتحديػػد األداء المبػػدئي لمطمبػػة فػػي بدايػػة الػػدرس ،كذلػػؾ
لمكشؼ عف مياراتيـ الضركرية لمدرس كالكقكؼ كالبناء عمييا.
التقويم المرحمي (التكويني) :كتتضمف مراقبة تقػدـ تعمػـ الطمبػة أثنػاء الػدرس ،كيسػتفاد مػف نتائجػو
فػػي العػػبلج المبكػػر ،حيػػث تقػػدـ التغذيػػة الراجعػػة الفكريػػة لمطمبػػة خػػبلؿ الػػدرس (ككافحػػة2535 ،ـ،
ص.)17
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التقــويم الختــامي (النيــائي) :لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل التقػػدـ الػػذم تحقػػؽ كفق ػان ألىػػداؼ الػػدرس بشػػكؿ
عاـ ،كينفذ عقب االنتياء مف الدرس (العاجز كالبنا2535 ،ـ ،ص.)151

كي ػػرل الباح ػػث أف االس ػػتخداـ األمث ػػؿ ألس ػػاليب التق ػػكيـ م ػػف ش ػػأنو أف ي ػػؤدم إل ػػى تحس ػػيف

المردكد التربكم كالعممي عمى العممية التعميمية خصكصان عمى كؿ مػف المعمػـ كزيػادة نمػكه المينػي
ككفاءة أدائو ،كالطالب كزيادة تحصيمو الدراسي كتنمية مياراتو.

 8.4المحور الثالث :تجارب بعض الدول في تطبيق معايير الجودة واالعتماد المدرسي:
يعرض ىذا المحكر لجيكد تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في البمداف األخرل،

لبلسػػتفادة مػػف تجػػاربيـ كخبػراتيـ ،فػػي كاقػػع مدارسػػنا الفمسػػطينية ،حيػػث يسػػتعرض الباحػػث تجػػارب
بعض الدكؿ األجنبية كالعربية ،فيما يمي:
 /9تجربة الواليات المتحدة األمريكية:
تسعى المدارس كالجامعات في الكاليات المتحدة األمريكية طكعان لمحصػكؿ عمػى االعتمػاد

المؤسس ػػي م ػػف الييئ ػػات غي ػػر الحككمي ػػة ،حي ػػث يم ػػنح االعتم ػػاد ع ػػف طري ػػؽ الجمعي ػػات اإلقميمي ػػة

كالكطني ػ ػػة لمم ػ ػػدارس ،كتيقػ ػ ػيوـ ىيئ ػ ػػة االعتم ػ ػػاد المؤسس ػ ػػة التعميمي ػ ػػة م ػ ػػف حي ػ ػػث :الرس ػ ػػالة ،كاإلدارة،
كاالسػػتقرار المػػالي ،كخػػدمات الطمبػػة ،كالمػكارد المؤسسػػية ،كتعمػػيـ الطمبػػة (عبػػد المعطػػي2557 ،ـ،

ص.)71

كتعتبر عممية الدخكؿ في االعتماد التربكم عمميػة طكعيػة ،كتػتـ عمميػة التقيػيـ مػف خػبلؿ

الييئ ػػات غي ػػر الحككمي ػػة كغي ػػر الربحي ػػة ،كالت ػػي يج ػػب أف تت ػػكفر فيي ػػا ش ػػركط تح ػػددىا الس ػػمطات
التربكيػة سػكاء عمػى مسػتكل الفيدراليػػة أك الكاليػة ،كقػد ت ازيػد أعػػداد ىػذه الييئػات العقػديف األخيػريف،

لذلؾ فقد تـ تقسيـ الببلد إلى ستة أقاليـ تختص بكؿ إقميـ مجمكعة مف الييئات كالتي يطمؽ عمييا
الييئػػات اإلقميميػػة فم ػػثبل فػػي الش ػػماؿ ( ،)NCACSكفػػي الجن ػػكب )( )SACSمجيػػد كالزي ػػادات،
2557ـ ،ص.)206

كنتيجػػة لظيػػكر االعتمػػاد فػػي الكاليػػات المتحػػدة منػػذ البدايػػة فػػيمكف مبلحظػػة ث ػراء التجرب ػة

األمريكي ػػة ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ ،كلق ػػد ت ازي ػػدت حرك ػػة المع ػػايير ف ػػي الكالي ػػات المتح ػػدة م ػػع بداي ػػة عق ػػد

فعرؼ عقد التسعينات "بعقد المعايير" كتطػكير
التسعينات ،كانتشرت منيا إلى كؿ الدكؿ المتقدمة ،ي
نظـ التقكيـ القائـ عمى المعايير (عاشكر2533 ،ـ ،ص.)346
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 /8تجربة المممكة المتحدة:
مػع بدايػة تسػػعينات القػرف الماضػي ،انتقػػؿ مفيػكـ إدارة الجػكدة الشػػاممة إلػى التعمػيـ ،حيػػث

قامػت لجنػة نػكاب رؤسػاء الجامعػات كمػػديرك المػدارس بإنشػاء كحػدة الفحػص األكػاديمي (الخطيػػب

كالخطيػػب2556 ،ـ ،ص ،)87كتػػـ انشػػاء مكتػػب خػػاص بالمعػػايير التربكيػػة يعػػرؼ ب (أكفسػػتيد)
( (Office For Standards Education) (OFSTEDكىػػك جيػػاز يتبػػع البرلمػػاف مباشػرة،
كيرأسو مسؤكؿ رفيع المستكل يسمى مفتش جبللة الممكة لممدارس كالجامعات ،يقكـ بالتفتيش عمى

عينة مختارة مف المدارس (مجيد كالزيادات2557 ،ـ ،ص ص.)02-03
كيجب أف تتـ عممية التفتيش عمى جميع المدارس مرة كاحدة عمى األقؿ في غضكف ست

سنكات ،كيتناسب عدد الزيارات التفتيشػية مػع الحاجػة إلييػا ،كيػتـ بعػد الزيػارة كتابػة تقريػر يتضػمف
جميع جكانب العممية التعميمية ،كمف أىميا:
 .3جكدة التعميـ الذم تقدمو المدرسة.

 .2مدل جكدة القيادة كاإلدارة كتكظيؼ المكارد المتاحة.
 .1عمميات التعميـ كالتعمـ.

 .5إنجاز المحتكل التعميمي( .البيبلكم2556 ،ـ ،ص ص)224-225
كاستحدثت المممكة المتحدة تغييػرات فػي نظػاـ التفتػيش أكفسػتيد ( ،(OFSTEDكتػـ التركيػز عمػى

طػػرؽ التػػدريس بػػدالن مػػف االعتمػػاد عمػػى التفتػػيش القػػكمي مػػف مفتشػػي الممكػػة ،كتقػػكـ (األكفسػػتيد)
بتق ػػديـ خبراتي ػػا ف ػػي التط ػػكير كالتحس ػػيف لممدرس ػػة كصػ ػكالن لمس ػػتكيات لمع ػػايير الج ػػكدة (ال ػػدخيني،

2535ـ).

 /4تجربة جميورية مصر العربية:
بدأت جميكرية مصر العربية في تطكير التعميـ بالمدارس عاـ (2552ـ) تحت شعار "

الجكدة لمجميع" ،حيث يشكمت فرؽ لمعمؿ ككضع األسس لبناء معايير االعتماد ،التي أخذت
بالحسباف ثقافة كخصكصية البمد مع االستنارة بالنماذج العالمية ،كاستناد العمؿ لمظركؼ الخاصة

التاريخية كاالجتماعية لممجتمع المصرم (عزازم2535 ،ـ).

كترل عاشكر (2533ـ ،ص )340أف المعايير القكمية لمتعميـ في خمسة مجاالت رئيسة،
كىي:

 .2المدرسة الفاعمة.

 .3مجاؿ التعميـ كالتعمـ.

 .5اإلدارة المتميزة.

 .1مجاؿ المشاركة االجتماعية.
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 .4المنيج كنكاتج التعميـ.
كفي عاـ (2556ـ) أنشئت الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ ،بقرار رئاسي ينص عمى
استقبلليتيا ،كأف ترأسيا شخصية اعتبارية ،كفي عاـ (2558ـ) صدر القانكف الخاص بتحديد

عمؿ الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد ،بكضع المعايير القكمية التي تكاكب المعايير

القياسية العالمية (الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد2537 ،ـ).
 /3تجربة اإلمارات العربية المتحدة:
أنشأت ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي اإلماراتيػة ىيئػة االعتمػاد األكػاديمي فػي عػاـ (2553ـ)

(عبػػد المعطػػي2557 ،ـ ،ص ،)06كقػػد حػػددت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ اإلماراتيػػة مػػدة دكرة التقيػػيـ
لممػدارس فتػرة ثػبلث سػنكات ،كبينمػا كػاف دخػكؿ المػدارس نظػاـ االعتمػاد المدرسػي لمحصػكؿ عمػى

االعتم ػػاد م ػػف ال ػػك ازرة ،اختياري ػػا حت ػػى ع ػػاـ (2533ـ) ،فق ػػد فرض ػػت ال ػػك ازرة الزامي ػػة دخ ػػكؿ نظ ػػاـ
االعتمػػاد عمػػى جميػػع المػػدارس الحككميػػة كالخاصػػة فػػي اإلمػػارات فػػي عػػاـ (2532ـ) (السػػباعي،

2533ـ).

كقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ اإلماراتية معايير األداء المدرسي لمجكدة في العممية التعميميػة فػي

عدة مجاالت كىي:

 .3جكدة إنجازات الطمبة.

 .2جكدة التطكر الشخصي كاالجتماعي كميارات االبتكار لدل الطمبة.
 .1جكدة عمميات التعميـ.

 .5جكدة المنياج التعميمي.

 .4جكدة حماية الطمبة كرعايتيـ كتقديـ اإلرشاد كالدعـ ليـ.
 .6جكدة قيادة المدرسة كادارتيا( .ك ازرة التربية كالتعميـ االماراتية2536 ،ـ ،ص.)37
مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يتضػػح أف معظػػـ التجػػارب لمػػدكؿ األجنبيػػة كالعربيػػة قػػد بػػدأت فػػي نيايػػات

القرف الماضي كبػدايات القػرف الحػالي ،كىػي تجػارب حديثػة نسػبيان ،كقػد ركػزت ىػذه التجػارب عمػى
مجمكعػة مػف المعػػايير المتشػابية باعتبػػار أف محػاكر العمميػة التعميميػػة كاحػدة ،كقػػد أسػيمت جيػػكد

تطػكير معػػايير االعتمػػاد كالجػػكدة التػػي تقػػدـ كازدىػػار التعمػػيـ فػػي المػػدارس سػكاء فػػي المػػدخبلت أك

العمميات أك المخرجات.
 /3تجربة فمسطين:

يعتبػػر تطبيػػؽ معػػايير الجػػكدة كاالعتمػػاد المدرسػػي تجربػػة جديػػدة فػػي فمسػػطيف ،فقػػد تػػـ البػػدء

بتطبيقيا عاـ 2536ـ عمى  %36مف مدارس محافظات غزة التابعة لك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي
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الفمسػػطينية ،كألزمػػت الػػك ازرة بػػاقي المػػدارس لمػػدخكؿ فػػي نظػػاـ الجػػكدة كاالعتمػػاد المدرسػػي خػػبلؿ

العػػاميف 2538ـ2537 ،ـ ،بينمػػا شػػرعت الػػك ازرة فػػي تطبيػػؽ النظػػاـ عمػػى المػػدارس الخاصػػة مػػع
مطمع العاـ الدراسي 2530-2537ـ.
تشػػرؼ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية بصػػكرة مباشػرة عمػػى متابعػػة تطبيػػؽ المػػدارس لمعػػايير

الجكدة كاالعتماد المدرسي مف خبلؿ كحدة الجكدة كاالعتماد المدرسي ،كالتي حددت مجمكعة مف
المعػػايير التػػي تعتبػػر أسػػاس عمميػػة االعتمػػاد كيػػتـ تػػدريب اإلدارات المدرسػػة كفػػرؽ التطػػكير فػػي

المدارس عمى تطبيؽ ىذه المعايير ،ثـ يتاح لممدارس التقدـ بطمب لبلعتماد لك ازرة التربية كالتعميـ،

كالتػػي تقػػكـ بزيػػارة المدرسػػة كتقييميػػا ،كبعػػد التأكػػد مػػف أنيػػا مسػتكفية لمعػػايير االعتمػػاد تقػػكـ الػػك ازرة
بمنحيا االعتماد لمدة ثبلث سنكات (ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية2536 ،ـ ،ب).
تخض ػػع المدرس ػػة بع ػػد منحي ػػا االعتم ػػاد لمراجع ػػات م ػػف فري ػػؽ كح ػػدة الج ػػكدة ف ػػي ك ازرة التربي ػػة

كالتعمػػيـ لمتأكػػد مػػف أف المدرسػػة التػزاؿ تحػػافظ عمػػى مسػػتكاىا ،كتػكافر معػػايير االعتمػػاد فييػػا ،كفػػي
ح ػػاؿ كج ػػكد خم ػػؿ تعط ػػى المدرس ػػة فرص ػػة لفتػ ػرة زمني ػػة مح ػػددة إلص ػػبلح الخم ػػؿ ،أك تق ػػكـ بتعمي ػػؽ
االعتمػػاد اذا كانػػت المدرسػػة غيػػر قػػادرة عمػػى االسػػتمرار فػػي تطبيػػؽ معػػايير االعتمػػاد (نش ػرة ك ازرة

التربية كالتعميـ2536 ،ـ ،ص.)6
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 4الفصل الثالث
الدراسات السابقة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
اسػػتعرض الباحػػث مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة ذات العبلقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة الحاليػػة،

كالتي تمكف مف االطبلع عمييا ،كاالستفادة منيا بعد تحميميا مف خبلؿ تكضػيح األىػداؼ ،كمػنيج
الدراسة ،كأدكاتيا كمجتمعيا كاجراءاتيا كنتائجيا.
وقد قام الباحث بتقسيم ىذه الدراسات إلى محورين:
المحكر األكؿ الد ارسػات التػي تناكلػت الجػكدة كاالعتمػاد المدرسػي ،كالمحػكر الثػاني الد ارسػات التػي
تناكلت أداء المعمميف ،كقد تـ عرضيا حسب التسمسؿ الزمني (مف األحدث إلى األقدـ).

 4.9المحور األول :الدراسات التي تناولت الجودة واالعتماد المدرسي:
 -9دراسة عايش (8192م) بعنوان" :معايير االعتماد والجودة في المدارس الخاصة
بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي ،وسبل تعزيزىا ".

 ىدف الدراسة :التعرؼ إلى درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصةبمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي ،كسبؿ تعزيزىا.

 -منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي.

 أدوات الدراسة :استخدمت الباحثة استبانة مككنة مف ( )351فقرة مكزعة عمى ()32معيا انر ،كسؤاؿ مفتكح.

 -مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ المجتمع في ( )43مدي انر كمديرة ،ك( )57نائبان كنائبة

مدير مدرسة خاصة ،كطبقت االستبانة عمى عينة ( )54مدي انر كمديرة ،ك( )52نائبان

كنائبة.

 نتائج الدراسة: درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء
أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي فعالة بنسبة (.)%72.48

 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس
الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر

مدراءىا كنكابيـ تعزل لمتغيرات (المسمى الكظيفي ،الجنس ،المؤىؿ العممي).
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 تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة
بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدراءىا
كنكابيـ تعزل لمتغير (سنكات الخدمة) في معايير (المكارد المالية ،كمرافؽ المدرسة،

أنشطة الطمبة) لصالح الذيف سنكات خدمتيـ (أكثر مف  35سنكات).

 مف أىـ سبؿ تعزيز تكافر معايير الجكدة كاالعتماد في المدراس الخاصة :تكفير المكارد
المالية البلزمة ألداء العمميات المختمفة ،كمشاركة جميع األفراد في جيكد تحسيف جكدة

العممية التعميمية.

 -8دراسة صافي (8191م) بعنوان " :متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المدارس
األساسية العميا في قطاع غزة من وجية نظر المديرين والمعممين ".

 ىدف الدراسة :ىدفت التعرؼ إلى متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المدارساألساسية العميا في قطاع غزة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا.
 منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. أدوات الدراسة :عينة استطبلعية ،إضافة الستبانة صمميا الباحث. مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف كالمعمميف العامميففي المدارس األساسية العميا في شماؿ غزة.
 نتائج الدراسة :ضركرة تحديد أىداؼ المدرسة لتككف بمثابة إطار عمؿ لتطبيؽ الجكدةالشاممة ،إضافة لتفعيؿ مبدأ المحاسبة لضماف الجكدة.
 ىناؾ مستكل جيد مف تخطيط الجكدة الشاممة في المدارس األساسية بقطاع غزة بكزفنسبي ( )%72مف كجية نظر أفراد العينة.

 -4دراسة روينج (8193م )Ruinge ،بعنوان"Relationship between Selected :
Total Quality Management Practices Employed By Public Secondary
Schools Principals and Students’ Performance in Kenya".
"العالقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاممة المختارة التي يتم توظيفيا بواسطة مديري
المدارس الثانوية العامة وأداء الطالب في كينيا".

 ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ العبلقة بيف ممارسات إدارة الجكدة الشاممة المختارةالتي يتـ تكظيفيا بكاسطة مديرم المدارس الثانكية العامة كأداء الطبلب في كينيا

 -منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي.
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 -أدوات الدراسة :االستبانة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف ( )228مدي انر مف مديرم يشكمكف جميعمديرم المدارس الثانكية العامة بمقاطعة كيامبك ،إضافة إلى ( )1816معممان في ىذه
المدارس ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )351مدي انر ك( )151معممان.

 نتائج الدراسة:-

تمبي إدارة المدرسة بشكؿ كبير عمى احتياجات الطمبة بصكرة عامة.

 -يمبي المنياج احتياجات الطمبة بدرجة كبيرة.

 -كجكد ضعؼ في مستكل أداء الطمبة في االمتحانات الكطنية.

 -3دراسة اجيونيوم ( )Ejionueme ،8193بعنوان:
Application of Total Quality Management (TQM) in Secondary
School Administration in Umuahia Education Zone.
" مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المرحمة الثانوية في منطقة تعميم

أومواىيا"(.نيجيريا)

ىدف الدراسة :تعرؼ مستكل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المرحمة الثانكية في منطقة تعميـ
أكمكاىيا.
 منيج الدراسة :اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي. -أدوات الدراسة :االستبانة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الدراسة في ( )3164مف المدراء كالنكابكالمعمميف ،كتمثمت العينة في ( )147منيـ )14( :مدير )41( ،نائب مدير)242( ،
معمـ.

 نتائج الدراسة: يتـ تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في المدارس الثانكية بمنطقة أكمكاىيا بدرجةعالية إلى و
حد ما.

 -3دراسة الغامدي (8193م) بعنوان " :درجة تطبيق معايير الجودة في مدارس منطقة الباحة
من وجية نظر المعممين".

ىدف الدراسة :تعرؼ درجة تطبيؽ معايير الجكدة في مدارس منطقة الباحة مف كجية نظر
المعمميف.
منيج الدراسة :اتبع الباحث المنيج الكصفي المسحي.
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أدوات الدراسة :صمـ الباحث استبانة شممت سبعة محاكر ،كتككنت مف ( )45فقرة.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المعمميف في منطقة الباحة كعددىـ
( )1446معممان ،في حيف تمثمت عينة الدراسة في ( )145معممان.
نتائج الدراسة:
 درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة كانت بدرجة متكسطة ،ككاف ترتيب المعايير عمى
النحك التالي :التعميـ كالتعمـ ،التحسيف المستمر ،التجييزات كالبيئة التعميمية ،القيادة
التربكية ،التخطيط االستراتيجي ،التقكيـ ،العبلقة مع المجتمع المحمي.
 يكجد فركؽ دالة إحصائيان لدرجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة بحسب متغير سنكات
الخدمة ،باستثناء العبلقة مع المجتمع المحمي فكانت لصالح المعمميف ذك الخدمة أقؿ
مف خمس سنكات.
 -1دراسة قرموط (8193م) بعنوان ":درجة ممارسة الجودة اإلدارية وعالقتيا بفاعمية األداء
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ".

 ىدف الدراسة :ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل مديرم المدارسالحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف فييا ،كعمى درجة ممارسة األداء

الكظيفي لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف.
 -منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

 أدوات الدراسة :استخدـ الباحث استبانتيف ،األكلى لقياس درجة ممارسة الجكدة اإلدارية،كتككنت مف ( )18فقرة ،كالثانية لقياس درجة األداء الكظيفي ،كتككنت مف ( )57فقرة.
 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمتيف األساسيةالعميا ،كالمرحمة الثانكية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ ( )33311معممان كمعممة ،كتـ
اختيار عينة عشكائية عنقكدية عددىا ( )487معممان كمعممة.

 نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى ما يمي: -درجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر

معممييـ كبيرة بكزف نسبي (.)%80.45
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 -كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل

مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغيرم (الجنس ،المرحمة التعميمية) ،لصالح

اإلناث كلمنطقة شرؽ غزة.
 -ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل

مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغيرات (المؤىؿ العممي – سنكات الخدمة –

المنطقة التعميمية).
 -درجة فاعمية األداء الكظيفي لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة جاءت بكزف

نسبي ( )%71.8مف كجية نظر معممييـ.

 تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة كقكية دالة إحصائيا عند مستكل داللة ( )5.53بيف درجةممارسة الجكدة اإلدارية كدرجة فاعمية األداء الكظيفي لدل أفراد عينة الدراسة.

 -2دراسة الكعبي (8193م) بعنوان ":مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة األيزو  4119في
مدارس التعميم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنة في سمطنة عمان ".

 ىدف الدراسة :دراسة إمكانية تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة األيزك  0553في مدارس التعميـ مابعد األساسي مع كضع تصكر مقترح لتطبيؽ النظاـ.
 منيج الدراسة :اتبع الباحث المنيج الكصفي المسحي الميداني. أدوات الدراسة :استبانة صمميا الباحث. مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثمت العينة في ( )155مف العامميف في المدارس بمحافظة شماؿالباطنة.
 نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى أف كعي العامميف بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بنظاـالجكدة متكسط بنسبة ( ،)%67.61كأف إمكانية التطبيؽ كاف بدرجة مرتفعة كنسبة

( ،)%85.63بينما فقرات إدارة المكارد بمدارس التعميـ العاـ ما بعد األساسي كانت بدرجة
متكسطة كبنسبة مئكية ( ،)%62.80كأف مطابقة الخدمات الحالية بمدارس التعميـ ما بعد

األساسي لممكاصفات كانت مرتفعة كبنسبة ( ،)%60.26كبمغت نتائج المتابعة كالتحميؿ

كالتحسيف درجة مرتفعة بنسبة (.)%85.00
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 -3دراسة األسطل (8194م) بعنوان ":درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظات
غزة إلدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة".

 ىدف الدراسة :ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة في محافظاتغزة إلدارة الجكدة الشاممة كعبلقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة.
 منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. أدوات الدراسة :استخدـ الباحث استبانتيف لجمع البيانات ،حيث تعمقت االستبانة األكلىبمتغير درجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة ،كاالستبانة الثانية تعمقت بمتغير الميزة

التنافسية.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :مجتمع الدراسة جميع مديرم المدارس الخاصة بمحافظاتغزة ،كالبالغ عددىـ ( )43مدي انر كمديرة ،كتمثمت العينة مف ( )43مدي انر كمديرة ،حيث تـ
مدير كمديرة.
تكزيع االستبانتاف كتـ استرداد استبانات ()58
ان

 نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى ما يمي: كانت آراء أفراد العينة لدرجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة لدل مديرم المدارس الخاصةبمحافظات غزة مرتفعة كبنسبة إجمالية تساكم (.)%75

 -ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة بمحافظات غزة

إلدارة الجكدة الشاممة في مدارسيـ مف كجية نظر المديريف تعزل لمتغيرات الدراسة

(المؤىؿ العممي ،الجنس ،سنكات الخدمة).
 -تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة بمحافظات

غزة إلدارة الجكدة الشاممة في مدارسيـ مف كجية نظر المديريف تعزل لمتغير المنطقة

التعميمية.
 -4دراسة ندا والشحن(8194م) بعنوان ":تأىيل مدارس التعميم العام لتحقيق متطمبات
االعتماد المدرسي (دراسة ميدانية بمحافظة بورسعيد) ".

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة رصد كاقع اعداد مدارس التعميـ قبؿ الجامعي لمجكدة كاالعتماد

في اإلدارات التعميمية بمحافظة بكرسعيد كتحديد نقاط القكة كالضعؼ المكجكدة.
منيج الدراسة :الكصفي التحميمي.
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أدوات الدراسة :صمـ الباحثاف استبانة تتضمف ثبلثػة محػاكر ،حيػث اخػتص المحػكر األكؿ بتقيػيـ
الممارسػػات ألعضػػاء كحػػدتي الػػدعـ الفنػػي كضػػماف الجػػكدة بػػاإلدارات التعميميػػة ،كالمحػػكر الثػػاني

اختص بالتقييـ الذاتي ألعضاء الكحدتيف ،كالمحكر الثالث اختص بتقييـ البرنامج التدريسي ليـ.

مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الد ارسػة بػالمعمميف الػذيف تػـ تػدريبيـ مػف قبػؿ فريقػي الػدعـ
الفني كضماف الجكدة لمتعميـ قبؿ الجامعي بمحافظات بكرسعيد ،كتـ تكزيػع ( )245اسػتبانة ،عمػى
المعمميف ،كتـ استبلـ ( )255استبانة متكاممة ،مثمت عينة الدراسة.
نتــائج الدراســة :تكصػػؿ الد ارسػػة إلػػى كجػػكد قصػػكر فػػي أداء إدارة الجػػكدة بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ
كادارات الجكدة باإلدارات التعميمية بمحافظة بكرسعيد.
 -تقيػػيـ الممارسػػات ألعضػػاء  -تقيػػيـ الممارسػػات ألعضػػاء كحػػدتي الػػدعـ الفنػػي كضػػماف الجػػكدة

باإلدارات بمحافظة بكرسعيد تعتبر قميمة حيث بمغت (.)54،2

 -91دراسة آل مداوي(8198م) بعنوان ":تطبيق معايير نظام االعتماد المدرسي في المرحمة
الثانوية بمنطقة عسير(اآلليات والمعوقات) ".

ىــدف الدراســة :ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ معكقػػات تطبيػػؽ معػػايير نظػػاـ االعتمػػاد المدرسػػي فػػي
المرحمة الثانكية بمدينة أبيا بمنطقة عسير مف كجية نظر مديرات المدارس كالمعممات كالطالبات.
منيج الدراسة :اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
أدوات الدراســـة :صػػممت الباحث ػػة اسػػتبانة تشػػمؿ خمس ػػة مجػػاالت :فيمػػا يخ ػػص المػػديرات تش ػػمؿ
مجػ ػػالي التنظػ ػػيـ كاإلدارة ،كفيمػ ػػا يخػ ػػص المعممػ ػػات تضػ ػػمنت مجػ ػػالي دعػ ػػـ الطالبػ ػػات كأخبلقيػ ػػات

المدرسة ،كفيما يخص الطالبات كاف مجاؿ اإلنجاز كالتحصيؿ.

مجتمــع الدراســة وعينتيــا :تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع مػػديرات معممػػات كطالبػػات المػػدراس
الثانكية بمدينة أبيا ،كتمثمت عينة الدراسة مف ( )15مديرة ،ك( )45معممة ،ك( )355طالبة.
نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقدير مديرات المدراس لمعكقات
تطبيؽ معايير االعتماد المدرسي تعزل لمتغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي.

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقدير المعممات لمعكقات تطبيؽ معايير االعتماد

المدرسي تعزل لمتغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي.
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 -99دراسة الجعافرة (8198م) بعنوان" :درجة تطبيق معايير جودة التعميم في مدارس
مديريتي تربية الكرك والعقبة من وجية نظر المشرفين التربويين والمعممين".

ىدف الدراسة :تعرؼ درجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي تربية الكرؾ كالعقبة
مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف
منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي.
أدوات الدراسة :صمـ الباحث استبانة مككنة مف ( )45فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية :اإلدارة
المدرسية ،الطالب ،المعمـ ،المنياج ،المجتمع المحمي.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف ( )63مشرفاي كمشرفة يمثمكف جميع مشرفي
مديريتي الكرؾ كالعقبة ،ك( )3555معممان كمعممة ،في حيف تمثمت عينة الدراسة في ( )63مشرفاي
كمشرفة ،باإلضافة إلى ( )250معممان كمعممة.
نتائج الدراسة:
 درجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي الكرؾ كالعقبة كاف بدرجة متكسطة
في المجاليف :اإلدارة المدرسية كالطالب ،كبدرجة منخفضة في المجاالت :المعمـ،
المنياج ،المجتمع المحمي.
 يكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ معايير الجكدة في التعميـ تعزل لمتغير
الجنس ،باستثناء مجاؿ المعمـ لصالح المعممات.
 -98دراسة النوح وآخرون (8198م) بعنوان " :صعوبات ومتطمبات االعتماد المدرسي في
التعميم العام بالمممكة العربية السعودية ".

 ىدف الدراسة :التعرؼ عمى أىـ صعكبات كمتطمبات االعتماد المدرسي في التعميـالعاـ بالمممكة العربية السعكدية ،كاقتراح بعض المساعدات لمتغمب عمى تمؾ
الصعكبات.

 -منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي.

 -أدوات الدراسة :استخدـ الباحثكف االستبانة كأداة لمدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف ( )545مف مديرم المدارسالمرحمتيف :المتكسطة كالثانكية (بنيف) في مدينة الرياض ،كبمغت حجـ العينة ()81

مدي انر.
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 نتائج الدراسة: كجكد مجمكعة مف الصعكبات التي تعيؽ تطبيؽ نظاـ االعتماد المدرسي بالتعميـ العاـ
في المممكة العربية السعكدية ،كمنيا :صعكبات متعمقة باإلمكانيات كالتجييزات،
كصعكبات تتعمؽ بالقيادة ،كصعكبات تتعمؽ بالمعمميف كالطمبة ،كصعكبات تتعمؽ

بمشاركة المجتمع المحمي.

 يمكف التغمب عمى صعكبات تطبيؽ نظاـ االعتماد المدرسي في التعميـ العاـ مف خبلؿ:
نشر ثقافة الجكدة في المدارس ،تزكيد المدارس بالمعايير البلزمة لبلعتماد المدرسي

لمتقييـ المستمر.

 -94دراسة أبو عبده ( 8199م) بعنوان ":درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في
مدارس محافظة نابمس من وجية نظر المديرين فييا ".

 ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة فيالمدارس الفمسطينية في محافظة نابمس مف كجية نظر المديريف فييا.
 منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. أدوات الدراسة :صممت الباحثة استبانة مككنة مف ( )355فقرة مكزعة عمى تسعةمجاالت.
 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مف جميع مديرم كمديرات محافظة نابمس التابعة لكمتاالسمطتيف المشرفتيف ،السمطة الكطنية الفمسطينية ،كككالة الغكث الدكلية ،كالبالغ عددىـ

( )228مدي انر كمديرة ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )312مدي انر كمديرة تـ اختيارىـ بطريقة
عشكائية.

 نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى ما يمي: أف درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة نابمس مف كجية نظرالمديريف كانت متكسطة كبنسبة مئكية (.)%67
 -ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في محافظة نابمس

مف كجية نظر المديريف كالمديرات تعزل لمتغيرات (الجنس – المؤىؿ العممي – التخصص).
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 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في محافظة نابمس مفكجية نظر المديريف كالمديرات تعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كلصالح فئة سنكات الخبرة أقؿ مف

 4سنكات.
 -93دراسة األمير والعواممة (8199م) بعنوان" :درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في
المدرسة األردنية من وجية نظر المشرفين التربويين".

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في المدرسة األردنية مف
كجية نظر المشرفيف التربكييف.
منج الدراسة :استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي.
أدوات الدراسة :صمـ الباحثاف استبانة تضمنت ثمانية مجاالت كىي( :شؤكف الطبلب ،التعميـ
كالتعمـ ،المنياج ،المكارد البشرية ،القيادة ،المجتمع المحمي ،المكارد البشرية).
مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الراسة في جميع المشرفيف التربكييف العامميف في مديريات

التربية كالتعميـ في األردف كالبالغ عددىـ ( )868مشرفان ،ك( )257مشرفة ،حيث تـ اختيار عينة
مككنة مف ( )310مشرفان ،ك( )63مشرفة.
نتائج الدراسة:
 درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في المدرسة األردنية جاء بدرجة متكسطة في جميعالمجاالت باستثناء مجاؿ المنياج الذم جاء بدرجة مرتفعة.
 -ال يكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في المدرسة األردنية

تعزل لممتغيرات :الجنس ،كالخبرة ،كالمؤىؿ العممي.

 -93دراسة أبو شاويش (8191م) بعنوان ":دور برنامج (إطار ضمان الجودة) في تنمية
بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األونروا بمحافظات غزة ".

 ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر برنامج (إطار ضماف الجكدة) في تنمية بعضالكفايات اإلدارية (المراجعة الذاتية المسندة – التخطيط االستراتيجي – التمكيف – التكثيؽ) لدل

مديرم مدارس األكنركا بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ ،ككجية نظر المشرفيف التربكييف.
 منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. -أدوات الدراسة :أعد الباحث استبانة تتككف مف ( )44فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت.
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 -مجتمـع الدراسـة وعينتيـا :تتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف ( )223مػدي انر كمػديرة كىػـ جميػع مػػديرم

كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديرات مػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارس األكن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركا بمحافظػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ( 08مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي انر 325 ،مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديرة)،

إضػػافة إلػػى جميػػع المش ػرفيف التربػػكييف كعػػددىـ ( )54مش ػرفان تربكي ػان ،كتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة فػػي

جميع أفراد مجتمع الدراسة.

 نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة إلى ما يمي: oبرنامج إطار ضماف الجكدة لو دكر إيجابي في تنمية كفايات مديرم المدارس في المياـ
اإلدارية التالية (المراجعة الذاتية المسندة – التخطيط االستراتيجي – التمكيف – التكثيؽ) ،حيث

تراكح الكزف النسبي بيف ( )%83لممراجعة الذاتية المسندة ،ك( )%73لمتخطيط االستراتيجي كىي

أكزاف عالية نسبيان.

 oكجكد فرؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات المديريف لدكر برنامج إطار ضماف الجكدة
في تنمية كفايات (المراجعة الذاتية المسندة – التخطيط االستراتيجي – التمكيف) تعزل لمتغير

الجنس (ذكر ،أنثى) لصالح المديريف ،أما بالنسبة لبعد التكثيؽ فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيان.
 oعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات المديريف لبرنامج " إطار ضماف

الجكدة " في تنمية كفايات (المراجعة الذاتية المسندة – التخطيط االستراتيجي – التمكيف –

التكثيؽ) تعزل لمتغيرم (المؤىؿ العممي – سنكات الخدمة).
 -91دراسة المالكي (8191م) بعنوان " :درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس
التعميم الثانوي العام من وجية نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة ".

 -ىدف الدراسة :معرفة درجة تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم

العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة.
 -منيج الدراسة :المنيج الكصفي المسحي.

 -أدوات الدراسة :استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة في جميع القيادات التربكية في مدارسالمرحمة الثانكية لمبنات بجدة بمسمى مديرة مدرسة كمساعدة كمشرفة كالبالغ عددىف ()3583
قائدة تربكية ،كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية ،كبمغ حجـ العينة ( )375قائدة تربكية.
 -نتائج الدراسة:

 درجة تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم العاـ كانت بدرجة عالية.
 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجات تقدير القيادات التربكية لدرجة تطبيؽ معايير االعتماد

األكاديمي كفقان لسنكات الخبرة ،العمؿ الحالي.
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 -92دراسة تورمان وآخرون ) (Toermen & Others, 2009بعنوان:
Quality Management Practices in Turkish Primary Schools".
" ممارسات إدارة الجودة الشاممة في المدارس االبتدائية التركية ".

"Total

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ مدل ممارسات إدارة الجكدة الشاممة في المدارس االبتدائية
مف كجية نظر المعمميف.
منيج الدراسة :اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي.
أدوات الدراسة :صمـ الباحثكف استبانة ضمت ( )65فقرة ،مكزعة عمى ستة مجاالت.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس االبتدائية في مدينة
مبلطية ،كتمثؿ عينة الدراسة في ( )525معممان في ( )23مدرسة بالمدينة.
نتائج الدراسة:
 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ ممارسات إدارة الجكدة الشاممة تبعان لمتغيرات المستكل
التعميمي ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقان لمتغير الجنس.

 كجكد حاجة إلى إدارة تغيير فعاؿ.

 ضركرة استخداـ المكارد البشرية بصكرة أمثؿ لتحسيف الجكدة في المدارس.

 -93دراسة ماجنوس وبينجت ( (Magnus & Bengt ،8111بعنوان"TQM‐:
based self‐ assessment in the education sector: Experiences from a
"Swedish upper secondary school project
" التقييم الذاتي القائم عمى إدارة الجودة الشاممة في قطاع التعميم ،تجارب من مشروع ".

السويد.

 ىدف الدراسة :كصؼ مشركع التقييـ الذاتي لممدرسة الثانكية العميا في السكيد ،كتقيـاإلجراءات كالخطكات كالكسائؿ المستخدمة في التعميـ.
 منيج الدراسة :اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي. أدوات الدراسة :استبانة – مقابمة. مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المدارس الثانكيةإضافة لمدير التعميـ الثانكم ،كأجريت معيـ مقاببلت كطبقت االستبانة عمى جميع العامميف في
المدارس الثانكية.
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 نتائج الدراسة: مفيكـ ماىية الجكدة في البيئة غير كاضح عند العامميف في الحقؿ التربكم.
 العديد مف المؤسسات تتجو لدل العمؿ بنظاـ التقكيـ الذاتي دكف التفكير الكافي لمبررات
النظاـ كآلية التنفيذ.
 المشاركيف المحتمميف في العمؿ بنظاـ التقكيـ الذاتي لـ يتـ إعدادىـ كتييئتيـ لذلؾ.

 4.8المحور الثاني :الدراسات التي تناولت مستوى أداء المعممين في المدارس:
 -9دراسة النمروطي (8192م) بعنوان ":القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أداء المعممين".

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيادة التشاركية لدل مديرم المدارس الثانكية
كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف.
منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
أدوات الدراسة :استخدـ الباحث استبانتيف األكلى لمقيادة التشاركية كتككنت مف ( )10فقرة
كمكزعة عمى ( )1مجاالت ،كالثانية لقياس مستكل أداء المعمميف كتككنت مف ( )25فقرة.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية بمحافظات
غزة كالبالغ عددىـ ( )5400معممان كمعممة ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )540معممان كمعممة.
نتائج الدراسة :درجة ممارسة مديرم المدارس بمحافظات غزة لمقيادة التشاركية مف كجية نظر
المعمميف كانت كبيرة بكزف نسبي (.)%85.2
 مستكل أداء معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة جاء بدرجة كبيرة بكزف نسبي(.)%71.72

 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير أفراد العينة لمستكل أداء معممي

المرحمة الثانكية بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،كال تكجد فركؽ في

المتغيرات األخرل (التخصص العممي ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).

 تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكيةبمحافظات غزة لمقيادة التشاركية كمستكل أداء المعمميف.
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 -8دراسة وينجال ( )Wanjala ،8192بعنوانLevel of Teachers’ Efficiency " :
in Work Performance in Public Secondary Schools in Wajir North
District, Kenya".
"مستوى كفاءة المعممين في أداء العمل في المدارس الثانوية العامة في منطقة واجير
الشمالية ،كينيا".

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تحديد مستكيات كفاءة المعمميف في أداء العمؿ في المدارس

الثانكية العامة بمقاطعة كاجير الشمالية.

منيج الدراسة :استخدـ الباحث المنيج الكصفي االستقصائي.
أداة الدراسة :اعتمد الباحث االستبانة التي صمميا ،كجداكؿ مراقبة الفصكؿ ،كجداكؿ المبلحظة،
كتحميؿ الكثائؽ ،كأدكات لمدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمعممي كطمبة مدارس الثانكية
العامة بمقاطع كاجير ،كتمثمت العينة في ( )1مديريف ،ك( )15معممان ،ك( )215طالبان ،كتمت

مبلحظة  36فصبل دراسيان.
نتائج الدراسة:

 يحضر المعممكف الدركس بشكؿ جيد.
 كجكد ضعؼ في استثمار كقت الحصة ،كادارة الفصؿ لدل المعمميف.

 -4دراسة الشخوت (8191م) بعنوان" :أثر إدارة الجودة الشاممة عمى أداء المعممين في
مديرية التربية والتعميم لمنطقة الزرقاء الثانية".

ىدف الدراسة :تعرؼ أثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف في مديرية التربية كالتعميـ

لمنطقة الزرقاء الثانية.
منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي.
أداة الدراسة :صممت الباحثة استبانة مككنة مف ( )51فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف معممي مديرية الزرقاء ،كتمثمت العينة في
( )155معممان كمعممة.
نتائج الدراسة:
 .3مستكل األداء الكظيفي لمعممي مديرية الزرقاء جاء بدرجة مرتفعة.
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 .2يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ألثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف تعزل
لمتغير الجنس لصالح المعممات.

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ألثر الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف تعزل
لمتغير سنكات الخبرة.

 -3دراسة مسما (8191م) بعنوان" :درجة ممارسة المشرفين التربويين في محافظات غزة
لمتفكير اإلبداعي وعالقتو بمستوى أداء المعممين".

 ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرفيف التربكييف بمحافظات غزةلمتفكير اإلبداعي كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف.
 منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي. أدوات الدراسة :صمـ الباحث استبانتاف تحتكياف عمى ( )87فقرة ،االستبانة األكلى تقيسدرجة ممارسة المشرفيف التربكييف في محافظات غزة لمتفكير اإلبداعي مف كجية نظر
المعمميف ،بينما تقيس االستبانة الثانية مستكل أداء المعمميف مف كجية نظرىـ.
 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف ( )5748معممان كمعممة في المدارسالثانكية بمحافظات غزة ،كتمثمت العينة في ( )165معممان كمعممة.

 نتائج الدراسة :أظيرت الدراسة أف مستكل أداء معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة بمغكزنيا النسبي ( )%24.3وىي درجة كبيرة.

 تكجد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة لدرجة ممارسة المشرفيف التربكييف لمتفكير اإلبداعي كبيفمستكل أداء معممييـ.
 -3دراسة سالمة (8194م) بعنوان ":دور المساءلة في تحسين أداء المعممين بمدارس وكالة
الغوث بغزة من وجية نظر المديرين وسبل تطويره".

 ىدف الدراسة :التعرؼ إلى دكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكثبغزة مف كجية نظر المديريف ككذلؾ التعرؼ إلى سبؿ تطكير المساءلة مف كجية نظر
مديرم المناطؽ التعميمية بمحافظات غزة.

 منيج الدراسة :المنيج الكصفي التحميمي. أداة الدراسة :صمـ الباحث أداتيف لمدراسة األكلى عبارة عف استبانة تككنت مف ( )65فقرة،مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي (التخطيط ،إدارة الصؼ ،تقكيـ الطبلب ،االنضباط
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الكظيفي) ،كاألداة الثانية كانت المقابمة الشخصية المكجية لمديرم المناطؽ التعميمية في

محافظات غزة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف ( )254مدي انر كمديرة ،كتككنت عينةالدراسة مف ( )254مدي انر كمديرة.

 -نتائج الدراسة :درجة تقدير مديرم مدارس ككالة الغكث بغزة لدكر المساءلة في تحسيف أداء

المعمميف مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ الكزف النسبي الكمي ()%7222

لممجاالت األربعة ،كحاز مجاؿ المساءلة لتحسيف التقكيـ عمى المرتبة األكلى بدرجة تقدير
كبيرة كبكزف نسبي( ،)%7123كحصؿ مجاؿ المساءلة لتحسيف التخطيط الدراسي بالمرتبة
الثانية بدرجة تقدير كبيرة بكزف نسبي ( ،)%7225كمجاؿ المساءلة لتحسيف االنضباط

الكظيفي كاف في المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( ،)%7222بينما حاز مجاؿ المساءلة لتحسيف
اإلدارة الصفية عمى المرتبة الرابعة كبكزف نسبي(.)%7323

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف في مدارس

ككالة الغكث بغزة تعزل لمتغير الجنس في مجالي التخطيط كادارة الصؼ ،بينما كانت ىناؾ
فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجالي التقكيـ كاالنضباط الصفي.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف في مدارس ككالة
الغكث بغزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
سنكات الخدمة لصالح الخدمة (مف 35-4سنكات).

 -1دراسة أوتشي وآخرون ( )Uche &Others ،8199بعنوان" Relationship :
Between Motivational Factors And Teachers, Performance On The
Job In Ogba/ Egbema/ Ndoni Local Government Area, Of Rivers
State''.
"العالقة بين العوامل التحفيزية وأداء الميني لممعممين في مناطق :أوجبا وايغبيما وندوني.
(نيجيريا).

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ العبلقة بيف العكامؿ التحفيزية كأداء المعمميف في مناطؽ:
أكجبا كايغبيما كندكني.
منيج الدراسة :الكصفي التحميمي.
أداة الدراسة :صمـ الباحث استبانة مف ( )21فقرة
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مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف معممي ( )35مدارس ثانكية في مناطؽ
أكجبا كايغبيما كندكني ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )345معممان في ىذه المدارس.
نتائج الدراسة:
 تكجد عبلقة ارتباطية قكية ذات داللة إحصائية بيف تقديـ الحكافز كأداء المعمميف.
 تقديـ الحكافز كالمكافآت يحسف مف األداء الكظيفي لدل المعمميف.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف سنكات خبرة المعمميف كأدائيـ الكظيفي لصالح
سنكات الخبرة األعمى.

 -2دراسة نديم وآخرون ( ) Nadeem & Others،8199بعنوان"Teacher’s :
Competencies and Factors Affecting the Performance of Female
Teachers in Bahawalpur (Southern Punjab) Pakistan".
"كفاءة المعممات والعوامل المؤثرة في أدائين في باىاوالبور (جنوب البنجاب) الباكستان"
ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ كفاءة المعممات كالعكامؿ المؤثرة في أدائيف في باىاكالبكر
(جنكب البنجاب) الباكستاف.

منيج الدراسة :الكصفي المسحي.
أداة الدراسة :صمـ الباحثكف استبانة لممعممات ،كاستبانة أخرل لمطالبات.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات كطالبات ( )56مدرسة ثانكية
في منطقة باىاكالبكر ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )251معممة ،ك( )3525طالبة في ىذه

المدارس.

نتائج الدراسة:
( )%75مف عينة الدراسة ترل أف الكضع االجتماعي كاالقتصادم السيء سببان في ضعؼ أدائيـ
الكظيفي ،كيرل ( )%85منيـ أف ضعؼ المرافؽ التعميمية سببان لذلؾ.

 -3دراسة ايدي وزبيدة ( )Zepeda & Eady ،8112بعنوان:

" " The effect of mandatory reform on teachers' performance
development, supervision and assessment".

"أثر الزامية اإلصالح عمى التقييم واإلشراف وتطوير أداء المعممين( .دراسة حالة)"
ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة تعرؼ أثر الزامية اإلصبلح عمى التقييـ كاإلشراؼ كتطكير األداء
المعمميف.
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منيج الدراسة :منيج دراسة حالة.
أدوات الدراسة :استخدـ الباحثاف المقابمة.
مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الدراسة في مديرم ثبلث مدارس متكسطة في ريؼ كالية
أكياىك في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتمثؿ المدارس الثبلث عينة الدراسة.
نتائج الدراسة:
تكصمت الدراسة إلى كضع تصكر لتحسيف أثر الزامية اإلصبلح عمى التقييـ كاإلشراؼ كتطكير

أداء المعمميف ،تضمف النقاط التالية:

 .3تقييـ أداء المعمميف مف خبلؿ نتائج االختبارات القياسية.
 .2تتـ عممية اإلشراؼ عمى المعمميف مف خبلؿ زيارات صفية بصكرة دكرية.
 .1تأثير البيئة الريفية عمى عممية تطكر أداء المعمميف.
 .5يحد التمكيؿ المحدكد مف فاعمية تطكير المعمميف كتقييميـ.
 .4إلزاـ المدارس المتكسطة بتطبيؽ قانكف التعميـ عمى جداكليا.
 -4دراسة صيام (8112م) بعنوان" :دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني
لممعممين في المدارس الثانوية بمحافظة غزة".

 ىدف الدراسة :التعرؼ إلى دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميففي المدارس الثانكية بمحافظة غزة ،كالكشؼ عف التقديرات المتكقعة ألساليب اإلشراؼ

التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف.
 -منيج الدراسة :الكصفي التحميمي.

 أداة الدراسة :صمـ الباحث استبانة مككنة مف ( )42فقرة كمكزعة عمى أربعة مجاالت ىي:التخطيط  -تنفيذ التدريس  -اإلدارة الصفية – التقكيـ.
 -مجتمع الدراسة وعينتيا :تمثؿ مجتمع الدراسة بجميع المعمميف العامميف في المدارس الثانكية

بمحافظة غزة كعددىـ ( )3376معممان كمعممة ،كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ()226

معممان كمعممة.

 نتائج الدراسة :ممارسة المعمميف لميارات التخطيط لمعممية التعميمية داخؿ الفصؿ متكسطةبنسبة ( ،)%66.6كأف ممارسة المعمميف لميارات تنفيذ التدريس متكسطة بنسبة (،)%68.8
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كأف ممارسة المعمميف لميارات اإلدارة الصفية متكسطة بنسبة ( ،)%67.6كأف ممارسة

المعمميف لميارات التقكيـ متكسطة بنسبة (.)%67.0

4.4

أوجو االتفاق واالختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:

 من حيث المنيج:اتفقت الدراسة الحالية في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي مع دراسة (عايش،

2538ـ) كدراسة صافي (2536ـ) كدراسة مسمح (2536ـ) كدراسة (الشخكت2536 ،ـ) كدراسة
2534( Ejionuemeـ) (2534ـ )Ruinge ،كدراسة قرمكط (2535ـ) كدراسة األسطؿ

(2531ـ) كدراسة ندا كالشحف (2531ـ) كدراسة آؿ مداكم(2532ـ) كدراسة (النكح كآخركف،
2532ـ) كدراسة أبك عبده (2533ـ) كدراسة ( )Uche &Others ،2533كدراسة (األمير
كعكاممة2533 ،ـ) كدراسة أبك شاكيش (2535ـ) كدراسة صياـ (2558ـ) كدراسة (،2556
. (Magnus &Bengt

كاختمفت ىذه الدراسة مف حيث المنيج مع دراسة الكعبي (2535ـ) كدراسة الغامدم

(2535ـ) كدراسة الجعافرة (2532ـ) كدراسة ( ) Nadeem & Others،2533كدراسة المالكي
(2535ـ) المكاتي استخدمف المنيج الكصفي المسحي ،كاختمؼ مع دراسة Zepeda & Eady
(2558ـ) التي استخدمت منيج دراسة الحالة ،كاختمفت مع دراسة ( )Wanjala ،2538التي
استخدمت المنيج االستقصائي.
من حيث األداة:
استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة لتحقيؽ أىدافيا ،كبذلؾ تتفؽ مع دراسة (عايش،

2538ـ) دراسة صافي (2536ـ) كدراسة الشخكت (2536ـ) كدراسة مسمح (2536ـ) كدراسة
2534( Ejionuemeـ) ،كدراسة (2534ـ ،)Ruinge ،كدراسة قرمكط (2535ـ) ،كدراسة

الغامدم (2535ـ) كدراسة النكح كآخركف (2532ـ) كدراسة األمير كعكاممة (2533ـ) دراسة

( )Uche &Others ،2533دراسة ( ) Nadeem & Others،2533كدراسة المالكي
(2535ـ) كدراسة األسطؿ (2531ـ) كدراسة الكعبي (2535ـ) كدراسة ندا كالشحف (2531ـ)

كدراسة آؿ مداكم(2532ـ) كدراسة أبك عبده (2533ـ) كدراسة أبك شاكيش (2535ـ) كدراسة

) (Toermen & Others, 2009كدراسة صياـ (2558ـ) ،كاختمفت مع دراسة سفينسكف

(2556ـ) كدراسة ( ( Magnus & Bengt ،2556المتاف استخدمتا المقابمة كاالستبانة،
كاختمفت أيضان مع دراسة 2558( Zepeda & Eadyـ) التي استخدمت المقابمة ،كاختمفت مع
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دراسة ( )Wanjala ،2538التي استخدمت االستبانة كجداكؿ المراقبة كجداكؿ المبلحظة كتحميؿ
الكثائؽ.

من حيث المجتمع والعينة:
يتككف مجتمع الدراسة الحالية مف المعمميف في المدارس الحككميػة بمحافظػات غػزة ،كبػذلؾ تتفػؽ

مع دراسة الشػخكت (2536ـ) كد ارسػة قرمػكط (2535ـ) كد ارسػة (الغامػدم2535 ،ـ) كد ارسػة نػدا

كالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحف (2531ـ) حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث تكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف مجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ،كاتفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
إلػػى حػ وػد مػػا مػػع د ارسػػة صػػافي (2536ـ) كد ارسػػة (2534ـ )Ruinge ،المت ػاف تكػػكف مجتمػػع

الدراسة فييما مف مديرم المدارس كالمعمميف ،كاتفقت إلى و
حد ما مػع د ارسػة (Nadeem ،2533
Others

&) حيػ ػ ػػث تكػ ػ ػػكف المجتمػ ػ ػػع مػ ػ ػػف المعممػ ػ ػػات كالطالبػ ػ ػػات ،كاختمفػ ػ ػػت مػ ػ ػػع د ارسػ ػ ػػة

األسػطؿ(2531ـ) كد ارسػة النػػكح كآخػركف (2532ـ) كد ارسػة أبػػك عبػده (2533ـ) د ارسػػة (،2533
 )Uche &Othersكد ارسػة ) (Toermen & Others, 2009كد ارسػة Zepeda & Eady

(2558ـ) حيػػث تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف مػػديرم المػػدارس فقػػط ،كاختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع
د ارسػة الجعػافرة (2532ـ) كد ارسػة األميػر كعكاممػػة (2533ـ) د ارسػة أبػك شػاكيش (2535ـ) حيػػث
تككف مجتمع الدراسة مف مدراء كمشرفيف ،كاختمفت الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة المػالكي (2535ـ)

حيػػث تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف مشػرفيف كمػػديريف كمعممػػيف ،كاختمفػػت كػػذلؾ مػػع د ارسػػة (،2538
 )Wanjalaكد ارسػػػة آؿ مػ ػػداكم (2532ـ) حيػ ػػث تمثػ ػػؿ مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة كعينتيػ ػػا مػ ػػف المػ ػػديرات
كالمعمم ػػات كالطالب ػػات ،كاختمف ػػت م ػػع د ارس ػػة ع ػػايش (2538ـ) حي ػػث تك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف

المػديريف كنػكابيـ ،كاختمفػػت مػػع د ارسػػة 2534( Ejionuemeـ) كالتػي تمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة فييػػا
بالمديريف كنػكابيـ كالمعممػيف ،كاختمفػت مػع د ارسػة ( (Magnus & Bengt ،2556حيػث تكػكف

مجتمع الدراسة مف عامميف في المدراس كمديريف.

 4.3أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
تمثمت استفادة الباحث مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 االطبلع عمى عدد كبير مف األدب التربكم السابؽ. كضع تصكر عاـ حكؿ مكضكع الدراسة. تعريؼ بعض مصطمحات الدراسة. صياغة أسئمة كفرضيات الدراسة. -تحديد أداة الدراسة.

 -تحديد منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي.
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 4.3ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 مف أكائؿ الدراسات – في حدكد عمـ الباحث – التي تطرقت لمعايير نظاـ الجكدة كاالعتمادالمدرسي في محافظات غزة.
-

ربط ىذه الدراسة بيف تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي كمستكل أداء المعمميف في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة.

 تقديـ تغذية راجعة لممديريف كالمعمميف في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد في المدارسالحككمية بمحافظات غزة.
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 3الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لئلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة ،كمف ثػـ

كصػػفان لمػػنيج الد ارسػػة ،كأفػراد مجتمػػع الد ارسػػة كعينتيػػا ،ككػػذلؾ أداة الد ارسػػة المسػػتخدمة كاعػػدادىا،

كصدقيا كثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تقنػيف أدكات

الد ارس ػػة كتطبيقي ػػا ،كأخيػ ػ انر المعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػي اعتم ػػد الباح ػػث عميي ػػا ف ػػي تحمي ػػؿ نت ػػائج
الدراسة ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 3.9منيجية الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف
خبللو كصؼ الظاىرة -مكضكع الدراسة -كتحميؿ بياناتيا ،كالعبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح
حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا( .أبك حطب كصادؽ2535 ،ـ ،ص)355

طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات ،كىما:
 .1البيانات األولية.
كذلؾ بالدراسة في الجانب الميداني عف طريؽ تكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات
الظاىرة كحصر كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع الدراسة ،كمف ثـ تفريغيا كتحميميا
باستخداـ برنامج  (Statistical Package for Social Science) SPSSاإلحصائي
كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ

مكضكع الدراسة.
 .2البيانات الثانوية:
حيػ ػػث تمػ ػػت مراجعػ ػػة الكتػ ػػب كالػ ػػدكريات كالمنشػ ػػكرات الخاصػ ػػة كالمتعمقػ ػػة بالمكضػ ػػكع قيػ ػػد
الدراسة ،كىك معايير الجكدة كنظاـ االعتماد المدرسي كعبلقتو بأداء المعممػيف ،إضػافة إلػى جميػع
الم ارجػػع التػػي رأل الباحػػث أنيػػا تسػػيـ فػػي إث ػراء الد ارسػػة بشػػكؿ عممػػي ،كلجػػأ الباحػػث لممصػػادر
الثانكية لمتعرؼ عمى األسس كالطرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الد ارسػة ،ككػذلؾ أخػذ تصػكر عػاـ
عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.
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 3.8مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع معممػي كمعممػات المػدارس الحككميػة التػي دخمػت برنػامج
االعتمػػاد المدرسػػي فػػي محافظػػات غػزة كىػػي ( )45مدرسػػة ،كالبػػالغ عػػددىـ حسػػب إحصػػائية ك ازرة
التربية كالتعميـ الفمسطينية ( )3551معممان كمعممة.

العينة االستطالعية:
تككنت العينة االستطبلعية مف ( )55معممان كمعممة مف مجتمع الدراسة ،تـ اختيارىـ

بطريقة عشكائية ،كذلؾ ليتـ تقنيف أدكات الدراسة عمييـ مف خبلؿ حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ

المناسبة ،كلـ يتـ احتسابيـ ضمف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

العينة الميدانية لمدراسة:
تـ حساب حجـ العينة األصمية مف خبلؿ المعادلة التالية85( :ص(Moore ،2551،
(
)
([
(
)
()
])
)

(

(

)

)

(

 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ (مثبلن)Z= 3.06 :

 :dالخطأ اليامشي كيعبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلن )5.54
 :pنسبة تكفر الخاصية كالمحايدة = 5.45
 :Nتمثؿ حجـ المجتمع.

كبيذا فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم ( (302عمى األقؿ أم ما نسبتو

( )%23.4مف حجـ المجتمع الكمي.

تـ تكزيع ( )125استبانة عمى معممي كمعممات مدارس المرحمة األكلى التي دخمت االعتماد
المدرسي ،كبعد جمع البيانات مف العينة تـ استرداد ( )152استبانة أم بما نسبتو ( )%05.5مف
االستبانات المكزعة ،كذلؾ بعد تفحص صبلحية االستبانات المستردة ،كتعتبر النسبة مقبكلة

إلجراء التحميؿ كاإلجراءات اإلحصائية بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ كأدؽ النتائج كالجداكؿ التالية

تكضح تكزيع العينة.

74

الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات الشخصية:
الجنس :يبيف جدكؿ رقـ ( )4.1أف ما نسبتو ( )%43.7مف عينة الدراسة ىـ مف جنس المعمميف،

كما نسبتو ( )%56.3ىـ مف جنس المعممات.

جدول ( :)3.1تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس

معمـ

الجنس

معممة

المجموع

العدد

النسبة المئوية%

132

43.7

170

56.3

302

100.0

سنوات الخدمة:
تبيف أف ما نسبتو ( )%16.9ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف  8سنكات ،كما نسبتو

)(%51.0

ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ تتراكح مف  7سنكات إلى 15سنة كما نسبتو ( )%32.1ىـ مف

الذيف سنكات خدمتيـ  34سنة فأكثر.

جدول ( :)3.2تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخدمة

أقؿ مف  7سنكات
مف  34 – 7سنكات
 34سنة فأكثر

سنوات الخدمة

المجموع

العدد

النسبة المئوية%

51

16.9

154

51.0

97

32.1

302

100.0

المرحمة التعميمية:
تبيف أف ما نسبتو ( )%50.0ىـ مف معممي كمعممات المرحمة األساسية ،كما نسبتو ( )%50.0ىـ

مف معممي كمعممات المرحمة الثانكية.

جدول ( :)3.3تكزيع عينة الدراسة حسب المرحمة التعميمية

المرحمة األساسية

المرحمة التعميمية

المرحمة الثانكية

المجموع
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العدد

النسبة المئوية%

151

50.0

151

50.0

302

100.0

أدوات الدراسة:
تعد االستبانة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشا انر ،كتعرؼ االستبانة

بأنيا" :أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات أك آراء يقكـ باإلجابة عنيا المفحكص
نفسو ،كىي كتابية تحريرية" (األغا كاألستاذ2555 ،ـ ،ص.)336
كقد

تـ استخداـ استبانتيف لقياس " كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في

المدارس الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف " .حيث تتككنا مف اآلتي:

االستبانة األولى :كىي عبارة عف استبانة لتعرؼ كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد
المدرسي في المدارس الحككمية ،كتتككف مف ( )54فقرة ،مكزعة عمى  5مجاالت ىي:
المجال األول :القيادة التربوية ،كيتككف مف ( )32فقرة.
المجال الثاني :العمميات المدرسية ونتاجات التعمم ،ويتكون مف ( )32فقرة.
المجال الثالث :إدارة الموارد ،كيتككف مف ( )35فقرات.
المجال الرابع :المجتمع المحمي ،كيتككف مف ( )33فقرة.
االستبانة الثانية :كىي عبارة عف استبانة لتعرؼ مستكل أداء المعممين ،كتتككف مف ()22

فقرة.

ولقد تم بناء أداة الدراسة باتباع الخطوات التالية:
بعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى األدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بالمكضػػكع ،كاسػػتطبلع آراء
نخبػػة مػػف المتخصصػػيف باألش ػػكاؿ اإلداريػػة عػػف طريػػؽ المق ػػاببلت الشخصػػية ذات الطػػابع غي ػػر
الرسػػمي ،كبنػػاء عمػػى التكجييػػات المسػػتمرة مػػف قبػػؿ المشػػرؼ األكػػاديمي ،قػػاـ الباح ػث ببنػػاء األداة
كفؽ الخطكات التالية:
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا األداة. صياغة فقرات كؿ مجاؿ. إعػداد األداة فػػي صػكرتيا األكليػػة كالتػي شػػممت ( )55فقػرة ،كالممحػػؽ رقػـ ( )3يكضػػح االسػػتبانةفي صكرتيا األكلية.
 -عرض األداة عمى المشرؼ العتماد ما يراه مناسبان ،كتعديؿ ما يراه غير مناسب.
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بناء عمى تكجييات المشرؼ.
 تعديؿ األداة ن عرض األداة عمى ( )37مف المحكميف التربكييف ،المتخصصيف في مجاؿ التربية ،أغمػبيـ مػفأعض ػػاء ىيئ ػػات الت ػػدريس ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بغػ ػزة (الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ،جامع ػػة األزى ػػر،
جامعػػة األقصػػى) إضػػافة لتربػػكييف فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ كككالػػة الغػػكث الدكليػػة ،كالممحػػؽ رقػػـ
( )2يبيف أعضاء لجنة التحكيـ كأماكف عمميـ.
 -تـ إعطاء كزف مدرج لكؿ فقرة كفؽ سمـ ليكرت خماسي (كبيرة جدان ،كبيرة ،متكسطة ،قميمة،

قميمة جدان) أعطيت األكزاف التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5كالممحؽ رقـ ( )1يبيف األداة في صكرتيا
النيائية.

صدق وثبات االستبانة األولى( :واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في

المدارس الحكومية)
أوالً :صدق األداة:
صدؽ األداة يعني " أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو" (الجرجاكم2535،ـ ،ص ،)354كما
يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات

كآخركف2553 ،ـ ،ص ،)380كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانتيف كما يمي:
أوالً :الصدق الظاىري ل داة (صدق المحكمين):
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ()37
مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية ،كجامعػػة األزىػػر ،كجامعػػة األقصػػى ،كقسػػـ

الجػػكدة فػػي ككالػػة الغػػكث الدكليػػة ،كتربػػكييف فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كيكضػػح الممحػػؽ رقػػـ ()2

أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا مشػػككريف بتحكػػيـ أداة الد ارسػػة ،كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف

إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدل مبلئمػػة الفقػرات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو ،كمػػدل كضػػكح صػػياغة الفق ػرات
كمػػدل مناسػػبة كػػؿ فق ػرة لممجػػاؿ الػػذم تنتمػػي إليػػو ،كمػػدل كفايػػة الفق ػرات لتغطيػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف

مجاالت الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريان مف تعػديؿ صػياغة الفقػرات

أك حذفيا ،أك إضافة فقرات جديدة ألداة الدراسة ،ككذلؾ إبداء آرائيػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األكليػة
(الخصائص الشخصية كالكظيفية) المطمكبة مف المستيدفيف ،إلى جانب مقيػاس ليكػرت المسػتخدـ

في األداة ،كما أف بعض المحكميف نصحكا بضػركرة تقمػيص بعػض الفقػرات مػف بعػض المجػاالت
كاضافة بعض الفقرات إلى مجاالت أخرل.
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كاسػػتنادان إلػػى المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديبلت التػػي
اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف ،حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض الفقػرات كحػػذؼ أك إضػػافة الػػبعض
اآلخػػر منيػػا .كعمػػى ضػػكء تمػػؾ اآلراء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفق ػرات كتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر كاضػػافة

فقرات ليصبح عدد فقرات األداة ( )54بدؿ ( )55فقرة.
ثانياً :صدق االتساق الداخمي لفقرات األداة:

تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات األداة عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا ()40

مفردة ،كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو.

جدكؿ رقـ ( )4.4يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ
الذم تتبع لو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.05حيث إف
مستكل الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر فقرات األداة األكلى صادقة لما كضعت

لقياسو.
جدول ( :)3.4يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو

م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

القيادة التربوية
.3

تعكس الق اررات التي تتبناىا إدارة المدرسة رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا.

5.731

*0.000

.2

تهشرؾ إدارة المدرسة أصحاب العبلقة مف (المعمميف ،الطمبة ،أكلياء األمكر،
المجتمع المحمي) في عممية التخطيط المدرسي.

5.754

*0.000

.1

تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى المعمميف.

5.824

*0.000

.5

تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات (الغياب ،الخركج مف العمؿ ،الحضكر

5.665

*0.000

5.461

*0.000

5.685

*5.555
*5.555

كاالنصراؼ).
.4

تتخذ اإلجراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة المدرسية (مثؿ الكتب،
األدكات ،األجيزة) مف التمؼ أك الفقداف.

.6

تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي لمطمبة (الغياب ،التأخير ،انضباط

.8

تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ باألنظمة المدرسية.

5.682

.7

تتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف آرائيـ خبلؿ االجتماعات التي تعقدىا.

5.501

*5.555

.0

تراعي قدرات المعمميف كرغباتيـ عند تشكيؿ المجاف المدرسية.

5.675

*5.555

.35

تعزز إدارة المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف في المدرسة.

5.755

*5.555

طابكر الصباح).
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م
.33
.32

معامل

الفقرة

االرتباط

تفكض بعضان مف الصبلحيات إلى اآلخريف كتتابع أدائيـ.
تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.

القيمة
االحتمالية
().Sig

5.668

*5.555

5.643

*5.555

العمميات المدرسية ونتاجات التعمم
.3

تشجع إدارة المدرسة المعمميف لبلرتباط بعبلقات إيجابية مع الطمبة لصالح

5.458

*0.000

.2

تحرص أف يحمؿ المعممكف محتكل المباحث التي يدرسكنيا.

5.441

*0.000

.1

تتابع رصد نتائج اختبارات الطمبة عمى برنامج اإلدارات المدرسية أكالن بأكؿ.

5.160

*0.000

5.802

*0.000

5.783

*0.000

5.442

*0.001

5.672

*0.000

5.885

*0.000

5.638

*0.000

.35

تكرـ الفائزيف بالمسابقات التي تنظميا المدرسة  /المديرية  /الك ازرة.

5.608

*0.000

.33

تنفذ المدرسة رحبلت مدرسية (ترفييية – عممية) حسب التعميمات.

5.506

*0.000

.32

تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمية.

5.480

*0.000

.5
.4
.6
.8
.7
.0

العممية التعميمية.

تنفذ برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأخرل لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ.

تتابع المدرسة نظافة المقصؼ كصبلحية المكاد المباعة فيو مف خبلؿ
المجنة الصحية.
تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجية خاصة لمساعدة الطمبة ذكم المشكبلت
النفسية كالسمككية.
تساىـ مع المرشد التربكم في حؿ المشكبلت السمككية لمطبة كالكقاية منو.
تنظـ مسابقات متنكعة لمطمبة (ثقافية ،عممية ،رياضية) كفؽ جدكؿ خاص
كمعمف.
تييح الظركؼ المبلئمة لمشاركة طمبتيا في المسابقات التربكية عمى
مستكل المديرية  /الك ازرة.

إدارة الموارد
.3

تتابع إدارة المدرسة تحضيرات المعمميف لدركسيـ كفؽ جدكؿ اسبكعي معد

5.455

*0.000

.2

تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ معد كمعمف.

5.652

*0.000

.1

تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية داخؿ المدرسة.

5.655

*0.000

5.683

*0.000

5.682

*0.000

5.801

*0.000

5.705

*0.000

.5
.4
.6
.8

كتقدـ تغذية راجعة.

تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي

تنظميا المديرية أك الك ازرة.

تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ كالتعمـ.
تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية مثؿ (المرافؽ ،الساحات ،المشارب،
الكحدات الصحية).
تقكـ بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى كالمرافؽ المدرسية.
05

م

معامل

الفقرة

االرتباط

تحرص عمى تكفير التسييبلت المادية بحالة جيدة

القيمة
االحتمالية
().Sig

5.885

*0.000

.0

تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية بشكؿ فاعؿ.

5.870

*0.000

.35

تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة كافة.

5.713

*0.000

.7

(السبكرة ،األثاث ،المختبرات).

المجتمع المحمي
.3

تعقد إدارة المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس أكلياء األمكر.

5.855

*0.000

.2

تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء األمكر كعناكينيـ.

5.405

*0.000

5.865

*0.000

.5

تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف تحصيؿ أبنائيـ كسمككيـ.

5.757

*0.000

.4

تنظـ زيارات لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة لممدرسة.

5.843

*0.000

5.632

*0.000

5.872

*0.000

.7

تشارؾ المجتمع المحمي في إحياء المناسبات الكطنية كاألعياد الدينية.

5.885

*0.000

.0

تتيح استخداـ مرافؽ المدرسة كامكانياتيا لممجتمع المحمي.

5.884

*0.000

5.724

*0.000

5.848

*0.000

.1

.6
.8

.35
.33

تنظـ لقاءات مع أكلياء أمكر بعض الطمبة لمناقشة سبؿ تحسيف تحصيؿ
أبنائيـ أك تعديؿ سمككيـ.

تستجيب لمقترحات كاآلراء المقدمة مف األفراد كالمؤسسات في المجتمع
المحمي.

تشارؾ في األعماؿ التطكعية الخاصة بالمجتمع المحمي (مثؿ تنظيؼ
البيئة المحيطة)

تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى المدرسة كمحيطيا مف أم
تخريب أك اعتداء.
تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي (صحية ،تربكية ،اجتماعية)

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ((α ≤ 0.05

ثانياً :صدق االتساق البنائي:
جدكؿ رقـ ( )4.5يبيف معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة مع
الدرجة الكمية لفقرات األداة ككؿ كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة
( ،)0.05حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر مجاالت األداة صادقة
لما كضعت لقياسو.
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جدول ( :)3.5يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت األداة مع الدرجة الكمية لؤلداة.
المجال

#

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية
().Sig

.3

القيادة التربكية

5.048

*0.000

.2

العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ

5.034

*0.000

.1

إدارة المكارد

5.015

*0.000

.5

المجتمع المحمي

5.015

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ((α ≤ 0.05

ثالثاً :ثبات فقرات األداة:
يقصػد بثبػات األداة ىػك أف تعطػي األداة نفػس النتػائج إذا أعيػد تطبيقػو عػدة مػرات متتاليػة ،كيقصػد
بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أك ما ىي درجة
اتس ػػاقو كانس ػػجامو كاس ػػتم ارريتو عن ػػد تكػ ػرار اس ػػتخدامو ف ػػي أكق ػػات مختمف ػػة (الجرج ػػاكم2535 ،ـ،

ص )08كقد أجرل الباحث خطكات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما :معامؿ
ألفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية
 .9طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات األداة كطريقة أكلى لقياس الثبات كقد

يبيف جدكؿ رقـ ( )4.6أف معامبلت الثبات مرتفعة.

جدول ( :)3.6معامؿ الثبات ( طريقة ألفا كركنباخ) لؤلداة.
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

.3

القيادة التربكية

12

0.899

.2

العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ

12

0.867

.1

إدارة المكارد

10

0.900

.5

المجتمع المحمي

11

0.920

45

0.969

#

الدرجة الكمية ل داة


02

يتضح مف الجدكؿ ( )4.6أف قيمة معامؿ الثبات تتراكح ما بيف ()0.920 ،0.867
كمعامؿ الثبات الكمي تساكم ( )0.969كىذا يدؿ عمى أف األداة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 .8طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية
الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف
لمتصحيح (  )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامؿ الثبات =
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط كالجدكؿ التالي ( )4.7يبيف النتائج:

جدول ( :)3.7معامؿ الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لؤلداة.
التجزئة النصفية
المجال

#

عدد الفقرات

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المصحا

.3

القيادة التربكية

12

0.744

0.853

.2

العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ

12

0.700

0.824

.1

إدارة المكارد

10

0.645

0.784

.5

المجتمع المحمي

11

0.775

*0.874

45

0.901

*0.948

الدرجة الكمية ل داة

*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )4.7أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف براكف)
إحصائيا ،كبذلؾ تككف األداة في صكرتيا النيائية كما ىي
( )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ن
في الممحؽ ( )1قابمة لمتكزيع ،كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة ،مما
يجعمو عمى ثقة تامة بصحة األداة ،كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عف أسئمة الدراسة،
كاختبار فرضياتيا.
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صدق وثبات األداة الثانية( :أداء المعممين)
أوال :صدق األداة:
تـ التأكد مف صدؽ فقرات األداة بطريقتيف:
أوالً :الصدق الظاىري ل داة (صدق المحكمين):
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ()37
عضػك مػػف أعضػاء الييئػػة التدريسػية فػػي الجامعػػة اإلسػبلمية ،كجامعػػة األزىػر ،كجامعػػة األقصػػى،

كقسـ الجكدة في ككالة الغكث الدكلية ،كالمتخصصيف في مجاؿ التربية .كيكضح الممحؽ رقـ ()2
أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا مشػػككريف بتحكػػيـ أداة الد ارسػػة .كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف

إبػػداء آ ارئيػػـ فػػي مػػدل مبلئمػػة الفقػرات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو ،كمػػدل كضػػكح صػػياغة الفق ػرات
كمػػدل مناسػػبة كػػؿ فق ػرة لممجػػاؿ الػػذم تنتمػػي إليػػو ،كمػػدل كفايػػة الفق ػرات لتغطيػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف

مجاالت الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريان مف تعػديؿ صػياغة الفقػرات

أك حذفيا ،أك إضافة فقرات جديدة ألداة الدراسة ،ككذلؾ إبداء آرائيػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األكليػة
(الخصائص الشخصية كالكظيفية) المطمكبػة مػف المبحػكثيف ،إلػى جانػب مقيػاس ليكػرت المسػتخدـ

فػػي األداة ،كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض الفقػرات مػػف بعػػض مجػػاالت
كاضافة بعض الفقرات إلى مجاالت أخرل.

كاسػػتنادان إلػػى المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديبلت التػػي
اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف ،حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض الفقػرات كحػػذؼ أك إضػػافة الػػبعض
اآلخر منيا .كعمى ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر ليصػبح عػدد

فقرات األداة ( )22بدؿ

(.)21

ثانياً :صدق االتساق الداخمي لفقرات األداة:
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات األداة عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا ()40
مفردة ،كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو.
جدكؿ رقـ ( )4.8يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ

الذم تتبع لو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.05حيث إف
مستكل الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر فقرات األداة الثانية صادقة لما كضعت

لقياسو.
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جدول ( :)3.8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو

م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة
االحتمالية
().Sig

أداء المعممين
أضع جداكؿ زمنية مناسبة لتدريس المادة كفقان لمخطة.

5.648

*0.000

5.651

*0.000

.3

أحمؿ محتكل المادة الدراسية.

5.642

*0.000

.4

ألتزـ بتسميـ كراسة التحضير اليكمي لئلدارة بشكؿ دكرم.

5.686

*0.000

.5

أنظـ البيئة المادية الصفية.

5.407

*0.000

.6

أستطيع إدارة كضبط الصؼ.

5.854

*0.000

.7

أستثمر المكاقؼ الصفية لغرس القيـ كتعديؿ السمكؾ.

5.737

*0.000

.8

أىتـ بتككيف اتجاىات إيجابية عند الطمبة نحك المبحث الذم أدرسو.

5.737

*0.000

.0

أحرص عمى مشاركة معظـ الطمبة في األنشطة الصفية.

5.662

*0.000

.35

لي في كقتيا المحدد.
أنجز األعماؿ المككمة إ و

5.682

*0.000

.33

أحرص عمى االلت ازـ بمكاعيد الحضكر كاالنصراؼ.

5.430

*0.001

.32

أستثمر كقت الحصة بفاعمية.

5.854

*0.000

5.655

*0.000

.35

أصمـ أنشطة صفية متعددة تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة.

5.632

*0.000

.34

أستخدـ الكسائؿ التعميمية المناسبة ألنشطة الدرس.

5.828

*0.000

.36

أكظؼ تكنكلكجيا التعميـ كمصدر مف مصادر التعميـ كالتعمـ.

5.554

*0.010

.38

أكظؼ أساليب التقكيـ المختمفة بفاعمية :القبمي ،التككيني ،الختامي.

5.881

*0.000

.37

أصمـ االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات.

5.485

*0.000

.30

أقدـ تغذية راجعة لمطبلب في ضكء نتائج االختبارات.

5.617

*0.000

.25

أتعاكف مع أكلياء األمكر مف أجؿ تطكير تعمـ أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.

5.810

*0.000

.23

أضع خططان عبلجية لمطمبة ضعيفي التحصيؿ.

5.864

*0.000

5.685

*0.000

.1
.2

.31

.22

يسػػاعدني التخطػػيط المدرسػػي فػػي تحديػػد األنشػػطة التربكيػػة المناسػػبة لتحقيػػؽ
األىداؼ المراد تحقيقيا.

اكتشؼ مف خػبلؿ أنشػطة الػدرس الطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة (متػدني
التحصيؿ ،المتفكقيف ،المكىكبيف).

أس ػػاىـ ف ػػي كض ػػع خط ػػط مش ػػتركة م ػػع المرش ػػد الترب ػػكم لمتابع ػػة المش ػػكبلت
السمككية لمطمبة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ((α ≤ 0.05
04

ثالثاً :ثبات فقرات األداة:
يقصد بثبات األداة ىك أف تعطػي األداة نفػس النتػائج إذا أعيػد تطبيقيػا عػدة مػرات متتاليػة ،كيقصػد

بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أك ما ىي درجة
اتسػ ػػاقو كانسػ ػػجامو كاسػ ػػتم ارريتو عنػ ػػد تك ػ ػرار اسػػػتخدامو فػ ػػي أكقػ ػػات مختمفػ ػػة (الجرجػ ػػاكم2535،ـ،

ص.)08

كقػػد أجػػرل الباحػػث خط ػكات الثبػػات عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية نفسػػيا بط ػريقتيف ىمػػا :معامػػؿ ألفػػا
كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية.
 .9طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات األداة كطريقة أكلى لقياس الثبات كقد يبيف
جدكؿ رقـ ( )4.9أف معامبلت الثبات مرتفعة.
جدول ( :)3.9معامؿ الثبات ( طريقة ألفا كركنباخ) لؤلداة.
#
أداء المعممين

.3

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

22

0.011



يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات الكمي تساكم ( )5.011كىذا يدؿ عمى
أف األداة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 .2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية
الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف
لمتصحيح (  )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامؿ الثبات =
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:

جدول ( :)3.10معامؿ الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لؤلداة.
التجزئة النصفية
#
.3

عدد الفقرات
أداء المعممين

22
06

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المصحا

0.809

0.894

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )4.10أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف
إحصائيا ،كبذلؾ تككف األداة في صكرتيا النيائية
براكف) ( )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ن
كما ىي في الممحؽ ( )1قابمة لمتكزيع ،كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات اداة
الدراسة ،مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االداة ،كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عف أسئمة
الدراسة ،كاختبار فرضياتيا.

 3.4المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ األداة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي "Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS)" .
تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 النسب المئكية ،كالتك اررات ،كالكزف النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساس ألغراض معرفةتكرار فئات متغير ما ،كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة .

 اختبار ألفا كركنباخ ) (Cronbach's Alphaككذلؾ اختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثباتفقرات األداة.

 معامؿ ارتباط بيرسكف ) ،(Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط،كيقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف ،كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي لؤلداة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.

 اختبار  Tفي حالة عينتيف مستقمتيف ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذاكاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة (الجنس

كالمرحمة التعميمية).

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات ،أك أكثر مف

البيانات (متغير سنكات الخدمة).

 -اختبار  Scheffe Testلممقارنات الثنائية لمعرفة إتجاه الفركؽ في متغير سنكات الخدمة.
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 3الفصــل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية

الفصــل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػان لنتػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة

كاس ػػتعراض أبػ ػػرز نت ػػائج االسػػػتبانتيف ،كذل ػػؾ لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى" كاق ػػع تطبيػ ػػؽ مع ػػايير نظ ػػاـ الجػػػكدة

كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف ".

لػػذا تػػـ إج ػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف أداة الد ارسػػة ،إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج

الػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ) (SPSSلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الد ارسػػة التػػي تػػـ عرضػػيا
كتحميميا في ىذا الفصؿ.

 3.9المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( )5=3-4كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس
لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( )5.75=4/5كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في
المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح
طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي(:)Ozen, 2532, p.30( )5.1

))

جدول ( :)3.1يكضح المحؾ المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة التقدير

مف 1.80 – 1

مف %36- %20

قميمة جدان

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدان

كلتفسػػير نتػػائج الد ارسػػة كالحكػػـ عمػػى مسػػتكل االسػػتجابة ،اعتمػد الباحػػث عمػػى ترتيػػب
المتكسػطات الحسػابية عمػى مسػتكل المجػاالت لػؤلداة كمسػتكل الفقػرات فػي كػؿ مجػاؿ ،كقػد حػدد

الباحث درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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 3.8أسئمة الدراسة
السؤال األول :ما واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
كالترتيب .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)5.2
جدول ( :)3.2المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكافة مجاالت أداة

.3
.2

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

م
القيادة التربكية.

4.20

0.52

83.91

3

العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ.

4.22

0.49

84.43

2

.1

إدارة المكارد.

4.28

0.52

85.55

1

.5

المجتمع المحمي.

4.02

0.60

80.47

4

4.18

0.47

83.57

المجال

جميع فقرات األداة

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة

التقدير

يب ػػيف ج ػػدكؿ ( )5.2أف المتكس ػػط الحس ػػابي لجمي ػػع فقػ ػرات أداة كاق ػػع تطبي ػػؽ مع ػػايير نظ ػػاـ

الجػ ػػكدة كاالعتمػ ػػاد المدرسػ ػػي فػ ػػي المػ ػػدارس الحككميػ ػػة يسػ ػػاكم

4.18

كبػ ػػذلؾ فػ ػػإف الػ ػػكزف النسػ ػػبي

( )%83.57كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى فقرات االستبانة بشكؿ عاـ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بمعايير االعتماد كحث المدارس عمى تطبيؽ
ىذه المعايير لمحصكؿ عمى االعتماد كتنظيـ كرش عمؿ لمديرم المدارس لتطبيؽ معايير

االعتماد مما كلد حرصان لدل إدارات المدراس في الحصكؿ عمى االعتماد المدرسي ،خاصة كأف

دخكؿ ىذه المدارس في برنامج االعتماد جاء بصكرة طكعية ،نتيجة لشعكر مديرم ىذه المدارس
بأف مدارسيـ لدييا الكثير مف الجكانب اإليجابية المطمكبة في برنامج االعتماد المدرسي ،كرغبة

منيـ في التميز كالحصكؿ عمى االعتماد ،كقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (عايش،
2538ـ) ،كدراسة (المالكي2535 ،ـ) ،كدراسة (2534 ،Ejionuemeـ) ،كدراسة (األمير

كالعكاممة2533 ،ـ) كالمكاتي أشرف إلى درجة عالية مف تطبيؽ معايير الجكدة في المدارس ،بينما

اختمفت مع دراسة (الغامدم2535 ،ـ) كدراسة (الجعافرة2532 ،ـ) ،كدراسة (أبك عبده2533 ،ـ)

حيث كانت درجة تطبيؽ معايير الجكدة متكسطة ،كاختمفت ىذه الدراسة أيضان مع دراسة (ندا

كالشحنة2531 ،ـ) التي كشفت عف قصكر في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة.
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كيتضح أيضان مف الجدكؿ ( )5.2أف المجاؿ األكؿ " القيادة التربكية " قد حصؿ عمى

المرتبة الثالثة حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%83.91كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مديرم المدارس
يتـ اختيارىـ بناء عمى معايير تؤىميـ لقيادة المدرسة التي تتطمب صفات كميارات شخصية

كادارية كمينية فضبل عف ككف اإلدارات التربكية تعنى بتطكير قدرات مديرم المدارس كما في
البرنامج التدريبي الذم عقد في أكتكبر عاـ 2536ـ ،مما يجعميـ أكثر قدرة كتمكف في تطبيؽ

معايير القيادة التربكية كىذا ما أكدتو الدراسات السابقة كدراسة (قرمكط2535 ،ـ) كدراسة

(األسطؿ2531 ،ـ) كدراسة (شاكيش2535 ،ـ) كالمكاتي تكصمف إلى درجة عالية مف أداء القيادة
التربكية ،بينما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة (الجعافرة2532 ،ـ) كدراسة (الغامدم2535 ،ـ)

كدراسة ( األمير كالعكاممة2533 ،ـ) حيث جاءت القيادة التربكية بدرجة متكسطة.

كقد حصؿ المجاؿ الثاني " العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ " عمى المرتبة الثانية

حيث بمغ الكزف النسبي ) ،)%84.43كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ إدارات المدارس كالمعمميف،

بنتاجات التعمـ كتحصيؿ الطمبة ،خاصة كأف لجنة التقييـ – الداخمي كالخارجي – تعقد عدة
اختبارات لمطمبة بحيث يتـ اختيار فصكليـ كالمباحث المراد االختبار فييا بصكرة عشكائية،

كتختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة (الغامدم2535 ،ـ) كدراسة (األمير كالعكاممة2533 ،ـ) حيث

جاء التعميـ كالتعمـ بدرجة متكسطة.

فيما حصؿ المجاؿ الثالث " إدارة المكارد " عمى المرتبة األكلى حيث بمغ الكزف النسبي

) ،)%85.55كيعزك الباحث ذلؾ إلى إضافة إلى تنظيـ ك ازرة التربية كالتعميـ لدكرات ككرشات عمؿ
خاصة بتدريب المدريريف كنكابيـ كلجنة التطكير بالمدرسة ،لممدارس التي دخمت البرنامج ،تخمميا
تدريب عمى كيفية إدارة المكارد البشرية كالمالية ،إضافة إلى كجكد الدافع كالحافز القكل لدل

إدارات المدارس لتكفير المكارد المالية بالتكجو نحك مؤسسات المجتمع المحمي بعد دخكليا برنامج

االعتماد ،كتختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة (الكعبي2535 ،ـ) كدراسة (األمير كالعكاممة،
2533ـ) حيث جاءت إدارة المكارد بدرجة متكسطة.

كأخي انر حصؿ المجاؿ الرابع "المجتمع المحمي" عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف
النسبي ) )%80.47بدرجة تقدير كبيرة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف أحد األدكار كالمياـ الرئيسة
لئلدارات المدرسية ىي التكاصؿ مع المجتمع المحمي كاالرتباط بعبلقات تكاممية معو كقد كضعت

الك ازرة مجاؿ المجتمع المحمي كأحد محاكر الخطة االستراتيجية ليا كما أف مديرم المدارس

يدرككف حاجة المدارس لدعـ المجتمع المحمي كاإلفادة مف قدراتيـ كخبراتيـ فضبلن عف أىمية
تفعيؿ التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطمبة بيدؼ رفع درجة تحصيؿ أبنائيـ ،كقد اختمفت نتيجة ىذه

الدراسة مع دراسة (الغامدم2535 ،ـ) كدراسة (األمير كالعكاممة2533 ،ـ) المتاف تكصمتا إلى

درجة متكسطة في العبلقة مع المجتمع المحمي ،كاختمفت ىذه الدراسة أيضان مع دراسة (الجعافرة،
2532ـ) كالتي جاءت فييا العبلقة مع المجتمع المحمي بدرجة منخفضة.
353

تحميــل فق ـرات اســتبانة " واقــع تطبيــق معــايير نظــام الجــودة واالعتمــاد المدرســي فــي المــدارس

الحكومية".

 -تحميل فقرات المجال األول " القيادة التربوية "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.

النتائج مكضحة في جدكؿ (.)5.3

جدول ( :)3.3المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف
فقرات مجاؿ " القيادة التربكية "

م
.3

.2

الفقرة
تعكس الق اررات التي تتبناىا إدارة المدرسة رؤيتيا كرسالتيا
كأىدافيا.
تهشرؾ إدارة المدرسة أصحاب العبلقة مف (المعمميف،
الطمبة ،أكلياء األمكر ،المجتمع المحمي) في عممية

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

4.28

3.92

0.68

0.95

85.63

78.48

الترتيب

درجة
التقدير
كبيرة

5

جدان

12

كبيرة

التخطيط المدرسي.
.1

تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى المعمميف.

كبيرة

3.98

0.91

79.54

10

4.55

0.64

91.06

1

جدان

4.50

0.65

90.07

2

جدان

4.44

0.71

88.74

3

جدان

4.41

0.62

88.21

4

جدان

4.02

0.80

80.33

8

كبيرة

4.01

0.84

80.26

9

كبيرة

4.17

0.86

83.38

6

كبيرة

.33

تفكض بعضان مف الصبلحيات إلى اآلخريف كتتابع أدائيـ.

4.10

0.78

81.92

7

كبيرة

.32

تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.

3.96

0.82

79.27

11

كبيرة

.5
.4
.6
.8
.7
.0
.35

تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات (الغياب ،الخركج مف
العمؿ ،الحضكر كاالنصراؼ).
تتخذ اإلجراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة المدرسية
(مثؿ الكتب ،األدكات ،األجيزة) مف التمؼ أك الفقداف.
تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي لمطمبة (الغياب،
التأخير ،انضباط طابكر الصباح).
تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ باألنظمة

المدرسية.

تتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف آرائيـ خبلؿ االجتماعات
التي تعقدىا.
تراعي قدرات المعمميف كرغباتيـ عند تشكيؿ المجاف
المدرسية.
تعزز إدارة المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف في
المدرسة.
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كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يتضا من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقػرة رقػػـ ( )5كالتػػي نصػػت عمػػى " تتــابع الت ـزام المعممــين بالتعميمــات (الغيــاب ،الخــروج مــنالعمل ،الحضور واالنصـراف)" احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره ( (%91.06كبدرجػة تقػدير
كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 استحداث ك ازرة التربية كالتعميـ برنامجان الكتركنيان متابعة حضكر كانصػراؼ المعممػيف عمػى
مكقع اإلدارات المدرسػية الخػاص بكػؿ مدرسػة حيػث يػتـ إدخػاؿ البيانػات مػف كاقػع السػجؿ
اليكمي لحضكر كانصراؼ المكظفيف.
 المتابع ػػة الميداني ػػة لفري ػػؽ الرقاب ػػة ف ػػي المديري ػػة كال ػػك ازرة لمم ػػدارس ،ممػ ػا جع ػػؿ م ػػف التػ ػزاـ
المعمميف بالتعميمات محؿ اىتماـ إدارة المدرسة.
كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (قرمكط2535 ،ـ) ،حيث جاءت بدرجة كبيرة جدان.
 الفقرة رقـ ( )4كالتي نصت عمػى " تتخذ اإلجراءات المالئمة لممحافظة عمى العيـدة المدرسـية(مثل الكتـب ،األدوات ،األجيـزة) مـن التمـف أو الفقـدان " احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي قػدره
) (%90.07كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة بالكتػػب كالعيػػدة المدرسػػية مػػف داخػػؿ المدرسػػة ،بتكميػػؼ مػػف مػػدير
المدرس ػػة كبحس ػػب تعميم ػػات ال ػػك ازرة ،تت ػػابع حص ػػر العي ػػدة ،كس ػػجبلت اإلدخ ػػاؿ كاإلخػ ػراج
كاإلسقاط مف العيدة في نياية العاـ الدراسي كذلؾ مف خبلؿ برامج الكتركنية تسػجؿ فييػا
كافة بيانات الكتب كيتـ تحديثو باستمرار عند استبلـ أم عيدة جديدة.
 المتابعة الفصمية مف لجنة قسـ الكتب فػي المديريػة ألعػداد الكتػب ،كالمتابعػة السػنكية مػف
قسـ المكازـ لمعيدة المدرسية.
كقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (قرمكط2535 ،ـ) حيث جاءت بدرجة كبيرة جدان.
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وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفق ػرة رقػػـ ( )2كالتػػي نصػػت عمػػى " تٌشــرك إدارة المدرســة أصــحاب العالقــة مــن (المعممــين،الطمبة ،أولياء األمور ،المجتمع المحمي) في عممية التخطـيط المدرسـي " احتمػت المرتبػة الثانيػة
عشر كاألخيرة بكزف نسبي قدره ( )%78.48كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 محاكلة إدارة المدرسة في استنياض ىمـ المعمميف كزيػادة انتمػاء الطمبػة لمدرسػتيـ تحقيقػان
لمجكدة.

 تطكر الكعي اإلدارم لدل مديرم المدارس ،مما شكؿ لدييـ فيمػان كاد اركػان ألىميػة مشػاركة
المعمميف كالطمبة في التخطيط لزيادة انتمائيـ لممدرسة.

 ال ػػدكر الكبي ػػر ال ػػذم يمك ػػف أف يق ػػكـ ب ػػو المجتم ػػع المحم ػػي لمس ػػاعدة المدرس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ
مؤسساتو المختمفة.
كقػػد جػػاءت فػػي أدن ػػى درجػػات المكافقػػة نظػ ػ اير العتقػػاد بعػػض الم ػػديريف بػػأف اش ػراؾ المعمم ػػيف
كالطمبة كأكلياء أمكرىـ في عممية التخطيط يحتاج إلى الكثير مف الكقت ،كأف عممية التخطيط

محددة بسقؼ زمني محدد.

كاتفقػت ىػذه النتػائج مػع نتػائج بعػػض الد ارسػات كد ارسػة (قرمػكط2535 ،ـ) كد ارسػة (األسػػطؿ،

2531ـ) كدراسة (شاكيش2535 ،ـ) حيث أشرف إلى درجة عالية في تقدير أفراد العينػة لمشػاركة
إدارة المدرسػػة لممعممػػيف كالطمبػػة كالمجتمػػع المحمػػي فػػي عمميػػة التخطػػيط ،بينمػػا اختمفػػت الد ارسػػة

الحالية مع ما جاءت بو دراسة (األمير كعكاممة2533 ،ـ) حيث جاءت بدرجة متكسطة.

 الفقػرة رقػػـ ( )32كالتػػي نصػػت عمػػى " تســتخدم أدوات متعــددة لتقيــيم األداء المدرســي " احتمػػتالمرتبة الحادية عشر كقبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره ) )%79.27كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تزكيد ك ازرة التربية كالتعميـ المدارس بأساليب تقكيـ متعددة لؤلداء المدرسي.
 تدريب مديرم المدارس عمى عممية التقييـ المدرسي خبلؿ الدكرات كالزيارات التي قاـ بيػا
فريؽ المتابعة التابع لمك ازرة.

كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقػرة عمػى درجػة متدنيػة بالنسػبة لبػاقي الفقػرات الىتمػاـ المػديريف

كفريؽ التطكير بالمدرسة باألساليب التقكيمية التقميدية المعركفة لدييـ.
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كاتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (عػػايش2538 ،ـ) كد ارسػػة (المػػالكي2535 ،ـ) حيػػث جػػاء

تنػػكع أسػػاليب التقػػكيـ بدرجػػة كبي ػرة ،بينمػػا اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (األميػػر كالعكاممػػة،
2533ـ) حيث جاءت بدرجة متكسطة.
 تحميل فقرات المجال الثاني " العمميات المدرسية ونتاجات التعمم "تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.

النتائج مكضحة في جدكؿ (.)5.4

جدول ( :)3.4المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
" العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ "

م

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
التقدير

.3

تشػ ػػجع إدارة المدرسػ ػػة المعمم ػ ػيف باالرتبػ ػػاط بعبلقػ ػػات
إيجابية مع الطمبة لصالح العممية التعميمية.

4.28

0.69

85.56

5

كبيرة جدان

4.14

0.71

82.85

9

كبيرة

4.61

0.59

92.19

1

كبيرة جدان

3.84

0.87

76.82

12

كبيرة

4.28

0.77

85.63

4

كبيرة جدان

3.90

0.82

78.08

11

كبيرة

4.19

0.73

83.77

8

كبيرة

4.10

0.83

82.05

10

كبيرة

4.29

0.71

85.83

3

كبيرة جدان

4.49

0.66

89.80

2

كبيرة جدان

4.25

0.86

85.03

7

كبيرة جدان

4.27

0.71

85.50

6

كبيرة جدان

.2
.1
.5
.4
.6
.8
.7
.0

تح ػػرص أف يحم ػػؿ المعمم ػػكف محت ػػكل المباح ػػث الت ػػي
يدرسكنيا.
تتػ ػػابع رصػ ػػد نتػ ػػائج اختبػ ػػارات الطمبػ ػػة عمػ ػػى برنػ ػػامج
اإلدارات المدرسية أكالن بأكؿ.
تنفػػذ ب ػرامج لرعايػػة الطمبػػة المكىػػكبيف كأخػػرل لمطمبػػة
ذكم صعكبات التعمـ.
تتػ ػػابع المدرسػ ػػة نظافػ ػػة المقصػ ػػؼ كصػ ػػبلحية الم ػ ػكاد
المباعة فيو مف خبلؿ المجنة الصحية.
تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجيػة خاصػة لمسػاعدة
الطمبة ذكم المشكبلت النفسية كالسمككية.

تس ػ ػػاىـ م ػ ػػع المرش ػ ػػد الترب ػ ػػكم ف ػ ػػي ح ػ ػػؿ المش ػ ػػكبلت
السمككية لمطبة كالكقاية منيا.
ت ػ ػػنظـ مس ػ ػػابقات متنكع ػ ػػة لمطمب ػ ػػة (ثقافي ػ ػػة ،عممي ػ ػػة،
رياضية) كفؽ جدكؿ خاص كمعمف.

تيي ػ ػ ػػح الظ ػ ػ ػػركؼ المبلئم ػ ػ ػػة لمش ػ ػ ػػاركة طمبتي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي
المسابقات التربكية عمى مستكل المديرية  /الك ازرة.

تك ػػرـ الف ػػائزيف بالمس ػػابقات الت ػػي تنظمي ػػا المدرس ػػة /
.35
المديرية  /الك ازرة.
تنف ػػذ المدرس ػػة رح ػػبلت مدرس ػػية (ترفييي ػػة – عممي ػػة)
.33
حسب التعميمات.
 .32تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمية.

354

يتضا من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقػرة رقػػـ ( )1كالتػي نصػػت عمػػى " تتــابع رصــد نتــائج اختبــارات الطمبــة عمــى برنــامج اإلداراتالمدرسية أوالً بأول " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) )%92.19كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 متابعة مديرية التربية كالتعميـ إلدخػاؿ الػدرجات عمػى مكقػع اإلدارات المدرسػية ،كالتكاصػؿ
مع المدارس بيذا الخصكص.
 إدخاؿ الدرجات عمػى المكقػع ييمكػف كيسػيؿ عمػى إدارة المدرسػة كالمعممػيف كأكليػاء األمػكر
مف متابعة تحصيؿ الطمبة أكالن بأكؿ.

 إدخػػاؿ الػػدرجات عمػػى المكقػػع ييمكػػف إدارة المدرسػػة مػػف التعػػاكف مػػع أكليػػاء األمػػكر عنػػد
زيارتيـ لممدرسة لمتابعة أبنائيـ ،فيستطيع مدير المدرسة أخذ صكرة كاضحة عػف الطالػب

دكف الحاجة إلخراج معمًموي مف الحصة لمسؤاؿ عنو.
كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (عايش2538 ،ـ) كالتي أشارت إلى درجة كبيػرة فػي متابعػة
تقارير نتائج الطمبة أكالن بأكؿ.
 الفق ػرة رقػػـ ( )35كالتػػي نصػػت عمػػى " تكـــرم الفـــائزين بالمســـابقات التـــي تنظميـــا المدرســـة /المديرية  /الوزارة " احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ) )%89.80كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 التفكؽ في المسابقات الذم يميز المدرسة كطمبتيا ،خاصة في ظؿ كجكد صفحة إعبلمية
لكؿ مدرسة عمى مكقع الفيس بكؾ ،تبرز مف خبلليا المدرسة أنشطتيا كفعالياتيا.
 رغبة إدارة المدرسة في إظيار تفكقيا كتميزىا لمك ازرة كالمجتمع المحمي.
 إصدار مديرية التربية كالتعمػيـ شػيادات تقػدير لمطمبػة الفػائزيف فػي المسػابقات فػي الم اركػز
الثبلثة األكلى.
 تنظػػيـ مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ احتفػػاالن سػػنكيان فػػي نيايػػة كػػؿ عػػاـ د ارسػػي ،خػػاص بالطمبػػة
الفائزيف في المسابقات عمى مدار العاـ.
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وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )5كالتػي نصػت عمػى " تنفـذ بـرامج لرعايـة الطمبـة الموىـوبين وأخـرى لمطمبـة ذويصعوبات التعمم " احتمت المرتبة الثانيػة عشػر األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره ( )%76.82كبدرجػة تقػدير
كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 رغبػػة المػػدارس فػػي إبػراز الطمبػػة المكىػػكبيف لػػدييا ،كتقػػديميـ لممجتمػػع التربػػكم ممػػا يشػػكؿ
دافعان كرافعان ليا.
 تنظيـ ك ازرة التربية كالتعميـ العديػد مػف المسػابقات التػي تسػتيدؼ المكىػكبيف فػي المػدارس،
كالتي بدكرىا تحث المدارس عمى المشاركة فييا.
 تضػميف اإلطػار العػاـ لمخطػة السػنكية لممدرسػػة (المدرسػة الفاعمػة) كالػذم صػممتو الػػك ازرة،
برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كذكم صعكبات التعمـ.
كقد جاءت في أدنى درجات المكافقة نظ اير ألف ىذه البرامج تحتاج إلى خبرات كميارات

خاصة إلعدادىا كي تنفذ بالشكؿ المناسب.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (قرمكط2535 ،ـ) كالتي أشارت إلى

درجة عالية في االىتماـ بالطمبة المكىكبيف كذكم االحتياجات الخاصة.

 الفق ػرة رقػػـ ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى " تنفــذ المدرســة ب ـرامج وقائيــة وعالجيــة خاصــة لمســاعدةالطمبــة ذوي المشــكالت النفســية والســموكية " احتمػػت المرتبػػة الحاديػػة عشػػر كقبػػؿ األخي ػرة بػػكزف
نسبي قدره ) )%78.08كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 زيػػادة دكر المرشػػد التربػػكم فػػي المػػدارس كتفعيمػػو ،بعػػد سمسػػمة مػػف الػػدكرات ككرش العمػػؿ
الت ػػي نظمتي ػػا ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ بالتع ػػاكف م ػػع قس ػػـ اإلرش ػػاد ،كالت ػػي اس ػػتيدفت م ػػديرم
المدارس كالمرشديف معان.
 متابعة قسمي اإلدارات التربكية كاإلرشاد التربكم لتقارير المدرسة الشيرية كالفصمية لما تـ
تنفيذه كانجازه مف برامج كخطط عمؿ لمساعدة الطمبة كحؿ مشكبلتيـ السمككية كالنفسية.
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كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى درجة متدنيػة بالنسػبة لبػاقي الفقػرات النشػغاؿ المػديريف
باألعباء اإلدارية الكثيرة ،إضافة إلى اىتماميـ كتركيزىـ عمى رفع التحصيؿ الدراسي لمطمبة.
 تحميل فقرات المجال الثالث " إدارة الموارد "تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)5.5

جدول ( :)3.5المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
" إدارة المكارد "

م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

تتابع إدارة المدرسة تحضيرات المعمميف

 .3لدركسيـ كفؽ جدكؿ اسبكعي معد كتقدـ تغذية

4.66

0.53

93.18

1

راجعة.
.2
.1

تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ
معد كمعمف.
تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية

داخؿ المدرسة.

.4

كالتعمـ.

( .6المرافؽ،

الساحات،

المشارب،

.8
.7
.0
.35

كالمرافؽ المدرسية.
تحرص عمى تكفير التسييبلت المادية بحالة

جيدة (السبكرة ،األثاث ،المختبرات).

تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية
بشكؿ فاعؿ.
تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة
كافة.

كبيرة

4.60

جدان

4.34

0.70

86.84

5

جدان

4.43

0.67

88.54

4.08

0.80

81.66

4.39

0.74

87.81

كبيرة

كبيرة

3

جدان

7

كبيرة
كبيرة

4

جدان

4.06

0.88

81.13

8

كبيرة

4.00

0.88

79.93

10

كبيرة

4.03

0.80

80.53

9

كبيرة

4.20

0.77

83.91

6

كبيرة

الصحية).
تقكـ بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى

جدان

0.62

تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية مثؿ
الكحدات

كبيرة

91.92

أك الك ازرة.
تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ

التقدير

2

تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات

 .5كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي تنظميا المديرية

درجة
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يتضا من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفقػرة رقػػـ ( )3كالتػػي نصػػت عمػػى " تتــابع إدارة المدرســة تحضــيرات المعممــين لدروســيم وفــق

جــدول أســبوعي معــد وتقــدم تغذيــة راجعــة " احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ))%93.18
كبدرجة تقدير كبيرة جدان.

 -الفقرة رقـ ( )2كالتي نصت عمى " تنفذ زيارات تبادلية بين المعممين وفق جدول معد ومعمن "

احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ) )%91.92كبدرجة تقدير كبيرة جدان.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 تقكـ إدارة المدرسة مع بداية كؿ عاـ دراسي بعمؿ سجؿ خاص لمتابعة ك ارسػات تحضػير
المعممػػيف كسػػجؿ آخػػر لتنظػػيـ الزيػػارات التبادليػػة بػػيف المعممػػيف ،باعتبػػار ذلػػؾ أحػػد الميػػاـ

المطمكبة مف مدير المدرسة.

 إعػػبلف المدرسػػة عػػف جػػدكؿ أسػػبكعي لمتابعػػة ك ارسػػات التحضػػير ،كجػػدكؿ آخػػر لمتابعػػة
الزيارات التبادلية بيف المعمميف بصكرة شيرية.

 متابعػ ػػة فريػ ػػؽ اإلدارات المدرسػ ػػية بالمديريػ ػػة كالمشػ ػػرؼ التربػ ػػكم المسػ ػػؤكؿ عػ ػػف المدرسػ ػػة
لمس ػػجميف الم ػػذككريف م ػػف خ ػػبلؿ الزي ػػارات الميداني ػػة ،كاالط ػػبلع عم ػػى بع ػػض تق ػػارير ى ػػذه

الزيارات.

كاتفق ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة (قرم ػػكط2535 ،ـ) حي ػػث ج ػػاءت متابع ػػة إدارة المدرس ػػة
لكراسات تحضير المعمميف كتنفيذىا زيارات تبادلية بيف المعمميف بدرجة كبيرة.

وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

 -الفق ػرة رقػػـ ( )7كالتػػي نصػػت عمػػى " تحـــرص عمـــى تـــوفير التســـييالت الماديـــة بحالـــة جيـــدة

(الســـبورة ،األثـــاث ،المختبـــرات)" احتم ػػت المرتب ػػة العاشػ ػرة كاألخيػػرة ب ػػكزف نس ػػبي ق ػػدره ()%79.93
كبدرجة تقدير كبيرة.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 اىتمػػاـ مػػديرم المػػدارس بالبيئػػة الماديػػة ألىميتيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة ،خاصػػة بع ػد أف
تضمنتيا معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي.

 تقػػديـ الػػدعـ الػػبلزـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ إضػػافة لػػبعض الجيػػات
الداعمة لممدارس.

كقػػد جػػاءت ف ػػي أدنػػى درجػػات المكافق ػػة نظ ػ اير لش ػػح اإلمكانيػػات كالم ػكارد المالي ػػة ،خاصػػة م ػػع
تخفيض قيمة السمفة المدرسية التي تقدميا ك ازرة التربية كالتعميـ لممدارس.
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كاتفقػػػت ىػػػذه النتػ ػػائج مػ ػػع بعػ ػػض الد ارسػ ػػات كد ارسػ ػػة (الش ػػخكت2536 ،ـ) كد ارسػػػة (قرمػ ػػكط،

2535ـ) حيػػث جػػاءت تػػكفير التسػػييبلت الماديػػة بدرجػػة كبيػرة ،بينمػػا اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع
دراسة (المالكي2535 ،ـ) حيث كانت بدرجة متكسطة.

 -الفقرة رقـ ( )0كالتي نصت عمى " توظف األجيزة واألدوات في العممية التعميمية بشـكل فاعـل

" احتمت المرتبة التاسعة كقبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره ) )%80.53كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 تنظيـ المدارس لدكرة تدريبية في استخداـ األجيزة كاألدكات التكنكلكجية في الحصة.

 تشجيع مديرم المدارس المعمميف عمى استخداـ األجيزة كاألدكات التعميمية في الدركس.

كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى درجة متدنيػة بالنسػبة لبػاقي الفقػرات لمشػكمة انقطػاع التيػار
الكيربائي المستمر كالتي تعاني منيا محافظات غزة منذ سنكات.

كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػة مػػع د ارسػػة (األسػػطؿ2531 ،ـ) كالتػػي أشػػارت إلػػى درجػػة كبيػرة فػػي

تكظيػػؼ األجي ػزة كاألدكات فػػي العمميػػة التعميميػػة ،بينمػػا اختمفػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة (الكعبػػي،

2535ـ) حيث جاءت بدرجة متكسطة.

 -تحميل فقرات المجال الرابع " المجتمع المحمي "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)5.6

جدول ( :)3.6المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
" المجتمع المحمي "

م
.3
.2
.1
.5
.4
.6

الفقرة
تعقد إدارة المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس أكلياء
األمكر.
تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء األمكر
كعناكينيـ.

تنظـ لقاءات مع أكلياء أمكر بعض الطمبة لمناقشة
سبؿ تحسيف تحصيؿ أبنائيـ أك تعديؿ سمككيـ.

تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف تحصيؿ
أبنائيـ كسمككيـ.
تنظـ زيارات لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة
لممدرسة.

تستجيب لمقترحات كاآلراء المقدمة مف األفراد
كالمؤسسات في المجتمع المحمي.
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
التقدير

4.25

0.79

85.10

2

كبيرة
جدان

4.43

0.72

88.68

1

4.21

0.79

84.17

3

كبيرة
جدان

4.12

0.82

82.45

4

كبيرة

3.86

0.86

77.28

9

كبيرة

3.95

0.73

79.01

7

كبيرة

كبيرة
جدان

م
.8
.7
.0

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

تشارؾ في األعماؿ التطكعية الخاصة بالمجتمع
المحمي (مثؿ تنظيؼ البيئة المحيطة).

تشارؾ المجتمع المحمي في إحياء المناسبات الكطنية
كاألعياد الدينية.
تتيح استخداـ مرافؽ المدرسة كامكانياتيا لممجتمع
المحمي.

تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى
.35
المدرسة كمحيطيا مف أم تخريب أك اعتداء.

تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي (صحية،
.33
تربكية ،اجتماعية)

النسبي

الترتيب

درجة

التقدير

3.70

0.95

73.97

11

كبيرة

4.01

0.90

80.20

6

كبيرة

3.77

0.94

75.50

10

كبيرة

4.04

0.89

80.79

5

كبيرة

3.90

0.88

78.01

8

كبيرة

يتضا من الجدول ( )5.6أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفق ػرة رق ػػـ ( )2كالت ػػي نص ػػت عم ػػى " تحـــتفظ بقاعـــدة بيانـــات ألرقـــام ىواتـــف أوليـــاء األمـــوروعناوينيم" احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ( )%88.68كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تق ػػكـ إدارة المدرس ػػة كبالتع ػػاكف م ػػع المرش ػػد الترب ػػكم بعم ػػؿ كش ػػؼ أحػ ػكاؿ الطمب ػػة ،كال ػػذم
يتضػػمف بعػػض البيانػػات الميمػػة عػػف الطالػػب مثػػؿ العن ػكاف كرقػػـ اليػػاتؼ أك الج ػكاؿ... ،
إلخ ،كالذم يمثؿ قاعدة بيانات عف الطالب.
 تعتمد إدارة المدرسة عمى قاعدة البيانات ىذه في التكاصؿ مع أكلياء أمػكر الطمبػة بصػكرة
كبيرة.
 يمكف إلدارة المدرسة تفسير الكثير مف سمككيات الطمبة مف خبلؿ قاعدة البيانات.
كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (عػػايش2538 ،ـ) كد ارسػػة (المػػالكي2535 ،ـ) حيػػث جػػاء
االحتفػػاظ بقاعػػدة بيانػػات لمطمبػػة بدرجػػة كبي ػرة ،بينمػػا اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (األميػػر
كعكاممة2533 ،ـ) كالتي تكصمت إلى درجة متكسطة.
 الفق ػرة رقػػـ ( )3كالتػػي نصػػت عمػػى " تعقــد إدارة المدرســـة اجتماعـــات دوريــة لمجمـــس أوليـــاءاألمور " احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ( )%85.10كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
يعزك الباحث ذلؾ إلى:
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 بحسػػب تعميمػػات مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ ،فعمػػى إدارة المدرسػػة تشػػكيؿ مجمػػس أكليػػاء أمػػكر
الطمبة في مطمع العاـ الدراسي.
 يتكجػػب عمػػى كػػؿ مػػدير مدرسػػة إرسػػاؿ تقريػػر حػػكؿ اجتمػػاع أكليػػاء األمػػكر ضػػمف التقريػػر
الشيرم لما تـ إنجازه مف الخطة المدرسية.
كاتفقت الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة (قرمػكط2535 ،ـ) كد ارسػة (األسػطؿ2531 ،ـ) حيػث كػاف
عقد إدارة المدرسة الجتماعات دكرية مع أكلياء األمكر بدرجة كبيرة.
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( )8كالتي نصت عمػى " تشـارك فـي األعمـال التطوعيـة الخاصـة بـالمجتمع المحمـي(مثل تنظيف البيئة المحيطة)" احتمت المرتبة األخيرة بػكزف نسػبي قػدره ( )%73.97كبدرجػة تقػدير
كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 محاكلػػة إدارات المػػدارس تفعيػػؿ العبلقػػة بينيػػا كبػػيف المجتمػػع المحمػػي بصػػفتو داعم ػان ليػػا،
كباعتبارىا جزنء ال يتج أز منو.
 استجابة لتكجييات مديرية التربية كالتعميـ كتحفيزىـ لمشػاركة المػدارس لؤلعمػاؿ التطكعيػة
في المجتمع المحمي.

كقػػد جػػاءت فػػي أدنػػى درجػػات المكافقػػة نظ ػ انر لضػػعؼ اإلمكانػػات كقمػػة الم ػكارد كانحسػػار األعمػػاؿ
التطكعية في تنظيـ يكـ لمنظافة في محيط المدرسة.
كاتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة (قرمػػكط2535 ،ـ) كد ارسػػة (األسػػطؿ،
2531ـ) كد ارسػ ػػة (المػ ػػالكي2535 ،ـ) كالم ػ ػكاتي أشػ ػػرف إلػ ػػى درجػ ػػة كبي ػ ػرة فػ ػػي مشػ ػػاركة المدرسػ ػػة
لؤلعماؿ التطكعية في المجتمع المحمي.
 الفقرة رقـ ( )0كالتي نصت عمى " تتيا استخدام مرافق المدرسة وامكانياتيا لممجتمع المحمي" احتمت المرتبة العاشرة كقبؿ األخيرة بكزف نسبي قدره ( )%75.50كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 نظاـ كزارة التربية كالتعميـ يتيح استخداـ مرافؽ المدرسة ممػا يشػجع مػديرم المػدارس عمػى
تكقيع اتفاقات مع المجتمع المحمي الستخداـ مرافقيا ،مما يػؤدم إلػى تفعيػؿ العبلقػة بينيػا

كبيف المجتمع المحمي بصفتو داعمان ليا ،كباعتبارىا جزءان ال يتج أز منو.
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كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى درجة متدنية بالنسبة لباقي الفقرات نظ اير لحرص مديرم

المدارس عمى ممتمكات المدرسة كمرافقيا مف الفقداف أك التخريب ،نتيجة لبلستخداـ غير
المناسب ليا.
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (األسطؿ2531 ،ـ) كالتي تكصمت إلى درجة عالية
في إتاحة الفرصة الستخداـ مرافؽ المدرسة مف المجتمع المحمي ،بينما اختمفت نتيجة ىذه
الدراسة مع دراسة (قرمكط2535 ،ـ) حيث جاءت بدرجة متكسطة.

السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنوات

الخدمة ،المرحمة التعميمية)؟

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،تعزى لمتغير الجنس (معمم ،معممة).

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " كالجػػدكؿ التػػالي ()5.7
يكضح ذلؾ:
جدول ( :)3.7نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – الجنس
المجال
القيادة التربكية
العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ
إدارة المكارد
المجتمع المحمي
جميع مجاالت األداة

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

معمـ

132

4.05

معممة

170

4.30

0.45

معمـ

132

4.09

0.55

معممة

170

4.32

0.42

معمـ

132

4.13

0.56

معممة

170

4.39

0.45

معمـ

132

3.87

0.68

معممة

170

4.14

0.50

معمـ

132

4.04

0.52

معممة

170

4.29

0.39

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54
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الحسابي

المعياري
0.57

قيمة t

مستوى
الداللة

*-4.100

0.000

*-3.916

0.000

*-4.442

0.000

*-3.791

0.000

*-4.606

0.000

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.7تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لكاقع تطبيق معايير نظام

الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تيعزل إلى متغير الجنس
كذلؾ لصالح المعممات.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 حرص المديرات عمى التميز ،مما يدفعيف الستثارة ىمـ كطاقات المعممات لمعمؿ.

 اىتماـ المديرات كالمعممات عمى حد سكاء بالبيئة المدرسية كمرافقيا ،كتميز الطالبات في
التحصيؿ الدراسي عف الطبلب ،إضافة لمدافع الفطرم عند اإلناث لبللتزاـ بالتعميمات
كالقكانيف.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (قرمكط2535 ،ـ) كدراسة (الجعافرة،

2532ـ) المتاف أشارتا إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة

باختبلؼ الجنس لصالح اإلناث ،بينما اختمفت مع دراسة (عايش2538 ،ـ) كدراسة ( Toermen
 )& others, 2009المتاف تكصمتا إلى عدـ كجكد فركؽ باختبلؼ الجنس.

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من 3

سنوات ،من  3سنوات إلى أقل من  93سنة 93 ،سنة فأكثر).

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي ( )5.8يكضح ذلؾ:
جدول ( :)3.8نتائج اختبار " التبايف األحادم " – عدد سنكات الخدمة
المجال
القيادة التربكية

العمميات المدرسية كنتاجات
التعمـ

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

2.269

2

1.135

داخؿ المجمكعات

80.246

299

0.268

المجمكع

82.515

301

0.988

2

مصدر التباين
بيف المجمكعات

بيف المجمكعات

متوسط

قيمة ""F
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الداللة
0.015

*4.227

2.041
0.494

مستوى

0.132

المجال

إدارة المكارد

المجتمع المحمي

جميع مجاالت األداة

المربعات

درجات

متوسط

الحرية المربعات

داخؿ المجمكعات

72.361

299

0.242

المجمكع

73.349

301

0.424

2

0.212

داخؿ المجمكعات

80.360

299

0.269

المجمكع

80.783

301

بيف المجمكعات

0.296

2

0.148

داخؿ المجمكعات

108.331

299

0.362

المجمكع

108.627

301

بيف المجمكعات

0.839

2

0.419

داخؿ المجمكعات

65.527

299

0.219

المجمكع

66.366

301

مصدر التباين

بيف المجمكعات

مجموع

قيمة ""F

مستوى

الداللة

0.456
0.788

0.409

1.914

0.665

0.149

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.8يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة
0.05

لمجاؿ

"

القيادة التربكية

"

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تيعزل إلى عدد سنكات الخدمة.
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر
مف مستكل الداللة ) )0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تيعزل إلى متغير عدد سنكات الخدمة .كيعزك الباحث ذلؾ إلى
أف المديريف يتعرضكف لنفس التدريب كيتمقكف ذات التعميمات كيعيشكف نفس ظركؼ العمؿ في

المجاالت الثبلثة.
كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الكعبي2535 ،ـ) كدراسة (قرمكط2535 ،ـ)
كدراسة (األسطؿ2531 ،ـ) كدراسة (األمير كعكاممة2533 ،ـ) كالمكاتي تكصمف إلى عدـ كجكد
فركؽ دالة احصائيان لتطبيؽ معايير الجكدة في المدارس باختبلؼ عدد سنكات الخدمة ،بينما
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اختمفت مع دراسة (عايش2538 ،ـ) كدراسة (عبده2533 ،ـ) المتاف أشارتا إلى كجكد فركؽ دالة
احصائيان بيف متكسطات تقدير أفراد العينة باختبلؼ عدد سنكات الخدمة.
اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة لمجال القيادة التربوية
جدول ( :)3.9نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات سنكات الخدمة لمجاؿ القيادة التربكية
الفرق بين المتوسطات
الفئات

أقل من  8سنوات

من  8إلى أقل من 93
سنة

 93سنة فأكثر

أقل من  8سنوات
من  8إلى أقل من  93سنة

0.120

 93سنة فأكثر

-0.071

*-0.191

*الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α≥5.54

يكضح جدكؿ ( )5.9نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات سنكات الخدمة لمجاؿ القيادة
التربكية ،حيث تظير النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الذيف سنكات
خدمتيـ تتراكح مف  7إلى أقؿ مف  34سنة كبيف الذيف سنكات خدمتيـ  34سنة فأكثر ،كذلؾ
لصالح الذيف سنكات خدمتيـ  34سنة فأكثر ،بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف باقي الفئات األخرل .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف سنكات الخدمة عامؿ ميـ كمؤثر في
تطبيؽ معايير االعتماد في جانب القيادة التربكية كالتي تتطمب فيمان لحاجات المعمميف كأكلياء
األمكر كحسف التكاصؿ كالتأثير كالذم عادة ما يتكفر فيمف مضى عمى تعيينيـ فترات طكيمة.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد
المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،تعزى لممرحمة التعميمية (أساسي ،ثانوي).
الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "  - Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " كالجػػدكؿ التػػالي ()5.10
يكضح ذلؾ:
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جدول ( :)3.10نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – المرحمة التعميمية
المرحمة

المجال

التعميمية

القيادة التربكية
العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ
إدارة المكارد
المجتمع المحمي
جميع مجاالت األداة

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

أساسي

151

4.30

0.55

ثانكم

151

4.09

0.48

أساسي

151

4.29

0.47

ثانكم

151

4.15

0.51

أساسي

151

4.33

0.52

ثانكم

151

4.22

0.52

أساسي

151

4.13

0.55

ثانكم

151

3.91

0.63

أساسي

151

4.26

0.47

ثانكم

151

4.09

0.46

قيمة t
*3.391

*2.609

1.807

*3.255

*3.210

مستوى
الداللة

0.001

0.010

0.072

0.001

0.001

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.10يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل
الداللة ) (0.05لمجاؿ

"

إدارة المكارد

"

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تيعزل إلى متغير المرحمة

التعميمية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى تشابو المكارد في مدارس المرحمتيف األساسية كالعميا ،كتمقي المديريف نفس
التدريب.
أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أقؿ
مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة تيعزل إلى متغير المرحمة التعميمية كذلؾ لصالح المرحمة التعميمية

األساسية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى انشغاؿ مديرم المدارس الثانكية بأعباء إضافية كضبط الطمبة كتطبيؽ
تعميمات النظاـ في المدرسة
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كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (قرمكط2535 ،ـ) كالتي كشفت عف كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية باختبلؼ المرحمة التعميمية لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لصالح المرحمة
األساسية.
السؤال الثالث :ما مستوى أداء المعممين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر
المعممين؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
كالترتيب.

جدول ( :)3.11المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات استبانة
" أداء المعمميف " كالدرجة الكمية لبلستبانة

م
.3

الفقرة
أضػع جػداكؿ زمنيػػة مناسػبة لتػػدريس المػادة كفقػان
لمخطة.

.2

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.47

0.61

89.40

الترتيب

8

درجة
الموافقة
كبيرة جدان

يسػ ػ ػ ػػاعدني التخطػ ػ ػ ػػيط المدرسػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي تحديػ ػ ػ ػػد
األنشػ ػػطة التربكيػ ػػة المناسػ ػػبة لتحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ

4.36

0.67

87.22

15

كبيرة جدان

المراد تحقيقيا.
4.13

0.80

82.65

19

كبيرة

.1

أحمؿ محتكل المادة الدراسية.

4.56

0.63

91.26

5

كبيرة جدان

.5

ألت ػػزـ بتس ػػميـ ك ارس ػػة التحض ػػير الي ػػكمي ل ػػئلدارة

.4

أنظـ البيئة المادية الصفية.

4.57

0.59

91.32

4

كبيرة جدان

.6

أستطيع إدارة كضبط الصؼ.

4.61

0.58

92.19

3

كبيرة جدان

.8

أس ػػتثمر المكاق ػػؼ الص ػػفية لغ ػػرس الق ػػيـ كتع ػػديؿ

4.55

0.64

90.93

7

كبيرة جدان

4.56

0.62

91.13

6

كبيرة جدان

4.38

0.64

87.51

14

كبيرة جدان

4.42

0.63

88.41

11

كبيرة جدان

بشكؿ دكرم.

السمكؾ.
.7

أىتـ بتكػكيف اتجاىػات إيجابيػة عنػد الطمبػة نحػك
المبحث الذم أدرسو.

.0

أحػ ػ ػػرص عمػ ػ ػػى مشػ ػ ػػاركة معظػ ػ ػػـ الطمبػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي
األنشطة الصفية.

.35

لي في كقتيا المحدد.
أنجز األعماؿ المككمة إ و
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م

الفقرة

.33

أحػ ػ ػ ػػرص عمػ ػ ػ ػػى االلت ػ ػ ػ ػزاـ بمكاعيػ ػ ػ ػػد الحضػ ػ ػ ػػكر
كاالنصراؼ.

.32

أستثمر كقت الحصة بفاعمية.

.31

أكتشػػؼ مػػف خػػبلؿ أنشػػطة الػػدرس الطمبػػة ذكم
االحتياجػ ػ ػ ػػات الخاصػ ػ ػ ػػة (متػ ػ ػ ػػدني التحص ػ ػ ػ ػػيؿ،

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

4.61

0.56

92.25

2

كبيرة جدان

4.63

0.53

92.52

1

كبيرة جدان

4.43

0.60

88.61

10

كبيرة جدان

المتفكقيف ،المكىكبيف).
.35

أصػ ػػمـ أنشػ ػػطة صػ ػػفية متعػ ػػددة ت ارعػ ػػي الفػ ػػركؽ
الفردية بيف الطمبة.

.34

أسػ ػػتخدـ الكسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة المناسػ ػػبة ألنشػ ػػطة
الدرس.

.36

أكظػػؼ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ كمصػػدر مػػف مصػػادر
التعميـ كالتعمـ.

.38

أكظؼ أساليب التقكيـ المختمفة بفاعمية :القبمي،
التككيني ،الختامي.

.37

أصمـ االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات.

.30

أقػ ػػدـ تغذيػ ػػة راجعػ ػػة لمطػ ػػبلب فػ ػػي ضػ ػػكء نتػ ػػائج
االختبارات.

.25

أتعاكف مػع أكليػاء األمػكر مػف أجػؿ تطػكير تعمػـ
أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.

.23

أض ػ ػ ػ ػػع خططػ ػ ػ ػ ػان عبلجي ػ ػ ػ ػػة لمطمبػػ ػ ػ ػػة ض ػ ػ ػ ػػعيفي
التحصيؿ.

.22

أس ػػاىـ ف ػػي كض ػػع خط ػػط مش ػػتركة م ػػع المرش ػػد
التربكم لمتابعة المشكبلت السمككية لمطمبة.
جميع فقرات األداة

4.27

0.67

85.36

16

كبيرة جدان

4.39

0.64

87.81

13

كبيرة جدان

3.91

0.82

78.15

22

كبيرة

4.44

0.69

88.87

9

كبيرة جدان

4.17

0.77

83.38

17

كبيرة

4.40

0.67

88.01

12

كبيرة جدان

4.09

0.78

81.85

20

كبيرة

4.16

0.81

83.18

18

كبيرة

3.97

0.89

79.34

21

كبيرة

4.37

0.42

87.34

كبيرة جدان

يبػػيف جػػدكؿ ( )5.11أف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فق ػرات اسػػتبانة أداء المعممػػيف يسػػاكم
( )4.37كبذلؾ فإف الكزف النسبي ) ،)%87.34كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدان عمى
فقرات استبانة أداء المعمميف بشكؿ عاـ.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تنظيـ الك ازرة لمعديد مف الدكرات ككرش العمؿ لممعمميف كالتي تناكلت الجانبيف التربكم
كالمنياج ،في إطار تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي.
 غالبية مجتمع الدراسة مف المعمميف مف ذكم سنكات الخدمة ( 7سنكات فأكثر) ،كباقي
المعمميف كانكا مف المتفكقيف كخضعكا الختبارات كمقابمة قبؿ التعييف ،كدكرات تأىيمية
بعد التعييف.
وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقػرة رقػػـ ( )32كالتػػي نصػػت عمػػى " أســتثمر وقــت الحصــة بفاعميــة " احتمػػت المرتبػػة األكلػػىبكزف نسبي قدره ( )%92.52كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 الكازع الديني كاألخبلقي عند المعمميف كاخبلصيـ في عمميـ.
 تضػػخـ المنػػاىج كالػػذم يحتػػاج إلػػى اسػػتثمار جيػػد لكقػػت الحصػػة كػػي يػػتمكف المعمػػـ مػػف
تحقيؽ أىدافو.
 رغب ػػة المعمم ػػيف ف ػػي كسػ ػب احتػ ػراـ إدارة المدرس ػػة كالطمب ػػة كأكلي ػػاء األم ػػكر لي ػػـ ،بت ػػأديتيـ
ل ػكاجبيـ عمػػى أكمػػؿ كجػػو ،فقػػد تطػػكر الػػكعي لػػدل الطمبػػة ،فيمكػػنيـ نقػػؿ صػػكرة الحصػػة
لخارجيا.
كقد اتفقت نتيجة ىذه الد ارسػة مػع د ارسػة (سػبلمة2531 ،ـ) كالتػي خميصػت إلػى أف المسػائمة تمنػع

المعمـ مف إضاعة كقت الحصة بدرجة كبيرة.

 الفق ػرة رقػػـ ( )33كالتػػي نصػػت عمػػى " أحــرص عمــى االلت ـزام بمواعيــد الحضــور واالنص ـراف "احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ) )%92.25كبدرجة تقدير كبيرة جدان.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
متابعة إدارة المدرسة لسجؿ الحضكر كاالنصراؼ ،كىذا يؤكد صدؽ ما جاء فػي األداة األكلػى فػي
المج ػػاؿ األكؿ فػ ػػي فق ػ ػرة (" )5تت ػػابع الت ػ ػزاـ المعممػػػيف بالتعميمػ ػػات (الغي ػػاب ،الخػ ػػركج م ػػف العمػ ػػؿ،
الحضكر كاالنصراؼ)"
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كاتفقػػت نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (سػػبلمة2531 ،ـ) حيػػث جػػاء الت ػزاـ المعمػػـ بالحضػػكر
كاالنصراؼ بدرجة كبيرة.
وأن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقػرة رقػػـ ( )36كالتػػي نصػػت عمػػى " أوظــف تكنولوجيــا التعمــيم كمصــدر مــن مصــادر التعمــيموالــتعمم " احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة كالعشػػركف كاألخي ػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )%78.15كبدرجػػة تقػػدير
كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تكفير ك ازرة التربية كالتعميـ لؤلجيزة التكنكلكجية التعميمية في كؿ مدرسة.
 عقد دكرة تدريبية لممعمميف عمى استخداـ األجيػزة التكنكلكجيػة قػاـ بتنفيػذىا معممػي مبحػث
التكنكلكجيا في المدارس.
 كىذا يؤكد صدؽ ما جاء في األداة األكلى في المجاؿ الثالث الفقرة (" )0تكظيؼ األجيػزة
كاألدكات في العممية التعميمية بشكؿ فاعؿ".
كقد جاءت في أدنى درجات المكافقة نظ انر لمشكمة انقطػاع الكيربػاء-كمػا أكرد الباحػث سػابقان-
باإلضافة إلى أف تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ يتطمػب كقتػان لئلعػداد كالتجييػز ،ممػا يجعػؿ بعػض
المعمميف يحجـ عف استخداميا.
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (الشخكت2536 ،ـ) كدراسة (مسمح2536 ،ـ)
كالمتاف أشارتا إلى تكظيؼ المعمميف لتكنكلكجيا التعميـ بدرجة كبيرة.
 الفقػرة رقػػـ ( )22كالتػػي نصػػت عمػػى " أســاىم فــي وضــع خطــط مشــتركة مــع المرشــد التربــويلمتابعة المشكالت السموكية لمطمبة " احتمت المرتبة الحادية كالعشركف كقبػؿ األخيػرة بػكزف نسػبي
قدره ) )%79.34كبدرجة تقدير كبيرة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تعػػاظـ دكر المرشػػد التربػػكم فػػي المػػدارس ،خاصػػة بعػػد تنظػػيـ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ دكرات
ككرش عمؿ ليـ ،لتفعيؿ دكرىـ في حؿ مشكبلت الطمبة بالتعاكف مع المعمميف.
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 تنظيـ المرشديف التربكييف لدكرات خاصة بػالمعمميف فػي المػدارس-كبالتنسػيؽ مػع الػك ازرة-
لمساعدتيـ في التعامؿ مع الطمبة ،مثؿ دكرة البلعنؼ ،كدكرة االنضباط المدرسي.
كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى درجة متدنية بالنسبة لبػاقي الفقػرات النشػغاؿ المعممػيف
في األعباء اليكمية لمتدريس ،كرغبتيـ في التركيز عمى المنياج الدراسي.
كاتفقػػت نتيج ػػة ى ػػذه الد ارسػػة م ػػع د ارس ػػة (النمركطػػي2538 ،ـ) حي ػػث ج ػػاء كضػػع المعم ػػـ لمخط ػػط
العبلجية لمطمبة بدرجة كبيرة.
السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول مستوى أداء معممي المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تبعاً لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنوات الخدمة ،المرحمة التعميمية)؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:

الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول مستوى أداء معممي المدارس الحكومية

بمحافظات غزة ،تعزى لمتغير الجنس (معمم ،معممة).

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "  - Tلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)3.12نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – الجنس

أداء المعمميف

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

معمـ

132

4.30

0.46

معممة

170

4.42

0.37

قيمة t

*-2.357

مستوى
الداللة

0.019

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.12تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تيعزل إلى متغير الجنس كذلؾ
لصالح المعممات.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تكفر جك مف اليدكء كاالستقرار في مدارس البنات بصكرة أفضؿ مف مدارس البنيف ،مما
يجعؿ المعممات أكثر قدرة عمى العطاء كاألداء األفضؿ.

 بطبيعة الطالبات يككف اىتماميف أكبر مف اىتماـ الطبلب بالدراسة كمتابعة الدركس.
 انشغاؿ المعمميف بأعباء الحياة كمتطمباتيا كمسؤكلياتيا ،أكثر مف المعممات.

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (النمركطي2538 ،ـ) كدراسة (الشخكت،

2536ـ) كالمتاف تكصمتا إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية باختبلؼ الجنس ،لصالح
المعممات ،في األداء ،بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (مسمح2536 ،ـ) كدراسة

(صياـ2558 ،ـ) كالمتاف أشارتا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية باختبلؼ الجنس.

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة حول مستوى أداء معممي المدارس الحكومية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  3سنوات ،من  3سنوات إلى أقل من  93سنة93 ،
سنة فأكثر).
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)3.13نتائج اختبار " التبايف األحادم " – عدد سنكات الخدمة

المربعات

درجات

متوسط

الحرية المربعات

بيف المجمكعات

0.535

2

0.268

داخؿ المجمكعات

51.914

299

0.174

المجمكع

52.449

301

مصدر التباين

أداء المعمميف

مجموع

قيمة ""F
1.542

مستوى

الداللة

0.216

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.13تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"
التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تيعزل إلى عدد سنكات الخدمة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 إعطاء المعمميف الجدد عدة دكرات تأىيمية في األعكاـ األكلى اللتحاقيـ بالخدمة ،مما
ساعدىـ باالرتقاء بمستكل أدائيـ.
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 رغبة المعمميف الجدد في إظيار تميزىـ كاثبات أنفسيـ ،بينما يعتمد المعممكف القدامى
عمى خبرتيـ فقط.
 تطابؽ ظركؼ العمؿ كاإلمكانيات المادية المتاحة لجميع العامميف بغض النظر عف عدد
سنكات الخدمة.
كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (النمركطي2538 ،ـ) كدراسة (مسمح2536 ،ـ)
كدراسة (الشخكت2536 ،ـ) حيث أشرف عمى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان باختبلؼ عدد
سنكات خبرة المعمميف فيما يتعمؽ بأدائيـ ،بينما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة (سبلمة،
2531ـ) كالتي نصت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء المعمميف فيما يتعمؽ بعدد
سنكات الخبرة كذلؾ لصالح فئة (35-4سنكات).
الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول مستوى أداء معممي المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير المرحمة التعميمية (أساسي ،ثانوي).

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "  - Tلعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي ()5.14
يكضح ذلؾ:

جدول ( :)3.14نتائج اختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " – المرحمة التعميمية
المرحمة
التعميمية
أداء المعمميف

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

أساسي

151

4.46

0.41

ثانكم

151

4.28

0.41

قيمة t
*3.905

مستوى
الداللة
0.000

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5.14تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" - T
لعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تيعزل إلى متغير المرحمة التعميمية كذلؾ لصالح

المرحمة التعميمية األساسية.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 انشغاؿ المعمميف في المرحمة الثانكية بمتابعة ضبط الطمبة كىدر بعض الكقت في تعزيز
قيـ االلتزاـ كتعديؿ بعض السمكؾ.
 اىتماـ أكلياء أمكر طمبة المرحمة األساسية كمتابعتيـ ألبنائيـ بدرجة كبيرة ،مما يسيـ في
تحسيف مستكل الطمبة كبالتالي زيادة دافعية المعمـ كتحسيف أدائو.
السؤال الخامس :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ 0.05
 (αبين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد
المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ومستوى أداء المعممين؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضية التالية:
الفرضية السابعة :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ((α ≤ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد
المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة لمستوى أداء المعممين.
لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لبلرتباط كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)3.15معامؿ االرتباط بيف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي
في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كبيف مستكل أداء المعمميف
واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس الحكومية

مستوى أداء المعممين

معامؿ االرتباط

*.561

القيمة االحتمالية

0.000

معامؿ االرتباط

*.607

القيمة االحتمالية

0.000

معامؿ االرتباط

*.571

القيمة االحتمالية

0.000

معامؿ االرتباط

*.583

القيمة االحتمالية

0.000

واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

معامل االرتباط

*.659

المدرسي في المدارس الحكومية

القيمة االحتمالية

0.000

القيادة التربكية
العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ
إدارة المكارد
المجتمع المحمي

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 5.54
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يبيف جدكؿ ( )5.15أف معامؿ االرتباط يساكم ( ،)0.659كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم
0.000

كىي أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 5.54كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية مكجبة ذات

داللة إحصائية بيف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية
بمحافظات غزة كبيف مستكل أداء المعمميف ،كيشير ذلؾ إلى كجكد عكامؿ أخرل متعددة غير
تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي تؤثر في أداء المعمميف كالرضا الكظيفي ،كضعؼ
مستكل الطمبة ،كالمنياج.
كىذه نتيجة منطقية يؤمف بيا الباحث ،فتطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس،
يسيـ بصكرة إيجابية في رفع مستكل أداء المعمميف في ىذه المدارس.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تركيز معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي عمى تطبيؽ كقياس العديد مف الجكانب في أداء
المعمميف.
 المتابعة المستمرة مف خبلؿ التقييـ الذاتي ضمف عممية االعتماد ،كالذم تقكـ بو المدرسة
لمتابعة ما تحقؽ مف األىداؼ في العممية التعميمية ،بصكرة مستمرة طكاؿ العاـ.
 اشتماؿ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي عمى جكانب كثيرة تركز عمى نمك الطالب مف
كافة النكاحي ،كالتي تتطمب أداء و
عاؿ مف المعمـ.
 المتابعة المستمرة مف فريؽ الجكدة في ك ازرة التربية كالتعميـ لممعمميف في المدارس التي
دخمت برنامج االعتماد.
 حرص إدارة المدرسة كمديرية التربية كالتعميـ في المنطقة عمى تكفير كؿ ما يمزـ مف
أدكات كأجيزة ككسائؿ تعميمية لخدمة العممية التعميمية.
 المراجعة كالتقييـ الذاتي المستمر مف إدارة المدرسة لمعممية اإلدارية ،أسيـ في تعديؿ
بعض الجكانب لدل المدراء مما أسيـ في إيجاد جك إيجابي مف التعاكف بيف إدارة
المدرسة كالمعمميف.
 زيادة دافعية المعمميف لرغبتيـ في تحقيؽ التميز كصكالن لبلعتماد المدرسي.
 تقديـ التغذية الراجعة بعد كؿ عممية تقييـ لؤلداء مف قبؿ إدارة المدرسة كالمشرفيف كلجنة
االعتماد المدرسي التابعة لمك ازرة.
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 3.4النتائج والتوصيات:
 3.4.9نتائج الدراسة:
 .3أف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات
غزة جاء بدرجة (كبيرة) بكزف نسبي (.)%71.48

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير الجنس لصالح المعممات.

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير سنكات الخدمة باستثناء المجاؿ " القيادة التربكية"

حيث كانت الفركؽ لصالح الذيف سنكات خدمتيـ  34سنة فأكثر.

 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة األساسية ،باستثناء
المجاؿ "إدارة المكارد".

 .4مستكل أداء المعمميف جاء بدرجة كبيرة جدان كبكزف نسبي (.)%78.15

 .6تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل

لمتغير الجنس لصالح المعممات.

 .8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل

لمتغير سنكات الخدمة.

 .7تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،تعزل

لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة األساسية.

 .0تكجد عبلقة ارتباطية طردية عند مستكل داللة ( (α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس

الحككمية بمحافظات غزة ،كبيف تقديراتيـ ألداء المعمميف فييا تساكم (.)5.640
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 3.4.8التوصيات:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ،فاف الباحث يقدـ التكصيات التالية:
توصيات عامة:
 نشر ثقافة الجكدة كاالعتماد في المدارس ،مف خبلؿ برامج خاصة تستيدؼ مديرم
المدارس كالمعمميف ،كلقاءات مع أكلياء األمكر ،لتكضيح أىمية الجكدة كاالعتماد كالثمار
التي يمكف أف يجنييا الجميع.
 عمؿ تقييـ سنكم لممعايير التي حددىا برنامج االعتماد ،كذلؾ بتنظيـ لقاءات ككرش
عمؿ لمعامميف في الميداف لبلستفادة مف أفكارىـ ،خاصة مديرم المدارس كالمعمميف.
 عدـ مقارنة المدارس بعضيا ببعض ،بؿ مقارنة نتائج تقييـ المدرسة الحالي بنتيجة
تقييميا في العاـ أك األعكاـ السابقة ،فإمكانيات كطبيعة المدارس تختمؼ مف مدرسة
ألخرل.
 االستفادة مف خبرات كتجارب دكؿ العالـ في ىذا المجاؿ ،بما يتناسب مع اإلمكانيات
المادية ،كال يتعارض مع ثقافة كطبيعة المجتمع الفمسطيني كخصكصيتو.
 إصدار تشريعات تيمكف المؤسسة التي تيعنى بالجكدة كتمنح االعتماد لممدارس ،لتككف
مؤسسة مستقمة تتمتع باحتراـ كثقة جميع التربكييف كذكم االختصاص.

 أف تأخذ ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية بعيف االعتبار في المستقبؿ التصميـ اليندسي
لممبنى المدرسي ،كمطابقتو لممكاصفات العالمية الحديثة ،بحيث يحقؽ جماؿ التصميـ،
كسيكلة االستخداـ ،كمراعاتو لذكم االحتياجات الخاصة.
 عدـ المغاالة في بعض المعايير التي مف الصعب عمى أم إدارة مدرسة تغييرىا ،مثؿ:
مكقع المدرسة الجغرافي ،كالشكؿ العاـ لممبنى المدرسي ،كطبلء الجدراف ... ،الخ،
كالتركيز في الكقت الحالي عمى كؿ ما يساىـ في نمك الطالب في كافة جكانبو
الشخصية.
التوصيات وفقاً لممجاالت:
أوالً :مجال القيادة التربوية:

 زيادة االىتماـ بدكر المعمـ باعتباره أساس نجاح العممية التعميمية ،كذلؾ مف خبلؿ تدريبو
كتقديـ الحكافز كالمكافآت لو.
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 إشراؾ المعمميف كالطمبة كالمجتمع المحمي في عممية التخطيط لمجكدة في المدارس.
 استخداـ كسائؿ متعددة لمتقكيـ الداخمي لؤلداء المدرسي.
ويورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال القيادة التربوية:
اليدف

تطوير عمل

األنشطة
عقد ورشة عمل إلشراك المعممين بأفكارىم في رؤية ورسالة

المدير والنائب

تكزع المياـ عمى العامميف في المدرسة كفقان لقدراتيـ ،كتفكيض

المدير والنائب

تشكيل فريق لممتابعة والتقييم المستمر ألنشطة واجراءات

المدير والنائب

المدرسة وخططيا التطويرية.
الصبلحيات ليـ.

القيادة التربوية

منفذ النشاط

المدرسة ومدى تحقق األىداف التي تم تحديدىا.

االستماع آلراء كتقييـ المعمميف كالطمبة في إجراءات كالعمميات
المدرسية اليكمية ،مف خبلؿ االستبانات أك المقاببلت.

وفريق التطوير
مدير المدرسة
كالنائب

ثانياً :العمميات المدرسية ونتاجات التعمم:

 تنفيذ برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأيخرل لرعاية الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ.

 تنفيػػذ ب ػرامج كقائيػػة كعبلجيػػة خاصػػة بالطمبػػة ذكم المشػػكبلت السػػمككية كالنفسػػية ،بالتعػػاكف مػػع
المرشد التربكم في المدرسة.

يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال العمميات المدرسية ونتاجات التعمم:
اليدف

األنشطة
حصر الطمبة المكىكبيف كفؽ نمكذج معد يكضح مكىبة
الطالب ،بالتعاكف مع المعمميف كالمرشد التربكم.
تكميؼ معمـ بمتابعة الطالب بما يتناسب مع المكىبة

رعاية الطمبة الموىوبين

كتخصص المعمـ.
تكفير كؿ ما يمزـ مف احتياجات مادية كمكاد تعميمية لتنمية
المكىبة لدل الطالب.
العمؿ عمى مشاركة الطالب المكىكب في المسابقات كاألنشطة
التي تنظميا المديرية أك الك ازرة أك أم جية خارج المدرسة.
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منفذ النشاط
المرشد التربكم
المدير
المدير كالنائب

المشرفيف كالمدير

اليدف

منفذ النشاط

األنشطة
إعداد اختبارات تشخيصية في مطمع العاـ الدراسي.
حصر الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كفؽ نمكذج معد يبيف
ماىية الصعكبات التي يعاني منيا الطالب.

رعاية الطمبة ذوي
صعوبات التعمم

تقديـ مكاد اثرائية مناسبة لمطمبة.
تنسيؽ جيكد كخطكات المدرسة في رعايتيا لمطمبة مع أكلياء

أمكرىـ.

تعزيز الطمبة الذيف يظيركف تحسنان في األداء ،بتقديـ الحكافز

المعمميف
اإلدارة كالمعمميف
المشرؼ كالمعمميف
اإلدارة كالمرشد
اإلدارة كالمعمميف
كالمرشد

كالجكائز ليـ كالثناء عمييـ أماـ أقرانيـ.

ثالثاً :إدارة الموارد:

 تكفير المكارد المادية البلزمة لتطبيؽ معايير االعتماد المدرسي ،كاستخداـ مدير المدرسة مزيدان
مف الصبلحيات إلدارة المكارد المالية كالبشرية.

يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال إدارة الموارد:
اليدف

األنشطة
حصر احتياجات المعمميف كالطمبة في كؿ ما يمزـ لمعممية
التعميمية مف أجيزة كأدكات كمرافؽ كأثاث.

منفذ النشاط
النائب كالسكرتير

مخاطبة مديرية التربية كالتعميـ لتغطية أم عجز في احتياجات
توفير الموارد المادية
والمحافظة عمييا

المدير

المعمميف كالطمبة.
البحث عف مصادر أخرل كمتبرعيف لتكفير بعض االحتياجات

جميع العامميف في

غير المتكفرة في المديرية.
عمؿ صيانة دكرة كمستمرة لؤلثاث كأجيزة كمرافؽ المدرسة
لممحافظة عمييا.

المدرسة
األذنة كفريؽ
الصيانة في
المديرية

رابعاً :المجتمع المحمي:
 تفعيؿ العبلقة مع المجتمع المحمي ،كتقديـ الخدمات لو مثؿ األعماؿ التطكعية.
 إتاحة الفرصة أماـ المجتمع المحمي لبلستفادة مف إمكانات كمرافؽ المدرسة.
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يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال المجتمع المحمي:
األنشطة

اليدف

تنفيذ أعماؿ تطكعية خيرية مف قبؿ المدرسة لممجتمع المحمي.
عقد اجتماع مع مؤسسات المجتمع المحمي كمجمس أكلياء
تفعيل العالقة بين
المدرسة والمجتمع
المحمي

األمكر لتحديد مرافؽ المدرسة التي يمكنيـ االستفادة منيا.
تنظيـ زيارات لمتعرؼ عمى مؤسسات المجتمع المحمي التي
يمكف أف تساعد المدرسة في تحقيؽ أىدافيا.

منفذ النشاط
المدير كالنائب
النائب
مدير المدرسة
كالمجنة االجتماعية

تفعيؿ صفحة لممدرسة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي
لتعرض أنشطتيا المدرسة مف خبلليا ،كلتككف بكابة لمتكاصؿ

مدير المدرسة

مع المجتمع المحمي.

 3.3الدراسات المقترحة:
يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية:
 مدل تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس التي دخمت برنامج االعتماد
المدرسي في المراحؿ التالية األخرل.

 تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي كعبلقتو بمتغيرات أخرل ليا عبلقة بالعممية
التعميمية.

 معيقات تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة.

 دراسات مماثمة مف كجية نظر جيات أخرل ،ليا عبلقة بتطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد
المدرسي في المدارس ،كمديرم المدارس.
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 1المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

أوال :المراجع العربية:
األسطؿ ،عيسى2531( .ـ) .درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة
الجكدة الشاممة كعبلقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

األغا ،إحساف ،كاالستاذ ،محمكد2555( .ـ) .مقدمة في تصميـ البحث التربكم .غزة :مكتبة
الرنتيسي.

األغا ،إحساف ،كاالستاذ ،محمكد2555( .ـ) .مقدمة في تصميـ البحث التربكم .د.ف.

األغا ،أفناف كليد2531( .ـ) .درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكيض
اإلدارم كعبلقتيا بإدارة الكقت لدييـ مف كجية نظر نكابيـ( .رسالة ماجستير غير

منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

آؿ الشيخ ،خالد بف عبد الرحمف2553( .ـ) .المتغيرات الشخصية كالتنظيمية كعبلقتيا بأداء
العامميف في األجيزة األمنية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

األمنية ،الرياض.

آؿ مداكم ،عبير2532( .ـ) .تطبيؽ معايير نظاـ االعتماد المدرسي في المرحمة الثانكية بمنطقة
عسير(اآلليات كالمعكقات) .مجمة كمية التربية جامعة طنطا ،العدد(.3-55 ،)57

األمير ،محمد كالعكاممة ،عبد ا﵀2533( .ـ) .درجة تطبيؽ معايير الجكدة في المرسة األردنية
مف كجية نظر المشرفيف التربكييف .المجمة األردنية في العمكـ التربكية.86-40 ،)3(8 .

ايزابيؿ ،دكنبلب2553( .ـ) .اإلشراؼ التربكم عمى المعمميف – دليؿ تحسيف التدريس( ،ترجمة
محمد عيد ديراني) .ط .1عماف :منشكرات الجامعة األردنية.

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ3005( .ـ) .صحيح األدب المفرد .المكتبة الشاممة .رابط المكقع:
http://waqfeya.com/book.php?bid=355
البدرم ،طارؽ عبد الحميد2554( .ـ) .إدارة التعمـ الصفي األسس كاإلجراءات .ط .3عماف :دار
الثقافة لمنشر.

بسيسك ،نادرة غازم2551( .ـ) .تصكر مقترح لمعالجة مشكبلت اإلدارة المدرسية في محافظة
غزة( .رسالة دكتكراة غير منشكرة) .كمية البنات جامعة عيف شمس ،القاىرة.
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بقيعي ،نافز أحمد2535( .ـ) .التربية العممية الفاعمة .عماف :دار المسيرة.
البنا ،ىالة مصباح2531( .ـ) .اإلدارة المدرسية المعاصرة .ط .3عماف :دار الصفا لمنشر
كالتكزيع.

البنا ،ىالة2535( .ـ) .العبلقة بيف أكلياء أمكر الطمبة كاإلدارة المدرسية .عماف :دار صفاء
لمنشر كالتكزيع.

بنات ،عبد القادر2550( .ـ) .ضغكط العمؿ كأثرىا عمى أداء المكظفيف في شركة االتصاالت
الفمسطينية في منطقة قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) الجامعة االسبلمية،
غزة.

البكىي ،فاركؽ شكقي2553( .ـ) .اإلدارة التعميمية كالمدرسية .القاىرة :دار قباء لمطباعة كالنشر.
البيبلكم ،حسف؛ كطعيمة ،رشدم؛ كبندرم ،محمد؛ كسميماف ،سعيد؛ كسعيد ،محسف؛ كعبد

الباقي ،مصطفى2556( .ـ) .الجكدة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير
االعتماد-األسس كالتطبيقات .ط .3عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

الجرجاكم ،زياد2535( .ـ) .القكاعد المنيجية لبناء االستبياف .ط .2فمسطيف :مطبعة أبناء
الجراح.

الجريكم ،سمية بنت سمماف2534( .ـ) .تقكيـ جيكد مديرك كمديرات مدارس التعميـ العاـ لزيادة
مصادر التمكيؿ المدرسي .المجمة التربكية المتخصصة.267-254 ،)1(5 .

الجعافرة ،عبد السبلـ2532( .ـ) بعنكاف :درجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي

تربية الكرؾ كالعقبة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف .مجمة جامعة القدس
المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات.00-68 ،)3( 12 ،

حجي ،أحمد (2555ـ) .اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية .القاىرة :دار الفكر العربي.

الحديدم ،عماد2550( .ـ) .درجة ممارسة القيادة التربكية العميا في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

الفمسطينية لدكرىا اإلدارم في ضكء الفكر اإلدارم الحديث( .رسالة ماجستير غير
منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

الحربي ،خالد2551( .ـ) .أثر العبلقات اإلنسانية عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية دراسة

عمى العامميف بإدارة جكازات منطقة الرياض( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة

نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
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الحريرم ،رافدة2533( .ـ ،أ) .التقييـ التربكم الشامؿ لممؤسسة المدرسية .عماف :دار الفكر
ناشركف كمكزعكف.

الحريرم ،رافدة2533( .ـ ،ب) .الجكدة الشاممة في المنياج كطرؽ التدريس .عماف :دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع.

أبك حسب ا﵀ ،عمي سعيد2555( .ـ) .النمك الميني لمعممي المدارس الحككمية بقطاع غزة _
دكر مدير المدرسة في تطكيره مف كجية نظرىـ( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

أبك حطب ،أشرؼ سالـ2534( .ـ) .درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة
لمتخطيط االستراتيجي كعبلقتو بمستكل إدارة المعرفة( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

أبك حطب  ،فؤاد ،كصادؽ ،أماؿ2535( .ـ) .مناىج الدراسة كطرؽ التحميؿ اإلحصائي في
العمكـ النفسية كالتربكية كاالجتماعية .القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.
حمس ،رناؿ2536( .ـ) .كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة في
ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة (دراسة تقكيمية)( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
جامعة األزىر ،غزة.

حمد ،إلياـ حسف2535( .ـ) .درجة ممارسة مدير المدرسة بصفتو مشرفان مقيمان فب التنمية
المينية لممعمميف في المدارس الخاصة في الضفة الغربية مف كجيات نظر المعمميف
فييا( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

الحيمة ،محمد محمكد2555( .ـ) .التكنكلكجيا التعميمية كالمعمكماتية .ط .2عماف :دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع.

الخزاعمة ،محمد؛ كالدعيج ،حمد؛ كالسخني ،حسيف2532( .ـ) .إدارة الصؼ كالمخرجات
التربكية .ط .3عماف :دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.

خطاب ،محمد صالح2558( .ـ) .صفات المعمميف الفاعميف دليؿ لمتأىيؿ كالتدريب كالتطكير.
عماف :دار المسيرة.

الخطيب ،إبراىيـ ،كالخطيب ،أمؿ2551( .ـ) .اإلشراؼ التربكم :فمسفتو ،أساليبو ،تطبيقاتو.
ط .3عماف :دار قنديؿ لمنشر.
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الخكاجا ،عبد الفتاح2550( .ـ) .تطكير اإلدارة المدرسية كالقيادة التربكية .عماف :دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع.

الدجني ،اياد عمي2533( .ـ) .دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي( .رسالة
دكتكراة) .جامعة دمشؽ ،سكريا.

الدجني ،اياد عمي2538( .ـ) .تاريخ االطبلع 25 :أبريؿ 2537ـ ،المكقع:
http://site.iugaza.edu.ps/edajani/?page_id=192
ال ػػدخيني ،محم ػػد2535( .ـ) .تج ػػارب كنم ػػاذج عالمي ػػة ف ػػي االعتم ػػاد المدرس ػػي :أمريك ػػا ..كن ػػدا..
أكركبا الغربية ..أستراليا ..نيكزيمندا ،مجمػة المعرفػة ،تػاريخ االطػبلع 32 :أبريػؿ2537 ،ـ،

المكقع:

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=373&SubModel=138&ID=727

درة ،عبد البارم2551( .ـ) .الرقابة اإلدارية كعبلقتيا باألداء الكظيفي في األجيزة األمنية-دراسة
مسحية عمى شرطة منطقة حائؿ( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة األمير نايؼ،
المممكة العربية السعكدية.

دكاس ،أحمد؛ كأبك الرب ،أميف؛ كحريرم ،ميند2550( .ـ) .الحؽ في التعميـ في األراضي

الفمسطينية .مؤسسة قيادات .تاريخ االطبلع 1 :حزيراف 2537ـ ،المكقع:
http://www.wafainfo.ps/pdf/G_D_0032.pdf

ديسمر ،جارم3002( .ـ) .أساسيات اإلدارة  -المبادئ كالتطبيقات الحديثة( .ترجمة عبد القادر
عبد القادر) .السعكدية :دار المريخ.

ربيع ،ىادم مشعاف ،كالدليمي ،طارؽ عبد2550( .ـ) .معمـ القرف الحادم كالعشريف (أسس
إعداده كتأىيمو) .ط .3عماف :مكتبة المجتمع العربي.

رصرص ،حسف رشاد2531( .ـ) .تصكر مقترح لتطكير أداء معممي التربية الرياضيات بمدارس

غزة في ضكء المعايير المينية المعاصرة .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية

كالنفسية.141-186 ،)1( 23 ،

رفاعي ،عقيؿ2533( .ـ) .معايير الجكدة كاالعتماد بالمدارس .ط .3القاىرة :السحاب لمنشر
كالتكزيع.

رمضاف ،إيماف محمد2532( .ـ) 5-4( .أبريؿ) .معايير مقترحة لتقكيـ أداء معمـ التربية
الرياضية في ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ .كرقة مقدمة إلى المؤتمر

العربي الدكلي الثاني لضماف جكدة التعميـ العالي ،البحريف :الجامعة الخميجية.
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الريس ،ناصر بف سعكد2536( .ـ) .االعتماد األكاديمي :جسر التكامؿ بيف التعميـ العاـ
كالجامعي" تصكر مقترح" .رسالة التربية كعمـ النفس-السعكدية.65-51 ،)41( .

الزعبي ،عمي ماجد2533( .ـ) .المسؤكلية المجتمعية بيـ المدرسة كالمجتمع المحمي .رسالة
المعمـ.27-13 ،)1(50 ،

زقكت ،محمد شحادة2554( .ـ) .دراسات في المناىج .ط .3غزة :مكتبة الطالب الجامعي،
الجامعة اإلسبلمية.

زىراف ،إيماف حمدم 2538( .ـ) .دكر اإلدارة المدرسية في تطكير أداء معممي التعميـ الثانكم

الصناعي في ضكء معايير االعتماد كالجكدة .مجمة كمية التربية في جامعة أسيكط،
.)8(11

السامرائي ،طارؽ عبد الحميد2531( .ـ) .اإلدارة المدرسية الفاعمة السياسات كاالستراتيجيات
الحديثة .عماف :دار االبتكار لمنشر كالتكزيع.

السباعي ،كجيو2533( .ـ) .معايير جديدة لتقييـ المدارس الحككمية مطمع 2532ـ .تاريخ
االطبلع 37 :أبريؿ 2537ـ ،المكقع:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2011-10-11-1.429280
السبكؿ ،خالد كليد2554( .ـ) .الصحة كالسبلمة في البيئة المدرسية .ط .3عماف :دار المناىج
لمنشر كالتكزيع.

السرحي ،فايز أحمد2534( .ـ) .تقييـ المقاصؼ المدرسية لمدارس محافظة غزة-فمسطيف في
ضكء الدليؿ اإلرشادم لمعايير صحة البيئة المدرسية( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

السرحي ،محمد شفيؽ2536( .ـ) .األنماط القيادية لدل القيادات اإلدارية بك ازرة التربية كالتعميـ
كعبلقتيا بتطكير المكارد البشرية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

سبلمة ،جياد2531( .ـ) .دكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث بغزة
مف كجية نظر المديريف كسبؿ تطكيره( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

سبلمة ،عادؿ أبك العز2557( .ـ) .تخطيط المناىج المعاصرة .عماف :دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع.
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سمكر ،رياض يكسؼ2556( .ـ) .دكر برنامج المدرسة كحدة تدريب في النمك الميني لممعمميف.
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية.561-451 ،)2(35 ،

شاكر ،ىالة محمد2535( .ـ) .إدارة الصفكؼ .عماف :دار البداية ناشركف كمكزعكف.

شاىيف ،آالء سميح2557( .ـ) .فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في
تنمية ميارات تكصيؿ التمديدات الكيربائية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي( .رسالة

ماجستير) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

أبك شاكيش ،بشير2535( .ـ) .دكر برنامج (إطار ضماف الجكدة) في تنمية بعض الكفايات

اإلدارية لدل مديرم مدارس األكنركا بمحافظات غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة االسبلمية ،غزة.

شبر ،إبراىيـ؛ كجامؿ ،عبد الرحمف؛ كعبد الباقي ،أبك زيد2535( .ـ) .أساسيات التدريس.
عماف :دار المناىج.

شببلؽ ،كائؿ صبحي2556( .ـ) .دكر برنامج التطكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.

الشخكت ،فلاير عكيد2536( .ـ) .أثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف في مديرية التربية

كالتعميـ لمنطقة الزرقاء الثانية .مجمة كمية التربية باإلسكندرية-مصر-220 .)6( 26 .

.245

شعيبات ،محمد ،كشرباتي ،نجاة2534( .ـ) .ممارسة المديريف لئلدارة االستراتيجية كعبلقتيا

بأداء المعمميف مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ .مجمة

جامعة الخميؿ لمبحكث ،مجمد ( ،)35العدد (.374-233 ،)2

أبك شعيرة ،خالد كغبارم ،ثائر2550( .ـ) .إدارة الصؼ الفاعمة كضبط مشكبلت الطمبة.
عماف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.

أبك شقير  ،محمد ،كحمس ،داككد( .د.ت) .محاضرات في ميارات التدريس .تاريخ االطبلع 37
مارس 2537ـ .المكقعhttp://www.qudent.org/e- :
learning/mod/resource/view.php?id=19359

شميؿ ،عبد ا﵀ بف سمماف2531( .ـ) .تحديد االحتياجات التدريبية كدكرىا في تحسيف أداء
العامميف بالرقابة لشؤكف المستيمؾ في ك ازرة التجارة كالصناعة بمدينة الرياض( .رسالة

ماجستير غير منشكرة) .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض.
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أبك شممة ،كامؿ عبد الفتاح2550( .ـ) .فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي

مدارس ككالة الغكث بغزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تطكيرىا( .رسالة ماجستير غير

منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

الشنيفي ،عمي عبد ا﵀2538( .ـ) .دكر قادة المدارس في تكفير بيئة تعميمية آمنة لطبلب
المدارس الثانكية بمدينة الرياض .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية،

مجمد ( ،)26العدد (.128-157 ،)2

الشيؾ ،عبد الرحمف2534( .ـ) .الكسائؿ التعميمية :أىميتيا ،كأنكاعيا .تاريخ االطبلع 2 :مايك
2537ـ ،المكقع:

http://irep.iium.edu.my/46853/1/1_Teaching_Aids_types_and_its_importance.pdf

صافي ،أحمد2536( .ـ) .متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المدارس األساسية العميا في
قطاع غزة مف كجية نظر المديريف كالمعمميف( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة

عيف شمس ،القاىرة.

صالحة ،مؤمف عبد العزيز2534( .ـ) .درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة
بالتجكاؿ كأثره كتطبيقو عمى األداء الكظيفي لممعمميف مف كجية نظرىـ( .رسالة ماجستير

غير منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

الصكص ،سميماف2532( .ـ) .التخطيط المدرسي في تطكير أداء معممي مدارس ككالة الغكث
الدكلية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

صياـ ،محمد2558( .ـ) .دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف في
المدارس الثانكية بمحافظة غزة (رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسبلمية ،غزة.

أبك طاحكف  ،أمؿ2531( .ـ) .التخطيط التربكم كاعتباراتو الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية.
عماف :دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.

الطبراني ،أبك القاسـ3534( .ق) .المعجـ األكسط .القاىرة :دار الحرميف.
الطيب ،بدكم أحمد2533( .ـ) .الكفاءة التربكية لممعمـ :في التعميـ الذاتي-مكديكالت تعميمية.
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

عابديف ،محمد عبد القادر2553( .ـ) .اإلدارة المدرسية الحديثة .عماف :دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع.
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العاجز ،فؤاد ،كالبنا ،محمد2535( .ـ) .اإلدارة الصفية بيف النظرية كالتطبيؽ .ط .4غزة :مكتبة
الطالب ،الجامعة اإلسبلمية.

العاجز ،فؤاد ،كعساؼ ،محمكد2535( .ـ) .جيكد مدير المدرسة األساسية بمحافظة غزة في

تحسيف األساليب التربكية لذكم االحتياجات الخاصة .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات

التربكية كالنفسية.81-356 ،)5(22 ،

عاشكر ،نيممي2533( .ـ) .متطمبات تطبيؽ المعايير العالمية لضماف الجكدة كاالعتماد المدرسي
عمى التعميـ الثانكم العاـ بمصر .مجمة القراءة كالمعرفة – مصر.352-365 ،)331( .

عايش ،أحمد جميؿ2550( .ـ) .إدارة المدرسة نظرياتيا كتطبيقاتيا التربكية .ط .3عماف :دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.

عايش ،ركاء2538( .ـ) .معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في
ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي ،كسبؿ تعزيزىا( .رسالة ماجستير غير منشكرة).
الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

عبد الفتاح ،محمكد أحمد2532( .ـ) .إدارة الجكدة الشاممة فكر كفمسفة قبؿ أف يككف تطبيؽ.
القاىرة :المجمكعة العربية لمنشر كالتكزيع.

عبد المعطي ،أحمد حسيف2557( .ـ) .االعتماد األكاديمي كالميني لممؤسسات التعميمية قراءة
معاصرة في ضكء تجارب بعض الدكؿ الرائدة .القاىرة :دار السحاب.
أبك عبده ،فاطمة2533( .ـ) .درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة
نابمس مف كجية نظر المديريف فيو( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة النجاح،

نابمس.

عبيد ،جمانة2556( .ـ) .المعمـ إعداده تدريبو كفاياتو .عماف :دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.

عبيدات ،ذكقاف؛ كعدس ،عبد الرحمف؛ كعبد الحؽ ،كايد2553( .ـ) .البحث العممي -مفيكمو
كأدكاتو كأساليبو .عماف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
عبيدات ،سييؿ أحمد2558( .ـ) .إعداد المعمميف كتنميتيـ .إربد :عالـ الكتب الحديث.

العتيبي ،مدل2531( .ـ) .الثقافة التنظيمية كدكرىا في تحسيف األداء مف كجية نظر المكظفات
بجكازات منطقة الرياض( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

األمنية ،الرياض.
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العجمة ،تكفيؽ عطية2550( .ـ) .اإلبداع اإلدارم كعبلقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ

"دراسة تطبيقية عمى ك ازرات قطاع غزة"( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

العجمي ،محمد حسنيف2557( .ـ) .القيادة اإلدارية كالتنمية البشرية .ط :3عماف :دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع.

العجمي ،محمد حسنيف2535( .ـ ،أ) .اإلدارة كالتخطيط التربكم النظرية كالتطبيؽ .ط .2عماف:
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

العجمي ،محمد حسنيف2535( .ـ ،ب) .إدارة كتخطيط المدرسة االبتدائية .ط .3عماف :دار
الفكر ناشركف كمكزعكف.

العجمي ،محمد حسنيف2533( .ـ) .استراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة كالصؼ .ط .2عماف:
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

عربيات ،بشير محمد2558( .ـ) .إدارة الصفكؼ كتنظيـ بيئة التعميـ .ط .3عماف :دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع.

عرفة ،خضر حسني2535( .ـ) .دكر مديرم المدراس بككالة الغكث الدكلية في التغمب عمى
معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية البلصفية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.

عزب ،محسف عبد الستار2557( .ـ) .تطكير اإلدارة المدرسية في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

عساؼ ،محمكد عبد المجيد2554( .ـ) .كاقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضكء معايير
اإلدارة االستراتيجية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
عسقكؿ ،محمد2551( .ـ) .الكسائؿ كالتكنكلكجيا في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي كاإلطار
التطبيقي .غزة :آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
عسقكؿ ،محمد2556( .ـ) .الكسائؿ التكنكلكجية في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي كاإلطار
التطبيقي .غزة :مكتبة آفاؽ.

العسيرم ،خالد2531( .ـ) .المقاء السنكم السادس عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية
كالنفسية-االعتماد المدرسي ،الرياض.
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أبك العطا ،محمد عطا ا﵀2556( .ـ) .كاقع ممارسة المناشط المغكية غير الصفية في مدارس
ككالة الغكث بغزة كما يراىا المديركف كالمعممكف( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

عطكم ،جكدت عزت2553( .ـ) .اإلدارة التعميمية كاإلشراؼ التربكم أصكليا كتطبيقاتيا .ط.3
األردف :دار الثقافة.

عطكم ،جكدت عزت2557( .ـ) .اإلدارة التعميمية كاإلشراؼ التربكم أصكليا كتطبيقاتيا .عماف:
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

عطكم ،جكدت عزت2532( .ـ) .اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية كتطبيقاتيا العممية.
ط .4عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

عفانة ،عزك كنشكاف ،تيسير2536( .ـ) .اتجاىات حديثة في القياس كالتقكيـ التربكم .غزة:
مكتبة منصكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

عفانة ،عزك ،كحمداف ،محمد2554( .ـ) .مستكل األداء الصفي لمعممي المرحمة االعدادية بغزة

كعبلقتو ببعض المتغيرات .مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،العدد (،)355
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العفكف ،نادية2532( .ـ) .االتجاىات الحديثة في التدريس كتنمية التفكير .ط .3عماف :دار
الصفاء لمنشر كالتكزيع.

عمي ،أسامة محمد2550( .ـ) .دراسة تحميمية لنظاـ االعتماد األكاديمي كضماف جكدة التعميـ

المدرسي بمصر عمى ضكء الخبرات المعاصرة .مجمة البحكث كالدراسات العربية .العدد

(.)45

العمايرة ،محمد حسف2532( .ـ) .مبادئ اإلدارة المدرسية .ط .5عماف :دار المسير لمنشر
كالتكزيع.

العمرم ،أيمف أحمد2550( .ـ) .أثر نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة عمى أداء العامميف في
شركة االتصاالت الفمسطينية( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

الغامدم ،محمد2535( .ـ) .درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في مدارس منطقة الباحة مف
كجية نظر المعمميف( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة الباحة ،المممكة العربية
السعكدية.
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أبك غربية ،إيماف2550( .ـ) .اإلشراؼ التربكم :مفاىيـ كاقع آفاؽ .عماف :دار البداية ناشركف
كمكزعكف.

الغنيـ ،سامي بف إبراىيـ2531( .ـ) .عمميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتطكير مستكل األداء مف
كجية نظر مكظفي إمارة القسيـ( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة نايؼ العربية

لمعمكـ األمنية ،الرياض.

الفار ،إبراىيـ عبد الككيؿ2552( .ـ) .استخداـ الحاسكب في التعميـ .ط .3عماف :دار الفكر
العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

الفتبلكم ،سييمة2551( .ـ) .كفايات التدريس :المفيكـ ،التدريب ،األداء .غزة :دار الشركؽ.
الفتبلكم ،سييمة2555( .ـ) .كفايات تدريس المكاد االجتماعية بيف النظرية كالتطبيؽ .اإلصدار
األكؿ .عماف :دار الشركؽ لمنشر.

الفخرم ،سالـ2535( .ـ) ،معايير جكدة أداء المعمميف في التعميـ العاـ .كرقة مقدمة إلى المؤتمر
العممي الدكلي العربي الخامس التعميـ كاألزمات المعاصرة الفرص كالتحديات ،مصر.

.356-01
فيالة ،تمني2536( .ـ) .كفايات معمـ التعميـ العاـ في ضكء معايير جكدة األداء مف منظكر
إسبلمي (دراسة تحميمية) .مجمة القراءة كالمعرفة -مصر.3-55 ،)386( .

قرمكط ،عماد2535( .ـ) .درجة ممارسة الجكدة اإلدارية كعبلقتيا بفاعمية األداء الكظيفي لدل
مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.

قناديمي ،جكاىر بنت أحمد ،كقاركت ،رباب2534( .ـ) .اإلدارة الصفية في المرحمة المتكسطة
بمدينة مكة المكرمة ،مجمة العمكـ التربكية.628-651 ،)3( 1 ،

الكعبي ،محمد2535( .ـ) .مدل إمكانية تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة األيزك  0553في مدارس

التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة شماؿ الباطنة في سمطنة عماف .مجمة البحكث

كالدراسات الشرعية ،العدد(.126 -208 ،)21

ككافحة ،تيسير2535( .ـ) .القياس كالتقييـ كأساليب القياس كالتشخيص في التربية الخاصة.
ط .1عماف :دار المسيرة.
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المالكي ،حمدة بنت محمد2535( .ـ) .تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ
الثانكم العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة( .رسالة ماجستير غير
منشكرة) .جامعة اـ القرل ،السعكدية.

مجيد ،سكسف ،كزيادات ،محمد2557( .ـ) .الجكدة االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ
كالجامعي .ط .3عماف :دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.
المحاسنة ،إبراىيـ2531( .ـ) .إدارة كتقييف األداء الكظيفي بيف النظرية كالتطبيؽ .عماف :دار
جرير لمنشر كالتكزيع.

محمكد ،فتحي محمد2531( .ـ) .تأىيؿ مدارس التعميـ العاـ لتحقيؽ متطمبات االعتماد
المدرسي .مؤتمر بعنكاف :المقاء السنكم السادس عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية
كالنفسية-االعتماد المدرسي .الرياض .فبراير 2531ـ.178-554 ،

مسمح ،كليد2536( .ـ) .درجة ممارسة المشرفيف التربكييف في محافظات غزة لمتفكير االبداعي
كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف (رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسبلمية ،غزة.

أبك مصطفى ،أمجد2536( .ـ) .درجة تكافر معايير جكدة الخطة المدرسية في المدارس الثانكية
بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل تحقيؽ أىداؼ المدرسة الفاعمة( .رسالة ماجستير غير
منشكرة) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
ممحـ ،سامي2554( .ـ) .القياس كالتقكيـ .ط .1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

المميجي ،رضا إبراىيـ كالبرازم ،مبارؾ عكاد2535( .ـ) .الجكدة الشاممة كاالعتماد المؤسسي:
رؤل مستقبمية لتحقيؽ جكدة التعميـ في عصر المعمكماتية .القاىرة :عالـ الكتب لمنشر
كالتكزيع.

منصكر ،نعمة2554( .ـ) .تصكر مقترح لتكظيؼ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في المدارس
الثانكية بمحافظات غزة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسبلمية ،غزة.
ابف منظكر ،أبي الفضؿ جماؿ الديف3075( .ـ) .لساف العرب ،القاىرة :دار المعارؼ.
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عزازم ،سمكل2535( .ـ) .تجارب كنماذج عالمية في االعتماد المدرسي  :أمريكا ..كندا ..أكركبا
الغربية ..أستراليا ..نيكزيمندا ،تاريخ االطبلع  34مارس ،2537 ،المكقع:
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203

ندا ،أحمد ،كالشحف ،عبد المنعـ2531( .ـ) .تأىيؿ مدارس التعميـ العاـ لتحقيؽ متطمبات
االعتماد المدرسي (دراسة ميدانية بمحافظة بكرسعيد) .المقاء السنكم السادس عشر
لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية-االعتماد المدرسي ،الرياض.
أبك نمرة  ،محمد خميس2550( .ـ) .إدارة الصفكؼ كتنظيميا .ط .3عماف :دار يافا العممية
لمنشر كالتكزيع.

النمركطي ،يكسؼ2538( .ـ) .القيادة التشاركية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة
كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف( .رسالة ماجستير) .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

النكح ،عبد العزيز؛ كمكسى ،ىاني؛ كفراج ،محمد2532( .ـ) .االعتماد المدرسي لمتعميـ العاـ في
المممكة العربية السعكدية-دراسة في الصعكبات كامكانية التطبيؽ .مجمة كمية التربية
ببنيا.224-385 ،)03( 1 ،
أبك الييجا  ،فؤاد2553( .ـ) .أساسيات التدريس كميا ارتػو كطرقػو العامػة .ط .3عماف :دار
المناىج.
الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد ،مصر2537( .ـ) .المكقع/http://naqaae.eg :
ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي3008( .ـ) .االصدار األكؿ.
ك ازرة التربية كالتعميـ اإلماراتية2532( .ـ) .دليؿ الرقابة المدرسية .المكقع:
https://www.khda.gov.ae/ar/publications/article?id=52

ك ازرة التربية كالتعميـ اإلماراتية2536( .ـ) .إطار معايير الرقابة كالتقييـ في المدرسية في دكلة
االمارات العربية ،المكقع.
http://services.moe.gov.ae/MoeDocs/Docs/School%20Inspection%2
0Framework-Ar%202015-2016.pdf
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2551( .ـ) .اإلدارة العامة لمتدريب كاإلشراؼ التربكم،
التييئة لممعمـ الجديد ،نشرة رقـ .36
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ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2557( .ـ) .اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير ،غزة.

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2550( .ـ) .الخطة السنكية لؤلنشطة الطبلبية-اإلدارة
العامة لؤلنشطة الطبلبية.
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2531( .ـ) .الدليؿ اإلجرائي لمدير المدرسة.
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2536( .ـ ،أ) .دليؿ االعتماد المدرسي.
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية (2536ـ ،ب) .التعميـ تعقد لقاء تعريفيا حكؿ مشركع

االعتماد المدرسي بمديرية الكسطى،
http://www.mohe.ps/home/2016/04/21/%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8
%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/%D8%A7%D9%84

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية2538( .ـ) .نشرة المدرسة الفاعمة.
الككيؿ ،حممي أحمد ،كالمفتي ،محمد أميف2531( .ـ) .أسس بناء المناىج كتنظيميا .ط.6
عماف :دار المسيرة.
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ممحق رقم ( :)8قائمة بأسماء محكمي االستبانة األولية
الرقم

المؤسسة التابع ليا

االسم

.3

أ .د .سناء أبك دقة

الجامعة اإلسبلمية

.2

أ .د .عزك عفانة

الجامعة اإلسبلمية

.1

أ .د .عطا دركيش

جامعة األزىر

.5

أ .د .عمياف الحكلي

الجامعة اإلسبلمية

.4

أ .د .فؤاد العاجز

الجامعة اإلسبلمية

.6

أ .د .محمد أبك شقير

الجامعة اإلسبلمية

.8

أ .د .محمكد أبك دؼ

الجامعة اإلسبلمية

.7

د .بساـ أبك حشيش

جامعة األقصى

.0

د .حمداف الصكفي

الجامعة اإلسبلمية

.35

د .خميؿ حماد

ك ازرة التربية كالتعميـ

.33

د .رائد الحجار

جامعة األقصى

.32

د .سمية صايمة

الجامعة اإلسبلمية

.31

د .عماد أبك سمعاف

ك ازرة التربية كالتعميـ

.35

د .عماد الحديدم

.34

د .فايز شمداف

الجامعة اإلسبلمية

.36

د .محمد األغا

الجامعة اإلسبلمية

.38

د .يكسؼ مطر

جامعة األزىر

.37

أ .عاىد المقيد

ككالة الغكث

جامعة األقصى
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ممحق رقم ( :)4االستبانة بصورتيا النيائية
The Islamic University-Gaza
Deanship of Postgraduate Affairs
Faculty of Education
Master of Fundamentals of Education

الجامعــــــــــــة االسالمٌـــة -غــــــزة
عمادة البحث العلمً والدراسات العلٌا
كلٌــــــــــــــــة التربـــٌــــــــــــــــــــة
أصــــول تربٌـــة -ادارة تربوٌـــــــــة

الموضوع /تعبئة استبانة

األستاذ /ة ..............................................

حفظو /ا اهلل ،،،

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
يقكـ الباحث بعمؿ دراسة حكؿ" :واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

المدرسي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أداء المعممين".
ال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية
كذلؾ استكما ن

مف الجامعة اإلسبلمية كألجؿ ىذا الغرض صمـ الباحث ىذه االستبانة وىي موجية

لممعممين كالتي اشتممت عمى قسميف:

القسم األول :لقياس واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في

المدارس الحكومية كقد اشتمؿ عمى ( )54فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية :القيادة
التربكية ،العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ ،إدارة المكارد ،المجتمع المحمي.

القسم الثاني :لقياس أداء المعممين كقد اشتمؿ عمى ( )22فقرة.
برجاء التكرـ بقراءة ىذه الفقرات قراءة متأنية ككضع إشارة (×) في الخانة
التي تراىا مناسبة أماـ كؿ فقرة مف الفقرات ،عممان بأف البيانات التي سيتـ جمعيا
ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

كتفضمكا بقبكؿ خالص الشكر كالتقدير عمى تعاكنكـ
الباحث /أسامة محمد المقيد
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أوالً :البيانات الشخصية:
 الجنس:

أنثى

ذكر

 عدد سنوات الخدمة :أقل من  3سنوات

من - 3أقل من  93سنوات

 93سنة فأكثر

ثانوي

 المرحلة التعلٌمٌة :أساسً

ثانٌاً :البٌانات األساسٌة:
القسم األول :لقٌاس واقع تطبٌق معاٌٌر نظام الجودة واالعتماد المدرسً فً
المدارس الحكومٌة:
المجال األول :مجال القيادة التربوية
واقع التطبيق
م

الفقرة

.3

تعكس الق اررات التي تتبناىا إدارة المدرسة رؤيتيا

.2

تهشرؾ إدارة المدرسة أصحاب العبلقة مف
(المعمميف ،الطمبة ،أكلياء األمكر ،المجتمع

كبيرة

كرسالتيا كأىدافيا.

المحمي) في عممية التخطيط المدرسي.
.1
.5
.4

تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى
المعمميف.
تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات (الغياب،
الخركج مف العمؿ ،الحضكر كاالنصراؼ).
تتخذ اإلجراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة
المدرسية (مثؿ الكتب ،األدكات ،األجيزة) مف
التمؼ أك الفقداف.
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جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

.6
.8
.7
.0

تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي لمطمبة
(الغياب ،التأخير ،انضباط طابكر الصباح).
تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ
باألنظمة المدرسية.
تتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف آرائيـ خبلؿ
االجتماعات التي تعقدىا.
تراعي قدرات المعمميف كرغباتيـ عند تشكيؿ

المجاف المدرسية.

 .35تعزز إدارة المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف
المعمميف في المدرسة.
 .33تفكض بعضان مف الصبلحيات إلى اآلخريف
كتتابع أدائيـ.
 .32تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.

المجال الثاني :العمميات المدرسية ونتاجات التعمم
.3

تشجع إدارة المدرسة المعمميف باالرتباط بعبلقات
إيجابية مع الطمبة لصالح العممية التعميمية.

.2

تحرص أف يحمؿ المعممكف محتكل المباحث
التي يدرسكنيا.

.1
.5

تتابع رصد نتائج اختبارات الطمبة عمى برنامج
اإلدارات المدرسية أكالن بأكؿ.

تنفذ برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأخرل

لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ.
.4

تتابع المدرسة نظافة المقصؼ كصبلحية المكاد
المباعة فيو مف خبلؿ المجنة الصحية.

.6

تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجية خاصة
لمساعدة الطمبة ذكم المشكبلت النفسية
كالسمككية.

.8

تساىـ مع المرشد التربكم في حؿ المشكبلت
السمككية لمطبة كالكقاية منيا.
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.7

تنظـ مسابقات متنكعة لمطمبة (ثقافية ،عممية،
رياضية) كفؽ جدكؿ خاص كمعمف.

.0

تييح الظركؼ المبلئمة لمشاركة طمبتيا في
المسابقات التربكية عمى مستكل المديرية /

الك ازرة.

 .35تكرـ الفائزيف بالمسابقات التي تنظميا المدرسة
 /المديرية  /الك ازرة.

 .33تنفذ المدرسة رحبلت مدرسية (ترفييية – عممية)
حسب التعميمات.
 .32تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمية.

المجال الثالث :إدارة الموارد
.3

تتابع إدارة المدرسة تحضيرات المعمميف

لدركسيـ كفؽ جدكؿ أسبكعي معد كتقدـ تغذية

راجعة.
.2

تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ

.1

تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية

.5

تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات

معد كمعمف.

داخؿ المدرسة.

كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي تنظميا المديرية

أك الك ازرة.
.4

تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ
كالتعمـ.

.6

تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية مثؿ
(المرافؽ ،الساحات ،المشارب ،الكحدات

الصحية).
.8

تقكـ بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى

كالمرافؽ المدرسية.
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.7

تحرص عمى تكفير التسييبلت المادية بحالة
جيدة (السبكرة ،األثاث ،المختبرات).

.0

تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية
بشكؿ فاعؿ.

 .35تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة
كافة.

المجال الرابع :المجتمع المحمي

.3

تعقد إدارة المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس
أكلياء األمكر.

.1

تنظـ لقاءات مع أكلياء أمكر بعض الطمبة
لمناقشة سبؿ تحسيف تحصيؿ أبنائيـ أك تعديؿ
سمككيـ.

.4

تنظـ زيارات لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة
لممدرسة.

.8

تشارؾ في األعماؿ التطكعية الخاصة بالمجتمع
المحمي (مثؿ تنظيؼ البيئة المحيطة)

.0

تتيح استخداـ مرافؽ المدرسة كامكانياتيا
لممجتمع المحمي.

.2

تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء
األمكر كعناكينيـ.

.5

تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف
تحصيؿ أبنائيـ كسمككيـ.

.6

تستجيب لمقترحات كاآلراء المقدمة مف األفراد
كالمؤسسات في المجتمع المحمي.

.7

تشارؾ المجتمع المحمي في إحياء المناسبات
الكطنية كاالعياد الدينية.

 .35تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى
المدرسة كمحيطيا مف أم تخريب أك اعتداء.
 .33تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي
(صحية ،تربكية ،اجتماعية)
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القسم الثاني :لقياس أداء المعممين:
األداء بدرجة
الفقرة

م

كبيرة

.3

أضع جداكؿ زمنية مناسبة لتدريس المادة كفقان

.2

يساعدني التخطيط المدرسي في تحديد األنشطة

.1

أحمؿ محتكل المادة الدراسية.

.5

ألتزـ بتسميـ كراسة التحضير اليكمي لئلدارة

.4

أنظـ البيئة المادية الصفية.

.6

أستطيع إدارة كضبط الصؼ.

.8

أستثمر المكاقؼ الصفية لغرس القيـ كتعديؿ

.7

أىتـ بتككيف اتجاىات إيجابية عند الطمبة نحك

.0

أحرص عمى مشاركة معظـ الطمبة في األنشطة

لمخطة.

التربكية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

بشكؿ دكرم.

السمكؾ.

المبحث الذم أدرسو.
الصفية.

إلي في كقتيا المحدد.
 .35أنجز األعماؿ المككمة و
 .33أحرص عمى االلت ازـ بمكاعيد الحضكر
كاالنصراؼ.

 .32أستثمر كقت الحصة بفاعمية.
 .31أكتشؼ مف خبلؿ أنشطة الدرس الطمبة ذكم
االحتياجات الخاصة (متدني التحصيؿ،

المتفكقيف ،المكىكبيف).

 .35أصمـ أنشطة صفية متعددة تراعي الفركؽ
الفردية بيف الطمبة.
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جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جداً

 .34أستخدـ الكسائؿ التعميمية المناسبة ألنشطة
الدرس.
 .36أكظؼ تكنكلكجيا التعميـ كمصدر مف مصادر
التعميـ كالتعمـ.
 .38أكظؼ أساليب التقكيـ المختمفة بفاعمية :القبمي،
التككيني ،الختامي.
 .37أصمـ االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات.
 .30أقدـ تغذية راجعة لمطبلب في ضكء نتائج
االختبارات.
 .25أتعاكف مع أكلياء األمكر مف أجؿ تطكير تعمـ
أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.
 .23أضع خططان عبلجية لمطمبة ضعيفي التحصيؿ.
 .22أساىـ في كضع خطط مشتركة مع المرشد

التربكم لمتابعة المشكبلت السمككية لمطمبة.
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