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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة التعرؼ كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في  ىدف الدراسة:

 كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف. المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف
 المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:
استخدـ الباحث استبانتيف، األكلى: لقياس كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة  أداة الدراسة:

( فقرة مكزعة عمى 54كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة، كتككنت مف )
التربكية، العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ، إدارة المكارد، المجتمع  أربعة مجاالت: )القيادة

 ( فقرة.22المحمي( كاالستبانة الثانية: لقياس مستكل أداء المعمميف كتككنت مف )
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الحككمية  مجتمع الدراسة وعينتيا:

( مدرسة، كالبالغ عددىـ 45ي في محافظات غزة كىي )التي دخمت برنامج االعتماد المدرس
 ( معممان كمعممة.152( معممان كمعممة، كتمثمت عينة الدراسة في )3551)

 أىم نتائج الدراسة:
أف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة  .3

 %(.71.48جاء بدرجة )كبيرة( بكزف نسبي )
بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )تك  .2

تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس 
الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير الجنس لصالح المعممات، كلمتغير المرحمة التعميمية 

ساسية، باستثناء المجاؿ "إدارة المكارد"، بينما ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير لصالح المرحمة األ
باستثناء المجاؿ " القيادة التربكية" حيث كانت الفركؽ لصالح الذيف سنكات  دمةسنكات الخ
 سنة فأكثر. 34خدمتيـ 

بكزف  (كبيرة جدان )مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كاف بدرجة  .1
 %(.78.15نسبي )

تكجد عبلقة ارتباطية طردية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ  .5
معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة، كبيف تقديراتيـ 

 (.5.640فييا تساكم ) ئيـألدا

 أىم التوصيات:
 في المدارس، مف خبلؿ برامج خاصة تستيدؼ مديرم المدارس  نشر ثقافة الجكدة كاالعتماد

 .كالمعمميف، كلقاءات مع أكلياء األمكر

  زيادة االىتماـ بدكر المعمـ باعتباره أساس نجاح العممية التعميمية، كذلؾ مف خبلؿ تدريبو
 كتقديـ الحكافز كالمكافآت لو.

 لمدارس الحككمية(ا –أداء المعمميف  –كممات مفتاحية: )االعتماد المدرسي 
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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 
 مف مشاعرم تجاىيـ. ى أف أككف قد كفقت في ترجمة بعضو لمتعبير، أتمن

فخران.... إلى مف اشتقت  اكألككف ليم اىذه المحظات ألقبؿ أيدييم نيإلى مف تمنيت أف يشارك
م الحبيبيف: "أبك صبلح، اسران كجيران.. كالد افكؽ الشكؽ شكقان...كال أممؾ سكل الدعاء ليم اليم

 كأـ صبلح " رحميما ا.

...أخي الحبيبإلى مف خطفيـ المكت منا، ككانكا األعز   "عمينا، فبيعدىـ أذاقنا الفقد كالميرَّ

 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".

كنكر عيني "قصي"، كىدية  إلى مف أرل في ضحكتيـ سعادتي، كفي فرحيـ ىنائي، ابني الحبيب
 الرحمف مدلمتي الصغيرة... "لػػػيػػػف".

... فشدكا [43]القصص:َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك إلى مف قاؿ فييـ ربنا سبحانو كتعالى
 أزرم.... كشارككني حزني كفرحي... إخكاني األعزاء.. "د. صالح، رفيؽ، بساـ، باسـ، معتز"

ك  ضان عمف فقدناىـ...شبييات أمي في الحب كالحناف...أخكاتي إلى مف أشعر بأف كجكدىـ عو
 الغاليات: "أـ محمد"، ك"أـ محمد"، ك"أـ ىشاـ".

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

لنا طريؽ النصر بأيدييـ المباركة ليبلن كنياران في باطف  يشقكف إلى مجاىدينا األبطاؿ الذيف
 .األرض كظاىرىا

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

، فبعد أف مف عمين المناف مػف إتمػاـ (332ركاه البخارم، ص ()َمْن ال يْشُكر النَّاَس اَل يْشُكر اهلل(
دراسػػتي، 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 

 المباركة. حقيقة، تتجسد في ىذه المحظات

، لتفضػمو باإلشػراؼ الـدجني ييـاد عمـإ/ لمـدكتور كما كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر كالعرفػاف
عمػػى رسػػالتي، كالػػذم سػػار معػػي الطريػػؽ منػػذ البدايػػة كلػػـ يبخػػؿ عمػػيو يكمػػان بعممػػو أك بكقتػػو، كمػػا 

 كيسعدني أف أتكجو بالشكر الجزيؿ لمجنة المناقشة ممثمة:

 )مناقشان داخميان(، فايز كمال شمدان بالدكتور/
 )مناقشان خارجيان(، سكررجب ناجي  والدكتور/

 لتفضميما بقبكؿ مناقشة رسالتي ىذه، كبكضع بصماتيما عمييا لتزداد قدراي كتميزان.  

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لجميع األساتذة الكراـ الذيف تفضمكا بتحكيـ أداة الدراسة 
 قدمكا مبلحظاتيـ التي ارتقت بمستكل االستبانة، فجزاىـ ا كؿ خير."االستبانة"، كالذيف 

 كالشكر مكصكؿ لكؿ زمبلئي كأصدقائي الذيف ساعدكني في انجاز ىذا العمؿ.

 كالشكر كالتقدير البنة أختي "بسمة" لمراجعتيا المغكية لمرسالة.

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

 ف أخطأت فمف تقصير نفسي.كا  ف أحسنت فمف ا كحده، إىذا ف

 ال با عميو تككمت كىك رب العرش العظيـ.إكما تكفيقي                      
 

 

 

 



 ز

 

 فيرس المحتويات
 

 أ  ..................................................................................... إقػػػػػػػػرار
 أ  ..................................................................................... إقػػػػػػػػرار

 ب  ........................................................ نتيجة الحكـ عمى أطركحة ماجستير
 ج  .............................................................. ممخص الدراسة بالمغة العربية

Abstract .................................................................................  د 
 ق  ....................................................................................اإلىداء

 ك  ................................................................................ شكر كتقدير
 ز  ........................................................................... فيرس المحتكيات

 ط  ............................................................................. قائمة الجداكؿ
 ؾ  ............................................................................. قائمة المبلحؽ

 1 ..................................................... اإلطار العام لمدراسةالفصل األول 

 2 ................................................................................. مقدمة:
 5 .......................................................... مشكمة الدراسة كأسئمتيا: 1.1
 7 ................................................................ فرضيات الدراسة: 1.2
 8 .................................................................. أىداؼ الدراسة: 1.3
 8 ................................................................... أىمية الدراسة: 1.4
 9 .................................................................... حدكد الدراسة: 1.5
 9 .............................................................. مصطمحات الدراسة: 1.6

 11 .................................................الفصل الثاني اإلطار النظري لمدراسة

 12 .........................................المحكر األكؿ: الجكدة كاالعتماد المدرسي 2.1
 12 ..................................................................... الجكدة: 2.1.1
 15 .......................................................... االعتماد المدرسي: 2.1.2

 40 .................................................... المحكر الثاني: أداء المعمميف 2.2



 ح

 

 40 ............................................................... مفيـك األداء: 2.2.1
 42 ................................................................ أداء المعمـ: 2.2.2

 57 . المحكر الثالث: تجارب بعض الدكؿ في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي: 2.3

 61 ...................................................... الفصل الثالث الدراسات السابقة

 62 .................. المحكر األكؿ: الدراسات التي تناكلت الجكدة كاالعتماد المدرسي: 3.1
 74 .......... المحكر الثاني: الدراسات التي تناكلت مستكل أداء المعمميف في المدارس: 3.2
 80 ...................... أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسات السابقة: 3.3
 81 ............................................. أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة: 3.4
 82 ............................... ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: 3.5

 83 ..................................................... الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات

 84 ................................................................. منيجية الدراسة: 4.1
 85 ........................................................... :مجتمع كعينة الدراسة 4.2
 97 .................................... :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4.3

 98 ............................................ الفصــل الخامس نتائج الدراسة الميدانية

 99 ...................................................... :المحؾ المعتمد في الدراسة 5.1
 100 .................................................................. أسئمة الدراسة 5.2
 127 ............................................................ النتائج كالتكصيات: 5.3

 127 ............................................................ نتائج الدراسة: 5.3.1
 128 ............................................................... التكصيات: 5.3.2

 131 ............................................................ المقترحة: الدراسات 5.4

 132 ................................................................... المصادر والمراجع

 149 .............................................................................. المالحق
 



 ط

 

 ولجداقائمة ال
 76 ........................................... تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس(: 3 .1جدول )
 76 ................................... تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخدمة(: 3 .2جدول )
 76 ................................. تكزيع عينة الدراسة حسب المرحمة التعميمية(: 3 .3جدول )
يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ (: 3 .4جدول )

 70 ................................................................... الذم تتبع لو
يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية (: 3 .5جدول )

 02 ..................................................................... لبلستبانة.
 02 ............................. معامؿ الثبات ) طريقة ألفا كركنباخ( لبلستبانة.(: 3 .6جدول )
 01 .......................... معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( لبلستبانة.(: 3 .7جدول )
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تتبع (: 3 .8جدول )

 04 ............................................................................. لو
 06 ............................. معامؿ الثبات ) طريقة ألفا كركنباخ( لبلستبانة.(: 3 .9جدول )
 06 ......................... معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( لبلستبانة.(: 3 .10جدول )
 00 .......................................... يكضح المحؾ المعتمد في الدراسة(: 3 .1جدول )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكافة مجاالت (: 3 .2جدول )

الحككمية "استبانة " كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس 
 ............................................................................. 355 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف  (: 3 .3جدول )
 352 ............................................... فقرات مجاؿ " القيادة التربكية "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف (: 3 .4جدول )
 354 ........................... فقرات مجاؿ  " العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف (: 3 .5جدول )
 357 ................................................. فقرات مجاؿ  " إدارة المكارد "

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف (: 3 .6جدول )
 335 ............................................ فقرات مجاؿ  " المجتمع المحمي "

 331 ......................... الجنس –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tنتائج اختبار" (: 3 .7جدول )
 335 ................................ 5عدد  –نتائج اختبار " التبايف األحادم " (: 3 .8جدول )



 ي

 

نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات سنكات الخدمة لمجاؿ القيادة (:  3 .9جدول )
 336 ...................................................................... التربكية

 338 .............. المرحمة التعميمية –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tنتائج اختبار" (: 3 .10جدول )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف (: 3 .11جدول )

 337 ...................... فقرات استبانة  " أداء المعمميف " كالدرجة الكمية لبلستبانة
 322 ....................... الجنس –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tنتائج اختبار" (: 3 .12جدول )
 321 .................. عدد سنكات الخدمة –نتائج اختبار " التبايف األحادم " (: 3 .13جدول )
 325 .............. المرحمة التعميمية –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tنتائج اختبار" (: 3 .14جدول )
معامؿ االرتباط بيف كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي  في (: 3 .15جدول )

 324 ................. المدارس الحككمية بمحافظات غزة كبيف مستكل أداء المعمميف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك

 

 قائمة المالحق
 

 345 .............................................. االستبانة بصكرتيا األكلية :(9ممحق رقم )
 346 .................................. قائمة بأسماء محكمي االستبانة األكلية (:8ممحق رقم )
 348 .............................................. : االستبانة بصكرتيا النيائية(4ممحق رقم )
 365 ..................................................... تسييؿ ميمة باحث :(3ممحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 9
 اإلطار العام لمدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:
متعددة، شممت معظـ مناحي نعيش في عصر يشيد تطكران عمميان كبيران في مجاالت   

كالعممية، مما أحدث تغيرات جكىرية فرضت نفسيا  ،الحياة: االجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية
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 

ي كحسف استخداـ ىذا التطكر في تحسيف الحديث، يقكـ عمى أساس العمـ كالتطكر التكنكلكج
 جكدة العمؿ كبالتالي االرتقاء بنكعية المنتج.

إف ثكرة المعرفة كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي يحتـ عمينا العمؿ بمنطؽ الجكدة، كىك 
حتى معنكية، كالجكدة كاقع فرضتو الظركؼ أك المنطؽ الذم يجب أف يحكـ أم عممية مادية 

أعمى مستكل مف  إلىكالمحمية، كأصبح ذلؾ معياران لمنجاح كالتقدـ، كالكصكؿ  كالمتغيرات العالمية
ـ، 2533العمـ كالمعرفة، كلمسايرة ركب التقدـ العممي كاالبتعاد عف حالة التخمؼ )رفاعي، 

 (.0ص

في ديننا اإلسبلمي، قاؿ  ميـتقاف العمؿ كجكدتو في كؿ أمكر الحياة أساس إف إبؿ 
َعاِلِي اِلَغِيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكي ِبَىا  إىلوِا َفَسَيَسى الّمُه َعَىَمُكِي َوَزُسوُلُه َواِلُىِؤِوُنوَن َوَسُتَسدُّوَن َوُقِن اِعَىُم: ﴿لىاتع

:"إف ا يحب إذا عمؿ أحدكـ  ملسو هيلع هللا ىلص، كذلؾ قكؿ رسكلنا الكريـ [ 354التكبة:]﴾ُكنُتِي َتِعَىُمون
 (.284ق،3534، الطبراني)عمبلن أف يتقنو"

كقد حقؽ تطبيؽ الجكدة نجاحان كبيران، في المؤسسات االقتصادية كالصناعية كالتجارية في 
رضاء ا  الدكؿ المتقدمة، كظير التنافس بيف ىذه المؤسسات لمحصكؿ عمى المنتج األفضؿ، ك 

اـ الزبائف، كنتيجة لذلؾ اىتمت المؤسسات التربكية بتطبيؽ منيج الجكدة في مجاؿ التعميـ الع
لجامعي؛ لمحصكؿ عمى نكعية أفضؿ مف التعميـ، كأصبح عدد المؤسسات التي تتبع نظاـ اك 

 (.01ـ، ص2535 الجكدة في تزايد مستمر)الفخرم،

أف يبدأ بتحسيف جكدة النظاـ التعميمي فيو،  مف أف أم تطكر في المجتمع يجب نطبلقان ا
تنمية مجتمعية شاممة، فالمجتمعات المتقدمة تكصؼ أك صبلح إفيك يعد حجر الزاكية ألم 

" يستحيؿ أف نجد مجتمعان متقدمان كنظامو التعميمي إذ أنظمتيا التعميمية بأنيا عالية الجكدة 
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متخمؼ، كبنفس القدر يستحيؿ أف نجد مجتمعان متخمفان كنظامو التعميمي متقدـ" )البيبلكم 
 (.330ـ، ص2556خركف، آك 

ريف مف يفي العقديف األخبجكدة التربية ر تزايد االىتماـ العالمي يمكف تفسي  كمف ىنا
القرف العشريف، كمف المتكقع أف يزداد ىذا االىتماـ في المستقبؿ نظران لمشككل مف انخفاض 

خاصة في ظؿ التغيرات ، (83ـ، ص2557مستكيات الجكدة في التعميـ )مجيد كالزيادات، 
كجد أماـ المجتمعات تحديات جديدة فكاف متكقع مف التعميـ المتسارعة التي يشيدىا العالـ مما أ

أف يجدد كيطكر الطريقة كاألساليب كالميارات البلزمة لمكاجية ىذه التحديات كمكاكبة التغيرات 
 لتناسب أسمكب حياة األفراد في المجتمع.

حداث تطكير نكعي لدكرة إ إلىلذا يسعى التربكيكف مف خبلؿ تطبيؽ الجكدة الشاممة 
دارية، كيكاكب التطكرات ت التربكية كالتعميمية كاإلجداـ مع المستءالعمؿ في المدارس، بما يتبل

ـ، 2531الساعية لتحقيؽ التميز في كافة العمميات التي تقكـ بيا المؤسسة التربكية )األسطؿ،
 (.5ص

ان بما ، تأثر كىذا ما يفسر انتشار مفيـك ضماف الجكدة كاالعتماد في الدكؿ النامية مؤخران 
ساد مف اتجاىات في الدكؿ المتقدمة، كلكف ىناؾ صعكبات تكاجييا ىذه الدكؿ، أىميا شح 

ـ، 2531كالشحف، ،ندا)االعتماد  إلىالمكارد المادية كالبشرية الكفيمة بتحقيؽ الجكدة كالكصكؿ 
 (.55ص

ؿ كينطبؽ ىذا عمى الحالة الفمسطينية، بما تعانيو مف حصار كتضييؽ يمارسو االحتبل   
ال أنو إسرائيمي، كالذم طاؿ شتى مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعميمية، اإل

كرغـ كؿ التحديات كالعراقيؿ كسعيان كراء تكظيؼ أفضؿ لمعايير الجكدة في المدارس الفمسطينية، 
االعتماد المدرسي ( بتطبيؽ نظاـ ، أـ2536قامت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية عاـ )

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

الميني في الكزارة االعتماد المدرسي كالمتمثؿ في االعتراؼ الذم تمنحو كحدة الترخيص 
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 كزارة التربية 

 (.6ـ، ص2536كالتعميـ، 

ة الشاممة في المدارس يعد أساسان لعممية ف تطبيؽ معايير الجكدإفي ضكء ما سبؽ، ف
إعداد  إلىالجكدة باعتبارىا عممية تقكيـ مستمرة، كتحتاج  لتحقيؽ ان االعتماد التربكم، كضمان
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كتخطيط فعاؿ لتحقيؽ المعايير المطمكبة، كالتي حددتيا المؤسسات التي تقكـ بعممية المكاجية 
امميف في المؤسسة التعميمية لتحسيف كالتقكيـ كتشكؿ مجمكعات عمؿ كفرؽ، مف جميع الع

 (.35ـ، ص2533)رفاعي،  مخرجاتيا

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 

ـ( كالذم أكد عمى 2531لمدرسي، بجامعة الممؾ سعكد بالرياض )االعتماد ا –لمعمكـ التربكية 
لمدراس، كقد بينت العديد في اأىمية االعتماد المدرسي ككسيمة لبلرتقاء بجكدة النظاـ التعميمي 

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

قمة كعي مديرم المدارس  إلىالتي أشارت ـ( 2554منصكر )دراسة يتفؽ مع ما جاءت بو 
ت الباحثة تكصياتيا بالسعي لنشر ثقافة الجكدة الشاممة، كقدمإدارة الثانكية بمحافظات غزة بفمسفة 

الجكدة الشاممة في المدارس بمحافظات غزة، كتنفيذ برامج تساعد مديرم المدارس عمى تطبيؽ 
نشاء إ إلىمعايير الجكدة الشاممة في مدارسيـ بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية، كما كدعت 

عميـ لئلشراؼ عمى تطبيؽ معايير الجكدة في الجكدة الشاممة في مديريات التربية كالتدارة أقساـ إل
عداد قكائـ بمعايير إبضركرة العمؿ عمى ـ( 2533المدارس، كىذا ما أكدتو دراسة أبك عبده )

المدرسية، كنشرىا في المدارس كتطبيقيا كمتابعتيا مف قبؿ المسؤكليف دارة الجكدة في اإل
عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس  إلىـ( فقد دعت 2535التربكييف، أما دراسة أبك شاكيش )

بغزة،  الدكلية لمتدرب عمى برنامج "إطار ضماف الجكدة" المعمكؿ بو في مدارس ككالة الغكث
خبرات بعض الدكؿ التي طبقت لمخارج لنقؿ  اباألكنرك كالعمؿ عمى ابتعاث فريؽ مف التربكييف 

تشكيؿ فرؽ مف المتخصصيف لمتابعة تنفيذ البرنامج، بينما أكصت  إلىالبرنامج، كما كدعت 
ـ( بمشاركة جميع األفراد كالجيات في تحسيف جكدة العممية التعميمية، 2537دراسة عايش )

كأكدت عمى كضع شركط كاضحة لمنح الترخيص كاالعتماد لممدارس، كضركرة العمؿ باستمرار 
 إلىـ( التي دعت 2531جاءت بو دراسة األسطؿ ) عمى التحسيف كالتطكير، كىذا يتفؽ مع ما

   .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 
لمادية كالبشرية كمشاركة جميع عناصر مكانيات انتاج كالخدمات كتسخير كافة اإلاألداء كاإل

دارات كأفراد في العمؿ، كأىـ عنصر في نظاـ التعميـ العاـ ىك المعمـ، الذم إالنظاـ التعميمي مف 
عميو بشكؿ أساس في تطبيؽ نظاـ الجكدة في التعميـ، لمحصكؿ عمى نكعية ذات جكدة  ييعتمد

 (.01ـ، ص2535)الفخرم،  الطمبةعالية مف 
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 إلىلبلعتماد المدرسي، يحتاج  العمؿ عمى تحسيف الجكدة في المدارس، كصكالن ف إلذلؾ ف
لمعمميف، كذلؾ باعتبار المعمـ محكر أساس في العممية اجيكد كبيرة، أىميا االرتقاء بأداء 

ركيزة أساسية في تطبيؽ نظاـ الجكدة في أم نظاـ تعميمي، فالتعميـ ذك الجكدة  دالتعميمية فيك يع
 ط باألداء المتميز لممعمـ، كبقدرتو عمى استخداـ األساليب الفعالة في التدريس.العالية يرتب

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

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

ما كىذا يتفؽ مع ، ـ( بزيادة الكعي لدل مديرم المدارس بأىمية التنمية المينية لممعمميف2536)
بضركرة التعرؼ عمى ميكؿ المعمميف كرغباتيـ كالعمؿ  في دراستو ـ(2538أكصى بو النمركطي )

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

كقد تناكلت العديد مف الدراسات أداء المعمميف بالبحث كالتحميؿ في عدة لحثيـ عمى رفع أدائيـ، 
: التخطيط، كتنفيذ أداء المعمميف في المجاالتـ( 2536دراسة مسمح )تناكلت ما بينمجاالت ف

ـ( في مجاالت أداء المعمميف مضيفان 2558مع ما ذكره صياـ ) متفقةن بذلؾالدركس، كالتقكيـ، 
حدد مجاالت أداء  الذم ـ(2531مع ما جاء بو سبلمة ) أيضان الصفية، كيتفؽ دارة لذلؾ مجاؿ اإل
، فيما اتفقت دراستا االنضباط الكظيفيك تقييـ الطمبة، ك الصؼ، إدارة التخطيط ، المعمميف في: 

ـ( عمى المجاالت: التخطيط، كالضبط الصفي، كاإلجراءات 2557ـ( كالديراكم )2533أبك ركبة )
 التعميمية التعممية، كالتقكيـ.

لمجيكد السابقة، خاصة بعد تطبيؽ نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي مف قبؿ كزارة  كاستكماالن 
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 

 ات غزة كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف.الحككمية بمحافظ

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 9.9

في تقديـ كؿ ما يمـز لمعممية  التحديات التي يكاجييا أم نظاـ تعميمي معاصرتمثؿ تال 
، فمع تطكرات العصر الحديث بات لزامان عمى المسؤكليف التربكييف، التأكد مف أف فقط التعميمية

ة، كأف يطبؽ نظاـ الجكدة في كؿ مككنات العممية التعميمية، لترتقي التعميـ المقدـ ذك جكدة عالي
 العممية في جميع المجاالت، كبمستكل معيارم عالمي.ىذه 
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، فيك المدرسي ف تطبيؽ نظاـ الجكدة كالعمؿ عمى ضمانيا يأتي مف خبلؿ برنامج االعتمادإ
المستقبمية، فيك أداة فاعمة كمؤثرة السبيؿ لتكاكب األنظمة التعميمية متطمبات العصر كتحدياتو 

لضماف جكدة العممية التعميمية، كالتأكيد عمى االستمرارية في عمميات التطكير كالتحسيف فييا، 
 (.2ـ، ص2536فيك يعتبر أبرز كسائؿ التقكيـ كالقياس )الريس، 

الفمسطينية،  الجيكد التي تبذليا كزارة التربية كالتعميـ العالي إلىكفي ضكء ما سبؽ كاستنادان 
تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي، كالذم بدأتو منذ عاميف  إلىفي تممس حاجة المدارس 

التي ـ( 2533( مدرسة، كبناءن عمى نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة أبك عبده )45عمى )
 ىإلتكصمت  تيالـ( 2554أشارت لكجكد قصكر في تطبيؽ معايير الجكدة، كدراسة منصكر )

مدارس محافظات غزة، جاءت ىذه الدراسة ضعؼ تكافر معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في 
معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الثانكية بمحافظات  كاقع تطبيؽ إلىلمتعرؼ 

 لية:غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف، حيث تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التا

ما كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية  -3
 بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف؟

بيف متكسطات  α) 0.05 ≥ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -2
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(؟

ظر نما مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية  -1
 المعمميف؟

بيف متكسطات  α) 0.05 ≥ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -5
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة 

 تبعان لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنكات الخدمة، المرحمة التعميمية(؟

بيف  α) 0.05 ≥لة إحصائية عند مستكل داللة )ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات دال -4
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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 فرضيات الدراسة: 9.8

بيف متكسطات  α) 0.05 ≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -3
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في 

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

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

 سنكات،  7المدارس الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير سنكات الخدمة )أقؿ مف 
 سنة فأكثر(. 32سنة،  32اقؿ مف  إلىسنكات  7مف 

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

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

بيف متكسطات  α) 0.05 ≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -5
نة الدراسة لمستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة درجات تقدير أفراد عي

 تعزل لمتغير الجنس )معمـ، معممة(.

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

سنة 32سنة،  32أقؿ مف إلىسنكات  7سنكات ، مف  7أقؿ مف )دمة لمتغير سنكات الخ
 .(فأكثر

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

 تعزل لمتغير المرحمة التعميمية )أساسي، ثانكم(.

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

 لمستكل أداء المعمميف.كدرج تقديراتيـ المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة 

 
 



7 

 

 أىداف الدراسة: 9.4

 :إلىتيدف ىذه الدراسة 

في المدارس الحككمية تعرؼ كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي  -3
 بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف.

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

 الدراسة )الجنس، سنكات الخدمة، المرحمة التعميمية(.

 تعرؼ مستكل أداء المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ. -1

الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمستكل أداء معممي  -5
المدارس الحككمية بمحافظات غزة تبعان لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنكات الخدمة، 

 المرحمة التعميمية(.

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

 أىمية الدراسة: 9.3

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

 المعمميف في المكضكع.

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

 جانب النظرم.المكتبة العربية عامة كالفمسطينية خاصة في ىذا المجاؿ مف ال متثر 

 يتكقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة الجيات التالية: -1

القائمكف عمى متابعة نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في كزارة التربية كالتعميـ في  -
 المدارس كتزكيدىـ بمعمكمات كبيانات قد تساعدىـ في تطكير النظاـ كتحسينو.

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

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

الدراسة عمى معرفة كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد  تقتصر احد الموضوع:  -
في المجاالت التي حددىا نظاـ  المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كالمتمثمة

المكارد إدارة  –نتاجات التعمـك  العمميات المدرسية –االعتماد المدرسي كىي )القيادة التربكية 
 المجتمع المحمي(، كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف. –

ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية في محافظات غزة التي  تتصر اقالحد المؤسسي:  -
 ( مدرسة.45كلى كيبمغ عددىا )دخمت نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المرحمة األ

 ىذه الدراسة عمى المعمميف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة. اشتممتالحد البشري:  -

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

- 2538ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  أيجريتالحد الزماني:  -
 .لىافضؿ ا تعـ، ب2537

 مصطمحات الدراسة: 9.1

 استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المصطمحات التالية:

التربية كالتعميـ االعتراؼ الذم تمنحو كحدة الترخيص الميني في كزارة االعتماد المدرسي: " 
لممدرسة، إذا تمكنت مف إثبات أف لدييا القدرة المؤسسية كتحقيؽ الفاعمية التعميمية كفقان لمعايير 
االعتماد كالجكدة التي يتـ تحديدىا، كىي عممية مستمرة " )نشرة كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 

 (.6ـ، ص2536
 المدرسي:  واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد

جميع اإلجراءات كاألعماؿ التي تقكـ بيا المدارس الحككمية في الباحث إجرائيًا بأنيا:  فيعرفو
محافظات غزة لتطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي الذم كضعتو كزارة التربية 

 –نتاجات التعميـ ك العمميات المدرسية  –كالتعميـ، كتشتمؿ عمى المجاالت التالية )القيادة التربكية 
 مف خبلؿ استبانة سيعدىا الباحث عميو لتعرؼكالتي يمكف ا، المجتمع المحمي( –المكارد إدارة 

 ليذا الغرض.

 كفنيان  داريان إىي المدارس التابعة إلشراؼ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية المدارس الحكومية: " 
 ـ(.2557عمى اختبلؼ مراحميا التعميمية )أساسية كثانكية(" )كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 
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كيمػػكمتر  164ىػػي جػػزء مػػف السػػيؿ السػػاحمي لدكلػػة فمسػػطيف، كتبمػػغ مسػػاحتو محافظــات غــزة: " 
خمس محافظات كىي:  إلىمربع، كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان 

رفػػح(، كتميػػز ىػػذا الجػػزء عمػػى الشػػاطح الشػػرقي لمبحػػر  –خػػانيكنس  –الكسػػطى  –غػػزة  –الشػػماؿ 
كيمػػػك متػػػر" )كزارة التخطػػػيط كالتعػػػاكف  32 – 6كيمػػػك متػػػر كبعػػػرض مػػػا بػػػيف  54المتكسػػػط بطػػػكؿ 

 (.35ـ، ص3008الدكلي الفمسطينية، 

" إجراءات كتحركات المعمـ داخؿ البيئة المدرسية سكاء كاف ذلؾ مف :عرؼ بأنوكيي  أداء المعممين:
تكفيره لممناخ الصفي، كتزكيد أك تكاصمو معيـ، أك حيث تفاعمو مع طمبتو، كمشاركتو الصفية، 

غيرىا مف المؤشرات التي يمكف أك المتعمميف بالتغذية الراجعة، كاستخداـ أساليب تدريسية فعالة، 
 (.34ـ، ص2554ة المدرسية. )عفانة كحمداف، مبلحظتيا داخؿ البيئ

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

 عدادىا ليذا الغرض".تـ إالتي دراسة القياسيا مف خبلؿ أداة  تـكالتي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 8
 اإلطار النظري لمدراسة
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 الفصل الثاني
 النظري لمدراسة اإلطار

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

األكؿ الجكدة في التعميـ،  المحكر، يتناكؿ محاكرثبلثة  إلىالدراسة الحالية، كتـ تقسيمو 
 المحكركمبرراتيا، كاالعتماد المدرسي كمجاالتو كفؽ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، بينما يسمط 

الثاني الضكء عمى أداء المعمميف، حيث تناكلو الباحث في الشقيف: األداء اإلدارم، كاألداء 
استعراض تجارب بعض الدكؿ األجنبية كالعربية  تـ الثالث حيث المحكرالميني، كاختتـ الباحث ب

 كجيكدىا في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي. 

 الجودة: 8.9.9

 مفيوم الجودة: 8.9.9.9
في ظؿ التطكرات  ما كبيران في العصر الحديث خاصةمكضكع الجكدة اىتما ىيمق 

قرف المتسارعة التي تشيدىا المجتمعات اإلنسانية، مما جعؿ بعض المفكريف يطمقكف عمى ال
 .(215ـ، ص2536)الشخكت، ة كعينقرف الالحادم كالعشريف اسـ 

ألربعينيات مف القرف الماضي، حيث حقبة ا إلىرىاصات األكلى لمفيكـ الجكدة الشاممة "ترجع اإل
ـ 2535بادئ األمر كاف في المؤسسات الصناعية األمريكية كاليابانية" )المميجي كالبرازم، 

 .(34ص

كنتيجة لمتطكرات المتبلحقة كتطكر األساليب التقنية كالتكنكلكجية في العمؿ بصكرة كبيرة  
ضـ كؿ مرحمة ما تسبقيا كتميد لما تمييا مراحؿ، ت "فقد تطكر مفيكـ الجكدة الشاممة ماران بأربع

ة رقابة الجكدة، كمرحمة ضماف مرحمبشكؿ منسجـ تحققو كحدة اليدؼ كىي: مرحمة الفحص، ك 
 .(45-50صص  ب، ،ـ2533الجكدة الشاممة" )الحريرم، إدارة الجكدة، كمرحمة 

ـ( مرحمة خامسة تمثمت في كقتنا 2534كقد صنؼ بعض الباحثيف مثؿ المالكي )
( كأحد المقاييس ISO 9000يزك )الحاضر كما يشيده مف اىتماـ متزايد بالجكدة كظيكر اإل

 الدكلية.

معزؿ عف سياؽ استعماليا" )ندا كالشحنة، في "ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ الجكدة، ألنيا ال تكجد 
 .(57ص ،ـ2531
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المجاؿ أك متيا لمغرض ءلذلؾ يجمع معظـ الباحثيف عمى أف تعريؼ الجكدة مرتبط بمبل
الذم يرجى تحقيقيا فيو " فيك يعتبر مف المفاىيـ الديناميكية التي يكجد ليا مدل كاسع مف 

 .(66، صـ2533التعريفات نظران لتعدد متغيراتيا كتنكعيا" )رفاعي، 

تأتي بسبب التطكرات الكبيرة كاالنفجار  أيضان ىذه الديناميكية يرل الباحث أف ك 
 :د الباحث ىنا بعض تعريفات الجكدةيكر ك المعمكماتي في شتى المجاالت، 

مستفيد خصائص المنتج التي تمبي حاجات ال: تعريؼ جكراف كىك مف ركاد الجكدة في العالـ بأنيا
 (.35ـ، ص2532)عبد الفتاح،  كتحقؽ رضاه

"أسمكب  :بأنياعيرفت ميـ في إدارة أم مؤسسة فقد الجكدة نفسيا كجزء  كبعد أف فرضت
دارم يحقؽ تطكير أداء المؤسسات كاالىتماـ بالعممية اإلنتاجية منذ بدايتيا إلى أف تصؿ إ

 .(131ص ،ـ2535)الكعبي،  "الطرفيف )المؤسسة كالمستفيد( لممستيمؾ مع تحقيؽ الرضا لكبل

ـ( بأنيا: "الكفاء بمتطمبات 2536) عرفتيا حمسفقد ر النظرة لمجكدة ككظيفتيا ك تطكمع 
 يي العيكب كالنكاقص منذ المراحؿ األكلى لمعممية بما يرضفتبلأك  ،المستفيد بؿ كتجاكزىا

 (.33ـ، ص2536)حمس،  المستفيد

 :الجودة في اإلسالم 8.9.9.8
يعتبر مف المفاىيـ اإلسبلمية  -ةيعمى الرغـ مف حداثة مفيـك الجكدة، إال أنو كبنظرة تأمم

رد كممة "جكدة" فييما ترغـ مف أنو لـ بالكالسنة المطيرة، ف كىذا ما يؤكده الكتاب الكريـاألصيمة، 
ف، فجاءت الدعكة مف فكؽ سبع سماكات طإال أنيا كانت حاضرة بمعانييا كصفاتيا في عدة مكا

 ِباِلَعِدِه َيِأُوس المََّه ِإنََّ لىاء عمى أحسف كجو، في قكلو تعيكالذم يعني إتماـ الش باإلحساف

 ُصِنَع لىاأخرل كقكلو تع آياتتقاف العمؿ في إ، كجاء [05النحؿ، ] اِلُقِسَبى ِذي َوِإيَتاء َواِلِإِحَسان

: ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسكلنا الكريـ في قكلو  في أيضان تقاف كيأتي اإل ،[07ؿ، مالن] َشِيٍء ُكنََّ َأِتَقَن الََِّري المََِّه
 (.703صق، 3534الطبراني، ) يتقنو""إف ا يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف 

 الجودة في التعميم: 8.9.9.4
إف تطبيؽ معايير الجكدة في النظاـ التعميمي يعتبر نقمة نكعية مأخكذة مف المجاؿ 

أف "انتقاؿ مفيـك ـ( 2533؛ الرفاعي، ـ2557،مجيد كالزياداتالدراسات مثؿ ) تشيرك الصناعي، 
 Malcom)باليدج مجاؿ التعميـ كاف في الكاليات المتحدة عمى يد مالككـ  إلىالجكدة 

Balding )إدخاؿ الجكدة الشاممة في التعميـ حتى كفاتو عاـ ضركرة ظؿ ينادم ب كالذم
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العديد مف الباحثيف التربكييف عمى الطبيعة الخاصة لمجكدة في النظاـ  كقد ركز، ـ"3078
 المجاؿ الصناعي،عف األىداؼ في يميزىا عف المجاالت األخرل، فيي تختمؼ  لماالتعميمي 
 ،" تيتـ بقيمة اإلنتاج غير الربحية التي تشمؿ مكاصفات معينة تخدـ عرؼ المجتمعنيا إحيث 

كتحقؽ أىدافو كما تحقؽ الرضا لممستفيديف كالذيف ىـ الطمبة كالمجتمعات" )عبد المعطي، 
 .(21ص ـ،2557

في المدرسة عبر رؤية إدارية ىذا ال يحدث إال إذا تـ استثمار جيكد جميع العامميف ك 
كز عمى تكظيؼ ر ـ( بأنيا "استراتيجية إدارية ت2535ة، لذلؾ فقد عرفيا المميجي كالبرازم )فاعم

بداعي يحقؽ إعمى نحك  التنظيـمكاىب العامميف كاستثمار قدراتيـ الفكرية في مختمؼ مستكيات 
 (.26ـ، ص2535المستمر لممؤسسة")المميجي كالبرازم،  التحسيف

كالجكدة في التعميـ يجب أف تشمؿ جميع العناصر في العممية التعميمية دكف استثناء، 
ة التحتية، مف أجؿ نيكتضمف تكجيو كؿ المكارد البشرية كالسياسات كالنظـ كالمناىج كالعمميات كالب

الطالب  تييحتمبية المنتج التعميمي لممتطمبات التي  بداع فيظركؼ مكاتية لبلبتكار كاإل تكفير
 .(32ص ،ـ2536لبمكغو")حمس،  بمكغ المستكل الذم نسعى جميعان 

مياميا، فإف ذلؾ يجعميا تحقؽ  إنجازفإذا أخذت المؤسسة التعميمية أسمكب الجكدة في 
( كمجاىد كعناني ـ2557العديد مف الفكائد أشار إلييا العديد مف الباحثيف مثؿ مجيد كالزيادات )

( بأف استخداـ المؤسسة التعميمية أسمكب الجكدة ، بـ2533الحريرم )كالتي أكجزتيا ( ـ2533)
يجاد مناخ عممي أفضؿ، ك  ،كتقميؿ األخطاءالعمؿ تحسيف جكدة  إلىمياميا، سيؤدم  إنجازفي  ا 

رؤية ك كتشجيع كتنمية ميارات العامميف، كتطكير الميارات القيادية لمديرم المؤسسات التعميمية، 
 تحديديات أكثر مف ممالمؤسسة، كالتركيز عمى تطكير الع أجزاءكاضحة ككاعية لكؿ جزء مف 

 (12ص ب، ،ـ2535المسؤكليات كالعمؿ المستمر لتقميؿ الفاقد في التعميـ )الحريرم، 

 مبررات تطبيق الجودة في التعميم: 8.9.9.3
لعؿ مف أبرز مبررات تطبيؽ الجكدة الشاممة في النظاـ التعميمي، كما أكردتيا مجيد 

 ـ( ما يمي:2557كالزيادات )

 .باإلنتاجيةارتباط الجكدة  .3

  .في كافة القطاعات بالشمكليةارتباط نظاـ الجكدة  .2

 العصر.عالمية نظاـ الجكدة فيي سمة مف سمات  .1

 ة في معظـ دكؿ العالـ.ينجاح تطبيقيا في العديد مف المؤسسات التعميم .5



34 

 

الزيادات، ك  ارتباط نظاـ الجكدة مع التقكيـ الشامؿ لمتعميـ بالمؤسسات التعميمية. )مجيد .4
 .(02ـ، ص2557

ة بيف المؤسسات التربكية يما سبؽ ضركرة تفعيؿ الشراكة الحقيق إلىكيضيؼ الباحث 
يجاد نكع مف التكامؿ بينيما كتعزيز ثقة المجتمع بالمدرسة، إضافة كالمجتمع المح  إلىمي، كا 

 تقييـ الكاقع في المؤسسات التربكية في المجتمع. إلعادةالحاجة 

 الجودة الشاممة في التعميم: نظام 8.9.9.3
يختمؼ نظاـ الجكدة الشاممة في التعميـ عنو في أم مجاؿ آخر، لذلؾ فإف ليا نظاميا 

ىا المميجي دبيا كالذم يميزىا عف غيرىا، كالذم يرتكز لعدة محاكر كما يكر المتكامؿ الخاص 
 ( فيما يمي:68-66ص ، صـ2535كالبرازم )

 ية، كالبيئة العاممة لممؤسسة التعميممبةالمدخبلت: كتتضمف كؿ ما يتعمؽ بشؤكف الط .3
 األنشطة التي تقكـ بيا.مكانياتيا ك ا  كمكاردىا ك  تيا،كأفرادىا كرسال

مخرجات  إلىالعمميات: كتمثؿ التفاعبلت كاألنشطة التي يتـ بيا تحكيؿ المدخبلت  .2
 كأدكات كطرائؽ تدريس. مف برامج كمناىج فشمبلتكتتضمف: عمميتي التعميـ كالتعمـ كما 

المخرجات: كىي المحصمة النيائية المممكسة لكؿ تفاعبلت النظاـ كتشمؿ: النكاتج   .1
ىداؼ كمستكيات أ إلىأخبلقية، إضافة أك اجتماعية ك أالتعميمية سكاء كانت معرفية 

 .كبةالمطمالحياة 

أداء النظاـ كأساليب تصحيحو لتحقيؽ  تقييـبالتغذية الراجعة: كتشمؿ اإلجراءات الخاصة  .5
 .كر السابقة كمراقبة النظاـ كضبطوتضمف جميع المحاتاليدؼ، ك 

 االعتماد المدرسي: 8.9.8

الجكدة. التي تبدك متداخمة في مضمكنيا إدارة بمبادئ  كثيقان  يرتبط فكر االعتماد ارتباطان 
مع مفاىيـ أخرل كمفيكـ التقكيـ كالمحاسبة كالتقكيـ  أيضان كمخرجاتيا معو. كيتداخؿ ىذا المفيكـ 

 ـ،2550)عمي،  ـتطكير نظاـ التعميـ في ضكء نتائج التقكي إلىالخارجي، كجميعيا تيدؼ 
 .(345ص

االعتماد بأنيما كجياف لعممة كاحدة، فيما يكرد مكتب يصنؼ عدد مف الباحثيف الجكدة ك 
ؼ المؤسسات ري ـ( أف االعتماد طكر لتأكيد الجكدة كلتعى 2553التربية العربي لدكؿ الخميج )
 (.25ـ، ص2534المالكي، )التربكية ذات المستكل الجيد 
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كتأكيد جكدة ا خر أنو كسيمة تقكيمية كي تحسف المؤسسة التربكية برامجيكيرل البعض اآل
اإلدارم، كأسمكب يتبع المقارنة المنياجية العممية ألداء البرامج )العسيرم، أدائيا التعميمي ك 

 (.121ـ، ص2531

ف عممية االعتماد كالتقكيـ تككف بمبادرة طكعية أ إلىـ( 2535كيشير المميجي كالبرازم )
 معايير محددة إلى ادان د استنحدل ىيئات االعتماإحد برامجيا، تقكـ بيا أأك تخضع ليا المؤسسة 

لذلؾ مف الضركرم أف تككف ىيئات االعتماد مستقمة  ،(254ـ، ص2535 ،البرازمالمميجي ك )
ف الجية المستقمة قد تراىا مف زاكية أخرل غير الزاكية أ إلىإضافة  ،نفسوالعتماد الضماف جكدة 

 نا اآلخركف؟اكيؼ ير المعتادة أف ترل المؤسسة نفسيا منيا، كذلؾ لئلجابة عمى السؤاؿ 

أك معيد أك ـ( االعتماد بأنو االعتراؼ العمني لمؤسسة ما 2557كيعرؼ عبد المعطي )
رسميان برنامج دراسي تخصصي تتكافر فيو مؤىبلت كمعايير معينة معترؼ بيا أك جامعة أك كمية 

 .(12ـ، ص2557)عبد المعطي، 

ربكية نفسيا تالمؤسسة الىذا االعتراؼ مف الضركرم أف يككف مف جية خارجية غير 
ـ( "إجازة ليذه Wilson   ،2556نو سيترتب عمى ىذا االعتماد كما يشير كيمسكف )أ خصكصان 

كتـ تكافرىا  ،نيا حققت الشركط التي تـ تحديدىا لياأك  ،المؤسسة التعميمية لمقياـ بنشاطات تعميمية
 .(247ـ، صWilson   ،2556لتمؾ المؤسسة")

ـ( في تعريفيا لبلعتماد المدرسي فاعتبرتو االعتراؼ التي 2533كىذا ما أكدتو عاشكر )
تمنحو ىيئات ضماف الجكدة كاالعتماد المعنية في المؤسسات التربكية في مؤسسة ما، كالذم 

عايير التحسيف المستمر كفؽ المتضمف تحقيؽ الجكدة ك ة أنظمة فعاليكضح أف ىذه المدرسة لدييا 
 .(341ـ، ص2533)عاشكر، المنشكدة 

ف االعتماد أدب التربكم في مجاؿ االعتماد، األ عمى كيعتبر الباحث كمف خبلؿ االطبلع
حددتيا ليا عايير ضماف الجكدة التي المدرسي يعتبر تتكيج لممدرسة التباعيا كتطبيقيا م

لممجتمع االعتماد كالجكدة كالتي بدكرىا ترل في ىذه المعايير رضاي في مؤسسات متخصصة 
مما يشكؿ ذلؾ دافعاي تنافسياي بيف المدارس لمحصكؿ عمى ىذا التتكيج كنيؿ رضا  ،كتحقيقاه ألىدافو
 كثقة المجتمع.
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 مجاالت االعتماد المدرسي: 8.9.8.9
( أربعة مجػاالت رئيسػة لبلعتمػاد ، أـ2536التعميـ العالي الفمسطينية )حددت كزارة التربية ك 

المػػػػكارد، المجتمػػػػع إدارة كىػػػػي )القيػػػػادة التربكيػػػػة، العمميػػػػات المدرسػػػػية كنتاجػػػػات الػػػػتعمـ،  المدرسػػػػي
 :فيما يمي شرح مكجز ليذه المجاالتينضكم تحتيا عشرة مجاالت فرعية ك  المحمي(

 ول: القيادة التربوية:األ الرئيس المجال 

كيقصد بيا حث المكظفيف  ،صرفات معينة يقكـ بيا شخص ماسمككيات كتة كالقيادة ىي مجمكع
كمجاؿ ، (20ص ،ـ2557 ،عمى التعاكف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة في العمؿ )العجمي

 :التالييف شمؿ المجاليف الفرعييفالقيادة التربكية في االعتماد ي

 التخطيط لتطوير أداء المدرسة: المجال الفرعي األول:
سكاء كاف العمؿ الذم  ،بيا مدير المدرسةيعد التخطيط مف أكلى المياـ التي يقكـ حيث 

مف  فكؿ عمؿ يقكـ بو المدير يتطمب نكعان  ،الفنيةأك نسانية اإلأك دارية يقكـ بو مف األعماؿ اإل
المنطمؽ ك  ،الكظيفة األكلى لمدير المدرسةكيعتبر  ،( 64صأ،  ،ـ2535 ،التخطيط )العجمي

كمف أىـ العمميات الضركرية لنجاح  ،األساس لجميع الكظائؼ األساسية األخرل في المدرسة
سمة مف سمات كىك  ،(31ص ،ـ2553 ،ىداؼ المدرسة )البكىيكتحقيؽ أ ،العمؿ المدرسي

ال يتحقؽ  ،البشريةمكانيات المادية ك تكفرت ليا اإل فالمدرسة ميما ،القيادة المدرسية الحديثة
لتحقيؽ أىداؼ التخطيط مكانيات كصكالن ال اذا تمكنت مف التخطيط الجيد ليذه اإلإتطكرىا 

 (.31ص ،ـ2536 ،المتعددة )أبك مصطفى

بؿ كسيمة كأداة  ،أف التخطيط المدرسي ال يعتبر غاية في حد ذاتو الباحثيرى و  
التغمب عمى الصعكبات التي كير فييا لبلسترشاد كالمساعدة ك يستخدميا مدير المدرسة كفريؽ التط

 كصكالن لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة. ،عماؿقد تعيؽ تنفيذ األ

 تعريف التخطيط المدرسي:

 لتنبؤاك  األىداؼ كتحديد، لممدرسة العامة السياسات "رسـ يعرؼ التخطيط المدرسي بأنوك  
 مدير يسعى أف المفترض مف التي ةيالمدرس الخطة كضع ثـ، األمكر مف يستجد سكؼ بما

 مع يتماشى بما ،األمر استدعى إذا لمتغيير كقابمة مرنة زمنية فترة في تحقيقيا إلى المدرسة
  .(57ص، ـ2535 ،صالحة" )ةالعام محةصمال

 المدرسػػػة مػػػدير عػػػاتؽ عمػػػى الممقػػػاة كاألدكار الميػػػاـ بعػػػض السػػػابؽ التعريػػػؼ مػػػف كيتضػػػح
 المدرسػػي التخطػػيط بعمميػػة المكمػػؼ التطػػكير فريػػؽ كقائػػد فييػػا، العامػػة لمسياسػػات ان محػػدد باعتبػػاره
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 بطريقػة كالتطػكير التغيير اؿمج في المدرسة تساعد أداة" لتشكؿ لممدرسة التطكيرية الخطة ككضع
 .(251ص ـ،2550 الخكاجا،" )كفعالة منظمة

 دور مدير المدرسة في التخطيط:

 يتحدد دكر مدير المدرسة في عممية التخطيط المدرسي في العديد مف المياـ، أىميا: 

 :المدرسة في التطوير فريق تشكيل .9

 قيادة في ميمتو تتحدد الذم المدرسي التطكير فريؽ بتشكيؿ المدرسة مدير يقـكبدايةن 
 مف المعينة األطراؼ كافة بمشاركة كنشرىا، كصياغتيا كرسالتيا المدرسة رؤية إلعداد المدرسة
 (.101ص ـ،2531 محمكد،. )الطمبةك  المحمي كالمجتمع المدرسي المجتمع

 وتحميمو:المدرسة  واقع دراسة .8

 الفرص كتحديد الضعؼ نقاط كمعالجة القكة نقاط لتعزيز البيئي التحميؿ خبلؿ مفكذلؾ 
 (.37ص ـ،2536 مصطفى، أبك) ضررىا مف كالحد كمكاجيتيا كالتيديدات كاستثماراتيا

 مشاركة جميع العاممين في المدرسة: .4

 في المؤثرة البشرية العناصر جميع مشاركة االعتبار بعيف يأخذ الذم الفاعؿ فالتخطيط
 خارجياأك  ،(أمكر أكلياء طمبة، داريكف،إ معممكف، مدير،) المدرسة داخؿ سكاء التعميمية، العممية

 البكىي كيؤكد، (57ص ـ،2556 شببلؽ،) المتاحة اإلمكانيات حدكد في المحمي، المجتمع مف
 لممكارد األمثؿ االستثمار إلى يؤدم التعميمية بالعممية المعنييف جميع مشاركة أفـ( 2553)

 .(51ص ـ،2553 البكىي،) المتاحة كالبشرية المادية

 صياغة خطة مرنة:  .3

 بناء ذلؾ تطمب إذا تعديميا يتـ بحيث مرنة الخطة تككف أف( Dessler) ديسمر يؤكد 
 .(343ص ـ،3002 ديسمر،) المستمرة لممتابعة نظاـ كضع ضركرة مع الكاقع تغيرات عمى

 الخطة:متابعة تنفيذ  .3

 إجراءات تطابؽ كمدل ،كاألداء نجازاإل بمراقبة مف القياـ يفالمخطط تمكف المتابعة ىذه
 أبك) الخطة كبرامج ىداؼأ تحقيؽ مف كالتأكد المكضكعة، الخطة مع ككسائمو كخطكاتو التنفيذ

 .(338ص ـ،2531 طاحكف،
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 التقويم وتقديم تغذية راجعة: .1

في ضكء مؤشرات  نجازمف خبلؿ قياس كاقع اإل يعمؿ مدير المدرسة عمى تقييـ الخطة
 الخطة تحقيؽ مدل مف التأكد يتـ حتى تقكيـ، يرافقيا أف بد ال التخطيط عمميةاألداء المستيدؼ ف

 الضعؼ، نقاط كمعالجة القكة نقاط لتعزيز راجعة تغذية تقديـ ثـ كمف ،كضعيا تـ التي التطكيرية
 .الخطة تنفيذ مراحؿ يعجم في كمتزامنة مستمرة بصكرة ذلؾ يتـ أف عمى

 كزارة جعمت فقد المدرسي، األداء لتطكير الفاعمة األدكات أىـ مف التربكية القيادة كباعتبار
 في االسترشاد كيتـ الفاعمة المدرسة خطة بناء في األكؿ المجاؿ منيا الفمسطينية كالتعميـ التربية
 :التالييف بالمعياريف بيا العمؿ
 .لممدرسة مشتركة كأىداؼ طمكحة كرسالة كاضحة رؤية بناء .3
 التربية كزارة) عالية بجكدة كالتعميمية اإلدارية لمعمميات البلـز التنظيمي المناخ تكفير .2

 .(ـ2538الفمسطينية، العالي كالتعميـ

 األدكات أحد الفاعمة المدرسة كخطة التطكيرية الخطط كباعتبار سبؽ، ما عمى كبناء
 في الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة حددت فقدالمدرسي،  لبلعتماد المدرسة لكصكؿ المساعدة

 :كىي متخطيطل معايير ةثبلث المدرسي االعتماد دليؿ

 .مدرسية خطة لبناء التحضيرات فاعمية .3
 .الخطة تنفيذ عمميات جكدة .2
 .(34، صـ2536 ،المدرسي االعتماد دليؿ) كالتقكيـ المتابعة عمميات فاعمية .1

 : واإلدارة التنظيمالمجال الفرعي الثاني: 

جراءات المدرسي التنظيـ يعد  كىك األىداؼ، تحقيؽ أجؿ مف تستخدـ التيدارة اإل أحد مياـ كا 
 .(386ص ـ،2531 البنا،) اإلدارية العممية مف جزء

 لتحقيؽ البلـز التعميمي النشاط أكجو تقسيـ" بأنو المدرسيةدارة اإل في التنظيـ كيعرؼ
" مناسب تخصصأك إدارة أك  قسـ في نشاط كؿ مككنات كتجميع كخططيا، المدرسة أىداؼ

 (.151ص ـ،2555 حجي،)

 كاألدكار كالميػاـ األنشػطة تحديد" خبللو مف يتـ المدرسي فالتنظيـ تكضيحان  أكثر كبصكرة 
 كميػػارات كقػػدرات إمكانػػات مػػع يػػتبلءـ بمػػا األفػػراد عمػػى كتكزيعيػػا المدرسػػة أىػػداؼ لتحقيػػؽ البلزمػػة

 (.251-252صص  ـ،2557 عزب،" )المتاحة كاإلمكانات القكل مجمكعة بيف كينسؽ فرد، كؿ
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 :التالي النحك عمى( ـ2532) عطكم حددىا ميام عدة يشمل المدرسي والتنظيم 

 حسب الصفكؼ كتشعيب الطمبة قبكؿ يتـ بحيث السنكية، المدرسية التشكيبلت خطة عدادإ .3
 .المتاحة اإلمكانات

 في العامميف دكاـ كمتابعة ،التدريسية الييئة عمى كالتعميمية اإلدارية كالمسؤكليات المياـ تكزيع .2
 .المدرسة

 كالخطط ،التحضير كدفاتر ،الدرجات سجبلت كمتابعة ،األسبكعية الدركس كؿجدا عدادإ .1
 .لممعمميف السنكية

 تكافر مف لمتأكد المدرسة في كالعامميف الطمبةب الخاصة السجبلت عمى المستمر اإلشراؼ .5
 .فييا المعمكمات

 ـ،2532 عطكم،) مستمرة بصكرة عمميا كمتابعة المختمفة المجالس تشكيؿ عمى اإلشراؼ .4
 .(325-321صص 

 التنظيمية المياـ مف كآخركف مسمماني أكرده ما سبؽ، لما( ـ2532) العمايرة أضافت كقد
 :المدرسةإدارة  بيا تقكـ التي اإلدارية

 .المدرسي كاالنضباط النظاـ رعاية .6

 . كرعايتيا المدرسة في العامميف بيف اإلنسانية العبلقات تنمية .8
 ( 330 – 332صص  ـ،2532 العمايرة،)

 فيو، العامميف األفراد بيف االتصاؿ مف أشكاؿ عدة إلى المدرسة في العمؿ تنظيـ كيحتاج 
 تنظيميا أحسف ما إذا الفعاؿ األثر ليا يككف كالتي" المدرسية االجتماعات األشكاؿ ىذه أىـ

 كالمعمميف، المدير بيف التكاصؿ تحقيؽ كىك منيا، الحقيقي الغرض يؤدم بشكؿ دارتياإ كتمت
 .(311ص ـ،2553 عابديف،)"اإلدارية كالييئة المعمميف كبيف

 إلى الناجح المدير يتجو لذا المدرسة، مدير عاتؽ عمى الممقاة األعباء كثرة تظير ىنا مف
 األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف جانبو إلى المدرسيةدارة اإل أعباء المعمميف كمشاركة" التفكيض،
 ضركرية أخرل أنشطة بممارسة لممدير تسمح التفكيض عممية فإف لذلؾ إضافة المنشكدة،
 .(34ص ،ـ2531 األغا،" )لممدرسة

 المعايير (ـ2536) المدرسي االعتماد دليؿ في الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة حددت كقد
 :يمي بمادارة كاإل التنظيـ لمجاؿ التالية
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 .الطمبة كتنقبلت الدراسي الجدكؿ كبناء المدرسي التشكيؿ .3
 .مبةلمط المدرسية الكتب تكفير .2
دارة ك  تنظيـ .1  .المدرسية العيدا 
 .جازاتيـا  ك  العامميف دكاـإدارة  .5
 .الصباحطابكر  فعالياتإدارة  .4
 .المدرسية االجتماعات عقد .6
دارة ك  تنظيـ .8  .المدرسية المجافا 
 .المدرسي االنضباط سياسة متابعة .7
 .لكتركنيةاإلدارة كاإل التكنكلكجيا تكظيؼ .0

دارة ك  العبلقات .35  (37-36صص ـ، 2536)دليؿ االعتماد المدرسي،  .كالعامميف الذاتا 
 المدرسة مدير كجيد كقت تكفير في كبيرة أىمية لو التنظيـ أف سبؽ مما كيتضح

 التفاىـ كيحقؽ كما مف خبلؿ تكزيع المياـ كاألدكار عمى العامميف بالمدرسة، فييا، كالعامميف
ال إ، أىدافيا تحقيؽ المدرسيةدارة اإل عمى يسيؿ بما بينيـ فيما األدكار كتكامؿ كاالنسجاـ كالتعاكف

ميارة مف مدير المدرسة في معرفة قدرات كميكؿ العامميف في  إلىاج حتأف ىذا التكزيع ي
اء كمسؤكليات متعددة، المدرسة، كما يجب مراعاة أال يثقؿ كاىؿ بعض المعمميف في تحميميـ أعب

في المياـ كالمسؤكليات  -قدر اإلمكاف –يف بالمدرسة عاممضركرة مشاركة جميع ال إلىإضافة 
 ىـ ليا.ءنتماالمختمفة في المدرسة، مما يعزز ا

 :التعمم ونتاجات المدرسية العممياتالمجال الرئيس الثاني: 

التػػي تشػػرؼ عمييػػا  جميػػع العمميػػات كاألنشػػطة التعميميػػة التعمميػػة إلػػىيشػػير ىػػذا المجػػاؿ 
 ككذلؾ الكشؼ عف قدراتيـ الخاصة كمكاىػبجميع األنشطة كالمسابقات التي تنظميا، ك  ،المدرسة
تحقيػػؽ الغايػػات كاألىػػداؼ العميػػا لممدرسػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػـ  إلػػىالتػػي تيػػدؼ فػػي النيايػػة ، ك الطمبػػة

 الطمبة، كاالرتقاء بتحصيميـ الدراسي كتنمية جميع جكانب شخصياتيـ. 

  التعمم:عمميات التعميم و المجال الفرعي األول: 

ثقافػة التعمػيـ كالػتعمـ السػائدة فػي المدرسػة بنظػرة تكامميػة، كالتركيػػز  إلػىيشػير ىػذا المجػاؿ 
عمػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػػي كغػػػرس القػػػيـ كالسػػػػمكؾ كالتعمػػػيـ المتمركػػػز حػػػػكؿ الطالػػػب )كزارة التربيػػػػة 

عمميػػات التعمػػيـ كالػػتعمـ كػػؿ مػػا يقػػكـ بػػو المعمػػـ كتتضػػمف (، 25ـ، ص2536كالتعمػػيـ الفمسػػطينية، 
إدارة ؽ األىػػداؼ التعميميػػة التعمميػػة المنشػػكدة، كبمسػػاعدة مسػػتمرة مػػف تحقيػػ إلػػىمػػف أعمػػاؿ تيػػدؼ 

 .المدرسة
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 طريقة التدريس:/ 9

ميارة كي يستطيع إيصاؿ أك كلكي يقكـ المعمـ بعممو في تعميـ األفراد البد لو مف أسمكب 
 معمكماتػػػو ليػػػـ، كىػػػك مػػػا يسػػػمى بطريقػػػة التػػػدريس، كالتػػػي تعتبػػػر العامػػػؿ المسػػػاعد لتحقيػػػؽ الػػػتعمـ،

مطمكبػػػػة، يتطمػػػػب عممػػػػان كدرايػػػػة )ربيػػػػع كاختيػػػػار المعمػػػػـ لمطريقػػػػة األنسػػػػب التػػػػي تحقػػػػؽ األىػػػػداؼ ال
 (.350ص ،ـ2550كالدليمي، 

 كىػػػذا مػػػاف اختيػػػار المعمػػػـ لطريقػػػة التػػػدريس تػػػتـ فػػػي ضػػػكء متغيػػػرات المكقػػػؼ التعميمػػػي، إ
كاد، كلجميػع بأنو ليس ىناؾ طريقة كاحدة تصمح لمتدريس فػي كػؿ المػبعض الدراسات  ليوإ أشارت

طرائػػػؽ مختمفػػػة  إلػػػىأف تعػػػدد جكانػػػب التعمػػػيـ يحتػػػاج  إلػػػىالطمبػػػة فػػػي كػػػؿ الظػػػركؼ، كيرجػػػع ذلػػػؾ 
 (.358ـ، ص2533كأساليب متعددة )الطيب، 

ــرى الباحــث  و، كالبػػدء بتػػأنػػو البػػد كأف يبػػدأ المعمػػـ درسػػو، كفػػي أم طريقػػة تػػدريس، بالتييئػػة لطموي
دكر المعمػػػـ فػػػي تحديػػػد الخبػػػرات السػػػابقة بػػػالخطكات ، كقػػػد حػػػدد الباحػػػث لػػػدييـبػػػالخبرات السػػػابقة 

 التالية:

 معمكمات كأنشطة كميارات. إلىتحميؿ مكضكع الدرس الحالي  .3
 الطمبة في الدرس الحالي. لدلتحديد المعمكمات كالميارات السابقة الكاجب تكافرىا  .2
 التأكد مف امتبلؾ الطمبة ليا كتمكنيـ منيا مف خبلؿ أساليب تقكيمية بسيطة. .1
 ختيار استراتيجية مناسبة لدمج التعمـ السابؽ بالتعمـ الحالي.ا .5

 المناخ الصفي:/ 8

كىػػك البيئػػة النفسػػية لمصػػؼ، كعمػػى المعمػػـ إيجػػاد جػػك يتسػػـ بالطمأنينػػة كالثقػػة عنػػد الطمبػػة،  
الطمبػػة  أفكتػػكفير أجػػكاء الشػػعكر بالمحبػػة كاالنتمػػاء، فقػػد أثبتػػت الخبػػرات التربكيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ 

مرتفعػػان لػػدل أكلئػػؾ المعممػػيف الػػذيف يميػػدكف ألنفسػػيـ بعبلقػػات إيجابيػػة مػػع طمبػػتيـ  يحققػػكف تعممػػان 
 (.333ـ، ص2558)عربيات، 

( بػأف لممعممػيف الػدكر الفاعػؿ فػي إعػداد كتييئػة 57ـ، ص2532كىذا ما أكدتػو )العفػكف، 
رتيـ عمى أف يككنكا متعاطفيف مع بقدكذلؾ ، باإليجابيةالبيئة الصفية المناسبة لتدريس فعاؿ يتسـ 

 طمبتيـ كيكافئكنيـ، كمستمعيف جيديف ليـ، كيعدلكف بينيـ.

لىك   إلػى (68ـ، ص2554)البػدرم، أشػار  ، فقدكفما أشار اليو الباحث إلىيده أكت جانب ا 
 بعض الجكانب التي يجب عمى المعمـ االىتماـ بيا لتحقيؽ المناخ الصفي اإليجابي، فيما يمي:
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 .لصؼالجك الكدم داخؿ اتكفير  .3
 تقديـ حكافز لؤلداء الجيد. .2
 مراعاة الفركؽ الفردية  .1
 التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ. عمى تشجيع الطمبة .5
 مراعاة اىتمامات الطمبة. .4

كاىتمػاـ المعمػـ عمى أىمية المناخ الصفي اإليجػابي فػي عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ،  ويؤكد الباحث
فػالمعمـ يعتبػر قػدكة بيذا المناخ يجعؿ مف السيؿ عميو غرس المعارؼ كالقيـ لدل طمبتو كتنميتيا، 

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

 األعمال الكتابية والواجبات البيتية:/ 4

في تثيبت المعمكمات كتنمية الميارات لدل الطمبة، كقد حدد بعض  ميـالكتابية دكر  لؤلعماؿ
الباحثيف عدة اعتبارات عند متابعة المعمميف األعماؿ الكتابية الصفية لدل الطمبة، كمنيا: 

 (306-304صص ـ، 2535)بقيعي، 

 ىـ بأنفسيـ ما أمكف.ءتكفير الفرصة لدل الطمبة كي يكتشفكا أخطا .3

 جانب صحة األداء. إلىاالىتماـ بالنظافة كالترتيب كالخط الكاضح،  .2

 تعميقات قد تثبط أداء الطالب.الأك عبارات ال االبتعاد عف .1

 استخداـ أساليب التعزيز، مثؿ عبارات الشكر كالمدح. .5

 جراء التصحيح.إقراءة أداء الطالب بدقة قبؿ  .4

 حمة االبتدائية. متابعة أعماؿ جميع الطمبة كالتصحيح ليـ، خاصة المر  .6

بصفة عامة عمى كجكب تعييف كاجب بيتي بانتظػاـ لمطمبػة باعتبػاره مكمػؿ  يجمع المعممكف
لمعمؿ داخؿ الفصؿ، كيجعؿ الطمبة يقكمكف بدكر نشط في عممية التعميـ كالتعمـ، كيزيد مف بنائيـ 

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

تػػأثيرات إيجابيػػة عمػػى تحصػػيؿ الطمبػػة، كذلػػؾ عنػػدما يػػتـ شػػرحيا لمكاجبػػات البيتيػػة كمػػا أف 
يـ، كعندما تكػكف مرتبطػة بالمكضػكع قيػد الدراسػة بالفصػؿ، كيكػكف ليػا األثػر الفعػاؿ فػي بكضكح ل

ـ، 2558تحصيؿ الطمبة عندما يػتـ كضػع درجػات لػو كالتعميػؽ عميػو كمناقشػتو بالفصػؿ )خطػاب، 
 (.51ص
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لبيتيػػة األثػػر اإليجػػابي فػػي إبقػػاء الطالػػب عمػػى تكاصػػؿ مػػع كيشػػير الباحػػث ىنػػا أف لمكاجبػػات ا
محتكل المػادة الدراسػية فػي البيػت، كتبلفػي حػدكث فجػكة فػي حمقػة الػتعمـ، كمػا أنيػا تمكػف الطالػب 

 و مف تقييـ نفسو.نمف التعمـ خبلؿ العمؿ لكحده، كما أنيا تمك

 دور مدير المدرسة في عممية التعميم والتعمم:

ـ، 2554)عسػػػاؼ، لمػػػدير المدرسػػػة الػػػدكر الفاعػػػؿ فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، فقػػػد أشػػػار 
بعػػض الميػػاـ التػػي يمكػػف لمػػدير المدرسػػة القيػػاـ بيػػا لمسػػاعدة المعممػػيف فػػي المدرسػػة  إلػػى( 20ص

فػػي ىػػذا المجػػاؿ، "يقػػـك المػػدير بتسػػييؿ تعػػرؼ المعممػػيف عمػػى األىػػداؼ التربكيػػة العامػػة، كأىػػداؼ 
شػػباع حاجػػات الطمبػػة كميػػكليـ، إريسػػية، كالمػػادة الدراسػػية، كأسػػاليب تدريسػػيا، كطػػرؽ المرحمػػة التد

 كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كدراسة مشكبلتيـ كمعالجتيا".
مجاؿ التعميـ كالتعمـ كما يجب أف يقـك بو تجاه في كيرل الباحث أف دكر مدير المدرسة 

 المعمـ، يتمثؿ فيما يمي:

درب عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ أنمػػػػػػاط متنكعػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػاليب التػػػػػػدريس مسػػػػػػاعدة المعمػػػػػػـ فػػػػػػي التػػػػػػ .3
 كاستراتيجياتو.

 إرشاده لبلستخداـ األفضؿ لمكسائؿ التعميمية في الدرس. .2
 تقديـ المساعدة اإلدارية كالفنية لو في ضبط الفصؿ. .1
 تكفير االحتياجات التعميمية المادية مف كسائؿ كأجيزة لتسييؿ عممية التعمـ. .5
 كتنظيـ الدركس التكضيحية، بمساعدة المشرفيف التربكييف.حث المعمميف عمى حضكر  .4

ـ( لمجاؿ عمميات التعمػيـ 2536كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ في دليؿ االعتماد المدرسي )
 كالتعمـ المعايير التالية:

 التخطيط لمتدريس كاستمراريتو. .3
 التييئة لمتدريس كاختيار المدخؿ المناسب. .2
 كأساليب التعميـ كالتعمـ.فاعمية طرؽ التدريس  .1
 تكظيؼ كسائؿ تعميمية كمصادر تعمـ متنكعة. .5
 فاعمية األنشطة التعميمية التعممية. .4
 فاعمية أدكات كأساليب التقكيـ المستخدمة. .6
 بيئة نفسية محفزة عمى التعمـ. .8
 األعماؿ الكتابية كالكاجبات البيتية. .7
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 :مبةرعاية شؤون الطالمجال الفرعي الثاني: 

المدرسػية " فمػـ تعػد المدرسػة مركػزان دارة الميػاـ الرئيسػة لػئل أحػد مبةرعاية شؤكف الطشكؿ ت 
جانػػب ذلػػؾ عمػػى الميمػػة  إلػػىيصػػاؿ المعمكمػػات فحسػػب بػػؿ أصػػبح التركيػػز فييػػا ا  لنقػػؿ المعرفػػة ك 

ـ، 2553تكػكيف الفػرد السػكم جسػميان كعقميػان كركحيػان كاجتماعيػان" )البػكىي،  إلػىالتربكية التي ترمي 
 .(385ص

 فيػو يشػعرىـ بأسػمكب معيػـ كالتفاعػؿ كاجتماعيػان  نفسػيان  بػةطملم المدرسػيةدارة اإل بفيػـ كذلػؾ
 التكجيػو بػرامج تنظػيـ عمػى كالعمػؿ الشػأف ىػذا فػي التدريسػية الييئة مع كالتعاكف كالتقدير، بالمحبة
 (.354ص ـ،2533 العجمي،" )كاألكاديمية كاألخبلقية كاالجتماعية النفسية لمنكاحي كاإلرشاد

"االىتماـ بصحة  بةكمف أىـ الجكانب التي يجب أف تركز عمييا المدرسة في رعايتيا لمطم
كسبلمة أبدانيـ لما لو مف أثر كبير عمى التحصيؿ عنػدىـ، فالطالػب الػذم يتمتػع بصػحة  ،الطمبة

 (.366ـ، ص2531، متابعة مف الطالب المريض" )البناجيدة يككف أقدر عمى التحصيؿ كال

ـ( عػػدة خطػػكات يجػػب عمػػى 2532ذه الرعايػػة الصػػحية لمطمبػػة يحػػدد العمػػايرة )لتحقيػػؽ ىػػ
 اتباعيا، كمف ىذه الخطكات ما يمي: المدرسةإدارة 

 كضع نظاـ إلجراء مسكحات كدراسات كاقع الطمبة الصحي. .3

 تشكيؿ لجاف صحية مف الطمبة كالمعمميف. .2

 كضع برامج لرعاية الشؤكف الصحية لمطمبة. .1

ـ، 2532)العمايرة،  البلزمة لتنفيذ البرامج الصحية في المدرسةتكفير التسييبلت  .5
 .(335ص

، فيرفػع عممػيفكيجب عمى مدير المدرسة أف يكلي ىذه المسألة العناية الكافية بالتعػاكف مػع الم
مػػراض كاألكبئػػة، كذلػػؾ بالعمػػؿ مػػف مسػػتكل العنايػػة الصػػحية لمطمبػػة، كيعمػػؿ عمػػى حمػػايتيـ مػػف األ

 :(02-03صص ـ، 2531، عمى ما يمي )السامرائي

مف حيث النظافة العامة، كالشعر أف يتفقد المعممكف طمبتيـ صحيان بصكرة يكمية،  .3
 األظافر كحسف الينداـ.ك 

المدرسة لتقديـ المشكرة  المراقبة الصحية بشكؿ عاـ كعدـ التردد في دعكة الطبيب لزيارة .2
 معد. ما اشتبو بكجكد أعراض مرضو  إذاالبلزمة 

كالعمؿ عمى نقؿ ىذا الكعي لبيكتيـ، عف طريؽ تنمية  ،الصحي عند الطمبةتنمية الكعي  .1
 العادات الصحية السميمة.

                                كالتدرب عمى اإلسعافات األكلية.      ،تكفير صيدلية لئلسعافات .5
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 الطمبػػةحية مػػف تقػػـك المدرسػػة بتشػػكيؿ لجنػػة صػػ مبػػةكلتيسػػير متابعػػة األمػػكر الصػػحية لمط
الصػحية يجػب أف تكػكف فػي  المجنةف –منسؽ الصحة  –التي يشرؼ عمييا مدير المدرسة كمعمـ ك 

المدرسػة بكقػت الحاجػة، إضػافة لمسػاعدة المجتمػع المحػيط  بػةكؿ مدرسة فيي تقدـ المساعدة لمطم
معػػػػايير األغذيػػػػة المباعػػػػة فيػػػػو، كسػػػػبلمتيا كمطابقتيػػػػا لممراقبػػػػة نظافػػػػة المقصػػػػؼ ك  :كمػػػػف مياميػػػػا"

إعدادىا لبرامج  إلى(، إضافة 28ـ، ص2534)السرحي،  "التخزيفمف حيث الصبلحية ك الصحية 
كنشاطات لزيادة الكعي الصحي، كمتابعة األنشطة كالمعايير كمراقبة التصرفات المتعمقة بالصػحة 

-28صص  ـ،2554، ؿكالسػػبلمة المدرسػػية كتحقيػػؽ أىػػداؼ كخطػػط المدرسػػة الصػػحية؟ )السػػبك 
27.) 

مطمبػػػة ذكم خاصػػػة لرعايػػػة  أيضػػػان جانػػػب الرعايػػػة المدرسػػػية لصػػػحة الطمبػػػة، فينػػػاؾ  إلػػػى
كذلػػؾ مػػف  ىػػذه الفئػػة مػػف الطمبػػةالمدرسػػة اكتشػػاؼ دارة إلاالحتياجػػات الخاصػػة، فمػػف الضػػركرم 
معرفة الطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات فػي التحصػيؿ لخبلؿ التنسيؽ مع أعضاء ىيئة التدريس 
مػػكرىـ كممػػا كػػاف ذلػػؾ المدرسػػة كأكليػػاء أإدارة بػػيف  أيضػػان الدراسػػي، كالطمبػػة المكىػػكبيف، كالتنسػػيؽ 

دراسػة )العػاجز  ليػوإ(، كىذا يتفػؽ مػع مػا أشػارت 346ـ، ص 2532، كآخركفالخزاعمة ضركريان )
المدرسػػػية فػػػي تحسػػػيف األسػػػاليب التربكيػػػػة لػػػػذكم دارة دكر اإل ( بأىميػػػة73ـ، ص2535كعسػػػاؼ، 

كذلػػؾ مػف خػػبلؿ تػكفير فريػػؽ طبػػي ، الرعايػػة الصػحيةمجػػاؿ فػي  طمبػػةمػف الاالحتياجػػات الخاصػػة 
لمكشػػػؼ الصػػػحي عمػػػى الطمبػػػة لتحديػػػد نػػػكع اإلعاقػػػة كنػػػكع الخػػػدمات البلزمػػػة، كالمتابعػػػة الصػػػحية 

 .باستمرار

رشػػػاد النفسػػػي فػػػي إطػػػار المفيػػػـك تقػػػديـ الخػػػدمات النفسػػػية كاإل أيضػػػان كمػػػا كتشػػػمؿ الرعايػػػة 
صحة النفسية، بامتبلؾ الطمبة القدرات كالميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع التحػديات مالشامؿ ل

ف تشػػمؿ جميػػع أاليكميػػة بشػػكؿ مناسػػب، عػػف طريػػؽ البػػرامج التػػي تنفػػذىا المدرسػػة، كالتػػي يجػػب 
لمعمميف، فعمػى المدرسػة عػدـ االنتظػار حتػى تظيػر المشػكبلت الطمبة كيشارؾ بيا أكبر عدد مف ا

رشػادية خاصػة ا  بػرامج تربكيػة ك النفسية كالسمككية عند الطمبة، بؿ المبادرة بالكقاية منيػا مػف خػبلؿ 
 .(382-383ـ، ص2531)البنا، 

المدرسػة مػف رعايػة لطمبتيػا، فػي إدارة ـ( ما يجػب أف تقػكـ بػو 2538كقد أجمؿ الشنيفي )
 التالية:النقاط 

 .المدرسياليـك  خبلؿ كجباتيـالكقت الكافي لتناكؿ  مبةعطاء الطإ .3
 .طمبةلمالنظيفة الشرب الصحية ك تكفير مياه  .2
 .التي تحتاج إسعافات أكلية الحاالت ؿالستقباز غرفة بالمدرسة ييتج .1
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 .أمكرىـمع أكلياء  مبةطمالصحية ل المشكبلتمتابعة  .5
الشنيفي، ) .ات المعنيةيبالتنسيؽ مع الج مبةطمالصحية لالتكعية ك  اإلرشادتقديـ برامج  .4

 .(112ـ، ص2538

 التاليػػػة المعػػػايير (ـ2536) المدرسػػػي االعتمػػػاد دليػػػؿ كقػػػد حػػػددت كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي
 :يمي بما بةرعاية شؤكف الطم لمجاؿ
 .بةرعاية التحصيؿ الدراسي لمطم .3

 ذكم االحتياجات الخاصة. بةرعاية الطم .2

 بة.الصحية لمطمالرعاية  .1

 .(23ـ، ص2536)دليؿ االعتماد المدرسي،  بة.الرعاية النفسية كالسمككية لمطم .5

، مػػف جكانػػب متعػػددة: صػػحيان، كنفسػػيان، بػػةأىميػػة كبيػػرة لرعايػػة المدرسػػة لمطم الباحــث يؤكــدو 
كبالتالي تقع عمييا التزامػات كبيػرة -بعد البيت  –كسمككيان، فالمدرسة تمثؿ الحاضنة الثانية لمطمبة 

 فيالمدرسة إدارة دكر كبير يمكف أف يقـك بو بإشراؼ  ممرشد التربكمفم كمؤثرة في مستقبؿ الطمبة،
الدعـ النفسي، خاصػة  إلىبحاجة أك تقديـ الرعاية النفسية لمطمبة الذيف يعانكف مف مشاكؿ نفسية 

كيضػػيؼ  ،الفمسػػطيني الحػػالي ظػػؿ الكاقػػعفػػي  الطمبػػةالتػػي يعيشػػيا النفسػػية فػػي ظػػؿ الضػػغكطات 
كتطبيػؽ الطمبػة األخبلقيػة ليػـ، الدينيػة ك الباحث أنو البد أف تشمؿ رعاية المدرسػة لمطمبػة، الرعايػة 

لمبػاس كقصػات مف حيث المقيـ الدينية كاألخبلقية كاالعتزاز بيا، كاالىتماـ بالمظير العاـ كالبلئؽ 
 .احتراـ المعمميفك  بلئو الطمبةالشعر كمعاممة زم

الػػذم سػػػاىـ فػػي اقتحػػػاـ الشػػػبكة التطػػػكر التكنكلػػكجي الكبيػػػر، ك  و فػػػي ظػػؿكيؤكػػد الباحػػػث أنػػ
مثػػؿ: الفػػيس بػػكؾ، كتػػكيتر، كالػػكاتس  اصػػؿ االجتمػػاعيالتك العنكبكتيػػة لكػػؿ بيػػت، خصكصػػان مكاقػػع 

كاقعػان جديػدان تجػاه أبنائنػا الطمبػة، كتقػديـ رعايػة مػف نػكع خػاص  أب، كغيرىا، فػرض عمػى المدرسػة
 ليـ، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

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

بػػػػة، كالتػػػػي تمكػػػػنيـ اختيػػػػار المكاقػػػػع كالصػػػػفحات تعزيػػػػز العفػػػػة اإللكتركنيػػػػة عنػػػػد الطم .2
 اللكتركنية بما يتناسب مع الديف كاألخبلؽ كرفض كؿ ما يتعارض معيا.ا

ضاعتو بيف إالتركيز عمى أىمية استثمار الكقت لدييـ بما يفيد كبالعمؿ النافع، كعدـ  .1
 صفحات مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمكاقع اإللكتركنية األخرل.  
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 األنشطة والمسابقات التربوية: المجال الفرعي الثالث:

تعتبر األنشطة كالمسابقات التربكية التي تنظميا المدرسة، أحد الكسائؿ كاألدكات التربكية 
، كالتعميميػة ما تـ تكظيفيا بالشػكؿ الصػحيح فإنيػا تحقػؽ الكثيػر مػف األىػداؼ التربكيػة إذا، ميمةال

 كيمكف اعتبارىا الجزء المكمؿ لممنياج الدراسي.

كػػػؿ مػػػا يقػػػكـ بػػػو الطالػػػب كالمعمػػػـ خػػػارج نطػػػاؽ الػػػدرس  :رؼ النشػػػاط المدرسػػػي بأنػػػوكيعػػػ   
أنو يتميز بإتاحة الفرصػة لمطالػب ليختػار مػا يتناسػب مػع قدراتػو كميكلػو كمػا  إلىالتقميدم، إضافة 

 (.301ـ، ص2533يشبع حاجاتو النفسية )العجمي، 

التخطػػيط لػػو بعنايػػة كبػػذلت أيحسػػف اسػػتخدامو، كتػػـ مػػا منشػػاط المدرسػػي أىميػػة كبيػػرة إذا كل
أىميػػة ىػػذه األنشػػطة فػػي تفعيػػؿ دكر المنيػػاج كتثبيػػت الحقػػائؽ كالمفػػاىيـ  فالجيػػكد إلنجاحػػو، كتكمػػ

لػػػدل الطمبػػػة، كيحقػػػؽ الػػػتعمـ الػػػذاتي، كيعمػػػؿ عمػػػى غػػػرس الثقػػػة بػػػالنفس، كيشػػػبع رغبػػػات كحاجػػػات 
 (.30ـ، ص2556عطا، مشكبلت )أبك البداع كحؿ الالمتعمميف، كينمي قدرتيـ عمى االبتكار كاإل

كتعتبر الػرحبلت أحػد أنػكاع األنشػطة التربكيػة كالتعميميػة اليادفػة، التػي يمكػف لممدرسػة أف 
 ،لمترفيػو كالمػرح بةنيا تعتبر فرصة جيدة لمطمأتستثمرىا لتحقيؽ بعض األىداؼ التي تنشدىا، كما 
كالميػػارات كالخبػػرات  كسػػاب الطالػػب المعػػارؼإكالخػػركج عػػف الػػركتيف المػػألكؼ لػػدييـ، فيػػتـ خبلليػػا 

زكد فييػا الطمبػػة بخبػػرات تربكيػػة تػػبطريقػة محببػػة لػػو، "فػالرحبلت المدرسػػية أسػػمكب تعميمػي تعممػػي ي
كعمميػػة كحياتيػػة متعػػددة، كفضػػبلن عػػف اعتبارىػػا فرصػػة لمترفيػػو فيػػي جػػزء مكمػػؿ لمكصػػكؿ لمخبػػرة 

 (. 211ـ، ص2550التربكية المراد اكتسابيا" )عايش، 
إدارة ة التػػي يجػػب أف تراعييػػا يمػػ( بعػػض الجكانػػب الم27ـ، ص2535لقػػد أكرد )عرفػػة، ك 

 المدرسة في األنشطة المدرسية، فيما يمي:

 .النشاط المدرسي تخطط لو المدرسة تخطيطان كاضحان كال يتـ تنفيذه عشكائيان  .3
أك ة ثقافيػأك بيئيػة أك سػكاء كانػت اجتماعيػة  العديػد مػف المجػاالت شمؿ النشػاط المدرسػيي .2

   .فنيةأك رياضية 

 .عمى المنياج األنشطة تضفي الحيكية .1
 .المدرسةإدارة  األنشطة تحت إشراؼ مباشر مفتنفذ  أفيجب  .5
 نمكىـ.عددة تعزز جكانب تسيـ األنشطة في إكساب الطمبة ميارات مت .4

 كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية مجاالت األنشطة المدرسية بما يمي:

 األنشطة الثقافية. .3
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 رشادية.األنشطة اإل .2
 األنشطة االجتماعية. .1
 .ـ(2550)كزارة التربية كالتعميـ، األنشطة الرياضية.  .5

 المدرسية في األنشطة التربكية بما يمي:دارة لمدير المدرسة دكر اإل اإلجرائيحدد الدليؿ بينما 
 رياضية، ثقافية،)يادفة التربكية النشاطات اللتنفيذ  البلزمة المادية االحتياجاتتكفير  .3

 .(، فنية، عمميةكشفية

شراؾ  ميكليـلكفقان  المدرسةفي  العامميفتكزيع النشاطات عمى  .2 كقدراتيـ كتخصصاتيـ كا 
 .جميع الطمبة فييا

التي تكشؼ عف ميكؿ الطمبة  المختمفةالتربكية  المسابقاتتنظيـ النشاطات كتنفيذ  .1
 كاتجاىاتيـ.

 جتماعية(.كاالالدينية، ك الكطنية،  المختمفة )المناسباتتنفيذ النشاطات  .5

كالطمبة  المعمميفحث ك عمييا  القائميف يـصفية كتكر بلال كالمعمميفأنشطة الطمبة  شرن .4
 المعمميفلدل  اإلبداعيعمى تطكير أنشطة إبداعية تساعد عمى تنمية ميارات التفكير 

  (.53-55صص ـ، 2531لمدير المدرسة،  اإلجرائي)الدليؿ  .كالطمبة

األنشطة  مجاؿ معايير (ـ2536)المدرسي االعتماد دليؿ حددت كزارة التربية كالتعميـ فيكقد 
 :يمي كالمسابقات التربكية بما

 تخطيط األنشطة التربكية كتنظيميا. .3

 تفعيؿ األنشطة التربكية داخؿ المدرسة. .2

 تفعيؿ األنشطة التربكية خارج المدرسة. .1

دارة تنظيـ ك  .5  .(25ـ، ص2536االعتماد المدرسي، دليؿ الرحبلت المدرسية. )ا 

مػػػبلذ المبػػػدعيف كالمكىػػػكبيف مػػػف الطمبػػػة، إلظيػػػار  دأف األنشػػػطة المدرسػػػية تعػػػكيػػػرل الباحػػػث 
ال إبداعاتيـ كمكاىبيـ، كالتي ال يستطيع المقرر الدراسي أف يكشػفيا، كعمػى أىميػة تمػؾ األنشػطة إ

طالػب كالمعمػـ، مفترضػيف أف أنيا تمقى معارضة مف قبؿ البعض ممف يركف فييا مضيعة لكقػت ال
لػذلؾ يػرل الباحػث أف التركيز ينبغي أف يككف عمى المقرر الدراسػي فقػط، متػذرعيف بضػيؽ كقػت، 

المدرسػية بأىميػة ىػذه األنشػطة، باعتبارىػا دارة يمػاف اإلإمف مقكمات نجاح األنشطة المدرسية ىك 
كسػػيمة كلػػيس غايػػة، فيػػي كسػػيمة الكتشػػاؼ الطمبػػة المبػػدعيف كتػػكجيييـ لمؤسسػػات يمكػػف ليػػا أف 

إمكانيػػة اسػػتثمار ىػػذه األنشػػطة، كمكاىػػب الطمبػػة فػػي تعزيػػز العبلقػػات مػػع  إلػػىترعػػاىـ، باإلضػػافة 
حيػاء إالفنيػة فػي المدرسػة، فػي أك ضػية الرياأك المجتمع المحمي مف خبلؿ مشاركة الفرؽ الكشػفية 
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حتػػػى االحتفػػػاالت التػػػي تقيميػػػا بعػػػض العػػػائبلت، أك المناسػػػبات التػػػي ينظميػػػا المجتمػػػع المحمػػػي، 
 بنجاح أبنائيا الطمبة. تفالياكاح

 :المواردإدارة المجال الرئيس الثالث: 

المدرسػػية ىػػك االسػػتخداـ األمثػػؿ لممػػكارد الماديػػة كالبشػػرية دارة اإل ىػػـ أكلكيػػات عمػػؿأمػػف ف إ
كتنميػػػة قػػػدراتيـ  ،كأدكات تعميميػػػة كأمػػػكاؿ؛ لتحقيػػػؽ حاجػػػات الطمبػػػةطمبػػػة كمعممػػػيف كعػػػامميف مػػػف 

المػػػػكارد البشػػػػرية عمػػػػى انتقػػػػاء الكفػػػػاءات كالكػػػػكادر إدارة حيػػػػث تقػػػػـك (، 34ـ، ص2553)البػػػػكىي، 
ا كتنميتيا، مف خػبلؿ تنميػة القػدرات كرفػع مسػتكل األداء كالعمؿ عمى تطكيرى ،البشرية كاستقطابيا

المصدر الحيكم الستمرار عمػؿ  فتعتبر الماليةالمكارد  أما (،56ـ، ص2536)السرحي،  الكظيفي
تقػػػػديميا أك ات المتكقػػػػع تحقيقيػػػػا نجػػػػاز حجميػػػػا دكران كبيػػػػران فػػػػي نكعيػػػة ككميػػػػة اإل ؤدمالمدرسػػػة، كيػػػػ
 (.327ـ، ص2532)العمايرة، 

كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ المجػػاليف الفػػرعييف التػػالييف لينضػػكيا تحػػت ىػػذا المجػػاؿ،  لػػذلؾ حػػددت
 كىما:

  رعاية النمو الميني: المجال الفرعي األول:

لممعمػػػػػـ دكران بػػػػػالغ األىميػػػػػة فػػػػػي العمميػػػػػة التربكيػػػػػة التعميميػػػػػة، فيػػػػػك لػػػػػيس مجػػػػػرد ناقػػػػػؿ إف 
 ،فيػػػك األقػػػدر عمػػػى تعػػػديؿ سػػػمككو ،خبللػػػو التػػػأثير المباشػػػر فػػػي الطالػػػبمػػػف  بػػػؿ يػػػتـلممعمكمػػػات، 

كاالنفعاليػة كاالجتماعيػة، لػذلؾ فػالمعمـ كالنفسػية  كالفكريػة المعرفيػة كاالرتقاء بكؿ جكانػب شخصػيتو
ذا أردنػػػا تطػػػكير ىػػػذا النظػػػاـ كاالرتقػػػاء بػػػو عمينػػػا أكال االرتقػػػاء إجػػػزء مػػػؤثر فػػػي النظػػػاـ التربػػػكم، فػػػ

 بالمعمـ.

ير دائػـ؛ لمقيػاـ بالميػاـ التػي يككميػا لػو كاضػعك دعـ مسػتمر كتطػك  إلىالمعمـ يحتاج لذلؾ  
فبلبد مف الكقػكؼ عمػى  كنكلكجية كالتطكر في المعرفة، لذاالسياسات التربكية، لمكاكبة التغيرات الت

نتائج مػف شػأنيا أف تسػاىـ فػي تطػكير كتحسػيف  إلىاحتياجاتو كرغباتو كتمبيتيا مف أجؿ الكصكؿ 
  (.566ـ، ص2556 أدائو )سمكر،

 رفػػع بيػػدؼ أك خارجيػػا المدرسػػة خػػؿشػػاط يجػػرم دابأنػػو نكيعػػرؼ النمػػك المينػػي لممعممػػيف 
لبلرتقػػاء بمينػػة التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ تػػدريب المعممػػيف بمػػا يحسػػف  يػػة مخططػػة،معمكىػػك ـ، مػػء المعأدا

بأنػػو ـ( 2535(، بينمػػا عرفػػو )حمػػد ،25ـ، صWall ،3001) مػػف نكعيػػة المخرجػػات التعميميػػة
رفػػػع مسػػػتكل أداء المعمػػػـ كتزكيػػػده بمعػػػارؼ كخبػػػرات كميػػػارات جديػػػدة  إلػػػىعمميػػػة مسػػػتمرة، تيػػػدؼ 

كفاءتو، كبالتالي رفع كفػاءة المخرجػات رفع  إلىتتكافؽ مع تطكرات العصر المتسارعة، مما يؤدم 
 .(35-31صص ـ، 2535التعميمية )حمد، 
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دكر مػػدير المدرسػػة فػػي زيػػادة النمػػك المينػػي لممعممػػيف، دكران مػػؤثران كفػػاعبلن، بصػػفتو  دكيعػػ
مشرؼ تربكم مقػيـ، فيػك يحتػؾ بػالمعمميف طيمػة سػاعات العمػؿ، فيتعػرؼ عمػى النػكاحي اإليجابيػة 

فػي الجانػب السػمككي )العممػي( )أبػك حسػب أك كالنكاحي السمبية لدييـ، سكاء في الجانػب المعرفػي 
 (.5ـ، ص2555ا، 

ـ( عمػػى أىميػػة إحاطػػة مػػدير المدرسػػة بػػبعض الميػػاـ التػػي 2557لػػذلؾ فقػػد أكػػد )عطػػكم، 
 تسيـ بفاعمية في تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة، كمف ىذه المياـ ما يمي:

التعػػرؼ عمػػى المنػػاىج الدراسػػية مػػف حيػػث أىػػدافيا كأسػػاليبيا كأنشػػطتيا، كعقػػد االجتماعػػات  .3
 الخطة العامة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.لممعمميف لتدارسيا ككضع 

مكاناتيـ التربكية كالتعميمية.التعرؼ عمى مستكل المعمميف ك  .2  ا 
 دراسة خطط المباحث التي يعدىا المعممكف كمتابعة تنفيذىا. .1
القياـ بزيارات استطبلعية لمفصكؿ لمتابعة أعماؿ المعمميف كتػكجيييـ السػتخداـ إمكانيػات  .5

 المدرسة المتكفرة.
التعػػاكف مػػع المشػػرفيف التربػػكييف لمعالجػػة جكانػػب الضػػعؼ كالقصػػكر فػػي العمميػػة التربكيػػة،  .4

 كتكفير الخدمات التعميمية الممكنة.
التنسػػػيؽ لعقػػػد االجتماعػػػات كالنػػػدكات مػػػع المعممػػػيف حػػػكؿ المنػػػاىج الدراسػػػية لمعمػػػؿ عمػػػى  .6

 تحقيؽ أىدافيا. 
ا مػػػف خػػػبلؿ تػػػكفير فػػػػرص التعػػػرؼ عمػػػى حاجػػػات المعممػػػيف المينيػػػة كالعمػػػؿ عمػػػى تمبيتيػػػ .8

 ( 320ـ، ص2557التدريب كالتنمية الذاتية لممعمـ. )عطكم، 

 ما يمي:ـ( لما سبؽ 2538زىراف، أضاؼ )ك 
 تشجيع كتنسيؽ تبادؿ الزيارات الصفية اليادفة بيف المعمميف. .7
 رشادية تكجييية عقب كؿ لقاء.إعقد جمسة  .0

 التدريسية.حث المعمميف عمى التنكيع في استراتيجياتيـ  .35
 (72ـ، ص2538الصفية.  )زىراف، دارة تبصير المعمميف باألساليب الفاعمة لئل .33

 ـ( مع معظـ ما ذكر سابقان، كأضافت:2556كاتفقت )عبيد، 
ضػػركرة تشػػجيع المعممػػيف عمػػى االطػػبلع عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي تخصصػػاتيـ العمميػػة  .32

 كالتربكية كمناقشتيا خبلؿ اجتماعاتيـ.
كزيػػارة المكتبػػات العامػػة ذات العبلقػػة بالعمػػؿ لحضػػكر النػػدكات كالػػدكرات تحفيػػز المعممػػيف  .31

   .(316ـ، ص2556، عبيد) التربكم
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ف النمػػك المينػػي لممعممػػيف يعتبػػر عمميػة منظمػػة مخطػػط ليػػا كىادفػػة، إكفػي ضػػكء مػػا سػػبؽ فػ
تطػكير عمػؿ المعمػـ  إلػىيقـك بيا المعمـ بنفسػو لتطػكير نفسػو، كتيػدؼ أك المدرسة، إدارة تقكـ بيا 

كاالرتقػػاء بأدائػػو، كيػػتـ ذلػػؾ بعػػدة أسػػاليب أىميػػا: الزيػػارات التبادليػػة، كالزيػػارات الصػػفية، كالػػدركس 
 التكضيحية.

 إلػىالزيارات التبادلية أحد األساليب الميمة لزيػادة ميػارة المعمػـ التعميميػة كالتػي تػؤدم  دكتع
بػػػيف المعممػػػيف، كتبػػػادؿ كجيػػػات النظػػػر  ر أدائػػػو الصػػػفي؛ فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تقكيػػػة العبلقػػػاتيتطػػػك 

كالتجارب فيما بينيـ، فقد تبػيف أف المعممػيف يتعممػكف مػف بعضػيـ الكثيػر مػف المعػارؼ كالخبػرات، 
إزاء ككجيػػػات النظػػػر بحريػػػة  حيػػػث يسػػػكد بيػػػنيـ غالبػػػان العبلقػػػات التػػػي تشػػػجعيـ عمػػػى إبػػػداء الػػػرأم

 (.57-58صص ـ، 2550المشكبلت التي يكاجيكنيا )أبك غربية، 

كقد اختمفت مف كسائؿ النمك الميني لممعمـ،  ف الزيارات الصفية تعتبر كسيمة فاعمةإكذلؾ ف
النظػػرة لمزيػػارة الصػػفية بػػيف الماضػػي كالحاضػػر، خاصػػة فػػي إطػػار النمػػك المينػػي، فمػػـ تعػػد أىػػداؼ 
الزيػػػػارة مكجيػػػػة نحػػػػك تحديػػػػد جكانػػػػب الضػػػػعؼ كالقصػػػػكر فػػػػي أداء المعمػػػػـ بقػػػػدر مػػػػا ىػػػػي مكجيػػػػة 

 (.12ـ، ص2550عدتو في تطكير ممارساتو، تحقيقان لمتنمية المينية )أبك شممة، لمسا

فيػػػي تحقػػػؽ فائػػػدة تربكيػػػة عظيمػػػة لممعممػػػيف؛ فيػػػي تتػػػيح الفرصػػػة الػػػدركس التكضػػػيحية  أمػػػا
(، 56ـ، ص2555رض الكاقػع )أبػك حسػب ا، أأماميـ لمشػاىدة المكاقػؼ التعميميػة مطبقػة عمػى 

أسػػمكب تعميمػػي يقػػـك أحػػد المعممػػيف بتنفيػػذه أك طريقػػة أك كػػرة فيػػي نشػػاط عممػػي ييػػدؼ لتكضػػيح ف
 .(270ـ، ص2553أماـ عدد مف المعمميف حتى تزداد خبرتيـ كاالرتقاء بنمكىـ الميني )عطكم، 

 تطػػكيرالف يكػػكف لػػدل المعمػػـ الرغبػػة األكيػػدة فػػي أالبػػد أنػػو كيضػػيؼ الباحػػث لمػػا سػػبؽ،  
مػػدير أك عمػػى اآلخػػريف كالمشػػرؼ  فػػي تطػػكير أدائػػو كالركػػكفعػػدـ االعتمػػاد ك  أكالن، المينػػي الػػذاتي

المدرسة، بؿ البد لو أف يبحػث بنفسػو عػف كػؿ مػا يمكػف أف يطػكر مػف أدائػو المينػي، فيػك األقػدر 
أف األنشػػطة كاألسػػاليب التػػي يمكػػف يسػػتطيع أف يحػػدد عمػػى تحديػػد احتياجاتػػو كمتطمباتػػو المينيػػة، 

 ه.ءيحسف كينمي بيا أدا
 ر المينػػي الػػذاتي بأنػػو تخطػػيط فػػردم يشػػمؿ سمسػػمة كاضػػحة كمنظمػػة مػػفكييعػػرؼ التطػػكي 

فػرص لتطػكير  إلىيتمكف المعمـ مف خبلليا الكصكؿ نشطة كممارسات أل التأمؿ كالتقكيـ العقبلني
، Speck & Knipeاجاتػػو كتحديػػد أىدافػػو التطكيريػػة )أدائػػو المينػػي، مػػف خػػبلؿ مكاجيتػػو الحتي

 (.86ـ، ص2554

ـ( معػػػايير مجػػػاؿ 2536التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي دليػػػؿ االعتمػػػاد المدرسػػػي )كقػػػد حػػػددت كزارة  
 رعاية النمك الميني بمعياريف ىما:
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 فاعمية مدير المدرسة في تنمية المعمميف مينيان. .3
 فاعمية دكر المعمـ في تحسيف كتطكير أدائو الميني. .2

 الموارد المالية:إدارة المجال الفرعي الثاني: 

سػػميمة مػػف أىػػـ األمػػكر التػػي تجعػػؿ المدرسػػة إدارة األمػػكاؿ الخاصػػة بالمدرسػػة إدارة تعتبػػر  
الشػػػؤكف الماليػػػة فػػػي إدارة تحقػػػؽ األىػػػداؼ التػػػي مػػػف أجميػػػا يػػػتـ تحصػػػيؿ األمػػػكاؿ، حيػػػث تتػػػكلى 

شػرافان تامػان عمػى مصػادر ىػذا المػاؿ، إلجنة خاصة، برئاسػة مػدير المدرسػة كالػذم يشػرؼ  ارسالمد
ـ، ص 2532اليػػة الكفيمػػة بتحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػة لممدرسػػة )عطػػكم، كيقػػكـ برسػػـ السياسػػات الم

251.) 
مكانيات المادية في المدرسة ـ( أف االستثمار األمثؿ لممكارد كاإل2534كيؤكد أبك حطب ) 

ذ تعتبر الخطة المالية مف أىـ الخطط المكجكدة فػي إيتـ مف خبلؿ التخطيط الجيد كالمسبؽ ليا، "
العنصػػػػر الميػػػػـ الػػػػذم يحػػػػرؾ العمػػػؿ كيسػػػػاعد عمػػػػى تنفيػػػػذه بجانػػػػب العنصػػػػر المدرسػػػة، باعتبارىػػػػا 

البشرم، لػذا يجػب االىتمػاـ بيػذا الجانػب كتكزيػع المقػدرات الماليػة لممدرسػة عمػى األبػكاب المتفرقػة 
 (.574ـ، ص2531)البنا،  "في الخطة بنسب متكافقة مع االحتياجات كالمتطمبات

دكرىا الريػػػادم فػػػي بػػػلمنيػػػكض بيػػػا ك  الماليػػػة؛ درسػػػةالم لمػػػكاردماليػػػة ناجحػػػة إدارة لتحقيػػػؽ  
الفمسػػػطينية  المؤسسػػاتالتػػي نػػص عمييػػا قػػانكف الصػػرؼ فػػي  الخطػػكاتد مػػف اتبػػاع البػػتمػػع لمجا

 الماليػػػػة كاإلجػػػػراءاتا فييػػػػا كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ كمؤسسػػػػاتيا كالػػػػذم يحػػػػدد القكاعػػػػد بمػػػػ الحككميػػػػة
التػػي تػػدخؿ فػػي حسػػابات  الماليػػةكتػػنظـ عمميػػات القػػبض كالصػػرؼ لممبػػالغ تحكػػـ كالقانكنيػػة التػػي 
 (.30ـ، ص2531لمدير المدرسة،  اإلجرائيالمدرسة )الدليؿ 

إدارة فنػػي قػػد تقػػع فيػػو أك دارم إـ( أف التسػػاىؿ كالتبريػػر ألم خطػػأ 2532كيؤكػػد العمػػايرة )
يجػػب االىتمػػاـ بتنظيميػػا بشػػكؿ مػػاـ ىػػذه األىميػػة كالخطػػكرة، فأال فػػي الشػػؤكف الماليػػة، ك إالمدرسػػة 

دقيػػؽ ككاضػػح فػػي جميػػع العمميػػات المتعمقػػة بػػذلؾ، كلضػػماف نجػػاح ىػػذا التنظػػيـ المػػالي كفاعميتػػو، 
 فمف الضركرم القياـ باإلجراءات التالية:

 االطبلع عمى التعميمات التي تتصؿ بالتبرعات المدرسية في النظاـ المالي. .3
 ص بالتبرعات المدرسية.اطبلع المعمميف عمى النظاـ المالي الخا .2
 تشكيؿ لجنة مالية كتحديد مياميا. .1
 إيداع التبرعات المدرسية في المصرؼ المعتمد كتدقيقيا كتكثيقيا. .5
 تخصيص المبالغ البلزمة لكؿ مجاؿ مف مجاالت الصرؼ المعتمدة )الخطة المالية(. .4
 عمى عمميات الصرؼ كتدقيقيا. اإلشراؼ .6
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)مػػف بدايػػة العػػاـ، كنيايػػة الفصػػؿ األكؿ، كنيايػػة السػػنة(  عػػداد التقػػارير الماليػػة البلزمػػةإ .8
 (.320ـ، ص2532)العمايرة، 

ـ( لمجػػاؿ 2538حػػددت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية فػػي دليػػؿ االعتمػػاد المدرسػػي )قػػد ك 
 المكارد المالية معيار التخطيط كالتنفيذ المالي كترتيب الممفات.

التكثيؽ المنتظـ كالمستمر لجميع المعامبلت الماليػة،  أف الشفافية كالنزاىة مع كيرل الباحث
المدرسػية، لحساسػية ىػذا الممػؼ، لػذلؾ مػف دارة يجػب أف تتميػز بيػا اإلالتػي سػمات الأىػـ  مػف ىي

العميا في اإلجػراءات دارة الضركرم، اتباع التعميمات المالية الصادرة عف الكزارة، كالتكاصؿ مع اإل
 حاؿ حدكث أمر جديد. البلزمة

 البيئة المدرسية والمرافق التعميمية:المجال الفرعي الثالث: 

قبػػاؿ عمػػى كاإلتعتبػػر البيئػػة المدرسػػية مػػف أىػػـ األشػػياء التػػي تسػػاعد الطمبػػة عمػػى الدراسػػة  
كحب التعمـ، فكمما كانػت المدرسػة تتمتػع ببيئػة جميمػة كصػحية، كممػا أقبػؿ التعميـ كاالستمرار فيو، 

بػػػذؿ كػػػؿ جيػػػد مسػػػتطاع لتػػػكفير بيئػػػة عمػػػى التعمػػػيـ كزاد حػػػبيـ لمدرسػػػتيـ، فمػػػف الضػػػركرم  الطمبػػػة
، حريػػرمراقيػػة، حتػى يتػػكفر لمطمبػة الجػػك المناسػب كالمػػريح لمػتعمـ داخػػؿ مدارسػيـ )دكاس، تعميميػة 

 (.354ـ، ص2550أبك الرب، 

دارتػػػػو ا  عمػػػػى المبنػػػػى المدرسػػػػي ك  اإلشػػػػراؼالمدرسػػػػية دارة يمػػػػة لػػػػئلملػػػػذلؾ مػػػػف الميػػػػاديف ال 
ذ يعتبر المبنى المدرسي البيئة التي إكصيانتو، كتكفير جميع التجييزات البلزمة لمعممية التعميمية، 

تحتضػػػف العمميػػػة التربكيػػػة كالتػػػي ضػػػمنيا يػػػتـ تنفيػػػذ جميػػػع األنشػػػطة التػػػي تحقػػػؽ أىػػػداؼ العمميػػػة 
 (. 571ـ، ص2531التربكية، كألىمية المبنى المدرسي، كضعت شركط كخصائص لو )البنا، 

خصػػائص المبنػػى المدرسػػي الجيػػد فػػي جػػانبيف، معتبػػران ( ، بـ2535)العجمػػي،  قػػد حػػددك  
صػػبلح كتطػػكير لمنظػػاـ التعميمػػي كالتربػػكم فػػي أم بمػػد، البػػد كأف يأخػػذ فػػي اعتبػػاره أىميػػة إف أم أ

 المدرسية عمى العممية التعميمية: اء المدرسي كالمرافؽكأثر البن

ضػركرة أف تكػكف المدرسػة بعيػدة عػف أخطػار  المناسـب:األول: الموقع الجغرافي الجانب 
ف تكػكف فػي مكقػع تتػكافر فيػو المنػاظر الطبيعيػة أالمركر كالضكضاء كالنشاط الصناعي، كيحسػف 

 الجميمة.

: ضػػركرة أف يمتػػاز المبنػػى المدرسػػي الجانــب الثــاني: التصــميم المالئــم لمبنــاء المدرســي
فيو شركط فيزيائية، كالتيكية كاإلضاءة كدرجػة الحػرارة بالحد األعمى مف الكظيفية فبلبد أف تتكافر 
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-211صص  ب، ـ،2535كالرطكبػػػػة المناسػػػػبة لراحػػػػة الطمبػػػػة كالعػػػػامميف بالمدرسػػػػة. )العجمػػػػي، 
214.) 

 ـ( مػػػػع دراسػػػػة2550كغبػػػػارم، أبػػػػك شػػػػعيرةاتفقػػػػا ) كلمتأكيػػػد عمػػػػى أىميػػػػة المبنػػػػي المدرسػػػػي 
Bernstein & Baker)،2532،)ف تصػػميـ البنػػاء المدرسػػي كفقػػان السػػتعماالتو كمػػا يشػػتمؿ أ ـ

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

نما بحاجة لجميػع الجيػكد الضػامنة لتحقيػؽ األىػداؼ ا  ؛ ك ان كعممية، فيي ليست عمبلن ىندسيان محض
 (.21ـ، ص2550ت )أبك شعيرة كغبارم، كالتكقعا

كاحػػدة مػػف أىػػـ مسػػؤكليات كرفػػع مسػػتكاىا، كميػػا، يعتبػػر تطػػكير عناصػػر البيئػػة التعميميػػة  
عػػػداد األنشػػػطة إممػػػكارد البشػػرية كالماديػػػة، كمػػػف خػػػبلؿ مػػدير المدرسػػػة، كذلػػػؾ باالسػػػتثمار األمثػػػؿ ل

(، كىػذا مػا يتفػؽ مػع 258ـ، ص2534المدرسة )الجريػكم،  كالبرامج كالمشاريع التي تحقؽ أىداؼ
بضػػركرة صػػيانة المبنػػى  ـ(2538الشػػنيفي، دراسػػة ) مػػا جػػاء فػػي ـ( كمػػع2532مػػا ذكػػره )عطػػكم، 

 كاستثماره بالشكؿ األمثؿ لما لو مف تأثير عمى سمكؾ الطمبة كتحصيميـ الدراسي.

عمى صيانة المبنى المدرسي كمرافقػو كتجييزاتػو كأثاثػو  اإلشراؼسة كمف مياـ مدير المدر  
بػػرازه بسػػاحاتو كمرافقػػو كحديقتػػو المدرسػػية، إضػػافة لممكتبػػة إبشػػكؿ مسػػتمر، كالعمػػؿ باسػػتمرار عمػػى 

  .كالمختبرات كالغرؼ التدريسية، بحيث تككف أكثر فائدة كراحة كمتعة لمطمبة كالعامميف

التجييػػػزات المدرسػػػية البلزمػػػة لمػػػتعمـ تػػػكفر فػػػرص الممارسػػػة الحقيقيػػػة لممػػػتعمـ، ممػػػا  اذ أف
يجعؿ ليا الدكر الخػبلؽ فػي تحقيػؽ مػردكد تربػكم فاعػؿ كمػؤثر، لػذلؾ ينبغػي عمػى مػدير المدرسػة 

 (.324ـ، ص 2532المعمميف المختصيف )العمايرة، بمساعدة عمييا  اإلشراؼمتابعة 

مدير المدرسة مجمكعة مف اإلجػراءات لمعنايػة بالبيئػة المدرسػية ل اإلجرائيكقد حدد الدليؿ 
 كحماية الطمبة، كمف ىذه اإلجراءات ما يمي: 

 ضركرة تفقد ساحات كمرافؽ المدرسة يكميان صباحان كمساءن. .3
 المحافظة عمى نظافتيا بشكؿ دكرم كدائـ. .2
 التأكد مف عدـ كجكد سبللـ تصؿ بيف الساحة كسطح المدرسة. .1
 المقصؼ كالمختبرات العممية كمكتبة المدرسة بطفايات حريؽ.تزكيد  .5
الغاز كمرابطيا في مختبر  حاكياتالتأكد مف سبلمة المقابس كاألسبلؾ الكيربائية ك  .4

.   (26-25صص ـ، 2531لمدير المدرسة، اإلجرائيالدليؿ ) العمـك
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ـ( لمجاؿ البيئة 2536)كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في دليؿ االعتماد المدرسي 
 المدرسية كالمرافؽ التعميمية المعايير التالية:

 نظافة البيئة المدرسية. .3
 جكدة البيئة الصفية. .2
 فاعمية المرافؽ التعميمية كمصادر التعمـ. .1
 شركط األمف كالسبلمة. رتكفي .5

القكؿ أف البيئة المدرسية الجميمة كالممبية الحتياجات الطمبة، تعتبر  إلى ويخمص الباحث
يمة كالمؤثرة في سمككيـ؛ فكمما كانت البيئة المدرسية جاذبة كمرتبة كنظيفة كآمنة، ممف األمكر ال

زاد مف دافعيتيـ نحك قباؿ الطمبة عمى المدرسة كزاد ارتباطيـ بيا، ك إكمما ساعد ذلؾ عمى 
ان ليـ، متنفس، فمف الضركرم جعميا تمثؿ ة يقضكف ساعات في المدرسة يكميان الدراسة، فالطمب

خاصة في المدارس الفمسطينية؛ لما يعانيو الطمبة في المجتمع الفمسطيني عامة، كفي محافظات 
، كاالعتداءات مف غزة خاصة مف ضغكط نفسية كبيرة؛ بسبب الحركب المتكررة التي تعرضت ليا

، كما ترتب عمييا مف نتائج سيئة عمى الطمبة سكاء عمى مسيرات العكدةيمي اإلسرائقبؿ االحتبلؿ 
أف تدرج عمى  عاقات الجسدية، كىذا يفرض عمى كزارة التربية كالتعميـاإلأك مف الناحية النفسية 

 أمريف غاية في األىمية: سمـ أكلكياتيا

ة كالمتعة كتفريغ الطاقات يستشعر فيو الطمبة بالراحة النفسي ان جعؿ المدرسة مكانأف ت أواًل:
 يـ.انفعاالتاستيعاب ك 

تػكفير الخػدمات كالمرافػؽ البلزمػة فػػي البيئػة المدرسػية لمطمبػة مػف ذكم االحتياجػػات  ثانيـًا:
 ؿ.الخاصة في المدارس، كدكرات المياه، كممرات الدخكؿ كالخركج، كأماكف مناسبة في الفص

 :الرئيس الرابع: المجتمع المحميالمجال 

تعتبر المدرسة إحدل أىـ مؤسسات المجتمع، لػذلؾ فيػي تػرتبط بػالمجتمع المحمػي بعبلقػة   
خر، فينبغي عمى المدرسة إقامة عبلقػات قكيػة كمتينػة تقػـك منيما باآل ذ يؤثر كيتأثر كؿي إتكاممية، 

رسة كالعممية التربكيػة بشػكؿو عمى الشراكة كالتفاىـ بيف الطرفيف، في الجكانب التي تخدـ طمبة المد
 حددت كزارة التربية كالتعميـ تحت ىذا المجاؿ المجاليف الفرعييف التالييف:كقد عاـ، 

 أولياء األمور: المجال الفرعي األول:

مػػكر كليػػاء األأالتكاصػػؿ كالتعػػاكف بينيػػا كبػػيف تعزيػػز  عمػػىالمدرسػػية الناجحػػة دارة اإلتعمػػؿ  
فػػي المتابعػػة يـ دعػػـ حقيقػػي مػػن إلػػى ةالعمميػػة التعميميػػة، فيػػي بحاجػػنجػػاح إباعتبػػارىـ شػػريؾ فػػي 
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نظػػران ألىميػػة التعػػاكف كالتكاصػػؿ بػػيف أكليػػاء األمػػكر كالمدرسػػة ، (18، ص ـ2535)البنػػا،  كالرقابػػة
لما يحققو مف آثار إيجابية عمى الطمبػة، البػد مػف البحػث عػف األسػاليب المناسػبة التػي تجعػؿ مػف 

المتابعػػػة كالتعػػػاكف مػػػع المدرسػػػة، كمػػػف ىػػػذه الكسػػػائؿ كاألسػػػاليب لتفعيػػػؿ كلػػػي األمػػػر يػػػدرؾ أىميػػػة 
 :التكاصؿ بيف المدرسة كأكلياء األمكر ما يمي

 إخطار أكلياء األمكر بمستكل أبنائيـ أكالن بأكؿ كالتعاكف معيـ لحؿ مشكبلتيـ. .3
 التكاصػػؿ المسػػتمر مػػع أكليػػاء األمػػكر كدعػػكتيـ لممشػػاركة فػػي الخطػػط المدرسػػية كاألنشػػطة .2

 المختمفة كاالحتفاالت.
 مكرىـ.أتكريـ الطمبة المتفكقيف كالفائزيف باألنشطة المختمفة بحضكر أكلياء  .1
 االىتماـ بعبلج المتأخريف دراسيان بمشاركة أكلياء أمكرىـ. .5
 تكريـ أكلياء األمكر المتكاصميف كالبارزيف في المدارس في المناسبات المختمفة. .4
 في تكثيؽ الصمة بيف البيت كالمدرسة.تفعيؿ دكر مجمس أكلياء األمكر  .6
شػػراؾ ا  تبنػػي المدرسػػة أسػػمكب اليػػـك المفتػػكح كأسػػبكع تنميػػة العبلقػػة بػػيف البيػػت كالمدرسػػة ك  .8

 أكلياء األمكر.
 تكثيؼ الندكات كالمقاءات مع أكلياء األمكر لتكضيح أىمية العبلقة بيف المدرسة كالبيت. .7
 (. 15صـ، 2533باستمرار)الزعبي،  شبكة االنترنت كتحديثو تفعيؿ مكقع المدرسة عمى .0

بينما التكاصؿ بيف المدرسة كالبيت،  عمى أىمية كضركرة ىذاـ( 2531يؤكد )السامرائي، ك 
أف يككف تبادلي كمستمر، كي يتبادؿ الطرفاف  يجبـ( أف ىذا التكاصؿ 2531تضيؼ )البنا، 

 (570ـ، ص2531ا، البن)ىذا التكاصؿ مف خبلؿ: المعمكمات الخاصة بالطمبة، كيمكف أف يتـ

 راؾ اآلباء في أنشطة المدرسة.تاش .3

 ف أعماؿ أبنائيـ.عرساؿ مذكرات مختصرة لآلباء إ .2

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

ـ، 2531)البنا،  اآلباء بالصكت كالصكرة كعرضيا عمىتسجيؿ أنشطة المدرسة  .5
 .(570ص

لمػػػػدير المدرسػػػػة  اإلجرائػػػػيمػػػػف خػػػػبلؿ الػػػػدليؿ الفمسػػػػطينية كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ كقػػػػدمت  
 ما يمي:فيالمدرسية في ىذا المجاؿ دارة بعض الكاجبات المناطة باإلـ(، 2531)

 .المدرسيةفي النشاطات  المدرسةفي  األمكرتفعيؿ دكر أكلياء  .3

 .الكزارةكفقان لمتعميمات الصادرة عف  األمكرتشكيؿ مجمس أكلياء  .2
  .بتقارير دكرية عف مستكل أبنائيـ الدراسي كالسمككي األمكرتزكيد أكلياء  .1
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بأىميػػػة زيػػػارتيـ لممدرسػػػة لمكقػػػكؼ عمػػػى مسػػػتكل أبنػػػائيـ الدراسػػػي  األمػػػكرإشػػػعار أكليػػػاء  .5
 كالسمككي كتكريـ أكلياء األمكر المتعاكنيف مع المدرسة.

ى مػػا يسػتجد مػػف أكضػاع أبنػػائيـ عمػ الطبلعيػػـ األمػكرتنظػيـ لقػاءات مبرمجػػة مػع أكليػػاء  .4
 .التعميمية كالسمككية

تػػػكزع عمػػػى أكليػػػاء  ،كالتربكيػػػة كاالجتماعيػػػةالتعميميػػػة  الجكانػػػبإعػػػداد نشػػػرات تكعيػػػة فػػػي  .6
 األمكر

)الػدليؿ  قضػايا تيػـ العمميػة التعميميػة لمناقشػة األمػكرعقد لقاءات ككرش عمػؿ مػع أكليػاء  .8
 .(57ـ، ص2531 ،اإلجرائي

أىميػة كبيػرة لتنسػيؽ الجيػكد بػيف المدرسػة كأكليػاء أمػكر طمبتيػا، فكممػا كػاف  ويرى الباحث
ىنػػػاؾ تكاصػػػؿ أكبػػػر، كممػػػا كػػػاف مػػػردكد ذلػػػؾ عمػػػى الطالػػػب أفضػػػؿ، فػػػي جكانػػػب متعػػػددة، أىميػػػا: 

ة أف يػػتـ ذلػػؾ التكاصػػؿ بالتعػػاكف كالتنسػػيؽ الكامػػؿ مػػع االجكانػػب التحصػػيمية كالسػػمككية، مػػع مراعػػ
فمف خبلؿ ىذا التكاصؿ تتمكف المدرسة مف االطػبلع عمػى الجكانػب  سة،المرشد التربكم في المدر 

عمػػػى  تجيميػػا المدرسػػػة، كالتػػي قػػد يكػػكف ليػػا تػػأثير مباشػػرالتػػي المختمفػػة لحيػػاة الطالػػب الخاصػػة 
سػػمككو، كعنػػدىا تسػػتطيع المدرسػػة معرفػػة أسػػباب المشػػكمة التػػي يعػػاني منيػػا أك تحصػػيمو الدراسػػي 
عمػػى األقػػؿ تسػػتطيع تحديػػد الطريقػػة التػػي أك حػػؿ ىػػذه المشػػكمة،  تسػػاعد فػػيأف الطالػػب، فيمكنيػػا 

 يمكف ليا أف تتعامؿ معو.

  مؤسسات المجتمع المحمي: المجال الفرعي الثاني:

نجػاح المدرسػة فػي تحقيػؽ رسػالتيا يعتمػد أساسػان عمػى أف تؤكد العديد مف الدراسػات عمػى 
مدل ارتباطيا العضكم بالمجتمع الذم تعيش فيو، كمف ىنا يصبح مف كاجباتيػا األكلػى: أف تقػـك 
بأنشػػطة فعالػػة لبنػػاء عبلقػػات كطيػػدة مػػع المجتمػػع المحمػػي، كيشػػترط فػػي ىػػذه األنشػػطة أف تراعػػي 

مكاناتو كتكقعاتو المختمفة   (.251صب، ـ، 2535)العجمي، خصائص المجتمع كا 

ف تحقيؽ التربية المتكاممة، يتطمب مزيدان مػف التعػاكف كالتنسػيؽ بػيف المدرسػة كمؤسسػات إ
المجتمػػػع المختمفػػػة، بمػػػا فييػػػا األسػػػرة باعتبارىػػػا المحضػػػف األكؿ لمطفػػػؿ، ككػػػذلؾ المسػػػجد بقيمتػػػو 

مك انات، كالمؤسسات الثقافية الركحية كاالجتماعية، كالمؤسسات االقتصادية بما تممكو مف مكارد كا 
كاإلعبلميػػة، كالمؤسسػػات المجتمعيػػة األخػػرل، ممػػا يسػػيـ فػػي تطػػكير العمميػػة التربكيػػة كفػػتح آفػػاؽ 

ـ، 2531كاسػعة أمػاـ العػامميف فػي الحقػؿ التربػػكم لبلسػتفادة مػف مصػادر المجتمػع المحمػي )البنػػا، 
 (.501ص
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ف أحػػد أىػػـ األدكار التكامميػػة التػػي سػػعت المدرسػػة لتحقيقيػػا مػػع المجتمػػع المحمػػي إكحيػػث 
أمػاـ أفػراد ىػذا أبكابيػا فػتح  حداث االنسجاـ كالتكافػؽ بينيمػا مػف خػبلؿ مػا تقدمػو المدرسػة مػفإىك 

 البػرامج كالنشػاطاتتقػديـ  أيضػان كيتكجػب عمييػا ، كمػا تيـليػا فػي النيايػة خػدميتسنى كي  المجتمع
فػػي ىـ ا، كالتػػي تسػػىميػػةأأك المجتمعيػػة سػػكاء كانػػت حككميػػة بالتعػػاكف مػػع المؤسسػػات  ،لممجتمػػع

 تطػػكير المشػػاركة فػػيقػػادريف عمػػى  ككنػػكا، حتػػى يكتنميػػة ميػػاراتيـ، المجتمػػع تحقيػػؽ أىػػداؼ أفػػراد
  (.75، صKurian ،3076) مجتمعيـ كرقي

جتمػػع المحمػػي المفػػي تعزيػز العبلقػػة بػػيف المدرسػة ك  المدرسػػة الػدكر الػػرئيسإدارة يقػع عمػػى 
إدارة بعػػػػض الميػػػػاـ التػػػػي يجػػػػب أف تقػػػػـك بيػػػػا ـ( عمػػػػى 2557؛ عطػػػػكم،ـ2553كاتفػػػػؽ )عابػػػػديف،

 المدرسة في ىذا المجاؿ، كمف ىذه الخطكات:

مكانية اإلفادة منيا في خدمة المدرسة. .3  التعرؼ عمى إمكانات البيئة المحمية كاىتماماتيا كا 
تشػػػجيع المجتمػػػع المحمػػػي لتكثيػػػؽ صػػػمتو بالمدرسػػػة كزيػػػادة مشػػػاركتو الماديػػػة العمػػػؿ عمػػػى  .2

مكاناتيا.  كالمعنكية في تطكيرىا كتحسيف ظركفيا كا 
تنظػػيـ بػػرامج لخدمػػة البيئػػة كتحديػػد مػػا يمكػػف أف تقدمػػو المدرسػػة لخدمػػة المجتمػػع المحمػػي،  .1

 كما يمكف أف يقدمو المجتمع المحمي لممدرسة.
 (.312ـ، ص2557)عطكم، تقييـ برامج المدرسة كفعالياتيا  إشراؾ المجتمع المحمي في .5

المدرسة لممجتمع المحمي عندما تكاجو المدرسة إدارة ال يفيـ مف ذلؾ بأف لجكء يجب أ
مشكبلت تستدعي مساىمتو في حميا، إنما المطمكب إقامة عبلقة دائمة قكاميا المصالح المشتركة 

 بما يمي:لمطرفيف، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد القياـ 

بيدؼ اإلطبللة عمى خصائصو كمشكبلتو، حتى يمكف  دراسة واقع المجتمع المحمي: .3
 لممدرسة االنطبلؽ مف الكاقع في التعامؿ مع أبنائو كتقديـ المساعدة مف المدرسة.

مف الخطأ الشائع أف تككف العبلقة بيف  تنظيم برامج خدمة المدرسة لممجتمع المحمي: .2
في دكر المتبرع،  المدرسة كالمجتمع المحمي قائمة عمى أساس أف المجتمع يككف دائمان 

فمممدرسة دكر تمعبو في تقديـ الخدمات العامة مثؿ: النظافة العامة، تنظيـ المركر، المشاركة 
 ، .....ةفي االحتفاالت الدينية كالكطنية، كتنظيؼ األراضي الزراعي

فميس بمقدكر المدرسة بمفردىا  تنظيم برامج استفادة المدرسة من إمكانات المجتمع المحمي: .1
ا استطاعت تحقيؽ ، فنجد أف بعض المدارس المنفتحة عمى مجتمعيالمنشكدة تحقيؽ أىدافيا

بعض  إنجازأىدافيا بالتنسيؽ مع مؤسسات كأفراد المجتمع المحمي، بتكظيؼ خبراتو في 
 (.325-322ص ص ـ،2532)العمايرة،  تالمشركعا
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بػػػدكر كبيػػػر فػػي تكطيػػػد العبلقػػػات مػػػع يقكمػػكف فػػػي المدرسػػػة  ميفالعػػام أف ويـــرى الباحـــث 
كتسػخير  مؤسسات المجتمػع المحمػي، كذلػؾ مػف خػبلؿ عبلقػاتيـ االجتماعيػة كالمينيػة كالتنظيميػة،

التػػػالي يتكقػػػع أف يكػػػكف ليػػػا المػػػردكد بك  ىػػػذه العبلقػػػات فػػػي مصػػػمحة المدرسػػػة كالعمميػػػة التعميميػػػة،
، خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ األكضػػػاع الصػػػعبة التػػػي تعيشػػػيا المدرسػػػةفػػػي اإليجػػابي عمػػػى العمميػػػة التربكيػػػة 

س محافظػػات غػػزة، كالتػػي تسػػتدعي تظػػػافر الجيػػكد خاصػػة مػػف مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػػي ار مػػد
طر الطبلبية المختمفة، ألالداعمة لمعممية التعميمية، مثؿ الجمعيات الخيرية، كمؤسسات اإلغاثة، كا

، بمػا يحقػؽ مصػمحة المدرسية بعبلقات إيجابيػة مػع الجميػعدارة كعميو فمف الضركرم أف تتمتع اإل
 .المدرسة كتحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية

 أداء المعممين الثاني: المحور 8.8
الػػكظيفي؛ يحتػػؿ مفيػػـك األداء مسػػاحة كبيػػرة فػػي النظريػػات اإلداريػػة الباحثػػة فػػي السػػمكؾ 

كذلؾ ألىميتو في إنجاح المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا، لذلؾ تركزت الكثير مف الدراسات في الشػأنيف 
ف جكدتو، ياإلدارم كالتربكم حكؿ ىذا المفيكـ، رغبةن في الكصكؿ لمسبؿ المؤدية لبلرتقاء بو كتحس

 يجابيان عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.إمما سينعكس 

، مػػف ىنػػا تػػػأتي ؤسسػػاتأكثػػر المشػػكبلت التػػػي تكاجػػو الم تدنيػػو مػػفأك إف ضػػعؼ األداء 
الحاجة إلعطاء ىذا المكضكع مزيدان مف االىتماـ، بما يساىـ في اتخاذ التدابير كعمؿ كؿ ما يمـز 

(، فمػػـ يعػػد مفيػػكـ جػػكدة األداء عنصػػران مػػف عناصػػر 1ـ، ص2531لرفػػع مسػػتكل األداء )شػػميؿ، 
 (.45ـ، ص2538التطكير اإلدارم )زىراف،  يمان في عمميةمأصبح عنصران ك الرفاىية بؿ 

كيعتبر األداء مف أىـ األنشطة التي تعكس كبلن مف األىداؼ كالكسػائؿ البلزمػة لتحقيقيػا، 
المرغػػكب، فيػػك مػػرتبط بالمخرجػػات  نجػػازبمػػكغ مسػػتكل اإلأك كىػػك يعبػػر عػػف مػػدل كفػػاءة المكظػػؼ 

 (.27ـ، ص2531التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا )العتيبي، 

الباحث في ىذا المحكر مفيكـ األداء بشػكؿ عػاـ، ثػـ أداء المعمػـ بشػكؿ خػاص، كيعرض 
 .داء إدارم، كأداء مينيأ إلىتـ تصنيفو كالذم 

 مفيوم األداء: 8.8.9

ف مفيكـ األداء يعتبر مػف أكثػر المفػاىيـ اختبلفػان بػيف البػاحثيف مػف إعمى الرغـ مف ذلؾ ف
حيث التعريؼ، فقػد تباينػت آراء العديػد مػنيـ فػي صػياغة تعريػؼ محػدد لػو، " فينػاؾ مػف يػرل أنػو 

عمؿ، كىذا ناتج عف تعدد الدراسات كاألبحاث في ىػذا المجػاؿ"  إنجازسمكؾ، كىناؾ مف يرل أنو 
 (.64ـ، ص2550)العجمة، 



53 

 

لؤلمانػػػة منػػػو بمػػػد اليمػػػزة،  م: أدل الشػػػيء: أكصػػػمو إليػػػو، كاالسػػػـ األداء، كىػػػك آدالمعنـــى المغـــوي
كالعامة ليجكا بالخطأ فقالكا: فبلف أٌدل األمانػة بتشػديد الػداؿ، ككجػو الكػبلـ أف يقػاؿ: فػبلف أحسػف 

ـ، 3075)ابػف منظػكر،  أداء، كأدل دينػو تأديػة: أم قضػاه، كيقػاؿ أدل فػبلف مػا عميػو أداء كتأديػة
 (.58ص

ــ داء: ( بأنػػو: سػػمككيات المكظػػؼ 20ـ، ص2550)العمػػرم،  فقػػد عرفػػو التعريــف االصــطالحي ل
كالكاجبػػات كالميػػاـ التػػي يقػػـك بيػػا، كالنتػػائج التػػي ينجزىػػا، كالتػػي تكػػكف نتيجتػػو تفاعػػؿ الخصػػائص 

 .الفردية مع المكقفية

قػـك المكظػؼ بتنفيػذ الميػاـ ( بأنو: السمكؾ الذم مف خبللػو ي10ـ، ص2536)مسمح،  بينما عرفو
 ليو لتحقيؽ اليدؼ المخطط لو.إالمككمة 

ـ( فػػي 2551( ك)درة، ـ2555،لحيمػػةـ( مػػع مػػا ذكػػره كػػبلن مػػف )ا2531كقػػد اتفػػؽ )الغنػػيـ، 
كاألداء، فاعتبر أف السمكؾ ىك ما يقػـك بػو الفػرد مػف أعمػاؿ  نجازالتمييز بيف كؿو مف السمكؾ كاإل
نػاتج بعػد أف يتكقػؼ الفػرد عػف أك فيك ما يبقػى مػف أثػر  نجازإلافي المؤسسة التي يعمؿ بيا، أما 

، أم أنػو يعبػر عػف األعمػاؿ كالنتػائج نجػازالعمؿ، في حيف أف األداء ىك التفاعؿ بيف السمكؾ كاإل
 .(13ـ، ص2531معان )الغنيـ، 

األثػر الصػافي لجيػكد الفػرد التػي تبػػدأ  :( األداء بأنػو15ـ، ص2550كقػد اعتبػر )بنػات،  
دراؾ الدكر  المياـ المطمكبة، كىػذا يعنػي أف األداء فػي مكقػؼ معػيف، يمكػف أف ينظػر أك بقدرات كا 

 ليو عمى أنو نتاج لمعبلقة المتداخمة بيف محددات األداء.إ

ـ، 2553األداء، ففػي حػػيف اعتبػػر )آؿ الشػػيخ،  فػي تحديػػد محػػددات كفكقػد اختمػػؼ البػػاحث
 ( أف األداء محصمة لمتفاعؿ بيف ثبلثة محددات رئيسة كىي:35ص

 الدافعية الفردية. .3
 بيئة العمؿ.أك مناخ  .2
 .نجازالقدرة عمى اإل .1

( )المحاسػػػػنة، 15ـ، ص2550( ك)بنػػػػات، 43ـ، ص2551اتفػػػػؽ كػػػػبلن مػػػػف )الحربػػػػي، كمػػػػا 
 محددات األداء ىي: فأ( عمى اعتبار 335ـ، ص2531

 الجيد المبذكؿ. .3
 القدرات كالخصائص الفردية. .2
 إدراؾ الدكر الميني )المياـ(. .1
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( ما سبؽ محددات داخمية لػؤلداء، مضػيفان ليػا 335ـ، ص2531عتبر )المحاسنة، ابينما 
 محددات خارجية، تمثمت فيما يمي:

ــات العمــل ، إضػػافة لمطػػرؽ : كىػػي عبػػارة عػػف الكاجبػػات كالميػػاـ المناطػػة بػػالمكظؼمتطمب
 كاألساليب التي يستخدميا.

: كتشػمؿ عػػادة كػؿ مػف منػاخ العمػػؿ، إضػافة لممػكارد المتػكفرة، كاألنظمػػة البيئـة التنظيميـة
اإلداريػػػة، الييكػػػؿ التنظيمػػػي، كنظػػػاـ الحػػػكافز، كالثػػػكاب كالعقػػػاب، فجميػػػع ىػػػذه العكامػػػؿ غايػػػة فػػػي 

 .تثبيط أداء المكظؼأك األىمية في تحفيز 

 ( أف األداء يتككف مف مككنيف اثنيف ىما:55ـ، ص2534)صالحة، كاعتبر 

يعكػػػس مػػػدل تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المكضػػػكعة مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػة،  ان : كتمثػػػؿ معيػػػار الفاعميـــة .3
 كتطابقيا مع نتائج العمؿ.

: كىػي صػفة لكيفيػة اسػتخداـ المؤسسػة لمػدخبلتيا مػف المػكارد مقارنػة بمخرجاتيػا، الكفاءة .2
 رد.باالستثمار األمثؿ لممكا

 :أداء المعمم 8.8.8

يعتبػػػر المعمػػػـ كسػػػيمة المؤسسػػػة التربكيػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػدافيا، فيػػػك المنفػػػذ الفعمػػػي لسياسػػػات  
ف نجػاح الخطػط التربكيػة كتحقيػؽ أىػدافيا التػي يضػعيا المسػؤكلكف، أالمجتمع التربكية، مما يعني 

كتعتمػد عمػى كفػاءة مكاقػؼ سػمككية، كخبػرات تعميميػة،  إلػىيتكقؼ عمى قدرة المعمػـ عمػى ترجمتيػا 
 ىذا المعمـ في تنفيذ األدكار المناطة بو، كقدرتو عمى أدائيا بشكؿ جيد.

لػػػذلؾ يكجػػػد ارتبػػػاط قػػػكم بػػػيف نكعيػػػة األداء فػػػي أم نظػػػاـ تعميمػػػي كنكعيػػػة أداء المعممػػػيف  
العػػػامميف فيػػػو، فػػػالمعمـ يمثػػػؿ محػػػكر االرتكػػػاز فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ التربكيػػػة التػػػي يتبناىػػػا النظػػػاـ 

 (.700ـ، ص2532مي )رمضاف، التعمي

جؿ الجكدة، كىذا يتطمػب مػف أىك تعميـ مف  –عصر المعرفة  -كالتعميـ في عصرنا ىذا  
 ،34)صالمعمػػـ القػػدرة عمػػى تطػػكير أدائػػو، بخضػػكعو لعمميػػات التطػػكير كالتحسػػيف فػػي أداء دكره 

2554،Powers .) 

ركيػػػػزة أساسػػػػية لتطػػػػكير العمميػػػػة التعميميػػػػة،  ؤـ( أف المعمػػػػـ الكفػػػػ2556كاعتبػػػػر )السػػػػعيد،  
فػػػالمعمـ عنصػػػر رئػػػيس فػػػي ىػػػذه العمميػػػة، كيمثػػػؿ أحػػػد العناصػػػر الثبلثػػػة فػػػي المكقػػػؼ التعميمػػػي: 

أنػػػػو ميمػػػػا بػػػػذلت مػػػػف جيػػػػكد عمميػػػػة كفنيػػػػة  المنيػػػػاج، كالمعمػػػػـ، كالطالػػػػب، كيتفػػػػؽ المربػػػػكف عمػػػػى
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الػػذم يقػػكـ بػػأداء ؤ لممعمػػـ الكفػػكمسػػتحدثات تكنكلكجيػػة فػػي المنيػػاج كغيػػره، تبقػػى الحاجػػة الماسػػة 
 (. 145ـ، ص2531المياـ المناطة بو عمى أكمؿ كجو )رصرص، 

كمػػف ىنػػا كانػػت قضػػية تحسػػيف مسػػتكل أداء المعمػػـ مػػف القضػػايا التػػي اىػػتـ بيػػا البػػاحثكف 
التربكيػػػكف، فػػػالمعمـ يمثػػػؿ محػػػكر كمحػػػرؾ كمكجػػػو لمعمميػػػة التعميميػػػة، كالتػػػي يتكقػػػؼ عمييػػػا إنجػػػاح 

يػػػة كتحقيػػػؽ أىػػػدافيا، لػػػذا نجػػػد أف غالبيػػػة المسػػػؤكليف التربػػػكييف يكلػػػكف مكضػػػكع أداء العمميػػػة التربك 
 (.28ـ، ص2538المعمميف كالعكامؿ المؤثرة فيو، أىمية قصكل )النمركطي، 

كفي ضكء األىمية الكبيرة لؤلداء، اجتيد الكثيػر مػف البػاحثيف التربػكييف فػي إيجػاد تعريػؼ 
 مناسب لمفيـك أداء المعمميف.

" ترجمػػة المفػػاىيـ كالتعميمػػات كالمبػػادئ ذات  م( بأنــو:8118رفــو )األغــا والــديب، فقــد ع 
سػمكؾ عممػي مكجػو يحقػؽ األىػداؼ المنشػكدة"  إلىالعبلقة بالمياـ التعميمية التي يناط بيا المعمـ، 

 (.377ـ، ص2534)شعيبات كشرباتي، 

ــة وحمــدان،  ــو )عفان ــا عرف ــو8113بينم داخػػؿ البيئػػة : إجػػراءات كتحركػػات المعمػػـ م( بأن
تكاصػمو معيػـ أك المدرسية، سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ تفاعمو مػع طمبتػو كمشػاركتو داخػؿ الفصػؿ، 

اسػػػػتخداـ أسػػػػاليب أك تػػػػكفير المنػػػػاخ الصػػػػفي المناسػػػػب، كتزكيػػػػد المتعممػػػػيف بالتغذيػػػػة الراجعػػػػة، أك 
البيئػة  ؿبلغيرىا مف المؤشرات التي يمكف مبلحظتيا خأك طرح أسئمة مناسبة، أك تدريسية فعالة، 

 (.34ـ، ص2554المدرسية )عفانة كحمداف، 

ىػػك عمميػػػة تفاعميػػػة تجمػػػع بػػػيف سػػػمكؾ المعمػػػـ م( أن أداء المعمـــم 8198وأكـــد الصـــوص )
ىػػػا بالشػػػكؿ الػػػذم إنجاز غيػػػر مباشػػػر قدرتػػػو عمػػػى أك كنتاجػػػات الػػػتعمـ كالتػػػي تيظيػػػر بشػػػكؿ مباشػػػر 

مخرجػػػات ىادفػػػة  إلػػػىيضػػػمف تغيػػػران ممحكظػػػان فػػػي سػػػير العمميػػػة التعميميػػػة التعمميػػػة لمكصػػػكؿ بيػػػا 
 (.67ـ، ص2532)الصكص، 

كيبلحظ الباحث أف التعريفات السابقة تدكر حكؿ جميػع أشػكاؿ العمػؿ الػذم يؤديػو المعمػـ 
تقانػػػو لػػػو، فػػػي ضػػػكء ا  كره ك سػػػعيان كراء تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرسػػػكمة، منطمقػػػان مػػػف فيمػػػو الخػػػاص لػػػد

المدرسية كتكجييات المشرفيف، كيعتبر الباحث أف أداء المعمـ ال دارة التعميمات التي تصمو مف اإل
يقتصر عمى أدائو داخؿ غرفة الفصؿ فقط، بؿ يتجاكز ذلؾ ليشمؿ جميع جكانػب العمػؿ التعميمػي 

ه ؤ التربيػػة كالتعمػيـ فيتعػػدل أدا كالتربػكم داخػػؿ المدرسػة كخارجيػػا، كالتػي تعكػػس مػدل انتمائػػو لمينػة
لو، كسمككو، احدكد المدرسة، فالمعمـ معمـ كمربي أينما حؿ فيك قدكة كمؤثر في جميع أفعالو، كأقك 

 كانفعاالتو. 
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مجمكعػة الميػاـ كالمسػؤكليات  وم( الذي حدده بأن8194ويتبنى الباحث تعريف )سالمة، 
طػػػيط كالتنظػػػيـ كاإلجػػػراءات التعميميػػػػة التعمميػػػػة التػػػي يؤدييػػػا المعممػػػكف كمػػػان ككيفػػػان، كتتضػػػمف: التخ

كالتقػػػكيـ كالنشػػاطات الصػػفية كالبلصػػفية، كاالنضػػباط الػػكظيفي؛ لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنيػػاج، كتحقيػػؽ 
(، لما يحممػو ىػذا التعريػؼ مػف رؤيػة متكاممػة 35ـ، ص2531النمك المتكامؿ لممتعمميف )سبلمة، 

 ة كالجكانب المينية في عناصر األداء. ألداء المعمـ كاشتمالو عمى الجكانب اإلداري

 ـ( عناصر أساسية ألداء المعمـ كىي:2534كقد حدد )شعيبات كشرباتي، 

 .التخطيط 
 .)ميارة التدريس )التنفيذ 
  الفصؿ. إدارة 
  ،(.370-377ـ، ص2534ميارة التقكيـ. )شعيبات كشرباتي 

عمػػى أداء المعمػػـ، لػػذلؾ كمػف ىنػػا يتضػػح أف تحسػػيف العمميػػة التعميميػػة يعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر 
الباحػػث أىميػػة لمبحػػػث فػػي أداء المعممػػػيف، كعبلقتػػو بمعػػػايير الجػػكدة كاالعتمػػػاد التػػي حػػػددتيا  لرأ

ذلػؾ رغبػة الباحػث فػي الكشػؼ عػف  إلػىكزارة التربية كالتعمػيـ العػالي الفمسػطينية لممػدارس، إضػافة 
عمػػػى األداءيػػػف: اإلدارم أسػػػاليب تحسػػػيف كتطػػػكير أداء المعممػػػيف، لػػػذلؾ فقػػػد ركػػػز فػػػي بحثػػػو ىػػػذا 

 كالميني.

 أواًل/ األداء اإلداري:

 .عناصر األداء اإلدارم األربعة كىي: التخطيط، التنظيـ، التكجيو، الرقابة إلىيتطرؽ الباحث 
 / التخطيط:9

 –يعتبر التخطيط أحد أىـ الركائز إلنجاح أم عمؿ مستقبمي، فالتخطيط السميـ لعمؿ مػا 
يعتبػػر أحػػد أىػػـ عكامػػؿ كأسػػباب نجػػاح ىػػذا العمػػؿ، كقػػد أكضػػح ديننػػا  –كميمػػا اسػػتغرؽ مػػف كقػػت 

}َأَفَمــن َيْمِشــي ُمِكبِّــا َعَمــى َوْجِيــِو َأْىــَدى : تعػػالىالحنيػؼ أىميػػة التخطػػيط لئلنسػػاف كذلػػؾ فػػي قكلػػو 
كفي ذلػؾ دعػكة لمسػير ضػمف تخطػيط معػيف  ،[88]الممك: َأمَّن َيْمِشي َسِويِّا َعَمى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيم{

 بعيدان عف التخبط كالعشكائية.

أك كيمػػػػارس التخطػػػػيط فػػػػي كافػػػػة منػػػػاحي الحيػػػػاة، كعمػػػػى جميػػػػع المسػػػػتكيات سػػػػكاء الفػػػػرد 
أك  االقتصػادية،أك  التربكيػة، سػكاء التخصصػات كافػة كعمػى الػدكؿ،أك  الػكزارات،أك  المؤسسػات
 االختبلؼ كينحصر كاحد، البحثي العممي بمعناه كالتخطيط السياسية،أك  العسكرية،أك  االجتماعية،

 (.37ـ، ص2550تحقيقيا )الحديدم،  المراد كنكعية األىداؼ حجـ، في
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كتعتبر العممية التعميمية مف أىـ العمميػات التػي يجػب التخطػيط إلنجاحيػا، سػكاء تخطػيط 
تخطػػػيط أك المدرسػػػة عمػػى مسػػػتكل المدرسػػة، إدارة تخطػػيط أك العميػػا عمػػػى مسػػتكل الػػػكزارة، دارة اإل

المعمػػـ عمػػى مسػػتكل الصػػؼ كالمقػػرر الدراسػػي، " فػػالتخطيط لمػػدرس يعتبػػر مػػف الكفايػػات التعميميػػة 
المرتبطػػػػة بػػػػأداء المعمػػػػـ قبػػػػؿ البػػػػدء بتنفيػػػػذ الػػػػدرس مػػػػف أجػػػػؿ ضػػػػماف تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ المطمكبػػػػة" 

 .(371ـ، ص2555)الفتبلكم، 

 مستويات التخطيط:
ثبلثة مستكيات، بحسب الفترة الزمنية الدراسية، كىي عمى النحػك  إلىتخطيط اليمكف تصنيؼ 

 التالي:

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

ىذه الخطة  ثـ يكزع األىداؼ كاألنشطة كاألساليب المناسبة ليا عمى مدار العاـ الدراسي، كتشتمؿ
 عمى عدة عناصر أساسية، كىي:

 : كالتي يحددىا المعمـ بتحميمو لممنياج.أىداف المادة الدراسية

 : كالتي تتنكع بحسب طبيعة المكضكع.الطرق واألساليب المناسبة

 : كتختمؼ حسب المكضكعات كاألىداؼ.وسائل وتقنيات التعميم

ناسػب مػع األىػداؼ، كتغطػي فتػرات زمنيػة : يجب التنكيع فػي كسػائؿ التقػكيـ، بحيػث تتلتقويما
 متفرقة.

: بتكزيػع مكضػكعات المقػرر ككحداتػو الدراسػية عمػى أشػير العػاـ وضع جدول زمني لمتـدريس
 .(41-42صص ـ، 2555الدراسي )الفتبلكم، 

 التخطيط الفصمي: .8

كحػػدات تعميميػػة خػػبلؿ فصػػؿ دراسػػي  نجػػازكىػػك تخطػػيط المعمػػـ عمػػى المػػدل المتكسػػط إل
شػػػير فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي، كىػػػك  فػػي كػػػؿالكحػػػدات عمػػػى األسػػػابيع  لتكزيػػػع محتػػػك محػػدد، كذلػػػؾ ب

 (.75ـ، ص2557يتضمف نفس عناصر التخطيط السنكم )أبك شممة، 

كيعتبػػر التخطػػيط السػػنكم أكثػػر عمكميػػة كشػػمكالن مػػف التخطػػيط الفصػػمي، عمػػى اعتبػػار أف 
التخطػػيط السػػنكم يشػػتمؿ عمػػى كػػؿ مػػا سػػيقكـ بػػو المعمػػـ خػػبلؿ عامػػو الدراسػػي مػػف أنشػػطة داخػػؿ 

إدارة خارجو، كتخطيطو لؤلنشطة المختمفة داخؿ المجاف المدرسية التي تشكميا أك الفصؿ الدراسي 
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مف خطة المعمـ السنكية، أمػا التخطػيط الفصػمي فيػك  ان ؿ عاـ دراسي، فتككف جزءالمدرسة مطمع ك
 جزء مف التخطيط السنكم، لكنو يتميز بالمادة الدراسية الفصمية.

 التخطيط اليومي: .4

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

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

 تصنيؼ بمـك لممستكيات.
 التمييد كالمتطمبات األساسية )المتطمبات السابقة(. .1
 كالكسائؿ كاألساليب. األنشطة .5
جراءات تنفيذ الدرس. .4  العرض كا 
 التقكيـ بنكعيو: التككيني، كالختامي. .6
 غبلؽ الدرس(.إغبلؽ المكقؼ التعميمي )إ .8
 .(85ـ، ص2553)أبك الييجا،  تقديـ تغذية راجعة. .7

الخطػة اليكميػة لممعمػـ تكزيعػان لخطػة الكاجبػات كاألنشػطة  تضػميفكيرل الباحث أىمية في 
البيتيػػة، بحيػػث يػػتـ إعطػػاء الطمبػػة جػػزءن مػػف ىػػذه الكاجبػػات بصػػكرة مسػػتمرة كدائمػػة فػػي كػػؿ درس، 

 ه مف الدرس في الخطة اليكمية لممعمـ.إنجاز إضافة لذلؾ ضركرة تكثيؽ ما تـ 

ك يعتبر السبلح الذم يتسػمح بػو ف لمتخطيط أىمية كبيرة لممعمـ، فيإكفي ضكء ما سبؽ، ف
المعمػػـ أثنػػاء عممػػو فػػي فصػػمو، فػػالتخطيط مػػرتبط بصػػكرة كبيػػرة بعمػػؿ المعمػػـ الميػػداني، فػػبل غنػػى 

 لممعمـ عنو ميما بمغ مف الخبرة في مجاؿ التدريس.

 / التنظيم:8
ذ بدكنػػو ال يمكػػف لممعمػػـ القيػػاـ إالصػػفية، دارة يعتبػػر التنظػػيـ أحػػد العناصػػر األساسػػية لػػئل

بعممػػو بالشػػكؿ األمثػػؿ، فيػػك الكسػػيمة التػػي تمكػػف المعمػػـ كالطمبػػة مػػف العمػػؿ معػػان بكفػػاءة )أبػػك نمػػرة، 
الصػػػفية، عمػػػى اعتبػػػار أف أحػػػد دارة (، كيمثػػػؿ التنظػػػيـ أحػػػد ميػػػاـ المعمػػػـ فػػػي اإل18ـ، ص2550

ة ميػػارات المعمػػـ التدريسػػية ىػػك تنظػػيـ البيئػػة الصػػفية كتييئػػة المنػػاخ اإليجػػابي كالمػػريح داخػػؿ غرفػػ
 .(ـ2538)الدجنى،  صؼال
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التنظػػيـ بأنػػو: تقسػػيـ أكجػػو النشػػاط الػػبلـز لتحقيػػؽ الخطػػط كاألىػػداؼ  koontzكقػػد عػػرؼ 
بيف الطمبة، كتركيز كؿ نشاط لمجمكعة مناسبة تػديره، بحيػث يضػمف المعمػـ تنسػيؽ الجيػكد بيػنيـ 

 (.350ـ، ص2551)بسيسك، 

تقانيػا إاسػية التػي يجػب عمػى المعمػـ تعد عمميػة تنظػيـ البيئػة الفيزيقيػة مػف الميمػات األسك 
(، كقد تركزت مسؤكلية المعمـ في تييئة الطمبة لمتعمـ مف خبلؿ تنظيـ 235ـ، ص2535)بقيعي، 

بيئة صفية داعمة لمتعمـ، تحقؽ التفاعؿ بيف المتعمـ مف ناحية، كمصػادر الػتعمـ مػف ناحيػة أخػرل 
فيػػػػـ طبيعػػػػة الطمبػػػػة كاحتياجػػػػاتيـ بحيػػػػث يمكػػػػف  إلػػػػى(، كىػػػػذا يحتػػػػاج 06ـ، ص2535)الفخػػػػرم، 

االستفادة مف جميع أجزاء غرفة الفصؿ، بما يسيؿ حركة المعمـ كالطمبة فيؤدكف نشاطاتيـ بطريقة 
(، كاسػػػتثمار ىػػػذه 36ـ، نشػػػرة 2551التربػػػكم،  اإلشػػػراؼالعامػػػة لمتػػػدريب ك دارة تعاكنيػػػة فاعمػػػة )اإل

تنظػيـ، يسػيؿ عمميػات الػتعمـ لػدل المتعممػيف، لػذلؾ عػداد كالالبيئة عمى النحك األمثؿ مف حيث اإل
ـ، 2535عمػػػػػى المعمػػػػػـ تػػػػػكفير قػػػػػدر مػػػػػف تنظػػػػػيـ األدكات كالمػػػػػكاد التعميميػػػػػة السػػػػػتعماليا )شػػػػػاكر، 

 (.33ص

 أسس تنظيم البيئة المادية لمفصل:

أك المقاعػد أك أف تككف أماكف المركر كالحركة ميسرة دكف إعاقة، كالطرؽ المؤديػة لمبػاب  .3
 السبكرة.

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

 أبػػػك)لييػػػا. إالكصػػػكؿ  كضػػػع األدكات كالكسػػػائؿ التػػػي تسػػػتخدـ باسػػػتمرار فػػػي أمػػػاكف سػػػيؿ .1
 .(77ص ـ،2550 شممة،

عػػػدة ميػػػارات مػػػف المعمػػػـ، منيػػػا: ميػػػارة تييئػػػة غرفػػػة  إلػػػىكيػػػرل الباحػػػث أف التنظػػػيـ يحتػػػاج 
الفصؿ، كتكزيع أماكف جمكس الطمبة بحسب معرفتو بطبيعػة طمبتػو كسػمككيـ كمسػتكياتيـ، كميػارة 

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

 / التوجيو: 4

ف عمميتػػي التخطػػيط كالتنظػػيـ لكحػػدىما ال يحققػػاف لممعمػػـ األىػػداؼ، كاألعمػػاؿ المطمكبػػة، إ
رشػاد مػف المعمػـ لطمبتػو، كرفػع الػركح المعنكيػة ا   إذا تبػع ذلػؾ عمميػة تكجيػو ك إالبالشػكؿ المرغػكب، 

رشاد المستمر ليـ، ليس فقط التباع التعميمات كالقكاعد التي تـ االتفػاؽ إلالدييـ، كذلؾ مف خبلؿ 
 ، مما يجعميـ أكثر تعاكنان معو في تعديؿ سمككيـ.أيضان عمييا، بؿ بتبنييا 
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عنػي تكجيػو نشػاط الطمبػة يم ذالصفية، كالدارة كقد اعتبر البعض التكجيو أحد مككنات اإل
(، فػػػالمعمـ مكجػػػو 658ـ، ص2534مي كقػػػاركت، نحػػػك تحقيػػػؽ األىػػػداؼ بأقػػػؿ كقػػػت كجيػػػد )قنػػػادي

أفضػؿ  إلػىو عمميان كنفسيان كاجتماعيان كسمككيان، حيث يقع عمى عاتقػو ميمػة تػكجيييـ بتكمرشد لطم
و فيمػا يتصػؿ بسػمككيـ، بتػمقػدـ لمنصػح كاإلرشػاد لطم أيضػان الطرؽ كاألساليب المؤدية لمػتعمـ، كىػك 

 (.41ـ، ص2550كالدليمي، كمطابقتو لما يتعممكنو مف قيـ كآداب )ربيع 

صػػػدار إكيعػػػرؼ التكجيػػػو بأنػػػو: القيػػػادة كاإلرشػػػاد كالتحريػػػؾ كالتحفيػػػز، عمػػػى نحػػػك يتضػػػمف 
األكامر كالتعميمات كالتكجييات مف قبؿ المعمـ، كينفذىا الطمبة عف رغبة كقناعة، كتركيز نشاطيـ 

 (.27ـ، ص2550نحك األىداؼ المحددة )الحديدم، 

ميػػارة المعمػػـ فػػي تعزيػػز قنػػكات االتصػػاؿ مػػع الطمبػػة، يقػػدـ  التكجيػػو عمميػػة ترتكػػز عمػػىك 
 لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة. الديمقراطية، مف جك رشاد كالتحفيز، فيخبللو اإل

كتمارس كظيفة التكجيو مف خبلؿ عدة عمميات: القيادة، كالتحفيػز، كاالتصػاؿ القػائـ عمػى 
(، فيػػتـ 62، ص2558)عربيػػات،  أسػػاس مػػف فيػػـ قػػدرات كميػػكؿ الطمبػػة كاسػػتيعاب الفػػركؽ بيػػنيـ

نحك تطبيؽ القكانيف كالتعميمات بما يعكد بالنفع عمييـ كزيادة فاعميتيـ، فالمعمـ يكجو  الطمبةتكجيو 
ـ، 2550أنشطة الطمبة كيتأكد مف تعمميـ كقياميـ بالميػاـ المطمكبػة بالشػكؿ الصػحيح )أبػك نمػرة، 

 (.17-18ص

في فصمو، كالمعمػـ القائػد ىػك الػذم يػؤثر فػي  ان كقائد ان كيرل الباحث أف المعمـ يعتبر مكجي
مػػػف خػػػبلؿ تحفيػػػزىـ لمعمػػؿ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػداؼ المطمكبػػػة، عبػػػر التعػػػاكف كالتكاصػػػؿ  بتػػوطم

 العنؼ.أك بينيما، دكف استخداـ الترىيب  المستمر

 كفايات المعمم في التوجيو:

، بتػػوعمػػـ فػػي تكجيػػو طم( مجمكعػػة مػػف كفايػػات الم334-335صص ـ، 2554) كقػػد حػػدد البػػدرم
 بما يمي:

 القدرة عمى استيعاب سمكؾ الطمبة كامتصاص انفعاالتيـ، كمف ثـ تعديؿ سمككيـ. .3
 يـ في المشاركات كاألنشطة الصفية.إقحام التعاكف الجماعي كالفردم مع الطمبة بطريقة .2
 تقديـ الخدمات كاإلرشاد كالنصح كاحتضاف األفكار كاآلراء الجيدة. .1
البيئػػة الخارجيػػة )البيػػت، المؤسسػػات الخارجيػػة( بيػػدؼ تحسػػيف سػػمكؾ نسػػج عبلقػػات مػػع  .5

 الطمبة.
 العمؿ عمى اكتشاؼ حاجات الطمبة كتقديـ العكف إلشباعيا. .4
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 ( في ىذا المجاؿ بعض المياـ لممعمـ، كىي:41صـ، 2558بينما أضاؼ )عبيدات، 

 تكفير المناخ الديمقراطي في الفصؿ. 3
 يـ كميكليـ كاستعداداتيـ.التعرؼ عمى قدرات الطمبة كمستكيات 2
 كالمحافظة عمييا. الطمبةاستثارة دافعية  1

ذلػػؾ ضػػركرة تعزيػػز المعمػػـ لمسػػمكؾ اإليجػػابي كمدحػػو أمػػاـ الطمبػػة، كاالبتعػػاد  إلػػىكيضػيؼ الباحػػث 
أىميػػة  إلػػىعػػف التػػكبيخ كالتعنيػػؼ، مػػع مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة فػػي السػػمكؾ بػػيف الطمبػػة، باإلضػػافة 

 كتكجيييا كاالرتقاء بيا.اكتشاؼ مكاىب الطمبة 

نسػػاني كفػػي جػػك مػػف الثقػػة إكيػرل الباحػػث أف عمميػػة التكجيػػو البػػد ليػػا أف تكػػكف فػػي قالػػب 
كحػػبيـ لػػو، حتػػى يتقبمػػكا تكجييػػو كنصػػحو ليػػـ، ممػػا  مبتػػوكالمػػكدة، فبلبػػد لممعمػػـ أكالن أف ينػػاؿ ثقػػة ط

 يحفزىـ نحك االلتزاـ بالتعميمات كالتكجييات بصكرة طكعية.

، باعتبػاره األكثػر تػأثيران بيػـ، كاألكثػر معرفػة الطمبػةكما أف لممعمـ الدكر األبرز في تكجيو 
بخصػػائص شخصػػياتيـ، كذلػػؾ لقربػػو مػػنيـ كاحتكاكػػو المباشػػر بيػػـ، كمبلحظتػػو المسػػتمرة لسػػمككيـ 

 كتصرفاتيـ، لذلؾ فيك األقدر عمى تعديؿ الجكانب السمبية مف السمكؾ.

 / الرقابة والتقييم:3

المرجػػك تحقيقيػػا، بينمػػا تركػػز عمميػػة التنظػػيـ عمػػى  تخطػػيط بتحديػػد األىػػداؼـ عمميػػة التيػػت
رشػاد إ، أما عمميػة التكجيػو فيػتـ خبلليػا ىذه األىداؼ حقيؽالبلزمة لتلكسائؿ ا تكفيرتكزيع المياـ ك 

نمػا يجػب تكفػيال لكحػدىا  ىػذه العمميػات الػثبلثكلكف  الطمبة نحك السبؿ الصحيحة لؤلىداؼ، ، كا 
فمف خبلؿ عممية ، كالتقييـ بمكغيا كىذه ىي كظيفة الرقابةتـ أف يتأكد أف األىداؼ قد  المعمـعمى 

تنفيػذىا تػـ التي تختص بالتحقؽ مف أف األىداؼ كالخطط كالسياسات كاإلجػراءات ك  الرقابة كالتقييـ
 . كما سبؽ تحديدىا

مجاؿ التربية عمى مضػمكف تعريػؼ أك دارة إلكقد اتفقت معظـ تعريفات الباحثيف سكاء في مجاؿ ا
 الرقابة كالتقييـ، كمف ىذه التعريفات:

أف مػػا ينفػػذ ىػػك مػػا تػػـ تخطيطػػو  مػػفالرقابػػة بصػػفة عامػػة عبػػارة عػػف نشػػاط يتعمػػؽ بالتأكػػد "
الفعمػػي كالمخطػػط كتصػػحيح ىػػذه االنحرافػػات )كبالتػػالي فيػػي  األداء كالتعػػرؼ عمػػى االنحرافػػات بػػيف

)مدكنػة  اكتشاؼ االنحرافات كتصحيحيا فػي الكقػت المناسػب(. إلىسعى كظيفة ضبط كتصحيح ت
 ـ(. 2533أحمد الكردم، 
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بينما عرفتػو كزارة التربيػة كالتعمػيـ اإلماراتيػة بأنػو: عمميػة يػتـ بكاسػطتيا معرفػة مػدل جػكدة 
مػػا تعممػػو الطمبػػة ممػػا درسػػكه، كىػػي مػػف العمميػػات المسػػتمرة، كتتضػػمف عمميػػة التصػػحيح كالتقيػػيـ 

 (.15ـ، ص2532، كزارة التربية كالتعميـ االماراتيةالدكرم ألعماؿ الطمبة )

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 

مػػدل تحقػػؽ جػػكدة تعمػػـ الطمبػػة، عمػػى نحػػك يتػػيح تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة عمػػى معرفػػة كاطػػبلع عمػػى 
 دو سكاء. حالمطمكبة لممعمـ، كلمطمبة عمى 

أف عممية الرقابة  إلىـ( 2552)المرسي كآخركف، ـ( إلى ما أكرده 2533)الدجني، كينكه 
التأكػػد مػػف  إلػػىنمػػا تيػػدؼ أساسػػان ا  االنحرافػػات، ك أك ال تسػػتيدؼ بالدرجػػة األكلػػى تعػػرؼ األخطػػاء، 

 (.85ـ، ص2533صحة التخطيط كالتنفيذ )الدجني، 

 :خطوات الرقابة

ال تختمػػؼ بػاختبلؼ الشػػيء الػػذم تراقبػو فيػػي نفسػػيا فػي كػػؿ الحػػاالت  الرقابػػة إف خطػكات
 الخطكات فيما يمي:كتتمثؿ ىذه 

الفعمية، بشػكؿ : كىي المقاييس المكضكعية كالمستخدمة لقياس النتائج تحديد المعايير الرقابية - أ
 مف األداء. يجعؿ مف الممكف استخداميا لقياس التحقيؽ الفعمي

 .كضػػػػػػعياالتػػػػػػي تػػػػػػـ الفعمػػػػػػي كمقارنتػػػػػو بالمعػػػػػػايير السػػػػػػابقة  األداء : أم قيػػػػػػاسقيــــــاس األداء - ب

 .: فػػي ىػػذه الخطػػكة تصػػحح االنحرافػػات كتطبػػؽ اإلجػػراءات التصػػحيحيةتصــحيا االنحرافــات - ت
 .(ـ2533)مدكنة أحمد الكردم، 

حػداث التعػديؿ إ عمرحمػة ميمػة مػ إلػىكمف خػبلؿ عمميتػي الرقابػة كالتقيػيـ يمكػف الكصػكؿ 
المناسػػب، مػػف خػػػبلؿ اتخػػاذ اإلجػػػراءات التصػػحيحية التػػي تمثػػػؿ الحمقػػة األخيػػػرة فػػي دكرة الرقابػػػة، 

 (.84ـ، ص2533حداث التعديبلت البلزمة )الدجني، ا  كالتي يتـ فييا تعديؿ االنحرافات، ك 

سػػبؽ، أف عمميػػة الرقابػػة كالتقيػػيـ ىػػي عمميػػة إداريػػة عبلجيػػة  امػػف خػػبلؿ مػػ كيػػرل الباحػػث
ط القكة لدل الطمبة لتعزيزىػا، كالكقػكؼ عمػى نقػاط ابالدرجة األكلى، كتيدؼ أساسان لمكقكؼ عمى نق

طمبػة مػف لمضعفيـ كمعالجتيا، لذلؾ يجب أف تكصؼ عممية الرقابة كالتقيػيـ بالمسػتمرة؛ لمتابعتيػا 
 مستكل العاـ الدراسي.أك النياية، سكاء عمى مستكل الحصة، البداية كحتى 
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 :الميني داءثانيًا/ األ

 عناصره الثبلثة كىي: ميارة التدريس، كالكسائؿ التعميمية، كالتقكيـ. إلىسيتـ التطرؽ 
 / ميارة التدريس:9
يمثػػػؿ التػػػدريس حجػػػر الزاكيػػػة فػػػي عمميتػػػي التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، فمػػػف خبللػػػو يػػػتـ نقػػػؿ المعرفػػػة  

ف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة كتحقيػػؽ إالطمبػػة، كعميػػو فػػ إلػػىكالميػػارات كالخبػػرات التعميميػػة المطمكبػػة 
  أىدافيا، يعتمد بشكؿ كبير عمى ميارة المعمـ في التدريس.

ة التػي يقػكـ بيػا المعمػـ لتعزيػز تعمػـ الطمبػة، بمػا فػي كيعرؼ التدريس بأنو:" جميع األنشط 
كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ذلػػػؾ نقػػػؿ المعمكمػػػات كتطػػػكير فيػػػـ الطمبػػػة كميػػػاراتيـ كمػػػكاقفيـ كسػػػمككيـ" )

 (.327ـ، ص2536، االماراتية

عػداد كالتخطػيط لػو مسػبقان، يػتـ خبللػو كيعرؼ الباحث التدريس بأنو: "نشاط ىػادؼ يػتـ اإل 
األىػػداؼ المخطػػط ليػػا فػػي بيئػػة كجػػك تعميمػػي  إلػػىالمعمػػـ كالطالػػب بيػػدؼ الكصػػكؿ  التفاعػػؿ بػػيف

 مناسب، خاضعان لعممية تقكيـ شاممة"

ذ ال يسػػتطيع مػػف ال يمتمػػؾ الميػػػارة، أف إ؛ ؤكتعتبػػر ميػػارة التػػدريس ضػػركرية لممعمػػـ الكفػػ
تنفيػػذ متطمباتػػو )أبػػك أك خػػريف الميػػارات، فمػػف ال يػػتقف الشػػيء ال يسػػتطيع تحقيػػؽ أىدافػػو، يعمػػـ اآل

 (.34صد.ت، شقير كحمس، 

كتعرؼ ميارة التدريس بأنيػا: "القػدرة عمػى اسػتخداـ األسػاليب التعميميػة فػي الصػؼ بشػكؿ 
 (.357ـ، ص2550خاصة" )ربيع كالدليمي، أك يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ عامة كانت 

اؿ فعرفتيػػػا ( أف ميػػػارة التػػػدريس عمميػػػة اتصػػػ38ـ، ص2551بينمػػػا اعتبػػػرت )الفػػػتبلكم، 
كسػػاب المتعممػػيف إاتصػػالية مػػا بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ، يحػػاكؿ فييػػا المعمػػـ أك بأنيػػا: "عمميػػة تفاعميػػة 

بأسػػاليب كطرائػػؽ مختمفػػة  المعػػارؼ كالميػػارات كاالتجاىػػات كالخبػػرات التعميميػػة المطمكبػػة، مسػػتعينان 
 تعينو عمى إيصاؿ الرسالة".

نػػو يمكػػف تحديػػد إتػػدريس عمميػػة اتصػػاؿ، فكفػػي ضػػكء التعريػػؼ السػػابؽ باعتبػػار عمميػػة ال
عناصػػر ىػػذا االتصػػاؿ بمػػا يمػػي:" المرسػػؿ )المعمػػـ(، المسػػتقبؿ )الطالػػب(، الرسػػالة: كىػػي المحتػػكل 

االثنػػػػيف معػػػػان " )شػػػػبر كآخػػػػركف، أك بصػػػػرية أك التعميمػػػػي، كسػػػػيمة االتصػػػػاؿ: كقػػػػد تكػػػػكف سػػػػمعية 
 (.38-36صص ـ، 2535
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ثبلثة مككنات في المعمـ كىي: المكىبة التي  إلىف ميارة التدريس تستند أكيعتبر الباحث  
تكلػػد معػػو كيتميػػػز بيػػا عػػػف الكثيػػريف، كعمػػػـ لػػو أصػػػكلو كيتعممػػو المعمػػػـ مػػف خػػػبلؿ كميػػات التربيػػػة 

 كمعاىد التأىيؿ، كفف يتـ صقمو كتنميتو مف خبلؿ الخبرات كالتجارب التي يعايشيا المعمـ.

 مبادئ وأسس التدريس الفعال:

باحثيف عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس حتى يككف التدريس فعاالن، كمنيا ما يؤكد العديد مف ال
 يمي:

 لماـ بالكفايات كالميارات البلزمة.عداد العممي كالميني الجيد لممعمـ، كاإلاإل 
 .التنكع في استخداـ الطرائؽ كاألساليب التدريسية 
 لماـ المعمـ بأسس االستخداـ الناجح لكسائؿ تقنيات التعمـ.إ 
  عادة تقييمو لطرائقو ك مك  ساليبو.أاكبة المعمـ لمتطكرات الحديثة في العمكـ التربكية كا 
 .استعداد المعمـ لمتنمية المينية مف خبلؿ االلتحاؽ بالدكرات التدريبية خبلؿ الخدمة 
  ثارة تساؤالتيـ كتشجيع التفكير لدييـ.ا  ثارة اىتماـ المتعمميف ك إقدرة المعمـ عمى 
  أك االيمػػػاف بػػػأف التػػػدريس لػػػيس لػػػو نمطيػػػة كاحػػػدة ثابتػػػة يمكػػػف اتباعيػػػا فػػػي كػػػؿ المباحػػػث

 (25ـ، ص2551المكضكعات. )الفتبلكم، 

  فقط بؿ مشاركان كباحثان عف المعمكمة. فعؿ دكر الطالب في التعمـ فبل يككف متمؽو يي 

  شراكة بيف المعمـ كالمتعمـ. إلىيحكؿ العممية التعميمية 

 ان مريح ان كاجتماعي ان نسانيإك التدريسي يجب أف يككف الج. 

  ،ـ، 2532أف يشجع المعمـ الطمبػة كيبػث فػييـ الثقػة بػالنفس كيشػعرىـ باالرتيػاح. )العفػكف
 (.11-20صص 

كيؤكػػػد عمػػػى ضػػػركرة تػػػكفير المنػػػاخ اإلنسػػػاني كمػػػا كيؤكػػػد الباحػػػث عمػػػى جميػػػع مػػػا كرد ذكػػػره، 
كالتػػزاميـ  ،رض مػػع انضػػباط الطمبػػة الصػػفييجػػابي فػػي البيئػػة الصػػفية التعميميػػة، بمػػا ال يتعػػاكاإل

بقكاعػػد النظػػاـ فػػي الفصػػػؿ، إضػػافة لػػذلؾ ضػػػركرة التقػػكيـ الػػذاتي المسػػػتمر لممعمػػـ لعمميػػة تدريسػػػو 
 فادة مف النتائج كاستخبلص العبر لتطكير األداء كالميارة التدريسية. كاإل

 الوسائل التعميمية:/ 8
كاألسػػاليب المسػػاعدة التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ تعتبػػر الكسػػائؿ التعميميػػة أحػػد أىػػـ الكسػػائؿ  

ال  ءان لتحقيؽ أىداؼ المنياج، فيي لـ تعد أدكات إضافية لمعممية التعميميػة، بػؿ يمكػف اعتبارىػا جػز 
 يتجزأ مف المنياج الدراسي، خاصة في ظؿ التطكر العممي كالتكنكلكجي المستمر.
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عػاـ يمكػف  كر مفيكميا بشػكؿو كقد انعكس ىذا التطكر عمى تعريؼ الكسائؿ التعميمية كتط 
خارجيا في أك تعريفيا بأنيا: األدكات كالمكاد كاألجيزة كالمكاقع التي يكظفيا المعمـ داخؿ المدرسة 

تحقيػػػؽ  إلػػػىمحسػػػكس، كتػػػؤدم  إلػػػىكتحكيػػػؿ المجػػػرد مػػػف المعمكمػػػات  ،إطػػػار لتفعيػػػؿ دكر المػػػتعمـ
 (.6ـ، ص2556األىداؼ التعميمية )عسقكؿ، 

( بأنيا: األدكات التػي يسػتخدميا المعمػـ كيتفاعػؿ معيػا 355ـ، ص2554 في حيف عرفيا )زقكت،
 المتعمـ كفؽ شركط تربكية داخؿ المدرسة كالتي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ تربكية معينة.

كالحػػػظ الباحػػػث مػػػف خػػػبلؿ اطبلعػػػو عمػػػى تعريفػػػات البػػػاحثيف، أف تركيػػػز معظػػػـ تعريفػػػات  
شػارتيا لممػػكاد إ إلػىمحػكر العمميػة التعميميػة، إضػافة الكسػائؿ التعميميػة كػاف عمػى المػتعمـ، بصػفتو 

 البيئػػػة فػػػي حػػػدثت قػػػد كبيػػػرة اسػػػتفادة كأف كاألجيػػػزة كاألدكات التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة،
 الحالي. عصرنا شيدىا التي كالبرمجية التكنكلكجية لمتطكرات نتيجة التعميمية،

حػدكث طفػرة ىائمػة فػي  إلػىحداث تزاكج بيف الفيػديك كالحاسػكب إفقد أدل ظيكر إمكانات  
نتاج برمجيات الكسائط المتعددة كعرضيا مف خػبلؿ الحاسػكب، كىػك األمػر الػذم  مجاؿ تصميـ كا 

يمكف في ضكئو القكؿ بأف ىناؾ ثكرة حقيقية في ىذا المجاؿ مثػؿ الثػكرة التػي حػدثت عنػد اختػراع 
 (.220ـ، ص2552ة الصناعية )الفار، الطباعة كالتي ساىمت في حدكث الثكر 

التقنيػػات الجديػػدة فػي مجػػاؿ التػػدريس كالتػػي تتػػيح لممػػتعمـ  لحػػدإكتعتبػر الكسػػائط المتعػػددة  
التفاعؿ مع مدخبلت العممية التعميمية باستخداـ الحاسكب، كتككف ىذه المعمكمات مرئية كمرتبطة 

ـ، 2557بالصكت، كيسػيؿ التعامػؿ معيػا، مػع إمكانيػة تكرارىػا كالتعامػؿ معيػا عػف بعػد )شػاىيف، 
  (.33ص

 بػالتطكر التكنكلػكجي، كبيػران  قػد تػأثرت تػأثران  التعميميػة الكسػائؿك  ف األسػاليبأ كيمكف القػكؿ
ىذا  تطكير في ساىـ مما التعميمية، الكسائؿ دكر كتعزيز تفعيؿ في الحديثة التكنكلكجيا فاستيثمرت

 .التعميمية األىداؼ تحقيؽ عمى قدرة أكثر الدكر، كجعميا

 معايير استخدام الوسائل التعميمية:

اسػػػتخداـ الكسػػػيمة التعميميػػػة، كػػػي تػػػؤدم الكظيفػػػة أك ىنػػػاؾ معػػػايير يجػػػب مراعاتيػػػا عنػػػد اختيػػػار 
 (355-316صص ـ، 2555: )الحيمة، المناطة بيا كتحقؽ أىدافيا، كمف ىذه المعايير ما يمي

 .بالمكضكع محتكاىا كصمة نقميا، المراد الرسالة عف تعبيرىا .3
 .الكسيمة استخداـ خبلؿ مف تحقيقيا المراد باألىداؼأك  باليدؼ، ارتباطيا .2
 كمياراتيـ كخبراتيـ، العقمية، قدراتيـ حيث مف كخصائصيـ، الطمبة، ألعمار مبلءمتيا .1
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 .البيئية كظركفيـ السابقة،
 .كحديثة كدقيقة صحيحة معمكمات تحمؿ .5
 كسيمة االستخداـ. ككاضحة، بسيطة، التعميمية الكسيمة تككف أف .4
 .اىتماميـ كتثير الطمبة انتباه تجذب .6
 .عمييا لمحصكؿ يصرؼ الذم كالماؿ الجيد، مع التعميمية الكسيمة قيمة تتناسب .8
 .المدرسي الكتاب في كرد ما إلى جديدان  شيئان  التعميمية الكسيمة تضيؼ أف .7
 .كجماليا التعميمية الكسيمة فنية .0

  (.كاألماف السبلمة) آمنة االستخداـ .35

كأثرىػػػا اإليجػػػابي عمػػػى  بػػػدكر كأىميػػػة الكسػػػائؿ التعميميػػة، يجابيػػان إ يمػػػاف كقناعػػػة المعمػػػـإيػػؤثر ك 
بيذا الدكر كأىميتو، فسنجده عازفان عف  ان ذا لـ يكف المعمـ مقتنعإالطمبة كالعممية التعميمية برمتيا، ف

نتاج الكسائؿ إالمعمميف عمى تشجيع المدرسة كالمشرؼ التربكم، بإدارة استخداميا، كىنا يبرز دكر 
ضػػػركرة التعػػػاكف بػػػيف المعممػػػيف كالمشػػػرفيف بتحكيػػػؿ  إلػػػىالتعميميػػػة كتفعيميػػػا فػػػي دركسػػػيـ، إضػػػافة 

    شرائح كسائط متعددة، تيسر عمى المعمميف استخداميا. إلىمكاضيع المنيج 

 أىمية استخدم الوسائل التعميمية:

 ية، كتبرز ىذه األىمية فيما يمي:يؤكد الباحثكف التربكيكف عمى أىمية استخداـ الكسائؿ التعميم

 كقت المعمـ كالمتعمـ. تختصرالجيد ك  كفرت .3
 تتغمب عمى العيكب المفظية. .2
 دراكو.إتساعد في نقؿ المعرفة، كتكضيح الجكانب المبيمة فييا، كتثبيت ما تـ  .1
 تثير انتباه كاىتماـ الطمبة، كتنمى لدييـ دقة المبلحظة. .5
 تثبت المعمكمات، كتزيد مف حفظ الطالب، كتضاعؼ استيعابو.  .4
 تسيؿ عممية التعمـ عمى المعمـ كالتعمـ عمى الطالب. .6
 تبرز الفركؽ الفردية بيف الطمبة في المجاالت المغكية، كبخاصة التعبير الشفكم. .8
 تتيح لمطمبة فرصان متعددة مف المتعة، كتحقيؽ الذات. .7
 عميمية حية ألطكؿ فترة ممكنة لدل الطمبة.تساعد عمى إبقاء الخبرات الت .0

 تسػػاعد الطمبػػة عمػػى التػػزكد بالمعمكمػػات العمميػػة، كبألفػػاظ العصػػر الحػػديث الدالػػة عمييػػا. .35
                                                          (37ـ، ص2534)الشيؾ، 

 تربط الحياة داخؿ المدرسة بالحياة خارجيا. .33

)عسػػػػقكؿ،  القػػػػيـ مثػػػػؿ: االحتػػػػراـ كالتعػػػػاكف كتحمػػػػؿ المسػػػػؤكليةتسػػػػاىـ فػػػػي تعزيػػػػز بعػػػػض  .32
 .(22ـ، ص2551
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كيرل الباحث أف استخداـ الكسائؿ التعميمية ال يقتصر عمى مرحمة تعميمية دكف أخرل بػؿ 
نيػػػا تخػػػدـ العمميػػػة التعميميػػػة فػػػي جميػػػع مراحميػػػا دكف اسػػػتثناء فيػػػي تقػػػكـ بػػػدكر فعػػػاؿ فػػػي تقػػػديـ إ

أذىانيـ، مف خبلؿ  شدبطريقة شيقة كمحببة لمطمبة، تجذب انتباىيـ كت الخبرات التعميمية، فتقدميا
 استثارتيا لحكاسيـ، مما يرسخ المعمكمات كاألفكار لدييـ.

 :/ التقويم4

تعتبر عممية التقكيـ مف أىـ العمميات الرئيسػة فػي العمميػة التربكيػة التعميميػة، فمػف خبللػو  
األساليب كالطرؽ المستخدمة، كمدل التحقػؽ مػف تحقيػؽ يستطيع المعمـ التعرؼ عمى مدل فعالية 

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 
ـ(: العممية التي يقكـ بيا المعمـ لمعرفة مدل النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ 2554)الككيؿ كالمفتي، 

األىػػػداؼ التػػػي يتضػػػمنيا المػػػنيج ككػػػذلؾ نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ، حتػػػى يمكػػػف الكصػػػكؿ لؤلىػػػداؼ 
( بأنػو: 334ـ، ص2557)العجمػي، (، بينمػا عرفػو 343ـ، ص2554المنشكدة )الككيؿ كالمفتػي، 

تحديد مدل التقدـ الذم أحرزه الطالب في الكصكؿ لؤلىػداؼ  إلىصية عبلجية ترمي عممية تشخي
 التعميمية، بغية مساعدتو عمى النمك، كبمكغ ىذه األىداؼ في ضكء نتائج عممية التقكيـ.

كيتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ تعريفػػػات عمميػػػة التقػػػكيـ أنيػػػا تمثػػػؿ ركنػػػان أساسػػػيان مػػػف أركػػػاف العمميػػػة 
لييػػا لمحكػػـ إمعمػػـ أف ييػػتـ بيػػا فػػي أدائػػو؛ فيػػي تعتبػػر كسػػيمتو التػػي يمجػػأ التعميميػػة، كالتػػي ينبغػػي لم

 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 
  يـ لضماف الحصكؿ عمى تقكيـ فعاؿ.تحديد أغراض احتياجات التقك 
 .استعماؿ أنكاع كأنماط متعددة مف أدكات التقكيـ 
 (210ـ، ص2553)ايزابيؿ، تحديد جدكؿ زمني لمتقكيـ. 
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 خصائص وسمات التقويم:

يجمػػػػػع الكثيػػػػػر مػػػػػف البػػػػػاحثيف عمػػػػػى ضػػػػػركرة أف يتصػػػػػؼ التقػػػػػكيـ النػػػػػاجح بمجمكعػػػػػة مػػػػػف 
الخصػػػائص كالسػػػمات التػػػي يجػػػب تكافرىػػػا فػػػي أم تقػػػكيـ نػػػاجح، كمػػػف ىػػػذه الخصػػػائص: )ممحػػػـ، 

 (:258-254صص ـ، 2557( ك)سبلمة، 55-10صص ـ، 2554
 معػيف، فػالتقكيـ فػي حػد أك : فعممية تقكيـ التعميـ كالتعمـ ال تنتيي عنػد مرحمػة االستمرارية

 نياية مرحمة محددة، ىك تقكيـ لبداية مرحمة جديدة.
 ـــة : فيػػػك يعتمػػػد عمػػػى مشػػػاركة جميػػػع األطػػػراؼ فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة: الطالػػػب، التعاوني

دارة كالمعمـ، ك   المدرسة، كالمشرؼ التربكم، كأكلياء األمكر.ا 
 :فيجػػػػػب أف تشػػػػػمؿ جميػػػػػع جكانػػػػػػب النمػػػػػك: المعرفػػػػػي، كالجسػػػػػمي، كالعقمػػػػػػي،  الشـــــمولية

 كاالجتماعي.
 إلػى( 342ـ، ص2531( ك)الككيؿ كالمفتي، 55-51صص ـ، 2536كأضاؼ )عفانة كنشكاف، 

 ما سبؽ، سمات أخرل كىي:

 كذلؾ لمعرفة مدل تحقؽ ىذه األىداؼ.ارتباط التقويم باألىداف : 
 ــــوع سػػػػائؿ التقػػػػكيـ، كاسػػػػتخداـ أكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف الكسػػػػائؿ : كيقصػػػػد بػػػػو تنػػػػكع أدكات كك التن

 التقكيمية.
 يجب أف يككف اقتصاديان في الكقت، كالجيد، كالماؿ.اقتصادي : 
 أف ييبنػػػى عمػػػى أسػػػس كأسػػػمكب عممػػػي تتػػػكفر فيػػػو المكضػػػكعية كالصػػػدؽ كالثبػػػات عممـــي :

 كالتمييز بيف مستكيات الطمبة.

 أنواع التقويم:

( التقػكيـ حسػب المرحمػة الزمنيػة كفقػان لمػا 2554ـ؛ ممحـ، 2536)عفانة كنشكاف،  افصنؼ الباحث
 يمي:

كييػػػدؼ لتحديػػػد األداء المبػػػدئي لمطمبػػػة فػػػي بدايػػػة الػػػدرس، كذلػػػؾ  التقـــويم القبمـــي )التشخيصـــي(:
 لمكشؼ عف مياراتيـ الضركرية لمدرس كالكقكؼ كالبناء عمييا.

أثنػاء الػدرس، كيسػتفاد مػف نتائجػو  كتتضمف مراقبة تقػدـ تعمػـ الطمبػة التقويم المرحمي )التكويني(:
ـ، 2535فػػي العػػبلج المبكػػر، حيػػث تقػػدـ التغذيػػة الراجعػػة الفكريػػة لمطمبػػة خػػبلؿ الػػدرس )ككافحػػة، 

 (.17ص
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لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل التقػػدـ الػػذم تحقػػؽ كفقػػان ألىػػداؼ الػػدرس بشػػكؿ  التقــويم الختــامي )النيــائي(:
 (.151ـ، ص2535عاـ، كينفذ عقب االنتياء مف الدرس )العاجز كالبنا، 

تحسػػػيف  إلػػػىكيػػػرل الباحػػػث أف االسػػػتخداـ األمثػػػؿ ألسػػػاليب التقػػػكيـ مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤدم 
المردكد التربكم كالعممي عمى العممية التعميمية خصكصان عمى كؿ مػف المعمػـ كزيػادة نمػكه المينػي 

 ككفاءة أدائو، كالطالب كزيادة تحصيمو الدراسي كتنمية مياراتو.

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

يسػػتعرض الباحػػث تجػػارب حيػػث لبلسػػتفادة مػػف تجػػاربيـ كخبػػراتيـ، فػػي كاقػػع مدارسػػنا الفمسػػطينية، 
 ، فيما يمي:كالعربية بعض الدكؿ األجنبية

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية:/ 9

س كالجامعات في الكاليات المتحدة األمريكية طكعان لمحصػكؿ عمػى االعتمػاد ار تسعى المد
المؤسسػػػي مػػػف الييئػػػات غيػػػر الحككميػػػة، حيػػػث يمػػػنح االعتمػػػاد عػػػف طريػػػؽ الجمعيػػػات اإلقميميػػػة 

يػػػػػث: الرسػػػػػالة، كاإلدارة، كالكطنيػػػػػة لممػػػػػدارس، كتيقػػػػػيوـ ىيئػػػػػة االعتمػػػػػاد المؤسسػػػػػة التعميميػػػػػة مػػػػػف ح
ـ، 2557المػػالي، كخػػدمات الطمبػػة، كالمػػكارد المؤسسػػية، كتعمػػيـ الطمبػػة )عبػػد المعطػػي،  كاالسػػتقرار

 (.71ص

كتعتبر عممية الدخكؿ في االعتماد التربكم عمميػة طكعيػة، كتػتـ عمميػة التقيػيـ مػف خػبلؿ 
الييئػػػات غيػػػر الحككميػػػة كغيػػػر الربحيػػػة، كالتػػػي يجػػػب أف تتػػػكفر فييػػػا شػػػركط تحػػػددىا السػػػمطات 

، ت العقػديف األخيػػريفالييئػاىػذه أعػػداد قػد تزايػد ك  ،الكاليػةأك التربكيػة سػكاء عمػى مسػتكل الفيدراليػػة 
ستة أقاليـ تختص بكؿ إقميـ مجمكعة مف الييئات كالتي يطمؽ عمييا  إلىفقد تـ تقسيـ الببلد  لذلؾ

)مجيػػػد كالزيػػػادات،  ((SACS(، كفػػػي الجنػػػكب NCACSالييئػػػات اإلقميميػػػة فمػػػثبل فػػػي الشػػػماؿ )
 (.206، صـ2557

ة كنتيجػػة لظيػػكر االعتمػػاد فػػي الكاليػػات المتحػػدة منػػذ البدايػػة فػػيمكف مبلحظػػة ثػػراء التجربػػ
مريكيػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، كلقػػػد تزايػػػدت حركػػػة المعػػػايير فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػع بدايػػػة عقػػػد األ

كؿ الدكؿ المتقدمة، فعيرؼ عقد التسعينات "بعقد المعايير" كتطػكير  إلىالتسعينات، كانتشرت منيا 
 (.346ـ، ص2533نظـ التقكيـ القائـ عمى المعايير )عاشكر، 
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 المتحدة:/ تجربة المممكة 8

التعمػيـ، حيػػث  إلػىالجػكدة الشػػاممة إدارة ـك مفيػ انتقػػؿمػع بدايػة تسػػعينات القػرف الماضػي،  
قامػت لجنػة نػكاب رؤسػاء الجامعػات كمػػديرك المػدارس بإنشػاء كحػدة الفحػص األكػاديمي )الخطيػػب 

يعػػرؼ ب )أكفسػػػتيد(  (، كتػػـ انشػػػاء مكتػػب خػػػاص بالمعػػايير التربكيػػػة87ـ، ص2556كالخطيػػب، 
((OFSTED (Office For Standards Education)  يتبػػع البرلمػػاف مباشػػرة، كىػػك جيػػاز

كيرأسو مسؤكؿ رفيع المستكل يسمى مفتش جبللة الممكة لممدارس كالجامعات، يقكـ بالتفتيش عمى 
 (.02-03صص ـ، 2557عينة مختارة مف المدارس )مجيد كالزيادات، 

كيجب أف تتـ عممية التفتيش عمى جميع المدارس مرة كاحدة عمى األقؿ في غضكف ست  
لييػا، كيػتـ بعػد الزيػارة كتابػة تقريػر يتضػمف إسنكات، كيتناسب عدد الزيارات التفتيشػية مػع الحاجػة 

 جميع جكانب العممية التعميمية، كمف أىميا:

 جكدة التعميـ الذم تقدمو المدرسة. .3
 كتكظيؼ المكارد المتاحة.دارة اإلمدل جكدة القيادة ك  .2
 عمميات التعميـ كالتعمـ. .1
 (224-225صص ـ، 2556، البيبلكمالمحتكل التعميمي.  ) إنجاز .5

، كتػـ التركيػز عمػى OFSTED)أكفسػتيد )كاستحدثت المممكة المتحدة تغييػرات فػي نظػاـ التفتػيش 
الممكػػة، كتقػػـك )األكفسػػػتيد( طػػرؽ التػػدريس بػػدالن مػػػف االعتمػػاد عمػػى التفتػػػيش القػػكمي مػػف مفتشػػػي 

)الػػػػدخيني،  بتقػػػديـ خبراتيػػػػا فػػػي التطػػػػكير كالتحسػػػػيف لممدرسػػػة كصػػػػكالن لمسػػػػتكيات لمعػػػايير الجػػػػكدة
  .ـ(2535

 / تجربة جميورية مصر العربية:4

ـ( تحت شعار " 2552بدأت جميكرية مصر العربية في تطكير التعميـ بالمدارس عاـ )
، التي أخذت االعتماد لمعمؿ ككضع األسس لبناء معاييرالجكدة لمجميع"، حيث شيكمت فرؽ 

بالحسباف ثقافة كخصكصية البمد مع االستنارة بالنماذج العالمية، كاستناد العمؿ لمظركؼ الخاصة 
 .ـ(2535، عزازمالتاريخية كاالجتماعية لممجتمع المصرم )

مجاالت رئيسة، المعايير القكمية لمتعميـ في خمسة أف  (340ـ، ص2533رل عاشكر )تك 
 كىي:
 المدرسة الفاعمة. .2 مجاؿ التعميـ كالتعمـ. .3
 المتميزة.دارة اإل .5 مجاؿ المشاركة االجتماعية. .1



40 

 

  المنيج كنكاتج التعميـ. .4

ت الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ، بقرار رئاسي ينص عمى ئـ( أنش2556كفي عاـ )
ـ( صدر القانكف الخاص بتحديد 2558)استقبلليتيا، كأف ترأسيا شخصية اعتبارية، كفي عاـ 

عمؿ الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، بكضع المعايير القكمية التي تكاكب المعايير 
 ـ(.2537القياسية العالمية )الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، 

 / تجربة اإلمارات العربية المتحدة:3
ـ( 2553ماراتيػة ىيئػة االعتمػاد األكػاديمي فػي عػاـ )كالتعمػيـ العػالي اإلأنشأت كزارة التربيػة 

(، كقػػػد حػػػددت كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ اإلماراتيػػػة مػػػدة دكرة التقيػػػيـ 06ـ، ص2557)عبػػػد المعطػػػي، 
لممػدارس فتػرة ثػبلث سػنكات، كبينمػا كػاف دخػكؿ المػدارس نظػاـ االعتمػاد المدرسػي لمحصػكؿ عمػى 

ـ(، فقػػػػد فرضػػػػت الػػػػكزارة الزاميػػػػة دخػػػػكؿ نظػػػػاـ 2533ختياريػػػػا حتػػػػى عػػػػاـ )االعتمػػػػاد مػػػػف الػػػػكزارة، ا
، السػػباعيـ( )2532مػػارات فػػي عػػاـ )االعتمػػاد عمػػى جميػػع المػػدارس الحككميػػة كالخاصػػة فػػي اإل

 ـ(.2533

كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ اإلماراتية معايير األداء المدرسي لمجكدة في العممية التعميميػة فػي 
 ىي:عدة مجاالت ك 

 ات الطمبة.إنجاز جكدة  .3
 جكدة التطكر الشخصي كاالجتماعي كميارات االبتكار لدل الطمبة. .2
 عميـ.جكدة عمميات الت .1
 جكدة المنياج التعميمي. .5
 جكدة حماية الطمبة كرعايتيـ كتقديـ اإلرشاد كالدعـ ليـ. .4
 .(37صـ، 2536، كزارة التربية كالتعميـ االماراتيةدارتيا. )ا  جكدة قيادة المدرسة ك  .6

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 

أك كير معػػايير االعتمػػاد كالجػػكدة التػػي تقػػدـ كازدىػػار التعمػػيـ فػػي المػػدارس سػػكاء فػػي المػػدخبلت تطػػ
 المخرجات.أك العمميات 

 :/ تجربة فمسطين3
يعتبػػػر تطبيػػػؽ معػػػايير الجػػػكدة كاالعتمػػػاد المدرسػػػي تجربػػػة جديػػػدة فػػػي فمسػػػطيف، فقػػػد تػػػـ البػػػدء 

% مف مدارس محافظات غزة التابعة لكزارة التربيػة كالتعمػيـ العػالي 36ـ عمى 2536بتطبيقيا عاـ 
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الفمسػػطينية، كألزمػػػت الػػػكزارة بػػػاقي المػػػدارس لمػػػدخكؿ فػػػي نظػػػاـ الجػػػكدة كاالعتمػػػاد المدرسػػػي خػػػبلؿ 
ـ، بينمػػا شػػػرعت الػػكزارة فػػي تطبيػػػؽ النظػػاـ عمػػى المػػػدارس الخاصػػة مػػػع 2537ـ، 2538ميف العػػا

 ـ.2530-2537مطمع العاـ الدراسي 

تشػػرؼ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية بصػػكرة مباشػػرة عمػػى متابعػػة تطبيػػؽ المػػدارس لمعػػايير 
التي حددت مجمكعة مف المدرسي، ك الجكدة كاالعتماد المدرسي مف خبلؿ كحدة الجكدة كاالعتماد 

المعػػػايير التػػػي تعتبػػػر أسػػػاس عمميػػػة االعتمػػػاد كيػػػتـ تػػػدريب اإلدارات المدرسػػػة كفػػػرؽ التطػػػكير فػػػي 
المدارس عمى تطبيؽ ىذه المعايير، ثـ يتاح لممدارس التقدـ بطمب لبلعتماد لكزارة التربية كالتعميـ، 

تكفية لمعػػايير االعتمػػاد تقػػـك الػػكزارة كالتػػي تقػػكـ بزيػػارة المدرسػػة كتقييميػػا، كبعػػد التأكػػد مػػف أنيػػا مسػػ
 (.، بـ2536بمنحيا االعتماد لمدة ثبلث سنكات )كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 

تخضػػػع المدرسػػػة بعػػػد منحيػػػا االعتمػػػاد لمراجعػػػات مػػػف فريػػػؽ كحػػػدة الجػػػكدة فػػػي كزارة التربيػػػة 
معػػايير االعتمػػاد فييػػا، كفػػي كالتعمػػيـ لمتأكػػد مػػف أف المدرسػػة التػػزاؿ تحػػافظ عمػػى مسػػتكاىا، كتػػكافر 

حػػػاؿ كجػػػكد خمػػػؿ تعطػػػى المدرسػػػة فرصػػػة لفتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة إلصػػػبلح الخمػػػؿ، أك تقػػػـك بتعميػػػؽ 
)نشػػرة كزارة  االعتمػػاد اذا كانػػت المدرسػػة غيػػر قػػادرة عمػػى االسػػتمرار فػػي تطبيػػؽ معػػايير االعتمػػاد

  (.6ـ، ص2536التربية كالتعميـ، 

                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 4
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

اسػػػتعرض الباحػػػث مجمكعػػػة مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة ذات العبلقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة،      
كالتي تمكف مف االطبلع عمييا، كاالستفادة منيا بعد تحميميا مف خبلؿ تكضػيح األىػداؼ، كمػنيج 

 جراءاتيا كنتائجيا.ا  ك  كمجتمعيا الدراسة، كأدكاتيا

  محورين: إلىوقد قام الباحث بتقسيم ىذه الدراسات 

كاالعتمػاد المدرسػي، كالمحػكر الثػاني الدراسػات التػي الدراسػات التػي تناكلػت الجػكدة  المحكر األكؿ
 األقدـ(. إلىكقد تـ عرضيا حسب التسمسؿ الزمني )مف األحدث تناكلت أداء المعمميف، 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت الجودة واالعتماد المدرسي: 4.9

عتماد والجودة في المدارس الخاصة المعايير ابعنوان: " م(8192دراسة عايش ) -9
 ىا ".تماد المدرسي، وسبل تعزيز لالعبمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا 

 الخاصة المدارس في االعتماد كالجكدة معايير تكافر درجة إلى ؼالتعر دف الدراسة: ى -
 تعزيزىا.في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي، كسبؿ  غزة بمحافظات

 المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -
( 32( فقرة مكزعة عمى )351استخدمت الباحثة استبانة مككنة مف ) أدوات الدراسة: -

 معياران، كسؤاؿ مفتكح.
( نائبان كنائبة 57( مديران كمديرة، ك)43تمثؿ المجتمع في )مجتمع الدراسة وعينتيا:  -

( نائبان 52( مديران كمديرة، ك)54مى عينة )مدير مدرسة خاصة، كطبقت االستبانة ع
 كنائبة.

  نتائج الدراسة: -

 ء ك ة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكالجكدعتماد االافر معايير ك درجة ت
 %(.72.48) عتماد المدرسي فعالة بنسبةلبلسيتا  كذجأنم

  حصائيان في درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس إال تكجد فركؽ دالة
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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  ة في المدارس الخاصة حصائيان في درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدإتكجد فركؽ دالة
بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدراءىا 
كنكابيـ تعزل لمتغير )سنكات الخدمة( في معايير )المكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، 

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

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

 العممية التعميمية.

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

متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المدارس  إلى : ىدفت التعرؼىدف الدراسة -
 األساسية العميا في قطاع غزة مف كجية نظر مديرييا كمعممييا.

 .التحميمي: استخدـ الباحث المنيج الكصفي منيج الدراسة -

 الستبانة صمميا الباحث.: عينة استطبلعية، إضافة أدوات الدراسة -

المديريف كالمعمميف العامميف جميع : تككف مجتمع الدراسة مف مجتمع الدراسة وعينتيا -
 ساسية العميا في شماؿ غزة.في المدارس األ

: ضركرة تحديد أىداؼ المدرسة لتككف بمثابة إطار عمؿ لتطبيؽ الجكدة نتائج الدراسة -
 ماف الجكدة.الشاممة، إضافة لتفعيؿ مبدأ المحاسبة لض

ىناؾ مستكل جيد مف تخطيط الجكدة الشاممة في المدارس األساسية بقطاع غزة بكزف  -
 %( مف كجية نظر أفراد العينة.72نسبي )

 Relationship between Selected"( بعنوان:  Ruinge،م8193دراسة روينج ) -4

Total Quality Management Practices Employed By Public Secondary 

Schools Principals and Students’ Performance in Kenya".  
الجودة الشاممة المختارة التي يتم توظيفيا بواسطة مديري إدارة العالقة بين ممارسات "

  ".المدارس الثانوية العامة وأداء الطالب في كينيا
المختارة  الجكدة الشاممةإدارة العبلقة بيف ممارسات ىدفت الدراسة تعرؼ  دف الدراسة:ى -

 التي يتـ تكظيفيا بكاسطة مديرم المدارس الثانكية العامة كأداء الطبلب في كينيا
 المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -
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 .االستبانة أدوات الدراسة: -
 يشكمكف جميع ( مديران مف مديرم228تككف مجتمع الدراسة مف ) مجتمع الدراسة وعينتيا: -

( معممان في ىذه 1816) إلىالمدارس الثانكية العامة بمقاطعة كيامبك، إضافة مديرم 
 ( معممان.151( مديران ك)351المدارس، كتمثمت عينة الدراسة في )

 نتائج الدراسة: -

 بصكرة عامة. المدرسة بشكؿ كبير عمى احتياجات الطمبةإدارة  مبيت  -

 بدرجة كبيرة. الطمبة يمبي المنياج احتياجات -

 مستكل أداء الطمبة في االمتحانات الكطنية. ضعؼ فيكجكد  -

 ( بعنوان:Ejionueme، 8193دراسة اجيونيوم ) -3
Application of Total Quality Management (TQM) in Secondary 

School Administration in Umuahia Education Zone. 

 ميمنطقة تعية في مو ة الثانمة في المرحمالشام ودةإدارة الجبيق تط وىمست" 
 )نيجيريا(".ومواىياأ

 ميـية في منطقة تعك ة الثانمة في المرحمالشام كدةإدارة الج ؽتطبي كلمستتعرؼ  :دف الدراسةى
 كمكاىيا.أ

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

( مف المدراء كالنكاب 3164تمثؿ مجتمع الدراسة في ) مجتمع الدراسة وعينتيا: -
( 242( نائب مدير، )41( مدير، )14( منيـ: )147كالمعمميف، كتمثمت العينة في )

 معمـ.
 نتائج الدراسة:  -

يتـ تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في المدارس الثانكية بمنطقة أكمكاىيا بدرجة  -
 .عالية إلى حدو ما

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

درجة تطبيؽ معايير الجكدة في مدارس منطقة الباحة مف كجية نظر  تعرؼىدف الدراسة: 
 .المعمميف

 اتبع الباحث المنيج الكصفي المسحي.منيج الدراسة: 



64 

 

 ( فقرة.45صمـ الباحث استبانة شممت سبعة محاكر، كتككنت مف ) أدوات الدراسة:

 ىـتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المعمميف في منطقة الباحة كعددمجتمع الدراسة وعينتيا: 
 ( معممان.145( معممان، في حيف تمثمت عينة الدراسة في )1446)

 نتائج الدراسة: 

 ة متكسطة، ككاف ترتيب المعايير عمى درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة كانت بدرج
النحك التالي: التعميـ كالتعمـ، التحسيف المستمر، التجييزات كالبيئة التعميمية، القيادة 

 التربكية، التخطيط االستراتيجي، التقكيـ، العبلقة مع المجتمع المحمي.
  نكات سيكجد فركؽ دالة إحصائيان لدرجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة بحسب متغير

أقؿ  دمة، باستثناء العبلقة مع المجتمع المحمي فكانت لصالح المعمميف ذك الخالخدمة
 مف خمس سنكات. 

م( بعنوان:" درجة ممارسة الجودة اإلدارية وعالقتيا بفاعمية األداء 8193دراسة قرموط ) -1
 الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ".

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

 الكظيفي لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف. 

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -

استخدـ الباحث استبانتيف، األكلى لقياس درجة ممارسة الجكدة اإلدارية،  راسة:أدوات الد -
 ( فقرة.57( فقرة، كالثانية لقياس درجة األداء الكظيفي، كتككنت مف )18كتككنت مف )

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمتيف األساسية  مجتمع الدراسة وعينتيا: -
كمعممة، كتـ  ان ( معمم33311فظات غزة كالبالغ عددىـ )العميا، كالمرحمة الثانكية بمحا

 كمعممة. ان ( معمم487اختيار عينة عشكائية عنقكدية عددىا )

 ما يمي: إلىتكصمت الدراسة نتائج الدراسة:  -

درجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر  -
 %(.80.45معممييـ كبيرة بكزف نسبي )
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تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل  اتمتكسط بيفكجكد فركؽ دالة إحصائيان  -
، لصالح مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغيرم )الجنس، المرحمة التعميمية(

 اإلناث كلمنطقة شرؽ غزة.

لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط تقديرات المعمميف  -
 –سنكات الخدمة  –مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغيرات )المؤىؿ العممي 

 المنطقة التعميمية(.

درجة فاعمية األداء الكظيفي لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة جاءت بكزف  -
 %( مف كجية نظر معممييـ.71.8نسبي )

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

في  4119( بعنوان:" مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة األيزو م8193دراسة الكعبي ) -2
 بمحافظة شمال الباطنة في سمطنة عمان ".مدارس التعميم ما بعد األساسي 

في مدارس التعميـ ما  0553دراسة إمكانية تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة األيزك  ىدف الدراسة: -
 بعد األساسي مع كضع تصكر مقترح لتطبيؽ النظاـ.

 اتبع الباحث المنيج الكصفي المسحي الميداني. منيج الدراسة: -

 حث.استبانة صمميا البا أدوات الدراسة: -

بمحافظة شماؿ مف العامميف في المدارس ( 155)تمثمت العينة في  مجتمع الدراسة وعينتيا: -
 .الباطنة

تكصمت الدراسة إلى أف كعي العامميف بمدارس التعميـ ما بعد األساسي بنظاـ  نتائج الدراسة: -
، كأف إمكانية التطبيؽ كاف بدرجة مرتفعة كنسبة (%67.61)الجكدة متكسط بنسبة 

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

%(، كبمغت نتائج المتابعة كالتحميؿ 60.26األساسي لممكاصفات كانت مرتفعة كبنسبة )
 %(.85.00نسبة )كالتحسيف درجة مرتفعة ب
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م( بعنوان:" درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظات 8194دراسة األسطل ) -3
 غزة إلدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة".

درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة في محافظات إلى ىدفت التعرؼ  ىدف الدراسة: -
 قتيا بالميزة التنافسية لممدرسة.غزة إلدارة الجكدة الشاممة كعبل

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -

استخدـ الباحث استبانتيف لجمع البيانات، حيث تعمقت االستبانة األكلى  أدوات الدراسة: -
الميزة ر بمتغير درجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة، كاالستبانة الثانية تعمقت بمتغي

 التنافسية.

مجتمع الدراسة جميع مديرم المدارس الخاصة بمحافظات  مجتمع الدراسة وعينتيا: -
مديران كمديرة، حيث تـ  (43)مديران كمديرة، كتمثمت العينة مف  (43)غزة، كالبالغ عددىـ 

 كمديرة. ان مدير  (58) تكزيع االستبانتاف كتـ استرداد استبانات

 :تكصمت الدراسة إلى ما يمينتائج الدراسة:  -

كانت آراء أفراد العينة لدرجة ممارسة إدارة الجكدة الشاممة لدل مديرم المدارس الخاصة  -
 .(%75) تساكم ةبمحافظات غزة مرتفعة كبنسبة إجمالي

في درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة بمحافظات غزة  ان ال تكجد فركؽ دالة إحصائي -
 ات الدراسةريف تعزل لمتغير إلدارة الجكدة الشاممة في مدارسيـ مف كجية نظر المدي

 ، الجنس، سنكات الخدمة(.المؤىؿ العممي)

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. 

تأىيل مدارس التعميم العام لتحقيق متطمبات " ن:م( بعنوا8194دراسة ندا والشحن) -4
 ." االعتماد المدرسي )دراسة ميدانية بمحافظة بورسعيد(

ىدفت الدراسة رصد كاقع اعداد مدارس التعميـ قبؿ الجامعي لمجكدة كاالعتماد  ىدف الدراسة: 
 في اإلدارات التعميمية بمحافظة بكرسعيد كتحديد نقاط القكة كالضعؼ المكجكدة.

 الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:
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صمـ الباحثاف استبانة تتضمف ثبلثػة محػاكر، حيػث اخػتص المحػكر األكؿ بتقيػيـ  أدوات الدراسة:
الممارسػػات ألعضػػاء كحػػدتي الػػدعـ الفنػػي كضػػماف الجػػكدة بػػاإلدارات التعميميػػة، كالمحػػكر الثػػاني 

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

تمثؿ مجتمع الدراسػة بػالمعمميف الػذيف تػـ تػدريبيـ مػف قبػؿ فريقػي الػدعـ  مجتمع الدراسة وعينتيا:
( اسػتبانة، عمػى 245كضماف الجكدة لمتعميـ قبؿ الجامعي بمحافظات بكرسعيد، كتـ تكزيػع ) الفني

 نة الدراسة.( استبانة متكاممة، مثمت عي255المعمميف، كتـ استبلـ )

تكصػػؿ الدراسػػة إلػػى كجػػكد قصػػكر فػػي أداء إدارة الجػػكدة بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ  نتــائج الدراســة:
 كادارات الجكدة باإلدارات التعميمية بمحافظة بكرسعيد.

 الجػػكدة كضػػماف الفنػػي الػػدعـ كحػػدتي ألعضػػاء الممارسػػات تقيػػيـ -تقيػػيـ الممارسػػات ألعضػػاء  -
 (.2،54) بمغت حيث قميمة تعتبر يدبكرسع بمحافظة باإلدارات

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

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ معكقػػات تطبيػػؽ معػػايير نظػػاـ االعتمػػاد المدرسػػي فػػي  ىــدف الدراســة:
 المرحمة الثانكية بمدينة أبيا بمنطقة عسير مف كجية نظر مديرات المدارس كالمعممات كالطالبات.

 اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:

جػػػاالت: فيمػػػا يخػػػص المػػػديرات تشػػػمؿ صػػػممت الباحثػػػة اسػػػتبانة تشػػػمؿ خمسػػػة م أدوات الدراســـة:
مجػػػػالي التنظػػػػيـ كاإلدارة، كفيمػػػػا يخػػػػص المعممػػػػات تضػػػػمنت مجػػػػالي دعػػػػـ الطالبػػػػات كأخبلقيػػػػات 

 المدرسة، كفيما يخص الطالبات كاف مجاؿ اإلنجاز كالتحصيؿ.

: تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع مػػديرات معممػػات كطالبػػات المػػدراس مجتمــع الدراســة وعينتيــا
 ( طالبة.355( معممة، ك)45( مديرة، ك)15بمدينة أبيا، كتمثمت عينة الدراسة مف )الثانكية 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقدير مديرات المدراس لمعكقات  نتائج الدراسة:
 تطبيؽ معايير االعتماد المدرسي تعزل لمتغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي.

 االعتماد معايير تطبيؽ لمعكقات المعممات تقدير متكسطات فبي إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ 
 .العممي كالمؤىؿ الخبرة لمتغيرم تعزل المدرسي
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م( بعنوان: "درجة تطبيق معايير جودة التعميم في مدارس 8198دراسة الجعافرة ) -99
 مديريتي تربية الكرك والعقبة من وجية نظر المشرفين التربويين والمعممين".

تعرؼ درجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي تربية الكرؾ كالعقبة ىدف الدراسة: 
 مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي.منيج الدراسة: 

( فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية: اإلدارة 45صمـ الباحث استبانة مككنة مف )أدوات الدراسة: 
 درسية، الطالب، المعمـ، المنياج، المجتمع المحمي.الم

( مشرفاي كمشرفة يمثمكف جميع مشرفي 63تككف مجتمع الدراسة مف )مجتمع الدراسة وعينتيا: 
( مشرفاي 63( معممان كمعممة، في حيف تمثمت عينة الدراسة في )3555مديريتي الكرؾ كالعقبة، ك)
 ة.( معممان كمعمم250كمشرفة، باإلضافة إلى )

 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.
  التعميـ تعزل لمتغير يكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تطبيؽ معايير الجكدة في

 الجنس، باستثناء مجاؿ المعمـ لصالح المعممات.

م( بعنوان: " صعوبات ومتطمبات االعتماد المدرسي في 8198دراسة النوح وآخرون ) -98
 التعميم العام بالمممكة العربية السعودية ".

التعرؼ عمى أىـ صعكبات كمتطمبات االعتماد المدرسي في التعميـ  دف الدراسة:ى -
ـ بالمممكة العربية السعكدية، كاقتراح بعض المساعدات لمتغمب عمى تمؾ العا

 الصعكبات.
 المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -
 االستبانة كأداة لمدراسة. كفاستخدـ الباحث أدوات الدراسة: -
( مف مديرم المدارس 545تككف مجتمع الدراسة مف ) مجتمع الدراسة وعينتيا: -

( 81المرحمتيف: المتكسطة كالثانكية )بنيف( في مدينة الرياض، كبمغت حجـ العينة )
 مديران.
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 نتائج الدراسة: -

  كجكد مجمكعة مف الصعكبات التي تعيؽ تطبيؽ نظاـ االعتماد المدرسي بالتعميـ العاـ
كمنيا: صعكبات متعمقة باإلمكانيات كالتجييزات، في المممكة العربية السعكدية، 

كصعكبات تتعمؽ بالقيادة، كصعكبات تتعمؽ بالمعمميف كالطمبة، كصعكبات تتعمؽ 
 بمشاركة المجتمع المحمي.

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

 لمتقييـ المستمر.

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

درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في  إلىىدفت الدراسة التعرؼ  ىدف الدراسة: -
 المدارس الفمسطينية في محافظة نابمس مف كجية نظر المديريف فييا.

 .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي منيج الدراسة: -

فقرة مكزعة عمى تسعة ( 355) صممت الباحثة استبانة مككنة مف أدوات الدراسة: -
 مجاالت.

جميع مديرم كمديرات محافظة نابمس التابعة لكمتا تككف مف  ا:مجتمع الدراسة وعينتي -
السمطتيف المشرفتيف، السمطة الكطنية الفمسطينية، كككالة الغكث الدكلية، كالبالغ عددىـ 

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

 :راسة إلى ما يميتكصمت الدنتائج الدراسة:  -

درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة نابمس مف كجية نظر  أف -
 %(.67كانت متكسطة كبنسبة مئكية )المديريف 

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

 .سنكات 4

 في الجودة ضمان معايير تطبيق درجة: "بعنوان( م8199) والعواممة األمير دراسة -93
 ".التربويين المشرفين نظر وجية من األردنية المدرسة

 مف األردنية المدرسة في الجكدة ضماف معايير تطبيؽ درجة تعرؼ الدراسة ىدفت :الدراسة ىدف
 .التربكييف المشرفيف نظر كجية
 .التحميمي الكصفي المنيج الباحثاف استخدـ :الدراسة منج

 التعميـ الطبلب، شؤكف: )كىي مجاالت ثمانية تضمنت استبانة الباحثاف صمـ :الدراسة أدوات
 (.البشرية المكارد المحمي، المجتمع القيادة، البشرية، المكارد المنياج، كالتعمـ،

 مديريات في العامميف التربكييف المشرفيف جميع في الراسة مجتمع تمثؿ: وعينتيا الدراسة مجتمع
 عينة اختيار تـ حيث مشرفة،( 257)ك مشرفان،( 868) عددىـ كالبالغ األردف في كالتعميـ التربية
 .مشرفة( 63)ك مشرفان،( 310) مف مككنة
 : الدراسة نتائج

 جميع في متكسطة بدرجة جاء األردنية المدرسة في الجكدة ضماف معايير تطبيؽ درجة -
 .مرتفعة بدرجة جاء الذم المنياج مجاؿ باستثناء المجاالت

 األردنية المدرسة في الجكدة ضماف معايير تطبيؽ درجة في حصائيان إ دالة فركؽ يكجد ال -
 .العممي كالمؤىؿ كالخبرة، الجنس،: لممتغيرات تعزل

في تنمية  (م( بعنوان:" دور برنامج )إطار ضمان الجودة8191شاويش )أبو دراسة  -93
 بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األونروا بمحافظات غزة ".

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

 األكنركا بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ، ككجية نظر المشرفيف التربكييف.مديرم مدارس 

 .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي منيج الدراسة: -

 فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت. (44)أعد الباحث استبانة تتككف مف  أدوات الدراسة: -
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مػديرة كىػـ جميػع مػػديرم مػديران ك  (223)تتكػكف مجتمػع الدراسػة مػف  مجتمـع الدراسـة وعينتيـا: -
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرة(،  325مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديران،  08كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا بمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة )

مشػػػرفان تربكيػػػان، كتمثمػػػت عينػػػة الدراسػػػة فػػػي  (54)إضػػػافة إلػػػى جميػػػع المشػػػرفيف التربػػػكييف كعػػػددىـ 
 جميع أفراد مجتمع الدراسة.

 : تكصمت الدراسة إلى ما يمي:نتائج الدراسة -

o  الجكدة لو دكر إيجابي في تنمية كفايات مديرم المدارس في المياـ برنامج إطار ضماف
، حيث التكثيؽ( –التمكيف  –التخطيط االستراتيجي  –اإلدارية التالية )المراجعة الذاتية المسندة 

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

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

 .الجنس )ذكر، أنثى( لصالح المديريف، أما بالنسبة لبعد التكثيؽ فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

o  عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات المديريف لبرنامج " إطار ضماف
 –التمكيف  –التخطيط االستراتيجي  –الجكدة " في تنمية كفايات )المراجعة الذاتية المسندة 

 سنكات الخدمة(. –التكثيؽ( تعزل لمتغيرم )المؤىؿ العممي 
درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس م( بعنوان: " 8191دراسة المالكي ) -91

 التعميم الثانوي العام من وجية نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة ".
معرفة درجة تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم  :دف الدراسةى -

 العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة.

 المنيج الكصفي المسحي. منيج الدراسة: -
 استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة. أدوات الدراسة: -
تككف مجتمع الدراسة في جميع القيادات التربكية في مدارس  مجتمع الدراسة وعينتيا: -

( 3583المرحمة الثانكية لمبنات بجدة بمسمى مديرة مدرسة كمساعدة كمشرفة كالبالغ عددىف )
 ( قائدة تربكية.375ختيار عينة عشكائية طبقية، كبمغ حجـ العينة )قائدة تربكية، كتـ ا

 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
 ديمي كفقان لسنكات الخبرة، العمؿ الحالي.األكا
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 Total" :بعنوان (Toermen & Others, 2009)دراسة تورمان وآخرون  -92

Quality Management Practices in Turkish Primary Schools". 

 ." التركية االبتدائيةالجودة الشاممة في المدارس إدارة  ممارسات" 

الجكدة الشاممة في المدارس االبتدائية إدارة مدل ممارسات ىدفت الدراسة تعرؼ ىدف الدراسة: 
 مف كجية نظر المعمميف.

 اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي.منيج الدراسة: 

 ( فقرة، مكزعة عمى ستة مجاالت.65صمـ الباحثكف استبانة ضمت )أدوات الدراسة: 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس االبتدائية في مدينة  مجتمع الدراسة وعينتيا:
 ( مدرسة بالمدينة.23( معممان في )525مبلطية، كتمثؿ عينة الدراسة في )

 نتائج الدراسة:

  الجكدة الشاممة تبعان لمتغيرات المستكل إدارة يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ ممارسات
 اللة إحصائية كفقان لمتغير الجنس.التعميمي، ال تكجد فركؽ ذات د

  تغيير فعاؿ.إدارة  إلىكجكد حاجة 
 .ضركرة استخداـ المكارد البشرية بصكرة أمثؿ لتحسيف الجكدة في المدارس 

‐TQM" ن:بعنوا Bengt   & (Magnus ،8111) جتنوبي دراسة ماجنوس -93

based self‐ assessment in the education sector: Experiences from a 

Swedish upper secondary school project" 
 التعميم، تجارب من مشروع ".الجودة الشاممة في قطاع إدارة " التقييم الذاتي القائم عمى 

 السويد.

كصؼ مشركع التقييـ الذاتي لممدرسة الثانكية العميا في السكيد، كتقيـ  ىدف الدراسة: -
 .جراءات كالخطكات كالكسائؿ المستخدمة في التعميـاإل

 اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -

 .مقابمة –استبانة  أدوات الدراسة: -

تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المدارس الثانكية  الدراسة وعينتيا:مجتمع  -
إضافة لمدير التعميـ الثانكم، كأجريت معيـ مقاببلت كطبقت االستبانة عمى جميع العامميف في 

 .المدارس الثانكية

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
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 نتائج الدراسة:  -

  التربكم.مفيـك ماىية الجكدة في البيئة غير كاضح عند العامميف في الحقؿ 

  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. 
 

 دارس:المحور الثاني: الدراسات التي تناولت مستوى أداء المعممين في الم 4.8

م( بعنوان:" القيادة التشاركية لدى مديري المدارس الثانوية 8192دراسة النمروطي ) -9
 المعممين". بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أداء

القيادة التشاركية لدل مديرم المدارس الثانكية  إلى: ىدفت الدراسة التعرؼ ىدف الدراسة
 كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف.

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.: منيج الدراسة

( فقرة 10: استخدـ الباحث استبانتيف األكلى لمقيادة التشاركية كتككنت مف )أدوات الدراسة
 .( فقرة25داء المعمميف كتككنت مف )أكالثانية لقياس مستكل  ،( مجاالت1كمكزعة عمى )

المدارس الثانكية بمحافظات  تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مجتمع الدراسة وعينتيا:
 ( معممان كمعممة.540)في ( معممان كمعممة، كتمثمت عينة الدراسة 5400غزة كالبالغ عددىـ )

 نظر كجية درجة ممارسة مديرم المدارس بمحافظات غزة لمقيادة التشاركية مف نتائج الدراسة:
 %(.85.2المعمميف كانت كبيرة بكزف نسبي )

 رس الثانكية بمحافظات غزة جاء بدرجة كبيرة بكزف نسبيمستكل أداء معممي المدا -
(71.72.)% 

فراد العينة لمستكل أداء معممي أحصائية بيف متكسطات تقدير إكجكد فركؽ ذات داللة  -
ناث، كال تكجد فركؽ في المرحمة الثانكية بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس لصالح اإل

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

حصائية بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية إتكجد عبلقة طردية ذات داللة  -
 داء المعمميف.أبمحافظات غزة لمقيادة التشاركية كمستكل 
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 Level of Teachers’ Efficiency( بعنوان: " Wanjala، 8192) وينجالدراسة  -8

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 
 ، كينيا".الشمالية

ىدفت الدراسة تحديد مستكيات كفاءة المعمميف في أداء العمؿ في المدارس ىدف الدراسة: 
 .الشمالية الثانكية العامة بمقاطعة كاجير

 استخدـ الباحث المنيج الكصفي االستقصائي.منيج الدراسة: 

كؿ المبلحظة، جداكؿ مراقبة الفصكؿ، ك جدا، ك ياالباحث االستبانة التي صمم مداعتأداة الدراسة: 
 كتحميؿ الكثائؽ، كأدكات لمدراسة.

ارس الثانكية تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمعممي كطمبة مدمجتمع الدراسة وعينتيا: 
( طالبان، كتمت 215( معممان، ك)15( مديريف، ك)1العامة بمقاطع كاجير، كتمثمت العينة في )

 فصبل دراسيان. 36مبلحظة 

 نتائج الدراسة:

 كس بشكؿ جيد.المعممكف الدر  حضري 
  دارة كجكد ضعؼ في استثمار كقت الحصة، ك  الفصؿ لدل المعمميف.ا 

ثر إدارة الجودة الشاممة عمى أداء المعممين في م( بعنوان: "أ8191دراسة الشخوت ) -4
 ".مديرية التربية والتعميم لمنطقة الزرقاء الثانية

ثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف في مديرية التربية كالتعميـ تعرؼ أ ىدف الدراسة:
 .لمنطقة الزرقاء الثانية

 المنيج الكصفي التحميمي.منيج الدراسة: 

 ( فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت.51صممت الباحثة استبانة مككنة مف ) الدراسة:أداة 

تككف مجتمع الدراسة مف معممي مديرية الزرقاء، كتمثمت العينة في مجتمع الدراسة وعينتيا: 
 ( معممان كمعممة.  155)

 نتائج الدراسة:

 مستكل األداء الكظيفي لمعممي مديرية الزرقاء جاء بدرجة مرتفعة. .3
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يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ألثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف تعزل  .2
 لمتغير الجنس لصالح المعممات.

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

يين في محافظات غزة م( بعنوان: "درجة ممارسة المشرفين التربو 8191دراسة مسما ) -3
 بداعي وعالقتو بمستوى أداء المعممين".لمتفكير اإل

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرفيف التربكييف بمحافظات غزة  :ىدف الدراسة -
 بداعي كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف.لمتفكير اإل

 .المنيج الكصفي التحميمي منيج الدراسة: -

، االستبانة األكلى تقيس ( فقرة87حث استبانتاف تحتكياف عمى )صمـ البا أدوات الدراسة: -
درجة ممارسة المشرفيف التربكييف في محافظات غزة لمتفكير اإلبداعي مف كجية نظر 

 المعمميف، بينما تقيس االستبانة الثانية مستكل أداء المعمميف مف كجية نظرىـ.

كمعممة في المدارس  ( معممان 5748تككف مجتمع الدراسة مف ) مجتمع الدراسة وعينتيا: -
 .كمعممة ( معممان 165الثانكية بمحافظات غزة، كتمثمت العينة في )

أظيرت الدراسة أف مستكل أداء معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة بمغ  نتائج الدراسة: -
 ىي درجة كبيرة.%( و24.3) كزنيا النسبي

المشرفيف التربكييف لمتفكير اإلبداعي كبيف تكجد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة لدرجة ممارسة  -
 مستكل أداء معممييـ.

م( بعنوان:" دور المساءلة في تحسين أداء المعممين بمدارس وكالة 8194دراسة سالمة ) -3
 الغوث بغزة من وجية نظر المديرين وسبل تطويره".

 الغكث ككالة بمدارس المعمميف أداء تحسيف في المساءلة التعرؼ إلى دكر ىدف الدراسة: -
تطكير المساءلة مف كجية نظر  سبؿ المديريف ككذلؾ التعرؼ إلى نظر كجية مف بغزة

 مديرم المناطؽ التعميمية بمحافظات غزة.

 : المنيج الكصفي التحميمي.منيج الدراسة -

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

( مديران كمديرة، كتككنت عينة 254تككف مجتمع الدراسة مف ) مجتمع الدراسة وعينتيا: -
 ( مديران كمديرة.254الدراسة مف )

درجة تقدير مديرم مدارس ككالة الغكث بغزة لدكر المساءلة في تحسيف أداء  نتائج الدراسة: -
%( 7222المعمميف مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة كبيرة حيث بمغ الكزف النسبي الكمي )

ألربعة، كحاز مجاؿ المساءلة لتحسيف التقكيـ عمى المرتبة األكلى بدرجة تقدير لممجاالت ا
%(، كحصؿ مجاؿ المساءلة لتحسيف التخطيط الدراسي بالمرتبة 7123كبيرة كبكزف نسبي)

%(، كمجاؿ المساءلة لتحسيف االنضباط 7225الثانية بدرجة تقدير كبيرة بكزف نسبي )
%(، بينما حاز مجاؿ المساءلة لتحسيف 7222بكزف نسبي )الكظيفي كاف في المرتبة الثالثة 

 %(.7323اإلدارة الصفية عمى المرتبة الرابعة كبكزف نسبي)

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف في مدارس  -
دارة الصؼ، بينما كان ت ىناؾ ككالة الغكث بغزة تعزل لمتغير الجنس في مجالي التخطيط كا 

 فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مجالي التقكيـ كاالنضباط الصفي.

 ككالة مدارس في المعمميف أداء تحسيف في المساءلة لدكر إحصائية داللة ذات ال تكجد فركؽ
لمتغير المؤىؿ العممي، بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير  تعزل بغزة الغكث

 سنكات(.35-4لصالح الخدمة )مف  سنكات الخدمة

 Relationship "( بعنوان:Others &Uche، 8199) وآخرون أوتشيدراسة  -1

Between Motivational Factors And Teachers, Performance On The 

Job In Ogba/ Egbema/ Ndoni Local Government Area, Of Rivers 

State''. 

. أوجبا وايغبيما وندوني"العالقة بين العوامل التحفيزية وأداء الميني لممعممين في مناطق: 
 )نيجيريا(.

ىدفت الدراسة تعرؼ العبلقة بيف العكامؿ التحفيزية كأداء المعمميف في مناطؽ: ىدف الدراسة: 
 كايغبيما كندكني. جباأك 

 الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:

 ( فقرة21لباحث استبانة مف )صمـ ا أداة الدراسة:
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في مناطؽ ثانكية ( مدارس 35تككف مجتمع الدراسة مف معممي )مجتمع الدراسة وعينتيا: 
 ( معممان في ىذه المدارس.345أكجبا كايغبيما كندكني، كتمثمت عينة الدراسة في )

 نتائج الدراسة:

  كأداء المعمميف.تكجد عبلقة ارتباطية قكية ذات داللة إحصائية بيف تقديـ الحكافز 
 .تقديـ الحكافز كالمكافآت يحسف مف األداء الكظيفي لدل المعمميف 
  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف سنكات خبرة المعمميف كأدائيـ الكظيفي لصالح

 سنكات الخبرة األعمى.

 Teacher’s"( بعنوان: Nadeem & Others ،8199دراسة نديم وآخرون ) -2

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"

باىاكالبكر في  أدائيفالعكامؿ المؤثرة في كفاءة المعممات ك ىدفت الدراسة تعرؼ ىدف الدراسة: 
 .)جنكب البنجاب( الباكستاف

 .المسحيالكصفي منيج الدراسة:  

 استبانة لممعممات، كاستبانة أخرل لمطالبات.صمـ الباحثكف أداة الدراسة: 

( مدرسة ثانكية 56جميع معممات كطالبات )تككف مجتمع الدراسة مف مجتمع الدراسة وعينتيا: 
( طالبة في ىذه 3525( معممة، ك)251اسة في )في منطقة باىاكالبكر، كتمثمت عينة الدر 

 المدارس.

 نتائج الدراسة:

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

 :بعنوان( Zepeda & Eady، 8112) وزبيدة ايدي دراسة -3
"" The effect of mandatory reform on teachers' performance 

development, supervision and assessment". 
 ("حالة دراسة. )المعممين أداء وتطوير اإلشرافو  التقييم عمى اإلصالح الزامية أثر"

 األداء كتطكير اإلشراؼك  التقييـ عمى اإلصبلح الزامية أثر تعرؼ الدراسة ىدفت :الدراسة ىدف
 .المعمميف
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 .حالة دراسة منيج :الدراسة منيج

 .المقابمة الباحثاف استخدـ :الدراسة أدوات

 كالية ريؼ في متكسطة مدارس ثبلث مديرم في الدراسة مجتمع تمثؿ: وعينتيا الدراسة مجتمع
 .الدراسة عينة الثبلث المدارس كتمثؿ األمريكية، المتحدة الكاليات في أكياىك

 :الدراسة نتائج

 كتطكير اإلشراؼك  التقييـ عمى اإلصبلح الزامية أثر لتحسيف تصكر كضع إلى الدراسة تكصمت
 :التالية النقاط تضمف المعمميف، أداء

 .القياسية االختبارات نتائج خبلؿ مف المعمميف أداء تقييـ .3

 .دكرية بصكرة صفية زيارات خبلؿ مف المعمميف عمى اإلشراؼ عممية تتـ .2

 .المعمميف أداء تطكر عممية عمى الريفية البيئة تأثير .1

 .كتقييميـ المعمميف تطكير فاعمية مف المحدكد التمكيؿ يحد .5

 .كلياجدا عمى التعميـ قانكف بتطبيؽ المتكسطة المدارس إلزاـ .4

التربوي في تطوير األداء الميني  اإلشراف"دور أساليب  م( بعنوان:8112دراسة صيام ) -4
 .لممعممين في المدارس الثانوية بمحافظة غزة"

التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف  اإلشراؼدكر أساليب  إلى: التعرؼ ىدف الدراسة -
 اإلشراؼفي المدارس الثانكية بمحافظة غزة، كالكشؼ عف التقديرات المتكقعة ألساليب 

 .التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف

 الكصفي التحميمي. منيج الدراسة: -

( فقرة كمكزعة عمى أربعة مجاالت ىي: 42: صمـ الباحث استبانة مككنة مف )أداة الدراسة -
 التقكيـ. –الصفية دارة اإل -تنفيذ التدريس  -التخطيط 

مميف في المدارس الثانكية اعمميف العتمثؿ مجتمع الدراسة بجميع الممجتمع الدراسة وعينتيا:  -
 (226)كمعممة، كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف  معممان ( 3376بمحافظة غزة كعددىـ )

 كمعممة. معممان 

ممارسة المعمميف لميارات التخطيط لمعممية التعميمية داخؿ الفصؿ متكسطة  نتائج الدراسة: -
%(، 68.8)كأف ممارسة المعمميف لميارات تنفيذ التدريس متكسطة بنسبة ، %(66.6بنسبة )
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%(، كأف ممارسة 67.6الصفية متكسطة بنسبة )دارة كأف ممارسة المعمميف لميارات اإل
 (.%67.0المعمميف لميارات التقكيـ متكسطة بنسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:  4.4
 نيج:من حيث الم -

مع دراسة )عايش،  المنيج الكصفي التحميمي يافي استخدام اتفقت الدراسة الحالية
كدراسة ـ( 2536كدراسة )الشخكت، ـ( 2536دراسة مسمح )ك  (ـ2536دراسة صافي )ـ( ك 2538

Ejionueme (2534 )ـ(ـ،2534Ruinge  ) ـ( كدراسة األسطؿ 2535)قرمكط  دراسةك
 كدراسة )النكح كآخركف، ـ(2532ـ( كدراسة آؿ مداكم)2531)كدراسة ندا كالشحف ـ( 2531)

كدراسة )األمير  (Others &Uche، 2533كدراسة )ـ( 2533كدراسة أبك عبده )ـ( 2532
 ،2556كدراسة )ـ( 2558دراسة صياـ )ـ( ك 2535كدراسة أبك شاكيش )ـ( 2533كعكاممة، 
Bengt  & (Magnus . 

كدراسة الغامدم  (ـ2535)كاختمفت ىذه الدراسة مف حيث المنيج مع دراسة الكعبي 
كدراسة المالكي ( Nadeem & Others ،2533كدراسة )ـ( 2532ـ( كدراسة الجعافرة )2535)
 Zepeda & Eadyي، كاختمؼ مع دراسة المنيج الكصفي المسح فاستخدم ـ( المكاتي2535)
( التي Wanjala، 2538ة، كاختمفت مع دراسة )ـ( التي استخدمت منيج دراسة الحال2558)

 المنيج االستقصائي.ت استخدم

 :األداةمن حيث 

دراسة )عايش،  الدراسة الحالية االستبانة كأداة لتحقيؽ أىدافيا، كبذلؾ تتفؽ مع استخدمت
 كدراسة ـ(2536دراسة مسمح )ك ـ( 2536كدراسة الشخكت )ـ( 2536دراسة صافي ) ـ(2538

Ejionueme (2534 ،)ـ( ـ،2534كدراسةRuinge  ،) كدراسة ـ(2535)كدراسة قرمكط ،
دراسة ـ( 2533ـ( كدراسة األمير كعكاممة )2532ـ( كدراسة النكح كآخركف )2535الغامدم )

(2533 ،Others &Uche( دراسة )2533، Nadeem & Others ) كدراسة المالكي
ـ( 2531كدراسة ندا كالشحف ) (ـ2535)ـ( كدراسة الكعبي 2531كدراسة األسطؿ ) ـ(2535)

 كدراسة ـ(2535ـ( كدراسة أبك شاكيش )2533كدراسة أبك عبده ) ـ(2532كدراسة آؿ مداكم)
(Toermen & Others, 2009) كاختمفت مع دراسة سفينسكف ـ(2558صياـ ) كدراسة ،

، المقابمة كاالستبانة اتاستخدم المتاف  )Bengt    & Magnus،2556) كدراسة ـ(2556)
مفت مع ت، كاخـ( التي استخدمت المقابمة2558) Zepeda & Eadyمع دراسة  أيضان كاختمفت 

http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
http://www.emeraldinsight.com/author/Klefsj%C3%B6%2C+Bengt
http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
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كؿ المبلحظة كتحميؿ جداكؿ المراقبة ك جدا( التي استخدمت االستبانة ك Wanjala، 2538دراسة )
 الكثائؽ.

 من حيث المجتمع والعينة:

 كبػذلؾ تتفػؽمحافظػات غػزة، الحككميػة ب المدارس معمميف فياليتككف مجتمع الدراسة الحالية مف  
كدراسػة نػدا  ـ(2535دراسػة )الغامػدم، ك ـ( 2535)قرمػكط ـ( كدراسػة 2536الشػخكت )مع دراسة 

 تفقػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػف المعممػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، كاحيػػػػػػػػػػػػػػػػػث تكػػػػػػػػػػػػػػػػػكف مجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـ( 2531كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػحف )
 مجتمػػػع تكػػػكف افتػػػمال(   Ruingeـ،2534كدراسػػػة )( ـ2536) صػػػافي دراسػػػة إلػػػى حػػػدو مػػػا مػػػع

 Nadeem، 2533كاتفقت إلى حدو ما مػع دراسػة )كالمعمميف،  المدارس مديرم مف امفيي الدراسة

& Others ،مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة كاختمفػػػػػػػت ( حيػػػػػػػث تكػػػػػػػكف المجتمػػػػػػػع مػػػػػػػف المعممػػػػػػػات كالطالبػػػػػػػات
، 2533دراسػػة )ـ( 2533كدراسػة أبػػك عبػده )ـ( 2532كدراسػة النػػكح كآخػركف ) ـ(2531األسػطؿ)
Others &Uche ) كدراسػة(Toermen & Others, 2009)  كدراسػةZepeda & Eady  

 حيػػث تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف مػػديرم المػػدارس فقػػط، كاختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػعـ( 2558)
ـ( حيػػث 2535دراسػة أبػك شػاكيش ) ـ(2533ـ( كدراسػة األميػر كعكاممػػة )2532دراسػة الجعػافرة )

ـ( 2535دراسػة المػالكي )تككف مجتمع الدراسة مف مدراء كمشرفيف، كاختمفت الدراسػة الحاليػة مػع 
، 2538)، كاختمفػػت كػػذلؾ مػػع دراسػػة حيػػث تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف مشػػرفيف كمػػديريف كمعممػػيف

Wanjala ) ـ( حيػػػػث تمثػػػػؿ مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتيػػػػا مػػػػف المػػػػديرات 2532آؿ مػػػػداكم )كدراسػػػػة
ـ( حيػػػث تكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف 2538، كاختمفػػػت مػػػع دراسػػػة عػػػايش )كالمعممػػػات كالطالبػػػات

ـ( كالتػي تمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة فييػػا 2534) Ejionuemeالمػديريف كنػػكابيـ، كاختمفػػت مػػع دراسػػة 
حيػث تكػكف   Bengt   &(Magnus ،2556كاختمفػت مػع دراسػة )، بالمديريف كنػكابيـ كالمعممػيف

 .مجتمع الدراسة مف عامميف في المدراس كمديريف

 من الدراسات السابقة:  أوجو االستفادة 4.3

 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 -

 .المنيج الكصفي التحميميتحديد منيج الدراسة كىك  -

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Svensson%2C+Magnus
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 4.3

التي تطرقت لمعايير نظاـ الجكدة كاالعتماد  –في حدكد عمـ الباحث  –الدراسات  أكائؿ مف -
 .المدرسي في محافظات غزة

ميف في معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي كمستكل أداء المعم طبيؽبيف تىذه الدراسة ربط   -
 .بمحافظات غزة الحككمية المدارس

تقديـ تغذية راجعة لممديريف كالمعمميف في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد في المدارس  -
 الحككمية بمحافظات غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 3
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع
 واإلجراءاتالطريقة 

 ثػـيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لئلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف 
عػػدادىا،  كصػػفان لمػػنيج الدراسػػة، كأفػػراد مجتمػػع الدراسػػة كعينتيػػا، ككػػذلؾ أداة الدراسػػة المسػػتخدمة كا 

في تقنػيف أدكات  الباحث لئلجراءات التي قاـ بيا كصدقيا كثباتيا، كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان 
نتػػػائج المعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اعتمػػػد الباحػػػث عمييػػػا فػػػي تحميػػػؿ  الدراسػػػة كتطبيقيػػػا، كأخيػػػران 

 الدراسة، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. 

 :منيجية الدراسة 3.9
 مف الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج قاـ الباحث باستخداـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعبلقة كتحميؿ -الدراسة مكضكع -الظاىرة كصؼ خبللو

 (355ـ، ص2535، كصادؽ حطب أبك) .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا

 طرق جمع البيانات:

 كىما:، اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات

 البيانات األولية.. 1

تكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات عف طريؽ كذلؾ بالدراسة في الجانب الميداني 
كمف ثـ تفريغيا كتحميميا  ،كحصر كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع الدراسة ظاىرةال

اإلحصائي  SPSS   (Statistical Package for Social Science)باستخداـ برنامج 
ة المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ كاستخداـ االختبارات اإلحصائي

 مكضكع الدراسة.
 :البيانات الثانوية2. 

المتعمقػػػػة بالمكضػػػػكع قيػػػػد ك تمػػػػت مراجعػػػػة الكتػػػػب كالػػػػدكريات كالمنشػػػػكرات الخاصػػػػة حيػػػػث  
جميػع  إلػىإضػافة  كىك معايير الجكدة كنظاـ االعتماد المدرسي كعبلقتو بأداء المعممػيف،الدراسة، 

لممصػػػادر  كلجػػػأ الباحػػػثالباحػػػث أنيػػػا تسػػػيـ فػػػي إثػػػراء الدراسػػػة بشػػػكؿ عممػػػي،  التػػػي رألمراجػػػع ال
متعرؼ عمى األسس كالطرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الدراسػة، ككػذلؾ أخػذ تصػكر عػاـ لالثانكية 

 ت التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.جداعف آخر المست
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 :الدراسةوعينة مجتمع  3.8

معممػي كمعممػات المػدارس الحككميػة التػي دخمػت برنػامج مػف جميػع ة تككف مجتمػع الدراسػي
( مدرسػػة، كالبػػالغ عػػددىـ حسػػب إحصػػائية كزارة 45االعتمػػاد المدرسػػي فػػي محافظػػات غػػزة كىػػي )

 ( معممان كمعممة.  3551التربية كالتعميـ الفمسطينية )
 العينة االستطالعية:

، تـ اختيارىـ كمعممة مف مجتمع الدراسة ان معمم (55تككنت العينة االستطبلعية مف ) 
بطريقة عشكائية، كذلؾ ليتـ تقنيف أدكات الدراسة عمييـ مف خبلؿ حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ 

 عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا. ضمف احتسابيـ كلـ يتـالمناسبة، 

 العينة الميدانية لمدراسة:   
 Moore)، 2551ص،85) المعادلة التالية:تـ حساب حجـ العينة األصمية مف خبلؿ 

  
   (   )

[(   )(     )]   (   )
 

  
            

(      )  (           )  (       )
 
      

      
     

Z :مثبلن( 3.06: القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ Z=) 
d (5.54: الخطأ اليامشي كيعبر عنو بالعبلمة العشرية )مثبلن 
p : = 5.45نسبة تكفر الخاصية كالمحايدة 

:N .تمثؿ حجـ المجتمع 

عمى األقؿ أم ما نسبتو 302) كبيذا فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم )
 %( مف حجـ المجتمع الكمي.23.4)

( استبانة عمى معممي كمعممات مدارس المرحمة األكلى التي دخمت االعتماد 125تـ تكزيع )
%( مف 05.5( استبانة أم بما نسبتو )152د جمع البيانات مف العينة تـ استرداد )المدرسي، كبع

الستبانات المستردة، كتعتبر النسبة مقبكلة ااالستبانات المكزعة، كذلؾ بعد تفحص صبلحية 
 ةكؿ التالياأفضؿ كأدؽ النتائج كالجد إلىحصائية بيدؼ الكصكؿ جراءات اإلإلجراء التحميؿ كاإل

 كضح تكزيع العينة. ت
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 :شخصيةالوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات ال

 جنس المعمميف، مفىـ %( مف عينة الدراسة 43.7) ما نسبتو ( أف4.1يبيف جدكؿ رقـ ) الجنس:
 .ىـ مف جنس المعممات%( 56.3)ما نسبتو ك 

 الجنستكزيع عينة الدراسة حسب (: 3 .1جدول )

 %المئوية النسبة العدد الجنس
 43.7 132 معمـ

 56.3 170 معممة

 100.0 302 المجموع

 سنوات الخدمة:

 (51.0%)ما نسبتوك سنكات،  8الذيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف  مفىـ %( 16.9) ما نسبتو بيف أفت

 مفىـ %( 32.1)ما نسبتو ك سنة 15 إلىسنكات  7الذيف سنكات خدمتيـ  تتراكح مف  مفىـ 
 سنة فأكثر. 34الذيف سنكات خدمتيـ 

 سنكات الخدمةتكزيع عينة الدراسة حسب (: 3 .2جدول )

 %المئوية النسبة العدد سنوات الخدمة
 16.9 51 سنكات 7أقؿ مف 

 51.0 154 سنكات 34 – 7مف 

 32.1 97 سنة فأكثر 34

 100.0 302 المجموع

 المرحمة التعميمية:

ىـ %( 50.0)ما نسبتو ك معممي كمعممات المرحمة األساسية،  مفىـ %( 50.0) ما نسبتو أف تبيف
 مف معممي كمعممات المرحمة الثانكية.

 التعميميةالمرحمة تكزيع عينة الدراسة حسب (: 3 .3جدول )
 %المئوية النسبة العدد المرحمة التعميمية

 50.0 151 المرحمة األساسية

 50.0 151 المرحمة الثانكية

 100.0 302 المجموع
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 الدراسة: واتأد

تعد االستبانة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامان كانتشاران، كتعرؼ االستبانة 
 المفحكصجابة عنيا باإل يقـك آراءأك  معمكمات عمى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات بأنيا: "أداة

 (.336ص ـ،2555 ،تحريرية" )األغا كاألستاذ كتابية كىي نفسو،

معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في تـ استخداـ استبانتيف لقياس " كاقع تطبيؽ كقد 
 ". حيث تتككنا مف اآلتي: بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف لحككميةالمدارس ا

كاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد لتعرؼ استبانة كىي عبارة عف االستبانة األولى: 
 مجاالت ىي: 5( فقرة، مكزعة عمى 54، كتتككف مف )المدرسي في المدارس الحككمية

 ( فقرة.32، كيتككف مف )القيادة التربوية :المجال األول

 ( فقرة.32مف ) العمميات المدرسية ونتاجات التعمم، ويتكون المجال الثاني:

 ( فقرات.35كيتككف مف )الموارد، إدارة  المجال الثالث:

 ( فقرة.33كيتككف مف )المجال الرابع: المجتمع المحمي، 

 .( فقرة22، كتتككف مف )المعممينأداء مستكل  استبانة لتعرؼ كىي عبارة عف االستبانة الثانية:

 تباع الخطوات التالية:اب أداة الدراسةولقد تم بناء 
مكضػػكع، كاسػػتطبلع آراء البعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى األدب التربػػكم كالدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة ب

عػػػف طريػػػؽ المقػػػاببلت الشخصػػػية ذات الطػػػابع غيػػػر باألشػػػكاؿ اإلداريػػػة نخبػػػة مػػػف المتخصصػػػيف 
 األداةببنػػاء ث الباحػػ ء عمػػى التكجييػػات المسػػتمرة مػػف قبػػؿ المشػػرؼ األكػػاديمي، قػػاـالرسػػمي، كبنػػا

 كفؽ الخطكات التالية:

 .األداةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -

 صياغة فقرات كؿ مجاؿ. -

( يكضػػح االسػػتبانة 3( فقػرة، كالممحػػؽ رقػـ )55فػػي صػكرتيا األكليػػة كالتػي شػػممت ) األداةإعػداد  -
 صكرتيا األكلية.في 

 عمى المشرؼ العتماد ما يراه مناسبان، كتعديؿ ما يراه غير مناسب. األداةعرض  -
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 بناءن عمى تكجييات المشرؼ. األداةتعديؿ  -

، أغمػبيـ مػف في مجاؿ التربيةف ي( مف المحكميف التربكييف، المتخصص37عمى ) األداةعرض  -
بغػػػزة )الجامعػػػة اإلسػػػبلمية، جامعػػػة األزىػػػر،  أعضػػػاء ىيئػػػات التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية

، كالممحػػؽ رقػػـ إضػػافة لتربػػكييف فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كككالػػة الغػػكث الدكليػػة جامعػػة األقصػػى(
 بيف أعضاء لجنة التحكيـ كأماكف عمميـ.ي( 2)

، كبيرة، متكسطة، قميمة، كبيرة جدان كفؽ سمـ ليكرت خماسي )لكؿ فقرة تـ إعطاء كزف مدرج  -
في صكرتيا  األداة( يبيف 1( كالممحؽ رقـ )1، 2، 3، 4، 5( أعطيت األكزاف التالية )جدان قميمة 

 النيائية.
)واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في  :األولى ستبانةوثبات االصدق 

 المدارس الحكومية(

 :داةصدق األ: أوالً 

(، كما 354ـ، ص2535لقياسو" )الجرجاكم، تما كضع داةقيس األتيعني " أف  داةصدؽ األ
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 

 كما يمي: االستبانتيفالتأكد مف صدؽ (، كقد تـ 380ـ، ص2553كآخركف، 

 أواًل: الصدق الظاىري ل داة )صدق المحكمين(:

( 37قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )
كقسػػـ  أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، كجامعػػة األزىػػر، كجامعػػة األقصػػى،مػػف 

( 2كيكضػػح الممحػػؽ رقػػـ ) الجػػكدة فػػي ككالػػة الغػػكث الدكليػػة، كتربػػكييف فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ،
كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف ، أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا مشػػككريف بتحكػػيـ أداة الدراسػػة

 فقػػراتلقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو، كمػػدل كضػػكح صػػياغة ال فقػػراتإبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدل مبلئمػػة ال
مػػػف  مجػػاؿلتغطيػػة كػػؿ  فقػػراتنتمػػي إليػػو، كمػػدل كفايػػة التالػػذم  لممجػػاؿ فقػػرةكمػػدل مناسػػبة كػػؿ 

 فقػراتمف تعػديؿ صػياغة ال اقتراح ما يركنو ضركريان  إلىالدراسة األساسية ىذا باإلضافة  مجاالت
جديدة ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األكليػة  فقراتإضافة أك حذفيا، أك 

جانب مقيػاس ليكػرت المسػتخدـ  إلى، المستيدفيف)الخصائص الشخصية كالكظيفية( المطمكبة مف 
 مجػاالتالمػف بعػض فقػرات ، كما أف بعض المحكميف نصحكا بضػركرة تقمػيص بعػض الألداةفي ا

ضافة بعض ال  أخرل. التمجا إلى فقراتكا 
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بػػإجراء التعػػديبلت التػػي  المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث إلػػى كاسػػتنادان 
إضػػافة الػػبعض أك كحػػذؼ  فقػػراتالبعػػض اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة 

ضػػافةاآلخػػر منيػػا. كعمػػى ضػػكء تمػػؾ اآلراء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػػرات كتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر   كا 
 .( فقرة55بدؿ ) (54) داةليصبح عدد فقرات األ اتفقر 

 :فقرات األداةثانيًا: صدق االتساق الداخمي ل

( 40عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا ) داةتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات األ
 التابعة لو.  لممجاؿمفردة، كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية 

درجة الكمية لممجاؿ كال المجاؿيبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  (4.4)جدكؿ رقـ 
(، حيث إف 0.05كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ) ،الذم تتبع لو

صادقة لما كضعت  األكلى داةأل(، كبذلؾ تعتبر فقرات ا0.05قؿ مف )أمستكل الداللة لكؿ فقرة 
 لقياسو.

 يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو(: 3 .4جدول )

 معامل  الفقرة م
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 القيادة التربوية

 0.000* 5.731 .كرسالتيا كأىدافيا تيارؤي التي تتبناىا إدارة المدرسةتعكس القرارات   .3

تهشرؾ إدارة المدرسة أصحاب العبلقة مف )المعمميف، الطمبة، أكلياء األمكر،   .2
 المجتمع المحمي( في عممية التخطيط المدرسي.

5.754 *0.000 

 0.000* 5.824 تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى المعمميف.  .1

العمؿ، الحضكر  مف الغياب، الخركج)تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات   .5
 .كاالنصراؼ(

5.665 *0.000 

تتخذ اإلجراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة المدرسية )مثؿ الكتب،   .4
 األدكات، األجيزة( مف التمؼ أك الفقداف.

5.461 *0.000 

لمطمبة )الغياب، التأخير، انضباط تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي   .6
 طابكر الصباح(.

5.685 5.555* 

 *5.555 5.682 تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ باألنظمة المدرسية.  .8

 *5.555 5.501 تتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف آرائيـ خبلؿ االجتماعات التي تعقدىا.  .7

 *5.555 5.675 المجاف المدرسية.تراعي قدرات المعمميف كرغباتيـ عند تشكيؿ   .0

 *5.555 5.755 تعزز إدارة المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف في المدرسة.  .35
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 الفقرة م
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 *5.555 5.668 تفكض بعضان مف الصبلحيات إلى اآلخريف كتتابع أدائيـ.  .33

 *5.555 5.643 تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.  .32

 ونتاجات التعممالعمميات المدرسية 

3.  
تشجع إدارة المدرسة المعمميف لبلرتباط بعبلقات إيجابية مع الطمبة لصالح 

 العممية التعميمية.
5.458 *0.000 

 0.000* 5.441 تحرص أف يحمؿ المعممكف محتكل المباحث التي يدرسكنيا.  .2

 0.000* 5.160 بأكؿ.تتابع رصد نتائج اختبارات الطمبة عمى برنامج اإلدارات المدرسية أكالن   .1

 0.000* 5.802 تنفذ برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأخرل لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ.  .5

4.  
تتابع المدرسة نظافة المقصؼ كصبلحية المكاد المباعة فيو مف خبلؿ 

 المجنة الصحية.
5.783 *0.000 

6.  
المشكبلت تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجية خاصة لمساعدة الطمبة ذكم 

 النفسية كالسمككية.
5.442 *0.001 

 0.000* 5.672 تساىـ مع المرشد التربكم في حؿ المشكبلت السمككية لمطبة كالكقاية منو.  .8

7.  
تنظـ مسابقات متنكعة لمطمبة )ثقافية، عممية، رياضية( كفؽ جدكؿ خاص 

 كمعمف.
5.885 *0.000 

0.  
المسابقات التربكية عمى تييح الظركؼ المبلئمة لمشاركة طمبتيا في 

 مستكل المديرية / الكزارة.
5.638 *0.000 

 0.000* 5.608 تكـر الفائزيف بالمسابقات التي تنظميا المدرسة / المديرية / الكزارة.  .35

 0.000* 5.506 عممية( حسب التعميمات. –تنفذ المدرسة رحبلت مدرسية )ترفييية   .33

 0.000* 5.480 التعميمية.تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة   .32

 إدارة الموارد

3.  
تتابع إدارة المدرسة تحضيرات المعمميف لدركسيـ كفؽ جدكؿ اسبكعي معد 

 كتقدـ تغذية راجعة.
5.455 *0.000 

 0.000* 5.652 تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ معد كمعمف.  .2

 0.000* 5.655 المدرسة.تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية داخؿ   .1

5.  
تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي 

 تنظميا المديرية أك الكزارة.
5.683 *0.000 

 0.000* 5.682 تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ كالتعمـ.  .4

6.  
المشارب، تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية مثؿ )المرافؽ، الساحات، 

 الكحدات الصحية(.
5.801 *0.000 

 0.000* 5.705 تقـك بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى كالمرافؽ المدرسية.  .8
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 الفقرة م
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

7.  
 تحرص عمى تكفير التسييبلت المادية بحالة جيدة

 )السبكرة، األثاث، المختبرات(.
5.885 *0.000 

 0.000* 5.870 فاعؿ. تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية بشكؿ  .0

 0.000* 5.713 تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة كافة.  .35

 المجتمع المحمي
 0.000* 5.855 تعقد إدارة المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس أكلياء األمكر.  .3

 0.000* 5.405 تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء األمكر كعناكينيـ.  .2

1.  
مع أكلياء أمكر بعض الطمبة لمناقشة سبؿ تحسيف تحصيؿ تنظـ لقاءات 

 أبنائيـ أك تعديؿ سمككيـ.
5.865 *0.000 

 0.000* 5.757 تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف تحصيؿ أبنائيـ كسمككيـ.  .5

 0.000* 5.843 تنظـ زيارات لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة لممدرسة.  .4

6.  
كاآلراء المقدمة مف األفراد كالمؤسسات في المجتمع تستجيب لمقترحات 

 المحمي.
5.632 *0.000 

8.  
الخاصة بالمجتمع المحمي )مثؿ تنظيؼ  التطكعية األعماؿ تشارؾ في

 البيئة المحيطة(
5.872 *0.000 

 0.000* 5.885 تشارؾ المجتمع المحمي في إحياء المناسبات الكطنية كاألعياد الدينية.  .7

مكانياتيا لممجتمع المحمي.تتيح استخداـ   .0  0.000* 5.884 مرافؽ المدرسة كا 

35.  
تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى المدرسة كمحيطيا مف أم 

 تخريب أك اعتداء.
5.724 *0.000 

 0.000* 5.848 تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي )صحية، تربكية، اجتماعية(  .33

 α) 0.05 ≥)االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 : صدق االتساق البنائي:ثانياً 

مع  داةاأل مجاالتمف  مجاؿكؿ ل الدرجة الكميةيبيف معامبلت االرتباط بيف  (4.5)جدكؿ رقـ 
كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ككؿ  داةلفقرات األ الدرجة الكمية

صادقة  ةاداأل مجاالتكبذلؾ تعتبر ، (0.05(، حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف )0.05)
 لما كضعت لقياسو.
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 .داةالدرجة الكمية لؤل مع داةاأل مجاالتمف  مجاؿكؿ يكضح معامؿ االرتباط بيف (: 3 .5جدول )

القيمة االحتمالية  االرتباطمعامل  المجال  #
(Sig). 

 0.000* 5.048 القيادة التربكية .3

 0.000* 5.034 العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ .2

 0.000* 5.015 المكاردإدارة  .1

 0.000* 5.015 المجتمع المحمي .5

 α) 0.05 ≥)االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 داة:ثبات فقرات األثالثًا: 

، كيقصػد متتاليػة مػرات عػدة تطبيقػو أعيػد إذا النتػائج نفػس األداة طػيتع ىػك أف داةيقصػد بثبػات األ
ما ىي درجة أك أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا،  إلى أيضان بو 

ـ، 2535 اتسػػػاقو كانسػػػػجامو كاسػػػػتمراريتو عنػػػػد تكػػػػرار اسػػػػتخدامو فػػػػي أكقػػػػات مختمفػػػػة )الجرجػػػػاكم،
كقد أجرل الباحث خطكات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما: معامؿ  (08ص

 كطريقة التجزئة النصفية  ألفا كركنباخ

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   .9

لقياس الثبات كقد  أكلىكطريقة  داةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات األ
 أف معامبلت الثبات مرتفعة. (4.6)يبيف جدكؿ رقـ 

 .داةؤللمعامؿ الثبات ) طريقة ألفا كركنباخ( (: 3 .6جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال  #

 0.899 12 القيادة التربكية .3

 0.867 12 المدرسية كنتاجات التعمـالعمميات  .2

 0.900 10 المكاردإدارة  .1

 0.920 11 المجتمع المحمي .5

 0.969 45 داةالدرجة الكمية ل 
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( 0.920، 0.867تتراكح ما بيف )معامؿ الثبات قيمة أف  (4.6)يتضح مف الجدكؿ       
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات  داة( كىذا يدؿ عمى أف األ0.969) كمعامؿ الثبات الكمي تساكم

 .تطبيقيا عمى عينة الدراسة إلىتطمئف الباحث 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .8
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية 

معامؿ ارتباط سبيرماف براكف الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ 
 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficient) لمتصحيح 

معامؿ الثبات = 
1

2

ر

 يبيف النتائج: (4.7)كالجدكؿ التالي حيث ر معامؿ االرتباط ر

 .داةؤللمعامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (: 3 .7جدول )

 المجال  #
 التجزئة النصفية

معامل  عدد الفقرات
 االرتباط

 معامل االرتباط 
 المصحا

 0.853 0.744 12 القيادة التربكية .3

 0.824 0.700 12 العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ .2

 0.784 0.645 10 المكاردإدارة  .1

 0.874* 0.775 11 المحمي المجتمع .5

 0.948* 0.901 45  داةالدرجة الكمية ل 

 *تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية

)سبيرماف براكف(  االرتباط المعدؿ معامؿ قيمة أف (4.7)جدكؿ في  مكضحةمف النتائج ال
(Spearman Brown ) في صكرتيا النيائية كما ىي  داةكبذلؾ تككف األ، إحصائينامرتفع كداؿ

الدراسة، مما  أداةالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات  كبذلؾ يككفقابمة لمتكزيع،  (1) في الممحؽ
 ،أسئمة الدراسة عفكاإلجابة  ،كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج ،ألداةيجعمو عمى ثقة تامة بصحة ا

 .كاختبار فرضياتيا
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 )أداء المعممين( :الثانية ألداةاوثبات صدق 

 :داةصدق األأوال: 

 بطريقتيف: داةتـ التأكد مف صدؽ فقرات األ

 أواًل: الصدق الظاىري ل داة )صدق المحكمين(:

( 37قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )
مػػف أعضػاء الييئػػة التدريسػية فػػي الجامعػػة اإلسػبلمية، كجامعػػة األزىػر، كجامعػػة األقصػػى،  عضػك

( 2. كيكضح الممحؽ رقـ )في مجاؿ التربية، كالمتخصصيف قسـ الجكدة في ككالة الغكث الدكليةك 
أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػامكا مشػػككريف بتحكػػيـ أداة الدراسػػة. كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف 

 فقػػراتلقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو، كمػػدل كضػػكح صػػياغة ال فقػػراتئيػػـ فػػي مػػدل مبلئمػػة الإبػػداء آرا
مػػػف  مجػػاؿلتغطيػػة كػػؿ  فقػػراتنتمػػي إليػػو، كمػػدل كفايػػة التالػػذم  لممجػػاؿ فقػػرةكمػػدل مناسػػبة كػػؿ 

 فقػراتمف تعػديؿ صػياغة ال اقتراح ما يركنو ضركريان  إلىالدراسة األساسية ىذا باإلضافة  مجاالت
جديدة ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األكليػة  فقراتإضافة أك حذفيا، أك 

جانػب مقيػاس ليكػرت المسػتخدـ  إلػى)الخصائص الشخصية كالكظيفية( المطمكبػة مػف المبحػكثيف، 
 مجػػاالتمػػف بعػػض  فقػػرات، كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف نصػػحكا بضػػركرة تقمػػيص بعػػض الداةفػػي األ

ضافة بعض ال  أخرل. مجاالت إلى فقراتكا 

بػػإجراء التعػػديبلت التػػي  المبلحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث إلػػى كاسػػتنادان 
إضػػافة الػػبعض أك كحػػذؼ  الفقػػرات بعػػض اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة

ر ليصػبح عػدد اآلخر منيا. كعمى ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخ
  .(21( بدؿ )22) داةفقرات األ

 :داةثانيًا: صدق االتساق الداخمي لفقرات األ

( 40عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا ) داةتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات األ
 التابعة لو.  لممجاؿمفردة، كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية 

درجة الكمية لممجاؿ كال المجاؿيبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  (4.8)جدكؿ رقـ 
(، حيث إف 0.05كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ) ،الذم تتبع لو

كضعت  صادقة لمااألداة الثانية (، كبذلؾ تعتبر فقرات 0.05قؿ مف )أمستكل الداللة لكؿ فقرة 
 لقياسو.
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 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو(: 3 .8جدول )

 الفقرة م
 معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 أداء المعممين 

 0.000* 5.648 المادة كفقان لمخطة.كؿ زمنية مناسبة لتدريس جداأضع  1.

2. 
يسػػاعدني التخطػػيط المدرسػػي فػػي تحديػػد األنشػػطة التربكيػػة المناسػػبة لتحقيػػؽ 

 األىداؼ المراد تحقيقيا.
5.651 *0.000 

 0.000* 5.642 أحمؿ محتكل المادة الدراسية. 3.

 0.000* 5.686 بشكؿ دكرم.دارة ألتـز بتسميـ كراسة التحضير اليكمي لئل .4

 0.000* 5.407 أنظـ البيئة المادية الصفية. .5

 0.000* 5.854 كضبط الصؼ.إدارة أستطيع  .6

 0.000* 5.737 ستثمر المكاقؼ الصفية لغرس القيـ كتعديؿ السمكؾ.أ .7

 0.000* 5.737 أىتـ بتككيف اتجاىات إيجابية عند الطمبة نحك المبحث الذم أدرسو. 8.

 0.000* 5.662 الطمبة في األنشطة الصفية.أحرص عمى مشاركة معظـ  .0

 0.000* 5.682 في كقتيا المحدد. ليو إأنجز األعماؿ المككمة  .35

 0.001* 5.430 بمكاعيد الحضكر كاالنصراؼ. ـأحرص عمى االلتزا .33

 0.000* 5.854 أستثمر كقت الحصة بفاعمية. .32

31. 
االحتياجػات الخاصػة )متػدني اكتشؼ مف خػبلؿ أنشػطة الػدرس الطمبػة ذكم 

 التحصيؿ، المتفكقيف، المكىكبيف(.
5.655 *0.000 

 0.000* 5.632 أصمـ أنشطة صفية متعددة تراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة. .35

 0.000* 5.828 أستخدـ الكسائؿ التعميمية المناسبة ألنشطة الدرس. .34

 0.010* 5.554 التعميـ كالتعمـ.أكظؼ تكنكلكجيا التعميـ كمصدر مف مصادر  .36

 0.000* 5.881 أكظؼ أساليب التقكيـ المختمفة بفاعمية: القبمي، التككيني، الختامي. .38

 0.000* 5.485 أصمـ االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات. .37

 0.000* 5.617 أقدـ تغذية راجعة لمطبلب في ضكء نتائج االختبارات. .30

 0.000* 5.810 األمكر مف أجؿ تطكير تعمـ أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.أتعاكف مع أكلياء  .25

 0.000* 5.864 أضع خططان عبلجية لمطمبة ضعيفي التحصيؿ. .23

22. 
أسػػػاىـ فػػػي كضػػػع خطػػػط مشػػػتركة مػػػع المرشػػػد التربػػػكم لمتابعػػػة المشػػػكبلت 

 السمككية لمطمبة.
5.685 *0.000 

 α) 0.05 ≥)االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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  األداة:ثبات فقرات ثالثًا: 

، كيقصػد متتاليػة مػرات عػدة اتطبيقيػ أعيػد إذا النتػائج نفػس ألداةا عطػيت ىك أف ألداةيقصد بثبات ا
ما ىي درجة أك أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا،  إلى أيضان بو 

ـ، 2535اتسػػػػاقو كانسػػػػجامو كاسػػػػتمراريتو عنػػػػد تكػػػػرار اسػػػػتخدامو فػػػػي أكقػػػػات مختمفػػػػة )الجرجػػػػاكم،
 (. 08ص

كقػػد أجػػرل الباحػػث خطػػكات الثبػػات عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية نفسػػيا بطػػريقتيف ىمػػا: معامػػؿ ألفػػا 
 .كطريقة التجزئة النصفية كركنباخ

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   .9
لقياس الثبات كقد يبيف  أكلىكطريقة  داةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات األ

 أف معامبلت الثبات مرتفعة. (4.9)جدكؿ رقـ 

 داة.ؤللمعامؿ الثبات ) طريقة ألفا كركنباخ( (: 3 .9جدول )

كرونباخمعامل ألفا  عدد الفقرات   #  

 0.011 22 أداء المعممين .3



( كىذا يدؿ عمى 5.011) قيمة معامؿ الثبات الكمي تساكميتضح مف الجدكؿ السابؽ أف       
 .تطبيقيا عمى عينة الدراسة إلى تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثاألداة أف 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .2
 معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجيةتـ إيجاد 

تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف  الرتبة لكؿ بعد كقد
 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficient) لمتصحيح 

معامؿ الثبات = 
1

2

ر

 كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:حيث ر معامؿ االرتباط ر

 .داةؤللمعامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (: 3 .10جدول )

#   
 التجزئة النصفية

معامل  عدد الفقرات
 االرتباط

 معامل االرتباط 
 المصحا

 0.894 0.809 22 أداء المعممين .3
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)سبيرماف  االرتباط المعدؿ معامؿ قيمة أف (4.10)جدكؿ كاضح مف النتائج المكضحة في 
في صكرتيا النيائية  داةكبذلؾ تككف األ، مرتفع كداؿ إحصائينا( Spearman Brownبراكف( )

 اداةالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات  كبذلؾ يككفقابمة لمتكزيع،  (1) كما ىي في الممحؽ
أسئمة  عفكاإلجابة  ،كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج ،داةالدراسة، مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اال

 .كاختبار فرضياتيا ،الدراسة

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 3.4

 Statistical Package"اإلحصائي مف خبلؿ برنامج التحميؿ  داةتـ تفريغ كتحميؿ األ

for the Social Sciences  (SPSS)" . 
 :اآلتيةاإلحصائية  معالجاتتم استخدام ال

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساس ألغراض معرفة : كالكزف النسبي ،كالتكرارات ،النسب المئكية -
  .تكرار فئات متغير ما، كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة

لمعرفة ثبات ؛ ككذلؾ اختبار التجزئة النصفية  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كركنباخ  -
 .داةاألفقرات 

لقياس درجة االرتباط، ،  (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسكف -
يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف، كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ ك 

 .كالعبلقة بيف المتغيرات ،داةالداخمي لؤل

لمعرفة ما إذا  (Independent Samples T-Test) مستقمتيف في حالة عينتيف T اراختب -
ة )الجنس كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقم

 كالمرحمة التعميمية(.

   ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادم -
أكثر مف أك  ،ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعاتلمعرفة ما إذا كاف 

 )متغير سنكات الخدمة(. البيانات

 لمعرفة إتجاه الفركؽ في متغير سنكات الخدمة. لممقارنات الثنائية Scheffe Testاختبار  -
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 الفصــل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية 

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػان لنتػػائج الدراسػػة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة 
معػػػػايير نظػػػػاـ الجػػػػكدة كاقػػػػع تطبيػػػػؽ  كاسػػػػتعراض أبػػػػرز نتػػػػائج االسػػػػتبانتيف، كذلػػػػؾ لمتعػػػػرؼ عمػػػػى"

 ".  المدارس الحككمية بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميفكاالعتماد المدرسي في 

الدراسػػة، إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج  أداةلػػذا تػػـ إجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف 
لمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الدراسػػة التػػي تػػـ عرضػػيا  (SPSS)الػرـز اإلحصػػائية لمدراسػػات االجتماعيػػة 

 . كتحميميا في ىذا الفصؿ

 :المحك المعتمد في الدراسة 3.9
 خبلؿ الخماسي مف ليكرت مقياس في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد

 المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ ( كمف5=3-4) المقياس درجات بيف المدل حساب

 في قيمة أقؿ إلىىذه القيمة  إضافةكبعد ذلؾ تـ  (5.75=5/4) أم الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ

 أصبح كىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي المقياس بداية) المقياس

 ((    :(,p.302532 Ozen ,) (5.1)التالي الجدكؿ في مكضح ىك كما الخبليا طكؿ

 المعتمد في الدراسةيكضح المحؾ (: 3 .1جدول )

 درجة التقدير الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 جدان قميمة  20% -36%مف  1 – 1.80مف 

 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 

 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 

 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 

 كبيرة جدان  84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 ترتيػػبعمػػى  الباحػػثد اعتمػػ االسػػتجابة، مسػػتكل عمػػى كالحكػػـ الدراسػػة نتػػائج كلتفسػػير
 حػدد كقػد مجػاؿ، كػؿ فػي الفقػرات كمسػتكلداة ؤللػ المجػاالت مسػتكل عمػى الحسػابية المتكسػطات

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب مكافقةال درجة ثالباح
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 أسئمة الدراسة 3.8
 حكوميةمعايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس الواقع تطبيق ما السؤال األول: 

 بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين؟

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي تـ استخداـ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 .(5.2)النتائج مكضحة في جدكؿ  .كالترتيب

 أداةالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لكافة مجاالت (: 3 .2جدول )

 م
المتوسط  المجال 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 التقدير

  3 83.91 0.52 4.20 .القيادة التربكية  .3

 2 84.43 0.49 4.22 .المدرسية كنتاجات التعمـالعمميات   .2
 

 1 85.55 0.52 4.28 .المكاردإدارة   .1
 

  4 80.47 0.60 4.02 .المجتمع المحمي   .5

  83.57 0.47 4.18 داةجميع فقرات األ 

نظػػػاـ  كاقػػػع تطبيػػػؽ معػػػايير أداةالمتكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات أف  (5.2)يبػػػيف جػػػدكؿ 
كبػػػػػذلؾ فػػػػػإف الػػػػػكزف النسػػػػػبي  4.18يسػػػػػاكم  الجػػػػػكدة كاالعتمػػػػػاد المدرسػػػػػي فػػػػػي المػػػػػدارس الحككميػػػػػة

 .بشكؿ عاـ ستبانةبدرجة كبيرة عمى فقرات اال كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة( 83.57%)
اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ بمعايير االعتماد كحث المدارس عمى تطبيؽ  إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

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 

االعتماد جاء بصكرة طكعية، نتيجة لشعكر مديرم ىذه المدارس  دخكؿ ىذه المدارس في برنامج
بأف مدارسيـ لدييا الكثير مف الجكانب اإليجابية المطمكبة في برنامج االعتماد المدرسي، كرغبة 

في التميز كالحصكؿ عمى االعتماد، كقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عايش،  ـمني
ـ(، كدراسة )األمير Ejionueme ،2534، كدراسة )ـ(2535ـ(، كدراسة )المالكي، 2538

درجة عالية مف تطبيؽ معايير الجكدة في المدارس، بينما  إلىكالمكاتي أشرف   ـ(2533كالعكاممة، 
ـ( 2533ـ(، كدراسة )أبك عبده، 2532ـ( كدراسة )الجعافرة، 2535اختمفت مع دراسة )الغامدم، 

مع دراسة )ندا  أيضان حيث كانت درجة تطبيؽ معايير الجكدة متكسطة، كاختمفت ىذه الدراسة 
 الجكدة الشاممة.إدارة تطبيؽ ـ( التي كشفت عف قصكر في 2531كالشحنة، 
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" قد حصؿ عمى  القيادة التربكية أف المجاؿ األكؿ " (5.2) مف الجدكؿ أيضان كيتضح 
أف مديرم المدارس  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  (،%83.91)المرتبة الثالثة حيث بمغ الكزف النسبي 

يتـ اختيارىـ بناء عمى معايير تؤىميـ لقيادة المدرسة التي تتطمب صفات كميارات شخصية 
دارية كمينية فضبل عف ككف اإلدارات التربكية تعنى بتطكير قدرات مديرم المدارس كما في  كا 

ف في تطبيؽ ـ، مما يجعميـ أكثر قدرة كتمك2536البرنامج التدريبي الذم عقد في أكتكبر عاـ 
ـ( كدراسة 2535ية كىذا ما أكدتو الدراسات السابقة كدراسة )قرمكط، بك معايير القيادة التر 

درجة عالية مف أداء القيادة  إلىـ( كالمكاتي تكصمف 2535ـ( كدراسة )شاكيش، 2531)األسطؿ، 
ـ( 2535امدم، ـ( كدراسة )الغ2532التربكية، بينما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة )الجعافرة، 

 ـ( حيث جاءت القيادة التربكية بدرجة متكسطة.2533كدراسة ) األمير كالعكاممة، 
" عمى المرتبة الثانية  العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ كقد حصؿ المجاؿ الثاني "

اىتماـ إدارات المدارس كالمعمميف،  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  (،%(84.43حيث بمغ الكزف النسبي 
تعقد عدة  –الداخمي كالخارجي  –ات التعمـ كتحصيؿ الطمبة، خاصة كأف لجنة التقييـ بنتاج

اختبارات لمطمبة بحيث يتـ اختيار فصكليـ كالمباحث المراد االختبار فييا بصكرة عشكائية، 
ـ( حيث 2533ـ( كدراسة )األمير كالعكاممة، 2535كتختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة )الغامدم، 

 يـ كالتعمـ بدرجة متكسطة.جاء التعم
" عمى المرتبة األكلى حيث بمغ الكزف النسبي  المكاردإدارة  ما حصؿ المجاؿ الثالث "يف

تنظيـ كزارة التربية كالتعميـ لدكرات ككرشات عمؿ  إلىإضافة  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  (،%(85.55
كنكابيـ كلجنة التطكير بالمدرسة، لممدارس التي دخمت البرنامج، تخمميا  يريفخاصة بتدريب المدر 
كجكد الدافع كالحافز القكل لدل  إلىالمكارد البشرية كالمالية، إضافة إدارة تدريب عمى كيفية 

إدارات المدارس لتكفير المكارد المالية بالتكجو نحك مؤسسات المجتمع المحمي بعد دخكليا برنامج 
ـ( كدراسة )األمير كالعكاممة، 2535كتختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة )الكعبي، االعتماد، 

 المكارد بدرجة متكسطة.إدارة ـ( حيث جاءت 2533
" عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف المجتمع المحميحصؿ المجاؿ الرابع " كأخيران 

أف أحد األدكار كالمياـ الرئيسة  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  ،بدرجة تقدير كبيرة (%(80.47النسبي 
لئلدارات المدرسية ىي التكاصؿ مع المجتمع المحمي كاالرتباط بعبلقات تكاممية معو كقد كضعت 
الكزارة مجاؿ المجتمع المحمي كأحد محاكر الخطة االستراتيجية ليا كما أف مديرم المدارس 

عف أىمية  اتيـ كخبراتيـ فضبلن فادة مف قدر يدرككف حاجة المدارس لدعـ المجتمع المحمي كاإل
تفعيؿ التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطمبة بيدؼ رفع درجة تحصيؿ أبنائيـ، كقد اختمفت نتيجة ىذه 

 إلىـ( المتاف تكصمتا 2533ـ( كدراسة )األمير كالعكاممة، 2535الدراسة مع دراسة )الغامدم، 
مع دراسة )الجعافرة،  أيضان دراسة درجة متكسطة في العبلقة مع المجتمع المحمي، كاختمفت ىذه ال

 ـ( كالتي جاءت فييا العبلقة مع المجتمع المحمي بدرجة منخفضة. 2532
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 واقــع تطبيــق معــايير نظــام الجــودة واالعتمــاد المدرســي فــي المــدارستحميــل فقــرات اســتبانة " 
 ".الحكومية

 " القيادة التربوية " األول مجالالتحميل فقرات  -
 .درجة المكافقةلمعرفة  الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط تـ استخداـ 

 .(5.3)النتائج مكضحة في جدكؿ 
 لكؿ فقرة مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب(: 3 .3جدول )

 " القيادة التربكية فقرات مجاؿ " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 التقدير

3.  
المدرسة رؤيتيا كرسالتيا إدارة تعكس القرارات التي تتبناىا 

 كأىدافيا.
4.28 0.68 85.63 5 

كبيرة 
 جدان 

2.  

المدرسة أصحاب العبلقة مف )المعمميف، إدارة تهشرؾ 
أكلياء األمكر، المجتمع المحمي( في عممية الطمبة، 

 التخطيط المدرسي.
 كبيرة 12 78.48 0.95 3.92

 كبيرة 10 79.54 0.91 3.98 تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى المعمميف.  .1

5.  
تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات )الغياب، الخركج مف 

 العمؿ، الحضكر كاالنصراؼ(.
4.55 0.64 91.06 1 

كبيرة 
 جدان 

4.  
جراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة المدرسية تتخذ اإل

 الفقداف.أك )مثؿ الكتب، األدكات، األجيزة( مف التمؼ 
4.50 0.65 90.07 2 

كبيرة 
 جدان 

6.  
تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي لمطمبة )الغياب، 

 التأخير، انضباط طابكر الصباح(.
4.44 0.71 88.74 3 

 كبيرة
 جدان 

8.  
تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ باألنظمة 

 المدرسية.
4.41 0.62 88.21 4 

كبيرة 
 جدان 

7.  
رائيـ خبلؿ االجتماعات آتتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف 

 التي تعقدىا.
 كبيرة 8 80.33 0.80 4.02

0.  
تراعي قدرات المعمميف كرغباتيـ عند تشكيؿ المجاف 

 المدرسية.
 كبيرة 9 80.26 0.84 4.01

35.  
المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف في إدارة تعزز 

 المدرسة.
 كبيرة 6 83.38 0.86 4.17

 كبيرة 7 81.92 0.78 4.10 اآلخريف كتتابع أدائيـ. إلىتفكض بعضان مف الصبلحيات   .33

 كبيرة 11 79.27 0.82 3.96 تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.  .32
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 من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا: يتضا
تتــابع التــزام المعممــين بالتعميمــات )الغيــاب، الخــروج مــن  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 5الفقػػرة رقػػـ ) -

كبدرجػة تقػدير  )%91.06)احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره  "العمل، الحضور واالنصـراف(
 كبيرة جدان.

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  استحداث كزارة التربية كالتعميـ برنامجان الكتركنيان متابعة حضكر كانصػراؼ المعممػيف عمػى
دخػاؿ البيانػات مػف كاقػع السػجؿ إمكقع اإلدارات المدرسػية الخػاص بكػؿ مدرسػة حيػث يػتـ 

 اليكمي لحضكر كانصراؼ المكظفيف.
 ا جعػػػػؿ مػػػػف التػػػػزاـ المتابعػػػة الميدانيػػػػة لفريػػػػؽ الرقابػػػػة فػػػي المديريػػػػة كالػػػػكزارة لممػػػػدارس، ممػػػ

 المدرسة.إدارة المعمميف بالتعميمات محؿ اىتماـ 

 .كبيرة جدان ـ(، حيث جاءت بدرجة 2535كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )قرمكط، 

جراءات المالئمة لممحافظة عمى العيـدة المدرسـية تتخذ اإل " كالتي نصت عمػى( 4الفقرة رقـ ) -
احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي قػدره  " الفقـدانأو )مثل الكتـب، األدوات، األجيـزة( مـن التمـف 

 كبدرجة تقدير كبيرة جدان. )%(90.07

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

 مػػػدير  تشػػػكيؿ لجنػػػة خاصػػػة بالكتػػػب كالعيػػػدة المدرسػػػية مػػػف داخػػػؿ المدرسػػػة، بتكميػػػؼ مػػػف
دخػػػاؿ كاإلخػػػراج المدرسػػػة كبحسػػػب تعميمػػػات الػػػكزارة، تتػػػابع حصػػػر العيػػػدة، كسػػػجبلت اإل

سقاط مف العيدة في نياية العاـ الدراسي كذلؾ مف خبلؿ برامج الكتركنية تسػجؿ فييػا كاإل
 كافة بيانات الكتب كيتـ تحديثو باستمرار عند استبلـ أم عيدة جديدة.

 كتب فػي المديريػة ألعػداد الكتػب، كالمتابعػة السػنكية مػف المتابعة الفصمية مف لجنة قسـ ال
 قسـ المكاـز لمعيدة المدرسية.

 .كبيرة جدان ـ( حيث جاءت بدرجة 2535كقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )قرمكط، 
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 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن

ٌتشــرك إدارة المدرســة أصــحاب العالقــة مــن )المعممــين،  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 2الفقػػرة رقػػـ ) -
احتمػت المرتبػة الثانيػة  " الطمبة، أولياء األمور، المجتمع المحمي( في عممية التخطـيط المدرسـي

 %( كبدرجة تقدير كبيرة.78.48عشر كاألخيرة بكزف نسبي قدره )

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 مميف كزيػادة انتمػاء الطمبػة لمدرسػتيـ تحقيقػان محاكلة إدارة المدرسة في استنياض ىمـ المع
 لمجكدة.

  دراكػان ألىميػة مشػاركة تطكر الكعي اإلدارم لدل مديرم المدارس، مما شكؿ لدييـ فيمػان كا 
 المعمميف كالطمبة في التخطيط لزيادة انتمائيـ لممدرسة.

  خػػػبلؿ الػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم يمكػػػف أف يقػػػكـ بػػػو المجتمػػػع المحمػػػي لمسػػػاعدة المدرسػػػة مػػػف
 .مؤسساتو المختمفة

العتقػػػاد بعػػػض المػػػديريف بػػػأف اشػػػراؾ المعممػػػيف كقػػػد جػػػاءت فػػػي أدنػػػى درجػػػات المكافقػػػة نظػػػراي 
كالطمبة كأكلياء أمكرىـ في عممية التخطيط يحتاج إلى الكثير مف الكقت، كأف عممية التخطيط 

 محددة بسقؼ زمني محدد.  

ـ( كدراسػة )األسػػطؿ، 2535ة )قرمػكط، بعػػض الدراسػات كدراسػنتػائج كاتفقػت ىػذه النتػائج مػع 
ـ( حيث أشرف إلى درجة عالية في تقدير أفراد العينػة لمشػاركة 2535ـ( كدراسة )شاكيش، 2531

إدارة المدرسػػػة لممعممػػػيف كالطمبػػػة كالمجتمػػػع المحمػػػي فػػػي عمميػػػة التخطػػػيط، بينمػػػا اختمفػػػت الدراسػػػة 
 ث جاءت بدرجة متكسطة.ـ( حي2533الحالية مع ما جاءت بو دراسة )األمير كعكاممة، 

احتمػػت  "تســتخدم أدوات متعــددة لتقيــيم األداء المدرســي  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 32الفقػرة رقػػـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة.%(79.27بكزف نسبي قدره  كقبؿ األخيرة المرتبة الحادية عشر

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  متعددة لؤلداء المدرسي.تزكيد كزارة التربية كالتعميـ المدارس بأساليب تقكيـ 
 المدارس عمى عممية التقييـ المدرسي خبلؿ الدكرات كالزيارات التي قاـ بيػا يرم تدريب مد

 فريؽ المتابعة التابع لمكزارة.

كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقػرة عمػى درجػة متدنيػة بالنسػبة لبػاقي الفقػرات الىتمػاـ المػديريف 
 .التقكيمية التقميدية المعركفة لدييـكفريؽ التطكير بالمدرسة باألساليب 
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ـ( حيػػث جػػاء 2535ـ( كدراسػػة )المػػالكي، 2538كاتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )عػػايش، 
تنػػكع أسػػاليب التقػػكيـ بدرجػػػة كبيػػرة، بينمػػا اختمفػػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػػع دراسػػة )األميػػر كالعكاممػػػة، 

 ـ( حيث جاءت بدرجة متكسطة.2533

 " العمميات المدرسية ونتاجات التعمم "الثاني مجال التحميل فقرات  -

 .درجة المكافقةلمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 .(5.4)النتائج مكضحة في جدكؿ 

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ (: 3 .4جدول )
 " العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 التقدير

3.  
ف باالرتبػػػػاط بعبلقػػػػات يالمدرسػػػػة المعممػػػػإدارة تشػػػػجع 

 كبيرة جدان  5 85.56 0.69 4.28 التعميمية.إيجابية مع الطمبة لصالح العممية 

2.  
المباحػػػث التػػػي  لف يحمػػػؿ المعممػػػكف محتػػػك أتحػػػرص 
 كبيرة 9 82.85 0.71 4.14 يدرسكنيا.

1.  
تتػػػػابع رصػػػػػد نتػػػػائج اختبػػػػػارات الطمبػػػػة عمػػػػػى برنػػػػػامج 

 كبيرة جدان  1 92.19 0.59 4.61 اإلدارات المدرسية أكالن بأكؿ.

5.  
المكىػػػكبيف كأخػػػرل لمطمبػػػة تنفػػػذ بػػػرامج لرعايػػػة الطمبػػػة 

 كبيرة 12 0.8776.82 3.84 ذكم صعكبات التعمـ.

4.  
تتػػػػابع المدرسػػػػة نظافػػػػة المقصػػػػؼ كصػػػػبلحية المػػػػكاد 

 كبيرة جدان  4 85.63 0.77 4.28 المباعة فيو مف خبلؿ المجنة الصحية.

6.  
تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجيػة خاصػة لمسػاعدة 

 كبيرة 11 78.08 0.82 3.90 كالسمككية.الطمبة ذكم المشكبلت النفسية 

8.  
تسػػػػػاىـ مػػػػػع المرشػػػػػد التربػػػػػكم فػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت 

 كبيرة 8 83.77 0.73 4.19 .االسمككية لمطبة كالكقاية مني

7.  
تػػػػػػنظـ مسػػػػػػابقات متنكعػػػػػػة لمطمبػػػػػػة )ثقافيػػػػػػة، عمميػػػػػػة، 

 كبيرة 10 82.05 0.83 4.10 رياضية( كفؽ جدكؿ خاص كمعمف.

0.  
لمشػػػػػػػاركة طمبتيػػػػػػػا فػػػػػػػي تييػػػػػػػح الظػػػػػػػركؼ المبلئمػػػػػػػة 

 كبيرة جدان  3 85.83 0.71 4.29 المسابقات التربكية عمى مستكل المديرية / الكزارة.

35.  
تكػػػـر الفػػػػائزيف بالمسػػػػابقات التػػػي تنظميػػػػا المدرسػػػػة / 

 كبيرة جدان  2 89.80 0.66 4.49 المديرية / الكزارة.

33.  
عمميػػػػة(  –تنفػػػػذ المدرسػػػػة رحػػػػبلت مدرسػػػػية )ترفيييػػػػة 

 كبيرة جدان  7 85.03 0.86 4.25 حسب التعميمات.

 كبيرة جدان  6 85.50 0.71 4.27 تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمية.  .32
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 يتضا من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:

تتــابع رصــد نتــائج اختبــارات الطمبــة عمــى برنــامج اإلدارات  " كالتػي نصػػت عمػػى( 1الفقػرة رقػػـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%(92.19احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره  " بأول المدرسية أوالً 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  متابعة مديرية التربية كالتعميـ إلدخػاؿ الػدرجات عمػى مكقػع اإلدارات المدرسػية، كالتكاصػؿ
 مع المدارس بيذا الخصكص.

 المدرسػة كالمعممػيف كأكليػاء األمػكر إدارة دخاؿ الدرجات عمػى المكقػع ييمكػف كيسػيؿ عمػى إ
 مف متابعة تحصيؿ الطمبة أكالن بأكؿ.

 المدرسػػػة مػػػف التعػػػاكف مػػػع أكليػػػاء األمػػػكر عنػػػد إدارة دخػػػاؿ الػػػدرجات عمػػػى المكقػػػع ييمكػػػف إ
زيارتيـ لممدرسة لمتابعة أبنائيـ، فيستطيع مدير المدرسة أخذ صكرة كاضحة عػف الطالػب 

 عنو. سؤاؿمالحصة لخراج معًمموي مف الحاجة إلدكف 

درجة كبيػرة فػي متابعػة  إلىـ( كالتي أشارت 2538كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عايش، 
 تقارير نتائج الطمبة أكالن بأكؿ.

تكـــرم الفـــائزين بالمســـابقات التـــي تنظميـــا المدرســـة / "  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى( 35الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%(89.80احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  " المديرية / الوزارة

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  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.

  مجتمع المحمي.المدرسة في إظيار تفكقيا كتميزىا لمكزارة ك الإدارة رغبة 
 صدار مديرية التربية كالتعمػيـ شػيادات تقػدير لمطمبػة الفػائزيف فػي المسػابقات فػي المراكػز إ

 الثبلثة األكلى.
  تنظػػيـ مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ احتفػػاالن سػػنكيان فػػي نيايػػة كػػؿ عػػاـ دراسػػي، خػػاص بالطمبػػة

 عمى مدار العاـ. الفائزيف في المسابقات
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 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن

تنفـذ بـرامج لرعايـة الطمبـة الموىـوبين وأخـرى لمطمبـة ذوي  " كالتػي نصػت عمػى( 5الفقرة رقـ ) -
%( كبدرجػة تقػدير 76.82احتمت المرتبة الثانيػة عشػر األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره ) "صعوبات التعمم 

 كبيرة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

  رغبػػة المػػدارس فػػي إبػػراز الطمبػػة المكىػػكبيف لػػدييا، كتقػػديميـ لممجتمػػع التربػػكم ممػػا يشػػكؿ
 دافعان كرافعان ليا.

  ،تنظيـ كزارة التربية كالتعميـ العديػد مػف المسػابقات التػي تسػتيدؼ المكىػكبيف فػي المػدارس
 كالتي بدكرىا تحث المدارس عمى المشاركة فييا.

 كية لممدرسػػة )المدرسػة الفاعمػة( كالػذم صػممتو الػػكزارة، تضػميف اإلطػار العػاـ لمخطػة السػن
 برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كذكم صعكبات التعمـ.

ىذه البرامج تحتاج إلى خبرات كميارات  كقد جاءت في أدنى درجات المكافقة نظراي ألف
 خاصة إلعدادىا كي تنفذ بالشكؿ المناسب.

ـ( كالتي أشارت إلى 2535كدراسة )قرمكط، كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
 درجة عالية في االىتماـ بالطمبة المكىكبيف كذكم االحتياجات الخاصة.

تنفــذ المدرســة بــرامج وقائيــة وعالجيــة خاصــة لمســاعدة  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 6الفقػػرة رقػػـ ) -
ــة ذوي المشــكالت النفســية والســموكية  بػػكزف  كقبػػؿ األخيػػرة احتمػػت المرتبػػة الحاديػػة عشػػر "الطمب

 ( كبدرجة تقدير كبيرة.%(78.08نسبي قدره 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  زيػػادة دكر المرشػػد التربػػكم فػػي المػػدارس كتفعيمػػو، بعػػد سمسػػمة مػػف الػػدكرات ككرش العمػػؿ
رشػػػاد، كالتػػػي اسػػػتيدفت مػػػديرم التػػػي نظمتيػػػا كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بالتعػػػاكف مػػػع قسػػػـ اإل

 معان.المدارس كالمرشديف 
 دارات التربكية كاإلرشاد التربكم لتقارير المدرسة الشيرية كالفصمية لما تـ متابعة قسمي اإل

نجاز تنفيذه ك   ه مف برامج كخطط عمؿ لمساعدة الطمبة كحؿ مشكبلتيـ السمككية كالنفسية.ا 
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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. 

 " المواردإدارة " الثالث مجال التحميل فقرات  -

 .درجة المكافقةلمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبتـ استخداـ 
 .(5.5)النتائج مكضحة في جدكؿ 

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب(: 3 .5جدول )
 المكارد "إدارة "  

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 التقدير

3.  

المدرسة تحضيرات المعمميف إدارة تتابع 
لدركسيـ كفؽ جدكؿ اسبكعي معد كتقدـ تغذية 

 راجعة.
4.66 0.53 93.18 1 

كبيرة 
 جدان 

2.  
تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ 

 معد كمعمف.
4.60 0.62 91.92 2 

كبيرة 
 جدان 

1.  
تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية 

 داخؿ المدرسة.
4.34 0.70 86.84 5 

كبيرة 
 جدان 

5.  

تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات 
كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي تنظميا المديرية 

 الكزارة.أك 
4.43 0.67 88.54 3 

كبيرة 
 جدان 

4.  
تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ 

 كالتعمـ.
 كبيرة 7 81.66 0.80 4.08

6.  

مثؿ تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية 
)المرافؽ، الساحات، المشارب، الكحدات 

 الصحية(.
4.39 0.74 87.81 4 

كبيرة 
 جدان 

8.  
تقـك بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى 

 كالمرافؽ المدرسية.
 كبيرة 8 81.13 0.88 4.06

7.  
تحرص عمى تكفير التسييبلت المادية بحالة 

 )السبكرة، األثاث، المختبرات(. جيدة
 كبيرة 10 79.93 0.88 4.00

0.  
تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية 

 بشكؿ فاعؿ.
 كبيرة 9 80.53 0.80 4.03

35.  
تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة 

 كافة.
 كبيرة 6 83.91 0.77 4.20
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 يتضا من الجدول أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
المدرســة تحضــيرات المعممــين لدروســيم وفــق إدارة تتــابع  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 3الفقػػرة رقػػـ ) -

( %(93.18احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره  " ســبوعي معــد وتقــدم تغذيــة راجعــةأجــدول 
 كبدرجة تقدير كبيرة جدان.

"  تنفذ زيارات تبادلية بين المعممين وفق جدول معد ومعمن"  كالتي نصت عمى( 2الفقرة رقـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%(91.92احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 
  المدرسة مع بداية كؿ عاـ دراسي بعمؿ سجؿ خاص لمتابعة كراسػات تحضػير إدارة تقكـ

المعممػػيف كسػػجؿ آخػػر لتنظػػيـ الزيػػارات التبادليػػة بػػيف المعممػػيف، باعتبػػار ذلػػؾ أحػػد الميػػاـ 
 المطمكبة مف مدير المدرسة.

  إعػػبلف المدرسػػػة عػػف جػػػدكؿ أسػػػبكعي لمتابعػػة كراسػػػات التحضػػػير، كجػػدكؿ آخػػػر لمتابعػػػة
 الزيارات التبادلية بيف المعمميف بصكرة شيرية.

  متابعػػػػة فريػػػػؽ اإلدارات المدرسػػػػية بالمديريػػػػة كالمشػػػػرؼ التربػػػػكم المسػػػػؤكؿ عػػػػف المدرسػػػػة
دانيػػػة، كاالطػػػبلع عمػػػى بعػػػض تقػػػارير ىػػػذه لمسػػػجميف المػػػذككريف مػػػف خػػػبلؿ الزيػػػارات المي

 الزيارات.

المدرسػػػػة إدارة ـ( حيػػػػث جػػػػاءت متابعػػػػة 2535كاتفقػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )قرمػػػكط، 
 لكراسات تحضير المعمميف كتنفيذىا زيارات تبادلية بيف المعمميف بدرجة كبيرة.

 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
 تحـــرص عمـــى تـــوفير التســـييالت الماديـــة بحالـــة جيـــدة " نصػػػت عمػػػىكالتػػػي ( 7الفقػػػرة رقػػػـ ) -

%( 79.93احتمػػػت المرتبػػػة العاشػػػرة كاألخيػػػرة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره )" )الســـبورة، األثـــاث، المختبـــرات(
 كبدرجة تقدير كبيرة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 د أف اىتمػػػاـ مػػػديرم المػػػدارس بالبيئػػػة الماديػػػة ألىميتيػػػا فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة، خاصػػػة بعػػػ

 تضمنتيا معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي.
  تقػػديـ الػػدعـ الػػبلـز فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ إضػػافة لػػبعض الجيػػات

 الداعمة لممدارس.

لشػػػح اإلمكانيػػػات كالمػػػكارد الماليػػػة، خاصػػػة مػػػع كقػػػد جػػػاءت فػػػي أدنػػػى درجػػػات المكافقػػػة نظػػػراي 
 تقدميا كزارة التربية كالتعميـ لممدارس.تخفيض قيمة السمفة المدرسية التي 
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ـ( كدراسػػػػة )قرمػػػػكط، 2536كاتفقػػػػت ىػػػػذه النتػػػػائج مػػػػع بعػػػػض الدراسػػػػات كدراسػػػػة )الشػػػػخكت، 
ـ( حيػػث جػػاءت تػػكفير التسػػييبلت الماديػػة بدرجػػة كبيػػرة، بينمػػا اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع 2535

 ـ( حيث كانت بدرجة متكسطة.2535دراسة )المالكي، 
توظف األجيزة واألدوات في العممية التعميمية بشـكل فاعـل  " كالتي نصت عمى( 0الفقرة رقـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة.%(80.53بكزف نسبي قدره كقبؿ األخيرة احتمت المرتبة التاسعة  "

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 
 في الحصة. تنظيـ المدارس لدكرة تدريبية في استخداـ األجيزة كاألدكات التكنكلكجية 
 .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.

درجػػة كبيػػرة فػػي  إلػػىـ( كالتػػي أشػػارت 2531ة مػػع دراسػػة )األسػػطؿ، كتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػ
تكظيػػؼ األجيػػزة كاألدكات فػػي العمميػػة التعميميػػة، بينمػػا اختمفػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة )الكعبػػي، 

 ـ( حيث جاءت بدرجة متكسطة.2535
 " المجتمع المحمي "الرابع مجال التحميل فقرات  -

 .درجة المكافقةلمعرفة  المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب المتكسط الحسابي كاالنحراؼتـ استخداـ 
 .(5.6)النتائج مكضحة في جدكؿ 

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب(: 3 .6جدول )
 المجتمع المحمي "" 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 التقدير

3.  
المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس أكلياء إدارة تعقد 

 2 85.10 0.79 4.25 األمكر.
كبيرة 
 جدان 

2.  
تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء األمكر 

 1 88.68 0.72 4.43 كعناكينيـ.
كبيرة 
 جدان 

1.  
تنظـ لقاءات مع أكلياء أمكر بعض الطمبة لمناقشة 

 3 84.17 0.79 4.21 تعديؿ سمككيـ.أك سبؿ تحسيف تحصيؿ أبنائيـ 
كبيرة 
 جدان 

5.  
تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف تحصيؿ 

 كبيرة 4 82.45 0.82 4.12 أبنائيـ كسمككيـ.

4.  
تنظـ زيارات لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة 

 كبيرة 9 77.28 0.86 3.86 لممدرسة.

6.  
تستجيب لمقترحات كاآلراء المقدمة مف األفراد 

 كبيرة 7 79.01 0.73 3.95 كالمؤسسات في المجتمع المحمي.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 التقدير

8.  
تشارؾ في األعماؿ التطكعية الخاصة بالمجتمع 

 كبيرة 11 73.97 0.95 3.70 .المحمي )مثؿ تنظيؼ البيئة المحيطة(

7.  
حياء المناسبات الكطنية إتشارؾ المجتمع المحمي في 

 كبيرة 6 80.20 0.90 4.01 الدينية. كاألعياد

0.  
مكانياتيا لممجتمع ا  تتيح استخداـ مرافؽ المدرسة ك 

 كبيرة 10 75.50 0.94 3.77 المحمي.

35.  
تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى 

 كبيرة 5 80.79 0.89 4.04 اعتداء.أك المدرسة كمحيطيا مف أم تخريب 

33.  
تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي )صحية، 

 كبيرة 8 78.01 0.88 3.90 تربكية، اجتماعية(

 أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا: (5.6) يتضا من الجدول
تحـــتفظ بقاعـــدة بيانـــات ألرقـــام ىواتـــف أوليـــاء األمـــور  " كالتػػػي نصػػػت عمػػػى( 2الفقػػػرة رقػػػـ ) -

 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%88.68)احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره  "وعناوينيم

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  المدرسػػػة كبالتعػػػاكف مػػػع المرشػػػد التربػػػكم بعمػػػؿ كشػػػؼ أحػػػكاؿ الطمبػػػة، كالػػػذم إدارة تقػػػـك
الجػػكاؿ، ... أك عػػف الطالػػب مثػػؿ العنػػكاف كرقػػـ اليػػاتؼ ميمػػة يتضػػمف بعػػض البيانػػات ال

 لطالب.الخ، كالذم يمثؿ قاعدة بيانات عف إ
  المدرسة عمى قاعدة البيانات ىذه في التكاصؿ مع أكلياء أمػكر الطمبػة بصػكرة إدارة تعتمد

 كبيرة.
 المدرسة تفسير الكثير مف سمككيات الطمبة مف خبلؿ قاعدة البيانات.دارة يمكف إل 

ـ( حيػػث جػػاء 2535ـ( كدراسػػة )المػػالكي، 2538كتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )عػػايش، 
االحتفػػاظ بقاعػػدة بيانػػات لمطمبػػة بدرجػػة كبيػػرة، بينمػػا اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )األميػػر 

 درجة متكسطة. إلىـ( كالتي تكصمت 2533كعكاممة، 

لمدرســـة اجتماعـــات دوريــة لمجمـــس أوليـــاء اإدارة تعقــد "  كالتػػػي نصػػت عمػػػى( 3الفقػػرة رقػػـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%85.10)احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره  " األمور

 :إلىيعزك الباحث ذلؾ 
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  المدرسػػة تشػػكيؿ مجمػػس أكليػػاء أمػػكر إدارة بحسػػب تعميمػػات مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ، فعمػػى
 الطمبة في مطمع العاـ الدراسي.

  يتكجػػب عمػػى كػػؿ مػػدير مدرسػػة إرسػػاؿ تقريػػر حػػكؿ اجتمػػاع أكليػػاء األمػػكر ضػػمف التقريػػر
 ه مف الخطة المدرسية.إنجاز الشيرم لما تـ 

ـ( حيػث كػاف 2531ـ( كدراسػة )األسػطؿ، 2535كاتفقت الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة )قرمػكط، 
 المدرسة الجتماعات دكرية مع أكلياء األمكر بدرجة كبيرة. إدارة عقد 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تشـارك فـي األعمـال التطوعيـة الخاصـة بـالمجتمع المحمـي  " كالتي نصت عمػى( 8الفقرة رقـ ) -

%( كبدرجػة تقػدير 73.97احتمت المرتبة األخيرة بػكزف نسػبي قػدره ) ")مثل تنظيف البيئة المحيطة(
 كبيرة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
 تفعيػػؿ العبلقػػة بينيػػا كبػػيف المجتمػػع المحمػػي بصػػفتو داعمػػان ليػػا،  محاكلػػة إدارات المػػدارس

 كباعتبارىا جزءن ال يتجزأ منو.

  استجابة لتكجييات مديرية التربية كالتعميـ كتحفيزىـ لمشػاركة المػدارس لؤلعمػاؿ التطكعيػة
 في المجتمع المحمي.

كانحسػػػار األعمػػػاؿ  كقػػد جػػػاءت فػػػي أدنػػػى درجػػػات المكافقػػػة نظػػران لضػػػعؼ اإلمكانػػػات كقمػػػة المػػػكارد
 التطكعية في تنظيـ يـك لمنظافة في محيط المدرسة.

ـ( كدراسػػة )األسػػطؿ، 2535كاتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الدراسػػات كدراسػػة )قرمػػكط، 
ـ( كالمػػػػكاتي أشػػػػرف إلػػػػى درجػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي مشػػػػاركة المدرسػػػػة 2535ـ( كدراسػػػػة )المػػػػالكي، 2531

 لؤلعماؿ التطكعية في المجتمع المحمي.
 مكانياتيا لممجتمع المحميا  تتيا استخدام مرافق المدرسة و  " كالتي نصت عمى( 0قرة رقـ )الف -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة.%75.50)بكزف نسبي قدره  كقبؿ األخيرة احتمت المرتبة العاشرة "

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 
  عمػى التربية كالتعميـ يتيح استخداـ مرافؽ المدرسة ممػا يشػجع مػديرم المػدارس  ةنظاـ كزار

تفعيػؿ العبلقػة بينيػا  إلػىتكقيع اتفاقات مع المجتمع المحمي الستخداـ مرافقيا، مما يػؤدم 
 ال يتجزأ منو. ان كبيف المجتمع المحمي بصفتو داعمان ليا، كباعتبارىا جزء
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راي لحرص مديرم درجة متدنية بالنسبة لباقي الفقرات نظ كيعزك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى
، نتيجة لبلستخداـ غير أك التخريب المدارس عمى ممتمكات المدرسة كمرافقيا مف الفقداف

 المناسب ليا.

درجة عالية  إلىـ( كالتي تكصمت 2531كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )األسطؿ، 
المدرسة مف المجتمع المحمي، بينما اختمفت نتيجة ىذه  تاحة الفرصة الستخداـ مرافؽإفي 

 ـ( حيث جاءت بدرجة متكسطة.2535الدراسة مع دراسة )قرمكط، 
بين  α) 0.05 ≥) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالسؤال الثاني: 

واالعتماد معايير نظام الجودة الدراسة حول واقع تطبيق متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 
بمحافظات غزة تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات  حكوميةالمدرسي في المدارس ال

 (؟المرحمة التعميميةالخدمة، 

 لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:
بين  α) 0.05 ≥) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية األولى: 

معايير نظام الجودة واالعتماد حول واقع تطبيق  الدراسة عينةات تقدير أفراد متوسطات درج
 بمحافظات غزة، تعزى لمتغير الجنس )معمم، معممة(. حكوميةالمدرسي في المدارس ال

 (5.7) لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف " كالجػػػدكؿ التػػػالي -  T" اختبػػػارالختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ 
 يكضح ذلؾ:

 الجنس –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tاختبار" نتائج (: 3 .7جدول )

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 القيادة التربكية
 0.57 4.05 132 معمـ

-4.100* 0.000 
 0.45 4.30 170 معممة

 المدرسية كنتاجات التعمـالعمميات 
 0.55 4.09 132 معمـ

-3.916* 0.000 
 0.42 4.32 170 معممة

 المكاردإدارة 
 0.56 4.13 132 معمـ

-4.442* 0.000 
 0.45 4.39 170 معممة

 المجتمع المحمي
 0.68 3.87 132 معمـ

-3.791* 0.000 
 0.50 4.14 170 معممة

 األداةجميع مجاالت 
 0.52 4.04 132 معمـ

-4.606* 0.000 
 0.39 4.29 170 معممة

 .α ≤ 5.54مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  * الفرؽ بيف المتكسطيف
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المقابمة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (5.7)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد  0.05أقؿ مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف  -  Tالختبار"

معايير نظام تطبيق عينة الدراسة لكاقع تقديرات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
متغير الجنس  إلىعزل تي  بمحافظات غزة حكوميةالجودة واالعتماد المدرسي في المدارس ال

 كذلؾ لصالح المعممات. 

 :إلىذلؾ  كيعزك الباحث

 ،مما يدفعيف الستثارة ىمـ كطاقات المعممات لمعمؿ. حرص المديرات عمى التميز 
 كالمعممات عمى حد سكاء بالبيئة المدرسية كمرافقيا، كتميز الطالبات في  يراتاىتماـ المد

ناث لبللتزاـ بالتعميمات ، إضافة لمدافع الفطرم عند اإلالطبلبالتحصيؿ الدراسي عف 
 كالقكانيف.

ـ( كدراسة )الجعافرة، 2535)قرمكط،  كدراسةكاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة  إلىـ( المتاف أشارتا 2532

 Toermenدراسة )ك  ـ(2538باختبلؼ الجنس لصالح اإلناث، بينما اختمفت مع دراسة )عايش، 

& others, 2009 ) اختبلؼ الجنس.عدـ كجكد فركؽ ب إلى اتكصمت المتاف 

بين  α) 0.05 ≥) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية الثانية: 
معايير نظام الجودة واالعتماد  حول واقع تطبيق الدراسة عينةمتوسطات درجات تقدير أفراد 

 3بمحافظات غزة، تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من حكومية المدرسي في المدارس ال
 (.ة فأكثرسن 93، ةسن 93 قل منأ إلىسنوات  3سنوات، من 

 يكضح ذلؾ: (5.8)التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي " اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 
 عدد سنكات الخدمة –" اختبار " التبايف األحادم نتائج (: 3 .8جدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "Fقيمة " المربعات

 مستوى
 الداللة 

 القيادة التربكية
 بيف المجمكعات

2.269 2 1.135 
4.227* 

  

  

0.015 

  

  

 
 0.268 299 80.246 داخؿ المجمكعات

 
   301 82.515 المجمكع

العمميات المدرسية كنتاجات 
 التعمـ

 المجمكعاتبيف 
0.988 2 0.494 

2.041 

  

  

0.132 
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "Fقيمة " المربعات

 مستوى
 الداللة 

 
 0.242 299 72.361 داخؿ المجمكعات

 
   301 73.349 المجمكع

 المكاردإدارة 
 بيف المجمكعات

0.424 2 0.212 
0.788 

  

  

0.456 

  

  

 
 0.269 299 80.360 داخؿ المجمكعات

 
   301 80.783 المجمكع

 المجتمع المحمي

 0.148 2 0.296 المجمكعاتبيف 
0.409 

  

  

0.665 

  

  
 0.362 299 108.331 داخؿ المجمكعات

   301 108.627 المجمكع

 األداةجميع مجاالت 

 0.419 2 0.839 بيف المجمكعات

 0.219 299 65.527 داخؿ المجمكعات 0.149 1.914

   301 66.366 المجمكع

 .α ≤ 5.54مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  * الفرؽ بيف المتكسطات

 يمكف استنتاج ما يمي: (5.8)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م

أقؿ مف مستكل الداللة " التبايف األحادم  المقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  " القيادة التربكية "لمجاؿ  0.05

 عدد سنكات الخدمة.  إلىعزل تي حكؿ ىذا المجاؿ  عينة الدراسةتقديرات متكسطات 

أكبر  (.Sig)فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان 
ستنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كبذلؾ يمكف ا ((0.05مف مستكل الداللة 

 إلىكيعزك الباحث ذلؾ  عدد سنكات الخدمة.متغير  إلىعزل تي  عينة الدراسةتقديرات متكسطات 
أف المديريف يتعرضكف لنفس التدريب كيتمقكف ذات التعميمات كيعيشكف نفس ظركؼ العمؿ في 

 المجاالت الثبلثة.

ـ( 2535ـ( كدراسة )قرمكط، 2535)الكعبي،  الدراسات كدراسةكاتفقت ىذه النتائج مع بعض 
عدـ كجكد  إلىـ( كالمكاتي تكصمف 2533ـ( كدراسة )األمير كعكاممة، 2531كدراسة )األسطؿ، 
لتطبيؽ معايير الجكدة في المدارس باختبلؼ عدد سنكات الخدمة، بينما  فركؽ دالة احصائيان 
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كجكد فركؽ دالة  إلىـ( المتاف أشارتا 2533)عبده، ـ( كدراسة 2538اختمفت مع دراسة )عايش، 
 فراد العينة باختبلؼ عدد سنكات الخدمة.أاحصائيان بيف متكسطات تقدير 

 القيادة التربويةاختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة لمجال 

 القيادة التربكيةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات سنكات الخدمة لمجاؿ  (:3 .9جدول )

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

 سنوات 8أقل من 
 93أقل من  إلى 8من 

 سنة
 سنة فأكثر 93

   سنوات 8أقل من 

   0.120 سنة 93أقل من  إلى 8من 

 0.191-* 0.071- سنة فأكثر 93

 .α≤5.54المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة الفرؽ بيف       *

القيادة نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات فئات سنكات الخدمة لمجاؿ  (5.9)يكضح جدكؿ 
، حيث تظير النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الذيف سنكات التربكية

سنة فأكثر، كذلؾ  34سنكات خدمتيـ  سنة كبيف الذيف 34أقؿ مف  إلى 7خدمتيـ تتراكح مف 
سنة فأكثر، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  34لصالح الذيف سنكات خدمتيـ 

أف سنكات الخدمة عامؿ ميـ كمؤثر في  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  بيف باقي الفئات األخرل.
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.

بين  α) 0.05 ≥ند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عالفرضية الثالثة: 
معايير نظام الجودة واالعتماد  حول واقع تطبيق الدراسة عينةمتوسطات درجات تقدير أفراد 

 (.أساسي، ثانويالتعميمية )رحمة بمحافظات غزة، تعزى لمم حكوميةالمدرسي في المدارس ال
 (5.10) لعينتػػيف مسػػتقمتيف " كالجػػدكؿ التػػالي -  T" اختبػػارالختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ 

 يكضح ذلؾ:
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 المرحمة التعميمية –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tاختبار" نتائج (: 3 .10جدول )

 المجال
المرحمة 
 التعميمية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 القيادة التربكية
 0.55 4.30 151 أساسي

3.391* 0.001 
 0.48 4.09 151 ثانكم

 العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ
 0.47 4.29 151 أساسي

2.609* 0.010 
 0.51 4.15 151 ثانكم

 المكاردإدارة 
 0.52 4.33 151 أساسي

1.807 0.072 
 0.52 4.22 151 ثانكم

 المحميالمجتمع 
 0.55 4.13 151 أساسي

3.255* 0.001 
 0.63 3.91 151 ثانكم

 األداةجميع مجاالت 
 0.47 4.26 151 أساسي

3.210* 0.001 
 0.46 4.09 151 ثانكم

 .α ≤ 5.54مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  * الفرؽ بيف المتكسطيف

 يمكف استنتاج ما يمي: (5.10)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م

أكبر مف مستكل " لعينتيف مستقمتيف  -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  " المكاردإدارة  "لمجاؿ  (0.05)الداللة 

متغير المرحمة  إلى عزلتي حكؿ ىذا المجاؿ  عينة الدراسةتقديرات إحصائية بيف متكسطات 
 التعميمية.

المديريف نفس  يتشابو المكارد في مدارس المرحمتيف األساسية كالعميا، كتمق إلىذلؾ  كيعزك الباحث
 التدريب.

أقؿ  (.Sig)فقد تبيف أف القيمة االحتمالية  أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  0.05مف مستكل الداللة 

المرحمة التعميمية كذلؾ لصالح المرحمة التعميمية متغير  إلىعزل تي  عينة الدراسةتقديرات 
 األساسية.

انشغاؿ مديرم المدارس الثانكية بأعباء إضافية كضبط الطمبة كتطبيؽ  إلىكيعزك الباحث ذلؾ 
 في المدرسةتعميمات النظاـ 
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ـ( كالتي كشفت عف كجكد فركؽ 2535)قرمكط،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ذات داللة إحصائية باختبلؼ المرحمة التعميمية لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية لصالح المرحمة 

 األساسية.

نظر بمحافظات غزة من وجية حكومية ما مستوى أداء المعممين في المدارس الالسؤال الثالث: 
 ؟المعممين

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي 
 كالترتيب.
 مف فقرات استبانةلكؿ فقرة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب(: 3 .11جدول )

 " كالدرجة الكمية لبلستبانةأداء المعمميف "  

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

كؿ زمنيػػة مناسػبة لتػػدريس المػادة كفقػػان جػداأضػع   .3
 لمخطة.

 كبيرة جدان  8 89.40 0.61 4.47

يسػػػػػػػػاعدني التخطػػػػػػػػيط المدرسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد   .2
األنشػػػػطة التربكيػػػػػة المناسػػػػػبة لتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ 

 المراد تحقيقيا.
 كبيرة جدان  15 87.22 0.67 4.36

 كبيرة 19 82.65 0.80 4.13 أحمؿ محتكل المادة الدراسية.  .1
دارة ألتػػػـز بتسػػػػميـ كراسػػػة التحضػػػػير اليػػػكمي لػػػػئل  .5

 بشكؿ دكرم.
 كبيرة جدان  5 91.26 0.63 4.56

 كبيرة جدان  4 91.32 0.59 4.57 أنظـ البيئة المادية الصفية.  .4
 كبيرة جدان  3 92.19 0.58 4.61 كضبط الصؼ.إدارة أستطيع   .6
سػػػتثمر المكاقػػػؼ الصػػػفية لغػػػرس القػػػيـ كتعػػػديؿ أ  .8

 السمكؾ.
 كبيرة جدان  7 90.93 0.64 4.55

أىتـ بتكػكيف اتجاىػات إيجابيػة عنػد الطمبػة نحػك   .7
 المبحث الذم أدرسو.

 كبيرة جدان  6 91.13 0.62 4.56

أحػػػػػػػرص عمػػػػػػػى مشػػػػػػػاركة معظػػػػػػػـ الطمبػػػػػػػة فػػػػػػػي   .0
 األنشطة الصفية.

 كبيرة جدان  14 87.51 0.64 4.38

 كبيرة جدان  11 88.41 0.63 4.42 في كقتيا المحدد. ليو إأنجز األعماؿ المككمة   .35



330 

 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

أحػػػػػػػػرص عمػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػزاـ بمكاعيػػػػػػػػد الحضػػػػػػػػكر   .33
 كاالنصراؼ.

 كبيرة جدان  2 92.25 0.56 4.61

 كبيرة جدان  1 92.52 0.53 4.63 أستثمر كقت الحصة بفاعمية.  .32
كتشػػؼ مػػػف خػػػبلؿ أنشػػػطة الػػػدرس الطمبػػػة ذكم أ  .31

االحتياجػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة )متػػػػػػػػػدني التحصػػػػػػػػػيؿ، 
 المتفكقيف، المكىكبيف(.

 كبيرة جدان  10 88.61 0.60 4.43

أصػػػػمـ أنشػػػػطة صػػػػفية متعػػػػددة تراعػػػػي الفػػػػركؽ   .35
 الفردية بيف الطمبة.

 كبيرة جدان  16 85.36 0.67 4.27

الكسػػػػػائؿ التعميميػػػػػة المناسػػػػػبة ألنشػػػػػطة أسػػػػػتخدـ   .34
 الدرس.

 كبيرة جدان  13 87.81 0.64 4.39

أكظػػؼ تكنكلكجيػػا التعمػػيـ كمصػػدر مػػف مصػػادر   .36
 التعميـ كالتعمـ.

 كبيرة 22 78.15 0.82 3.91

أكظؼ أساليب التقكيـ المختمفة بفاعمية: القبمي،   .38
 التككيني، الختامي.

 كبيرة جدان  9 88.87 0.69 4.44

 كبيرة 17 83.38 0.77 4.17 االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات.أصمـ   .37
أقػػػػدـ تغذيػػػػة راجعػػػػة لمطػػػػبلب فػػػػي ضػػػػكء نتػػػػائج   .30

 االختبارات.
 كبيرة جدان  12 88.01 0.67 4.40

أتعاكف مػع أكليػاء األمػكر مػف أجػؿ تطػكير تعمػـ   .25
 أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.

 كبيرة 20 81.85 0.78 4.09

ضػػػػػػػػػػعيفي أضػػػػػػػػػػع خططػػػػػػػػػػان عبلجيػػػػػػػػػػة لمطمبػػػػػػػػػػة   .23
 التحصيؿ.

 كبيرة 18 83.18 0.81 4.16

أسػػػاىـ فػػػي كضػػػع خطػػػط مشػػػتركة مػػػع المرشػػػد   .22
 التربكم لمتابعة المشكبلت السمككية لمطمبة.

 كبيرة 21 79.34 0.89 3.97

 كبيرة جدان   87.34 0.42 4.37 األداةجميع فقرات  

يسػػػاكم  المعممػػػيفأداء المتكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات اسػػػتبانة أف  (5.11)يبػػػيف جػػػدكؿ 
عمى كبيرة جدان بدرجة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة، (%(87.34كبذلؾ فإف الكزف النسبي  (4.37)

 بشكؿ عاـ. أداء المعمميف فقرات استبانة
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 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  تنظيـ الكزارة لمعديد مف الدكرات ككرش العمؿ لممعمميف كالتي تناكلت الجانبيف التربكم
 إطار تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي. ، فيكالمنياج

  سنكات فأكثر(، كباقي  7) مف ذكم سنكات الخدمةغالبية مجتمع الدراسة مف المعمميف
المعمميف كانكا مف المتفكقيف كخضعكا الختبارات كمقابمة قبؿ التعييف، كدكرات تأىيمية 

 بعد التعييف. 

 نتا:وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كا

احتمػػت المرتبػػة األكلػػى  " أســتثمر وقــت الحصــة بفاعميــة " كالتػػي نصػػت عمػػى( 32الفقػػرة رقػػـ ) -
 ( كبدرجة تقدير كبيرة جدان.%92.52)بكزف نسبي قدره 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

 .خبلصيـ في عمميـ  الكازع الديني كاألخبلقي عند المعمميف كا 
  لكقػػػت الحصػػػة كػػػي يػػػتمكف المعمػػػـ مػػػف ر جيػػػد ااسػػػتثم إلػػػىتضػػػخـ المنػػػاىج كالػػػذم يحتػػػاج

 تحقيؽ أىدافو.
  المدرسػػػة كالطمبػػػة كأكليػػػاء األمػػػكر ليػػػـ، بتػػػأديتيـ إدارة ب احتػػػراـ كسػػػرغبػػػة المعممػػػيف فػػػي

لػػكاجبيـ عمػػػى أكمػػؿ كجػػػو، فقػػد تطػػػكر الػػكعي لػػػدل الطمبػػة، فيمكػػػنيـ نقػػؿ صػػػكرة الحصػػػة 
 لخارجيا.

أف المسػائمة تمنػع  إلػىـ( كالتػي خميصػت 2531كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسػة مػع دراسػة )سػبلمة، 
 المعمـ مف إضاعة كقت الحصة بدرجة كبيرة.

ــد الحضــور واالنصــراف " كالتػػي نصػػت عمػػى( 33الفقػػرة رقػػـ ) - ــزام بمواعي ــى االلت  " أحــرص عم
 تقدير كبيرة جدان.( كبدرجة %(92.25احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

األكلػى فػي  األداةالمدرسة لسجؿ الحضكر كاالنصراؼ، كىذا يؤكد صدؽ ما جاء فػي إدارة متابعة 
( "تتػػػػابع التػػػػزاـ المعممػػػػيف بالتعميمػػػػات )الغيػػػػاب، الخػػػػركج مػػػػف العمػػػػؿ، 5المجػػػػاؿ األكؿ فػػػػي فقػػػػرة )
 الحضكر كاالنصراؼ("
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ـ( حيػػث جػػاء التػػزاـ المعمػػـ بالحضػػكر 2531الحاليػػة مػػع دراسػػة )سػػبلمة، كاتفقػػت نتيجػػة الدراسػػة 
 كاالنصراؼ بدرجة كبيرة.

 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن

أوظــف تكنولوجيــا التعمــيم كمصــدر مــن مصــادر التعمــيم  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 36الفقػػرة رقػػـ ) -
%( كبدرجػػة تقػػػدير 78.15احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة كالعشػػركف كاألخيػػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ) " والــتعمم
 كبيرة.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 .تكفير كزارة التربية كالتعميـ لؤلجيزة التكنكلكجية التعميمية في كؿ مدرسة 
  مبحػث عقد دكرة تدريبية لممعمميف عمى استخداـ األجيػزة التكنكلكجيػة قػاـ بتنفيػذىا معممػي

 التكنكلكجيا في المدارس.
 ( تكظيؼ األجيػزة 0كىذا يؤكد صدؽ ما جاء في األداة األكلى في المجاؿ الثالث الفقرة" )

 كاألدكات في العممية التعميمية بشكؿ فاعؿ".

 -كمػا أكرد الباحػث سػابقان -كقد جاءت في أدنى درجات المكافقة نظران لمشكمة انقطػاع الكيربػاء
يؼ تكنكلكجيا التعميـ يتطمػب كقتػان لئلعػداد كالتجييػز، ممػا يجعػؿ بعػض باإلضافة إلى أف تكظ

 المعمميف يحجـ عف استخداميا.    

ـ( 2536ـ( كدراسة )مسمح، 2536كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )الشخكت، 
 كالمتاف أشارتا إلى تكظيؼ المعمميف لتكنكلكجيا التعميـ بدرجة كبيرة.

أســاىم فــي وضــع خطــط مشــتركة مــع المرشــد التربــوي  " كالتػػي نصػػت عمػػى( 22الفقػػرة رقػػـ ) -
بػكزف نسػبي كقبػؿ األخيػرة احتمت المرتبة الحادية كالعشركف "  لمتابعة المشكالت السموكية لمطمبة

 .كبيرة تقدير ( كبدرجة%(79.34قدره 

 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ دكرات تعػػاظـ دكر المرشػػد التربػػكم فػػي المػػدارس، خاصػػة بعػػد تنظػػيـ
 ككرش عمؿ ليـ، لتفعيؿ دكرىـ في حؿ مشكبلت الطمبة بالتعاكف مع المعمميف.
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 كبالتنسػيؽ مػع الػكزارة-تنظيـ المرشديف التربكييف لدكرات خاصة بػالمعمميف فػي المػدارس- 
 لمساعدتيـ في التعامؿ مع الطمبة، مثؿ دكرة البلعنؼ، كدكرة االنضباط المدرسي.

ك الباحث حصكؿ ىذه الفقرة عمى درجة متدنية بالنسبة لبػاقي الفقػرات النشػغاؿ المعممػيف كيعز 
 في األعباء اليكمية لمتدريس، كرغبتيـ في التركيز عمى المنياج الدراسي.

ـ( حيػػػث جػػػاء كضػػػع المعمػػػـ لمخطػػػط 2538كاتفقػػػت نتيجػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة )النمركطػػػي، 
 العبلجية لمطمبة بدرجة كبيرة.

بين  α) 0.05 ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )سؤال الرابع: ال
 حكوميةمستوى أداء معممي المدارس الالدراسة حول متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 

 (؟المرحمة التعميمية بمحافظات غزة تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة،

 اختبار الفرضيات التالية:لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ 
بين  α) 0.05 ≥) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية الرابعة: 

 حكوميةمستوى أداء معممي المدارس الحول  الدراسة عينةمتوسطات درجات تقدير أفراد 
 ، تعزى لمتغير الجنس )معمم، معممة(.بمحافظات غزة

 لعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: -  T" اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 
 الجنس –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tاختبار" نتائج (: 3 .12جدول )

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 أداء المعمميف

 0.46 4.30 132 معمـ

-2.357* 0.019 
 0.37 4.42 170 معممة

 .α ≤ 5.54مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  * الفرؽ بيف المتكسطيف

المقابمة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (5.12)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد  0.05أقؿ مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف  -  Tالختبار"

متغير الجنس كذلؾ  إلىعزل تي  عينة الدراسةتقديرات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
 لصالح المعممات.
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 :إلىذلؾ  كيعزك الباحث

  تكفر جك مف اليدكء كاالستقرار في مدارس البنات بصكرة أفضؿ مف مدارس البنيف، مما
 ؿ المعممات أكثر قدرة عمى العطاء كاألداء األفضؿ.يجع

 .بطبيعة الطالبات يككف اىتماميف أكبر مف اىتماـ الطبلب بالدراسة كمتابعة الدركس 
  .انشغاؿ المعمميف بأعباء الحياة كمتطمباتيا كمسؤكلياتيا، أكثر مف المعممات 

ـ( كدراسة )الشخكت، 2538)النمركطي،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية باختبلؼ الجنس، لصالح  إلىـ( كالمتاف تكصمتا 2536

ـ( كدراسة 2536المعممات، في األداء، بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )مسمح، 
 ائية باختبلؼ الجنس.عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصإلى ـ( كالمتاف أشارتا 2558)صياـ، 

بين  α) 0.05 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الخامسة: 
بمحافظات حكومية مستوى أداء معممي المدارس الحول متوسطات درجات تقدير أفراد العينة 

 93، ةسن 93أقل من  إلىسنوات  3سنوات، من  3)أقل من  غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
 (.ة فأكثرسن

 التبايف األحادم " كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:" اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 

 عدد سنكات الخدمة –" اختبار " التبايف األحادم نتائج (: 3 .13جدول )

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 مستوى "Fقيمة " المربعات

 الداللة 

 أداء المعمميف

 0.268 2 0.535 بيف المجمكعات
1.542 

 

 

0.216 

 

 

 0.174 299 51.914 داخؿ المجمكعات

  301 52.449 المجمكع

 المقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.13المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات  0.05أكبر مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

 عدد سنكات الخدمة. إلىعزل تي  عينة الدراسةتقديرات داللة إحصائية بيف متكسطات 
 :إلىكيعزك الباحث ذلؾ 

  إعطاء المعمميف الجدد عدة دكرات تأىيمية في األعكاـ األكلى اللتحاقيـ بالخدمة، مما
 باالرتقاء بمستكل أدائيـ.ساعدىـ 
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 ثبات أنفسيـ، بينما يعتمد المعمم القدامى  كفرغبة المعمميف الجدد في إظيار تميزىـ كا 
 عمى خبرتيـ فقط.

 مكانيات المادية المتاحة لجميع العامميف بغض النظر عف عدد تطابؽ ظركؼ العمؿ كاإل
 سنكات الخدمة.

ـ( 2536ـ( كدراسة )مسمح، 2538)النمركطي،  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ـ( حيث أشرف عمى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان باختبلؼ عدد 2536كدراسة )الشخكت، 

سنكات خبرة المعمميف فيما يتعمؽ بأدائيـ، بينما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة )سبلمة، 
اء المعمميف فيما يتعمؽ بعدد ـ( كالتي نصت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أد2531

 سنكات(.35-4سنكات الخبرة كذلؾ لصالح فئة )

بين  α) 0.05 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية السادسة: 
مستوى أداء معممي المدارس الحكومية حول عينة الدراسة  متوسطات درجات تقدير أفراد
 المرحمة التعميمية )أساسي، ثانوي(.بمحافظات غزة تعزى لمتغير 

 (5.14) لعينتيف مستقمتيف " كالجدكؿ التالي -  T" اختبارالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 
 يكضح ذلؾ:

 المرحمة التعميمية –لعينتيف مستقمتيف "  -  Tاختبار" نتائج (: 3 .14جدول )

 
المرحمة 
 التعميمية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 أداء المعمميف
 0.41 4.46 151 أساسي

3.905* 0.000 
 0.41 4.28 151 ثانكم

 .α ≤ 5.54مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  * الفرؽ بيف المتكسطيف

 -  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (5.14)المكضحة في جدكؿ ف النتائج م
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة  0.05أقؿ مف مستكل الداللة " لعينتيف مستقمتيف 

متغير المرحمة التعميمية كذلؾ لصالح  إلىعزل تي  عينة الدراسةتقديرات إحصائية بيف متكسطات 
 .المرحمة التعميمية األساسية
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 :إلىذلؾ  كيعزك الباحث

  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
 دافعية المعمـ كتحسيف أدائو.تحسيف مستكل الطمبة كبالتالي زيادة 

 0.05 ≥)ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة السؤال الخامس: 
(α  معايير نظام الجودة واالعتماد  متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيقبين

 ومستوى أداء المعممين؟ في المدارس الحكومية بمحافظات غزة المدرسي

 لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضية التالية:

 α) 0.05 ≥)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية السابعة: 
معايير نظام الجودة واالعتماد  ات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيقدرج متوسطات بين

 .مستوى أداء المعممينلبمحافظات غزة  حكوميةالمدرسي في المدارس ال
 لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لبلرتباط كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي كاقع تطبيؽ بيفمعامؿ االرتباط (: 3 .15جدول )
 مستكل أداء المعمميفكبيف بمحافظات غزة  حككميةفي المدارس ال 

 مستوى أداء المعممين حكوميةمعايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس ال واقع تطبيق

 القيادة التربكية
 *561. معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ
 *607. معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

المكاردإدارة   
 *571. معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 المجتمع المحمي
 *583. معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

معايير نظام الجودة واالعتماد  واقع تطبيق
 حكوميةالمدرسي في المدارس ال

 *659. معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 .α≤  5.54االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 
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.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )، كأف (0.659) أف معامؿ االرتباط يساكم (5.15)جدكؿ يبيف 
ذات  مكجبة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية α ≤ 5.54كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

 حككميةمعايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس ال كاقع تطبيؽبيف داللة إحصائية 
، كيشير ذلؾ إلى كجكد عكامؿ أخرل متعددة غير مستكل أداء المعمميف كبيفبمحافظات غزة 

كدة كاالعتماد المدرسي تؤثر في أداء المعمميف كالرضا الكظيفي، كضعؼ تطبيؽ معايير الج
 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.

 :لىإذلؾ  كيعزك الباحث

  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 عاؿو مف المعمـ.

  المتابعة المستمرة مف فريؽ الجكدة في كزارة التربية كالتعميـ لممعمميف في المدارس التي
 دخمت برنامج االعتماد.

  التربية كالتعميـ في المنطقة عمى تكفير كؿ ما يمـز مف  المدرسة كمديريةإدارة حرص
 أدكات كأجيزة ككسائؿ تعميمية لخدمة العممية التعميمية.

  المدرسة لمعممية اإلدارية، أسيـ في تعديؿ إدارة المراجعة كالتقييـ الذاتي المستمر مف
دارة إبعض الجكانب لدل المدراء مما أسيـ في إيجاد جك إيجابي مف التعاكف بيف 

 المدرسة كالمعمميف.
 .زيادة دافعية المعمميف لرغبتيـ في تحقيؽ التميز كصكالن لبلعتماد المدرسي 
  المدرسة كالمشرفيف كلجنة إدارة تقديـ التغذية الراجعة بعد كؿ عممية تقييـ لؤلداء مف قبؿ

 االعتماد المدرسي التابعة لمكزارة.



328 

 

 :النتائج والتوصيات 3.4
 ة:نتائج الدراس 3.4.9

تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس الحككمية بمحافظات أف كاقع  .3
 %(.71.48غزة جاء بدرجة )كبيرة( بكزف نسبي )

بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .2
تقدير أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس 

 الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير الجنس لصالح المعممات.
بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .1

دراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس تقدير أفراد عينة ال
باستثناء المجاؿ " القيادة التربكية" دمة الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير سنكات الخ

 سنة فأكثر. 34حيث كانت الفركؽ لصالح الذيف سنكات خدمتيـ 
بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .5

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".

 %(.78.15كبكزف نسبي ) مستكل أداء المعمميف جاء بدرجة كبيرة جدان  .4

بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .6
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة، تعزل 

 لمتغير الجنس لصالح المعممات.

بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .8
تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس الحككمية بمحافظات غزة، تعزل 

 لمتغير سنكات الخدمة.

بيف متكسطات درجات  α) 0.05 ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .7
الحككمية بمحافظات غزة، تعزل  تقدير أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل أداء معممي المدارس

 لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة األساسية.
بيف متكسطات درجات تقدير  α) 0.05 ≥تكجد عبلقة ارتباطية طردية عند مستكل داللة ) .0

أفراد عينة الدراسة لكاقع تطبيؽ معايير نظاـ الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس 
 (.5.640كبيف تقديراتيـ ألداء المعمميف فييا تساكم ) الحككمية بمحافظات غزة،
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 :توصياتال 3.4.8

 لييا ىذه الدراسة، فاف الباحث يقدـ التكصيات التالية:إفي ضكء النتائج التي تكصمت 

 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 

 الجميع.يمكف أف يجنييا التي 

  ش عمؿ تقييـ سنكم لممعايير التي حددىا برنامج االعتماد، كذلؾ بتنظيـ لقاءات ككر
 عمؿ لمعامميف في الميداف لبلستفادة مف أفكارىـ، خاصة مديرم المدارس كالمعمميف.

  عدـ مقارنة المدارس بعضيا ببعض، بؿ مقارنة نتائج تقييـ المدرسة الحالي بنتيجة
س تختمؼ مف مدرسة ار األعكاـ السابقة، فإمكانيات كطبيعة المدأك تقييميا في العاـ 

 ألخرل.
  كتجارب دكؿ العالـ في ىذا المجاؿ، بما يتناسب مع اإلمكانيات االستفادة مف خبرات

 المادية، كال يتعارض مع ثقافة كطبيعة المجتمع الفمسطيني كخصكصيتو.
 لتككف المؤسسة التي تيعنى بالجكدة كتمنح االعتماد لممدارس،  إصدار تشريعات تيمكف

 صاص.مؤسسة مستقمة تتمتع باحتراـ كثقة جميع التربكييف كذكم االخت
  أف تأخذ كزارة 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.

 مدرسة تغييرىا، مثؿإدارة صعب عمى أم عدـ المغاالة في بعض المعايير التي مف ال: 
مكقع المدرسة الجغرافي، كالشكؿ العاـ لممبنى المدرسي، كطبلء الجدراف، ... الخ، 
 وكالتركيز في الكقت الحالي عمى كؿ ما يساىـ في نمك الطالب في كافة جكانب

 .ةشخصيال

 التوصيات وفقًا لممجاالت:

 أواًل: مجال القيادة التربوية:

  أساس نجاح العممية التعميمية، كذلؾ مف خبلؿ تدريبو  باعتبارهبدكر المعمـ  االىتماـزيادة
 كتقديـ الحكافز كالمكافآت لو.
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 شراؾ المعمميف كالطمبة كالمجتمع المحمي في عممية التخطيط لمجكدة في المدارس.إ 

 كسائؿ متعددة لمتقكيـ الداخمي لؤلداء المدرسي. استخداـ 

 لالرتقاء بتوصيات مجال القيادة التربوية: ويورد الباحث خطة عمل

 منفذ النشاط األنشطة  اليدف

 عمل  تطوير

 

 القيادة التربوية

 

عقد ورشة عمل إلشراك المعممين بأفكارىم في رؤية ورسالة 
 المدرسة وخططيا التطويرية.

 المدير والنائب

تكزع المياـ عمى العامميف في المدرسة كفقان لقدراتيـ، كتفكيض 
 الصبلحيات ليـ.

 المدير والنائب

جراءات  تشكيل فريق لممتابعة والتقييم المستمر ألنشطة وا 
 تحديدىا.المدرسة ومدى تحقق األىداف التي تم 

المدير والنائب 
 وفريق التطوير

االستماع آلراء كتقييـ المعمميف كالطمبة في إجراءات كالعمميات 
 المقاببلت.أك  االستباناتالمدرسية اليكمية، مف خبلؿ 

 مدير المدرسة
 كالنائب

 ثانيًا: العمميات المدرسية ونتاجات التعمم:
  صعكبات التعمـخرل لرعاية الطمبة مف ذكم تنفيذ برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأي. 

  تنفيػػذ بػػرامج كقائيػػة كعبلجيػػة خاصػػة بالطمبػػة ذكم المشػػكبلت السػػمككية كالنفسػػية، بالتعػػاكف مػػع
 في المدرسة.المرشد التربكم 

 يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال العمميات المدرسية ونتاجات التعمم:

 منفذ النشاط األنشطة  اليدف

 رعاية الطمبة الموىوبين

مكىبة معد يكضح  نمكذج حصر الطمبة المكىكبيف كفؽ
 الطالب، بالتعاكف مع المعمميف كالمرشد التربكم.

 المرشد التربكم

معمـ بمتابعة الطالب بما يتناسب مع المكىبة تكميؼ 
 كتخصص المعمـ.

 المدير

تكفير كؿ ما يمـز مف احتياجات مادية كمكاد تعميمية لتنمية 
 المكىبة لدل الطالب. 

 المدير كالنائب

العمؿ عمى مشاركة الطالب المكىكب في المسابقات كاألنشطة 
 خارج المدرسة.أم جية أك الكزارة أك التي تنظميا المديرية 

 المشرفيف كالمدير
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 منفذ النشاط األنشطة اليدف

رعاية الطمبة ذوي 
 صعوبات التعمم

 المعمميف تشخيصية في مطمع العاـ الدراسي. اختباراتعداد إ
حصر الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كفؽ نمكذج معد يبيف 

 ماىية الصعكبات التي يعاني منيا الطالب.
 كالمعمميفدارة اإل

 المشرؼ كالمعمميف ثرائية مناسبة لمطمبة.اتقديـ مكاد 
تنسيؽ جيكد كخطكات المدرسة في رعايتيا لمطمبة مع أكلياء 

 أمكرىـ.
 كالمرشددارة اإل

تعزيز الطمبة الذيف يظيركف تحسنان في األداء، بتقديـ الحكافز 
 كالجكائز ليـ كالثناء عمييـ أماـ أقرانيـ.

كالمعمميف دارة اإل
 كالمرشد

 الموارد:إدارة ثالثًا: 
  تكفير المكارد المادية البلزمة لتطبيؽ معايير االعتماد المدرسي، كاستخداـ مدير المدرسة مزيدان

 المكارد المالية كالبشرية.دارة مف الصبلحيات إل

 الموارد:إدارة يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال 
 منفذ النشاط األنشطة اليدف

 توفير الموارد المادية
 والمحافظة عمييا

كالطمبة في كؿ ما يمـز لمعممية حصر احتياجات المعمميف 
 التعميمية مف أجيزة كأدكات كمرافؽ كأثاث.

 كالسكرتير النائب

التعميـ لتغطية أم عجز في احتياجات التربية ك مخاطبة مديرية 
 المعمميف كالطمبة.

 المدير

كمتبرعيف لتكفير بعض االحتياجات البحث عف مصادر أخرل 
 غير المتكفرة في المديرية.

جميع العامميف في 
 المدرسة

عمؿ صيانة دكرة كمستمرة لؤلثاث كأجيزة كمرافؽ المدرسة 
 لممحافظة عمييا.

األذنة كفريؽ 
الصيانة في 
 المديرية

 رابعًا: المجتمع المحمي:

  الخدمات لو مثؿ األعماؿ التطكعيةتفعيؿ العبلقة مع المجتمع المحمي، كتقديـ. 

 لبلستفادة مف إمكانات كمرافؽ المدرسة. المجتمع المحمي إتاحة الفرصة أماـ 
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 يورد الباحث خطة عمل لالرتقاء بتوصيات مجال المجتمع المحمي:
 منفذ النشاط األنشطة اليدف

تفعيل العالقة بين 
المدرسة والمجتمع 

 المحمي

 المدير كالنائب خيرية مف قبؿ المدرسة لممجتمع المحمي.تنفيذ أعماؿ تطكعية 

مجمس أكلياء مؤسسات المجتمع المحمي ك عقد اجتماع مع 
 يمكنيـ االستفادة منيا.األمكر لتحديد مرافؽ المدرسة التي 

 النائب

التي  تنظيـ زيارات لمتعرؼ عمى مؤسسات المجتمع المحمي
 أىدافيا.يمكف أف تساعد المدرسة في تحقيؽ 

مدير المدرسة 
 كالمجنة االجتماعية

تفعيؿ صفحة لممدرسة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
مف خبلليا، كلتككف بكابة لمتكاصؿ  المدرسة تيالتعرض أنشط

 .مع المجتمع المحمي
 مدير المدرسة

 

 الدراسات المقترحة: 3.3

 يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية:

  مدل تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في المدارس التي دخمت برنامج االعتماد
 األخرل.التالية المدرسي في المراحؿ 

  تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي كعبلقتو بمتغيرات أخرل ليا عبلقة بالعممية
 التعميمية.

  المدارس الحككمية بمحافظات غزة.معيقات تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد المدرسي في 
 ليا عبلقة بتطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد  ،دراسات مماثمة مف كجية نظر جيات أخرل

 المدرسي في المدارس، كمديرم المدارس.
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 المصادر والمراجع
 الكريم.القرآن  -

 أوال: المراجع العربية:
درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة  .ـ(2531) ، عيسى.سطؿاأل

)رسالة ماجستير غير منشكرة(. . الجكدة الشاممة كعبلقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

. غزة: مكتبة مقدمة في تصميـ البحث التربكمـ(. 2555األغا، إحساف، كاالستاذ، محمكد. )
 الرنتيسي.

 . د.ف.مقدمة في تصميـ البحث التربكمـ(. 2555األغا، إحساف، كاالستاذ، محمكد. )

درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكيض ـ(. 2531األغا، أفناف كليد. )
. )رسالة ماجستير غير ر نكابيـاإلدارم كعبلقتيا بإدارة الكقت لدييـ مف كجية نظ

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

المتغيرات الشخصية كالتنظيمية كعبلقتيا بأداء ـ(. 2553آؿ الشيخ، خالد بف عبد الرحمف. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية لمعمـك العامميف في األجيزة األمنية

 األمنية، الرياض.

 بمنطقة الثانكية المرحمة في المدرسي االعتماد نظاـ معايير تطبيؽ .(ـ2532)بير. مداكم، ع آؿ
 .3-55(، 57، العدد)مجمة كمية التربية جامعة طنطا. (كالمعكقات اآلليات)عسير

ـ(. درجة تطبيؽ معايير الجكدة في المرسة األردنية 2533األمير، محمد كالعكاممة، عبد ا. )
 .86-40(، 3)8المجمة األردنية في العمـك التربكية. مف كجية نظر المشرفيف التربكييف. 

، )ترجمة دليؿ تحسيف التدريس –اإلشراؼ التربكم عمى المعمميف ـ(. 2553ايزابيؿ، دكنبلب. )
 . عماف: منشكرات الجامعة األردنية.1عيد ديراني(. ط محمد

 . المكتبة الشاممة. رابط المكقع:صحيح األدب المفردـ(. 3005البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )

http://waqfeya.com/book.php?bid=355 
. عماف: دار 3. طإدارة التعمـ الصفي األسس كاإلجراءاتـ(. 2554البدرم، طارؽ عبد الحميد. )

 الثقافة لمنشر.

تصكر مقترح لمعالجة مشكبلت اإلدارة المدرسية في محافظة ـ(. 2551) .بسيسك، نادرة غازم
 .جامعة عيف شمس، القاىرة تكمية البنا غير منشكرة(. رسالة دكتكراة. )غزة

http://waqfeya.com/book.php?bid=355
http://waqfeya.com/book.php?bid=355
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 . عماف: دار المسيرة.ية الفاعمةالتربية العممـ(. 2535بقيعي، نافز أحمد. )

. عماف: دار الصفا لمنشر 3. طاإلدارة المدرسية المعاصرةـ(. 2531البنا، ىالة مصباح. )
 كالتكزيع.

. عماف: دار صفاء العبلقة بيف أكلياء أمكر الطمبة كاإلدارة المدرسيةـ(. 2535البنا، ىالة. )
 لمنشر كالتكزيع.
العمؿ كأثرىا عمى أداء المكظفيف في شركة االتصاالت  ضغكطـ(. 2550بنات، عبد القادر. )

. )رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة االسبلمية، الفمسطينية في منطقة قطاع غزة
 غزة.

 . القاىرة: دار قباء لمطباعة كالنشر.اإلدارة التعميمية كالمدرسيةـ(. 2553البكىي، فاركؽ شكقي. )

البيبلكم، حسف؛ كطعيمة، رشدم؛ كبندرم، محمد؛ كسميماف، سعيد؛ كسعيد، محسف؛ كعبد 
الجكدة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير ـ(. 2556الباقي، مصطفى. )

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.3ط األسس كالتطبيقات.-االعتماد
. فمسطيف: مطبعة أبناء 2. طية لبناء االستبيافالقكاعد المنيجـ(. 2535الجرجاكم، زياد. )

 الجراح.
ـ(. تقكيـ جيكد مديرك كمديرات مدارس التعميـ العاـ لزيادة 2534الجريكم، سمية بنت سمماف. )

 .267-254(، 1)5 .المجمة التربكية المتخصصةمصادر التمكيؿ المدرسي. 
ر جكدة التعميـ في مدارس مديريتي ـ( بعنكاف: درجة تطبيؽ معايي2532الجعافرة، عبد السبلـ. )

مجمة جامعة القدس تربية الكرؾ كالعقبة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف. 
 .00-68(، 3) 12المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، 

 .: دار الفكر العربي. القاىرةاإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية .ـ(2555حجي، أحمد )

العالي  كالتعميـ التربية كزارة العميا في التربكية القيادة درجة ممارسةـ(. 2550الحديدم، عماد. )
. )رسالة ماجستير غير الحديث اإلدارم الفكر في ضكء اإلدارم لدكرىا الفمسطينية

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

لعامميف في األجيزة األمنية دراسة أثر العبلقات اإلنسانية عمى أداء اـ(. 2551الحربي، خالد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة عمى العامميف بإدارة جكازات منطقة الرياض

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.
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. عماف: دار الفكر التقييـ التربكم الشامؿ لممؤسسة المدرسيةـ، أ(. 2533الحريرم، رافدة. )
 ناشركف كمكزعكف.

. عماف: دار المسيرة الجكدة الشاممة في المنياج كطرؽ التدريسـ، ب(. 2533افدة. )الحريرم، ر 
 لمنشر كالتكزيع.

النمك الميني لمعممي المدارس الحككمية بقطاع غزة _ ـ(. 2555أبك حسب ا، عمي سعيد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة دكر مدير المدرسة في تطكيره مف كجية نظرىـ

 اإلسبلمية، غزة.

درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة ـ(. 2534أبك حطب، أشرؼ سالـ. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. لمتخطيط االستراتيجي كعبلقتو بمستكل إدارة المعرفة

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 في اإلحصائي حميؿالت كطرؽ الدراسة مناىج .(ـ2535)كصادؽ، أماؿ.  فؤاد، حطب ، أبك
 .المصرية األنجمك القاىرة: مكتبة .كاالجتماعية كالتربكية النفسية العمكـ

كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بكزارة التربية كالتعميـ العالي بغزة في ـ(. 2536حمس، رناؿ. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة )دراسة تقكيمية(.

 جامعة األزىر، غزة.
درجة ممارسة مدير المدرسة بصفتو مشرفان مقيمان فب التنمية ـ(. 2535حمد، إلياـ حسف. )

المينية لممعمميف في المدارس الخاصة في الضفة الغربية مف كجيات نظر المعمميف 
 الكطنية، نابمس.. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة النجاح فييا

. عماف: دار المسيرة 2. طالتكنكلكجيا التعميمية كالمعمكماتيةـ(. 2555الحيمة، محمد محمكد. )
 لمنشر كالتكزيع.

إدارة الصؼ كالمخرجات ـ(. 2532الخزاعمة، محمد؛ كالدعيج، حمد؛ كالسخني، حسيف. )
 . عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.3. طالتربكية

. صفات المعمميف الفاعميف دليؿ لمتأىيؿ كالتدريب كالتطكيرـ(. 2558. )خطاب، محمد صالح
 عماف: دار المسيرة.

. اإلشراؼ التربكم: فمسفتو، أساليبو، تطبيقاتوـ(. 2551الخطيب، إبراىيـ، كالخطيب، أمؿ. )
 . عماف: دار قنديؿ لمنشر.3ط
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. عماف: دار الثقافة ة التربكيةتطكير اإلدارة المدرسية كالقيادـ(. 2550الخكاجا، عبد الفتاح. )
 لمنشر كالتكزيع.

)رسالة دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي. ـ(. 2533الدجني، اياد عمي. )
 دكتكراة(. جامعة دمشؽ، سكريا.

ـ، المكقع: 2537أبريؿ  25ـ(. تاريخ االطبلع: 2538الدجني، اياد عمي. )
http://site.iugaza.edu.ps/edajani/?page_id=192 

تجػػػارب كنمػػػاذج عالميػػػة فػػػي االعتمػػػاد المدرسػػػي: أمريكػػػا.. كنػػػدا.. ـ(. 2535الػػػدخيني، محمػػػد. )
ـ، 2537أبريػؿ،  32، تػاريخ االطػبلع: مجمػة المعرفػة، أكركبا الغربية.. أستراليا.. نيكزيمندا

 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=373&SubModel=138&ID=727 المكقع:
دراسة -الرقابة اإلدارية كعبلقتيا باألداء الكظيفي في األجيزة األمنيةـ(. 2551درة، عبد البارم. )

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األمير نايؼ، ية عمى شرطة منطقة حائؿمسح
 المممكة العربية السعكدية.

الحؽ في التعميـ في األراضي ـ(. 2550دكاس، أحمد؛ كأبك الرب، أميف؛ كحريرم، ميند. )
ـ، المكقع: 2537حزيراف  1. مؤسسة قيادات. تاريخ االطبلع: الفمسطينية

http://www.wafainfo.ps/pdf/G_D_0032.pdf  
. )ترجمة عبد القادر المبادئ كالتطبيقات الحديثة -أساسيات اإلدارة ـ(. 3002ديسمر، جارم. )

 عبد القادر(. السعكدية: دار المريخ.

)أسس  معمـ القرف الحادم كالعشريفـ(. 2550ربيع، ىادم مشعاف، كالدليمي، طارؽ عبد. )
 . عماف: مكتبة المجتمع العربي.3إعداده كتأىيمو(. ط

ـ(. تصكر مقترح لتطكير أداء معممي التربية الرياضيات بمدارس 2531رصرص، حسف رشاد. )
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية غزة في ضكء المعايير المينية المعاصرة. 

 .141-186(، 1) 23، كالنفسية

. القاىرة: السحاب لمنشر 3طمعايير الجكدة كاالعتماد بالمدارس. ـ(. 2533رفاعي، عقيؿ. )
 كالتكزيع.

معايير مقترحة لتقكيـ أداء معمـ التربية أبريؿ(.  5-4ـ(. )2532رمضاف، إيماف محمد. )
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر الرياضية في ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ

 لدكلي الثاني لضماف جكدة التعميـ العالي، البحريف: الجامعة الخميجية.العربي ا

http://site.iugaza.edu.ps/edajani/?page_id=192
http://site.iugaza.edu.ps/edajani/?page_id=192
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=373&SubModel=138&ID=727
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ـ(. االعتماد األكاديمي: جسر التكامؿ بيف التعميـ العاـ 2536الريس، ناصر بف سعكد. )
 .65-51(، 41. )السعكدية-رسالة التربية كعمـ النفسكالجامعي" تصكر مقترح". 

رسالة لمجتمعية بيـ المدرسة كالمجتمع المحمي. ـ(. المسؤكلية ا2533الزعبي، عمي ماجد. )
 .27-13(، 1)50، المعمـ

. غزة: مكتبة الطالب الجامعي، 3. طدراسات في المناىجـ(. 2554زقكت، محمد شحادة. )
 الجامعة اإلسبلمية.

ـ(. دكر اإلدارة المدرسية في تطكير أداء معممي التعميـ الثانكم 2538زىراف، إيماف حمدم. )
، مجمة كمية التربية في جامعة أسيكطي ضكء معايير االعتماد كالجكدة. الصناعي ف

11(8.) 

اإلدارة المدرسية الفاعمة السياسات كاالستراتيجيات ـ(. 2531السامرائي، طارؽ عبد الحميد. )
 . عماف: دار االبتكار لمنشر كالتكزيع. الحديثة

ـ. تاريخ 2532 مطمع الحككمية المدارس لتقييـ جديدة معاييرـ(. 2533السباعي، كجيو. )
  ـ، المكقع:2537أبريؿ  37االطبلع: 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2011-10-11-1.429280

. عماف: دار المناىج 3. طكالسبلمة في البيئة المدرسية الصحةـ(. 2554السبكؿ، خالد كليد. )
 لمنشر كالتكزيع.

فمسطيف في -تقييـ المقاصؼ المدرسية لمدارس محافظة غزةـ(. 2534السرحي، فايز أحمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. ضكء الدليؿ اإلرشادم لمعايير صحة البيئة المدرسية

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

األنماط القيادية لدل القيادات اإلدارية بكزارة التربية كالتعميـ ـ(. 2536محمد شفيؽ. )السرحي، 
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، كعبلقتيا بتطكير المكارد البشرية

 غزة.

دكر المساءلة في تحسيف أداء المعمميف بمدارس ككالة الغكث بغزة ـ(. 2531سبلمة، جياد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  ة نظر المديريف كسبؿ تطكيره.مف كجي

 اإلسبلمية، غزة.

. عماف: دار الثقافة لمنشر تخطيط المناىج المعاصرةـ(. 2557سبلمة، عادؿ أبك العز. )
 كالتكزيع.

https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2011-10-11-1.429280
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2011-10-11-1.429280
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ـ(. دكر برنامج المدرسة كحدة تدريب في النمك الميني لممعمميف. 2556سمكر، رياض يكسؼ. )
 .561-451(، 2)35، الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسيةمجمة 

 . عماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف.إدارة الصفكؼـ(. 2535شاكر، ىالة محمد. )

فاعمية برنامج بالكسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في ـ(. 2557شاىيف، آالء سميح. )
. )رسالة الكيربائية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيتنمية ميارات تكصيؿ التمديدات 

 ماجستير(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

إطار ضماف الجكدة( في تنمية بعض الكفايات )دكر برنامج  .ـ(2535) ، بشير.شاكيش أبك
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. اإلدارية لدل مديرم مدارس األكنركا بمحافظات غزة

 غزة. الجامعة االسبلمية،

. أساسيات التدريسـ(. 2535شبر، إبراىيـ؛ كجامؿ، عبد الرحمف؛ كعبد الباقي، أبك زيد. )
 عماف: دار المناىج.

دكر برنامج التطكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل ـ(. 2556شببلؽ، كائؿ صبحي. )
الجامعة . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة

 اإلسبلمية، غزة.
ـ(. أثر إدارة الجكدة الشاممة عمى أداء المعمميف في مديرية التربية 2536الشخكت، فلاير عكيد. )

-220(. 6) 26. مصر-مجمة كمية التربية باإلسكندريةكالتعميـ لمنطقة الزرقاء الثانية. 
245. 

دارة االستراتيجية كعبلقتيا ـ(. ممارسة المديريف لئل2534شعيبات، محمد، كشرباتي، نجاة. )
مجمة بأداء المعمميف مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ. 

 .374-233(، 2(، العدد )35، مجمد )جامعة الخميؿ لمبحكث

. الطمبة مشكبلت كضبط الفاعمة الصؼ إدارة(.  ـ2550. )ثائر كغبارم، خالد شعيرة، أبك
 .كالتكزيع لمنشر يالعرب المجتمع مكتبة: عماف

 37. تاريخ االطبلع محاضرات في ميارات التدريسأبك شقير ، محمد، كحمس، داككد. )د.ت(. 
http://www.qudent.org/e- ـ. المكقع:2537مارس 

learning/mod/resource/view.php?id=19359 
تحديد االحتياجات التدريبية كدكرىا في تحسيف أداء ـ(. 2531شميؿ، عبد ا بف سمماف. )

. )رسالة العامميف بالرقابة لشؤكف المستيمؾ في كزارة التجارة كالصناعة بمدينة الرياض
 يؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.ماجستير غير منشكرة(. جامعة نا

http://www.qudent.org/e-learning/mod/resource/view.php?id=19359
http://www.qudent.org/e-learning/mod/resource/view.php?id=19359
http://www.qudent.org/e-learning/mod/resource/view.php?id=19359
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فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي ـ(. 2550أبك شممة، كامؿ عبد الفتاح. )
. )رسالة ماجستير غير مدارس ككالة الغكث بغزة مف كجية نظرىـ كسبؿ تطكيرىا

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

قادة المدارس في تكفير بيئة تعميمية آمنة لطبلب ـ(. دكر 2538الشنيفي، عمي عبد ا. )
، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسيةالمدارس الثانكية بمدينة الرياض. 

 .128-157(، 2(، العدد )26مجمد )

مايك  2. تاريخ االطبلع: الكسائؿ التعميمية: أىميتيا، كأنكاعياـ(. 2534الشيؾ، عبد الرحمف. )
ـ، المكقع:  2537

http://irep.iium.edu.my/46853/1/1_Teaching_Aids_types_and_its_importance.pdf  
الجكدة الشاممة في المدارس األساسية العميا في متطمبات تطبيؽ إدارة . ـ(2536)، أحمد. صافي

(. جامعة رسالة ماجستير غير منشكرة. )قطاع غزة مف كجية نظر المديريف كالمعمميف
 عيف شمس، القاىرة.

درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة ـ(. 2534صالحة، مؤمف عبد العزيز. )
. )رسالة ماجستير لممعمميف مف كجية نظرىـ بالتجكاؿ كأثره كتطبيقو عمى األداء الكظيفي

 غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

التخطيط المدرسي في تطكير أداء معممي مدارس ككالة الغكث ـ(. 2532الصكص، سميماف. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية،  الدكلية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو.

 غزة.

دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف في  .ـ(2558) ، محمد.صياـ
 (. الجامعة االسبلمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشكرة) المدارس الثانكية بمحافظة غزة

. التخطيط التربكم كاعتباراتو الثقافية كاالجتماعية كاالقتصاديةـ(. 2531أبك طاحكف ، أمؿ. )
 لعممية لمنشر كالتكزيع.عماف: دار اليازكرم ا

 . القاىرة: دار الحرميف.المعجـ األكسطق(. 3534الطبراني، أبك القاسـ. )
. مكديكالت تعميمية-الكفاءة التربكية لممعمـ: في التعميـ الذاتيـ(. 2533الطيب، بدكم أحمد. )

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
. عماف: دار الشركؽ لمنشر المدرسية الحديثةاإلدارة ـ(. 2553عابديف، محمد عبد القادر. )

 كالتكزيع.

http://irep.iium.edu.my/46853/1/1_Teaching_Aids_types_and_its_importance.pdf
http://irep.iium.edu.my/46853/1/1_Teaching_Aids_types_and_its_importance.pdf
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. غزة: مكتبة 4. طاإلدارة الصفية بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 2535العاجز، فؤاد، كالبنا، محمد. )
 الطالب، الجامعة اإلسبلمية.

ـ(. جيكد مدير المدرسة األساسية بمحافظة غزة في 2535العاجز، فؤاد، كعساؼ، محمكد. )
 مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراساتاليب التربكية لذكم االحتياجات الخاصة. تحسيف األس

 .81-356(، 5)22، التربكية كالنفسية

ـ(. متطمبات تطبيؽ المعايير العالمية لضماف الجكدة كاالعتماد المدرسي 2533عاشكر، نيممي. )
 .352-365، (331مصر. ) – مجمة القراءة كالمعرفةعمى التعميـ الثانكم العاـ بمصر. 

. عماف: دار 3. طإدارة المدرسة نظرياتيا كتطبيقاتيا التربكيةـ(. 2550عايش، أحمد جميؿ. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 في غزة بمحافظات الخاصة المدارس في كالجكدة االعتماد معايير .(ـ2538) عايش، ركاء.
ماجستير غير منشكرة(. . )رسالة تعزيزىا كسبؿ المدرسي، لبلعتماد سيتا أنمكذج ضكء

  الجامعة اإلسبلمية، غزة.

. إدارة الجكدة الشاممة فكر كفمسفة قبؿ أف يككف تطبيؽـ(. 2532عبد الفتاح، محمكد أحمد. )
 القاىرة: المجمكعة العربية لمنشر كالتكزيع.

االعتماد األكاديمي كالميني لممؤسسات التعميمية قراءة ـ(. 2557عبد المعطي، أحمد حسيف. )
 . القاىرة: دار السحاب. معاصرة في ضكء تجارب بعض الدكؿ الرائدة

درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة  .ـ(2533) ، فاطمة.عبده أبك
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح، . نابمس مف كجية نظر المديريف فيو

 نابمس.

 عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع. إعداده تدريبو كفاياتو.المعمـ ـ(. 2556عبيد، جمانة. )

مفيكمو  -البحث العمميـ(. 2553عبيدات، ذكقاف؛ كعدس، عبد الرحمف؛ كعبد الحؽ، كايد. )
 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع. كأدكاتو كأساليبو.
 الحديث.. إربد: عالـ الكتب إعداد المعمميف كتنميتيــ(. 2558عبيدات، سييؿ أحمد. )

الثقافة التنظيمية كدكرىا في تحسيف األداء مف كجية نظر المكظفات ـ(. 2531العتيبي، مدل. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية لمعمـك  بجكازات منطقة الرياض.

 األمنية، الرياض.
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مديرم القطاع العاـ اإلبداع اإلدارم كعبلقتو باألداء الكظيفي لـ(. 2550العجمة، تكفيؽ عطية. )
". )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة "دراسة تطبيقية عمى كزارات قطاع غزة

 اإلسبلمية، غزة.

: عماف: دار المسيرة 3ط القيادة اإلدارية كالتنمية البشرية.ـ(. 2557العجمي، محمد حسنيف. )
 لمنشر كالتكزيع.

. عماف: 2. طيط التربكم النظرية كالتطبيؽاإلدارة كالتخطـ، أ(. 2535العجمي، محمد حسنيف. )
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

. عماف: دار 3. طإدارة كتخطيط المدرسة االبتدائيةـ، ب(. 2535العجمي، محمد حسنيف. )
 الفكر ناشركف كمكزعكف.

. عماف: 2. طاستراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة كالصؼـ(. 2533العجمي، محمد حسنيف. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.دار 

. عماف: دار الثقافة 3. طإدارة الصفكؼ كتنظيـ بيئة التعميــ(. 2558عربيات، بشير محمد. )
 لمنشر كالتكزيع.

دكر مديرم المدراس بككالة الغكث الدكلية في التغمب عمى ـ(. 2535عرفة، خضر حسني. )
غير منشكرة(. الجامعة  . )رسالة ماجستيرمعيقات تنفيذ األنشطة المدرسية البلصفية

 اإلسبلمية، غزة.
. تطكير اإلدارة المدرسية في ضكء معايير الجكدة الشاممةـ(. 2557عزب، محسف عبد الستار. )

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

كاقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضكء معايير ـ(. 2554عساؼ، محمكد عبد المجيد. )
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.يجيةاإلدارة االسترات
الكسائؿ كالتكنكلكجيا في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي كاإلطار ـ(. 2551عسقكؿ، محمد. )
 . غزة: آفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.التطبيقي

كاإلطار الكسائؿ التكنكلكجية في التعميـ بيف اإلطار الفمسفي ـ(. 2556عسقكؿ، محمد. )
 غزة: مكتبة آفاؽ. التطبيقي.

 المقاء السنكم السادس عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكيةـ(. 2531العسيرم، خالد. )
 ، الرياض.االعتماد المدرسي-كالنفسية
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كاقع ممارسة المناشط المغكية غير الصفية في مدارس ـ(. 2556أبك العطا، محمد عطا ا. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. يراىا المديركف كالمعممكفككالة الغكث بغزة كما 
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

. 3. طاإلدارة التعميمية كاإلشراؼ التربكم أصكليا كتطبيقاتياـ(. 2553عطكم، جكدت عزت. )
 األردف: دار الثقافة.

. عماف: تيااإلدارة التعميمية كاإلشراؼ التربكم أصكليا كتطبيقاـ(. 2557عطكم، جكدت عزت. )
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

. اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية كتطبيقاتيا العمميةـ(. 2532عطكم، جكدت عزت. )
 . عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.4ط

. غزة: اتجاىات حديثة في القياس كالتقكيـ التربكمـ(. 2536عفانة، عزك كنشكاف، تيسير. )
 ر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.مكتبة منصك 

ـ(. مستكل األداء الصفي لمعممي المرحمة االعدادية بغزة 2554عفانة، عزك، كحمداف، محمد. )
(، 355، العدد )مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريسكعبلقتو ببعض المتغيرات. 

331-350.  

. عماف: دار 3. طالتفكيراالتجاىات الحديثة في التدريس كتنمية ـ(. 2532العفكف، نادية. )
 الصفاء لمنشر كالتكزيع. 

ـ(. دراسة تحميمية لنظاـ االعتماد األكاديمي كضماف جكدة التعميـ 2550عمي، أسامة محمد. )
. العدد مجمة البحكث كالدراسات العربيةالمدرسي بمصر عمى ضكء الخبرات المعاصرة. 

(45.) 

. عماف: دار المسير لمنشر 5. طالمدرسيةمبادئ اإلدارة ـ(. 2532العمايرة، محمد حسف. )
 كالتكزيع.

أثر نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة عمى أداء العامميف في ـ(. 2550العمرم، أيمف أحمد. )
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.شركة االتصاالت الفمسطينية

كدة الشاممة في مدارس منطقة الباحة مف درجة تطبيؽ معايير الجـ(. 2535الغامدم، محمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الباحة، المممكة العربية كجية نظر المعمميف

 السعكدية.
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. عماف: دار البداية ناشركف اإلشراؼ التربكم: مفاىيـ كاقع آفاؽـ(. 2550أبك غربية، إيماف. )
 كمكزعكف.

ميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتطكير مستكل األداء مف عمـ(. 2531الغنيـ، سامي بف إبراىيـ. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية  كجية نظر مكظفي إمارة القسيـ.

 لمعمـك األمنية، الرياض.

. عماف: دار الفكر 3. طاستخداـ الحاسكب في التعميــ(. 2552الفار، إبراىيـ عبد الككيؿ. )
 كالتكزيع. العربي لمطباعة كالنشر

 : المفيكـ، التدريب، األداء. غزة: دار الشركؽ.كفايات التدريسـ(. 2551الفتبلكم، سييمة. )

. اإلصدار كفايات تدريس المكاد االجتماعية بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 2555الفتبلكم، سييمة. )
 األكؿ. عماف: دار الشركؽ لمنشر.

. كرقة مقدمة إلى المؤتمر معمميف في التعميـ العاـمعايير جكدة أداء ال، (ـ2535. )سالـ، الفخرم
العممي الدكلي العربي الخامس التعميـ كاألزمات المعاصرة الفرص كالتحديات، مصر. 

01-356. 

ـ(. كفايات معمـ التعميـ العاـ في ضكء معايير جكدة األداء مف منظكر 2536فيالة، تمني. )
 .3-55(، 386مصر. ) -كالمعرفةمجمة القراءة إسبلمي )دراسة تحميمية(. 

درجة ممارسة الجكدة اإلدارية كعبلقتيا بفاعمية األداء الكظيفي لدل ـ(. 2535قرمكط، عماد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة

 اإلسبلمية، غزة.
رة الصفية في المرحمة المتكسطة ـ(. اإلدا2534قناديمي، جكاىر بنت أحمد، كقاركت، رباب. )

 .628-651(، 3) 1، مجمة العمـك التربكيةبمدينة مكة المكرمة، 

في مدارس  0553مدل إمكانية تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة األيزك  .(ـ2535) ، محمد.كعبيال
مجمة البحكث . التعميـ ما بعد األساسي بمحافظة شماؿ الباطنة في سمطنة عماف

 .126 -208(، 21، العدد)كالدراسات الشرعية
. القياس كالتقييـ كأساليب القياس كالتشخيص في التربية الخاصةـ(. 2535ككافحة، تيسير. )

  . عماف: دار المسيرة.1ط
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تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ ـ(. 2535المالكي، حمدة بنت محمد. )
رسالة ماجستير غير . )بمحافظة جدةالثانكم العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية 

 (. جامعة اـ القرل، السعكدية.منشكرة

الجكدة االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ ـ(. 2557مجيد، سكسف، كزيادات، محمد. )
 . عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.3. طكالجامعي

. عماف: دار ف النظرية كالتطبيؽإدارة كتقييف األداء الكظيفي بيـ(. 2531المحاسنة، إبراىيـ. )
 جرير لمنشر كالتكزيع.

تأىيؿ مدارس التعميـ العاـ لتحقيؽ متطمبات االعتماد ـ(. 2531محمكد، فتحي محمد. )
. مؤتمر بعنكاف: المقاء السنكم السادس عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية المدرسي
 .178-554، ـ2531االعتماد المدرسي. الرياض. فبراير -كالنفسية

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف في محافظات غزة لمتفكير االبداعي  .ـ(2536)، كليد. مسمح
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة االسبلمية، غزة. كعبلقتو بمستكل أداء المعمميف

الثانكية درجة تكافر معايير جكدة الخطة المدرسية في المدارس ـ(. 2536أبك مصطفى، أمجد. )
. )رسالة ماجستير غير قتيا بمستكل تحقيؽ أىداؼ المدرسة الفاعمةبلبمحافظات غزة كع

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.1. طالقياس كالتقكيــ(. 2554ممحـ، سامي. )

شاممة كاالعتماد المؤسسي: الجكدة الـ(. 2535المميجي، رضا إبراىيـ كالبرازم، مبارؾ عكاد. )
. القاىرة: عالـ الكتب لمنشر رؤل مستقبمية لتحقيؽ جكدة التعميـ في عصر المعمكماتية

 كالتكزيع.

تصكر مقترح لتكظيؼ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في المدارس  .ـ(2554) ، نعمة.منصكر
 مية، غزة.(. الجامعة االسبلرسالة ماجستير غير منشكرة) .الثانكية بمحافظات غزة

 .، القاىرة: دار المعارؼلساف العربـ(. 3075. )ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف
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تجارب كنماذج عالمية في االعتماد المدرسي : أمريكا.. كندا.. أكركبا  ـ(.2535) .سمكلعزازم، 
 المكقع:، 2537مارس،  34تاريخ االطبلع ، أستراليا.. نيكزيمنداالغربية.. 

http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203 
 متطمبات لتحقيؽ العاـ التعميـ مدارس تأىيؿـ(. 2531ندا، أحمد، كالشحف، عبد المنعـ. )

المقاء السنكم السادس عشر  .(بكرسعيد بمحافظة ميدانية دراسة) المدرسي االعتماد
  االعتماد المدرسي، الرياض.-لمجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية

. عماف: دار يافا العممية 3. طإدارة الصفكؼ كتنظيمياـ(. 2550أبك نمرة ، محمد خميس. )
 لمنشر كالتكزيع.

القيادة التشاركية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة  ـ(.2538النمركطي، يكسؼ. )
 )رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. كعبلقتيا بمستكل أداء المعمميف.

االعتماد المدرسي لمتعميـ العاـ في ـ(. 2532النكح، عبد العزيز؛ كمكسى، ىاني؛ كفراج، محمد. )
مكانية التطبيؽ-ية السعكديةالمممكة العرب مجمة كمية التربية . دراسة في الصعكبات كا 

 .224-385(، 03) 1 ببنيا،

دار  . عماف:3ط. أساسيات التدريس كمياراتػو كطرقػو العامػة ـ(.2553) .، فؤاد بك الييجاأ
 .المناىج

 /http://naqaae.eg ـ(. المكقع:2537الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، مصر. )

 .االصدار األكؿـ(. 3008كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي. )

 . المكقع:دليؿ الرقابة المدرسيةـ(. 2532كزارة التربية كالتعميـ اإلماراتية. )

https://www.khda.gov.ae/ar/publications/article?id=52 
إطار معايير الرقابة كالتقييـ في المدرسية في دكلة ـ(. 2536كزارة التربية كالتعميـ اإلماراتية. )

المكقع. االمارات العربية، 
http://services.moe.gov.ae/MoeDocs/Docs/School%20Inspection%2

2016.pdf-Ar%202015-0Framework 
، اإلدارة العامة لمتدريب كاإلشراؼ التربكمـ(. 2551كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية. )

 .36التييئة لممعمـ الجديد، نشرة رقـ 

http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203
http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/362203
http://naqaae.eg/
https://www.khda.gov.ae/ar/publications/article?id=52
https://www.khda.gov.ae/ar/publications/article?id=52
http://services.moe.gov.ae/MoeDocs/Docs/School%20Inspection%20Framework-Ar%202015-2016.pdf
http://services.moe.gov.ae/MoeDocs/Docs/School%20Inspection%20Framework-Ar%202015-2016.pdf
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 ، غزة.اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكيرـ(. 2557كالتعميـ العالي الفمسطينية. ) كزارة التربية

اإلدارة -الخطة السنكية لؤلنشطة الطبلبيةـ(. 2550كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية. )
 .العامة لؤلنشطة الطبلبية

 .اإلجرائي لمدير المدرسةالدليؿ ـ(. 2531كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية. )

 .دليؿ االعتماد المدرسي(. ، أـ2536كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية. )

 مشركع حكؿ تعريفيا لقاء تعقد التعميـ .ـ، ب(2536) كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية
 ،الكسطى بمديرية المدرسي االعتماد

www.mohe.ps/home/2016/04/21/%D8%A7%D9%84%D8%http://
-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
-%D8%AD%D9%88%D9%84-%A7
-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

%D8%A7%D9%84/ 
 .نشرة المدرسة الفاعمةـ(. 2538ي الفمسطينية. )كزارة التربية كالتعميـ العال

. 6. طأسس بناء المناىج كتنظيمياـ(. 2531الككيؿ، حممي أحمد، كالمفتي، محمد أميف. )
 عماف: دار المسيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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 االستبانة بصورتيا النيائية(: 4ممحق رقم )

 
 

 الموضوع/ تعبئة استبانة
 ،،،اهلل  و/ ا حفظ......     ........................................ ستاذ/ ةاأل

 ،،، وبركاتو  هللورحمة اميكم عالم الس 

معايير نظام الجودة واالعتماد "واقع تطبيق  :بعمؿ دراسة حكؿ الباحث قـكي
 ".بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أداء المعممين لحكوميةالمدرسي في المدارس ا

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية  
وىي موجية مف الجامعة اإلسبلمية كألجؿ ىذا الغرض صمـ الباحث ىذه االستبانة 

 كالتي اشتممت عمى قسميف: عممينلمم

لقياس واقع تطبيق معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في  القسم األول:
( فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية: القيادة 54كقد اشتمؿ عمى ) الحكومية المدارس

 التربكية، العمميات المدرسية كنتاجات التعمـ، إدارة المكارد، المجتمع المحمي.

 ( فقرة.22كقد اشتمؿ عمى ) القسم الثاني: لقياس أداء المعممين

في الخانة )×( برجاء التكـر بقراءة ىذه الفقرات قراءة متأنية ككضع إشارة  
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                                                 

 

زةــــــغ- ةـــة االسالمٌــــــــــــالجامع   

 عمادة البحث العلمً والدراسات العلٌا

ةــــــــــــــــــــٌـــة التربــــــــــــــــكلٌ  

ةـــــــــادارة تربوٌ- ةـــول تربٌــــأص  

The Islamic University-Gaza 

Deanship of Postgraduate Affairs 

Faculty of Education 

Master of Fundamentals of Education 
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 أواًل: البيانات الشخصية:

 

        أنثى         الجنس:    ذكر     

  :سنوات              93أقل من - 3من           سنوات    3أقل من عدد سنوات الخدمة

  سنة فأكثر 93

 ًثانوي         المرحلة التعلٌمٌة: أساس 

 

 ثانٌاً: البٌانات األساسٌة:   

واقع تطبٌق معاٌٌر نظام الجودة واالعتماد المدرسً فً القسم األول: لقٌاس 

 :المدارس الحكومٌة

 المجال األول: مجال القيادة التربوية

 الفقرة م
 واقع التطبيق

كبيرة 
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 قميمة جداً 

 تيارؤي تعكس القرارات التي تتبناىا إدارة المدرسة  .3
 .كرسالتيا كأىدافيا

     

تهشرؾ إدارة المدرسة أصحاب العبلقة مف   .2
)المعمميف، الطمبة، أكلياء األمكر، المجتمع 

 المحمي( في عممية التخطيط المدرسي.

     

تراعي العدالة في تكزيع الجدكؿ الدراسي عمى   .1
 المعمميف.

     

الغياب، )تتابع التزاـ المعمميف بالتعميمات   .5
 .العمؿ، الحضكر كاالنصراؼ( مف الخركج

     

تتخذ اإلجراءات المبلئمة لممحافظة عمى العيدة   .4
المدرسية )مثؿ الكتب، األدكات، األجيزة( مف 

 التمؼ أك الفقداف.
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تتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي لمطمبة   .6
 )الغياب، التأخير، انضباط طابكر الصباح(.

     

تحفز الطمبة عمى المساىمة في االلتزاـ   .8
 باألنظمة المدرسية.

     

تتيح الحرية لمجميع لمتعبير عف آرائيـ خبلؿ   .7
 االجتماعات التي تعقدىا.

     

كرغباتيـ عند تشكيؿ تراعي قدرات المعمميف   .0
 المجاف المدرسية.

     

تعزز إدارة المدرسة العبلقات اإلنسانية بيف   .35
 المعمميف في المدرسة.

     

تفكض بعضان مف الصبلحيات إلى اآلخريف   .33
 كتتابع أدائيـ.

      

      تستخدـ أدكات متعددة لتقييـ األداء المدرسي.  .32

 ونتاجات التعممالمجال الثاني: العمميات المدرسية 
تشجع إدارة المدرسة المعمميف باالرتباط بعبلقات   .3

 إيجابية مع الطمبة لصالح العممية التعميمية.
     

تحرص أف يحمؿ المعممكف محتكل المباحث   .2
 التي يدرسكنيا.

     

تتابع رصد نتائج اختبارات الطمبة عمى برنامج   .1
 اإلدارات المدرسية أكالن بأكؿ.

     

برامج لرعاية الطمبة المكىكبيف كأخرل تنفذ   .5
 لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ.

     

تتابع المدرسة نظافة المقصؼ كصبلحية المكاد   .4
 المباعة فيو مف خبلؿ المجنة الصحية.

     

تنفذ المدرسة برامج كقائية كعبلجية خاصة   .6
لمساعدة الطمبة ذكم المشكبلت النفسية 

 كالسمككية.

     

المرشد التربكم في حؿ المشكبلت تساىـ مع   .8
 السمككية لمطبة كالكقاية منيا.
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تنظـ مسابقات متنكعة لمطمبة )ثقافية، عممية،   .7
 رياضية( كفؽ جدكؿ خاص كمعمف.

     

تييح الظركؼ المبلئمة لمشاركة طمبتيا في   .0
المسابقات التربكية عمى مستكل المديرية / 

 الكزارة.

     

بالمسابقات التي تنظميا المدرسة تكـر الفائزيف   .35
 / المديرية / الكزارة.

     

عممية(  –تنفذ المدرسة رحبلت مدرسية )ترفييية   .33
 حسب التعميمات.

     

      تحث المعمميف عمى استخداـ األجيزة التعميمية.  .32
 المجال الثالث: إدارة الموارد

تتابع إدارة المدرسة تحضيرات المعمميف   .3
جدكؿ أسبكعي معد كتقدـ تغذية لدركسيـ كفؽ 

 راجعة.

     

تنفذ زيارات تبادلية بيف المعمميف كفؽ جدكؿ   .2
 معد كمعمف.

     

تساعد المعمميف في تنفيذ الدركس التكضيحية   .1
 داخؿ المدرسة.

     

تحرص عمى مشاركة المعمميف في الدكرات   .5
كالمقاءات كاألياـ الدراسية التي تنظميا المديرية 

 الكزارة.أك 

     

تعطي األكلكية في اإلنفاؽ لخدمات التعميـ   .4
 كالتعمـ.

     

تتابع عمميات النظافة بصكرة دكرية مثؿ   .6
)المرافؽ، الساحات، المشارب، الكحدات 

 الصحية(.

     

تقكـ بعمميات الصيانة الدكرية كالطارئة لممبنى   .8
 كالمرافؽ المدرسية.
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المادية بحالة  تحرص عمى تكفير التسييبلت  .7
 )السبكرة، األثاث، المختبرات(. جيدة

     

تكظؼ األجيزة كاألدكات في العممية التعميمية   .0
 بشكؿ فاعؿ.

     

تكفر شركط األمف كالسبلمة في مرافؽ المدرسة   .35
 كافة.

     

 المجال الرابع: المجتمع المحمي
تعقد إدارة المدرسة اجتماعات دكرية لمجمس   .3

 األمكر.أكلياء 
     

تحتفظ بقاعدة بيانات ألرقاـ ىكاتؼ أكلياء   .2
 األمكر كعناكينيـ.

     

تنظـ لقاءات مع أكلياء أمكر بعض الطمبة   .1
لمناقشة سبؿ تحسيف تحصيؿ أبنائيـ أك تعديؿ 

 سمككيـ.

     

تزكد أكلياء أمكر الطمبة بتقارير كاضحة عف   .5
 تحصيؿ أبنائيـ كسمككيـ.

     

لمؤسسات المجتمع المحمي الداعمة  تنظـ زيارات  .4
 لممدرسة.

     

تستجيب لمقترحات كاآلراء المقدمة مف األفراد   .6
 كالمؤسسات في المجتمع المحمي.

     

الخاصة بالمجتمع  التطكعية األعماؿ تشارؾ في  .8
 المحمي )مثؿ تنظيؼ البيئة المحيطة(

     

تشارؾ المجتمع المحمي في إحياء المناسبات   .7
 الكطنية كاالعياد الدينية.

     

مكانياتيا   .0 تتيح استخداـ مرافؽ المدرسة كا 
 لممجتمع المحمي.

     

تتعاكف مع المجتمع المحمي في المحافظة عمى   .35
 المدرسة كمحيطيا مف أم تخريب أك اعتداء.

     

تشارؾ في برامج تثقيفية لممجتمع المحمي   .33
 )صحية، تربكية، اجتماعية(
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 :القسم الثاني: لقياس أداء المعممين

 الفقرة م
 األداء بدرجة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
أضع جداكؿ زمنية مناسبة لتدريس المادة كفقان   .3

 لمخطة.
     

يساعدني التخطيط المدرسي في تحديد األنشطة   .2
 التربكية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

     

      محتكل المادة الدراسية. أحمؿ  .1
ألتـز بتسميـ كراسة التحضير اليكمي لئلدارة   .5

 بشكؿ دكرم.
     

      أنظـ البيئة المادية الصفية.  .4
      أستطيع إدارة كضبط الصؼ.  .6
أستثمر المكاقؼ الصفية لغرس القيـ كتعديؿ   .8

 السمكؾ.
     

أىتـ بتككيف اتجاىات إيجابية عند الطمبة نحك   .7
 المبحث الذم أدرسو.

     

أحرص عمى مشاركة معظـ الطمبة في األنشطة   .0
 الصفية.

     

      أنجز األعماؿ المككمة إليو في كقتيا المحدد.  .35
بمكاعيد الحضكر  ـأحرص عمى االلتزا  .33

 كاالنصراؼ.
     

      أستثمر كقت الحصة بفاعمية.  .32
أكتشؼ مف خبلؿ أنشطة الدرس الطمبة ذكم   .31

االحتياجات الخاصة )متدني التحصيؿ، 
 المتفكقيف، المكىكبيف(.

     

أصمـ أنشطة صفية متعددة تراعي الفركؽ   .35
 الفردية بيف الطمبة.
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أستخدـ الكسائؿ التعميمية المناسبة ألنشطة   .34
 الدرس.

     

أكظؼ تكنكلكجيا التعميـ كمصدر مف مصادر   .36
 التعميـ كالتعمـ.

     

التقكيـ المختمفة بفاعمية: القبمي، أكظؼ أساليب   .38
 التككيني، الختامي.

     

      أصمـ االختبارات كفؽ جدكؿ المكاصفات.  .37
أقدـ تغذية راجعة لمطبلب في ضكء نتائج   .30

 االختبارات.
     

أتعاكف مع أكلياء األمكر مف أجؿ تطكير تعمـ   .25
 أبنائيـ كتعديؿ سمككيـ.

     

      ضعيفي التحصيؿ.أضع خططان عبلجية لمطمبة   .23
أساىـ في كضع خطط مشتركة مع المرشد   .22

 التربكم لمتابعة المشكبلت السمككية لمطمبة.
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 (3ممحق رقم )
 تسييل ميمة باحث

 




