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ملخص الدراسة
ه رردفت ه ررذ الد ارس ررة الحالي رة ال ع رررف إل ررى درج ررة ممارس ررة القي ررادة ااب كاري رة ل رردى م ررد ري
المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل وعالق هررا جررودة أدا المعلمررين مررن وجهررة نظررر
المعلمر ررين أنفسر ررهم .وتكر ررون مج م ر رع الد ارسر ررة مر ررن جمير ررع معلمر رري المر رردارس الاانوي ر رة الحكومي ر رة
ومعلماتهررا ف رري محافظ ررة اليلي ررل ،والب ررالد ع ررددهم ( )2637معل ًم را ومعلم ر ًة ،م ررنهم ( )1179معلم راً
و(ُ )1458معلمر ًة .اسر يدمت الد ارسررة المررنهج الوصررفي اارتبرراطي ،وطررور اس ر بانة مكونررة مررن
ال ة أقسام هي :القسم األول علق البيانا

الشيصية ،والقسم الااني خاص القيادة ااب كارية،

والقسررم الاالررث خرراص جررودة أدا المعل رم ،وتكونررت عينررة الد ارسررة مررن ( )274معلم راً ومعلم ر ًة مررن
معلم رري الم رردارس الاانوير رة الحكومير رة ومعلماته ررا ف رري محافظ ررة اليلي ررل ،ج رررى اخ ي ررارهم الطريق ررة
الطبقية العشوائية.
تب ررين أن درج ررة ممارس ررة م ررد ري الم رردارس الاانوير رة الحكومير رة ف رري محافظ ررة اليلي ررل للقير ررادة
ااب كارير رة جر ررا

بدرجر ررة كبير ررة ،كمر ررا تبر ررين أن درجر ررة جر ررودة أدا المعلر رم فر رري المر رردارس الاانوير رة

الحكومية في محافظة اليليل كان كبي اًر.
وتَوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ها

دالرة إحصرائية برين م وسرطا

مسر وى القيرادة

ااب كارية لدى مرد ري المردارس الاانويرة الحكوميرة فري محافظرة اليليرل تُعرزى إلرى م غيرر الجرنس،
وكرذل عردم وجرود فرروق برين م وسرطا

جررودة أدا المعلمرين فري المردارس الاانويرة الحكوميرة فرري

محافظة اليليل تُعزى إلى م غير الجنس.
وأظهر الن ائج وجود فرروق ها

دالرة إحصرائية برين م وسرطا

مسر وى القيرادة ااب كاريرة

لرردى مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل تُعررزى إلررى م غي رر المؤهر ل العلمرري،

لصالح المعلمين الذ ن مؤهالتهم العلمية كالوريوس فما دون .ووجود فروق بر ين م وسرطا

درجرة

جررودة أدا المعل رم فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل تُعررزى إلررى م غي رر المؤهررل

العلمي ،وكانت الفروق لصالح المعلمين الذ ن مؤهالتهم العلمية كالوريوس فما دون.
كمررا تَوصررلت الد ارسررة أيم راً إلررى وجررود فررروق ها

دالررة إحصررائية بررين م وس رطا

مس ر وى

القيررادة ااب كاري رة لرردى مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل تُعررزى إلررى م غي رر
سنوا

اليبرة ،لصالح أصحاب اليبررة ( 11سرنة فرأكار) .ووجرود فرروق ها
ر

دالرة إحصرائية برين

درجة جودة أدا المعلم فري المردارس الاانويرة الحكوميرة فري محافظرة اليليرل تُعرزى إلرى

م وسطا
م غير سنوا

اليبرة ،وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار).

وتَوص ررلت الد ارس ررة إل ررى وج ررود ف ررروق ها

دال ررة إحص ررائية ب ررين م وسر رطا

مسر ر وى القي ررادة

ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية فري محافظرة اليليرل تُعرزى إلرى م غيرر المد ريرة،
لصرالح مد ريررة تربيرة وتعلرريم يطررا .ووجرود فررروق ها

دالرة إحصررائية بررين م وسرطا

درجررة جررودة

أدا المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلرى م غيرر المد ريرة ،لصرالح
مد ريا

تربية وتعليم شمال اليليل ويطا.
كمر ا تَوصررلت الد ارسررة إلررى وجررود عالقررة طرديررة موجبررة بررين درجررة ممارسررة القيررادة ااب كاريرة

مجااتهررا مررن جهررة ،وبررين جررودة أدا المعلرم فرري المرردارس الاانويرة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل
من جهرة أخررى ،حيرث بلرد معامرل اارتبراو للعالقرة برين القيرادة ااب كاريرة وجرودة أدا المعلرم مرن
وجهة نظر المعلمين ( )0.70بدالة إحصائية (.)0.00
الكلمات المفتاحية :القيادة ااب كارية ،جودة أدا المعلم ،محافظة اليليل.
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Abstract

This study aims at evaluating the level of innovative leadership that the school
principles of the secondary public schools at Hebron district and it is relation with the
quality of teaching from the teachers’ perspective. The study population constituted of
all the secondary schools’ public teachers with a total number of 2637 (1179 males
and 1458 females).
The descriptive linking method was used in this research. The researcher developed a
survey that consists of three main part. The first part is related to the personal
information of the respondents. The second studied the innovative leadership and the
third part addressed the quality of teaching of 274 teachers of the secondary public
schools that where selected randomly.
The study showed that there were no discrepancies with statistical significance
between the average levels of the innovative leadership of the principle of public
secondary schools depending on the gender. Likewise, there was no discrepancies
with statistical significance between the average of these levels of the teachers at the
public secondary schools depending on the averages.
The results also showed that there were discrepancies with statistical significance
between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public
schools in Hebron district depending on the qualification in favor of the teachers who
has a bachelor’s degree or bellow. In addition, it showed that there is a discrepancy
between the average of the level of the quality of teaching in the public schools
depending on the qualification with higher levels among the teachers with bachelor’s
degree or bellow.
In addition, it showed that there were discrepancies with statistical significance
between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public
schools in Hebron district depending on the years of experience in favor of the school
principals with an experience. In addition, it showed that there is a discrepancy
between the average of the level of the quality of teaching in the public schools
depending on the years of experience among the teachers with 11 years of experience
or more.

س

The study also showed that there were discrepancies with statistical significance
between the average levels of the innovative leadership of the principles of the public
schools in Hebron district depending on the directorate in favor of the Yatta
directorate.

There is also discrepancies with statistical significance between the

average levels of the quality of teaching in the public secondary schools in Hebron
district depending on the directorate in favor to the Yatta and north of Hebron
directorates.
The study showed that there is a positive relation between applying the innovative
leadership in the different fields and the quality of teaching of the teachers at the
public secondary schools. The correlation rate between these two factors from the
teachers’ perspective was 0.7 with statistical significance that equals (0.00).

Key words: Innovative leadership, quality of teaching of the teacher, Hebron district.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة
تُواج المنظما

في الوقت الحالي ظروًفا بيئيرة تفرر

علرى القرائمين عليهرا ح ميرة ال جد رد

وااب كار وال غيير لمساعدتها على مواجهة هذ الظروف وال ماشي معها ،وهذا يساعد المنظمة أو
المؤسسة على العطرا شركل أفمرل ،وتكرون قرادرةً علرى حرل المشركال

ونشروبها
الم وقرع ُحردو ها ُ

فأصبحت الحاجة إلى ال طور وااب كار مسأل ًة ضررورية ،مرع تروفير بيئرة إداريرة جيردة تايرر اب كرار
األفرد فيها.
ا
ررر فيمرا علرق سرلوكيا
ويعد ااب كار األسراس فري تحسرين القردرة علرى اتيراه الق ا
ُ

العراملين

وتصرفاتهم ،ومدى إنجازهم لألعمال الموكلة إليهم ،كمرا أنر ييمرع لعمليرة تقيريم داخرل المنظمرة،
واألعمال في العمل (اليطيب.)2002 ،

حيث مال إصدار الحكم على هذ السلوكيا

وأورد العبررادي ( )2016أن ال قرردم العلمرري وال كنولرروجي فرري هررذا العصررر الرقمرري رررا أ ر اًر
واضررحاً فرري مجرراا

الحيرراة جميعهررا .إه ُيسررهم فرري تغييررر شررامل فرري مجرراا

أف رراد  ،وتحر اول السياسررا

المج مرع وحاجررا

ال ربويررة فرري دول العررالم جاهرردةً إلررى مسررا رة هررذا ال طررور ،وااس ر جا ة

لم طلبات الجد دة ،وتُعد ال ربية عماد هذ القيادة ال ربوية.
وير رررى أبر ررو عجر رروة ( )2018أن قر ررادة المؤسسر ررا

فر رري عصر ررنا الحر ررد ث مطر ررالبون ر ررال غيير

راليب وطررق عمرل
وااب كار ،وف ح المجرال أمرام العراملين للمشراركة فري مواكبرة ال طرور واب كرار أس َ
تعمررل علررى ض ررمان اسر ماررية المنظم ررة ،والعمررل علررى رعاي ررة األفكررار المب ك ررة وم ا عررة تطبيقه ررا.
وهلر ر لم ررمان نج رراح عملير ررا

ال غيي ررر المرج رروة والح ررد مر ررن مقاوم ررة ال غيي ررر أش رركالها الم عر ررددة،

وضمان ااس فادة القصوى من الموارد الم احة.
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أما الشهراني ( )2017فيع قد أن الدور األساسي ل حقيرق القيرادة ااب كاريرة يقرع علرى عراتق
ردعا سرم المارابرة .إه وكرل إلير إدراا أهميرة
القادة األكاديميين ،فعلى القائد أن يكرون مب ك اً
رر ومب ً
ااب كار في العمل ،وينظر إلى ُكل مرا هرو جد رد ،ويهر مّ أسراليب ال فكيرر الجد ردة ،ويعمرل علرى
اإلن اجية للعاملين معر مرن إداريرين وأعمرا هيئرة تردريس،

توظيفها ح ى سنى ل رفع الكفا ا

ويحرا األفكرار الكامنرة فري دواخلهرم ،وي الفرى المشركال

وإدارة األزمرا

ح رى ر مكن مرن مواكبرة

ال طور والسير مع .
ويرررى جمررال والرامينرري ( )2006أن عمليررة ترجمررة فلسررفة المج مرع إلررى فكررر تر م مررن خررالل
تق ررديم َلبن ررا ِ المس ر قبل ف رري المؤسس ررا
وتطلعاتر وطموحات ر  ،فقررد اج هررد

ادر مؤهل ررة تعكر س واق ررع المج مر رع
ال عليمي رة م ررن خ ررالل ك رو َ

الر دول علررى الرردوام العمررل علررى إيجرراد اتجاهررا

مناسرربة ل طلعاتهررا مررن أجررل تطبيقهررا فرري مؤسسرراتها ،هرري اتجاهررا

ورًى حد اررة

تقرروم ب رردريب الفرررد علررى إدارة

المعرفررة وااس ر فادة مررن ال قرردم ال كنولرروجي الحررد ث فرري تطرروير المنظومر ة ال عليمي رة ،وهررذا طل رب
القيام جهد دائم ومس مر مرن أجرل إنشرا مؤسسرا

تعليميرة تسر جيب لهرذ الم طلبرا

شرركل عملرري وايجررابي يعررود علررى المج م رع رراليير ،فالمؤسسررا
وإدارة وتنظرريم حررد ث وم جرردد ناسررب مررع تطلعررا
المؤسسا

ال عليمي رة ها

رر
والم غي ا

أهررداف ومح رروى

الدولررة وطموحاتهر ا مررن خررالل تحقيررق أهررداف

ال عليمية وطاقمها ال عليمي واإلداري.

مررن خررالل مررا سرربق ،ترررى الباحاررة أنر

رار ااب كاريرة ال رري
وجرب علررى القائررد امر الا المهر ا

برردورها تسرراعد علررى تحقيررق األهررداف المنشررودة ،والنهررو

المؤسسررة أو المنظمررة ال رري أرسررها،

وعليرر مواكب ررة ال ط رروير فيه ررا وال ط ررور م ررن حولر ر  ،ح ر رى بق ررى ه ررو ومنظم ر ر والع رراملون فيه ررا ف رري
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المقدمررة دائ ًم را ،وعلي ر أن واظ ررب علررى ال ردريب وال ش ررجيع ل َم ر ْن حول ر للما ررابرة ف رري ط رررح األفك ررار
ِ
ِ
اليالق ِة ،ليسود جو من ااب كار واإلبداع في المنظمة.
ااب كارية والجد دة و َ
رائي
راتج النهر ر ه
ويح ر ررل األدا الر رروظيفي مكان ر ر ًة خاص ر ر ًة داخر ررل أي ُمنظمر ررة كانر ررت اع بر ررار النر ر َ
لمحصلة جميع األنشطة بها ،وهل على مس وى الفرد والمنظمة والدولرة ،هلر أن المنظمرة تكرون
أكار اس ق ار اًر وأطول قا ً حين يكون أدا العراملين أدا ً م مير اًز ،ومرن َرم يمكر ن القرول شركل عرام
إن اه مام إدارة المنظمة وقيادتها مس وى األدا  ،عادة ما يفوق اه مرام العراملين بهرا ،وعلرى هلر
فإن يمكن القول :إن األدا على أي مس وى تنظيمي داخل المنظمرة ،وفري أي جرز منهرا ا ُيعرد
انعكاسر اً لقررد ار المر وسرين ودوافعهررم فحسرب ،بررل هرو انعكرراس لقرد ار الر سر ا والقرادة ودوافعهررم
أيماً (أبو شرخ.)2010 ،
ويرى حسنين ( )2015أن األدا الوظيفي ُيعبر عن سلوا الموظفين في المنظما
أهردافها ،وبال ررالي تبرررز أهميرة تحد ررد الواجبررا
وحقوق  ،ومن ُم ممارسة الصالحيا

والمسررؤوليا

وااخ صاصا

ل حقيق

كرري سررنى للموظرف معرفررة واجباتر

المحددة لوظيف .

في حين رى الص ار رة ( )2011أن األدا الوظيفي عبارة عن مجموعة من السلوا اإلداري
هي العالقررة المعب ررة عررن قيررام الموظرف ررأدا مهامر  ،وتحم رل مسررؤوليات  ،ويمررمن جررودة األدا ،
وكفا ة ال نفيذ ،واليبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة ،وال واصل مرع راقي أعمرا المنظمرة ،وَقبرول
مهام جد دة ،واال زام النواحي اإلدارية في العمل ،وال فاعل معها.
مررن خ ررالل م ررا تقر دم ارت ررأ

الباحا ررة ضرررورة د ارس ررة القي ررادة ااب كاري رة ل رردى م ررد ري الم رردارس

الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل وعالق هررا جررودة أدا المعلمر ين مررن وجهررة نظررر المعلمررين
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أنفسررهم ،وهل ر ألن الرردور األساس رري ل حقيررق القيررادة ااب كاري رة يق ررع علررى عرراتق القررادة ال رب ررويين،
رر ومب رردعاً س ررم الما ررابرة وإدراا أهمير رة ااب ك ررار ف رري العم ررل ،ويهر ر م
فالقائ ررد يج ررب أن يك ررون مب ك ر اً
األساليب اإلدارية الحد اة ال ي تُؤدي إلى رفع أدا العاملين.

مشكلة الدراسة:
نظ اًر للكاير من ال حديا

والمشكال

ال ي تواج مد ري المدارس الاانوية شكل ومي ،مما

طلررب مررنهم القرردرة علررى ال صرردي لهررا كفررا ة وفعالي رة ،وعلررى هررذا يجررب أن ت روافر فرريهم سررما
معين ررة للق رردرة عل ررى ااب ك ررار ف رري ه ررذ المواق ررف ب ررداً م ررن األس ررلوب ال قلير دي الم ب ررع لمواجه ررة ه ررذ
ال حديا  .وقد زاد ااع راف أهمية المها ار ااب كارية للقادة فري المؤسسرا
والمدارس شكل خاص ،وال ي تشهد الكايرر مرن ال حرديا

ال ربويرة شركل عرام

الم مالرة بزيرادة أعرداد الطلبرة والمعلمرين

وال غي ر ار ااج ماعيررة ،وهررذا طلر ب ام ر الا مررد ري المرردارس مهررا ار اب كاريررة مررن أجررل مواجهررة
هر ررذ ال حر ررديا

مر ررا يكفر ررل تحسر ررين أدا المعلمر ررين وتطر رروير وتحقير ررق األهر ررداف المنشر ررودة كفر ررا ة

وفاعلي ررة ،حي ررث أوص ررت ع ررا الد ارس ررا

أهمير رة د ارس ررة القي ررادة ااب كارير رة ،وض رررورة ممارسر ر ها

وخاصة في الميدان ال ربوي ،ومن هذ الد ارسا  :دراسة (الشهراني ،)2018 ،ود ارسرة (حررز هللا،
ض روِ مررا سرربق ت حرردد مشرركلة الد ارسررة فرري ال سررا ل
 ،)2015ود ارسررة (الشررمري .)2006 ،وفرري َ
الرئيسي اآلتي:
االبتكاري اة
الحكومي اة فااي محافظااة الخلياال للقيااادة
الثانوي اة
ممارسااة مااديري الماادارس
ّ
ّ
ّ
مااا درجااة ّ
وعالقتها بجودة أداء المعّلمين من وجهة نظرهم؟
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أسئلة الدراسة
انباق عن السؤال الرئيسي األسئلة اآلتية:
 -1مررا درجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة ومررد راتها فرري محافظررة اليليررل للقيررادة
ااب كارية من وجهة نظر المعلمين؟
 -2هررل تي لررف تقررد ار أف رراد عينررة الد ارسررة لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة
ومد راتها في محافظة اليليل للقيادة ااب كاريرة راخ الف (الجرنس ،والمؤهرل العلمري ،وسرنوا
اليبرة ،والمد رية).
 -3مررا درجررة جررودة أدا معلمرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة ومعلماتهررا فرري محافظررة اليليررل مررن
وجهة نظرهم؟
الدرسرة لدرجرة جرودة أدا معلمري المردارس الاانويرة الحكوميرة
 -4هل تي لرف تقرد ار أفرراد عينرة ا
في محافظة اليليل اخ الف (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوا

اليبرة ،المد رية).

 -5هل تُوجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة مد ري المردارس الاانويرة الحكوميرة ومرد راتها فري
محافظة اليليل للقيادة ااب كارية ودرجة جودة أدا المعلمين من وجهة نظرهم؟

فرض ّيات الدراسة
فرضيات من ( )4-1اآلتية:
انبثق عن سؤال الدراسة الثاني ال ّ
 -1ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنر د مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفرراد عينررة الد ارسررة لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة
اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير الجنس.
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 -2ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفرراد عينررة الد ارسررة لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة
اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير المؤهل العلمي.
 -3ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصر ائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفرراد عينررة الد ارسررة لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة
اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير سنوا
 -4ا تُوجررد فررروق ها

اليبرة.

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفرراد عينررة الد ارسررة لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة
اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير المد رية.
فرضيات من ( )8-5اآلتية:
انبثق عن سؤال الدراسة الرابع ال ّ
 -5ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها فري محافظرة
اليليل تُعزى إلى م غير الجنس.
 -6ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها فري محافظرة
اليليل تُعزى إلى م غير المؤهل العلمي.
 -7ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها فري محافظرة
اليليل تُعزى إلى م غير سنوا

اليبرة.
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 -8ا تُوجررد فررروق ها

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى الدالررة ( )α≤0.05بررين م وسرطا

تقررد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها فري محافظرة
اليليل تُعزى إلى م غير المد رية.
الفرضية رقم ( )9اآلتية:
انبثق عن سؤال الدراسة الخامس
ّ
 -9ا تُوج ررد عالق ررة ارتباطي ررة ها

دال ررة إحص ررائية عن ررد مسر ر وى الدال ررة ( )α≤0.05ب ررين درج رري

ممارسررة مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة ومررد راتها فرري محافظررة اليليررل للقيررادة ااب كاري رة
وجودة أدا المعلمين من وجهة نظرهم.

أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى:
 -1ال عرف إلى درجة ممارسة مد ري المدارس الاانويرة الحكوميرة ومرد راتها للقيرادة ااب كاريرة مرن
وجهة نظر المعلمين أنفسهم.
 -2ال عرف إلى درجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها في محافظة اليليل
من وجهة نظر المعلمين أنفسهم.
 -3ال عرف إلى مس وى كل من م غي ار (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوا

اليبرة ،المد رية) على

درجر ررة ممارسر ررة مر ررد ري المر رردارس الاانوير رة الحكومير رة ومر ر د راتها فر رري محافظر ررة اليلير ررل للقير ررادة
ااب كارية ودرجة جودة أدا المعلمين من وجهة نظر المعلمين.
 -4تقصري العالقررة بررين درجررة ممارسررة القيررادة ااب كاريرة لرردى مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة
ومد راتها في محافظة اليليل ودرجة جودة أدا المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم.
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أهميّة الدراسة
ت مال أهمية الدراسة في جوانبها النظرية وال طبيقية فيما اآلتي:
 -1تُعد هذ الدراسة األولى على حد علرم الباحا ِرة فري البيئرة الفلسرطينية ال ري تناولرت العالقرة برين
ممارسة القيادة ااب كارية وجودة أدا المعلمين.
 -2توفر قاعدة معرفية مهمة م صلة القيادة ااب كارية وجودة األدا .
 -3تكم ررن أهمي رة ه ررذ الد ارس ررة ف رري كونه ررا ت ن رراول أح ررد المف ررا يم اإلداري ررة المهم ررة أا وه ررو القي ررادة
ااب كارية ،فااب كار ؤ ر شكل واضح على األدا وطريقة تنفيذ داخل المؤسسا .
ررمج تدريبير ررة خاصر ررة
درسر ررة و ازرة ال ربير ر ة وال علر رريم فر رري إعر ررداد بر ر ا
 ُ -4وقر رع أن تُفير ررد ن ر ررائج هر ررذ ال ا
المد رين للنهو

مس وى العملية اإلدارية.

 -5تُحفز هذ الدراسة الباحاين على إج ار دراسا

م شابهة في هذا المجال في قطاعا

مي لفرة

للمد رين.
 -6توج ن ائج هرذ الد ارسرة أفكرار المرد رين إلرى أهميرة ممارسرة القيرادة ااب كاريرة وضررورتها فري
الميدان ال عليمي.
رث
 -7ق ررد تفي ررد ه ررذ ال ا
درس ررة الع رراملين ف رري مج ررال القير ر ادة ال ربوير رة م ررن م ررد رين وم ررد ار م ررن حي ر ُ
تع رريفهم بدرجررة ممارسررة القيررادة ااب كاري رة وعالق هررا جررودة األدا مررن وجهررة نظررر المعلم ررين
والمعلما .

حدود الدراسة
ت حدد الدراسة الحالية الحدود اآلتية:
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الح رردود الموض رروعية :القي ررادة ااب كارير رة ل رردى م ررد ري الم رردارس الاانوير رة الحكومير رة وم ررد راتها ف رري
محافظررة اليليررل وعالق هررا جررودة أدا المعلمررين مررن وجهررة نظررر المعلمررين أنفسررهم ،وت حرردد ن ررائج
الدراسة من خالل األداة المس يدمة.
الحدود البشرية :معلمو المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل.
الحدود المكانية :المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الااني من العام األكاديمي (2020-2019م).
كما أن تعميم ن ائج الدراسة الحالية سيكون مقيداً بداا

صدق ،و با

المقا يس المس يدمة

وهي :مقياس ممارسة القيادة ااب كارية ،ومقياس جودة أداة المعلمين ،والمعالجا

اإلحصائية

المس يدمة ،ومدى ااس جا ة الموضوعية ألفراد عينة الدراسة على هذ المقا يس من جهة،
وعلى مج معا

مشابهة لمج مع الدراسة من جهة أخرى.

مصطلحات الدراسة
االبتكارية:
القيادة
ّ
عرفهر ر ا الدهش رران ( ،2018ص )9أنه ررا" :مجموع ررة م ررن األفك ررار والممارس ررا
المررد رون والعرراملون ،وال رري تُفمرري إلررى إيج رراد عمليررا
إنجاز أهداف الشركا

والمؤسسا

ال رري يقر ر دمها

راليب أكا ررر فعالي رة ف رري
إداري رة وطرررق وأسر َ

والدوائر الحكومية".

وعرفه ررا أب ررو عج رروة ( ،2018ص )8أنه ررا" :العملي ررة ال رري تق رروم عل ررى إيج رراد عالق ررا

و يق ررة

وم بادلة ما بين العراملين فري المنظمرة ،كرذل تقروم علرى تطروير أسراليب العمرل وتطروع السياسرا
واألنظمررة فرري المنظمررة ،وت مي رز مرونررة األنظمررة والقواعررد ،وتحررث جانررب ااب كررار؛ حيررث جميررع
قنوا

ااتصال مف وح ًة كل اتجا ".
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ال رري يحص ررل عليه ررا المبح رروث عل ررى مقي رراس القي ررادة

ائياااً مجم رروع ال رردرجا
عرفهاااا الباحثاااة إجر ّ
وت ّ
ااب كارية المس يدم في الدراسة الحالية.
جودة األداء ال ّتدريسي:
ّ

عرف رشيد ( )Rashid, 2007, p5جودة األدا أنها" :مجموعة العمليا

ال عليميرة ال ري

وميرولهم ،وزيرادة معرارفهم
ؤد ها المعلم ل حسرين عملير ة الر علم مرا نمري قرد ار الطلبرة واتجاهراتهم ُ
م ررا يحقر رق أفم ررل الميرج ررا

ال عليمير رة؛ وهلر ر

اتب رراع مجموع ررة م كامل ررة م ررن إج ر ار ا

ال ر ردريس

الميططررة سررلفاً والموجهررة ل نفيررذ الموقررف ال دريسر ي ُغيررة تحقيررق أهررداف محررددة ت صررف إشررباعها
لحاجا

الطلبة".

وتعرفها الباحثة إجرائيا مجموع الدرجا

ال ي يحصل عليهرا المبحروث علرى مقيراس جرودة األدا

المس يدم في الدراسة الحالية.
محافظة الخليل:
هي محافظة فلسطينية واقعة في جنوب المفة الغربية وتبلد مساح ها ( )997كم ،²وتحدها
من الشمال محافظة بيرت لحرم ،بينمرا يحردها الير األخمرر والبحرر الميرت مرن الجهرا
وهرري أكبر ر محافظررا

األخررى،

الم رفة مررن ناحيررة المسرراحة والس ركان؛ حيررث تبلررد مسرراح ها ( )16 %مررن

أ ارضرري المرفة الغربيررة وتعرردادها ( )729,193نسررمة سررنة  .2016وفيهررا ُقبررور األنبيررا إبر ار يم
خليررل هللا ،ومنر أخررذ
وأخذ

اليليررل تسررمي ها ،وكررذل قبر ر يعقرروب وإسر حق وأزواجهررم علرريهم السررالم،

المكانة الد نيرة عرد القردس لردى الرديان ين :اإلسرالمية واليهوديرة ،وتبعرد عرن مد نرة القردس

ق ار ة ()15كم وت كون المحافظة من ( 100قرية ومد نة) أبرزها مد نة اليليل ودو ار ويطا والسموع
والظاهريرة وحلحررول ،اإلضررافة إلررى مييمررين لالجئررين همررا :الفرروار والعررروب (الجهرراز المركررزي
لإلحصا الفلسطيني.)2017 ،
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الفصل الثاني
سابقة
اإلطار
النظري وال ّدراسات ال ّ
ّ
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الفصل الثاني
هدف هذا الفصل إلى اس ع ار
المعلمين ،وكذل الدراسا

األدب ال ربوي الم علق القيادة ااب كارية وجودة أدا

السا قة العربية واألجنبية الم علقة موضوع الدراسة.

ً
النظري
أول :اإلطار
ّ
القيادة البتكاريّة
تُعد اإلدارة أداةً مهم ًة ل حقيق األهرداف المنشرودة والمطلوبرة ،لهرذا طلرب مرن المرد ر اب كرار
طرق جد دة لمواجهة أي مشكلة من الممكن أن تواجههم خالل تحقيق األهداف.

البتكار
أشار هورنج ( )Horng, 2005إلى أن ال فكير ااب كار قد بدأ وبرز أهمي عندما أدرا
اانسان أهمية البيئة ال ي ُوجد فيها ،وتأ يرها من جوانب عدة على مجمل حيات  ،كما أدى ال عقيد
البيئرري وتنررامي ظهررور حرراا

ومشرركال

طارئررة ،وتجلررت األهمي رة القصرروى لالب كررار فرري الحلررول

الص ررحيحة والمنطقير رة؛ ل ررذا ُيع ررد ااب ك ررار اليط رروة األول ررى ف رري نم ررو المؤسس ررة ،وه ررو ي ررذ أش رركااً
تنفيذ م نوعرة ،فم يرذ القررار الرذي صرف ااب كرار يمكنر القيرام رال قييم الشرامل ،وفهرم

ومجاا
المشرركال

ال رري ا ارهررا اآلخرررون ،كمررا أن المررد ر الررذي ا يم رراز ااب كررار عررر

غالب راً إلررى

حاا

من اإلرباا وال عقيد الشد د ن ،إن المنظمة من دون اب كار ت عار في مسيرتها نحرو كسرب

حاا

ال غيير والصراع المس مرين في بيئ ها.
تنر ر اول كاي ررر م ررن الب رراحاين والك رراب ف رري مج ررال اإلدارة تعرير ر

مفه رروم ااب ك ررار ،وهلر ر م ررن

زوايررا مي لفررة ،ولكنهررا جميعهررا اتفقررت النهايررة علر ى دور فرري رفر ع كفررا ة العرراملين والمنظمررة ككررل،
حيرث يشرير نجرم ( )2003إلرى أن ااب كرار هرو ترجمرة لكلمرة ( (innovationوالررذي قررد رجمرر
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البعا ال جد د ،وعادة ما ل بس المفهوم مفا يم أخرى مارل ااخ رراع واإلبررداع وال حسررين؛ إه إن
ال حسين يعني إدخال تعد ال

أو تغي ار سوا كانت صغيرة أو كبيرة.

وي ررذكر العجارم ررة ( )2012أن ااب ك ررار ه ررو م ررن أه ررم الس ررما

ال رري يج ررب أن م ررع به ررا القائر ررد

ال ربوي ،ويصفها القدرة ااب كارية ،وال ي تساعد القائد على ااب كرار وخلرق األفكرار الجد ردة ال ري
تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصعبة ،وهي ت ميز عن القدرة على ال قييم وال حليرل
ال ر ر ر رري تعر ر ر ررد مرحلر ر ر ررة احقر ر ر ررة لمرحلر ر ر ررة ااب كر ر ر ررار ،إن تنمير ر ر ررة القر ر ر ررد ار ااب كارير ر ر رة لر ر ر رردى القر ر ر ررادة
م من خالل تنشي مس وى األفكار ،وال ي تسمح انطالق األفكار الجد دة ،وكذل تعنري اب كررار
ار لحلها.
الوسائل الكفيلة مواجهة المشاكل اإلدارية واتياه القر ا
مما سبق ترى الباحاة أن ااب كار يعني قدرة القائد ال ربوي على ال وصل إلى ما هرو جد رد،
فيم رري

قيم ررة أكب ررر وأس رررع م ررن غي ررر  ،فه ررو مجموع ررة م ررن النش رراطا

ال رري تُنفر رذ وتُطبر ررق علر ررى

العاملين ،وال ري تسراعد العراملين علررى ال حسررين وال طروير فري تردريبهم وتعلريمهم ونمروهم فري أ نرا
اليدمة ،مما يمكنهم من ال قدم في المهنة الحصول على مزيد من المعلوما

واليب ار الاقافية.

القيادة البتكاريّة:
يشررير القسرروس ( )2004إلررى أن القيررادة ااب كاري رة ت مررمن مجموعررة األفكررار والممارسررا
ال ري يقردمها المررد رون والعراملون ،وال ر ي تُفمري إلرى إيجراد عمليرا

إداريرة ،وطررق وأسراليب أكاررر

فاعلية في إنجاز أهداف المنظما  ،والمؤسسا  ،والدوائر الحكومية وأكار خدمة للمج مع.
وف رري نف ررس الس ررياق وض ررح نج ررم ( )2003أن القي ررادة ااب كاري ررة تق رروم عل ررى إيجر رراد عالقر ررا
و يقر ررة وم بادلر ررة مر ررا بر ررين العر رراملين فر رري المنظمر ررة ،وتقر رروم علر ررى تطر رروير أسر رراليب العمر ررل ،وتطوير ر ع
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واألنظم ررة ف رري المنظم ررة ،وت مير رز مرون ررة األنظم ررة والقواع ررد وتح ررث الجان ررب ااب ك رراري

السياس ررا
وجميع قنوا

ااتصال ،وتكون مف وحة كل اتجا .

بينما رى عماد الد ن ( )2003أنها النم القيرادي الرذي صرف البصيرة ااب كارية والاقة
النفس واآلخرين ،والقدرة على ال عامل مع مق ميا

ال غير والميرل الى ال جريرب وال جد رد والجررأة

في إبدا اآل ار والمق رحا  ،وميالفة النم ال قليدي في العمرل وال فكير.
في حين يع برها إسحق ( )Ishaak, 2005, p11أنها درجة تفر ح الفررد لألفكرار الجد ردة،
وغيررر المألوفررة ،وكررذل فرري درجررة تقبل ر اتيرراه الق ر ار ار غيررر العاديررة ال رري ت سررم ااب كر ررار دون
ال أ ر يب ار اآلخرين وتجاربهم.
وترى الباحاة أن القيادة ااب كارية عبارة عن كل مرا هرو جد رد وحرد ث ،ولرم يسرربق تجرب رر ،
وي رأتى ااب كررار مرن مبررادرة فرديرة هاتيررة برد ها أحررد األفرراد فرري موقر ع إداري أو قيررادي أو فري بيئررة
يكون فيها فاعالً ونشطاً حيث يعمل على تجرب ها ونقلها إلى اآلخرين.

مكونات العمليّة البتكار ّية
للعملية ااب كارية مكونا

ومفا يم هكرها األلوسي ( )2002في اآلتي:

 -1الطالقة :وتشمل أربعة أنواع ،هي:
ويقصر ررد بهر ررا قر ر درة الفر رررد علر ررى سر رررعة إن ر رراج أكبر ررر عر رردد مر ررن الكلمر ررا
الطالقااااة
ّ
اللفظياا اةُ :
شررروو أو مواصررفا

معينررة ،ت علرق مجررال معررين ،حيررث تُرؤدي هررذ المجموعررة مررن الكلمررا

ها
إلررى

ص رريغة معين ررة ت مير رز عر ررن الص رريغة األخ رررى لمجموعر ررة م ررن األفر رراد ،فعلر ررى س رربيل المار ررال اب ر رردا
الكلما

جميعها وان ها ها حرف معين ،وهذا ما يسمى في علم البالغة (السجع).
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ويقصد بها إن اج فكرة أو حد ث م صل شكل عبا ار وجمل تدل فري إطارها
الطالقة التعبيريةُ :
العا ِم على معنى معين مرتب أسلوب ان قائي ميز عن غير في ال سلسل ال عبيري واإلجمالي.
الطالقااة االرتباطيااة :وهرري السررهولة والسرررعة ال ر ي ر م فيهررا توليررد أكبررر عرردد مررن وحرردا
ها

المعرراني

العالقة ال ار طية بين األشيا المي لفة ل عبر عن عالقة جد دة.

الطالقاااة الفكرياااة :وتعن رري تولي ررد أفك ررار أو وح رردا

م ررن المعلوم ررا

ح ررول مش رركلة معين ررة ف رري مر رردة

زمنية محددة.
 -2المرونة :أي قدرة الفرد علرى إن راج أفكرار م عرددة ومي لفرة ،واان قرال مرن فئررة أفكررار إلرى فئررة
أخررى ،معنرى تغييرر الحالرة العقليرة عنرد الفررد عنردما غيرر الموقرف إلرى حالرة جد ردة تي لررف
عرن الحالة السا قة ،وي ميز الفرد الرذي يسر طيع تغييرر اسر جا ات كلمرا تغيرر الموقرف مرون رر
تلقائيرا وتحرر من الجمود والنمطية في ال فكير وااس جا ة.
 -3األصالة :وتعني إن راج أكبرر عردد ممكرن مرن األفكرار الغريبرة وغيرر المألوفرة لرم تكرن معروفرة
من هي قبل.
وترى الباحاة أن ااب كار كمرا عرفر جبرينري ( )2016أنر حالرة اليرروج عرن المرألوف مرن
النمطي رة وال قليررد ،يقر رروم بهررا أحررد األف رراد العرراملين فرري بيئررة معينررة إلررى مرحلررة مررن ال جد ررد المرررن
ميز عدد من الممير از

مال السررعة والسرهولة وعردم الجمرود وااب عراد عرن الرروتين والرتا رة فري

هذ البيئة.

مهارات القيادة البتكار ّية
اس طاع مركز القيرادة ااب كاريرة وال واصرل ،تحد رد سرت مهرا ار ضررورية للقيرادة ااب كاريرة
كما أوردها (الحار ي )2016 ،وهي:
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 -1ااه مرام :إن اانطباعررا

األوليررة وااف ارضررا

ليسررت هرري الصررورة الكاملررة ،لررذا فهرري ا تررنم

عن ال قييم الردقيق أو الحرل األمارل ،وااه مرام هرو القردرة علرى مالحظرة األشريا ال ري لرم ر م
مالحظ هررا كمررا هررو البحررث عمررق فرري شر ى الموضرروعا

إدرا
المرقبررة الجير دة و ا
عررن طريررق ا

درية
ال فاصيل ،ور ية األنماو الجد دة ،ويبدأ ااه مام ب باطؤ شكل مؤقت ح ى تكون أكار ا
ف رري اسر ر يعاب وفه ررم األحر روال والر ر معن ف رري وجه ررا

النظ ررر المي لف ررة ،والم رردخال

الم ع ررددة،

وبعبارة أخرى النظر وااس ماع من منظور جد د.
 -2إض ررفا الط ررا ع الشيص رري :ااس ر فادة م ررن موق ررع نطاقن ررا الواس ررع م ررن المعرف ررة واليب ررة ،وفه ررم
عمالئنا طريقة شيصية وعميقة.
 -3ال صور :هو أداة تساعدا على إكمال المعلوما  ،عادة ما تُعرد الكلمرا
كافية لصنع إحساس ال عقيد ،أو كميا

فري حرد هاتهرا غيرر

واسعة من المعلوما .

 -4المرح الجراد :طلرب ااب كرار انحنرا عرا القواعر د ،وتفريرد الرنفس أو أخرذ قسر مرن ال ارحرة
والمرح عند توالد المعرفة والبصيرة من خالل الطرق ال قليدية كااس كشاف الحر ،وال جريرب،
والحد من ااخ بار العلمي الذي يشعرا المرح ،ولكن الن ائج هي أعمال جادة.
رادر مررا تك شررف عررن طريررق العبقريررة األحاديررة ،وهر و عمليررة
 -5ال حقير ق ال عر اوني :ااب كر ا
رار نر اً
الحروار المسر مر والفاعررل مررع مررن لررد هم مصررلحة فرري هررذا الوضررع ،وااع مراد علررى مجموعررة
م نوعة من أصحاب المصلحة واآل ار المي لفة يمكن أن تسهم في ال قيد ولكن أيما مصدر
الكاير من الفرص.
 -6الصرياغة :تررأتي الصررياغة اع بارهررا مررن أهررم المهررا ار ال رري يمكنهررا النقررد وال ولير

وال ركيررب

وال نسيق واس يعاب اآل ار وتقييم جوانب ااب كار من أجل صياغة تسهم في تحقيرق ااب كرار
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الررذي يقررود إلررى ال غييررر شرركل م نرراغم وقررد يكررون ال رروتر اليررالق أحررد أسرراليب تل ر ال وليفررة
والصياغة.

أساسيّات القيادة البتكاريّة
تقوم القيادة ااب كارية على مجموعة من األسس لمواجهة عوامرل ال غييرر ت مارل كمرا أوردهرا
غبا ن ( )2009فيما لي:
• أهداف واضحة ومعقولة ومرنة وقابلة لل عد ل.
• سياسا

واضحة ومناسبة للواقع.

• اخ يار األفراد الذ ن م عرون الصرفا

والقرد ار المناسربة ألنرواع العمرل وعلرى اسر عداد لقبرول

ال غيير.
• صر ال حيا

مح ررددة ج رردا وموزع ررة ب ررين األف رراد م ررا ناس ررب ومس ررؤولياتهم م ررع وضر رروح معر ررا ير

ل قويم اتياه القرار.
• إج ار ا
ومعلوما

ومعا ير اتياه الق ار ار ت ناسب مع أهمية المشركال
ونظم وقنوا

وت طرور مرع تغييرر األوضاع،

اتصال كذل .

• ت رروفير ال جهير ر از والمع رردا

وتوظيفه ررا عناير ر ة ل حقي ررق أقص ررى عائ ررد ممكر ررن منهر ررا فر رري ظر ررل

الظروف السائدة.
• حساسية فائقة وقدرة عالية على اس شعار المس قبل وتغيرات .

18

مهام القيادة البتكاريّة
تسهم القيادة ااب كارية في اس شراق المس قبل من جوانرب م عرددة ،وتعمرل علرى إيجراد ر يرة
مسر قبلية للصررورة األماررل لل ُمنظمررة وبيئ هررا ،وقررد حرردد قنررد ل ( )2010مهررام القيررادة ااب كاري رة فرري
اآلتي:
 -1بنا إدراا مش را لرسالة المؤسسة َعبر مس وياتها وأقسامها ال نظيمية.
 -2غ رررس ااب ك ررار قيم ررا واتجاه ررا

وس ررلوكيا

ض ررمن قاف ررة المؤسس ررة ،وت رروفير الحف ررز وال عزي ررز

اإليجابي ،وتشجيع المبدعين والمب كرين.
 -3تشجيع العاملين على المبادرة وعدم ااع ماد على القيادة الرسمية.
وماير ومحف اًز ومم عاً ومساعداً على بلوغ المس ويا
اً
 -4تصميم العمل أن يكون مفيداً

العليا من

ااب كار وجودة اإلن اج.
قدرتر ر اإلبداعير رة م ررن مر وس رري وإ ررارة دوافعه ررم لل ن ررافس اإليج ررابي وال فكي ررر اإلبر ر داعي
 -5تط رروير ا
وااب كار ،واس حداث طرق ووسائل جد دة في أدا أعمالهم ،وتنمية مهاراتهم الفكرية.
 -6تنفيذ برامج ال غيير وال طوير من خالل ااب كار.

سمات القائد البتكاري
تبررين فيمررا تقرردم أن القيررادة ااب كاري رة ت ميرز العد ررد مررن الصررفا
واإلداريون والدراسا

اإلدارية الحد اة ،ومن هذ الصفا

كمررا حررددها علمررا الررنفس

كما أوردها غبا ن (:)2009

• اإلب ررداع وال بص ررر :فالقي ررادة الفاعل ررة تك ررون م بصر ررة للمسر ر قبل وق ررادرة علر ررى اب ر ررداع األسر رراليب
المنظرورة إليجراد ظرروف أفمررل للنجراح إن لرم تكررن خططهرا قر ادرة علررى الر ال م مرع المسر ر قبل
آخذةً الحسبان انجازاتها في الماضي.
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• القرردرة علررى اإلبررداع إحاطررة نفسررها أن راس قررادرين علررى مررد ررد العررون والمسرراعدة لهر ررا فر رري أي
وقررت إلتم رام اليط ر ال رري وضررع ها وهررؤا النرراس هررم الفرررق ال رري تحقررق النجرراح والد ناميكيررة
والفاعلية المس مرة في تحقيق أهداف ال نظيم
وهكر الصيرفي ( )2005أن صفا

القيادة ااب كارية تكمن في:

 اانف اح على الرأي اآلخر. العقلية العلمية في ال عامل مع المشكال . اإليمان مواهب اآلخرين.ويرى الحربي ( )2007أن من سما

القائد ال ربوي النراجح القردرة علرى ااب كرار ،وي طلرب

مررن القائررد النرراجح البحررث عررن األفكررار الجيردة بررين العرراملين وااخ يررار مررن بررين هررذ األفكررار مم را
رؤدي إلررى تحسررين عملر وتطرروير  ،ويمكررن القررول :ر أن القائررد يكررون دائمررا أكاررر أعمررا المجموعررة
إسهاما واضحا لألفكار السليمة ال ي تساعد في إرسرا السياسة العامة وخطة العمرل ودعرم ال رأ ير
على الجماعة نحو تطبيق األهداف.

معوقات البتكار
علر ى الرررغم مررن أهمي رة عمليررة ااب كررار إا إنهررا تواج ر العد ر ررد مر ررن المعوقر ررا
 )2000فر رري مقاومر ررة الجهر ررا
وال عليمررا

واإلج ر ار ا

ليصر ررها (القريرروتي،

اإلدارير ررة وعر رردم رغب هر ررا فر رري ال غيير ررر ،واال ر رزام الحرفر رري ر ررالقوانين

والي رروف مر ن الفش ررل ،وع رردم ق ررة ع ررا الم ررد رين أنفس ررهم ،وس ررو المن رراخ

ال نظيمرري ،واان قرراد المبكررر لألفكررار الجد رردة ،وعرردم وجررود قيررادة إداريررة مؤهلررة ،والقرريم ااج ماعيررة
السائدة ،والظروف ااق صادية ،وازدواجية المعا ير الم بعة في ال نظيم.
كما هكر طافش ( )2004أن هناا معوقا

لظاهرة اإلبداع وااب كار ،ومنها:
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• المعوقا

الشيصية :وهو ال فكير الم محور حول الذا  ،حيرث إن القائرد هرا هنررا بحررث عررن

مصررالح الشيصررية ورغبات ر الياصررة ،وام ر الا نظ ررة بنررا اآل ار المسرربقة عررن غيررر  ،وبنر ررا
القائد انطباعا

خاطئة دون أسس علميرة ،وعردم تقبلر ألفكرار اآلخررين ،وعردم الاقرة بررالنفس

وتقليد القائد لما هو موجود اإلضافة لليموع للعادا

وال قاليد ال ي تجعل تفكير الفرد نمطياً

وغير قابل لل غيير.
• المعوق ررا

األسرررية :وه رري ال رري تنش ررأ م ررع الف رررد ،مم را يجعلر ر غي ررر قر ررادر علر ررى وضر ررع حلر ررول

تفكيريررة ،فمرراالً ترردني مس ر وى العائلررة ااق صررادي ا نمرري شيصررية هل ر القائررد تنمير ررة سر ررليمة
وم زنة.
• المعوق ررا
طاقا

المؤسس ررية :تع رراني المؤسس ررا

ف رري الع ررالم العرب رري م ررن أزم ررة حقيقي ررة ،حي ررث ته رردر

المبدعين والمب كرين الرذ ن ا يجردون مرن ن بر ل ميرزهم سربب عردم وجرود اسر راتيجية

واضح ًة للكشف عن الموهوبين ،وااه مام ال عليم أكار مرن تربيرة المر علم علرى ال ِقريم ومبراد
الحرير ر رة والديمقراطير رة ،وقلر رة الحر روافز وال ش ررجيع ،وع رردم ت رروفر ال قني ررا

ال ربوير رة الحد ا ررة ال رري

تساعد على العمل ااب كاري واخ صار الوقت.
• المعوقا

المج معية وال ي ت م من خالل قمع الحريا

وال سرل سروا أكانرت هرذ الممارسررا

تُطهبر ر ُق م ررن قب ررل الر س ررا عل ررى المر وس ررين ،أو اآل ررا ممر را يق ررل روح اإلب ررداع وااب ك ررار ف رري
بدا ر ر  ،كررذل ال مييررز غيررر القررائم علررى أسررس منطقيررة بررين الررذكر واألناررى ،و يمنررة المجموعررة
على الفرد.
وترى الباحاة أن معوقا

ااب كار م عددة وم داخلة منها :قلة الحروافز والر دعم المرادي ،وقلرة

ااه مر رام ااب كر ررار ،والمركزير ررة فر رري اتير ر اه الق ر ر ار ار  ،والجمر ررود واإلجر ر ار ا
ال كنولوجيا الالزمة ،وعدم وجود تقييم شفاف وبنا لألدا .
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المعقر رردة ،وقلر ررة تر رروفر

جودة أداء المعلّم:
ُيعررد موضرروع األدا مررن الموضرروعا

األساسررية فرري نظريررا

السررلوا شرركل عررام ،وال نظرريم

اإلداري شرركل خ رراص ،لم ررا يمال ر م ررن أهمي رة للوصررول إل ررى األه ررداف المرج رروة للمؤسس ررا
وفعاليرة ،حيرث تنطروي وظيفرة إدارة العنصرر البشررري علرى تلر النشراطا
العاملررة حسررب ال يصصررا

كف ررا ة

المصرممة ل روفير القرروى

المطلوبررة فرري المؤسسررة ،وكررذل المحافظررة علررى الكفررا ا

وتنمي هررا

وتحفيزهر ررا مر ررا يمكر ررن المؤسسر ررة مر ررن بلر رروغ أهر رردافها كفاير ررة وفعالير ررة ،فالعنصر ر ر البشر ررري ا يمكر ررن
ااس ر غنا عن ر  ،وهررو بر ال ش ر ح م ري الوج ررود فرري أي مرحل ررة س روا ك رران العمررل رردوياً أو آلي راً أو
محوسباً (رضا .)2003
وي رررى الغ ررالبي وإدري ررس ( )2007أن األدا يما ررل القاس ررم المشر ر را اه مر رام علم ررا اإلدارة،
ويكرراد يكررون الظرراهرة الشررمولية وعنصر اًر محوريراً لجميررع حقررول المعرفررة اإلداريررة ،فمرالً عررن كونر
البعد األكار أهمية لمي لف المؤسسا

الذي محور حول وجود المؤسسة من عدم .

يع قررد خمررر ( )2014أن األدا يعبررر عررن درجررة تحقيررق المهررام المكونررة وإتمامهررا لوظيفررة
الفرد ،وهو يعكس الكي ية ال ي حقق بها ،أو يشبع الفرد بها م طلبا

الوظيفة ،وغالباً مرا يحردث

لبس وتداخل بين األدا والجهد ،فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة ،أما األدا فيقراس علرى أسراس
الن ررائج ال رري حققه ررا الف رررد ،فم رراالً ق ررد ب ررذل الطال ررب جه ررداً كبير ر اًر ف رري ااسر ر عداد لالم ح رران ،ولكنر ر
يحصررل علررى درجررا

منيفمررة ،وفرري ماررل هررذ الحالررة يكررون الجهررد المبررذول عال ًي را ،بينمررا األدا

منيفا.

مفهوم األداء
عرف ر هررالل ( ،2009ص )15أن ر " :تنفيررذ الموظررف ألعمال ر ومسررؤوليات ال رري تكلفر بهررا
المؤسسة أو الجهة ال ي ترتب وظيف بها".
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ويعرف شاهين ( ،2010ص )232أن " :تفاعرل لسرلوا الموظرف ،وإن هلر السرلوا حردد
ب فاعل جهرد وقدرتر ويشرير األدا إلرى درجرة تحقيرق المهرام المكونرة وإتمامهرا لوظيفرة الفررد ،وهرو
ما يعكس الكي ية ال ي يحقق أو يشبع بها الفرد م طلبا

الوظيفة".

أمررا العجلررة ( ،2009ص )23فيعرفر أنر " :النرراتج الفعلرري للجهررود المبذولررة مررن قبررل الفرررد،
وي أ ر هذا األدا مقدار اس امار الفررد لطاقاتر وإمكاناتر  ،وفري الوقرت نفسر ب رأ ر مقردار الرغبرة
لدى األفراد في األدا ".
وتررى الباحارة أن مفهروم (األدا ) علرق األعمرال الم علقرة الوظيفرة ،وي حردد ب فاعرل الجهررد
والقدرة وإتمام األعمال على أكمل وج .

مفهوم أداء المع ّلم
عرررف وهبرري ( )2002أدا المعلرم أنر يشررير إلررى سررلوا المعلرم فرري أ نررا مواقررف ال ردريس،
سروا داخررل الفصررل أو خارجر  ،ويالحر أن هررذا األدا هررو ال رجمررة اإلجرائيررة لمررا يقرروم ر المعلرم
من أفعال ،واس راتيجيا

في ال ردريس ،أو فري إدارتر للفصرل ،أو إسرهام فري األنشر طة المدرسرية،

أو غيرها من األعمال أو األفعال ال ي يمكن أن ُيسهم في تحقيق ال قدم في تعليم ال الميذ.
وعرفر ر األغر ررا والر ررد ب ( )2002أنر ر ترجمر ررة المفر ررا يم وال عميمر ررا

والمبر رراد ها

العالقر ررة

المهام ال عليمية ال ي ناو بها المعلم إلى سلوا عملي موج يحقق األهداف المنشودة.
أمر ررا موسر ررى ( )2014فعر رررف (أدا المعل ر رم) أن ر ر كافر ررة الجهر ررود والممارسر ررا

ال ر رري بر ررذلها

المعلمر ر ون ف رري الم رردارس ،وال رري ت م ررح ص ررورة ملموس ررة ف رري المج ررال المعرف رري ،والمج ررال المهن رري
األدائرري ،والمجررال اإلنسرراني الوجررداني ،حيررث يمكررن مالحظ هررا مررن خررالل ش رواهد وأدلررة محررددة
وواقعي ررة ف رري كاف ررة الممارس ررا

الفعلي ررة ها

العالق ررة ب نفي ررذ جمي ررع األنش ررطة والمه ررام والمس ررؤوليا
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األسرراليب والطرررق والوسررائل المناسرربة ،والم فررق عليهررا ،وفرري الوقررت المناسررب ،وبالنوعيررة والكفررا ة
والفعالية المناسبة ،وفق معا ير ومؤش ار وقواعرد تقرد ر م فرق عليهرا مرع ضرمان اسر م اررية تحقيرق
هل .
وي ر رررى الب ر رريالوي وطعيم ر ررة وس ر ررليمان والنقي ر ررب وس ر ررعيد والبن ر رردري وعب ر ررد الب ر رراقي ( )2008أن
مسؤوليا

المعلم اع بار ممارساً مهنياً ت محور في خمسة مجاا  ،هي:

 .1مسؤوليا

المعلم عن تالميذ وعن تعلمهم :لكون مسؤواً عن تكريس الجهود ل يسير حصول

جمي ررع ال المي ررذ عل ررى المعرف ررة ،وم ررن ررم توجير ر ممارسر ر وتع ررد لها ف رري ض ررو مي ررول ال المي ررذ
وقدراتهم ومهاراتهم وخل ياتهم ،ااس ناد الى كي ية نمو ال الميذ وكي ية تعلمهم.
 .2معرف ررة المعلر رم للموض رروعا

والمر رواد الد ارس ررية ال رري يعلمه ررا وكي ي ررة تعليمه ررا لل المي ررذ :فر ر المعلم

الفعال روافر لر فهرم خصرب للموضروعا
هذ الموضوعا

والمرواد ال ري درسرها ،وبمقردور أيمر اً الكشرف عرن

والمواد لل الميذ كما ان يعي ما يحمل ال الميذ معهم مرن معرارف ومردركا

ومفا يم سا قة ،وباس طاع إبداع مسا ار معرفية م عددة ت ناسب وتبا ن تالميرذ واخر الفهم،
ويسعى ل عليمهم كي
 .3مس ررؤوليا

يحددون مشكالتهم ويطرحونها ويبحاون عن حلول ناجحة لها.

المعلر رم ع ررن إدارة تعل ررم ال المي ررذ ومر ر ارقب هم :فر ر المعلم المهن رري مس ررؤول ع ررن اب ك ررار

أوضرراع تعليميررة تحرراف علررى ميررول تالميررذ  ،وان ر ر قن مرردى واسررعاً وم نوع راً مررن األس رراليب
وااسر ر راتيجيا

ال عليمير رة المناس رربة ،ولدير ر م ررن المعرف ررة والمه ررا ار م ررا يمكنر ر م ررن ال وظير ر

الفعررال لهررا فرري الوقررت المناسررب اسر اارة دوافررع ال الميررذ للر علم ودمجهررم فررادى وجماعررا

فرري

أنشررطة وخب ر ار تعليميررة ريررة ،ويس ر يدم طرقر اً وأسرراليب عد رردة لمراقبررة تعلررم ال الميررذ وقيرراس
نموهم.
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 .4الق رردرة عل ررى ال فكي ررر طريق ررة ُمنظم ررة ف رري ممارس ر ال علر يم والنم ررو المهن رري م ررن خ ررالل اليب ررة:
فالمعلم المهني يمل القدرة والرغبة في فحرص ممارسر

طريقرة هاتيرة ويسرعى للحصرول علرى

مشورة ونصح من اآلخرين ،واإلفادة من البحث ال ربوي ل عميق معرف  ،وتطوير ممارس
ر ر ال م مر ررع مر ررا يس ر ر جد مر ررن أفكر ررار تربوير ررة وسر رريكولوجية ومر ررا يظهر ررر مر ررن مك شر ررفا

ما

علمي ر رة

وتكنولوجية.
 .5اانيرراو شرركل فعرال فرري مج معررا

الر علم :فر المعلم المهنرري يمررارس عملر علررى نحررو تعر اوني

مع آ ا ال الميذ ،ويشركهم في العمل المدرسي ،ويسعى اس امار إمكانا

المدرسة والمج مع

المحلي ُغية تعلم ال الميذ.

أهداف تقويم أداء المعلّم
ُيعد تحسين أدا المعلم الهدف األهم من عملية ال قويم ،فإن أي تقرويم ا نر ج عنر تحسرين
ألدا المعلم ُيعد ناقصاً إن لم يكن بال هدف (موسى.)2014 ،
وي ررذكر ه ررالل ( )2009أن م ررن أه ررداف عملي ررة ال ق ررويم تحس ررين ال ر ردريس م ررن خ ررالل تع ررد ل
الطرق ال عليمية أو تجد دها والمعرفة واألنشطة المنهجية ،وإعداد البرامج ال دريبية لمن يح اج مرن
المعلمين هل ..
ويشير النمروطي ( )2017إلى أن األهداف الرئيسة ل قويم أدا المعلم ت مال في اآلتي:
• تزويررد المشررفين والمعلمررين معراً ط ارئررق ال علرريم الحد اررة الهادفررة إلررى الرقرري الطلبررة ،وتحسررين
مس واهم.
• إيجاد طريقة فعالة وبنا ة لمساعدة المعلمين محدودي األدا .
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منطقي ررة ح ررول قم ررايا ااح ف ررا

ار
• ت ررأمين قاع رردة أساس ررية م ررن أج ررل اتي رراه ق رر ا

ر ر المعلمين أو

تحويلهم أو نقلهم أو فصلهم.
•

تررأمين قاعرردة أساسررية مررن أجررل إصرردار أحكررام أكاررر تأكررداً حررول قاضرريا اخ ر الف مس ر ويا
األدا في البرامج ال عويمية مال ميصصا

• تررأمين معلومررا

الرواتب أو السلم الوظيفي.

رار ال رري اك سرربت مررن خررالل
مررن أجررل تحد ررد مرردى تطبيررق المعررارف والمهر ا

تطوير أنشطة العاملين ،من أجل تقديم مس وى واس م اررية اس يدام هذ المعارف والمها ار .

مراحل عملية تقييم أداء المعلّم:
تُعرد عمليررة تقيريم األدا عمليررة صرعبة ،ومعقرردة ،ت طلرب مررن القرائمين علررى تنفيرذها تيطيطراً
س ررليماً ،ومبني راً عل ررى أس ررس منطقي ررة ها

م سلس ررلة؛ غي ررة تحقي ررق األه ررداف ات رري تنش رردها

خط روا

المؤسسة (الهي ي.)2003 ،
وي رررى مزي ررد ( )2017أن تقي رريم األدا ال رروظيفي يم ررر م ارح ررل ع رردة ه رري :تأس رريس المع ررا ير،
وتسجيل األدا الفعلي ،ومراجعة األدا في ظل المعا ير ،وتحد د الحركة الصحيحة.
أما البنا ( )2013فحدد مراحل تقييم األدا في اآلتي:
 .1مرحل ررة اإلرش رراد وال وجير ر  :لم ررا كان ررت عملي ررة تق ررويم األدا ال رروظيفي تسر ر ند إل ررى األفر رراد هوي
الم اركررز اإلش ررافية داخررل األجه رزة الحكومي رة ،فررإن هررؤا الر سررا ملزمررون إرشرراد مر وسررهم
وتوجيههم صورة تكفل لهم القيام بواجبا

ومهام ومسرؤوليا

ممكن.
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وظرائفهم وتأد هرا أكمرل وجر

 .2مرحلررة اإلشرراف والمراقبررة :وهرري مررن الم ارحررل الحساسررة فرري عمليررة تقيرريم األدا ألنهررا تررتب
قدرة الرئيس المباشرة القيادية ووعي أهداف عملية ال قييم ،ومرون ال ي تجعل المر وسين
دركون أن الغر

هو تحسين األدا من أجل زيادة اإلن اج.

 .3ال قييم :لكي ت صف هذ المرحلة الفاعلية واإلنصاف والعدالة والكفا ة؛ فإنها تق رن عنصر
الزمن ،ومح وى تقرير الكفاية ،وتعبئة ال قرير.
 .4اتياه القرار اإلداري :وهري المرحلرة األخيررة ال ري يرذ فيهرا قررار محردد الهردف رترب علير
آ ار للموظف.
وأما عكاشة ( )2008فحدد مراحل تقييم أدا المعلمين في اآلتي:
• وضررع توقعررا

عمليررة تقيرريم أدا المعلمررين ،حررث ر م

األدا  :تعررد هررذ اليطرروة أولررى خطروا

ال عاون فيها برين المدرسرة والمعلمرين علرى وضرع توقعرا

األدا  ،وبال رالي ااتفراق فيمرا بيرنهم

حول وصف المهام المطلوبة والن ائج ال ي نبغي تحقيقها.
• مرحلررة مراقبررة ال قرردم فرري األدا  :تررأتي هررذ المرحلررة ضررمن إطررار ال عرير

علررى الكي يررة ال رري

يعمل بهرا الفررد العامرل ،وقياسراً إلرى المعرا ير الموضروعة مسربقاً ،مرن خرالل هلر يمكرن اتيراه
اإلج ار ا

ال صحيحية ،حيث م تروفير المعلومرا

عرن كي يرة إنجراز العمرل ،وإمكانيرة تنفيرذ

شكل أفمرل ،أي سري م -هاهنرا -تحد رد إن عمليرة تقيريم األدا هري عمليرة مسر مرة ،وبال رالي
فهي ليست وليدة ظروف زمانية أو مكانيرة معينرة ،نر ج عنهرا لرزوم المراقبرة ،لمرا لهرا مرن أ رر
فعررال ودور ررارز فرري تصررحيح اانح ارفررا
في مال هذ األخطا أو اانحرافا

ال رري قررد تحرردث فرري العمررل ،وبال ررالي تفررادي الوقرروع

مس قبالً.
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• تقييم األدا  :م مق مى هرذ المرحلرة تقيريم أدا جميرع العراملين فري المؤسسرة وال عررف إلرى
مس ويا

األدا  ،ال ي يمكن ااس فادة منها في عملية اتياه الق ار ار المي لفة.

• ال غذية العكسية :يح اج كل فرد عامل إلى معرفرة مسر وى أدائر  ،ومسر وى العمرل الرذي زاولر
لكرري ر مكن مررن معرفررة درجررة تقدمر فرري أدائر لعملر وبلوغر المعررا ير المطلرروب بلوغهررا منر ،
وبموجررب مررا تحرردد اإلدارة مررن معررا ير ،وأن ال غذيررة العكسررية ضرررورية ألنهررا تنفررع الفرررد فرري
معرفة كي ية أدائ المس قبلي ،ولكي تكون ال غذية العكسية نافعة ومفيدة ا بد أن يفهمها الفرد
العامل أي اس يعاب المعلوما

ال ي تحملها إليها ال غذية العكسية.

• اتيرراه القر ار ار اإلداريررة :معلرروم أن القر ار ار اإلداريررة كايررة وم عررددة فمنهررا مررا ررتب
ومنها ما رتب

ال رقيررة،

النقل وال عيين والفصل.

• وضع خط تطوير األدا  :تأتي هذ اليطوة ل مايل المرحلة األخيرة من مراحل تقيريم األدا ؛
إه م موجبها م وضع اليطر ال طويريرة ال ري مرن شر أنها أن ترنعكس وبشركل إيجرابي علرى
تقيرريم األدا مررن خررالل ال عرررف إلررى جميررع المهررا ار والقررد ار والمعررارف والقرريم ال رري يحملهررا
الفرد.

معايير تقييم األداء
تعرف معا ير األدا  ،أنها األساس الرذي نسرب إلير الفررد ،وبال رالي ُيقرران ر للحكرم علير ،
أو هرري المس ر ويا

ال رري ُيعررد فيهررا األدا جيررداً ومرضررياً ،وأن تحد ررد هررذ المعررا ير أمررر ضررروري

لنجرراح عمليررة تقررويم األدا  ،وابررد أن تصرراغ هر ذ المعر ا ير مشرراركة العرراملين؛ ممرا يسررهم فر ي رفررع
درجة أدائهم للعمل ،وإخالصهم للمؤسسة (البيطار.)2014 ،
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يش رو في المعيار مهما كانت نوعي ر أن يكرون دقيقراً فري ال عبيرر عرن األدا المرراد قياسر ،
ويكون المعيار هكذا إها تميز اليصائص اآلتية (عبيد:)2009 ،
•

ص رردق المقير رراس :أي العوامر ررل الداخل ررة فر رري القير رراس يجر ررب أن تعب ررر تلر ر اليصر ررائص ال ر رري
طلبها أدا العمل بدون زيادة أو نقصان.

•

با

المقياس :أي تكون ن ائج أعمال الفرد من خالل المقياس اب ة عنردما يكرون أدا

أما عندما تي لف ن ائج القياس اخ الف درجا

أدا

اب راً،

أو مس ويات ؛ فر إن هلر لريس عيبراً فير

وإنما حالة طبيعية.
• ال مييررز :أي درج ررة حساس ررية المقيرراس إظه ررار ااخ الف ررا

فرري مس ر ويا

األدا مهم ررا كان ررت

سيطة فيميز بين أدا الفرد أو مجموعة من األفراد.
• س ررهولة اسر ر يدام المقي رراس :أي وض رروح المقي رراس وإمكاني ررة اسر ر يدام م ررن قب ررل الر س ررا ف رري
العمل.
• الدقة :تُعد الدقة قمية ارزة فري مقرا يس األدا  ،وقرد يكرون المقيراس حلرى الصردق والابرا
ولكن غير دقيق سبب تشدد المقيم أو تساهل .

مستوى أداء المعلّم
َمة مجموعة من اليصائص والمهام ال ي يجب على المعلم اإللمام بها ،وهي كما لي:
أواً :ال يطي الجيد للعملية ال دريسية :إن ال يطي ا يعني تدوين الموضوع فري دف رر ال حمرير
كيفما اتفق علي  ،وإنما هو عملية ُمنظمة وهادفر ة ،ت مرمن مجموعرة مرن القر ار ار واإلجر ار ا

فري

سبيل تحقيق األهداف المنشودة على مراحل معينة وخالل ف رة زمنية محددة ،اس يدام اإلمكانا
الم احة على أفمل وج (الطيب.)2011 ،
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وليص الطناوي ( )2011أهمية ال يطي لل دريس في اآلتي:
• يساعد المعلم على مواجهة المواقف ال عليمية باقة وتمكن.
• يجعل عمليرة ال ردريس عمليرة ُمنظمرة ها
من المواقف المحرجة ال ي قد عر

عناصرر مرتبطرة واضرحة ،ممرا يجنرب المعلرم كاير اًر

لها في أ نا ال دريس.

• يسر رراعد المعل ر رم علر ررى تحد ر ررد كر ررل مر ررن األهر ر داف اإلجرائير ررة ،واألنشر ررطة ال عليمي ر رة ،والوسر ررائل
ال عليمية ،وطرائق ال دريس وأنماط  ،وأساليب ال قويم.
• يسهم في نمو خب ار المعلم العلمية والمهنية صفة دورية مس مرة.
•

وفر تغذية راجعة تساعد المعلم على تحسين تعلم الم علمين وتعليمهم.

• يساعد المعلم على اك شاف عيوب المنهج ،ومن م اإلسهام في تحسين وتطوير .
اني راً :مس ر ويا

ال يط رري لل رردريسَ :م رة مسر ر ويان لل يط رري هم ررا :ال يط رري

عي ررد الم رردى :ما ررل

درس ررية أو ألس رربوع
اليط ررة الس ررنوية والفص ررلية ،وال يط رري قص ررير الم رردى :ما ررل ال يط رري لحص ررة ا
دراسي أو لوحدة دراسية ( جرادا

وعبديا

وأبو غ ازلة والطي .)2008 ،

الا راً :تنفي ررذ ال رردرس :إن اخ ي ررار المعل رم لطريق ررة ت رردريس تر م ف رري ض ررو أه ررداف ال رردرس ،وم غي ر ار
الموقررف ال عليمرري ،وتؤكررد الد ارسررا

أنر لر يس هنرراا طريقررة واحرردة مالررى تصررلح لل رردريس فرري كررل

ويعررزى هل ر إلررى أن جوانررب ال ر علم المي لفررة تح رراج إلررى
الم رواد ،ولكر ل الطلبررة فرري كررل الظررروفُ ،
طرائق م با نة وأساليب م نوعة( ،الطيب.)2011 ،
وي رررى الحري ررري ( )2011أن تنفي ررد عملي ررة ال ردريس ه رري م ررن أه ررم العملي ررا

ال رري يق رروم به ررا

المعلم ،ف شمل عملية ال نفيذ مجموعة من المها ار الرئيسية ال ي يجب علرى المعلرم إتقانهرا وهري:
مهارة ال مهيد للدرس وعرض وال فاعل اللفظي وغير اللفظي ،ومهارة ااس يدام المناسب لألسئلة،
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ومه ررارة ااسر ر يدام الص ررحيح للغ ررة ،ومه ررارة ااسر ر يدام األما ررل للس رربورة ،ومه ررارة اسر ر يدام اآلا
والم رواد ال عليمي رة ،ومه ررارة اس ر اارة دافعي ررة الطلب ررة ،ومه ررارة ااه م رام ال رردريب والممارس ررة ،ومه ررارة
اسر ر يدام أس رراليب ال عزي ررز الم نوع ررة ،ومه ررارة إدارة الص ررف وض رربط  ،ومه ررارة تهيئ ررة ف رررص الر ر علم
الذاتي.
ار ع راً :تقررويم المعل رم :هررو تحد ررد مرردى قيمررة شرري  ،معررين أو حرردث معررين ،أي أن ال قررويم وسرريلة
إلدراا ن ر رواحي القر رروى ل أكير رردها ،وااس ر ر زادة منهر ررا ،والوقر رروف علر ررى ن ر رواحي المر ررعف لعالجهر ررا أو
تعد لها ،وعلي يمكن تحد د معنى ال قويم أن العمليرة ال ري يقروم بهرا الفررد أو الجماعرة لمعرفرة مرا
ممن أي عمل من األعمال من نقاو القوة والمعف ،ومن عوامل النجاح أو الفشل في تحقيرق
غايات المنشودة من في أحسن وج ممكن (البنا.)2013 ،
فير م تقررويم المعل رم طريقررة غيررر مباش ررة ،وهل ر مررن خررالل الن ررائج ال رري يحققهررا طلب ر فرري
المج رراا

المعرفي ررة والمهاري ررة والنفس ررحركية ،ويمك ررن تقي رريم المعلر رم م ررن خ ررالل ن ررائج ااخ بر ررا ار

المي لفة ال ي حققها الطلبة (الحريري.)2011 ،
جودة أداء المعلّم:
يمكررن القررول إن قافررة الجررودة فرري ال علرريم لررم تررزل ح ررى اآلن مغيبررة فرري بلررداننا العربيررة .فمررن
ناحية تعد هذ الاقافة جد دة في العد د من البلدان العربية ومن ناحية انية قلة المؤسسا
ال رري تمرنح ااع مراد لكليررا

إعررداد المعلمررين ،كمررا ا تُوجررد ام حانررا

العربية

لل رررخيص أو اإلجررازة للعمر ل

جهود حاياة في هذا ااتجا  ،من خالل تطوير برامج وخطر
في المهنة ،بذلت في اآلونة األخيرة
ٌ
وسياسا

إعداد المعلم فري ضرو المعرا ير العالميرة ل أهيرل المعلمرين وتردريبهم؛ إه يمكرن القرول إن
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هررذا العمررل يماررل نقلررة نوعيررة وكي يررة تس ر هدف الوصررول ممارسررا

المعل رم إلررى معررا ير الممارسررة

المهنية من منظور عالمي (ال ميمي.)2010 ،
ك ررذل ع رررف س ررعيد ( )2007ج ررودة أدا المعلر رم أنه ررا" :إتق رران األدا العلم رري والمهن رري م ررن
خررالل تطرروير أدائ ر العلمرري ،وعرض ر للمررادة العلمي رة صررورة جذا ررة ،مررن خررالل تطبيق ر ألسرراليب
ال دريس الحد اة ،م تطوير وتنويع ألساليب ال قويم المي لفة".
أم ررا عطي ررة ( )2009فق ررد ع رررف ج ررودة أدا المعلر رم أنه ررا" :ج ررودة تأهيلر ر العلم رري والمهن رري
والاقرافي ،وتزويرد باقافررة الجرودة الشرراملة ،وإيمانر الفلسررفة ال ري بناهررا المرنهج القررائم علرى مفهرروم
الجررودة ،وال رري تعنرري تميرز ررالجودة والنوعيررة فرري أدائر وشيصر ي ومع قداتر وأسرراليب فرري ال علرريم:
(ال فررا ل والمرونررة ،وال جد ررد ،والدقررة والموضرروعية فرري العمررل ،وااه مرام ررال طوير ،وجررودة ط ارئررق
ال دريس ،وتوظي

ال قنيا

الحد اة واس امارها في ال عليم طريقة ت سم الجودة).

وقد حدد منسي ( )2005مجاا

جودة أدا المعلم فيما يأتي:

 جودة إعداد المعلم. جودة األدا ال دريسي والمهني. جودة األدا الشيصي وااج ماعي. جودة األدا المهاري. جودة الصحة النفسية للمعلم جودة إدارة الذا . جودة إدارة الوقت. -جودة إدارة المغوو المهنية واألزما

ال عليمية.
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مم را س رربق ت رررى الباحاررة أن ج ررودة أدا المعل رم ت ماررل ف رري مجموع ررة مررن المع ررا ير ال رري نبغر ي
توافره ررا ف رري المعلر رم ،ومنه ررا( :ال حص رريل العلم رري الجي ررد ف رري ال يص ررص ،والمه ررا ار ال ربوير رة،
والاقافير ررة ،والسر ررما
اح ياج ررا

الشيصر ررية) ،وهر ررذ المعر ررا ير قابلر ررة لل طر رروير؛ حير ررث تعمر ررل علر ررى إيفر ررا

المسر ر فيد ن م ررن اليدم ررة ال عليمير رة ،ميرج ررا

العلمي.
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ت صر ر ف ر ر الجودة ،وتواك ررب ال قر رردم

الدراسات السابقة:
تناولررت الباحاررة الد ارسررا

الم علقررة القيررادة ااب كاريرة وجررودة أدا المعلرم وهرري مرتبررة مررن األحرردث

إلى األقدم.

أولً :الدراسات المتعلقة بالقيادة البتكاريّة
هااادفت دراساااة ّيا ااد ( )2019إل ررى ال ع رررف عل ررى درج ررة ممارسر ة القي ررادة ااب كاري رة ل رردى
مد ري المدارس الاانوية الياصة في محافظة العاصمة عمان وعالق ها القيم ال نظيمية لد هم من
وجهة نظر المشرفين والمعلمين .ول حقيق أهداف الدراسة تم اس يدام المنهج الوصرفي اارتبراطي،
ووزع ررت أداة الد ارس ررة عل ررى كاف ررة المعلم ررين
ع ررن طري ررق تط رروير اسر ر بانة مكون ررة م ررن ( )59فقر ررةُ ،
والمشرفين للمدارس الاانوية الياصة في محافظة العاصمة عمان ،والبالد عرددهم ( )380معلمراً
الدرسرة أن درجرة ممارسرة القيرادة ااب كاريرة لردى
ومعلمة و( )111مشرًفا ومشرفة ،وأظهر ن رائج ا
مد ري المدارس الاانوية الياصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين والمعلمين
طا ،وأن درجة ام الا مد ري المدارس الاانوية الياصة للقيم ال نظيمية مرن وجهرة نظرر
كان م وس ً
طا ،ووجود عالقرة إيجابيرة ها
المشرفين والمعلمين كان م وس ً

دالرة إحصرائية برين درجرة ممارسرة

القيادة ااب كارية والقيم ال نظيمية ،كما تَوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ها

دالة إحصائية

في درجة ممارسة القيادة ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية في محافظة العاصمة عمان من
وجهة نظر المشرفين والمعلمين تُعزى إلى م غي ار

(الجنس ،سنوا

اليدمة ،والوظيفة).

درساا ة الشااهراني ( )2018ال عرررف إلررى درجررة ممارسررة القيررادة ااب كاري رة لرردى القررادة
وهاادفت ا
األك رراديميين جامع ررة بيش ررة م ررن وجه ررة نظ ررر أعم ررا هيئ ررة ال ر ردريس .واسر ر يدم الم ررنهج الوص ررفي
المسررحي ،وتكونررت العينررة مررن ( )209أعمررا مررن هيئررة ترردريس ،واسر ُيدمت اس ر بانة مكونررة مررن
( )42فق ررة .وكانررت مررن أهررم ن ررائج الد ارسررة أن القررادة األكرراديميين جامعررة بيشررة يمارسررون القيررادة
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ااب كارير رة بدرج ررة م وس ررطة ،وأوص ررت الباحا ررة ع رردد م ررن ال وص رريا

منه ررا العم ررل عل ررى ااه مر رام

ااب كار من قبلهم ل حسين طريقة العمل والقيام المهام المطلوبة.
وهااادفت دراساااة محسااان ( )2018ال ع رررف إل ررى القي ررادة ااب كاري رة ل رردى م ررد ري الم رردارس
الاانوية في محافظة غداد ،وتكرون مج مرع الد ارسرة مرن جميرع مرد ري المردارس الاانويرة الصرباحية
الذ ن يعملون في مد ريا

تربية محافظة غداد الرصافة والبالد عددهم ( )117مد اًر ومد رة للعام

الدراسي (2018-2017م) ،وقد اخ ار الباحاة عينة عشوائية طبقية من مج مع الدراسة تكونت
م ررن ( )97م ررد اًر وم ررد رة ،واسر ر يدمت الد ارس ررة الم ررنهج الوص ررفي ال حليل رري ع ررن طري ررق ااسر ر بانة،
وتَوصررلت الد ارسررة إلررى أن ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة فرري محافظررة غررداد للقيررادة ااب كاريرة
كرران م وسررطاً ،وعرردم وجررود فررروق ها

دالررة إحصررائية بررين م وس رطا

ممارسررة مررد ري المرردارس

الاانوية للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير الجنس.
هدفت دراسة خليفاة ( )2015إلرى معرفرة درجرة ممارسرة مرد ري المردارس الاانويرة الياصرة
للقيادة ااب كارية وعالق ها بدافعيرة اإلنجراز لردى معلمريهم فري عمران .حيرث تكرون مج مرع الد ارسرة
من جميع معلمي ومعلما

المدارس الاانوية الياصة في محافظة عمان والبالد عرددهم ()3181

درسررة لجمررع البيانررا  ،وترم أخررذ عينررة طبقيرة عشروائية
معلمراً ومعلمررة ،واسر يدمت ااسر بانة أداة لل ا
أفردها (ًّ )346
معلما ،واس يدم المنهج الوصفي اارتباطي،
نسبية من مج مع الدراسة ،وبلد عدد ا
وكانررت أهررم ن ررائج الد ارسررة أن درجررة ممارسررة مررد ري المر دارس الاانويررة الياصررة للقيررادة ااب كاري رة
وعالق ها بدافعية اإلنجاز لدى معلميهم في عمان م وسطة.
وأجرى حارز

( )2015د ارسرة هردفت لل عررف إلرى درجرة ممارسرة القيرادة ااب كاريرة لردي

مرد ري المردارس الياصرة فري محافظرة العاصررمة عمران وعالق هرا بدرجرة مقاومرة المعلمرين لل غييررر
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من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )375معلماَ ومعلمة ترم اخ يرارهم الطريقرة الطبقيرة
العشروائية وتررم اسر يدام المررنهج الوصررفي اارتبرراطي ،ولجمررع بيانررا

الد ارسررة اسر يدمت اسر بان ان

األول ررى لقي رراس درج ررة ممارس ررة م ررد ري الم رردارس الياص ررة ف رري محافظ ررة العاص ررمة عمر ران للقي ررادة
ااب كارية والاانية لقياس درجة مقاومة المعلمين لل غيير ،وتَوصلت الد ارسرة إلرى أن درجرة ممارسرة
مد ري المدارس الياصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة ااب كاريرة مرن وجهر ة نظرر المعلمرين
كانت م وسطة .وان درجة مقاومرة المعلمرين لل غييرر فري المردارس الياصرة فري محافظرة العاصرمة
من وجهة نظرر المعلمرين كانرت م وسرطة ،كمرا تَوصرلت الد ارسرة إلرى وجرود عالقرة ارتباطيرة سرالبة
ها

دالررة إحصررائية بررين درجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الياصررة فرري محافظررة العاصررمة عم ران

للقيادة ااب كارية .ووجرود فرروق ها

دالرة إحصرائية فري تقرد ار درجرة ممارسرة مرد ري المردارس

الياص ررة ف رري محافظ ررة العاص ررمة عمر ران للقي ررادة ااب كارير رة تُع ررزى إل ررى م غير ر ار الج ررنس والمؤه ررل
الدرسية.
العلمي واليبرة والمرحلة ا
وأجررى ساومارتونو ( )Soemartono, 2014د ارسرة هردفت ال عررف إلرى دور القيرادة
ااب كارية في تطوير جودة ال عليم ومدى مشارك في دعم المج مع واليدما

ال ي تقردمها الدولرة

ف رري مج ررال ال عل رريم ،وق ررد اس ر يدمت الد ارس ررة الم ررنهج الكيفر رري ،حي ررث اس ر يدمت الد ارس ررة األس رراليب
ااس رشادية ال ي تطرحها القيادة ااب كارية ،وأجريرت علرى عينر ة مرن ( )85مرد اًر مدرسرياً ،وبينرت
الد ارس ررة أن اإلط ررار المؤسس رري ررؤدي دو اًر ف رري دع ررم جه ررود القي ررادة ااب كارير رة ،كم ررا أن المج ررالس
المحليررة تحمررل دو ار فرري مسررالة تبنرري تمويررل المشرراريع ال ربويرة وتسررهيلها وااح ياجررا

ال رري تشررير

إليهررا القيررادة ااب كاري رة ،وقررد تَوصررلت الد ارسر ررة إلررى أهمي رة القيررادة ااب كاري رة فر ي تحسررين مشرراركة
المج مع في دعم البرامج ال نموية ال عليمية.

36

وهدفت دراسة كل من أوور وأوفانوس ( )Orr & Orphanos, 2013لفهم تأ ير إعرداد
القيرادة علرى الممارسررا

وتعر اون المعلمررين فري العمررل مرع القيرادة ومرردى رضراهم ،وقررد ترم اسر يدام

المرنهج الوصرفي ال حليلري  ،وكانرت أداة الد ارسرة هر ي المقابلرة ،حيرث تمر ت مقابلرة ( )175معلمراً،
تر رم إع ررداد ر س ررائهم ف رري برن ررامج قي ررادة نم رروهجي ،وك رران م ررن أه ررم ن ررائج ه ررذ الد ارس ررة أن القي ررادة
ااب كارية تؤ ر شكل مباشر على الممارسا

القيادية للمد رين ،وبشكل غيرر مباشرر علرى تعر اون

المعلمررين ورضرراهم ،وأن إعررداد القررادة يعمررل علررى تهيئررة ظررروف عمررل إيجابيررة للمعلمررين ،وبال رالي
يعمل على تحسين تعلم الطالب ،كما أن هذا اإلعداد يقوم بدور مهم في تطوير المدرسة.
وأجاارى هوانااي وشاايني ( )Huang & Cheng, 2008د ارسررة هرردفت ال عرررف إلررى القيررادة
ااب كاري رة للف ررائز ج ررائزة القي ررادة الم مي رزة علر ى القي ررادة ااب كاري رة وتم ررمينها ف رري المدرس ررة لقي رراس
الدرسررة علررى عينررة
رر حين جررائزة القائررد الم ميررز ،وهل ر ب طبيررق ا
مسر وى القيررادة ااب كاري رة عنررد الر ا
مكونررة مررن ( )24ار ح راً فرري العررامين ( )2004و( )2005عررن طريررق المقررابال

وعلررى ()495

رر حين الجرائزة عررن طريررق تعبئرة اسر بانة ،وقررد أظهررر
معلمراً يعملررون فرري مردارس مررد روها مررن الر ا
الن ررائج أن المفررا يم ااب كاري رة لرردى المررد رين تس ر ند إلررى وجهررا
األسررلوب ال شرراركي لرسررم السياسررا

نظررر علميررة ويفمررل المررد رون

المب ك ررة ،كمررا أن المعلمررين يميلررون إلررى فهررم هررذا النرروع مررن

ابيا.
القيادة ودعم وإعطائ تقييماً إيج ً
وهدفت دراسة الشمري ( )2006ال عرف إلى درجة ممارسة القيرادة ااب كاريرة لردى القرادة
ال ربررويين فرري المملكررة العربيررة السررعودية ،وقررد بلررد مج م ررع الد ارسررة ( )465قائررداً تربويراً ،ول حقيررق
أهر ررداف الد ارسر ررة تر ررم بنر ررا اس ر ر بانة مكونر ررة مر ررن ال ر ررة مجر ر رراا  ،وهر ر رري :المجر ررال اإلداري والفنر رري
وال صر ر وري ،وق ررد تَوص ررلت الد ارس ررة إل ررى أن الق ررادة ال ربر ررويين يمارسر ررون القي ررادة ااب كارير رة بدرج ررة
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م وسطة في المجاا

اإلدارية والفنية ،وفي المجال ال صوري كانرت الممارسة مرتفعة ،وقرد بينرت

الد ارسر ررة أن ر ر ا توجر ررد فر ر روق ها

دالر ررة إحصر ررائية فر رري درجر ررة ممارسر ررة القر ررادة ال ربر ررويين للقير ررادة

ااب كارية وفقا إلى م غير النوع ااج مراعي ،واليبررة ،والمؤهرل العلمري ،وقرد أشرار ن رائج الد ارسرة
إلى أن مة فروق تُعزى إلى م غير النوع ااج ماعي والمؤهل العلمري ،حيث كانت الفروق لصالح
الذكور والحاصلين على درجة البكالوريوس والدبلوم ،وقد أوصرت الدراسة مرورة إدخرال ال قنيرا
الحد اة والم طورة في المؤسسا

ال عليميرة وال وسرع فري البرامج ال دريبية.

وهدفت دراسة القسوس ( )2004ال عرف إلى تقد ار المعلمرين لدرجرة ممارسرة مرد ريهم
للقيادة ااب كارية وعالق ها بدرجة رضاهم عن هل  ،وقد تكرون مج مرع الد ارسرة مرن كافرة المعلمرين
والمعلما

والعاملين في المدارس الاانوية الحكومية ال ا عة لمحافظة الكررا للعام ( )2004والبالد

عددهم ( )2149معلما ومعلمرة ،وقرد بلغرت عينرة الد ارسرة ( )86معلمراً ومعلمر ًة وألغر ار

الد ارسرة

ت ررم بن ررا مقياس ررين وتطويرهم ررا لقي رراس درج ررة الممارس ررة القي ررادة ااب كارير رة ،واألخر ررر لقي رراس الرض ررا
الوظيفي ،وقرد بينرت ن رائج الد ارسرة أنر تُوجرد فرروق إلرى م غيرر الجرنس ،لصرالح اإلنرراث ،ولرم تكرن
هنرراا فررروق فرري م غي ر ار المؤهررل العلمرري وسررنوا
المعلمرين ،وأكرد

اليبر ررة ،وقررد أوصررت الد ارسررة مرررورة ترردريب

ضررورة م ا عررة ال ردريب للبررامج المي لفرة وتعزيررز العالقرة برين المردارس الاانويرة

لالس فادة من اليب ار المي لفة وتعميم المبدع منها.

ثانياً :الدراسات المتعلقة بجودة أداء المع ّلمين
أجرى سلمان ( )2019دراسة هردفت إلرى تقرويم أدا الدرجرة ال دريسر ي للمعلمرين علرى وفرق
مفهرروم الجررودة ل حد ررد نقرراو القرروة والمررعف فرري أدائهررم وكي يررة إيجرراد الحلررول المالئمررة؛ حيررث تعررد
عمليررة قيرراس مس ر وى أدا المعل رم فرري أ نررا مرردة مزاول ر للمهنررة مررن اليط روا
المهر ررا ار والكفاير ررا

المرررورية ل حد ررد

الالزمر ررة لالرتقر ررا مس ر ر وى األدا  ،واس ر ر عملت ااس ر ر بانة أداة لجمر ررع بيانر ررا
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الد ارسررة ،واخ يررر مررد رو المر دارس ااب دائيررة فرري مد ريررة تربيررة (الرصررافة الاالاررة) مج معراً للد ارسررة،
وبلرد عررددهم ( )320مررد اًر ،وتكونرت عينررة الد ارسررة مررن ( )150مرد اًر ،وتَوصررلت الد ارسررة إلررى أن
هن رراا وج ررود ض ررعف كبي ررر ف رري مج ررال اس ر يدام أس رراليب ال ق ررويم الم نوع ررة ،وك ررذل ع رردم ااه م رام
مب رردأ الدافعي ررة وتحفي ررز عملي ررة ال ر علم ،فم رالً ع ررن هل ر قل ررة م ا ع ررة ال ط ررو ار العلمي رة ف رري مج ررال
تيصص المعلمين.
وأجرى المطلق ( )2015دراسة هدفت إلى بيان المداخل أو النماهج المعاصررة ال ري تسرعى
إلررى تقررديم معررا ير يمكررن مررن خاللهررا تقررويم أدا المعلرم ،واق رراح منظومررة معررا ير لجررودة أدا معلررم
الصررف فرري الحلقررة األولر ى مررن ال علرريم األساسرري واإلفررادة مررن آ ار المرروجهين ال ربررويين المش ررفين
على المعلمين والمعلما

في مد نرة دمشرق فري إغنرا معرا ير الجرودة وفرق المردخل ال كرراملي ،وقررد

طبقر ت الد ارسررة علررى ( )41موجهراً تربوير اً وموجهررة تربويررة يشررفون علررى المعلمررين والمعلمر را
ُ

فرري

الحلقة األولى من ال عليم األساسي في مد نة دمشق ،وهل من خالل اس بانة ترممنت ( )37بنرداً
موزعة على سربعة محر اور ،منهرا امر الا المعلرم أخالقيرا

المهنرة وفهمر طبيعررة الم علمرين وإتقران

الم ررادة ال عليمير رة وإدارت ر لل عل رريم ،وممارس ر لل فكير ر ر ،وحرصر ر علر ى إقامر ررة ش رراكة م ررع المج مر رع،
وإدراك أن ال مهين ييدم ال مكين ،وبينت ن ائج الدراسة عدم وجود فروق ها
م وسطا

إجا را

ب ررين م وسر رطا

المروجهين والموجهرا
إجابرررا

دالة إحصائية بين

فري معرا ير جرودة األدا وفرق المردخل ال كراملي ،وكرذل

أفر رراد العين ررة ف رري المجر ر ال نفسر ر  ،وتفر ر او ترتي ررب البن ررود الفرعي ررة ض ررمن

المحاور الرسبعة برين األكار أهمية واألقل أهمية.
وهدفت دراسة الز يم ( )2014ال عرف إلى تحد د درجة ممارسة مرد ري المردراس الاانويرة
محافظ ررا

غر رزة ل ررإلدارة ررال مكين وعالق ه ررا مسر ر وى أدا معلم رريهم ،حي ررث اتب ررع الباح ررث الم ررنهج

الوص ررفي ال حليل رري اارتب رراطي ،وطبقر ر ت الد ارس ررة عل ررى عين ررة مكون ررة م ررن ( )335معلمر راً ومعلمر ر ًة،
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واس يدم الباحث اس بان ين األولى لقياس درجرة ممارسرة مرد ري المردارس الاانويرة محافظرا

غرزة

لإلدارة ال مكين ،وااس بانة الاانية لقياس مس وى أدا المعلمرين ،وتَوصرلت الد ارسرة إلرى أن درجرة
ممارس ررة م ررد ري الم رردارس الاانوير رة محافظ ررا

غر رزة ل ررإلدارة ررال مكين كان ررت بدرج ررة مرتفع ررة ،وأن

مس وى أدا المعملين محافظ ي غزة وشمال غزة كانت بدرجة مرتفعة ،كما أظهر الن ائج وجرود
عالقة ارتباطية دالرة إحصرائية برين م وسرطا

تقرد ار أفرراد عينرة الد ارسرة لدرجرة ممارسرة مرد ري

المدارس الاانوية محافظ ي غرزة وشرمال غرزة وم وسرطا

تقرد ار أفرراد عينرة الد ارسرة لدرجرة أدا

المعلمين.
وهااادفت دراساااة مرتجا ا ( )2013ال ع رررف إل ررى درج ررة فعالي ررة نظ ررام تقي رريم األدا الس ررنوي
لمعلمري المرحلرة الاانويرة وعالق هرا راألدا الرروظيفي للمعلمرين مر ن وجهرة نظررهم ،وكررذل بيران أ ررر
اإلى م غي ار ( :الجنس ،والعمر ،وسنوا

اليبرة ،ون يجة آخر تقييم ألدا المعلم) على م وسطا

تقررد ار المعلمررين لهررذ العالقررة .اتبعررت الباحاررة المررنهج الوصررفي ال حليلرري واارتبرراطي مس ر يدمة
اس بان ين األولى لقياس درجة فعالية نظام تقييم األدا السرنوي لمعلمري المرحلرة الاانويرة محافظرة
غ رزة واشر ملت علررى ( )31فق ررة ،وااس ر بانة الاانيررة لقيرراس األدا الرروظيفي للمعلمررين وتكونررت مررن
( )43فق ررة .وتك ررون مج مر رع الد ارس ررة م ررن جمي ررع معلم رري الم رردارس الحكومي رة محافظ ررة غ رزة للع ررام
الدراسي  2012 -2011والبالد عددهم (  )1384معلماً ومعلم ًة ،وتكونرت عينرة الد ارسرة ال ري ترم
اخ يارهر ررا طريقر ررة عش ر روائية سر رريطة مر ررن (  )325معلر ررم ومعلمر ررة مر ررن معلمر رري المرحلر ررة الاانوي ر رة،
وتَوصررلت الد ارسررة إلررى عرردة ن ررائج منهررا درجررة فعاليررة نظررام تقيرريم األدا السررنوي لمعلمرري المرحلررة
الاانوي رة مررن وجهررة نظررر المعلمررين قررد بلغررت درجررة (  )%63.5وبدرجررة م وسررطة ،كمررا أظهررر
الدراسة عدم وجود فروق ها

دالرة إحصرائية برين م وسرطا

تقرد ار أفرراد عينرة الد ارسرة لفعاليرة

نظام تقييم األدا السنوي تُعرزى إلرى م غيرر الجرنس ،والعمرر ،وسرنوا
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اليدمرة ،ون يجرة آخرر تقيريم

لألدا السنوي ،كما أظهر أن درجة تقد ر أفراد العينة ألدائهم الوظيفي كانرت كبيررة جرداً ،وبينرت
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقد ار معلمي المرحلة الاانويرة لدرجرة فعاليرة نظرام تقيريم األدا
السنوية للمعلمين وتقد راتهم لدرجة أدائهم الوظيفي.
وطبااق الجبااوري ( )2013د ارسررة هرردفت إلررى تقررويم أدا مدرسرري مررادة األحيررا فرري ضررو
معررا ير الجررودة الشرراملة وعالق ر ب حصرريل طلبر هم و قرراف هم البيولوجيررة ،تررم ااع مراد علررى المررنهج
الوصفي واارتباطي ،وتكرون مج مرع الد ارسرة مرن ( )32مدرسرة تمرمنت ( )32مرد اًر أمرا مدرسرو
مادة األحيا فقد بلد عددهم ( )35مدرساً ومدرسرة لمرادة األحيرا  ،والمؤهلر ون تربوير اً الرذ ن ا تقرل
خدم هم عن الث سنوا

هم الذ ن درسون طالب الصف األول م وس وبلد عدد طالب هرؤا

المدرسر ررين للعر ررام الد ارسر رري ( )3125( )2013/2012طالب ر راً .تر ررم إعر ررداد أداتر ررين األولر ررى تمالر ررت
اسر مارة المالحظررة لقيرراس األدا ال دريسر ي داخر ل الصر ف تمررمنت (ِ )69فقررةً موزعررة بررين ()14
معيا اًر فكانت ضرمن سربعة مجراا  ،أمرا األداة الاانيرة ،فر م إعرداد اسر بانة لقيراس األدا ال دريسر ي
في خارج الصف وقد تممنت (ِ )69فقرة موزعة بين ( )8معا ير في ضرمن ال رة مجراا  ،وقرد
تَوص ررلت الد ارس ررة إل ررى أن مدرسر ر ي األحي ررا ا يم لك ررون ج ررودة األدا ال دريسر ر ي بن ررا ً عل ررى طاق ررة
المالحظر ررة .بينمر ررا تبر ررين أنهر ررم يم لكر ر ون الجر ررودة الشر رراملة الم علقر ررة بر ر ررالجانب (الشيصر رري وال ربر رروي
وااج م راعي) ،وتَوصررلت الد ارسررة إلررى أن العالقررة ضررعيفة بررين األدا ال دريسر ي لمدرسرري األحيررا
وتحصر رريل طلب ر ر هم ،وكانر ررت العالق ر ررة م وسر ررطة بر ر ين األدا ال دريسر ر ي لمدرس ر رري األحير ررا والاقاف ر ررة
البيولوجية لطلب هم.
واجاارى السااهلي ( )2012د ارسررة هرردفت إلررى ال حق رق مررن مس ر وى األدا ال دريسر ي لمعلمرري
ال ربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة الاانوي رة بدولررة الكويررت فرري ضررو معررا ير الجررودة مررن وجهررة نظررر
المد رين والمدرسين ،وتكونت عينة الد ارسرة مرن ( )164مرد اًر ومدرسراً ،مرنهم ( )82مرد اًر ومرد رةً،
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و ( )82مدرس راً م ررن جمي ررع المحافظ ررا

بدول ررة الكوي ررت ف رري الع ررام الد ارس رري ( ،)2013/2012وت ررم

إعداد أداة تقيس ضمان الجودة لألدا ال دريسر ي لمعلمري ال ربيرة اإلسرالمية تكونرت مرن ( )49فقررة
موزعررة علررى ال ررة مجرراا

هرري :ال يطرري  ،وال نفيررذ ،وال قررويم ،وتَوصررلت الد ارسررة إلررى أن مسر وى

األدا ال دريسر ي لمعلمرري ال ربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة الاانوي رة بدولررة الكويررت فرري ضررو معررا ير
ضررمن الجررودة مررن وجهررة نظررر المررد رين والمدرسررين كرران مرتفعراً ،كمررا تَوصررلت الد ارسررة أيمراً إلررى
عدم وجود فروق ها

دالرة إحصرائية فري مسر وى األدا ال دريسر ي لمعلمري ال ربيرة اإلسرالمية فري

المرحلة الاانوية بدولة الكويت في ضو معا ير ضمن الجودة من وجهة نظر المد رين والمدرسين
تبعاً إلى م غير جنس المد ر وإلى م غير الوظيفة (مد ر ،مدرس).
وأجاارى مقصااود ورخاارون ( )Maqsood et al., 2012د ارسررة هرردفت ال عر رف إلررى
العوامررل المررؤ رة فرري أدا المعلمررين الرروظيفي فرري ال علرريم العررالي مقاطعررة خيبررر ررإقليم ي ررون خ روا
بباكس ر ان ،واس ر يدم المررنهج الوصررفي ال حليلرري الد ارسررة ،وتكونررت عينررة الد ارسررة مررن ( )50مررد اًر
و( )100معلم ،و ( )250طالباً من المدراس الاانوية إقليم البنجاب بباكس ان وترم اسر يدام رالث
اس ر بانا

للمررد ر والمعل رم ،وللطالررب .وأظهررر ن ررائج الد ارسررة أن عامررل الر مكن وااتقرران كرران مررن

أعلرى العوامرل المرؤ رة فري أدا المعلمرين مرن وجهررة نظرر كرل مرن المرد رين والمعلمرين والطلبرة مررن
بررين أربعررة عوامررل ،وعامررل موقررف المعل رم مررن الطلبررة كرران هررو العامررل األخيررر المررؤ ر علررى أدا
المعلم ررين الر رروظيفي ،وعامر ررل منهجي ررة ال ر ردريس ال ر رري بعه ررا المعلمر ر ون ،وخصائصر ررهم الشيصر ررية
حصلت على المركز الم وس في تقد ار أفراد العينة.
وأجارى أوشاي وفايبرسايما وكريساتينا ()Uche, Fiberesima, & Christiana, 2011
د ارسررة هرردفت ال عرررف إلررى تقصرري العالقررة بررين العوامررل المحفرزة وأدا المعلمررين فرري المهنررة؛ إه
أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )150معلماً ،سرحبت هرذ العينرة مرن ( )10مردارس انويرة
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بنيجيري ررا ،وتَوص ررلت الد ارس ررة إل ررى وج ررود عالق ررة كبير ررة ب ررين العوام ررل المحف رزة وأدا المعلم ررين ،وأن
الحروافز والمكافررم

مرن المررد رين تسرهم فرري تحفيررز المعلمرين وتحسررين أدائهرم الرروظيفي ،وأن هنالر

عالقة إيجابية بين مس وى ال دريب الذي لقا المعلمون وأدا هم الوظيفي.
وقاا ّادم أكااارم ( )Akram, 2010د ارسر ر ًة ه رردفت ال ع رررف إل ررى تحس ررين األدا ال رروظيفي
للمعلم ررين ع ررن طري ررق قي رراس العوام ررل المر ؤ رة عل ررى أدا المعلم ررين ف رري المرحل ررة الاانوي رة ،وق ررد ق ررام
الباح ررث قي رراس وتلي رريص تص ررو ار الم ررد رين والمعلم ررين أنفس ررهم والط ررالب للعوام ررل الم ررؤ رة عل ررى
األدا الرروظيفي للمعلم ررين ،وتكون ررت عين ررة الد ارسررة م ررن ( )120م ررد اًر ،و( )600معلم راً و()1200
طالب راً مررن المرردراس الاانوي رة ررإقليم البنجرراب بباكس ر ان ،وأظهررر ن ررائج الد ارسررة أن عامررل الر مكن
واإلتق رران ك رران م ررن أعل ررى العوام ررل الم ررؤ رة ف رري أدا المعلم ررين م ررن وجه ررة نظ ررر ك ررل م ررن الم ررد رين
والمعلمين والطلبة من بين أربعة عوامل ،وعامل موقف المعلم من الطلبة كان هرو العامرل األخيرر
المؤ ر على أدا المعلمين الوظيفي ،وعامل منهجية ال دريس ال ي بعها المعلمون ،وخصائصرهم
الشيصية حصلت على المركز الم وس في تقد ار أفراد العينة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
م ررن خ ررالل اسر ر ع ار

الد ارس ررا

الس ررا قة م ررح أنه ررا تبا ن ررت م ررن حي ررث اله رردف ،وتنوعر ررت

اه ماماتها البحاية ،كمرا تنوعرت مرن حيرث المج معرا

ال ري أجريرت فيهرا ،فمنهرا مج معرا

عربيررة

وأخرى أجنبية.
أظه ررر الد ارس ررا

الس ررا قة الم علق ررة القي ررادة ااب كاري رة أن درج ررة ممارس ررة م ررد ري الم رردارس

للقي ررادة ااب كارير رة ك رران م وس ررطاً كد ارس ررة الش ررهراني ( ،)2018ود ارس ررة محم ررد ( ،)2018ود ارس ررة
خليفر ة ( ،)2015ود ارس ررة ح رررز هللا ( )2015وهن رراا د ارس ررا
القيادة ااب كارية كان مرتفعاً كدراسة الشمري (.)2006
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تَوص ررلت إل ررى أن درج ررة ممارس ررة

برين مررن الد ارسررا

السررا قة ال نرروع فري طرررح موضرروع األدا  ،ومرردى ارتباطهررا ب حسررين أدا

الع رراملين ص ررفة عام ررة ،وه ررذا م ررا ا ررري الد ارس ررة الحالي ررة ،واانط ررالق مر ررن حي ررث ان ه ررى اآلخ رررون.
وي مررح هل ر مر ررن خررالل د ارسررة سررلمان ( ،)2016ود ارسررة الررزعيم ( ،)2014ومرتجررى (،)2013
والسهلي (.)2012
اسر فاد

الد ارسررة الحاليررة مررن الد ارسررا

السررا قة فري ال عرررف علررى مفهرروم القيررادة ااب كاريرة،

كذل ال عرف إلى عناصرر اإلطرار النظرري الم علقة القيادة ااب كارية ،واس يدمت مقياساً لقيراس
مدى ممارسة مد ري المدارس الاانوية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية .كما اس فاد
الحاليررة مررن الد ارسررا

الدراسة

السررا قة فرري مجررال جررودة األدا للمعلمررين فرري ال عرررف علر ررى مفهرروم األدا ،

وعناصررر  ،ومحدداتر  ،وتقييمر  ،والعوامررل المررؤ رة ر  ،كمررا اسر فاد

الباحاررة مررن الد ارسررا

السررا قة

في تطوير أداة الدراسة الم علقة األدا  ،وتحد د م غي ار الدراسة.
إض ررافة فقرررة توض ررحي به ررا ااخر ر الف وال ش ررا ف رري المنهجي ررة واألداة المسر ر يدمة ..م ررا ب ررين
الدراسة الحالية والدراسا

السا قة.

ومن خالل اس ع ار

الدراسا

السا قة العربية واألجنبية لم تعار الباحاة على دراسا

ها

صررلة مباش ررة موضرروع القيررادة ااب كاري رة وعالق هررا جررودة أدا المعلمررين ،وهل ر -فرري حرردود علررم
رف علرى السرطح ،ولرم تَناُرر الغبرار عرن هلر إلرى اآلن فري فلسرطين د ارسرا
الباحارة -حيرث لرم تط ُ
حد اة ها

صلة مباشرة أو م قاربة من موضوع الدراسة الحالية.

وتميز الدراسة الحالية عن اقي الدراسا

السا قة في كونهرا ربطت بين موضوعين هامين

وأساسيين ،همرا (القيرادة ااب كاريرة ،وجرودة أدا المعلمرين) فري محافظرة مرن وجهرة نظرر المعلمرين
أنفسررهم ،كمررا أن هررذ الد ارسررة تزامنررت مر ررع م طلبر ررا
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العصر ررر الحد ار ررة والس رريعة ،وال رري ا ارعررى

أحياناً بها الدقة والم ا عة ما يقدم للمج معا

من معرارف ومعلومرا

تيردم بردورها تحسرين األدا

وتطور  ،لذل يمكن اع بار هذ الدراسة نقطة بد أو انطالق نحو تحد د طبيعة العالقرة فيمرا برين
القيادة ااب كارية وجودة أدا المعلمين -إن وجد  -من أجل الوقوف على مرا هرو إيجرابي وفعرال
وتطوير والممي

ُقدماً لألمام ،وتعد ل ما هو سلبي وتقويم ومعالجة من أجررل النهرو

جد د ،وإعادة وضع على الطريق القيم من جد د مرةً أخرى.
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ر مرن

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
تنفيذ

تناول هذا الفصل وصفاً لطريقة الدراسة وإج ار اتها ال ي قامت بها الباحاة لغايا

الدراسة ،وتشمل وصف المنهج المس يدم ،ومج مع الدراسة ،وعين ها ،وأدواتها ،وصدقها ،و باتها،
وإج ار اتها ،واألسلوب اإلحصائي ،والن ائج وال وصيا .

منهج الدّراسة:
تس يدم هذ الدراسة المرنهج الوصرفي اارتبراطي ،وهررو الرذي يع مرد علرى د ارسرة الظراهرة كمرا هري
رر كمير ر اً ،كمر ررا أن المر ررنهج الوصر ررفي
ف رري الواقر ررع ،ويهر ر م بوصر ررفها وص ررفاً دقيقر ر اً ،ويعبر ررر عنهر ررا تعبي ر اً
اارتباطي درس العالقرة برين الم غير ار  ،ويصرف درجرة العالقرة برين هرذ الم غير ار وصرفاً كميراً،
وهلر ر

اسر ر يدام مق ررا يس كمي ررة ،له ررذا فق ررد اع ب ررر الم ررنهج الوص ررفي اارتب رراطي ه ررو األنس ررب له ررذ

الدراسة ،ويحقق أهدافها الشكل الذي يممن الدقة والموضوعية.

مجت ّمع الدّراسة:
كون مج مع الدراسة من جميع المعلمين العاملين في المدارس الاانوية في محافظة اليليل
والبالد عددهم ( )2637معل ًما ومعلم ًة ،والجدول ( )1وضح خصائص أفراد مج مع الدراسة.
جدول ( :)1خصائص أفراد مجت ّمع الدراسة حسب الجنس والمديرية
المجموع

الجنس
ذكور

المديرية

إناث

العدد

النسبة %

العدد

العدد

النسبة %

161

%13.66
%30.28
%38.25
%17.81
%100.00
44.7%

193
354
%13.24
927
%39.09
570
948
%34.09
497
408
%13.58
198
2637
%100.00
1458
نسبة اإلناث من المجت ّمع الكلي

13.45
34.69
36.17
15.70
100.00
%55.3

مديرية شمال الخليل
357
مديرية الخليل
451
مديرية جنوب الخليل
210
مديرية يطا
1179
المجموع
نسبة الذكور من المجت ّمع الكلي

47

النسبة %

عينة الدّراسة:
أ -العينة االستطال ية:
أجر الباحاة دراس ًة اس طالعي ًة على عينة مكونة من ( )30معلماً ومعلم ًة من معلمي
المدارس الاانوية ومعلماتها في محافظة اليليل ،وهل من أجل ال حقق من صدق أدوا
ارتباو بيرسون لفق ار

و باتها ،وقد تراوحت معامال

أداة القيادة ااب كارية مع الدرجة الكلية

لألداة ما بين ( ،)0.85-0.65وبلغت قيمة معامل با
( ،)0.97وتراوحت معامال

اس يدام األدوا

كرونباخ ألفا ألداة القيادة ااب كارية

ارتباو بيرسون لفق ار أداة جودة أدا المعلم مع الدرجة الكلية لألداة

ما بين ( ،)0.85-0.71وبلغت قيمة معامل با
حيث تبين أن األدوا

الدراسة

كرونباخ ألفا ألداة جودة أدا المعلم ()0.98

ت م ع بدرجة عالية من الصدق والابا  ،ما أعطى الباحاة مؤش اًر على

من أجل تحقيق أهداف الدراسة.

ب -العينة األساسية:
تكونت عينة الدراسة من ( )274معل ًما ومعلم ًة من معلمي المرحلة الاانوية ومعلماتها فري
م رردارس محافظ ررة اليلي ررل للع ررام الد ارس رري 2020/2019م ،ع ررن طري ررق أخ ررذ نس رربة ( )%10م ررن
مج مع الدراسة الكلي ،ترم اخ يرارهم طريقرة عشروائية طبقيرة ،وقرد وزعرت الباحار ة ( )280اسر بانة
علررى معلمرري المرردارس الاانويرة ومعلماتهررا فرري محافظررة اليليررل؛ لمررمان اسر رداد العرردد المطلرروب
لعينة الدراسة ،وقد تم اس رداد ( )276اس بانة ،وبعد فرز ااس بانا
إلى الحاسوب إلج ار المعالجا

وتجهيزها مرن أجرل إدخالهرا

اإلحصائية الالزمة ،تم اس بعاد اس بان ين لعدم اك مالهرا ،لي بقرى

( )274اس بانة صالحة للمعالجة اإلحصائية ،والجدول ( )2وضح خصائص أفراد عينة الدراسة
الديموغرافية:
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الجدول ( :)2خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،والمؤهل العلم ّي وسنوات الخبرة ،والمديرية
اإلى متغيّر
الجنس

المؤهل العلم ّي

سنوات الخبرة

المديرية

مستويات اإلى متغيّر

العدد

النسبة %

ذكر
أنثى
المجموع
بكالوريوس فما دون
دراسات عليا
المجموع
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع

126
148
274
195
79
274
64
41
169
274
37
98
95
44
274

46.0
54.0
100.0
71.2
28.8
100.0
23.4
15.0
61.6
100.0
13.4
35.8
34.7
16.1
100.0

أداة الدّراسة:
أولً :مقياس القيادة البتكاريّة
 -1وصف المقياس:
جر رررى بنر ررا فقر ر ار مقير رراس القير ررادة ااب كاري ر رة مر ررن خر ررالل الرجر رروع إلر ررى د ارسر ررة (الشر ررهراني،
)2018؛ و(محمرد )2018 ،للقيرادة ااب كاريرة ،وتكرون المقيراس صرورت األوليرة مرن ( )27فقررة،
وهو مقياس خماسي ااس جا ة وفق (تصني

ليكر ) ،على النحو اآلتي:

موافررق شرردة ( )5درجررا  ،موافررق ( )4درجررا  ،محا ررد ( )3درجررا  ،غيررر موافررق درج ررين ،غيررر
موافق شدة ( )1درجة.
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 -1صدق المقياس:
أ -صدق المحتوى (المحكمين)
لل حقق من الصدق الظاهري للمقياسُ ،عر
الجامع ررا

المقياس على ( )11محكماً من العاملين في

الفلس ررطينية وم ررن هوي ااخ ص رراص واليبر ررة ،وهلر ر م ررن أج ررل ال وص ررل إل ررى الصر ردق

الظرراهري للمقيرراس ،وقررد تكررون المقيرراس صررورت األوليررة مر ن ( )27فق ررة ،حيررث تررم إج ر ار عررا
ال عد ال

في صياغة عا الفق ار  ،ولم تحذف أو تماف أي فقرة ،وبقري المقيراس فري صرورت

النهائية مكوناً من ( )27فقرة انظر ملحق رقم (.)2
ب -صدق االتساق الداخلي:
تحققت الباحاة من صدق المقياس عن طريق صدق ااتساق الداخلي وهل

حساب معامل

ارتبرراو بيرسررون ( )Pearson Correlationبررين درجررة كررل فقررة مررن فقر ار المجررال مررع الدرجررة
الكلية للمجال ،كما هو مبين في الجدول ()3
جدول ( :)3نتائج معامل الرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات
المجال مع الدرجة الك ّلية للمجال
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

الفقرات
المجال األول :تعامل المدير مع المعلّمين في المدرسة
يُشجع المعلمين على القيام بـأداء مهـامهم بأسلوب متجدد
يهتم بأفكار المعلمين االبتكارية
يوجه المعلمين بعدم تقليـد األخرين
يُشجع المعلمين في طـرح أفكـارهم لحـل المشكالت التي تواجه المدرسة
يُشجع المعلمين علـى التخطـيط لمواجهـة المشكالت التي يتوقع حدوثها
يُشعر المعلمين بالثقـة الكبيـرة فـي قدراتهم
يقلل الرقابة المباشرة على المعلمين أثنـاء أدائهم لعملهم
يقدم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين ذوي القـدرات االبتكارية
يتيح الفرصة للمعلمين في تطوير إجـراءات المدرسة وأنظمتها
المجال الثاني :بيئة العمل
يشارك المعلمين في صياغة رؤية واضحة للمدرسة
يشارك المعلمين في تحديد أهداف المدرسة
يمكن المعلمين من تحديد أساليب الشرح في حصصهم الصفية
يحرص على ان يرتكز المعلمون فـي أدائهم على العمل الجماعي
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معامل ارتباط
بيرسون (ر)

القيمة
الحت ّمالية
()Sig.

0.76
**0.74
**0.83
**0.84
**0.81
**0.78
**0.78
**0.65
**0.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**0.71
**0.85
**0.78
**0.82

0.00
0.00
0.00
0.00

**

رقم
الفقرة
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

الفقرات

**0.83
**0.83
**0.80
**0.70
**0.67

يُشجع التنافس بـين المعلمين باعتباره أحد تطور القيادة االبتكارية
يُشجع العالقات اإلنسانية بين إدارة المدرسة والمعلمين مما يُشجع العملية االبتكارية
يعمل على خلق جو من المرح والتسـلية بين المعلمين لتوفير مناخ مشجع لإلبداع
يوفر المدير للمعلمين نظاما ً لتقييم أدائهم
يربط حوافز المعلمين بتقييم أدائهم
المجال الثالث :السلوك البتكاري
يقدم المدير اقتراحات وأساليب جديدة تساعد فـي أداء العمل
يهتم بنجاح األفكار واألساليب الجديدة فـي العمل
يمتلك القدرة والكفاءة على اتخاذ القـرارات الهامة والحيوية وتحمل مسؤولياتها
يقدم العون والمساعدة ألصـحاب األفكـار والمقترحات الجديدة في العمل
يعبر عن المقترحات واألفكار الجديدة بثقة
يتيح المجال للحصـول علـى المعلومـات الالزمة بسرعة
يوفر للمعلمين المعلومات الالزمـة ألداء العمل باستمرار
يفوض الصالحيات الكافية التي تمكن المعلمين من اتخاذ القرارات أثناء العمل
يُشجع المبادرات الفردية واألفكـار االبتكارية لدى المعلمين

**0.74
**0.80
**0.83
**0.82
**0.84
**0.83
**0.82
**0.81
**0.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01

تشرير المعطيرا

الرواردة فري الجرردول ( )3إلرى أن جميرع قرريم مصرفوفة ارتبرراو فقر ار المجررال

مررع الدرجررة الكليررة للمجررال دالررة إحصررائياً ،مم را يشررير إلررى قرروة ااتسرراق الررداخلي لفق ر ار المقيرراس،
وهذا ال الي يعبر عن صدق فق ار األداة في قياس ما صيغت من أجل قياس .
ولل حقرق مررن صرردق ااتسرراق الررداخلي للمجرراا
ب ررين درج ررة ك ررل مج ررال م ررن مج رراا

قررامت الباحار ة بحررساب معامررال

اارتبرراو

المقي رراس م ررع الدرج ررة الكلي ررة للمقي رراس والج رردول ( )4وض ررح

الصدق البنائي للمقياس.
جدول ( :)4مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجالت المقياس مع الدرجة الكلّية للمقياس.
الدرجة الكلّية
للقيادة البتكاريّة
تعامل المدير مع المعلّمين في المدرسة
السلوك البتكاري

بيئة العمل

تعامل المدير مع
المعلّمين في
المدرسة
1

بيئة العمل

**0.93
**0.95

**0.84

1

**0.94

**0.79

**0.84

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01
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القيمة
الحت ّمالية
()Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

السلوك
البتكاري

1

مح من خالل البيانا

الواردة في الجدول ( )4أن جميع المجاا

تررتب

الدرجرة الكليرة

للمقياس ارتباطراً ها دالرة إحصرائية عنرد مسر وى دالرة ( ،)α≥0.01إه إن معامرل ارتبراو بيرسر ون
للعالق ررة ب ررين درج ررة ك ررل مج ررال والدرج ررة الكلي ررة للمقي رراس ك رران دااً ،ممر را يش ررير إل ررى ق رروة ااتس رراق
ال ررداخلي لفقر ر ار المقي رراس وأنه ررا تشر ر را مع ررا ف رري قي رراس مسر ر وى القي ررادة ااب كارير رة ل رردى م ررد ري
المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل من وجهة نظر المعلمين والمعلما .

تمييزّي:
ج -ا ّ
لصدق ال ّ
مررن أجررل فحررص القرروة ال مييزيررة لفق ر ار المقيرراس ،جرررى حسرراب الص ردق ال مييررزي بدالررة
الفررروق بررين أقررل الرردرجا

وأعلررى الرردرجا

عررد ترروزيعهم علررى مجمرروع ين تما رل كررل مجموعررة مررا

نسر ررب ( )%27مر ررن العينر ررة الكلير ررة ،حير ررث بلر ررد مجمر رروع المجمر رروع ين الم طر ررف ين ( )148معل ًمر را

ومعلم ر ًة ،وقررد اس ر يدم اخ ب ررار ( ) لعين ررين مس ر قل ين ()Independent Sample t-test
لل عررف علرى دالرة الفررروق برين المجمروع ين الم طررف ين (العليرا والردنيا) فري درجررا

كرل فقررة مررن

فق ار المقياس ،وهل كما هو موضح في جدول (.)5
جدول ( :)5القوة الت ّمييزية لفقرات مقياس القيادة البتكاريّة
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

المجموعة الدنيا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
1.21
3.38
1.23
3.18
1.22
2.53
1.25
3.00
1.28
3.04
1.20
2.99
1.20
3.04
1.23
2.55
1.10
2.91
1.19
3.08
1.09
2.74
1.07
2.89
1.02
2.93
1.11
2.80
1.14
3.09
1.36
2.78
1.14
3.22

المجموعة العليا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
0.34
4.86
0.40
4.80
0.55
4.58
0.43
4.76
0.46
4.76
0.44
4.74
0.75
4.35
0.72
4.31
0.58
4.65
0.60
4.58
0.67
4.46
0.75
4.38
0.79
4.42
0.76
4.39
0.50
4.68
0.49
4.59
0.73
4.51
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قيمة (ت)
المحسوبة
**-10.14
**-10.76
**-13.22
**-11.43
**-10.88
**-11.83
**-7.98
**-10.61
**-12.04
**-9.69
**-11.59
**-9.79
**-9.86
**-10.22
**-10.95
**-10.78
**-8.27

المجموعة العليا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
0.77
4.19
0.67
4.47
0.60
4.57
0.62
4.59
0.61
4.72
0.62
4.58
0.59
4.61
0.73
4.50
0.84
4.39
0.64
4.57

رقم
الفقرة
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

المجموعة الدنيا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
1.21
3.15
1.16
3.09
1.36
3.05
1.16
3.16
1.09
3.20
1.07
3.16
1.13
3.20
1.19
2.92
1.08
2.99
1.17
3.22

قيمة (ت)
المحسوبة
**-6.23
**-8.86
**-8.74
**-9.38
**-10.46
**-9.85
**-9.45
**-9.75
**-8.84
**-8.69

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )146هي ( /)1.96وقيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ()0.01
ودرجة حرية ( )146هي (.)2.58

تَبرهين مررن خررالل جرردول ( )5أن جميررع فقر ار المقيرراس مميرزة عنررد مسر وى دالررة (،)0.05
ألن قيمة ( ) المحسوبة أكبر من قيمة ( ) الجدولية ( )1.96عند درجة حرية (.)146
 -2الثبات:
رب الابررا
ُحسر َ

كرونبرراخ ألفررا ،وكررذل

طريقر ة معادلررة الابررا

طريقررة ال جزئررة النص ر ية ،وهل ر كمررا

بين الجدول (.)6
الجدول ( :)6معامالت الثبات لمقياس القيادة البتكاريّة
المقياس

عدد

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل

معامل

معامل ارتباط جت ّمان

الثبات

الرتباط

المصحح

9

0.90

0.69

*0.80

بيئة العمل

9

0.92

0.79

*0.87

السلوك البتكاري

9

0.93

0.83

*0.90

الدرجة الكلّية للمقياس

27

0.97

0.86

*0.92

تعامل المدير مع المعلّمين في
المدرسة

الفقرات

(*) يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس

مح من الجدول ( )6أن المقياس م ع بدرجا
بلغت قيمة معامل با

با

تسمح اس يدام في الدراسة ،حيث

كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس ( ،)0.97كما أمكن ال حقق من
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با

المقياس طريقة ال جزئة النص ية ،وبلد معامل الابا

وفق معادلة (ج مان) العامة

( ،)0.92مما يشير إلى أن األداة ت م ع بدرجة مرتفعة من الابا  ،وهذا يشير إلى أن المقياس
صالح لل طبيق وتحقيق أهداف الدراسة..
تصحيح المقياس:
اس يدمت الباحاة مقياساً ُمعدا طريقة ليكر (خماسي) ،وقد ترمّ تصرحيح المقيراس حيرث
أُعطيرت اإلجا رة (موافرق شردة) ( )5درجرا ( ،موافرق) ( )4درجرا ( ،محا رد) ( )3درجرا ( ،غيرر
موافق) درج ين( ،غير موافق شدة) درجة واحدة.
وتررم تقسرريم طررول الس رلم اليماسرري إلررى ررالث فئررا

لمعرفررة درجررة موافقررة أفر راد عينررة الد ارسررة

على درجة ممارسة مد ري المدارس الاانوية الحكوميرة فري محافظرة اليليرل للقيرادة ااب كاريرة ،وترم
حساب فئا

المقياس اليماسي كما لي:

مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئا

=3

طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئا
= 1.33 = 3 ÷ 4
إضرافة طررول الفئررة ( )1.33للحررد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررا

الم وسرطا

الحسررابية كمررا

هو موضح في الجدول (:)7
سطات الحسابيّة لتحديد درجة الموافقة على مقياس القيادة البتكاريّة
جدول ( :)7فئات المتو ّ
القيادة البتكاريّة

الحسابي
فئات المتوسط
ّ

درجة الموافقة
 2.33فأق ّل

قليلة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

كبيرة
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ثانياً :مقياس جودة أداء المعلّم
وصف المقياس:
قام ررت الباحا ررة ب ط رروير مقي رراس ج ررودة أدا المعل رم م ررن خ ررالل الرج رروع إل ررى د ارس ررة (مرتج ررى،
 ،)2013ود ارس ررة (ال ررزعيم ،)2014 ،وتك ررون ف رري ص ررورت األولي ررة م ررن ( )25فق ررة ،وك رران مقياسر اً
رق تص ررني
خماس رري ااسر ر جا ة َوف ر َ

(ليك ررر ) ،عل ررى النح ررو اآلت رري( :مواف ررق ش رردة) ( )5درج ررا ،

(مواف ررق) ( )4درج ررا ( ،محا ررد) ( )3درج ررا ( ،غي ررر مواف ررق) درج ررين ،غي ررر مواف ررق ش رردة درج ررة
واحدة.
 -1صدق المقياس:
أ -صدق المحتوى (المحكمين)
لل حقق من الصدق الظاهري للمقياسُ ،عر
الجامعا

المقياس على ( )11محكماً من العاملين في

الفلسطينية ومن هوي ااخ صاص واليبرة ،وهل

من أجل ال وصل إلى الصدق

الظاهري للمقياس ،وقد تكون المقياس صورت األولية من ( )25فقرة ،حيث تم تصحيح وتعد ل
صياغة عا الفق ار

وتعد لها ،وبقي المقياس في صورت النهائية مكوناً من ( )25فقرة ،أنظر

ملحق رقم (.)2
ب -صدق االتساق الداخلي:
ت ر ررم ال حق ر ررق م ر ررن ص ر رردق ااتس ر رراق ال ر ررداخلي ع ر ررن طرير ر ق حس ر رراب معام ر ررل ارتب ر رراو بيرس ر ررون
( )Pearson Correlationلكل فقرة من فق ار المقيراس مرع الدرجرة الكليرة للمقيراس ،وهلر كمرا
هو واضح في الجدول (.)8
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الجدول ( :)8نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلّية للمقياس.
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

الفقرات
أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة.
أوظف الخبرات التعليميّة والتقنية التي يمتلكها ّ
ّ
الطلبة في المواقف التعليميّة التعلمية .
أدرب ّ
الطلبة على استخدام مهارات االستنتاج في المواقف التعليميّة التعلّمية.
أوظف استراتيجية التعلّم التعاوني أثناء التّدريس.
أطرح قضايا تثير مهارة العصف الذهني لدى الطالب.
أشارك ّ
الطلبة في إدارة الموقف التعليمي الصفي.
أدرب ّ
الطلبة على استخدام التقنيات التعليميّة الحديثة.
أوجه أسئلة إلى الطلبة تثير تفكيرهم وإبداعاتهم.
أراعي قدرات ّ
الطلبة وأ ّنماط تفكيرهم في التعامل مع النشاطات التعليميّة.
أ ّنمي مهارات التواصل واالتصال بين ّ
الطلبة.
أهت ّم بالبيئة الصفية المجهزة بأدوات تقنية المعلومات واالتّصال الالزمة للتدريس.
أحترم آراء ّ
الطلبة وأفكارهم البناءة.
أمتلك القدرة على إدارة قيادة الغرفة الصفية.
ّ
أعزز القيم واالتجاهات اإليجابية في التعليم والتعلم.
أكشف عن مواطن الت ّميز واإلبداع لدى المتعلمين.
أمارس دوري باعتباري مبتكرا ً للمعرفة العلميّة.
أمارس دوري باعتباري ناقدا ً وباحثا ً وموجها ً.
أسعى نحو النمو المهني ومتابعة كل جديد.
ّ
أستخدم التقويم التشخيصي لتحديد التعلّم القبلي عند الطلبة وحاجاتهم التعليميّة.
أستخدم التقويم البنائي في تقويم أداء ّ
الطلبة.
ّ
أستخدم التقويم الختامي في تقويم أداء الطلبة.
أحلل نتائج تعلم ّ
الطلبة في ضوء معايير التقويم.
أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مستوى تعلمهم في الوقت المناسب.
أراعي الفروق الفردية بين ّ
الطلبة في التقويم.
الطلبة في سجالت ُم ّ
أوثق تقويم ّ
نظمة.
** دالة إحصائيا عند ()α≥0.01

ُيس ر دل مررن الجرردول ( )8أن جميررع ِق ريم معررامال

**0.71
**0.77
**0.75
**0.76
**0.81
**0.81
**0.75
**0.81
**0.81
**0.81
**0.78
**0.85
**0.83
**0.83
**0.82
**0.82
**0.80
**0.81
**0.80
**0.79
**0.81
**0.82
**0.81
**0.84
**0.81

اارتبرراو بررين فق ر ار المقيرراس مررع الدرجررة

الكليررة للمقيرراس دال رة إحصررائياً ،مم را يشررير إلررى قرروة ااتسرراق الررداخلي لفق ر ار المقيرراس فرري قيرراس
جودة أدا المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل.

تمييزّي:
جّ -
الصدق ال ّ
من أجل فحص القوة ال مييزية لفق ار المقياس ،تم حساب الصدق ال مييزي بدالة الفرروق
بررين أقررل الرردرجا

وأعلررى الرردرجا

عررد ت رروزيعهم علررى مجمرروع ين تماررل كررل مجموعررة مررا نسر ب

( )%27من العينة الكلية ،حيث بلد مجموع المجموع ين الم طرف ين ( )148معل ًمرا ومعلمر ًة ،وقرد
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القيمة
الحت ّمالية
()Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

اس ُيدم اخ بار ( ) لعين ين مس قل ين ( )Independent Sample t-testلل عررف علرى دالرة
الفروق بين المجموع ين الم طرف ين (العليا والدنيا) في درجا

كل فقرة من فق ار المقياس ،وهل

كما هو موضح في جدول (.)9
جدول ( :)9القوة الت ّمييزية لفقرات مقياس جودة أداء المعلّم
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

المجموعة الدنيا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
0.81
3.59
1.01
3.54
0.98
3.45
1.07
3.39
1.29
3.28
0.83
3.51
0.95
3.43
1.07
3.30
1.13
3.39
1.04
3.28
1.00
3.24
1.07
3.41
1.23
3.53
1.16
3.50
0.90
3.49
1.02
3.38
1.03
3.20
0.83
3.49
1.09
3.35
0.89
3.41
1.09
3.51
1.18
3.38
0.98
3.51
1.09
3.46
1.18
3.39

المجموعة العليا
النحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
ّ
0.66
4.62
0.58
4.66
0.62
4.57
0.65
4.49
0.46
4.70
0.49
4.61
0.60
4.55
0.54
4.70
0.50
4.68
0.48
4.64
0.68
4.58
0.44
4.84
0.40
4.80
0.39
4.81
0.49
4.70
0.64
4.58
0.53
4.57
0.57
4.61
0.53
4.55
0.52
4.61
0.49
4.70
0.57
4.61
0.48
4.72
0.40
4.80
0.49
4.76

قيمة (ت)
المحسوبة
**-8.48
**-8.29
**-8.31
**-7.53
**-8.93
**-9.75
**-8.57
**-10.08
**-8.92
**-10.13
**-9.48
**-10.64
**-8.44
**-9.19
**-10.26
**-8.61
**-10.13
**-9.58
**-8.54
**-10.04
**-8.57
**-8.08
**-9.45
**-9.92
**-9.19

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )146هي ( /)1.96وقيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ()0.01
ودرجة حرية ( )146هي (.)2.58

تَبررين مررن خررالل جرردول ( )9أن جميررع فقر ار المقيرراس مميرزة عنررد مسر وى دالررة (،)0.05
ألن قيمة ( ) المحسوبة أكبر من قيمة ( ) الجدولية ( )1.96عند درجة حرية (.)146
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-2الثبات:
أمكن ال حقق من معامال
حسب الابا

الابا

عن طريق اس يدام معادلة الابا

كرونباخ ألفا ،كما

طريقة ال جزئة النص ية ،وهل كما هو موضح في الجدول (.)10
جدول ( :)10معامالت الثبات لمقياس جودة أداء المعلّم
المقياس

كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

الدرجة الكلّية للمقياس

التجزئة النصفية

معامل الثبات معامل الرتباط معامل جت ّمان
0.98

25

*0.95

0.90

(*) يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس

تَوصلت الباحاة إلى أن قيمة معامل با
بلد معامل با

كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس مرتفعة ،إه

كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس ( ،)0.98كذل

المقياس حساب الابا

تم ال حقق من با

طريقة ال جزئة النص ية ،حيث بلد معامل ج مان للدرجة الكلية للمقياس

( .)0.95مما يشير إلى أن المقياس م ع بدرجة مرتفعة من الابا .
تصحيح المقياس:
اس يدمت الباحار ة مقياسر اً ُمعردا طريقرة ليكرر (خماسري) ،وقرد ترم تصرحيح المقيراس حيرث
أعطيرت اإلجا رة (موافرق شردة) ( )5درجرا ( ،موافرق) ( )4درجرا ( ،محا رد) ( )3درجرا ( ،غيرر
موافق) درج ين( ،غير موافق شدة) درجة واحدة.
وتررم تقسرريم طررول الس رلم اليماسرري إلررى ررالث فئررا

لمعرفررة درجررة موافقررة أف رراد عينررة الد ارسررة

علررى جررودة أدا المعل رم فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل ،وتررم حسرراب فئررا
المقياس اليماسي كما لي:
مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس = (4 = )1-5
عدد الفئا

=3
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طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئا
= 1.33 = 3 ÷ 4
إضرافة طررول الفئررة ( )1.33للحررد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئررا

الم وسرطا

الحسررابية كمررا

هو موضح في الجدول (:)11
سطات الحسابيّة لتحديد درجة الموافقة على مقياس جودة أداء المعلّم
جدول ( :)11فئات المتو ّ
جودة أداء المعلّم

الحسابي
فئات المتوسط
ّ

درجة الموافقة
 2.33فأق ّل

قليلة

3.67-2.34

متوسطة

 3.68فأكثر

كبيرة

الدراسة:
متغيرات ّ
ّ
تغيرات الثانوية:
الم ّ
الجنس
المؤهل العلمي ول مس ويان ( :كالوريوس فما دون ،ودراسا
سنوا

اليبرة ول الث مس ويا  5( :سنوا

عليا).

فأقل(10-6) ،سنوا  ،و 11سنة فأكار)

المد رية ول أربع مس ويا ( :شمال اليليل ،اليليل ،جنوب اليليل ،ويطا).
متغير المستقل :القيادة ااب كارية
ال ّ
المتغير التابع :جودة أدا المعلم

إجراءات الدراسة:
• تررم الرجرروع إلررى مررا أترريح مررن األدب ال ربرروي ،المر ررتب

م غير ار الد ارسررة ،الررذي سرراعد الباحاررة

على تكوين خل ية علمية لموضوع الدراسة.
• أجر الباحاة عينة اس طالعية مكونرة مرن ( )30معلرم ومعلمرة مرن معلمري المردارس الاانويرة
الحكومية ومعلماتها في محافظة اليليل؛ من أجل ال حقق من صدق أدوا
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الدراسة و باتها.

• قامررت الباحاررة ب جهيررز المقررا يس ال رري اس ر يدم ها لجمررع البيانررا  .وهل ر
الموافق ررا

عررد الحصررول علررى

الياص ررة بب ررد تنفي ررذ توزي ررع المق ررا يس ،حي ررث وزغ ررت الباحار ة ( )280مقياس راً عل ررى

معلمي المدارس الاانوية ومعلماتها في محافظة اليليل لممان اس رداد العردد المطلروب لعينرة
الد ارسررة ،وقررد تررم اسر رداد ( )276مقياس راً ،وبعررد فرررز ااس ر بانا
إلررى الحاسرروب إلجر ار المعالجررا

وتجهيزهررا مررن أجررل إدخالهررا

اإلحصررائية الالزمررة ،تررم اس ر بعاد مقياسررين لعرردم اك مالهمر ا،

لي بقى ( )274مقياساً صالحة للمعالجة اإلحصائية.

األساليب اإلحصائية:
اع مد

الباحاة في تحليل بيانا

دراس ها على الرزمة

ااحصائية للعلوم ااج ماعية

(،)SPSS
)SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (26

وتم اس يدام ااخ با ار اإلحصائية اآلتية:
• ال ك ار ار واألوزان النسبية لمعرفة خصائص أفراد العينة الديموغرافية.
• الم وسطا

الحسابية ،واانحرافا

المعيارية لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل

من مدى ممارسة مد ري المدارس الاانوية للقيادة ااب كارية ،وجودة أدا المعلم في المدارس
الاانوية في محافظة اليليل.
• معادلة "كرونباخ ألفا" ()Cronbach's Alpha؛ لفحص الابا .
• معامل ارتباو ج مان لمعرفة الابا

طريقة ال جزئة النص ية.

• معامل اارتباو بيرسون ( )Pearson Correlationلمعرفة صدق فق ار

المقياس ،ولمعرفة

العالقة بين القيادة ااب كارية من جهة وبين جودة أدا المعلم من جهة أخرى.
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• اخ بار ( ) لعين ين مس قل ين ( ،)Independent samples T-Testلمعرفة الفروق بين
م وسطا

عين ين مس قل ين.

• اخ بار تحليل ال با ن األحادي ( )One-Way ANOVAللمقارنة بين الم وسطا
إلى قرار علق بوجود فروق بين الم وسطا
• اخ بار شي ي ( )Scheffeللمقارنا

أو عدم وجودها.

الانائية البعدية؛ إليجاد مصدر الفروق.
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أو ال وصل

الفصل الرابع
نتائج الدّراسة
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الفصل الرابع
ممن هذا الفصل تحليالً إحصائياً للبيانا

الناتجة عن الدراسة ،وهل من أجل اإلجا ة

عن أسئلة الدراسة وفرضياتها.
الحكومياة ومااديراتها فااي محافظااة
الثانوياة
ممارسااة مااديري الماادارس
ّ
ّ
ّ
الساؤال األول :مااا درجااة ّ
االبتكارية من وجهة نظر المعّلمين؟
الخليل للقيادة
ّ
لإلجا ة عن السؤال األول ،جرى اس ي ارج الم وسطا

المعياريرة ،واألوزان

الحسابية ،واانح ارفرا

النسرربية لدرجررة ممارسررة مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل للقيررادة ااب كاريرة
من وجهة نظر المعلمين ،وهل كما مح في الجدول (.)12
سطات الحسابيّة ،والنحرافات المعيارية ،واألوزان النسبية لدرجة م ّمارسة مديري المدارس
جدول ( :)12المتو ّ
ّ
الثانويّة الحكوميّة ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة البتكاريّة من وجهة نظر المعلمين ،مرتبة تنازليا ً
رقم
المجال
1
3
2

المجال
تعامل المدير مع المعلمين في المدرسة
السلوك االبتكاري
بيئة العمل
الدرجة الكلّية للقيادة البتكاريّة

تش ررير البيان ررا

المتوسط
الحسابي
ّ

النحراف
المعياري

الوزن
النسبي
%

3.91
3.91
3.80
3.87

0.75
0.80
0.78
0.78

78.2
78.2
76.0
77.4

الترتيب

درجة
الموافقة

1
1
2

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

الموض رحة ف رري الج رردول ( ،)12إل ررى أن درج ررة الموافق ررة علر ى درج ررة ممارس ررة

مرد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة فري محافظررة اليليررل للقيررادة ااب كاريرة جررا

بدرجررة كبيررة ،إه

بلررد الم وسر الحسررابي للدرجررة الكليررة للقيررادة ااب كاريرة ( )3.87بنسرربة مئويررة بلغررت (،)%77.4
وقررد تراوحررت الم وسرطا

الحسررابية مررا بررين ( ،)3.91 – 3.80وقررد جر ا كر ل مررن (تعامررل المررد ر

مع المعلمين في المدرسة) و(السلوا ااب كاري) في المركز األول م وس حسر ابي بلرد (،)3.91
ونسبة مئوية بلغت ( )%78.2لكل منهما ،تال في المركرز الاراني (بيئرة العمرل) م وسر حسرابي
بلد ( )3.80ونسبة مئوية بلغت (.)%76.0
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أماااااا ييماااااا يتعلاااااق بدرج ر ررة ممارسر ر ر ة م ر ررد ري الم ر رردارس الاانوير ر رة الحكومير ر رة ف ر رري محافظ ر ررة
اليلير ر ررل للقير ر ررادة ااب كاري ر ر رة ،لكر ر ررل مجر ر ررال مر ر ررن مجر ر رراا
الم وسر ر ر رطا

الحس ر ر ررابية واانح ارف ر ر ررا

القير ر ررادة ااب كاري ر ر رة ،فقر ر ررد اس ر ر ر يرجت

المعياري ر ر ررة واألوزان النس ر ر رربية لك ر ر ررل مج ر ر ررال عل ر ر ررى النح ر ر ررو

اآلتي:
أ -مجال تعامل المدير مع المعّلمين في المدرسة ،ويبينها الجدول (:)13
سطات الحساب ّية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجال تعامل المدير مع المعلّمين
جدول ( :)13المتو ّ
في المدرسة ،مرتبة تنازلياً.
رقم
الفقرة
1
2
5
4
6
9
3
7
8

مجال تعامل المدير مع المعلّمين في المدرسة مرتبة حسب
أهميتها

يُشجع المعلمين على القيام بـأداء مهـامهم بأسلوب متجدد
يهتم بأفكار المعلمين االبتكارية
يُشجع المعلمين علـى التخطـيط لمواجهـة المشكالت التي يتوقع
حدوثها
يُشجع المعلمين في طـرح أفكـارهم لحـل المشكالت التي
تواجه المدرسة
يُشعر المعلمين بالثقـة الكبيـرة فـي قدراتهم
يتيح الفرصة للمعلمين في تطوير إجـراءات المدرسة وأنظمتها
يوجه المعلمين بعدم تقليـد األخرين
يقلل الرقابة المباشرة على المعلمين أثنـاء أدائهم لعملهم
يقدم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين ذوي القـدرات االبتكارية
الدرجة الكلّية لمجال تعامل المدير مع المعلّمين في المدرسة

تشير المعطيا

المتوسط
الحسابي
ّ
4.19
4.10

النحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

الرتبة

درجة
الموافقة

0.91
0.99

83.8
82.0

1
2

كبيرة
كبيرة

4.02

1.01

80.4

3

كبيرة

3.99

1.00

79.8

4

كبيرة

3.99
3.82
3.76
3.72
3.59
3.91

1.00
0.98
1.11
1.04
1.09
1.02

79.8
76.4
75.2
74.4
71.8
78.2

4م
5
6
7
8

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

الواردة في الجدول ( )13إلى أن درجة الموافقة على مس وى تعامرل المرد ر

مررع المعلمررين فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل كانر ت كبي ررة ،إه بلررد الم وس ر
الحسررابي للدرجررة الكليررة لدرجررة تعامررل المررد ر مررع المعلمررين فرري المدرسررة ( )3.91وبنسرربة مئويررة
تروحت الم وسطا
بلغت ( .)%78.2وقد ا

الحسابية بين (.)4.19-3.59

مح من الجدول ( )13أن الفقرة ( )1قرد حصرلت علرى أعلرى درجرة موافقرة النسربة لدرجرة
تعامل المد ر مع المعلمين في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل ،وقرد تمحرور هرذ
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حول الفقررةُ ( :يشرجع المعلمرين علرى القيرام بررأدا مهررامهم أسرلوب م جردد) ،وجرا

بدرجرة موافقرة

كبيرة.
في حين أن الفقرة ( )8قد حصلت على أقل درجة الموافقة النسبة لدرجة تعامرل المرد ر مرع
المعلمين في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل ،وقد تمحور هذ الفقرة حول( :يقدم
حوافز مادية ومعنوية للمعلمين هوي القرد ار ااب كارية) وجا

بدرجة موافقة م وسطة.

ب -مجال بيئة العمل ،ويبينها الجدول (:)14
سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجال بيئة العمل ،مرتبة تنازلياً.
جدول ( :)14المتو ّ
رقم
الفقرة
17
15
10
16
13
18
12
11
14

مجال بيئة العمل مرتبة حسب أهميتها
يوفر المدير للمعلمين نظاما ً لتقييم أدائهم
يُشجع العالقات اإلنسانية بين إدارة المدرسة والمعلمين مما
يُشجع العملية االبتكارية
يشارك المعلمين في صياغة رؤية واضحة للمدرسة
يعمل على خلق جو من المرح والتسـلية بين المعلمين لتوفير
مناخ مشجع لإلبداع
يحرص على ان يرتكز المعلمون فـي أدائهم على العمل
الجماعي
يربط حوافز المعلمين بتقييم أدائهم
يمكن المعلمين من تحديد أساليب الشرح في حصصهم الصفية
يشارك المعلمين في تحديد أهداف المدرسة
يُشجع التنافس بـين المعلمين باعتباره أحد تطور القيادة
االبتكارية
الدرجة الكلّية لمجال بيئة العمل

تشررير المعطيررا

المتوسط
حسابي
ال
ّ
3.97

النحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

الرتبة

درجة
الموافقة

0.96

79.4

1

كبيرة

3.90

0.98

78.0

2

كبيرة

3.89

1.01

77.8

3

كبيرة

3.86

1.11

77.2

4

كبيرة

3.76

1.00

75.2

5

كبيرة

3.75
3.72
3.72

0.93
1.01
1.04

75.0
74.4
74.4

6
7
7م

كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.67

1.03

73.4

8

متوسطة

3.80

1.01

76.0

كبيرة

الرواردة فرري الجرردول ( )14إلررى أن درجررة الموافقررة علررى مسر وى بيئر ة العمررل

في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل كانر ت كبيررة ،إه بلرد الم وسر الحسرابي للدرجرة
الكلي ررة لدرج ررة بيئ ررة العم ررل ( )3.80وبنس رربة مئوي ررة بلغ ررت ( .)%76.0وق ررد تراوح ررت الم وسر رطا
الحسابية بين (.)3.97-3.67
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مح من الجدول ( )14أن الفقرة ( )17قد حصلت على أعلى درجة موافقة النسبة لدرجة
بيئررة العمررل فرري المرردارس الاانويرة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل ،وقررد تمحررور هررذ الفقررة حررول:
( وفر المد ر للمعلمين نظاماً ل قييم أدائهم) ،وجا

بدرجة موافقة كبيرة.

في حين أن الفقرة ( )14قد حصلت على أقرل درجرة الموافقرة النسربة لدرجر ة بيئرة العمرل فري
المردارس الاانويرة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل ،وقررد تمحررور هررذ الفقررة حررولُ ( :يشرجع ال نررافس
برين المعلمين اع بار أحد تطور القيادة ااب كارية) وجا

بدرجة موافقة م وسطة.

ج -مجال السلوك االبتكاري ،ويبينها الجدول (:)15
سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمجال السلوك البتكاري ،مرتبة
جدول ( :)15المتو ّ
تنازلياً.
رقم
الفقرة
21
22
20
23
24
27
19
25
26

مجال السلوك البتكاري مرتبة حسب أهميتها
يمتلك القدرة والكفاءة على اتخاذ القـرارات الهامة والحيوية
وتحمل مسؤولياتها
يقدم العون والمساعدة ألصـحاب األفكـار والمقترحات الجديدة
في العمل
يهتم بنجاح األفكار واألساليب الجديدة فـي العمل
يعبر عن المقترحات واألفكار الجديدة بثقة
يتيح المجال للحصـول علـى المعلومـات الالزمة بسرعة
يُشجع المبادرات الفردية واألفكـار االبتكارية لدى المعلمين
يقدم المدير اقتراحات وأساليب جديدة تساعد فـي أداء العمل
يوفر للمعلمين المعلومات الالزمـة ألداء العمل باستمرار
يفوض الصالحيات الكافية التي تمكن المعلمين من اتخاذ
القرارات في أثناء العمل
الدرجة الكلّية لمجال السلوك البتكاري

تش ررير المعطي ررا

المتوسط
الحسابي
ّ

النحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

الرتبة

درجة
الموافقة

4.00

0.98

80.0

1

كبيرة

3.99

0.97

79.8

2

كبيرة

3.96
3.95
3.93
3.91
3.89
3.81

1.05
0.93
0.93
1.00
0.96
1.03

79.2
79.0
78.6
78.2
77.8
76.2

3
4
5
6
7
8

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.77

1.01

75.4

9

كبيرة

3.91

0.99

78.2

كبيرة

الر رواردة ف رري الج رردول ( )15إل ررى أن درج ررة الموافق ررة عل ررى مسر ر وى الس ررلوا

ااب كرراري لمررد ري المرردارس الاانوي رة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل كانر ت كبي ررة ،إه بلررد الم وس ر
الحسررابي للدرجررة الكليررة لدرجررة السررلوا ااب كرراري ( )3.91وبنسرربة مئويررة بلغررت ( .)%78.2وقررد
تراوحت الم وسطا

الحسابية بين (.)4.00-3.77
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مح من الجدول ( )15أن الفقرة ( )21قد حصلت على أعلى درجة موافقة النسبة لدرجة
السلوا ااب كاري لمد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل ،وقد تمحور هذ الفقرة
حررول( :يم لر القرردرة والكفر ا ة علررى اتيرراه القر ر ار ار الهامررة والحيويررة وتحمررل مسررؤولياتها) ،وجررا
بدرجة موافقة كبيرة.
فر رري حر ررين أن الفقر ررة ( )26قر ررد حصر ررلت علر ررى أقر ررل درجر ررة الموافقر ررة النسر رربة لدرجر ررة السر ررلوا
ااب كاري لمد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليرل ،وقرد تمحرور هرذ الف رق رة حرول:
(يفررو

الصررالحيا

الكافيررة ال رري تمكررن المعلمررين مررن اتيرراه الق ر ار ار فرري أ نررا العمررل) وجررا

بدرجة موافقة كبيرة.
الثانوياة
السؤال الثاني :هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجاة ممارساة ماديري المادارس
ّ
ّ
االبتكاري اة باااختالف (الجاانس ،المؤها ل العلمااي ،ساانوات
الحكومي اة فااي محافظااة الخلياال للقيااادة
ّ
ّ
ّ
الخبرة ،المديرية)؟
وقد انباق عن الفرضيا

من ( )4-1على النحو اآلتي:

الفرضا ّاية رقاام ( :)1ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومي اة
ممارسااة مااديري الماادارس الثانوّي اة
ّ
ّ
متوس اطات تقااديرات أف اراد عينااة الدراسااة لدرجااة ّ
متغير الجنس.
االبتكارية تعزى إل
ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة
ّ
ّ
لفحص الفرضية األولى ،اس يدم اخ بار ( ) للعينا
 )testإليجاد الفروق بين م وسطا

تقد ار

المس قلة (Independent-Sample t-

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مد ري المدارس

الاانوية الحكومية ومد راتها في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية ،تُعزى إلى م غير الجنس.
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جدول ( )16نتائج اختبار (ت) ( )Independent- Sample t-testللتعرف إلى الفروق بين
سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانو ّية الحكوم ّية في محافظة الخليل
متو ّ
للقيادة البتكاريّة ت ُعزى إلى متغ ّير الجنس (ن = .)274
اإلى متغيّر

الجنس

العدد

تعامل المدير مع المعلمين
في المدرسة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

126
148
126
148
126
148
126
148

بيئة العمل
السلوك االبتكاري
الدرجة الكلية للقيادة
االبتكارية

المتوسط
الحسابي
ّ
3.90
3.92
3.86
3.75
3.92
3.91
3.89
3.86

النحراف
المعياري
0.76
0.75
0.72
0.83
0.73
0.85
0.67
0.78

قيمة ت
المحسوبة

الدّللة اإلحصائيّة

-0.23

0.81

1.14

0.26

0.07

0.94

0.35

0.73

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /272قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

تش ررير الن ررائج ال رواردة ف رري الج رردول ( )16إل ررى ع رردم وج ررود ف ررروق ها
مسر وى الدالرة ( ) ≤ 0.05برين م وسرطا

دال ررة إحص ررائية عن ررد

تقرد ار أفرراد عينرة الد ارسرة لدرجرة ممارسرة مرد ري

المرردارس الاانوي رة الحكومي رة وم ررد راتها فر ي محافظ ررة اليلي ررل للقي ررادة ااب كاري رة ،تُع ررزى إل ررى م غي رر
الجررنس ،حيررث بلغررت قيمررة ( ) المحسرروبة للدرجررة الكليررة للقيررادة ااب كاريرة ( )0.35وهرري أصررغر
مر ررن قيمر ررة ( ) الجدولير ررة ( )1.96عنر ررد مسر ر وى دالر ررة ( .)0.05وبهر ررذ الن يجر ررة تقبر ررل الفرضر ررية
األولى.
الفرضا ّية رقاام ( :)2ال توجااد فا روق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومياة فاي
نوياة
ّ
متوسطات تقاديرات أفاراد عيناة الدراساة لدرجاة ممارساة ماديري المادارس الثا ّ
ّ
متغير المؤهل العلمي.
االبتكارية تعزى إل
محافظة الخليل للقيادة
ّ
ّ
ّ
لفحص الفرضية الاانية ،اس يدم اخ بار ( ) للعينا
 )Sample t-testإليجاد الفروق بين م وسطا

تقد ار

المس قلة (Independent-

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة

مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير المؤهل
العلمي.
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جدول ( )17نتائج اختبار (ت) ( )Independent- Sample t-testللتعرف إلى الفروق بين
سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانو ّية الحكوم ّية في محافظة الخليل
متو ّ
للقيادة البتكاريّة ت ُعزى إلى متغ ّير المؤهل العلم ّي (ن = .)274
اإلى متغيّر

المؤهل العلم ّي

العدد

تعامل المدير مع المعلمين
في المدرسة

بكالوريوس فما دون
دراسات عليا
بكالوريوس فما دون
دراسات عليا
بكالوريوس فما دون
دراسات عليا
بكالوريوس فما دون
دراسات عليا

195
79
195
79
195
79
195
79

بيئة العمل
السلوك االبتكاري
الدرجة الكلية للقيادة
االبتكارية

المتوسط
الحسابي
ّ
4.03
3.62
3.91
3.53
4.03
3.61
3.99
3.59

النحراف
المعياري
0.60
0.98
0.67
0.95
0.70
0.93
0.61
0.91

قيمة ت
المحسوبة

الدّللة
اإلحصائيّة

4.18

*0.00

3.70

*0.00

4.10

*0.00

4.26

*0.00

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /272قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

تشررير الن ررائج الرواردة فرري الجرردول ( )17إلررى وجررود فررروق ها
الدالة ( ) ≤ 0.05بين م وسرطا

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى

تقرد ار أفرراد عينرة الد ارسرة لدرجرة ممارسرة مرد ري المردارس

الاانويرة الحكوميرة فرري محافظررة اليليررل للقيررادة ااب كاريرة تُعررزى إلررى م غيرر المؤهررل العلمرري ،حيررث
بلغررت قيمررة ( ) المحسرروبة للدرجررة الكليررة للقيررادة ااب كاري رة ( )4.26وهرري أكبررر مررن قيمررة ( )
الجدوليررة ( )1.96عنررد مس ر وى دالررة ( .)0.05حيررث ظهررر الفررروق فرري الدرجررة الكليررة لمقيرراس
القي ررادة ااب كارير رة وجمير ررع مجااتر ر  ،وكانر ررت الف ررروق لصر ررالح المعلم ررين الر ررذ ن م ررؤهالتهم العلمير رة
ك ررالوريوس فم ررا دون م وسر ر حس ررابي بل ررد ( )3.99مقاب ررل ( )3.59للمعلم ررين ال ررذ ن م ررؤهالتهم
العلمية دراسا

عليا ،وبهذ الن يجة ترفا الفرضية الاانية.

الفرضا ّاية رقاام ( :)3ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكوميااة
الثانويااة
ممارسااة ماااديري الماادارس
ّ
ّ
ّ
متوسااطات تقااديرات أفااراد عيناااة الدراسااة لدرجااة ّ
متغير سنوات الخبرة.
االبتكارية تعزى إل
ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة
ّ
ّ
لفح ررص الفرض ررية الاالا ررة ،ت ررم حس رراب الم وسر رطا

الحس ررابية واانح ارف ررا

المعياري ررة لدرج ررة

ممارسة مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية تُعرزى إلرى م غيرر
سنوا

اليبرة ،وهل كما هو موضح في الجدول (:)18
69

سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس
جدول ( :)18يبين األعداد والمتو ّ
الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل للقيادة البتكاريّة ت ُعزى إلى متغيّر سنوات الخبرة
اإلى متغ ّير
تعامل المدير مع
المعلمين في المدرسة

بيئة العمل

السلوك االبتكاري

الدرجة الكلية للقيادة
االبتكارية

سنوات الخبرة

العدد

الحسابي
المتوسط
ّ

 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع

64
41
169
274
64
41
169
274
64
41
169
274
64
41
169
274

3.68
3.69
4.04
3.91
3.49
3.65
3.96
3.80
3.57
3.73
4.08
3.91
3.58
3.69
4.03
3.87

مررح مررن الجرردول ( )18وجررود فررروق ظاهري رة بررين الم وس رطا

النحراف
المعياري
0.92
0.93
0.59
0.75
1.00
0.91
0.60
0.78
1.03
0.92
0.59
0.80
0.93
0.89
0.54
0.73

الحسررابية لدرجررة ممارسررة

مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليرل للقيرادة ااب كاريرة تُعرزى إلرى م غيرر سرنوا
اليب ررة .ولل حق رق م ررن دال ررة الف ررروق اس ر يدم اخ ب ررار تحلي ررل ال ب ررا ن األح ررادي (

Way

One

 ،)Anovaكما هو موضح في الجدول (:)19
سطات
جدول ( )19نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي ( )One Way Anovaللتعرف إلى الفروق بين متو ّ
درجة ممارسة القيادة البتكاريّة لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر
سنوات الخبرة (ن= )274
اإلى متغيّر

مصدر التّباين

تعامل المدير مع
المعلّمين في
المدرسة

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

بيئة العمل
السلوك
البتكاري

درجات
الحرية
2
271
273
2
271
273
2
271

مجموع
المربعات
8.30
146.74
155.04
11.47
155.87
167.34
13.85
159.16
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متوسط
المربعات
4.15
0.54
----5.74
0.58
----6.93
0.59

قيمة ف
المحسوبة

الدّللة
اإلحصائيّة

7.66

**0.00

9.97

**0.00

11.79

**0.00

مصدر التّباين

اإلى متغيّر
الدرجة الك ّلية
للقيادة البتكاريّة

المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
273
2
271
273

مجموع
المربعات
173.02
10.98
134.73
145.71

متوسط
المربعات
----5.49
0.50
-----

قيمة ف
المحسوبة

11.04

الدّللة
اإلحصائيّة

**0.00

** دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.05

مررح مررن خررالل الن ررائج الرواردة فرري الجرردول ( )19وجررود فررروق ها
مس ر وى الدالررة ( )α≤0.05ب ررين م وس رطا

دالررة إحصررائية عنررد

تق ررد ار أف رراد عين ررة الد ارسررة لدرج ررة ممارسررة م ررد ري

المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية تُعرزى إلرى م غيرر سرنوا

اليبررة،

حيررث كانررت قيمررة الدالررة اإلحصررائية للدرجررة للقيررادة ااب كاريرة ( )0.00وهرري أصر غر مررن مسر وى
الدالررة ( )0.05ودالرة إحصررائياً .كررذل ظهررر فررروق دالررة إحصررائياً فرري مجرراا

مقيرراس القيررادة

ااب كارية (تعامل المد ر مع المعلمين في المدرسة ،بيئة العمل ،والسلوا ااب كاري).

وإليج رراد مص رردر الف ررروق ،اسرر يدم اخ ب ررار ش رري ي ( )Scheffeللمقارن ررا
للف ررروق ب ررين م وسر رطا

الانائي ررة البعدي ررة

تق ررد ار أفر رراد عين ررة الد ارس ررة لدرج ررة ممارس ررة م ررد ري الم رردارس الاانوير رة

الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كاريرة تُعر زى إلرى م غيرر سرنوا

اليبررة ،كمرا هرو موضرح

من خالل الجدول (.)20
سطات مستوى القيادة
جدول ( :)20نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متو ّ
البتكاريّة لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر سنوات الخبرة
المجال

المقارنات

تعامل المدير
مع المعلّمين
في المدرسة

 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
 5سنوات فأقل

بيئة العمل
السلوك
البتكاري
الدرجة الكلّية

المتوسط
الحسابي
ّ
3.68
3.69
4.04
3.49
3.65
3.96
3.57
3.73
4.08
3.58
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( )10-6سنوات

 11سنة فأكثر

------

*-0.36
*-0.35

-------------------------------

*

-0.47
*-0.31
*

-0.51
*-0.35
*

-0.45

المجال

المقارنات

للقيادة
البتكاريّة

)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر

تشير المقارنا

المتوسط
الحسابي
ّ
3.69
4.03

( )10-6سنوات

 11سنة فأكثر
*-0.34

------

الانائية البعدية وفق الجدول ( )20إلى أن الفروق في م وسطا

تقد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة
ااب كارية تُعزى إلى م غير سنوا

اليبرة ،ظهر في الدرجة الكلية لمقياس القيادة ااب كارية

وجميع مجاات  ،وقد كانت الفروق بين المعلمين والمعلما
و( )10-6سنوا

أصحاب اليبرة ( 5سنوا

فأقل)

من جهة وبين أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار) من جهة أخرى ،وكانت

الفروق لصالح أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار) الذ ن كان درجة ممارسة مد ري المدارس
الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية من وجهة نظرهم أعلى.
الفرضا ّاية رقاام ( :)4ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكوميااة
الثانويااة
ممارسااة ماااديري الماادارس
ّ
ّ
ّ
متوسااطات تقااديرات أفااراد عيناااة الدراسااة لدرجااة ّ
متغير المديرية.
االبتكارية ،تعزى إل
ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة
ّ
ّ
لفحرص الفرضررية ال ار عرة ،تررم حسرراب الم وسرطا

الحسررابية ،واانح ارفرا

المعياريررة ،لدرجررة

ممارسررة القيررادة ااب كاريرة لرردى مررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة اليليررل
تُعزى إلى م غير المد رية ،كما هو موضح في الجدول (:)21
سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة البتكاريّة لدى
جدول ( :)21يبين األعداد والمتو ّ
مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر المديرية
اإلى متغيّر
تعامل المدير مع
المعلمين في المدرسة
بيئة العمل

المديرية

العدد

الحسابي
المتوسط
ّ

شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع
شمال الخليل

37
98
95
44
274
37

3.77
3.84
3.89
4.20
3.91
3.71
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النحراف
المعياري
0.54
0.91
0.74
0.40
0.75
0.44

اإلى متغيّر

السلوك االبتكاري

الدرجة الكلية للقيادة
االبتكارية

المديرية

العدد

الحسابي
المتوسط
ّ

الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع

98
95
44
274
37
98
95
44
274
37
98
95
44
274

3.72
3.76
4.17
3.80
3.91
3.88
3.80
4.23
3.91
3.80
3.81
3.82
4.20
3.87

مررح م ررن الجرردول ( )21وجر ود فررروق ظاهري رة بررين الم وس رطا

النحراف
المعياري
0.95
0.77
0.47
0.78
0.42
0.94
0.82
0.51
0.80
0.42
0.89
0.73
0.40
0.73

الحسررابية ل ق ررد ار أف رراد

عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادة ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة
اليلي ررل تُع ررزى إل ررى م غير رر المد ري ررة .ولل حقر رق م ررن دال ررة الف ررروق اسر ر يدم اخ ب ررار تحلي ررل ال ب ررا ن
األحادي ( ،)One Way Anovaكما هو موضح في الجدول (:)22
سطات
جدول ( )22نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي ( )One Way Anovaللتعرف إلى الفروق بين متو ّ
درجة ممارسة القيادة البتكاريّة لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر
المديرية (ن= )274
اإلى متغيّر

مصدر التّباين

تعامل المدير مع
المعلّمين في
المدرسة

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

بيئة العمل
السلوك
البتكاري
الدرجة الكلّية
للقيادة البتكاريّة

درجات
الحرية
3
270
273
3
270
273
3
270
273
3
270
273

مجموع
المربعات
5.00
150.04
155.04
7.32
160.02
167.34
5.70
167.32
173.02
5.64
140.07
145.71

متوسط
المربعات
1.67
0.56
----2.44
0.59
----1.90
0.62
----1.88
0.52
-----

قيمة ف
المحسوبة

الدّللة
اإلحصائ ّية

3.00

*0.03

4.12

*0.01

3.07

*0.03

3.63

*0.01

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.05

مح من خالل الن ائج الواردة في الجدول ( )22وجود فروق ها
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دالة إحصائية عند

مس وى الدالة ( )α≤0.05بين م وسطا

تقد ار

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مد ري

المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير المد رية ،حيث
كانت قيمة الدالة اإلحصائية للدرجة للقيادة ااب كارية ( )0.01وهي أصغر من مس وى الدالة
( )0.05ودالة إحصائياً .كذل ظهر فروق دالة إحصائياً في مجاا

مقياس القيادة ااب كارية

(تعامل المد ر مع المعلمين في المدرسة ،بيئة العمل ،والسلوا ااب كاري) ،وبهذ الن يجة ترفا
الفرضية ال ار عة.

وإليجاد مصدر الفروق ،اس يدم اخ بار شي ي ( )Scheffeللمقارنا
للفروق بين م وسطا

تقد ار

الانائية البعدية

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مد ري المدارس الاانوية

الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية تُعزى إلى م غير المد رية ،كما هو موضح من
خالل الجدول (.)23
سطات درجة ممارسة
جدول ( :)23نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متو ّ
القيادة البتكاريّة لدى مديري المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر المديرية
المجال
تعامل المدير
مع المعلّمين
في المدرسة

بيئة العمل

السلوك
البتكاري
الدرجة الكلّية
للقيادة
البتكاريّة

المقارنات

المتوسط
الحسابي
ّ

شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا

3.77
3.84
3.89
4.20
3.71
3.72
3.76
4.17
3.91
3.88
3.80
4.23
3.80
3.81
3.82
4.20
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الخليل

جنوب الخليل

يطا

-------

-------------

*0.43
*0.36
*0.31

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

*0.46
*0.45
*0.41
*0.32
*0.35
*0.43
*0.40
*0.39
*0.38

تشير المقارنا

الانائية البعدية وفق الجدول ( )23إلى أن الفروق في م وسطا

مس وى

القيادة ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير
المد رية ،ظهر في الدرجة الكلية لمقياس القيادة ااب كارية وجميع مجاات  ،وقد كانت الفروق
بين مد ريا

تربية وتعليم شمال اليليل ،واليليل ،وجنوب اليليل من جهة وبين مد رية تربية

وتعليم يطا من جهة أخرى ،وكانت الفروق لصالح تربية وتعليم يطا الذ ن كان درجة ممارسة
مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية من وجهة نظرهم أعلى.
الحكومية ومعلماتها فاي محافظاة
الثانوية
السؤال الثالث :ما درجة جودة أداء معّلمي المدارس
ّ
ّ
ّ
الخليل من وجهة نظرهم؟
لإلجا ة عن السؤال الاالث ،تم حساب الم وسطا

الحسابية واانح ارفرا

المعياريرة واألوزان

النسبية لدرجة جودة أدا معلمري المردارس الاانويرة الحكوميرة ومعلماتهاا فري محافظرة اليليرل مرن
وجهة نظرهم ،كما يشير الجدول (.)24
سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لدرجة جودة أداء معلّمي المدارس
جدول ( :)24المتو ّ
الثانويّة الحكوميّة ومعلماتها في محافظة الخليل ،مرتبة تنازليا ً
رقم
الفقرة
13
14
12
24
1
15
2
23
21
6
9

مؤشرات جودة أداء المعلّم في المدارس الثانويّة الحكوميّة في
محافظة الخليل مرتبة حسب أهميتها
أمتلك القدرة على إدارة قيادة الغرفة الصفية
أعزز القيم واالتجاهات اإليجابية في التعليم والتعلم
أحترم آراء الطلبة وأفكارهم البناءة
أراعي الفروق الفردية بين الطلبة في التقويم
أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر
المعرفة.
أكشف عن مواطن التميز واإلبداع لدى المتعلمين
أوظف الخبرات التعليمية والتقنية التي يمتلكها الطلبة في المواقف
التعليمية التعلمية
أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مستوى تعلمهم في الوقت
المناسب
أستخدم التقويم الختامي في تقويم أداء الطلبة
أشارك الطلبة في إدارة الموقف التعليمي الصفي
أراعي قدرات الطلبة وأنماط تفكيرهم في التعامل مع النشاطات
التعليمية
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الوزن
النسبي
%
84.0
83.8
83.6
83.6

الرتبة

درجة
الموافقة

1
2
3
3م

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

4

كبيرة
كبيرة

المتوسط
الحسابي
ّ

النحراف
المعياري

4.20
4.19
4.18
4.18

0.98
0.99
0.95
0.98

4.14

0.81

82.8

4.13

0.87

82.6

5

4.12

0.87

82.4

6

كبيرة

4.12

0.92

82.4

6م

كبيرة

4.11
4.09

0.95
0.79

82.2
81.8

7
8

كبيرة
كبيرة

4.09

0.95

81.8

8م

كبيرة

الوزن
النسبي
%
81.8
81.8
81.6
81.4
80.8
80.4

الرتبة

درجة
الموافقة

8م
8م
9
10
11
12

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

12م

كبيرة
كبيرة
كبيرة

رقم
الفقرة

مؤشرات جودة أداء المعلّم في المدارس الثانويّة الحكوميّة في
محافظة الخليل مرتبة حسب أهميتها

المتوسط
الحسابي
ّ

النحراف
المعياري

5
25
8
18
22
7
3

أطرح قضايا تثير مهارة العصف الذهني لدى الطالب
أوثق تقويم الطلبة في سجالت ُمنظمة
أوجه أسئلة إلى الطلبة تثير تفكيرهم وإبداعاتهم
أسعى نحو النمو المهني ومتابعة كل جديد
أحلل نتائج تعلم الطلبة في ضوء معايير التقويم
أدرب الطلبة على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة
أدرب الطلبة على استخدام مهارات االستنتاج في المواقف التعليمية
التعلمية
أنمي مهارات التواصل واالتصال بين الطلبة
أستخدم التقويم البنائي في تقويم أداء الطلبة
أستخدم التقويم التشخيصي لتحديد التعلم القبلي عند الطلبة وحاجاتهم
التعليمية
أهتم بالبيئة الصفية المجهزة بأدوات تقنية المعلومات واالتصال
الالزمة للتدريس
ً
ً
أمارس دوري باعتباري مبتكرا ومطورا للمعرفة العلمية
أوظف استراتيجية التعلم التعاوني أثناء التدريس
أمارس دوري باعتباري ناقداً وباحثا ً وموجها ً
الدرجة الكلّية لجودة أداء المعلّم

4.09
4.09
4.08
4.07
4.04
4.02

1.02
1.04
0.95
0.84
0.99
0.85

4.02

0.85

80.4

4.02
4.01

0.95
0.91

80.4
80.2

12م
13

4.00

0.95

80.0

14

كبيرة

3.99

0.96

79.8

15

كبيرة

3.98
3.97
3.97
4.08

0.95
0.90
0.95
0.93

79.6
79.4
79.4
81.6

كبيرة
16
كبيرة
17
كبيرة
17م
كبيرة

10
20
19
11
16
4
17

مح من الجدول ( )24ومرن خرالل درجرا

الموافقرة للمبحرو ين علرى فقر ار مقيراس جرودة

أدا المعلم ،تبين أن درجرة جرودة أدا المعلرم فري المردارس الاانويرة الحكوميرة فري محافظرة اليليرل
كر رران كبير ر اًر ،إه بلر ررد الم وسر ر الحسر ررابي الكلر رري لجر ررودة أدا المعلر رم ( )4.08بنسر رربة مئوير ررة بلغر ررت
( ،)%81.6وقد تراوحت الم وسطا

الحسابية ما بين (.)4.20 – 3.97

وق ررد حص ررلت الفق ر ار ( )24 ،12 ،14 ،13عل ررى أعل ررى درج ررة موافق ررة النس رربة لج ررودة أدا
المعل رم ف رري الم رردارس الاانوي رة الحكومي رة فر ي محافظ ررة اليلي ررل ،وق ررد تمح ررور ه ررذ الفق ر ار ح ررول:
(أم ل ر القرردرة علررى إدارة قيررادة الغرفررة الص ر ية) ،و(أعررزز القرريم وااتجاهررا

اإليجابيررة فرري ال علرريم

وال علم) ،و(أح رم آ ار الطلبة وأفكارهم البنا ة) ،و(أراعي الفروق الفردية بين الطلبة في ال قويم).
في حين حصرلت الفقر ار ( )11 ،16 ،4 ،17علرى أقرل درجرة موافقرة النسربة لجرودة أدا المعلرم
فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل ،وقررد تمحررور هررذ الفق ر ار حررول( :أمررارس
دوري اع ب رراري ناق ررداً وباحار راً وموجهر راً) ،و(أوظ ررف اسر ر راتيجية الر ر علم ال عر ر اوني أ ن ررا ال ر ردريس)،
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و(أمارس دوري اع باري مب ك اًر ومطو اًر للمعرفة العلمية) ،و(أه م البيئرة الصر ية المجهرزة رأدوا
تقنية المعلوما

وااتصال الالزمة لل دريس).

الس اؤال الرابااع :هاال تختلااف تقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة لدرجااة جااودة أداء معّلمااي الماادارس
ّ
الحكومي اة فااي محافظااة الخلياال باااختالف (الجاانس ،والمؤهاال العلمااي ،وساانوات الخباارة،
ثانوي اة
ّ
ال ّ
ّ
والمديرية)؟
حيث انباق عن الفرضيا
ُ

من ( )8-5على النحو اآلتي:

الفرضا ّاية رقاام ( :)5ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومي اة
الثانوي اة
متوساطات تقااديرات أف اراد عينااة الدراسااة لدرجااة جااودة أداء معّلمااي الماادارس
ّ
ّ
ّ
متغير الجنس.
ومعلماتها في محافظة الخليل تعزى إل
ّ
لفحص الفرضية اليامسة ،اس يدم اخ بار ( ) للعينا
 )Sample t-testإليجاد الفروق بين م وسطا

تقد ار

المس قلة (Independent-

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا

معلمي المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير الجنس.
جدول ( )25نتائج اختبار (ت) ( )Independent- Sample t-testللتعرف إلى الفروق بين
سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أداء معلّمي المدارس الثانو ّية الحكوم ّية ومعلماتها في
متو ّ
محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر الجنس (ن = .)274
اإلى متغيّر

الجنس

العدد

الدرجة الكلّية لجودة أداء
المعلّم

ذكر
أنثى

126
148

المتوسط
الحسابي
ّ
4.11
4.05

النحراف
المعياري
0.58
0.86

قيمة ت
المحسوبة

الدّللة اإلحصائيّة

0.68

0.50

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /272قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

تش ررير الن ررائج ال رواردة ف رري الج رردول ( )25إل ررى ع رردم وج ررود ف ررروق ها
مس وى الدالة ( ) ≤ 0.05بين م وسطا

دال ررة إحص ررائية عن ررد

تقد ار أفراد عينة الدراسة لدرجرة جرودة أدا معلمري

المدارس الاانوية الحكومية في محافظرة اليلير ل تُعرزى إلرى م غيرر الجرنس ،حيرث بلغرت قيمرة ( )
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المحسوبة للدرجة الكلية لجودة أدا المعلم ( )0.68وهي اصغر من قيمة ( ) الجدولية ()1.96
عند مس وى دالة ( ،)0.05وغير دالة إحصائياً ،وبهذ الن يجة ترفا الفرضية اليامسة.
الفرضا ّاية رقاام ( :)6ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومي اة
الثانوي اة
متوساطات تقااديرات أف اراد عينااة الدراسااة لدرجااة جااودة أداء معّلمااي الماادارس
ّ
ّ
ّ
متغير المؤهل العلمي.
ومعلماتها في محافظة الخليل تعزى إل
ّ
ّ
لفحص الفرضية السادسة ،اس يدم اخ بار ( ) للعينا
 )Sample t-testإليجاد الفروق بين م وسطا

تقد ار

المس قلة (Independent-

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا

معلمي المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المؤهل العلمي.
جدول ( )26نتائج اختبار (ت) ( )Independent- Sample t-testللتعرف إلى الفروق بين
سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أداء معلّمي المدارس الثانويّة الحكوميّة ومعلماتها في
متو ّ
محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغ ّير المؤهل العلم ّي (ن = .)274
اإلى متغيّر

المؤهل العلم ّي

العدد

الدرجة الكلية للقيادة
االبتكارية

بكالوريوس فما دون
دراسات عليا

195
79

المتوسط
الحسابي
ّ
4.22
3.73

النحراف
المعياري
0.59
0.95

قيمة ت
المحسوبة

الدّللة
اإلحصائيّة

5.07

*0.00

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =  /272قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (1.96 = )0.05

تشررير الن ررائج الرواردة فرري الجرردول ( )26إلررى وجر ود فررروق ها
الدالررة ( ) ≤ 0.05بررين م وس رطا

دالررة إحصررائية عنررد مسر وى

تقررد ار أف رراد عينررة الد ارسررة لدرجررة جررودة أدا معلمرري

المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المؤهل العلمي ،حيث بلغت قيمة
( ) المحسر رروبة للدرجر ررة الكلير ررة لجر ررودة المعلمر ررين ( )5.07وهر رري أكبر ررر مر ررن قيمر ررة ( ) الجدولير ررة
( )1.96عنررد مس ر وى دالررة ( .)0.05وكانررت الفررروق لصررالح المعلمررين الررذ ن مررؤهالتهم العلمي رة
ك ررالوريوس فم ررا دون م وسر ر حس ررابي بل ررد ( )4.22مقاب ررل ( )3.73للمعلم ررين ال ررذ ن م ررؤهالتهم
العلمية دراسا

عليا ،وبهذ الن يجة ترفا الفرضية الصفرية السادسة.
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الفرضا ّاية رقاام ( :)7ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومياة فاي
الثانوياة
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أداء معّلمي المدارس
ّ
ّ
ّ
متغير سنوات الخبرة.
محافظة الخليل تعزى إل
ّ
لفحص الفرضرية السرا عة ،ترم حسراب الم وسرطا

المعياريرة ل قرد ار

الحسرابية واانح ارفرا

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكوميرة فري محافظرة اليليرل تُعرزى
إلى م غير سنوا

اليبرة ،كما هو موضح في الجدول (:)27

سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية لدرجة جودة أداء معلّمي المدارس
جدول ( :)27يبين األعداد والمتو ّ
الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر سنوات الخبرة
اإلى متغيّر

سنوات الخبرة

العدد

الحسابي
المتوسط
ّ

الدرجة الكلية لجودة
أداء المعلم

 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر
المجموع

64
41
169
274

3.83
3.83
4.23
4.08

مح من الجدول ( )27وجرود فرروق ظاهريرة برين الم وسرطا

النحراف
المعياري
0.94
0.96
0.53
0.74

الحسرابية لدرجرة جر ودة أدا

معلمي المدارس الاانوية الحكومية فري محافظرة اليليرل تُعرزى إلرى م غيرر سرنوا

اليبررة .ولل حقرق

مررن دالررة الفررروق اس ر يدم اخ بررار تحليررل ال بررا ن األحررادي ( ،)One Way Anovaكمررا هررو
موضح في الجدول (:)28
سطات
جدول ( )28نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي ( )One Way Anovaللتعرف إلى الفروق بين متو ّ
درجة جودة أداء معلّمي المدارس الثانويّة الحكوميّة ومعلماتها في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر سنوات
الخبرة (ن= )274
اإلى متغيّر

مصدر التّباين

الدرجة الك ّلية
لجودة أداء
المعلّم

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
2
271
273

مجموع
المربعات
10.56
139.86
150.42

متوسط
المربعات
5.28
0.52
-----

قيمة ف
المحسوبة
10.23

الدّللة
اإلحصائيّة
**0.00

** دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.05

مح من خالل الن ائج الواردة في الجدول ( )28وجود فروق ها
مس وى الدالة ( )α≤0.05بين م وسطا

تقد ار
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دالة إحصائية عند

أفراد عينة الدراسة لدرجة جودة أدا معلمي

المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير سنوا

اليبرة ،حيث كانت قيمة

الدالة اإلحصائية للدرجة لجودة أدا المعلمين ( )0.00وهي أصغر من مس وى الدالة ()0.05
ودالة إحصائياً .وبهذ الن يجة ترفا الفرضية الصفرية السا عة.

وإليجاد مصدر الفروق ،اس يدم اخ بار شي ي ( )Scheffeللمقارنا

الانائية البعدية

للفروق بين م وسطا

درجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل

تُعزى إلى م غير سنوا

اليبرة ،كما هو موضح من خالل الجدول (.)29

سطات درجة جودة
جدول ( :)29نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متو ّ
أداء معلّمي المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر سنوات الخبرة
المجال

المقارنات

الدرجة الكلّية
لجودة أداء
المعلّم

 5سنوات فأقل
)(10-6سنوات
 11سنة فأكثر

تشير المقارنا

المتوسط
الحسابي
ّ
3.83
3.83
4.23

( )10-6سنوات

 11سنة فأكثر

------

*-0.40
*-0.40

------

الانائية البعدية وفق الجدول ( )29إلى أن الفروق في م وسطا

جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير سنوا
ظهر بين المعلمين والمعلما

أصحاب اليبرة ( 5سنوا

فأقل) و( )10-6سنوا

درجة
اليبرة،
من جهة

وبين أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار) من جهة أخرى ،وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة
( 11سنة فأكار) الذ ن كان درجة جودة أدا المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة
اليليل من وجهة نظرهم أعلى.
الفرضا ّاية رقاام ( :)8ال توجااد فااروق تات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )α≤0.05بااين
الحكومي اة
نوي اة
ّ
متوساطات تقااديرات أف اراد عينااة الدراسااة لدرجااة جااودة أداء معّلمااي الماادارس الثا ّ
ّ
متغير المديرية.
ومعلماتها في محافظة الخليل تعزى إل
ّ
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لفحررص الفرضررية الاامنررة ،تررم حسرراب الم وسرطا

المعياريررة ل قررد ار

الحسر ابية واانح ارفررا

أفرراد عينررة الد ارسررة لدرجررة جررودة أدا معلمرري المرردارس الاانويرة الحكوميرة ومعلماتهااا فرري محافظررة
اليليل تُعزى إلى م غير المد رية ،كما هو موضح في الجدول (:)30
سطات الحسابيّة والنحرافات المعيارية لدرجة جودة أداء معلّمي المدارس
جدول ( :)30يبين األعداد والمتو ّ
الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر المديرية
اإلى متغيّر

المديرية

العدد

الحسابي
المتوسط
ّ

الدرجة الكلية لجودة
أداء المعلم

شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا
المجموع

37
98
95
44
274

4.24
3.91
4.09
4.28
4.08

مح من الجدول ( )30وجرود فرروق ظاهريرة برين الم وسرطا

النحراف
المعياري
0.55
0.93
0.68
0.42
0.74

الحسرابية لدرجرة جرودة أدا

معلمرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة ومعلماتهااا فرري محافظررة اليليررل تُعررزى إلررى م غي رر المد ري ررة.
ولل حقق مرن دالرة الفرروق اسر يدم اخ برار تحليرل ال برا ن األحرادي ( ،)One Way Anovaكمرا
هو موضح في الجدول (:)31
سطات
جدول ( )31نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي ( )One Way Anovaللتعرف إلى الفروق بين متو ّ
درجة جودة أداء معلّمي المدارس الثانويّة الحكوميّة ومعلماتها في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر المديرية
(ن= )274
اإلى متغيّر

مصدر التّباين

الدرجة الك ّلية
لجودة أداء
المعلّم

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
3
270
273

مجموع
المربعات
5.74
144.68
150.42

متوسط
المربعات
1.91
0.54

قيمة ف
المحسوبة

الدّللة
اإلحصائيّة

3.57

**0.01

* دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.05

مح من خالل الن ائج الواردة في الجدول ( )31وجود فروق ها
مس وى الدالة ( )α≤0.05بين م وسطا

دالة إحصائية عند

درجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية

في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المد رية ،حيث كانت قيمة الدالة اإلحصائية للدرجة لجودة
أدا المعلم ( )0.01وهي أصغر من مس وى الدالة ( )0.05ودالة إحصائياً ،وبهذ الن يجة
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ترفا الفرضية الصفرية الاامنة.

وإليجاد مصدر الفروق ،اس يدم اخ بار شي ي ( )Scheffeللمقارنا
للفروق بين م وسطا

الانائية البعدية

درجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية ومعلماتها في محافظة

اليليل تُعزى إلى م غير المد رية ،كما هو موضح من خالل الجدول (.)32
سطات درجة جودة
جدول ( :)32نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متو ّ
أداء المعلّم في المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل ت ُعزى إلى متغيّر المديرية
المجال

المقارنات

الدرجة الك ّلية
لجودة أداء
المعلّم

شمال الخليل
الخليل
جنوب الخليل
يطا

تشير المقارنا

المتوسط
الحسابي
ّ
4.24
3.91
4.09
4.28

الخليل

جنوب الخليل

يطا

-------

-------------

*0.33
*0.37
------

-------------

-------

الانائية البعدية وفق الجدول ( )32إلى أن الفروق في م وسطا

درجة

جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المد رية،
ظهر بين مد ريا

تربية وتعليم شمال اليليل ويطا من جهة وبين مد رية تربية وتعليم اليليل

من جهة أخرى ،وكانت الفروق لصالح مد ريا

تربية وتعليم شمال اليليل ويطا الذ ن كان درجة

جودة أدا المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل من وجهة نظرهم أعلى.
الثانوية
ممارسة مديري المدارس
ّ
ّ
السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ّ
االبتكارية وجودة أداء المعّلمين من وجهة
الحكومية ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة
ّ
ّ
نظرهم؟
انباق عن السؤال اليامس ،الفرضية اآلتية:

82

الفرضية رقم ( :)9ال توجد عالقة ارتباطية تات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
ّ
الحكومياة وماديراتها فاي محافظاة الخليال للقياادة
الثانوياة
ممارسة مديري المادارس
ّ
ّ
بين درجتي ّ
االبتكارية وجودة أداء المعّلمين من وجهة نظرهم.
ّ
لفح ررص الفرض ررية ال اس ررعة ،اس ر يدمت الباحار ة معامر ل ارتب رراو بيرس ررون إليج رراد العالق ررة ب ررين
درجة ممارسة القيادة ااب كارية من جهة وبين درجة جودة أدا معلمي المدارس الاانوية الحكومية
في محافظة اليليل من جهة أخرى ،والجدول ( )33بين قيم معامال

اارتباو.

جدول ( :)33نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة ممارسة القيادة البتكاريّة من جهة وبين درجة
جودة أداء معلّمي المدارس الثانويّة الحكوميّة في محافظة الخليل من جهة أخرى
اإلى متغ ّيرات

قيمة (ر)

الدّللة اإلحصائ ّية

تعامل المدير مع المعلّمين في المدرسة* الدرجة الكلّية لجودة أداء المعلّم
بيئة العمل* الدرجة الكلّية لجودة أداء المعلّم

**0.59

0.00

**0.65

0.00

السلوك البتكاري* الدرجة الكلّية لجودة أداء المعلّم

**0.71

0.00

الدرجة الكلّية للقيادة البتكاريّة * الدرجة الكلّية لجودة أداء المعلّم

**0.70

0.00

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

أشار

الن ائج ال ُموضحة في الجدول ( )33إلى أن قيمة معامل اارتباو للعالقة بين

مس وى تعامل المدير مع المعّلمين في المدرسة وبين جودة أداء المعّلمين قد بلغت ()0.59
وهي قيمة ها

دالة إحصائية عند مس وى أقل من ( ،)0.01وهذا دل على وجود عالقة طردية

موجبة بين مس وى تعامل المد ر مع المعلمين في المدرسة وبين درجة جودة أدا المعلمين ،أي
أن كلما زاد مس وى تعامل المد ر مع المعلمين في المدرسة شكل إيجابي تحسن درجة جودة
أدا معلمي المدارس ،والعكس صحيح.
كما بلغت قيمة معامل اارتباو للعالقة بين بيئة العمل وبين جودة أداء المعّلم ( )0.65بدالة
إحصائية ( ،)0.00وهذا دل على وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائياً بين بيئة العمل
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وجودة أدا المعلم ،أي أن كلما كانت بيئة العمل أفمل زاد

جودة أدا المعلم في المدرسة،

والعكس صحيح.
وبلد معامل اارتباو للعالقة بين السلوك االبتكاري وبين جودة أداء المعّلم ( )0.71بدالة
إحصائية ( ،)0.00وهذا دل على وجود عالقة طردية موجبة ودالة إحصائياً بين السلوا
ااب كاري وبين جودة أدا المعلم ،إه مح أن كلما زاد السلوا ااب كاري زاد

جودة أدا

المعلم في المدرسة ،والعكس صحيح.
المعلام فري المردارس
االبتكارياة وجاودة أداء
وبشكل عام بلد معامل اارتبراو للعالقرة بر ين القياادة
ّ
ّ
الاانوي ر رة الحكومي ر رة فر رري محافظر ررة اليلير ررل مر ررن وجهر ررة نظر ررر المعلمر ررين ( )0.70بدالر ررة إحصر ررائية
( ،)0.00وهذا دل علرى وجرود عالقرة طرديرة موجبرة دالرة إحصرائياً برين القيرادة ااب كاريرة وجرودة
أدا المعل رم فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل ،إه مررح أن ر كلمررا زاد مس ر وى
ممارسرة مرد ري المردارس الاانويرة للقيرادة ااب كاريرة ،زاد
الحكومية في محافظة اليليل ،والعكس صحيح.
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جرودة أدا المعلرم فر ي المردارس الاانويرة

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
ممن هذا الفصل مناقشة للن ائج ال ي تَوصلت إليها الدراسة الحالية ،ومن م اليروج مجموعة
من ال وصيا

وااق راحا .

أولً :مناقشة نتائج الدراسة
الحكومياة
الثانوياة
ممارساة ماديري المادارس
ّ
ّ
مناقشة النتائج المتعلقة ب ّ
السؤال األول :ما درجة ّ
االبتكارية من وجهة نظرهم؟
ومديراتها في محافظة الخليل للقيادة
ّ
تبررين أن درجررة ممارس ررة مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة ومررد راتها ف رري محافظررة اليلي ررل
للقيررادة ااب كاريرة جررا

بدرجررة كبيررة ،إه بلررد الم وسر الحسررابي للدرجررة الكليررة للقيررادة ااب كاريرة

( )3.87بنس رربة مئوي ررة بلغ ررت ( ،)%77.4وق ررد ج ررا ك ررل م ررن (تعام ررل الم ررد ر م ررع المعلم ررين ف رري
المدرس ررة) و(الس ررلوا ااب ك رراري) ف رري المرك ررز األول م وس ر حس ررابي بل ررد ( )3.91ونس رربة مئوي ررة
بلغت ( )%78.2لكل منهما ،تال في المركز الااني (بيئة العمل).
االبتكارية ،عل النحو اآلتي:
تمت مناقشة مجاالت القيادة
ّ
وّ
أ -مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى تعامل المدير مع المعّلمين في المدرسة:
تب ررين أن درج ررة الموافق ررة عل ررى مسر ر وى تعام ررل الم ررد ر م ررع المعلم ررين ف رري الم رردارس الاانوير رة
الحكومية في محافظة اليليرل كانر ت كبيررة ،إه بلرد الم وسر الحسرابي للدرجرة الكليرة لدرجرة تعامرل
المد ر مع المعلمين في المدرسة ( )3.91وبنسبة مئوية بلغت (.)%78.2
ب -مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى بيئة العمل:
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تبين أن درجة الموافقة على مس وى بيئة العمل في المدارس الاانويرة الحكوميرة فري محافظرة
اليليررل كانر ت كبيررة ،إه بلررد الم وسر الحسررابي للدرجررة الكليررة لدرجررة بيئررة العمررل ( )3.80وبنسرربة
مئوية بلغت (.)%76.0
ج -مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى السلوك االبتكاري:
تبررين أن درجررة الموافقررة علررى مسر وى السررلوا ااب كرراري لمررد ري المرردارس الاانويرة الحكوميرة
في محافظة اليليل كانت كبيرة ،إه بلد الم وس الحسابي للدرجة الكليرة لدرجرة السرلوا ااب كراري
( )3.91وبنسبة مئوية بلغت (.)%78.2
وتعررزو الباحاررة هررذ الن يجررة إلررى وعرري مررد ري المرردارس ومررد راتها مرررورة ممارسررة القيررادة
ااب كاري رة مررن أجررل تطرروير أدا المعلمررين مررن منطلررق أنهررم قرردوة للمعلمررين ،وكررذل إلررى حرصررهم
علر ررى الظهر ررور مظهر ررر القائر ررد المب كر ررر مر ررن خر ررالل ممارسر ررة القير ررادة ااب كارير رة القر ررادر علر ررى حر ررل
المش رركال

واس ر يدام أس رراليب جد رردة ف رري العم ررل .واخ لف ررت م ررع ن يج ررة د ارس ررة ك ررل م ررن الش ررهراني

( ،)2019ودراسة محمد (  ،)2018ودراسة خليفة (  ،)2012ودراسة حرز هللا ( .)2015
متوساطات
السؤال الثاني :هل تختلف تقديرات أفراد عيناة الدراساة فاي
ّ
مناقشة النتائج المتعلقة ب ّ
الحكومياة وماديراتها فاي محافظاة الخليال
الثانوياة
االبتكارية لادى ماديري المادارس
درجة القيادة
ّ
ّ
ّ
باختالف (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمديرية)؟
ّ
لمناقشة ن ائج السؤال الااني ،تمت مناقشة ن ائج الفرضيا

لفرضية رقم (:)1
مناقشة نتائج ا
ّ

87

المنباقة عن :

تَوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

تقد ار

أفراد

عينة الدراسة لدرجة القيادة ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها في
محافظة اليليل تُعزى إلى م غير الجنس.
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلرى تشر ا ممارسرا

مرد ري المردارس ااب كاريرة اتجرا المعلمرين

هك ررو اًر وإنا راً دون تميي ررز بي ررنهم ،وك ررذل إل ررى أن اخ ر الف الج ررنس ل ررم ررؤ ر ك ررون معلم رري الم رردارس
الاانويرة م عررون قرردر كبيررر مررن الاقافررة ،ويعيشررون الظررروف العمليررة نفسررها فرري المدرسررة .واتفقررت
هررذ الن يجررة مررع د ارسررة محمررد (  )2018ال رري أشررار إلررى عرردم وجررود فررروق تُعررزى إلررى م غي رر
الجنس في ممارسة المد رين للقيادة ااب كارية .واخ لفت هذ الن يجة مع ن يجة دراسة حرز هللا (
 )2015ال رري أشررار إلررى وجررود فررروق فرري ممارسررة القيررادة ااب كاري رة تبع راً إلررى م غي رر الجررنس،
ود ارسررة القسرروس (  )2004ال رري أشررار إلررى وجررود فررروق تبع راً إلررى م غي رر الجررنس فرري ممارسررة
القيررادة ااب كاريرة ،ود ارسررة الشررمري (  )2006ال رري أشررار إلررى وجررود فررروق فرري ممارسررة القيررادة
ااب كارية تبعاً إلى م غير الجنس.
الفرضية رقم (:)2
مناقشة نتائج
ّ
أظهررر الن ررائج وجررود فررروق ها

دالررة إحصررائية بررين م وسرطا

مسر وى القيررادة ااب كاريرة

لرردى مررد ري المرردارس الاانوي رة الحكوميرة ومررد راتها فرري محافظررة اليليررل تُعررزى إلررى م غيرر المؤهررل
العلمي ،وكانت الفروق لصالح المعلمين الذ ن مؤهالتهم العلمية ( كالوريوس فما دون).
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى البرامج والدو ار ال دريبية ال ري تنظمهرا و ازرة ال ربيرة وال علريم
لمرد ري المرردارس والياصررة القيررادة ال عليميررة ،والمفرا يم وااسر راتيجيا

المعاصررة ال رري ت مررمنها

هذ البرامج ..وال ي تسر هدف مرد ري المردارس وخاصرة ممرن تنقصرهم عرا المرؤهال

والكفايرا

ال ربوية .واتفقت هذ الن يجة مع دراسة القسوس(  )2004ال ي أشار إلى وجود فروق تبعاً إلى
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م غير المؤهل العلمي ،ودراسة الشمري (  )2006ال ي أشار إلى وجر ود فرروق تبعراً إلرى م غيرر
المؤهل العلمي.
الفرضية رقم (:)3
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلى وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

درجة القيادة

ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية ومد راتها في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير
سنوا

اليبرة ،وكانت الفروق لصالح أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار) الذ ن كان درجة ممارسة

مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية من وجهة نظرهم أعلى.
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى أن المعلمين أصحاب اليبرة العالية لد هم نظرة أدق وأشمل أل عراد
القيررادة ااب كاريرة حكررم اليبر ار الطويلررة فرري مجررال عملهررم ،وأيمررا حكررم الرردو ار ال دريبيررة ال رري
اس هدف هم منذ عملهم في مجال ادارة المدرسة وقيادتها .واتفقرت هرذ الن يجرة مرع د ارسرة حررز هللا
( ،)2015ودراسة القسوس ( .)2004
الفرضية رقم (:)4
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلى وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

مس وى القيادة

ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المد رية،
وكانت الفروق لصالح تربية وتعليم يطا ال ي كان درجة ممارسة مد ري المدارس الاانوية
الحكومية في محافظة اليليل للقيادة ااب كارية من وجهة نظرهم أعلى.
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى أن مد رية تربية وتعليم يطا وليدة العهد وتم إنشا ها حد ااً
وعدد مدارسها وطلب ها أقل مقارنة مع مد ريا

محافظة اليليل ،لذا فإن مشاكلها أقل مما يعطي

المد رين فرصة لممارسة القيادة ااب كارية ،واخ لفت هذ الن يجة مع دراسة سلمان ( .)2016
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نويااة
لسااؤال الثالاااث :ماااا درجاااة جاااودة أداء معّلماااي المااادارس الثا ّ
مناقشاااة النتاااائج المتعلقاااة با ّ
الحكومية ومعلماتها في محافظة الخليل من وجهة نظرهم؟
ّ
تبررين أن درجررة جررودة أدا المعل رم فرري المرردارس الاانوي رة الحكومي رة فرري محافظررة اليليررل كرران
كبي اًر ،إه بلد الم وس الحسابي الكلي لجودة أدا المعلم ( )4.08بنسبة مئوية بلغت (.)%81.6
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى ارتفاع مس وى ال دريب وال أهيل ال ربوي لدى المعلمين ن يجة
اه مام و ازرة ال ربية وال عليم بذل  ،وخاصرة معلمري المرحلرة الاانويرة ممرا انعكرس علرى جرودة أدا
المعلمين ،إضافة الى اه مام معلم الاانويرة العامرة ب طروير نفسر  ،مرن خرالل البررامج الم احرة عبرر
اان رنررت .واتفقررت هررذ الن يجررة مررع د ارسررة الررزعيم ( ،)2014ود ارسررة مرتجررى ( ،)2013ود ارسررة
السهلي (.)2012
متوساطات
السؤال الرابع :هل تختلف تقاديرات أفاراد عيناة الدراساة فاي
ّ
مناقشة النتائج المتعلقة ب ّ
الحكومياة ومعلماتهااا فااي محافظااة الخلياال با اختالف
الثانوياة
درجااة جااودة أداء معّلمااي الماادارس
ّ
ّ
(الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمديرية)؟
ّ
لمناقشة الن ائج الم علقة السؤال ال ار ع ،تمت مناقشة ن ائج الفرضيا

اآلتية المنباقة عن :

الفرضية رقم (:)5
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

درجة جودة أدا

المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير الجنس.
رور وإنا ر راً ،فه ررم يعيش ررون ف رري بيئ ررة
وتع ررزو الباحا ررة ه ررذ الن يج ررة إل ررى تش ررا ظ ررروف المعلم ررين هك ر اً
م شابهة ،ويمارسون مهامهم بدرجة عالية من الجودة غا النظر عن جرنس المعلرم ،إضرافة الرى
ان البرامج ال ي تنظمها و ازرة ال ربية وال عليم تس هدف مرد ري المردارس مرن كرال الجنسرين ،واتفقرت
هذ الن يجة مع دراسة مرتجى (  ،)2013ودراسة السهلي ( .)2012
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الفرضية رقم (:)6
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلى وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

درجة جودة أدا

المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المؤهل العلمي،
وكانت الفروق لصالح المعلمين الذ ن مؤهالتهم العلمية ( كالوريوس فما دون).
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى أن إحساس المعلمين أصحاب المؤهل العلمي كالوريوس
فما دون لمرورة بذل جهد في ال دريس ،وضرورة إتقان المهام إليهم نظ اًر لوجود أصحاب المؤهل
العلمي األعلى في المدرسة ،فهم في تحد مع من يفوقهم في المؤهل العلمي لبذل مزيد من الجهد
إل با

الذا  ،أيماً من خالل البرامج ال دريبية ال ي لقونها لسد الفجوة تبعا للمؤهل العلمي،

إضافة الى حرص هذ الفئة على تطبيق اس راتيجيا

وأساليب فاعلة.

لفرضية رقم (:)7
مناقشة نتائج ا
ّ
تَوصلت الدراسة إلى وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير سنوا

درجة جودة أدا
اليبرة ،وكانت

الفروق لصالح أصحاب اليبرة ( 11سنة فأكار) الذ ن كان درجة جودة أدا المعلم في المدارس
الاانوية الحكومية في محافظة اليليل من وجهة نظرهم أعلى.
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى أن المعلمين أصحاب اليبرة الطويلة أكار جودة في أدائهم
ال دريسي نظ اًر ل جاربهم وخبراتهم الطويلة المس مدة من الواقع الفعلي ،إضافة إلى أنهم خمعوا
لل دريب أكار سبب مس ويا

خبرتهم الطويلة .واخ لفت مع دراسة مرتجى (.)2013
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الفرضية رقم (:)8
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلى وجود فروق ها

دالة إحصائية بين م وسطا

درجة جودة أدا

المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل تُعزى إلى م غير المد رية ،وكانت
الفروق لصالح مد ريا

تربية وتعليم شمال اليليل ويطا ال ي كان درجة جودة أدا المعلم في

المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليل من وجهة نظرهم أعلى.
وتعزو الباحاة هذ الن يجة إلى اه مام مد ري ي شمال اليليل ويطا المعلمين وتدريبهم
وتحفيزهم مرورة القيام أدا تدريسي أفمل ،وكذل

إلى م ا عة المشرفين ألدا المعلمين

وتزويدهم ب غذية راجعة حول أدائهم كون هاتين المد ري ين حد ا ي اإلنشا .
ممارسة
مناقشة النتائج المتعلقة ب ّ
السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين درجتي ّ
االبتكارية وجودة أداء المعّلمين من وجهة
الحكومية ومديراتها للقيادة
الثانوية
مديري المدارس
ّ
ّ
ّ
نظرهم؟
الفرضية رقم ( )9المنبثقة عنه:
مناقشة نتائج
ّ
تَوصلت الدراسة إلرى وجرود عالقرة طرديرة موجبرة برين القيرادة ااب كاريرة مجااتهرا مرن جهرة
وبين جودة أدا المعلم في المدارس الاانوية الحكومية في محافظة اليليرل مرن جهرة أخررى ،حيرث
بلر ررد معامر ررل اارتبر رراو للعالقر ررة بر ررين القير ررادة ااب كارير رة وجر ررودة أدا المعلر رم فر رري المر رردارس الاانوير رة
الحكومية في محافظة اليليل من وجهة نظر المعلمين ( )0.70بدالة إحصائية (.)0.00
وتعررزو الباحاررة هررذ الن يجررة إلررى أن ممارسررة المررد رين للقيررادة ااب كاريرة وااب كررار فرري أ نررا
قيادتهم لمدارسهم وإيمانهم أهمية القيادة ااب كارية في حل المشكال
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ومواجهة ال حديا

والبحث

فري أسرراليب جيرردة مب كررة فرري العمررل ،كرل هررذا يحفررز ويروفر للمعلمررين بيئررة مناسر بة للقيررام أعمررالهم
مناخا اب كارًيا ومعلمين مب كرين أيماً.
بدرجة عالية من الجودة واإلتقان ،فالمد ر المب كر ييلق ً

ثانياً :التوصيات
من خالل الن ائج ال ي تَوصلت إليها الدراسة الحالية ،فإن الباحاة توصي اآلتي:
 .1تقديم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين هوي القد ار ااب كارية.
 .2تشجيع مد ري المدارس الاانوية فري محافظرة اليليرل للعمرل علرى تحسرين بيئرة العمرل وزيرادة
ااه مام الميرجا

ال عليمية.

 .3تشجيع ال نافس بين المعلمين ل طوير أدائهم نحو الجودة واإلتقان.
 .4تعزي ررز ال فاع ررل اإليج ررابي لم ررد ري الم رردارس الاانوير رة م ررع المعلم ررين وإشر ر اركهم ف رري ااب ك ررار
وال عرف إلى ما في جعب هم من أفكار اب كارية.
 .5تشجيع ال واصل بين مد ري المدارس الاانوية ل بادل اليب ار مرن أجرل تعزيرز مفهروم القيرادة
ااب كارية وإيجابياتها على جودة أدا المعلمين.
 .6إعررداد دو ار تدريبيررة للقررادة ااب كرراريين مر ن أجررل تطرروير مهرراراتهم فرري القيررادة ااب كاريرة فرري
جميع المجاا .
 .7زيادة تفويا الصالحيا
 .8عق ررد لق ررا ا

ون رردوا

وزيادة مشاركة المعلمين في اتياه الق ار ار .

ب ررين م ررد ري الم رردارس والمعلم ررين ب نس رريق م ررن مد ري ررة ال ربي ررة وال عل رريم

والحد ث عن األساليب اإلدارية الحد اة ما فيها القيادة ااب كارية.

القتراحات:
تق رح الباحاة في ضو ن ائج الدراسة الحالية وتوصياتها ،القيام الدراسا
• القيادة ااب كارية وعالق ها جودة األدا الوظيفي في مؤسسا

اآلتية:

ال عليم العالي.

• دور القيادة ااب كارية في الحد من مقاومة ال غيير لدى المعلمين في المدارس الحكومية.
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• د ارسة دور ال كنولوجيا الحد اة في تعزيز دور القيادة ااب كارية في المدارس.
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المصادر والمراجع
أول :المراجع العربية
اآلغ ررا ،إحس رران؛ وال ررد ب ،ماج ررد .)2002( .دور المش رررف ف رري فلس ررطين ف رري تط رروير أدا المعلر رم،
تمر الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق ال ّتدريس ( منااهج فاي ضاوء
المؤ ّ
مفهوم األداء) 25-24 ،وليو ،2002 ،المجلد األول.
األلوسي ،صائب .)2002( .تنمية التفكير االبتكاري ،و ( ،)1عمان :دار المنهل
برردرخان ،سوسررن سررعد الررد ن .)2018( .مس ر وى جررودة األدا ال دريسر ي ألعمررا هيئررة ال ردريس
جامعررة عم ران األهليررة وفقر اً لم طلبررا

الجررودة الشرراملة ،البلقاااء للبحااول والدراسااات،

.193-169 :)2(21
البنا ،هالة .)2013( .اإلدارة المدرسية المعاصرة ،و ،1عمان :دار صفا للنشر
تمكين
البيطار ،شيرين .)2014( .دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى ال ّ
ميااة فاااي قطاااا غااازة( ،رس ررالة ماجس ر ير غي ررر
الاااوييفي فاااي
المؤسسا ا ات غيااار الحكو ّ
ّ
ّ
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
البر يالوي ،حس ررن ؛ وطعيم ررة ،رش رردي؛ وس ررليمان ،س ررعيد؛ والنقي ررب ،عب ررد ال رررحمن؛ وس ررعيد ،محس ررن؛
والبندري ،محمد؛ وعبد الباقي ،مصطفى .)2008( .الجاودة الشااملة فاي التعلايم باين
تمااد  -األساس والتطبيقاات  ،و ،1عمران :دار المررسيرة
تميز ومعايير االع ّ
مؤشرات ال ّ
للنرشر وال وزيرع والطباعة.
ال ميمي ،فواز .)2010(.إدارة الجودة الشااملة ومتطلباات التيهيال لأّيازو  ،9001،عمران :دار
عالم الك ب الحد ث.
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االبتكارياة لاادى القااادة ال ّتربااويين
ممارسااة القيااادة
ّ
جبرينري ،سررماح حسررن علري .)2016( .درجااة ّ
القرر من وجهة نظر عماداء الكّلياات وراسااء األقساام األكااد ميين
وعالقتها باتخات ا
فااي الجامعااات الفلسااطيّنية( ،رسررالة ماجسر ير غيررر منشررورة) ،جامعررة النجرراح الوطنيرة،
نابلس ،فلسطين.
الجبوري ،قحطان محمرود .)2013( .تقويم أداء مدرسي مادة األحياء في ضا وء معاايير الجاودة
الشااااملة وعالقتاااه بتحصااايل طلباااتهم وفقاااافتهم البيولوجياااة( ،رس ررالة ماجسر ر ير غي ررر
منشورة) ،كلية ال ربية األساسية ،الجامعة المس نصرية ،غداد ،العراق.
التادريس
جرادا  ،عز ؛ وعبيدا  ،هوقان؛ وأبو غزالة ،يفا ؛ وعبرد الطير  ،خيرريّ .)2008( .
الفعال ،عمان :دار صفا للنشر وال وزيع .
جم ررال ،محم ررد جه رراد؛ والرامين رري ،ف رواز فر ر ح َّللا .)2016( .المااادير اإللكتروناااي ،مجموعاااة راى
وأفكار ودراسات معاصرة ،دار الك اب الجامعي ،غزة ،فلسطين.
الجهاز المركزي لإلحصا الفلسطيني .)2017( .التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسا
نو التجمع ،وتقديرات أعداد السكان ،دولة فلسطين.
االبتكارياة ودورهاا فاي ال ّتغييار ال ّتنظيماي( ،أطروحرة
الحار ي ،هاجر بن سعد .)2016( .القيادة
ّ
دك و ار غير منشورة) ،جامعة ناي

العربية للعلوم األمنية ،الريا

.

الحربي ،قاسم بن عائرل .)2007( .اإلدارة المدرساية الفاعلاة لمدرساة المساتقبل ما اداخل جديا ادة
لعالم جديد في القرن الحادي والعشرين ،الريا

 :مك بة المل فهد الوطنية. .

االبتكارياة لادي ماديري المادارس
ممارساة القياادة
ّ
حرز هللا ،ماجرد عبرد الكرريم .)2015( .درجاة ّ
عمان وعالقتها بدرجاة مقاوماة المعّلماين للتغييار مان
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
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وجهااة نظاارهم( ،رسررالة ماجس ر ير غيررر منشررورة) ،كليررة العلرروم ال ربوي رة ،جامعررة الشرررق
األوس  ،عمان.
الحريري ،رافد  .)2011( .التقييم التربو ّي الشامل للمؤسسة المدرسية ،عمان :دار الفكر.
الترباويين إلدارة التغييار وعالقتهاا بمساتوى
ممارسة المشارفين
ّ
حسنين ،محمد .)2015( .درجة ّ
أداء معّلماااايهم فااااي الماااادارس اإلعداد ااااة بمحافظااااات غاااازة( ،رسر ررالة ماجسر ر ير غير ررر
منشورة) .الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
خمر ،وسرف .)2014( .دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة فاي تحساين األداء الاوييفي
ّ
في الكليات المتوسطة -الكّلية الجامعية للعلوم التطبيقية نماوهجراً( ،رسرالة ماجسر ير
غير منشورة) ،البرنامج المش را بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى ،غزة،
فلسطين.
ارية ،أربد :مؤسسا
اليطيب ،أحمد .)2002( .الحقائ االبتك ّ

حمادة للد ارسرا

الجامعيرة للنشرر

وال وزيع.
انويا اة الخاصاااة للقياااادة
ممارساااة ماااديري المااادارس ال ّث ّ
خليف ررة ،محم ررد ع ررداوي .)2015( .درجاااة ّ
عماان( ،رسرالة ماجسر ير غيرر
االبتكارية وعالقتها
ّ
ّ
بدافعية اإلنجاز لدى معّلميهم فاي ّ
منشورة )،كلية العلوم ال ربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية ،األردن.
الدهش رران ،اب س ررام ص ررالح الب ررراوي .)2018( .القياااادة متعاااددة العوامااال لااادى ماااديري المااادارس
التنظيمية فاي مدارساهم مان وجهاة
عمان وعالقتها بتوافر القيم
ّ
األساسية بالعاصمة ّ
نظاار المعّلمااين( ،رسررالة ماجسر ير غيررر منشررورة )،كليررة العلرروم ال ربويررة ،جامعررة الشرررق
األوس  ،عمان ،األردن.
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رضا ،حاتم .)2003( .اإلبدا اإلداري وعالقته باألداء الوييفي -دراسة تطبيقية علا األجهازة
ّ
األمنيااة بمطااار الملاااك عبااد العزياااز الاادولي بجاادة( ،رس ررالة ماجس ر ير غيررر منش ررورة)،
جامعة ناي

للعلوم األمنية ،الريا

 ،المملكة العربية السعودية.

ثانوياة بمحافظااات غاازة ل ا دارة
ممارسااة مااديري ماادارس ال ّ
الررزعيم ،محمررد .)2014( .درجااة ّ
تمكين وعالقتهااااا بمسااااتوى أداء معّلماااايهم( .رسر ررالة ماجسر ر ير غير ررر منشر ررورة)،
بااااال ّ
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الزغلول ،عماد .)2004( .مبادئ علم النفس التربو ّي ،و ،3العين :دار الك اب الجامعي.
تميااازين والموها اااوبين ،و ،4عم رران :دار الفكر ررر
الس رررور ،نادي ررا .)2003( .مااادخل إلاا تربياااة الم ّ
للطباعة والنشر وال وزيع.
المعل ام فااي الحااد ماان مشااكلة
سررعيد ،فيصررل محمررد عبررد الوهرراب .)2007( .فعاليااة جااودة أداء
ّ
تسااارب الطاااالب كماااا يراهاااا مشااارفو ومعلماااو المرحلاااة االبتدائياااة بمنطقاااة الباحثاااة
الر ع عشر ر للجمعيرة السرعودية للعلروم ال ربويرة
التعليمية ،حث مقدم في اللقا السنوي ا
ّ
والنفسررية ،الج ررودة ف رري ال عل رريم الع ررام ،بري ررد  :مرك ررز المل ر خال ررد الحم رراري)25-20( ،
أيار.2007 ،
مجلاة أهال
سلمان ،سلمان .)2019( .تقويم األدا ال دريسر ي للمعلمرين علرى وفرق مفهروم الجرودةّ ،
البيت.517-494 :)24(1 ،
السررهلي ،عب ررد هللا مني ر  .)2012( .مساااتوى األداء ال ّتدريساا ي لمعّلماااي التربياااة اإلساااالمية فاااي
الثانوياة بدولااة الكوياات فااي ضااوء معااايير الجااودة ماان وجهااة نظاار المااديرين
المرحلااة
ّ
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والمدرسااين األوائاال (راساااء األقسااام)( .رسررالة ماجس ر ير غيررر منشررورة) .كليررة العلرروم
ال ربوية ،جامعة الشرق األوس  ،عمان.
ش رراهين ،ماج ررد .)2010( .مااادى فاعليااااة وعدالاااة نظاااام تقياااايم أداء العااااملين فاااي الجامعااااات
التنظيمياة ،دراساة مقارناة باين
الفلسطينية وأفره علا األداء الاوييفي والاوالء والثقاة
ّ
ّ
الجامعة اإلسالمية واألزهر( ،رسالة ماجس ير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
أبو شرخ ،نادر حامد عبد الررازق .)2010( .تقييم أفر الحوافز عل مستوى األداء الوييفي فاي
شاااركة االتصااااالت الفلساااطينية مااان وجناااة نظااار العااااملين( .رس ررالة ماجسر ر ير غي ررر
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
االبتكارياة لادى القاادة ال ّترباويين فاي
ممارساة القياادة
ّ
الشمري ،سعد بن د بران .)2006( .درجة ّ
العربية السعودّ ة( ،رسالة ماجس ير غير منشورة) ،جامعة مؤتة ،عمان.
المملكة
ّ
ممارساااة القاااادة األكااااد ميين بجامعاااة بيشاااة للقياااادة
الش رهراني ،ن ررورة ص ررالح .)2017( .درجاااة ّ
التادريس( ،رسررالة ماجسر ير غيررر منشررورة)،
االبتكارياة ماان وجهااة نظاار أعئاااء هيئااة ّ
ّ
جامعة الباحة ،المملكة العربية السعودية.
الص ار رة ،خالد .)2011( .األدا الوظيفي لدى أعما الهيئا

ال دريسية في الجامعرا

األردنيرة

مجلاة جامعاة دمشاق-601 :)1(27 ،
الرسمية من وجهة نظرر ر سرا األقسرام فيهراّ ،
.652
الص ريرفي ،محم ررد .)2005( .أصاااول التنظااايم واإلدارة للمااادير المباااد  ،عم رران :مؤسس ررة ح ررورس
الدولية للنشر وال وزيع.
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طررافش ،محمررود .)2004( .اإلباادا فااي اإلش اراف التربااو ّي واإلدارة المدرسااية ،و ،1عم ران :دار
الفرقران.
الطناوي ،عفت .)2011( .ال ّتدريس الفعال تخطيطه -مهاراته -استراتيجياته -تقويماه ،عمران:
دار المسيرة للنشر وال وزيع والطباعة.
التربوي اة للمعلاام (فااي التعلاايم الااذاتي -مااوديالت تعليميااة)،
الطيررب ،برردوي .)2011( .الكفاااءة
ّ
اإلسكندرية :دار الجامعة الجد دة للنشر..
العبادي ،حامد .)2016( .مشكال

ال ريبة العملية كما راها الطلبة المعلمون في تيصص معلم

لمياة لكّلياة ال ّتربياة ،جامعرة
صف وعالق ها اتجاهاتهم نحو مهنة ال دريس ،ال ّ
مجلاة الع ّ
مصرات  ،ليبيا.81-58 :)1(5 ،
عبير ررد ،عر رروني .)2009( .واقااااع إدارة التغيياااار وأفرهااااا علاا ا أداء العاااااملين فااااي وزارة الصااااحة
الفلسااطينية ،دراسااة حالاااة مجمااع الشاافاء الطباااي( ،رسررالة ماجس ر ير غيررر منش ررورة)،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
العجارم ررة ،موف ررق أحمر ر د ش ررحادة .)2012( .األّنماااال القياد اااة الساااائدة لااادى ماااديري المااادارس
الخاصااة وعالقتهااا بمسااتوى جااودة التعلاايم ماان وجهااة نظاار المعّلمااين فااي محافظااة
العاصمة عماان( .رسالة ماجس ير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوس  ،عمان.
العجلة ،توفيق .)2009( .اإلبدا اإلداري وعالقته باألداء الوييفي لمديري القطا العام ،دراسة
ّ
تطبيقية عل و ازرات قطا غزة( ،رسالة ماجس ير غيرر منشرورة) ،الجامعرة اإلسرالمية،
غزة ،فلسطين.
الح اد ماان مقاومااة
أبررو عجرروة ،عبرردهللا حسررين أحمررد .)2018( .القيااادة
االبتكاري اة ودورهااا فااي ّ
ّ
ال ّتغيير ال ّتنظيمي( ،رسالة ماجس ير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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التاادريس .عم ران :دار ص ررفا للنش ررر
عطيررة ،محس ررن .)2009( .الجااودة الشااااملة والجدياااد فاااي ّ
وال وزيع.
التنظيمي اة عل ا مسااتوى أداء مسااتوى األداء الااوييفي،
عكاشررة ،أسررعد .)2008( .أفاار الثقافااة
ّ
ّ
دراسة تطبيقية عل شاركة االتصااالت  Paltelفاي فلساطين( ،رسر الة ماجسر ير غيرر
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
عمراد الررد ن ،منررى مررؤتمن .)2003( .إعااداد ماادير المدرسااة لقيااادة ال ّتغيياار ،و ،1عمران :مركررز
الك اب األكاديمي.
االبتكاري اة لاادى مااديري الماادارس
ممارسااة القيااادة
ّ
عي راد ،ميسررم حسررن أحمررد .)2019( .درجااة ّ
التنظيمياة لاديهم مان
عماان وعالقتهاا باالقيم
ّ
ّ
الثانوية الخاصة في محافظة العاصامة ّ
وجهاااة نظااار المشااارفين والمعّلماااين( ،رس ررالة ماجس ر ير غي ررر منش ررورة) ،جامع ررة الش رررق
األوس  ،عمان.
الغالبي ،طاهر؛ وإدريس ،وائل .)2007( .اإلدارة االستراتيجية ،منظور منهجي متكامل ،عمران:
دار وائل للنشر وال وزيع.
غبا ن ،عمر .)2009( .القيادة الفاعلة والقائد الفعال ،عمان :إئ ار للنشر وال وزيع.
ظماااة والتنظااايم و ،1عمر ران :دار وائ ررل للطباعر ررة
القري رروتي ،محم ررد قاس ررم .)2000( .نظرياااة المن ّ
والنشرر.
ممارساااة ماااديري مدارساااهم
القسرروس ،نبيلررة سررام موسررى .)2004( .تقااديرات المعّلمااين لدرجااة ّ
ممارساااات( ،رس ررالة
للقياااادة
ّ
االبتكاريااة وعالقتهاااا بدرجاااة رضاااا المعّلماااين عااان تلاااك ال ّ
ماجسر ير غير منشورة) ،جامعة مؤتة ،األردن.
قند ل ،عال  .)2010( .القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار .دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان.
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محسن ،من هى عبد الزهرة .)2018( .القيادة ااب كارية لدى مد ري المدارس الاانوية في محافظة
غداد ،مجّلة كلية التربية للبنات.49-34 :)7(29 ،
مرتجررى ،نس ررين فرحررا  .)2013( .درجااة فعاليااة نظااام تقياايم األداء الساانوي لمعّلمااي المرحلااة
الثانوية وعالقتها باألداء الوييفي للمعّلمين من وجهة نظرهم( .رسالة ماجسر ير غيرر
ّ
ّ
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
الثانوياة بمحافظاات غازة
ممارسة مشرفي المرحلة
ّ
مزيد ،صابرين سلمان أحمد .)2017( .درجة ّ
لمهااااامهم وعالقتهااااا بمسااااتوى األداء الااااوييفي لمعّلماااايهم( ،رسر ررالة ماجس ر ر ير غير ررر
ّ
منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
المطلق ،فرح سليمان .)2015( .معا ير جودة أدا معلم الصف وفق المدخل ال كاملي من وجهة
نظر الموجهين ال ربويين :دراسة ميدانية في الحلقة األولى من مرحلرة ال علريم األساسري
في مد نة دمشق ،مجّلة جامعة دمشق.142-91 :)1(31 ،
المعلام ،حرث مقردم فري المرؤتمر
منسي ،محمرود .)2005( .دور كليات التربية في تحقيق جاودة
ّ
العلمي الاالث ،جامعة جنوب الوادي )14-10( ،نيسان.2005 ،
موسى ،اسرمة .)2014( .استراتيجية مقترحة لالرتقاء بدور مركز التطوير التربو ّي في تحساين
أداء المعّلمين( ،رسالة ماجس ير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
نجر ررم ،نجر ررم عبر رود .)2003( .إدارة االبتكااااار المفاااااصيم والخصااااائا وال ّتجااااارب الحديثااااة ،و،1
عمان :دار وائل للنشر وال وزع.
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الثانوياة بمحافظاات غازة
النمروطي ،وسرف .)2017( .القيادة التشاركية لادى ماديري المادراس
ّ
وعالقتهاااااا بمساااااتوى أداء المعّلماااااين( ،رس ر ررالة ماجسر ر ر ير غي ر ررر منش ر ررورة) ،الجامع ر ررة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
هررالل ،محمررد .)2009( .التفكياار والتخطاايط االسااتراتيجي ،القرراهرة :مركررز تطرروير األدا لل نميررة
والنشر.
الهي رري ،خال ررد .)2003 ( .إدارة المااوارد البشااارية :مااادخل اساااتراتيجي ،عم ران :دار وائ ررل للنش ررر
وال وزيع.
المعل ام ،المررؤتمر العلمرري
وهبرري ،السرريد إسررماعيل .)2002( .اتجاهااات معاصاارة فااي تقااويم أداء
ّ
ال ار ررع عش ررر للجمعي ررة المص ررية للمن رراهج وط رررق ال ردريس 25 -24 ،ولي ررو،2002 ،
المجلد الااني.
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المالحق
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ملحق رقم ( :)1األدوات بصورتها األولية
سم هللا الرحمن الرحيم

كلية التربية
الدراسات العليا
خطاب التحكيم
حمرة األس اه /الدك ور............................................................... :
المؤسسة........................................................................:
تحية طيبة وبعد:
أتقدم إلى حمرتكم أحر ال حيا
ب حكيم ااس بانة المرفقة غر

م مني ًة لكم موفور الصحة ،راجية من حمررتكم ال كررم

اس يدامها أداة حث في د ارس ي الحالية الموسومة بر:

الحكوميا اة فاااي محافظاااة الخليااال
الثانويا اة
االبتكاريا اة لااادى ماااديري المااادارس
" القياااادة
ّ
ّ
ّ
وعالقتهااا بجااودة أداء المعّلمااين ماان وجهااة نظاار المعّلمااين أّنفسااهم " وهلر اسر كمااً لم طلبررا

الحصول على درجة الماجس ير من جامعة اليليل  /الدراسا

العليا  /قسم اإلدارة ال عليمية.

محاور التحكيم:
• مدى ان ما الفق ار للمجال.
• سالمة اللغة ووضوح المعنى.
• إضافة فق ار ترونها مناسبة.
• الفق ار المق رح حذفها.
مع شكري وتقديري لتعاونكم
الباحثة :شهد غسان الدويك
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القسم األول :البيانات العامة:
رجى وضع إشارة (×) داخل مربع اإلجا ة الذي فق وحال
هكر 

-1الجنس:

 -4سنوا

اليبرة:

 -5المد رية:

أناى

كالوريوس فما دون 

-3المؤهل العلمي:

 5سنوا

لكل مما يأتي:

فأقل 

شمال اليليل 

دراسا

عليا

 10-6سنوا 
وس اليليل

 11سنة فأكار
جنوب اليليل

يطا

االبتكارية
فانيا :القيادة
ّ
القيادة ااب كارية :هي مجموعرة مرن األفكرار والممارسرا
تُفم رري إل ررى ايج رراد عملي ررا

والمؤسسا

ال ري يقردمها المرد رون والعراملون ،وال ري

إداري ررة وط رررق وأس رراليب أكا ررر فعالي ررة ف رري إنج رراز أه ررداف الشر ر ركا ،

والدوائر الحكومية وأكار خدمة للمج مع"( .القسوس)2004،

رجى وضع إشارة ( (xفي المكان الذي ت ار مناسباً:
الرقم

بدرجة
كبيرة

الفقرة

جدا

المجال األول :تعامل المدير مع المعّلمين في المدرسة
-1

ُيشجع المعلمين على القيام برأدا مهرامهم أسلوب م جدد.

-2

ه م أفكار المعلمين ااب كارية .

-3

وج المعلمين لالب عاد عن تقليرد األخرين.

-4

ُيشجع المعلمين في طررح أفكرارهم لحرل المشكال
المدرسة.

-5

ُيشجع المعلمين علرى ال يطري لمواجهرة المشكال
وقع حدو ها .

ال ي تواج
ال ي
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

بدرجة

الرقم

كبيرة

الفقرة

جدا

-6

ُيشعر المعلمين الاقرة الكبيررة فري قدراتهم.

-7

يقلل الرقا ة المباشرة على المعلمين أ نرا أدائهم لعملهم .

-8

يقدم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين هوي القرد ار ااب كارية .

-9

يح الفرصة للمعلمين في تطوير إجر ار ا

المدرسة

وأنظم ها .
المجال الثاني :بيئة العمل
-10

يشارا المعلمين في صياغة ر ية واضحة للمدرسة .

-11

يشارا المعلمين في تحد د أهداف المدرسة.

-12

يمكن المعلمين من تحد د أساليب الشرح في حصصهم

-13

يحرص على ان رتكز المعلمون فري أدائهم على العمل

الص ية.

الجماعي.
-14
-15
-16

ُيشجع ال نافس برين المعلمين اع بار أحد تطور القيادة
ااب كارية.
اإلنسانية بين إدارة المدرسة والمعلمين مما

ُيشجع العالقا
ُيشجع العملية ااب كارية .

يعمل على خلق جو من المرح وال سرلية بين المعلمين ل وفير
مناخ مشجع لإلبداع .

-17

وفر المد ر للمعلمين نظاماً ل قييم أدائهم.

-18

رب حوافز المعلمين ب قييم أدائهم .
المجال الثالث :السلوك االبتكاري

-19

يقدم المد ر اق راحا

-20

ه م بنجاح األفكار واألساليب الجد دة فري العمل .

-21

يم ل القدرة والكفا ة على اتياه القر ار ار الهامة والحيوية

-22

يقدم العون والمساعدة ألصرحاب األفكرار والمق رحا

وأساليب جد دة تساعد فري أدا العمل .

وتحمل مسؤولياتها .

الجد دة

في العمل .
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

بدرجة

الرقم
-23
-24
-25
-26

كبيرة

الفقرة
يعبر عن المق رحا

واألفكار الجد دة باقة .

يح المجال للحصرول علرى المعلومرا
وفر للمعلمين المعلوما
يفو

الصالحيا

جدا

الالزمة سرعة .

الالزمرة ألدا العمل اس مرار .

الكافية ال ي تمكن المعلمين من اتياه

الق ار ار أ نا العمل .
-27

ُيشجع المباد ار الفردية واألفكرار ااب كارية لدى المعلمين .
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

الاا :جودة أداء المعّلم
جودة األدا  :هي مجموعة العمليا

ال عليمية ال ي ؤد هرا المعلرم ل حسرين عمليرة الر علم مرا نمري

اتباع مجموعة م كاملة من إجر ار ا

ال ردريس الميططرة سرلفاً والموجهرة ل نفيرذ الموقرف ال دريسر ي

قررد ار الطلبررة واتجاهرراتهم وميررولهم وزيررادة معررارفهم مررا يحقررق أفمررل الميرجررا
غية تحقيق أهداف محددة ت صف إشباعها لحاجا

ال عليمي رة ،وهل ر

الطلبة وتلبي هرا لمطالرب المج مرع ( .ارشرد،

(2007
بدرجة كبيرة

الفقرة

جدا

المجال األول :استراتيجيات التعليم لدى المعلّم
.1

أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة..

.2

أوظف الخبرات التعليمية والتقنية التي يمتلكها الطلبة في المواقف التعليمية
التعلمية.

.3

أدرب الطلبة على اس يدام مها ار ااس ن اج في المواقف ال عليمية ال علمية.

.4

أس يدم مها ار ااس ق ار أ نا ال دريس.

.5

أوظف اس راتيجية ال علم ال عاوني أ نا ال دريس.

.6

أطرح قمايا تاير مهارة العصف الذهني لدى الطالب.

.7

اراعي الفروق الفردية بين الم علمين.
المجال الثاني :الطال

.8
.9

أشارا الطلبة في إدارة الموقف ال عليمي الصفي
أدرب الطلبة على اس يدام ال قنيا

ال عليمية الحد اة.

 .10أوج أسئلة إلى الطلبة تاير تفكيرهم وإبداعاتهم.
.11

أراعي قد ار الطلبة وأنماو تفكيرهم في ال عامل مع النشاطا

.12

أنمي مها ار ال واصل وااتصال بين الطلبة.

 .13أه م البيئة الص ية المجهزة أدوا

تقنية المعلوما

ال عليمية.

وااتصال الالزمة لل دريس.

 .14أح رم آ ار الطلبة وأفكارهم البنا ة.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

المجال الثالث :المعّلم
 .15أم ل القدرة على إدارة قيادة الغرفة الص ية.
 .16أعزز القيم وااتجاها

اإليجابية في ال عليم وال علم.

 .17أكشف عن مواطن ال ميز واإلبداع لدى الم علمين.
.18

أشجع الم علمين على صناعة وإن اج المعرفة.

.19

أمارس دوري اع باري مب ك اًر ومطو اًر للمعرفة العلمية.

 .20أمارس دوري اع باري ناقداً وباحااً وموجهاً.
 .21أسعى نحو النمو المهني وم ا عة كل جد د.
المجال الرابع :التقويم
 .22أس يدم ال قويم ال شييصي ل حد د ال علم القبلي عند الطلبة وحاجاتهم ال عليمية.
 .23أس يدم ال قويم البنائي في تقويم أدا الطلبة.
 .24أس يدم ال قويم الي امي في تقويم أدا الطلبة.
.25

أحلل ن ائج تعلم الطلبة في ضو معا ير ال قويم.

.26

أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مس وى تعلمهم في الوقت المناسب.

 .27أراعي الفروق الفردية بين الطلبة في ال قويم.
 .28أو ق تقويم الطلبة في سجال

ُمنظمة.

ار عا :السؤال المف وح
هل ترى أن هنال معوقا

للقيادة ااب كارية؟
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ملحق رقم ( :)2األدوات بصورتها النهائية
سم هللا الرحمن الرحيم

كلية التربية
الدراسات العليا
حمرة المعلم /المعلمة المح رمين:
تحية طيبة وبعد:
الحكومياة فااي
الثانوياة
االبتكارياة لاادى مااديري الماادارس
تجررري الباحاررة د ارسر ًة عنروان " :القيااادة
ّ
ّ
ّ
محافظة الخليال وعالقتهاا بجاودة أداء المعّلماين مان وجهاة نظار المعّلماين أّنفساهم" ،للحصـول
على درجـة الماجسـتير فـي اإلدارة التعليميـة ،أرجرو ال كر رم قر ار ة كرل فقررة عنايرة تامرة ،واإلجا رة
عنها كل دقة وموضوعية ،وال عبير عن رأيكم كل صرراحة ،وهلر بوضرع إشرارة ( )Xفري المكران
المناسررب .علم راً أن أي معلومررا
وسي م اس يدامها ألغ ار

س ر دلون بهررا ضررمن سررياق هررذا المقيرراس س ر عامل س ررية تامررة،

البحث العلمي فق .
مع شكري وتقديري لتعاونكم
الباحثة :شهد غسان الدويك
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القسم األول :البيانات العامة:
رجى وضع إشارة (×) داخل مربع اإلجا ة الذي فق وحال
هكر 

-1الجنس:

 -4سنوا

اليبرة:

 -5المد رية:

أناى

كالوريوس فما دون 

-3المؤهل العلمي:

لكل مما يأتي:

فأقل

 5سنوا

د ارسا
 10-6سنوا

شمال اليليل

عليا
 11سنة فأكار



جنوب اليليل

وس اليليل

يطا

االبتكارية
فانيا :القيادة
ّ
القيادة ااب كارية :هي نم قيادي صف البصيرة ااب كارية ،والاقة النفس واآلخرين ،والقدرة
على ال عامل مع مق ميا
والمق رحا

ال غيير ،والميل إلى ال جريب وال جد د والجرأة في إبدا اآل ار

وميالفة النم ال قليدي في العمل وال فكير (الشمري.(2006،

رجى وضع إشارة ( (xفي المكان الذي ت ار مناسباً:
الرقم

االبتكارية لدى المديرين من وجهه نظر المعّلمين
الفقرات تتعلق بالقيادة
ّ
المجال األول :تعامل المدير مع المعّلمين في المدرسة

-1

ُيشجع المعلمين على القيام برأدا مهرامهم أسلوب م جدد

-2

ه م أفكار المعلمين ااب كارية

-3

وج المعلمين عدم تقليرد األخرين

-4

ُيشجع المعلمين في طررح أفكرارهم لحرل المشكال

ال ي تواج المدرسة

-5

ُيشجع المعلمين علرى ال يطري لمواجهرة المشكال

ال ي وقع حدو ها

-6

ُيشعر المعلمين الاقرة الكبيررة فري قدراتهم

-7

يقلل الرقا ة المباشرة على المعلمين أ نرا أدائهم لعملهم

-8

يقدم حوافز مادية ومعنوية للمعلمين هوي القرد ار

-9

يح الفرصة للمعلمين في تطوير إجر ار ا

ااب كارية

المدرسة وأنظم ها
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق
االبتكارية لدى المديرين من وجهه نظر المعّلمين
الفقرات تتعلق بالقيادة
ّ
المجال الثاني :بيئة العمل

-10

يشارا المعلمين في صياغة ر ية واضحة للمدرسة

-11

يشارا المعلمين في تحد د أهداف المدرسة

-12

يمكن المعلمين من تحد د أساليب الشرح في حصصهم الص ية

-13

يحرص على ان رتكز المعلمون فري أدائهم على العمل الجماعي

-14

ُيشجع ال نافس برين المعلمين اع بار أحد تطور القيادة ااب كارية
اإلنسانية بين إدارة المدرسة والمعلمين مما ُيشجع العملية

-15

ُيشجع العالقا
ااب كارية

-16

يعمل على خلق جو من المرح وال سرلية بين المعلمين ل وفير مناخ مشجع

-17

وفر المد ر للمعلمين نظاماً ل قييم أدائهم

-18

رب حوافز المعلمين ب قييم أدائهم

لإلبداع

المجال الثالث :السلوك االبتكاري
-19

يقدم المد ر اق راحا

-20

ه م بنجاح األفكار واألساليب الجد دة فري العمل

-21

يم ل القدرة والكفا ة على اتياه القر ار ار الهامة والحيوية وتحمل

-22

يقدم العون والمساعدة ألصرحاب األفكرار والمق رحا

-23
-24
-25

وأساليب جد دة تساعد فري أدا العمل

مسؤولياتها

يعبر عن المق رحا

واألفكار الجد دة باقة

يح المجال للحصرول علرى المعلومرا
وفر للمعلمين المعلوما

الالزمة سرعة

الالزمرة ألدا العمل اس مرار

-26

يفو

-27

ُيشجع المباد ار الفردية واألفكرار ااب كارية لدى المعلمين

العمل

الصالحيا

الجد دة في العمل

الكافية ال ي تمكن المعلمين من اتياه الق ار ار
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أ نا

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

الاا :جودة أداء المعّلم
جودة األدا  :هي مجموعة العمليا

ال عليمية ال ي ؤد هرا المعلرم ل حسرين عمليرة الر علم مرا نمري

اتباع مجموعة م كاملة من إجر ار ا

ال ردريس الميططرة سرلفاً والموجهرة ل نفيرذ الموقرف ال دريسر ي

قررد ار الطلبررة واتجاهرراتهم وميررولهم وزيررادة معررارفهم مررا يحقررق أفمررل الميرجررا
غية تحقيق أهداف محددة ت صف إشباعها لحاجا

ال عليمي رة ،وهل ر

الطلبة وتلبي هرا لمطالرب المج مرع ( .ارشرد،

(2007
الفقرات تتعلق بجودة أداء المعلّمين من وجهه نظر المع ّلمين أنّفسهم

.1

أختار أساليب وطرقًا بحيث تتناسب مع التقدم التقني وعصر المعرفة.

.2

أوظف الخبرات التعليمية والتقنية التي يمتلكها الطلبة في المواقف التعليمية
التعلمية

.3

أدرب الطلبة على اس يدام مها ار ااس ن اج في المواقف ال عليمية ال علمية

.4

أوظف اس راتيجية ال علم ال عاوني أ نا ال دريس

.5

أطرح قمايا تاير مهارة العصف الذهني لدى الطالب

.6

أشارا الطلبة في إدارة الموقف ال عليمي الصفي

.7

أدرب الطلبة على اس يدام ال قنيا

.8

أوج أسئلة إلى الطلبة تاير تفكيرهم وإبداعاتهم

.9

أراعي قد ار الطلبة وأنماو تفكيرهم في ال عامل مع النشاطا

.10

أنمي مها ار ال واصل وااتصال بين الطلبة

 .11أه م البيئة الص ية المجهزة أدوا

ال عليمية الحد اة

تقنية المعلوما

ال عليمية

وااتصال الالزمة لل دريس

 .12أح رم آ ار الطلبة وأفكارهم البنا ة
 .13أم ل القدرة على إدارة قيادة الغرفة الص ية
 .14أعزز القيم وااتجاها

اإليجابية في ال عليم وال علم

 .15أكشف عن مواطن ال ميز واإلبداع لدى الم علمين
.16

أمارس دوري اع باري مب ك اًر ومطو اًر للمعرفة العلمية

 .17أمارس دوري اع باري ناقداً وباحاًا وموجهاً
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير
موافق
بشدة

الفقرات تتعلق بجودة أداء المعلّمين من وجهه نظر المع ّلمين أنّفسهم

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

 .18أسعى نحو النمو المهني وم ا عة كل جد د
 .19أس يدم ال قويم ال شييصي ل حد د ال علم القبلي عند الطلبة وحاجاتهم ال عليمية
 .20أس يدم ال قويم البنائي في تقويم أدا الطلبة
 .21أس يدم ال قويم الي امي في تقويم أدا الطلبة
.22

أحلل ن ائج تعلم الطلبة في ضو معا ير ال قويم

.23

أقدم تغذية راجعة مناسبة للطلبة عن مس وى تعلمهم في الوقت المناسب

 .24أراعي الفروق الفردية بين الطلبة في ال قويم
 .25أو ق تقويم الطلبة في سجال

ُمنظمة

شاكرًة لكم تعاونكم
الباحثة :شهد غسان الدويك
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غير
موافق
بشدة

سادة المح ّكمين
ملحق رقم ( :)3قائمة بأسماء ال ّ
الرقم

الجامعة

االسم

1

أ.د .محمد عبد الف اح شاهين

جامعة القدس المف وحة

2

أ.د .تيسير أبو ساكور

جامعة القدس المف وحة

3

د .رجا العسيلي

جامعة القدس المف وحة

4

د .إب ار يم أبو عقيل

جامعة اليليل

5

د .منال أبو منشار

جامعة اليليل

6

د .خالد قطوف

جامعة بولي كني فلسطين

7

د .حاتم عابد ن

جامعة اليليل

8

د .بالل ميامرة

جامعة خموري

9

د .محمد زغارنة

جامعة بيت لحم

10

د .هاني الممور

الجامعة األردنية

11

د .محمد سالم محمد عبد الرحمن

جامعة القدس
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ملحق رقم ( :)4كتب تسهيل المهمة
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120

121

122

123

ملحق رقم ( :)5شهادة تدقيق الرسالة
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