
 

 

وي العلىم يف هذارس 
ّ
رة يف األداء املهني ملعل

ّ
العىاهل املؤث

 التعلين العام بذولة الكىيت هن وجهة نظرهن
 "دراسة حتليلية تقىميية"

 

 إعذاد

 
 عوار حسن صفر/ ..دأ

 خدريسانأسخاذ انًُاهج وطرق 

 كهيت انخربيت  ،جايعت انكىيج

 ناصر حسني آغا/ .أ 
 نهعهىوانخىجيت انفُى  ،وزارة انخربيت

 يُطقت حىني انخعهيًيت       

 

 

 

 

 

 
            

 2021  يارس  – األولانعدد                      جايعت انًُىفيت         –يجهت كهيت انخربيت           
 

 2020 َىفًبر  –  انثانثجايعت انًُىفيت           انعدد  –يجهت كهيت انخربيت            



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 

 

 

 

 

 2021 يارس -االول انعدد                                     جايعت انًُىفيت                                         –يجهت كهيت انخربيت 

 

3 

وي العلىم يف هذارس التعلين العام 
ّ
رة يف األداء املهني ملعل

ّ
العىاهل املؤث

 "دراسة حتليلية تقىميية" بذولة الكىيت هن وجهة نظرهن
 إعذاد

 / عوار حسن صفر.أ.د

 يس أسخاذ انًُاهج وطرق حدر

  كهيت انخربيت  ،جايعت انكىيج
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انفُى نهعهىو    هانخىجي ،وزارة انخربيت

 يُطقت حىني انخعهيًيت
 
 

 ص لخستامل
هذفج انذراست انبحثُت بشكم أساسٍ ئنً ححذَذ انؼىايم انًإثّرة فٍ األداء انًهٍُ نًؼهًٍّ 

 انؼهىو بانًراحم انخؼهًُُت انثالد فٍ يذارس انخؼهُى انؼاو بذونت انكىَج يٍ وخهت َظرهى. حبُّج

ٍ انىصفٍ انًسحٍ انخحهُهٍ انخقىًٍَ نخحقُق أهذافها. أّيا ػُُّت انذراست  ًّ انذراست انًُهح انبحثٍ انك

يشاركاً يٍ يؼهًٍّ ورؤساء أقساو انؼهىو فٍ يذارس قطاع انخؼهُى انؼاو )انحكىيٍ  626فخكّىَج يٍ 

فصم انذراسٍ األول يٍ وانخاص( بذونت انكىَج. وقّذ وّزػج ػهُهى أداة انذراست )االسخباَت( فٍ ان

و نغرض خًغ انبُاَاث، ويٍ ثَى اسخخذيج األسانُب اإلحصائُت 2121-2169انؼاو انذراسٍ 

 ٌّ ؼاندت انبُاَاث وححهُهها واسخخراج َخائح انذراست. أظهرث َخائح انذراست أ ًُ انىصفُت واالسخذالنُت ن

ُج انًؼّىقاث انخٍ حإثّر فٍ يسخىي أداء يؼهًٍّ انؼهىو فٍ يذارس ان ًّ خؼهُى انؼاو بذونت انكىَج حض

كم يا َحُط بهى، يثم: انداَب انشخصٍ، وانداَب االخخًاػٍ، وانداَب األكادًٍَ، وانداَب 

ٌّ درخت حأثُرها "كبُرة" فٍ حقىَى أدائهى  انًهٍُ، وانداَب انًذرسٍ، وانداَب االقخصادٌ، وأّكذث أ

سبت نهًشكالث وانًؼّىقاث )انؼىايم انًإثّرة( انًهٍُ. وحىصٍ انذراست باَداد انحهىل انالزيت وانًُا

انخربىَت انخٍ َخؼّرضىٌ نها وحإثّر سهباً فٍ أدائهى انًهٍُ؛ نضًاٌ اسخًرارَخهى فٍ أدائهى انًهٍُ 

 بشكم ئَدابٍ، وبكفاءة وخىدة ػانُت.

انؼهىو، انؼىايم انًإثّرة فٍ األداء انًهٍُ نهًؼهًٍُّ، آراء واحّداهاث يؼهًٍّ  :انكهًاث انًفخاحيت

 يذارس قطاع انخؼهُى انؼاو، انخؼهُى األساسٍ، وزارة انخربُت، دونت انكىَج

 2020/  7/ 22 : انبحثإسخالو حاريخ 

 
 2121:    /     /  انبحثإسخالو حاريخ 

 2020/ 2/ 22 انبحث : قبىلحاريخ 

 
 2121:    /     / انبحث قبىلحاريخ 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر

 

 

 

 
 

 

 2021 يارس - االولانعدد                                          جايعت انًُىفيت                                       –يجهت كهيت انخربيت 

 

4 
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Factors Affecting the Professional Performance of Science Teachers 

in General Education Schools in the State of Kuwait from their 

Viewpoint " An Analytical Evaluative Study" 

Abstract 

     This research study aimed mainly to determine the factors affecting the 

professional performance of science teachers in the three educational stages 

in general education sector’s schools in the State of Kuwait from their point 

of view. It adopted a quantitative descriptive analysis evaluation research 

design, which deployed a survey questionnaire technique. A stratified 

sample of 621 science teachers and heads of science departments in public 

and private general education schools in the State of Kuwait willingly 

participated in the study. The data were collected in the first semester of the 

2019-2020 academic year. A set of descriptive and inferential statistics were 

employed to analyze the data. In general, the findings revealed that the 

obstacles which affected the job performance level of science teachers in 

general education schools in the State of Kuwait included everything that 

surrounds them, including the following aspects/facets: personal, social, 

academic, professional, school, and economic. The results asserted that the 

degree of their impact is "significant" in assessing science teachers’ 

professional performance. The study recommends finding the necessary and 

proper solutions to the educational problems/obstacles (influencing factors) 

that science teachers are confronted with and may negatively affect their 

professional performance; to ensure their continued positive professional 

performance, with efficiency and high quality. 

Keywords: factors affecting the professional performance of teachers, 

perceptions of science teachers, general education sector’s schools, K-12 

Education, Ministry of Education, State of Kuwait 
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:البحث  مقدمة   

ُتعد المنظومة التربوية الركف الرئيس ألي مجتمع مف المجتمعات المتقّدمة والنامية وحتى الفقيرة 
ـْ منيا؛ ألّف مف خال ََُي ََّعاٌؿ  ليا يتـ ققؿ وتنمية أبنائيا مف كؿ الجوان  ليكونوا ُكؿ  ُمتكامٌؿ 

المستقبؿ الُمنِتج، َوَكْي يتمكنوا مف المواءمة والتكّيؼ مع الواقع والبيئة، ويستطيعوا مواجية المستقبؿ 
ت جسيمة َي إنتاج بمستجّداتو وتطّوراتو المتعّددة والمتسارعة، َالمنظومة التربوية تتحّمؿ مسؤوليا

وتنشئة وتييئة الكوادر البشرية لمواكبة األحداث، وَتوّلي المياـ والمسؤوليات المستقبمية، وأداء دورىا 
الفاعؿ َي المجتمع. لذا تحّتـ وجود تطوير وتحديث مستمر َي العممية التربوية التعميمية والتعّممية 

التي تحدث َي العالـ )السالمات والشيري،  لتكوف شاممًة ومواكبًة لجميع األحداث والمستجّدات
 (.ٔٔٔ، ص. ٕٙٔٓ

 -لكونو عنقرًا َعااًل بيا  -ُيعتبر المعّمـ مف األسس الحيوية لنجاح العممية التعميمية والتعّممية 
َإّف االىتماـ بإعداده وتطويره مينيًا ينبغي أْف يكوف مف أىـ أولوّيات الدولة والتي تمّثميا كميات 

ميف َي المؤّسسات األكاديمية المختمفة ُقبيؿ الخدمة، ووزارة التربية أثناء الخدمة، لما إعداد المعمّ 
عة شأف العممية التربوية بشكؿ عاـ  لذلؾ مف تأثيٍر واضٍح َي تقّدـ أي دولة. َاالىتماـ ِبُرقي وَر

تمفة، والمعّمـ بشكؿ خاص كاف وال يزاؿ مف مساعي العامميف َي جميع القطاعات التربوية المخ
ويستمر أولئؾ العامموف يترّقبوف المشكالت المختمفة التي تؤّثر سمبًا عمى مخرجات العممية التربوية 

قاح   -بقورة عامة وأداء المعّمـ بخاقة، ويبحثوف عف الحموؿ المناسبة ليا. حيث أّف المعّمـ 
حو، وتستقيـ َيو حجر األساس َي بناء المنظومة التربوية، َتقمح بقال -رسالة كاألنبياء 

باستقامتو ووجود ضميره الحي وخبرتو والتزامو وقدراتو ومياراتو لتنظيـ العممية التربوية )التعميمية 
اعمية لخمؽ جيؿ واٍع ومثقٍؼ بحقيمتو ومياراتو العممية المكتسبة )المقري،  والتعّممية( بكفاءة َو

ٕٓٓ٘.) 
جابة عف السؤاؿ التالي: مف ىو المعّمـ نواجو َي عقرنا المعَري الرقمي آراًء مختمفة عند اال

قد تختمؼ إجاباتيـ عف  -كفريؽ  -الناجح أو الفّعاؿ؟ َنجد أّف اإلدارة المدرسية والييئة التدريسية 
قًا الختالؼ الرؤية واليدؼ لدى الفريقيف، كما ال ننسى أّف  إجابات أولياء أمور المتعّمميف؛ َو

المنطقة التعميمية رؤيتيا وأىداَيا الخاقة، والتي تضع مف  لممتعّمميف رأييـ أيضًا، وكذلؾ إلدارة
خالليا معايير محّددة ترسـ بيا لممعّمـ الناجح مساره. ويمـز القوؿ أّننا ال نتوّقع معّمما كاماًل، ولكف 
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طموحنا وطبعًا طموح أي مجتمع يتوجو لمعّمـٍ مرٍ  متطّوٍر ممارٍس لميامو ومسؤولياتو المتعددة، 
حساسو وشعوره األبوي والتربوي تجاه بدءًا مف ى ندامو النظيؼ، إلى ُحسف ُخُمقو وجودة تدريسو، وا 

 المتعّمميف، إضاًَة لتمؾ العالقات التي تنظـ وتنتظـ بيا عجمة العممية التعميمية والتعّممية.
إّف نجاح المعّمـ أو َشمو َي تحقيؽ بعض األىداؼ التربوية، ُيمّكنو مف اكتشاؼ نقاط قّوتو 

ية وض معموماتو، ومياراتو، وكفاياتو، واّتجاىاتو، وقيمو، وخبراتو العممية  -عفو سواء َي قدراتو المعَر
، أو أسمو  وطريقة تدريسو، أو تعاممو -( ٕٔأ، ص. ٕٚٔٓوالعممية واالجتماعية )قفر والقادري، 

بيف خبراتو السابقة مع المتعّمميف، أو َي شخقّيتو، وعند تحميمو ىذه النقاط، ومحاولة إيجاد عالقة 
ّعااًل َي  وتعامالتو الحالية، وما قد يحدث مستقباًل، َإّنو يستطيع الوقوؿ إلى حموؿ تجعمو ناجحًا َو

 (.ٜٜٛٔمعاجيني، )أدائو الميني 
إّف المعّمـ الناجح ينظر بعيوف طالبو، ويفّكر بعقوليـ، ويفخر بنجاحيـ، ألّنو يشعر بأّنو مكّوف 

ويّتسـ بكونو مرحًا، ىادئًا، اجتماعيًا معيـ، مرف التقرؼ والتفكير، متجّدد أساسي مف ىذا النجاح، 
ومواك  لعقره، يؤمف أّف المتعّمميف ىـ المحور والغاية المنشودة، َيشارؾ زمالءه المعّمميف عمميات 

خالليا البناء والتوجيو والتقويـ، ليبقى المتعّمموف َي جو تعميمّي متمّيز، وبيئة تربوية نقية يمکف مف 
قياغة جيؿ المستقبؿ َي قورة نموذجية ناقعة، يتوّلوف َييا المياـ والمسؤوليات الكفيمة بإيجاد 

 مجتمع مثالّي َي المستقبؿ.
وبما أّف المعّمـ يمّثؿ أحد أركاف المنظومة التربوية التعميمية والتعّممية، بؿ العنقر الفاعؿ َييا، 

ظير ذلؾ جميًا مف خالؿ األدوار المتعّددة التي يقـو بيا، وذو التأثير األكبر عف بقية العناقر، وي
ويؤدييا بشکؿ مستمر َي البيئة التعميمية والتعّممية، لذا كاف مف الالـز أْف يحظى بمزيد مف العناية 
واالىتماـ بشكؿ يرقى إلى مستوى الدور الكبير الذي يؤديو َي ىذه المنظومة. واستمـز ذلؾ إجراء 

شاممة ومستمرة َي جوان  المنظومة التربوية )التعميمية والتعّممية( بشكؿ منتظـ تطويرات وتحديثات 
مف حيث  -كمحور رئيس َييا  -ومتكامؿ؛ لمواجية التغّيرات والمستجّدات الحديثة، لتشمؿ المعّمـ 

عداده اإلعداد السميـ، وتطويره مينيًا  َي لتدعيمو باالحتياجات الالزمة  -بقورة دورية  -اختياره، وا 
الجوان  المختمفة؛ والتي تشمؿ الجان  الميني والتخّققي والثقاَي والتربوي ُقبيؿ الخدمة وأثنائيا، 
مع ما يمـز ذلؾ مف تطوير ألسالي  التقويـ، والتي يج  أْف تشمؿ معايير محّددة وواضحة يقاس َي 
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ميف الذيف يحتاجوف إلى ضوئيا أداء المعّمـ لتقدير مدى كفاءتو، وبالتالي يمكف التمييز بيف المعمّ 
 تدري  ومتابعة، واآلخريف الذيف يحتاجوف إلى إثراء وتوجيو.

متمّثمة بوزارة التربية بالمعّمـ ألّنو حجر  -كسائر بمداف العالـ المتقّدمة  -اىتّمت دولة الكويت 
ه المينة ليذ -قبؿ الخدمة وأثنائيا  -األساس َي العممية التعميمية والتعّممية، َحرقت عمى إعداده 

إعدادًا مينيًا عمميًا وعمميًا يتواك  مع التغّيرات والمستحدثات والممارسات التربوية العالمية َي ىذا 
ع کفايتو ىدًَا حيويًا سعت لو األنظمة التربوية َي معظـ  المجاؿ. حيث ُيعد تطوير أداء المعمـ وَر

د حاجات المعّمـ، والعوامؿ التي مف دوؿ العالـ. األمر الذي دَع ىذه األنظمة إلى السعي إلى تحدي
شأنيا أْف تؤّثر َي مستوى أدائو الميني، َتقّمؿ مف داَعّيتو وقد تجعمو ييجر مينتو. ُأجريْت دراسات 
مختمفة بيدؼ تغيير المفيـو التقميدي لعمؿ المعّمـ وتعديمو، َمـ يعْد المعّمـ ناقاًل ومقّيمًا لممعمومة 

نما أقبح مرشدًا وموجّ   يًا وميّسرًا ومقّممًا ومنّظمًا لمبيئة التعميمية والتعّممية كميا.َقط، وا 
وقد أشار األد  التربوي إلى أّف ما يبذلو المعّمـ مف جيد عقمي وجسدي لتحقيؽ أىداؼ محّددة 
ي ضوء التطّورات  أو القياـ بالواجبات المقّررة عميو ُيعد تعبيرًا عف مفيـو األداء الميني. َو

نفجار المعَري المعاقر أقبح ىناؾ كثيرًا مف المتغّيرات والضغوط التي جعمت مف التكنولوجية واإل
ّنما تتعّدى ذلؾ إلى كؿ ما يقـو بو مف  أداء المعّمـ منظومة كمية ال تنتيي َقط بتقديمو لممعمومة وا 

، ص ٖٕٓٓ(. وبّيف الخميسي )ٕٔٔٓواجبات، وتّتقؿ بكؿ ما يحيط بو مف معطيات )البوىي، 
( تأّثر أداء المعّمـ بعّدة عوامؿ داخمية تتعمؽ بالجان  النفسي لو والرضا الوظيفي ٖٙٓ-ٜٕٗص. 

وتشمؿ الجوان   -بشكؿ عاـ. وىنالؾ أيضًا عوامؿ أخرى خارجية بيئية محيطة بالمعّمـ َي عممو 
وامؿ ( أّف العٖٕٓٓوقد تمع  دورًا َي التأثير بأدائو الميني. ويعتبر إسماعيؿ ) -المادية واإلدارية 

المؤثرة َي أداء المعّمـ تختمؼ مف بيئة إلى أخرى، وتتبايف َي شّدة تأثيرىا. وينعكس أداء المعّمـ مف 
خالؿ جوان  عديدة ُلّخَقْت َي اآلتي: الكفاية العممية والفنية َي التدريس، والقدرة عمى التعامؿ مع 

 المتعّمميف بما يحّقؽ التغّير المأموؿ َي شخقياتيـ.
ـ مف غزارة الدراسات والبحوث العممية التي ترّكز كثيرًا عمى التعميـ والتعّمـ والمتعّمـ، وعمى الُرغ

ولكّنيا أقّؿ تركيزًا عمى المعّمـ والعوامؿ المؤّثرة َي أدائو الميني. إّف دور المعّمـ َي العممية التعميمية 
قاف عمى أىمية دوره. إّف ما والتعّممية حيوي  وغير قابؿ لمجدؿ، أو اختالؼ اآلراء؛ َال يختمؼ شخ
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معمومات، وميارات، وكفايات، واّتجاىات، وقيـ، وخبرات عممية وعممية  -يقّدمو مف معارؼ 
لطمبتو ىو انعكاس طبيعي لمستوى أدائو. لذا  -( ٕٔأ، ص. ٕٚٔٓواجتماعية )قفر والقادري، 

ة القؼ يختمؼ مف معّمـ إلى آخر، وىذا اإلختالؼ  يرجع إلى عّدة عوامؿ َإّف األداء داخؿ غَر
تحيط بالمعّمـ ال ُيمكف تجاىميا سواء أكانت اجتماعية أـ اقتقادية أـ نفسية أـ شخقية أـ أكاديمية 
أـ مينية أـ مدرسية )مثؿ: اإلمكانات المدرسية، والع ء الدراسي، وعدد الطمبة َي القؼ الواحد(. 

ي كاٍؼ، وىذا االستعداد لف يكوف إال مف وكذلؾ يحتاج عمؿ المعّمـ إلى استعداد نفسي، وذىني، وبدن
خالؿ ضبط معطيات البيئة القفية بما يخدـ العممية التعميمية والتعّممية، والقدرة عمى التعامؿ مع 
العوامؿ التي مف شأنيا التأثير َي مستوى أدائو الميني، ليقؿ َي النياية إلى مناخ نفسي وميني 

 اإلنجاز.ُيمّكنو مف تحقيؽ أَضؿ مستوى ُممكف مف 
 مشكمة الدراسة

يظؿ تطوير وتحسيف المنظومة التربوية ىاجسًا لجميع الحكومات؛ لما يشيده عقرنا الرقمي 
ية وعممية وتكنولوجية وحياتية. لذا بدأ االعتناء بشكؿ جّدي  الحاضر مف تغييرات وتطّورات معَر

التطويرية بشكؿ عاـ. ولما بجميع مكّونات أو عناقر المنظومة التربوية َي ىذه الحممة التربوية 
ألىمية وحيوية المعّمـ واألدوار التي يقـو بيا َي إعداد الموارد البشرية لممجتمع َي ىذا العقر 
ي تطوير ىذه المجتمعات، َمف الضروري أْف يناؿ المعّمـ مف العناية واالىتماـ بالقدر  المعَري َو

ُأوِليْت قضية إعداد وتييئة المعّمـ ُقبيؿ الخدمة  الذي يتناس  مع الدور الفاعؿ الذي يقـو بو. ولذا َقد
وتطويره مينيًا أثناء الخدمة بشكؿ خاص اىتمامًا كبيرًا. وحيث أّف ىذا العقر المعَري الذي نعيشو 
يعتمد بدرجة كبيرة عمى المواد ذات الطابع العممي؛ لذا كاف مف األولى إعداد وتييئة وتطوير معّمـ 

إعداد جيٍؿ مف ذوي التخّققات العممية القادر عمى الولوج والتناَس العمـو بقفة خاقة لضماف 
ية العالمية وتحقيؽ التقّدـ والتطّور والُرقي لدولة الكويت )قفر  بقوة َي المنظومة االقتقادية المعَر

 (.ٜٕٔٓوآغا، 
وبسب  تدّني التحقيؿ العممي لممتعّمميف َي دولة الكويت خالؿ السنوات الماضية بشكؿ 

وىي ُتعد  -، والتي أّكدتيا نتائج طمبتيا َي االختبارات القياسية المعيارية الدولية الدورية ممحوظ
، مثؿ: اختبار -المقياس الدولي الرئيس لقياس جودة األنظمة التربوية َي البمداف المختمفة 
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 Trends in Internationalاالّتجاىات َي الدراسة العالمية لمّرياضيات والعمـو )تيمز(
Mathematics and Science Study (TIMSS))واختبار البرنامج الدولي لتقييـ الطمبة )بيزا ، 

Programme for International Student Assessment (PISA) َقد قامت وزارة التربية .
 بتطوير المناىج والكت  المدرسية َي المواد المختمفة، ومنيا مادة العمـو َي المراحؿ التعميمية الثالث
)االبتدائية، المتوسطة، والثانوية( والتي رّكزت عمى األنشطة العممية وعمى دور المتعّمـ اإليجابي 
النشط َي العممية التعميمية والتعّممية، كما امتازت باستخداـ وسائؿ وأدوات وخدمات وموارد 

ؽ منيجية التعميـ والتعّمـ اإللكتروني؛ مّما ُيمـز معّمـ العمـو  تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت َو
ية  ية المختمفة َي ممارساتو المينية كْي ُيساىـ َي تنمية القدرات المعَر بحسف توظيؼ قدراتو المعَر
، مّما ُيعّزز بدوره تحقيميـ العممي َييا. إال أّف  واالّتجاىات اإليجابية لدى المتعّمميف نحو تعّمـ العمـو

اد العمـو ما زالت سمبية؛ كما أّف نتائج تحقيميـ العممي اّتجاىات المتعّمميف َي دولة الكويت نحو مو 
كدراسة  -َي االختبارات المعيارية الدولية ما زالت متدّنية كذلؾ! َقد أظيرت دراسات بحثية متعّددة 

وجود عالقة ارتباطية  - Mattar (2012)، ودراسة Pintrich (2003)(، ودراسة ٕٙٔٓحسيف )
عّمميف نحو مواد العمـو وتحقيميـ العممي َييا وداَعّية معّمـ العمـو نحو طردية قوّية بيف داَعّية المت

ي  مينتو ومستوى أدائو َييا. حيث تبّيف أّف التحقيؿ العممي لممتعّمميف َي مواد العمـو بعامة َو
، والذي بد وره اختباراتيا القياسية المعيارية الدولية بخاقة يتأّثر بداَعّيتيـ نحو ح  تعّمـ مواد العمـو
 يتأّثر بداَعّية معّممي العمـو نحو مينتيـ، والتي تؤّثر بدورىا َي مستوى أدائيـ ورضاىـ الميني. 

َمف خالؿ المتابعة الميدانية لواقع تعميـ وتعّمـ مواد العمـو َي مدارس التعميـ العاـ َي دولة 
يـ أداء معّممي العمـو َييا، الكويت بمراحميا الثالث )االبتدائية، المتوسطة، والثانوية(، وتحميؿ وتقو 

لوحظ دوف أدنى شؾ أّف ىناؾ انخفاضًا َي مستوى أداء معّممي العمـو الميني؛ حيث أّنيـ يفتقروف 
ية والداَعّية المينية التي تؤّىميـ لممارسة مينة التدريس بمراحؿ التعميـ العاـ. َعمى  لمقدرات المعَر

وجود عدد مف نقاط الضعؼ َي  -ء الزيارات القفية وتحديدًا أثنا -سبيؿ المثاؿ ال الحقر، لوحظ 
أدائيـ التدريسي َي مجاالت تخطيط الدرس، وتنفيذه، وتقويـ المتعّمميف. وكذلؾ تبّيف بأّف ىناؾ 
الكثير مف المعّمميف الذيف لـ يتمّقوا التدريبات التربوية المينية الخاقة بالمناىج وطرؽ التدريس 

لتعامؿ مع المتعّمميف وغيرىا مف األمور التربوية الالزمة ليـ كونيـ وأساليبو المتنّوعة، وكيفية ا
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مرّبيف؛ َقد يتحّوؿ المنيج الدراسي ذي الجودة العالية لمواد العمـو المختمفة َي يد المعّمـ غير الناجح 
إلى خبرات ومواقؼ تربوية تعميمية  -بسب  المعّوقات التي تحيط بو  -ذو األداء الميني المتدّني 

عّممية مفّككة عديمة القيمة التربوية لممتعّمميف مّما يؤّثر سمبًا عمى داَعّيتيـ نحو ح  تعّمـ المواد وت
ْف كاف المنيج الدراسي ذا جودة متوّسطة َإّنو قد  ـّ تدّني تحقمييـ العممي َييا، بينما وا  العممية ومف َث

ف معّوقات محيطة بو إلى أداة تربوية يتحّوؿ َي يد المعّمـ الكؼء ذو الداَعية المرتفعة وال يعاني م
 (.َٕٛٓٓاعمة وعالية القيمة لممتعّمميف )النور، 

يجاد الحموؿ المناسبة لكؿ ما ُيمكنو مف أْف  وعميو، يج  التركيز عمى إزالة كاَة المعّوقات وا 
اَعّية يؤّثر َي أداء معّممي العمـو َي المراحؿ التعميمية المختمفة؛ لما لذلؾ مف أىمية َي زيادة د

المتعّمميف نحو تعّمـ مواد العمـو مف ناحية، وبالتالي زيادة تحقيميـ العممي مف ناحية أخرى. وىنا 
تكمْف مشكمة الدراسة الحالية، َقد حاوؿ الباحثاف تحديد العوامؿ المؤّثرة َي األداء الميني لمعّممي 

 العمـو َي مدارس التعميـ العاـ بدولة الكويت. 
 أسئمة الدراسة

 اوؿ الدراسة البحثية اإلجابة عف األسئمة اآلتية:تح
ما العوامؿ المؤّثرة َي األداء الميني لمعّممي العمـو بالمراحؿ التعميمية الثالث َي مدارس التعميـ   .ٔ

 العاـ بدولة الكويت مف وجية نظرىـ؟
ُتعزى ما مدى الفروؽ بيف استجابات معّممي العمـو َي العوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني   .ٕ

لطبيعة الجنس، والجنسية، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرة، والمرحمة التعميمية، والمنطقة 
 التعميمية؟

 أىداف الدراسة
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ التالي:

َي األداء الميني لمعّممي العمـو بالمراحؿ  -المشكالت والتحّديات  -تحديد العوامؿ المؤّثرة  .ٔ
 َي مدارس التعميـ العاـ بدولة الكويت مف وجية نظرىـ. التعميمية الثالث

الكشؼ عف أثر متغّيرات الجنس، والجنسية، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرة، والمرحمة  .ٕ
 التعميمية، والمنطقة التعميمية، عمى استجابات معّممي العمـو لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني.
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 أىمية الدراسة
 سة َي:قد ُتسيـ نتائج الدرا

إعداد دليؿ إرشادي لمتربوّييف ُيعينيـ عمى تعّرؼ وتحديد العوامؿ التي تؤّثر سمبًا َي مستوى   .ٔ
ـّ تسميط  األداء الميني لمعّممي العمـو بالمراحؿ التعميمية الثالث َي دولة الكويت، ومف َث

عادة النظر َييا )دراستيا وتحميميا( بما يناس  طبيعة عمميـ وما  الضوء )التركيز( عمييا وا 
يشيده عقرنا المعَري مف ثورة َي تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت إليجاد حموؿ شاممة 

ليا، حّتى يتسّنى لممعّمميف االرتقاء بمستوى  –وبأسمو  عممي  -ومتكاممة وموضوعية 
أدائيـ الميني، ويسود َي المقابؿ مناخ داعـ لالرتقاء بمستوى المتعّمميف َتعـ الفائدة 

 بوية َي مختمؼ البيئات المدرسية.   التر 
تعّرؼ وتحديد ما يحتاجو معّممي العمـو ألداء عمميـ بأَضؿ طريقة ممكنة، عف طريؽ   .ٕ

ير مناخ تربوي قّحي وسميـ داعـ لعممّيتي التعميـ والتعّمـ ويوائـ متطّمبات واحتياجات  تَو
قادٍر عمى الولوج والتناَس  مينتيـ الجميمة؛ وبالتالي ُيمكنيـ المساىمة َي إعداد جيٍؿ واعٍ 

ية العالمية وتحقيؽ التقّدـ والتطّور والُرقي لدولة  بقوة َي المنظومة االقتقادية المعَر
 (.ٜٕٔٓوآغا،  الكويت )قفر

انتفاع مسؤولو وزارة التربية َي دولة الكويت مف نتائج وتوقيات ىذه الدراسة البحثية عند   .ٖ
اسبًا َيما يتعّمؽ بموضوع العوامؿ المؤّثرة َي األداء االّطالع عمييا الّتخاذ ما يرونو من

الميني لمعّممي العمـو بالمراحؿ التعميمية الثالث َي قطاع التعميـ العاـ بدولة الكويت؛ 
بحيث ُيعمؿ عمى تطوير وتحديث الثقاَة الشائعة َي المنظومة التربوية بفمسفتيا وأسسيا 

ومنيجّيتيا َي العمؿ الميني المؤّسسي بما يق   وسياساتيا )قوانينيا ولوائحيا التنظيمية(
 َي خدمة ومقمحة جميع مكّونات/أركاف القطاع التربوي.

إثراء األدبيات الدراسية الكويتية والخميجية والعربية واألقميمية والدولية حوؿ المبحث الخاص   .ٗ
التعميـ األساسية العوامؿ التي تؤّثر َي األداء الميني لمعّممي العمـو َي مراحؿ  -بالدراسة 

َساح المجاؿ لمتعّمؽ الفكري واألدبي َيو، وذلؾ بإجراء دراسات أخرى حوليا لمعّممي  - وا 
 العمـو بشكؿ خاص، ولمعّممي المواد الدراسية األخرى كاَة بشكؿ عاـ.
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 حدود الدراسة
 ُتقّنؼ حدود ىذه الدراسة إلى اآلتي:

مف معّممي العمـو َي مدارس  ٕٔٙىا وتتمثؿ بوجية نظر عّينة مقدار  الحدود البشرية:  .ٔ
 قطاع التعميـ العاـ بدولة الكويت.

ي الحدود المكانية  .ٕ : واقتقرت َي مدارس قطاع التعميـ العاـ )الحكومي والخاص( َقط َو
 المناطؽ التعميمية الست التابعة إلشراؼ وزارة التربية بدولة الكويت.

نة( لغرض جمع البيانات َي الفقؿ الدراسي : ُطبقت أداة الدراسة )االستباالحدود الزمانية  .ٖ
 ـ.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاألوؿ مف العاـ الدراسي 

 التعريفات اإلجرائية لمفاىيم ومصطمحات الدراسة
ىناؾ بعض المفاىيـ والمقطمحات التي وردت َي الدراسة مف الالـز تعريفيا وتوضيحيا 

 إجرائيًا كما َي اآلتي:
واألسبا  والمعّوقات التي تساىـ َي  : وىي مجموعة مف الظروؼFactorsالعوامؿ  .ٔ

 (.ٕٙٓٓتدّني مستوى األداء الميني لدى المعّمميف )القانع، 
: وىو القدرة ودرجة اإلّتقاف والكفاءة التي ُيظيرىا المعّمـ َي Performanceاألداء  .ٕ

ء أثناء قيامو وتأديتو لمواجبات والمياـ التربوية )التعميمية والتعّممية( المكّمؼ بيا َي ضو 
 (.ٕٙٓٓ؛ العمري، ٕٙٓٓما يحيط بو مف متغّيرات )القانع، 

: وىي المدارس الحكومية General Education Schoolsمدارس التعميـ العاـ  .ٖ
وزارة التربية بدولة الكويت، وُتغّطي المراحؿ والخاقة/األىمية )العربية( الخاضعة إلشراؼ 

 تياًء بالقؼ الثاني عشر الثانوي.وان التعميمية الثالث بدءًا بالقؼ األوؿ االبتدائي
: وىي "العممية التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعارؼ مف معمومات Teachingالتعميـ  .ٗ

وكفايات وميارات واّتجاىات وقيـ وخبرات" )عممية وعممية واجتماعية( )قفر والقادري، 
 (.٘ٔ ، ص. ٕٚٔٓ

ا  المعارؼ" )السابؽ : وىي "العممية التي يتـ عف طريقيا اكتسLearningالتعّمـ  .٘
 (.  ٘ٔ ، ص. ٕٚٔٓذكرىا( )قفر والقادري، 



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 

 

 

 

 

 2021 يارس -االول انعدد                                     جايعت انًُىفيت                                         –يجهت كهيت انخربيت 

 

63 

 أدبيات الدراسة
 األىمية الحيوية لمعّممي العموم في بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة

عمى  -ومنيا دوؿ المنطقة العربية، ِبغض النظر عف دخميا  -ُتراىف معظـ البمداف اليـو 
مف أجؿ  -تكار واإلبداع والتمكيف َي قطاع العمـو والتكنولوجيا التعميـ والبحث العممي والتطوير واالب

ية  تمبية متطّمباتيا وتعزيز نمّوىا االقتقادي وتنميتيا المستدامة َي عالـ ُمتغّير ذي ثورة معَر
ة التي تطمح  -ُمتسارعة  وذلؾ باالستثمار َي عمميات بناء ودعـ إقامة مجتمعات واقتقادات المعَر

و وبوضوح لمعمؿ عمى إنتاج، ونقؿ، وتوطيف، وتسخير/استخداـ المعارؼ َي إلييا، والتي تدع
اه اإلنساف َي المنطقة  مختمؼ الحقوؿ لتحقيؽ مآر  التنمية اإلنسانية المستدامة، خدمة لعّزة وَر

( ٜٕٔٓ، ٕٛٔٓ، ]اليونسكو[العربية والعالـ ككؿ )منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقاَة 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], 2015 َال طريؽ اآلف إلى إنجاز أي ارتقاء أو نمو حقيقي دوف االنتقاؿ إلى .)
ة وبما يقترف بيا مف جودة عالية َي نظـ التعميـ والتكويف، وتراكـ  مجتمعات واقتقادات المعَر

ني، وقدرات َائقة َي استخداـ وتوظيؼ وسائؿ وأدوات وخدمات منتجات البحث العممي والتطوير التق
وموارد تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت، وتدعيـ البيئات التمكينّية التي ُتشّكؿ بدورىا السياؽ 
االقتقادي والسياسي واالجتماعي لتحقيؽ كؿ ىذه المكّونات. ولـ تعد المجتمعات العقرية تقيس 

ستثمار َي القناعة أو الزراعة أو اإلنساف َحس ، بؿ تعّدى ذلؾ ليشمؿ مدى تقّدميا ورقّييا باال
ة، وأقبحت مؤّشراتيا مف األسس الرئيسة لقياس  االستثمار َي إقامة مجتمعات واقتقادات المعَر
حالة تقّدـ ونيضة التنمية َي المجتمعات العقرية إلى جان  المؤّشرات التنموية التقميدية. 

تتناَس َيما بينيا بما تممكو مف معارؼ وطاقات بشرية ذات كفاءة عالية  َالمجتمعات المعاقرة
وتقنيات، وما تزخر بو مف قدرات عمى البحث العممي والتطوير، واالبتكار واإلبداع، واالّتقاؿ 
والتواقؿ عبر الشبكات ونظـ المعمومات واالّتقاالت اإللكترونية، وما تبّثو وتنشره وتُنتجو مف 

فقو َي بناء قدرات األَراد ومياراتيـ وكفاياتيـ واّتجاىاتيـ وقيميـ وخبراتيـ العممية معارؼ، وما تن
والعممية واالجتماعية، وما تبذلو مف جيود َي سبيؿ توطيف المعارؼ ونقميا واستخداميا/تسخيرىا َي 

ة مع مآر  التنمية اإلنسانية المستدامة. ويتواك  ىذا االىتماـ بإقامة مجتمعات واقتقادات الم عَر
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تطّورات وتغّيرات ُمتالحقة وُمتسارعة وُمتعاظمة تحدث َي عالمنا المعاقر: نظـ لمشبكات 
والمعمومات واالّتقاالت تتطّور بشكؿ يومي وتجعؿ التواقؿ واالّتقاؿ قادريف عمى أْف ُيغّيرا 

ات ورؤوس عالقات المكاف والزماف، وتدَّقات ضخمة لممعمومات والبيانات واألَكار واأليديولوجيّ 
األمواؿ والسمع والمنتجات والتكنولوجيا عبر القنوات والوسائط والمنّقات الُمَعْوَلمة، وتطّورات 
وُمستحدثات عممية وتكنولوجية متعاظمة ومتسارعة كؿ يـو بحيث يعجز البعض عف مالحقتيا 

بمداف وتفشي ليا وتتّبعيا، وتقارير ومؤّشرات قياس دولية حوؿ مختمؼ مجاالت الحياة، تقارف بيف ال
 (.ٜٕٔٓعف نقاط ضعفيا ومكامف قّوتيا )اليونسكو، 
ة العربي لمعاـ  القادر مف المكت  اإلقميمي لمدوؿ العربية  -ـ ٜٕٓٓوقد ناقش تقرير المعَر

، والذي كاف  التابع لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وبالتعاوف مع مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو
ي ُمنتج" بعنواف "نحو تواقؿ مع ة َي البيئة العربية، ومدى  -َر العوامؿ الُمحّفزة و/أو الُمعيقة لممعَر

التطور َي مجاالت التعميـ واالّتقاؿ والمعمومات والبحث العممي واالبتكار واإلبداع؛ وشّدد التقرير 
مداد المنطقة العربية بما تحتا جو مف عمى وجود حاجة ُممّحة واضطرارية لمورد مالئـ يكفؿ تزويد وا 

كفاءات وطاقات بشرية لدييا القدرة عمى تحقيؽ طموحاتيا وأىداَيا التنموية المستدامة، كما أّكد 
التقرير كذلؾ عمى لزاـ بناء "الكتمة الحرجة" المطموبة مف المشتغميف وأعضاء ىيئة التدريس 

يف عمى إقامة اقتقادات والمتعّمميف والباحثيف والعمماء والخبراء َي العمـو والتقانة والمعارؼ والقادر 
ة )اليونسكو،  ؛ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي/المكت  اإلقميمي لمدوؿ ٕٛٔٓومجتمعات المعَر

 ، (؛ حّتى تضحى الدوؿ العربية قادرًة عمى الولوج ٜٕٓٓالعربية ومؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو
ونجاح مع مكّوناتو والتناَس مع  َي المجتمع المعَري الكوني والتعايش والتواـؤ والتعامؿ بفّعالية

ة، وعمى اعتبار أّف ىذا ىو ناظـٌ رئيٌس والطريؽ الحقيقي  أقرانيا مف مجتمعات واقتقادات المعَر
 نحو بناء التنمية المستدامة لُمجمؿ النشاطات اإلنسانية التنموية.

ة؛ َمذا  ومف منظور كوف التعميـ ىو الركف األساسي َي سبيؿ تحقيؽ وبناء مجتمع المعَر
بكؿ مكّوناتيا  -أدركت الدوؿ العربية ضرورة تطوير منظوماتيا التربوية )التعميمية والتعّممية( 

ة المأموؿ َتواك  الدوؿ الحضارية والمتقّدمة، ولتكْف قادرة عمى  -وعناقرىا  لركو  در  المعَر
ية العالمي ة وتحقيؽ الُرقي إعداد جيٍؿ قادٍر عمى الولوج بقوة َي المنظومة االقتقادية المعَر
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ية قوية تعتمد  واالزدىار والنيضة والتنمية اإلنسانية الشاممة وذلؾ ببناء اقتقادات ومجتمعات معَر
قميميًا وعالميًا )قفر وآغا،  (. وُيعد ٕٚٔٓعمى مخرجات ُمتمّيزة وُمنتجة قادرة عمى التناَس محميًا وا 

ة، أحد األعمدة األساسية والحيوية المعّمموف بقفة عامة، ومعّممو المواد العممية بقفة خاق
المشاركة َي عممية التطوير المنشودة، حيث يقع عمى عاتقيـ المسؤولية الجسيمة بتغيير داَعّية 
المتعّمميف نحو ح  تعّمـ مواد العمـو المختمفة والتخّقص بيا والتمّيف َي مختمؼ مجاالتيا وحقوليا، 

ة المبتغاة.ألّنيا النواة الرئيسة لمجتمعات واقتقادات   المعَر
 دور معّممي العموم في العصر المعرفي )عصر التكنولوجيا والثورة الرقمية(

مف الُمسّمـ بو أّف عممّيتي التعميـ والتعّمـ مرتبطتاف ببعضيما ارتباطًا وثيقًا، حّتى بات مف 
ظيور وسائؿ القع  تقّور حدوث تعّمـ دوف وجود معّمـ يقـو بعممية التعميـ أو ُييّسر حدوثو. أّف 

وأدوات وتطبيقات وخدمات وشبكات تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت، وما نجـ عنيا مف إحداث 
تغّيرات جوىرية َي مختمؼ مكامف الحياة اليومية بما َي ذلؾ العممية التربوية التعميمّية والتعّممية، 

ْيد أّف ىذا االعتقاد مخالؼ جعمْت الكثير مّنا يعتقد بتراجع أو انحسار أو تقّمص دور المعّمـ، ب
ية  ـْ تِزْؿ دور المعّمـ، بْؿ دّعمتو وجعمتو دورًا حيويًا يستمـز تواَر قدرات معَر  -لمحقيقة؛ َالتكنولوجيا ل

مف معمومات وميارات وكفايات واّتجاىات وقيـ وخبرات )عممية وعممية واجتماعية( معّينة لديو، ذلؾ 
رضْت عميو جيودًا عديدة، حيث تزامف مع ألّف التكنولوجيا كّمفت المعّمـ بأد وار جديدة منوطة بو، َو

التطور التكنولوجي الذي حدث خروج وظيفة المعّمـ عف دورىا الميني التقميدي لتقبح  لو أدوارًا 
 وميامًا جديدة.

لقد أقبح التعّمـ عممية مستمرة مدى الحياة وُمتاحة لمجميع، وأقبحت المدارس مراكز لمتعّمـ 
عضاء المجتمع ليقبح لدينا جيؿ رقمي يعيش واقعو المتجّدد بسرعة مع التكنولوجيا بطريقة لجميع أ

ما زاؿ  -وذوي التخّققات العممية بخاقة  -تميؽ بتفكيره العممي. ونجد اليـو المعّمـ بشكؿ عاـ 
المتعّمـ عمى  يتعّمـ ذاتيًا ليجّدد واقعو ويبني مستقبمو ويقبح معّممًا رقميًا. َالمعّمـ مطال  بمساعدة

استخداـ أدوات وخدمات ووسائؿ وتطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت التربوية الجديدة، 
يمو  تو، َو لمبحث عف المعمومات وتحميميا ودمجيا وحؿ المشكالت والتفكير المبدع وبناء معَر

مّمبي لحاجات المتعّمـ الخاص بيـ. حيث يعتبر المعّمـ الُمحّرؾ لممنيج والداعـ لنجاحو مف عدمو وال
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الرقمي الشغوؼ بكؿ ما ىو جديد مف أجؿ تطوير ميارات التفكير لديو وىي الُمحّقمة األىـ 
لتوجييو لمتعّمـ الذاتي المستمر. وليس ىناؾ تحٍد يواجيو المعّمـ أكبر مف اجتذا  المتعّمـ وَرع 

ؿ عبر استخداـ أدوات ووسائؿ مستوى داَعيتو وحممو عمى المشاركة والتشارؾ َي قناعة تعميـ َّعا
 وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت.

والمعّمـ الرقمي ىو الذي يستطيع دمج التكنولوجيا داخؿ وخارج َقمو الدراسي ويوّظفيا لتّمبي 
 احتياجاتو المينية واحتياجات المتعّمـ لتحسف تعّممو واكسابو الميارات والكفايات والقدرات الالزمة
لمتعامؿ مع حياتو وواقعو، وينبغي أف يكوف لدى المعّمـ أيضًا خبرة َي التكنولوجيا وأساليبيا ووسائميا 
ة بداًل مف كونو ناقاًل ليا؛  ًا عمى المعَر ومتابعًا لتطّورىا. ويحرص المعّمـ الرقمي أف يكوف مشَر

طموبة ليذا النوع مف التعميـ والتعّمـ َالتعميـ والتعّمـ الذي يحتاجو طالبنا اليـو واألسالي  والوسائؿ الم
مختمفة تمامًا عّما كانت عميو َي الماضي، لذا نحتاج إلى تجييز معّممينا لمتعايش بشكؿ أَضؿ 

 ولبموغ مستوى التحدي.
ير الحدث الذي  وعمى المعّمـ أْف يشارؾ ويدَع المتعّمـ إلى التفكير والبحث واالستققاء وتَو

ؼ الجديد وعدـ تقديـ اإلجابة لكؿ سؤاؿ بؿ تقري  اإلجابة والحث عمى يّنمي الشغؼ لديو َي اكتشا
البحث والتحّري وجمع البيانات الستخالص أجوبة جّيدة ومقنعة. ويكمْف نجاح العممية التعميمية 
والتعّممية َي ذكاء مستخدميا سواء أكاف معّممًا أـ متعّممًا، وبحثو عف التطّور والتقّدـ دوف خوؼ أو 

أس. َالمعّمـ المطمو  َي ىذا العقر الرقمي ىو الذي ُيميـ طاّلبو، ويقـو بتحويؿ البيئة ممؿ أو ي
التربوية التعميمية والتعّممية إلى بيئة تقنية تحّفز عمى البحث َي الموضوعات الدراسية وتعّزز 

 (.ٕٛٔٓالمفاىيـ العممية )وزارة التربية والتعميـ، 
ر المواقؼ وبقدر ما تضيفو المستحدثات الجديدة َي وتتعّدد أدوار المعّمـ وتتغّير بتغيّ 

المجاالت التربوية التي تفرضيا العولمة وثورة االّتقاالت والمعموماتية والتقّدـ العممي والتطّور التقني 
والتجديد التربوي. حيث ُتعد المستحدثات التربوية مرآة عاكسة لمتغّيرات العممية والتكنولوجية 

فرزىا النظاـ العالمي الجديد، والذي يعتبر النظاـ المحمي جزءًا منو. لذا ليس مف واالقتقادية، التي ي
السيؿ تحديد أدوار المعّمـ الواج  تأديتيا؛ ألّنيا متجّددة ومتغّيرة باستمرار، باإلضاَة إلى أّنيا 

 متشابكة ومكّممة لبعضيا البعض، وقد يقـو المعّمـ بأداء أكثر مف دور َي وقت واحد.
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ْف ُنسّمط الضوء عمى الدور الجديد لممعّمـ، نجد لزامًا أْف نوّضح أو نستعيد الدور وقبؿ أ
 التقميدي لممعّمـ، لنرى إلى أي مدى استطاعت تكنولوجيا التربية أْف تغّير مف دوره.

 المعّمم في دوره التقميدي
أذىاف كاف المعّمـ ذاتو يرى أّف وظيفتو األساسية َي الغال  ىي: نقؿ المعمومات إلى 

المتعّمميف، مع التقّيد التاـ بما نّص المنيج عميو مف الموضوعات، وما ورد َي الكت  المدرسية 
المقررة مف معمومات عف ىذه الموضوعات. وبما أّف إّتقاف ىذه المعمومات كاف غاية َي ذاتو، َقد 

ي معظـ الحاالت كاف المعّمـ يعنى بيذا اإلّتقاف أكثر مف عنايتو بقيمة المعمومات عند المتعمّ  ـ. َو
أّدت ىذه اآللية لتشجيع التناَس بيف المتعّمميف َي دراسة المواد المقررة، عوضًا مف تدريبيـ عمى 
التعاوف َيما بينيـ لموقوؿ إلى أىداؼ مشتركة، وبداًل مف إتاحة الفرص المتنّوعة أماميـ لمقياـ 

واإلىتماـ بإّتقاف المادة الدراسية جعؿ بأوجو نشاط مختمفة تساعد عمى نمّوىـ المتكامؿ المنشود، 
المعّمـ َي الغال  يحّدد لممتعّمميف ما يستذكرونو َي الكتا  المقرر أواًل بأوؿ؛ كما جعمو يحّدد ليـ  
مقدار العناية التي يوّجيونيا إلى كؿ جزء يستذكرونو، وكثيرًا ما كاف المعّمـ يدّر  المتعّمميف عمى 

تي سترد َي االختبارات، وطريقة اإلجابة عنيا، مما قّمؿ مف اعتماد أنواع األسئمة المتوّقعة ال
المتعّمميف عمى أنفسيـ، وجعؿ الكثير منيـ ال يقبموف عمى معالجة أي أمر مف األمور إال إذا وّجيت 
ليـ عنو تعميمات مفّقمة، َضعفت ثقتيـ بأنفسيـ، وساعد ىذا أيضًا عمى شعور المتعّمميف أّف إتّقاف 

دراسية والنجاح َي االمتحاف ىو ىدؼ المدرسة األسمى. وقار المعّمموف يتناَسوف َي المادة ال
استخداـ الوسائؿ التي تساعد المتعّمميف عمى إّتقاف ما حّدد ليـ َي المنيج مف حقائؽ ومعمومات 
ومفاىيـ، ومف بيف ىذه الوسائؿ تمخيص مواد الدراسة، وضغطيا َي كتّيبات أو مذّكرات لتكوف 

سيمة التناوؿ، كما يقّمؿ مف التعّمـ الذاتي، وأقبح معظميـ ال يقبؿ عمى تحمؿ المسؤولية خالقة 
بمعناىا القحيح، وقّؿ ميميـ إلى البحث واالّطالع. عالوة عمى ذلؾ، لـ يكْف المعّمـ مستعدًا لتشجيع 

ذا قّدـ أحدىـ اقتراحًا، َإّف  ذلؾ يعد نوعًا مف المتعّمميف عمى تقديـ اقتراحات خاقة بما يدرسونو، وا 
الجرأة، والخروج عمى الحدود المرعية، ومعنى ىذا حرماف المتعّمميف مف التدري  عمى التنظيـ وربط 

 األَكار والمعمومات بعضيا ببعض، وحرمانيـ أيضًا مف التدري  عمى النقد البّناء.
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قّروا َي أماكنيـ وكؿ الحاالت سالفة الذكر؛ جعمت المعّمـ ال ينتظر مف المتعّمميف إال أْف يست
ة وتعميمات، إْذ كاف المعّمـ ماىرًا إذا  ىادئيف تمامًا، ليتمّكنوا مف استقباؿ ما ُيمقيو عمييـ مف معَر
استطاع جعؿ المتعّمميف ىادئيف تمامًا َي أماكنيـ دوف أي قوت مف جانبيـ أو حركة أثناء الدرس. 

تعّمـ المبرمج مف بيف المفاىيـ التربوية ظير َي الخمسينّيات مف القرف الماضي مفيـو التعميـ وال
السائدة، ومف بينيا كذلؾ مفيوـ الوسائؿ واألدوات التعميمية والتعّممية، إْذ أثبت بما ال يدع مجاال 
لمشؾ أّف المتعّمـ قادر عمى التعّمـ بمفرده إذا عرضت المادة العممية عميو بطريقة تعميمّية وتعّممية 

ينيما. وأثبت التعميـ والتعّمـ المبرمج أّف المواقؼ التعميمّية والتعّممية ال تسمح لو بالتفاعؿ المباشر ب
تقتضي بالضرورة وجود معّمـ؛ األمر الذي أّدى إلى تخّوؼ المعّمميف مف التعميـ والتعّمـ المبرمج ومف 

مج سوؼ يسيـ األدوات والوسائؿ التعميمية والتعّممية الحديثة، َانتشر بينيـ أّف التعميـ والتعّمـ المبر 
 (.ٕٚٔٓ؛ خميؿ، َٜٕٔٓي نشر البطالة والقضاء عمى مينة التدريس كّميا )المسعودي، 

ذا اعتبرنا التكنولوجيا التربوية ىي برنامج لمعمؿ والممارسة اختيرت مكّوناتو وعناقره  وا 
يمن ية سموكية تتمّتع بدرجة مقبولة مف القدؽ العممي، َو ا بطريقة محّددة َي ضوء منظومة معَر

دارة النظـ التربوية، أتْت إجابة السؤاؿ المطروح  ة َي تقميـ وتنفيذ وتقويـ وا  أّنيا تطبيؽ المعَر
مسبقًا، بالنفي، َالتكنولوجيا التربوية لـ تمِغ دور المعّمـ، بؿ غّيرت دوره التقميدي، ومنحتو أدوارًا 

ـ يمكف التعّرض ليا وعرضيا َي جديدة. َنجد أّنو َي ىذا العقر المعَري، برزت أدوارًا جديدة لممعمّ 
 النقاط اآلتية: 

: حيث يقـو المعّمـ المحافظة عمى الثقافة واليوية اإلسالمية مع االنتفاع بالمعرفة العالمية( ٔ)
 Maintenanceبالتمييز بيف أسموبيف َي التعميـ، التعميـ مف أجؿ الحفاظ عمى ما ىو قائـ 

Instruction والتعميـ مف أجؿ التجديد ،Innovative Instruction َالتعميـ المحاَظ ال غنى ،
عنو، إال أّنو لـ يعد كاَيًا، وأقبح التعميـ مف أجؿ التجديد واستشراؼ المستقبؿ مطمبًا حيوّيًا، إذا ما 
أراد إنساف ىذا العقر مواجية ما سوؼ يحممو لو المستقبؿ مف تحّديات وأعباء، وما تحممو 

؛ حيث يتطّم  لمقمود أماـ تمؾ التحّديات واألعباء والمتغّيرات، المتغّيرات السريعة مف مفاجآت
نجازًا، ودعوة األمة اإلسالمية إلى قراءة  التمسؾ بالثقاَة اإلسالمية عقيدًة ولغًة وقيمًا وأخالقًا وا 
اإلسالـ قراءة قحيحة مف خالؿ مبادئو األقيمة وقيمو الخالدة، وتحديث الثقاَة اإلسالمية والربط 
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ة العالمية المفيدة، بينيا وب يف قضايا العقر، والمحاَظة عمى خقوقية اليوية مع االنتفاع بالمعَر
والتعايش مع التعّددية الثقاَية داخؿ ىذه القرية الكونية واج  عمى التعميـ القياـ بو مف خالؿ المعّمـ، 

راث الثقاَي واالجتماعي الذي البد أْف يغرس َي المتعّمميف التمسؾ بالثقاَة اإلسالمية، واالعتزاز بالت
لألمة اإلسالمية، واحتراـ ثقاَات الشعو  األخرى، يعّودىـ الثقة بالنفس وتقّبؿ الرأي اآلخر، والموازنة 

 َي التعامؿ والمعاممة بيف عناقر التأثير الداخمي والخارجي، واألخذ باألَضؿ واألنفع؛
يمية أّنيا عممية اّتقاؿ بيف المعّمـ : كاف ينظر لمعممية التعموسيط تعميمي ومّنظم لمتواصل( ٕ)

ة )الرسالة( عف طريؽ )وسيط( تختمؼ أنواعو.  )المرسؿ( والمتعّمـ )المستقبؿ(، يتـ َييا نقؿ المعَر
ولكف مثؿ ىذا التحديد والفقؿ بيف أدوار العناقر األربعة لعممية االّتقاؿ ال يتماشى مع النظرة 

االّتقاؿ. َالوسائط ذاتيا قنوات أساسية لتوقيؿ المادة  الحديثة لمتربية التي ُتعنى بتكامؿ عممية
الدراسية، والعنقر الوسيط قد يكوف بنفس الوقت المرسؿ )المعّمـ(، والمعّمـ َي ظؿ نظـ الوسائط لـ 
ة أو شارحًا ليا َحس ، بؿ أقبح دوره وسيطًا  يعد بالضرورة )مرساًل(، أي لـ يعد المعّمـ ناقاًل لممعَر

يًا يقتقر عمى األعماؿ التي ال يمكف لغيره مف الوسائط أداءىا بنفس الكفاءة، ومف تعميميًا وتعّمم
 ذلؾ سعيو لتنظيـ التواقؿ الفّعاؿ بينو وبيف المتعّمميف؛

: ىو المعني بتحديد األىداؼ السموكية عمى شكؿ نتاجات تعميمية وتعّممية سموكية معد لألىداف( ٖ)
 امة؛منتظرة مرتبطة باألىداؼ التربوية الع

: ولكي يسيؿ المعّمـ أداء ميمتو، كما يسيؿ عممية التعّمـ لدى المتعّمميف، ويجعؿ مشّخص( ٗ)
العممية التعميمية والتعّممية ناجحة، يقـو  بالتعرؼ عمى خقائص المتعّمميف وتحديدىا لالستعانة 

عمى التعّمـ  عمى َيـ طبيعة مف يتعامؿ معيـ، َيحّدد نقاط القوة والضعؼ عندىـ، ومستوى القدرة
 لدييـ؛ مف خالؿ عمميات تشخيقية عدة منيا:

تشخيص مسحي: حيث يقـو المعّمـ بعممية غربمة قفية يتعّرؼ َييا عمى القادريف مف طالبو عمى 
إنجاز األىداؼ التربوية )التعميمية والتعّممية( الموضوعة، مستخدمًا بذلؾ االختبارات التحقيمية، 

ومراجعًا كذلؾ ممّفات المتعّمميف لموقوؼ عمى مستواىـ الثقاَي  واختبارات القدرات العقمية،
 واالقتقادي واالجتماعي، وسجّميـ األكاديمي التراكمي.



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر

 

 

 

 
 

 

 2021 يارس - االولانعدد                                          جايعت انًُىفيت                                       –يجهت كهيت انخربيت 

 

21 
 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

تشخيص محّدد: ويتعّرؼ َيو عمى الفروؽ الفردية التي تسّب  الضعؼ التحقيمي عند بعض 
 المتعّمميف.

إلى برامج عالجية وتعميمية وتعّممية تشخيص مرّكز: يتعّرؼ َيو عمى َمْف ِمْف المتعّمميف يحتاج 
خاقة، مستخدمًا َي ذلؾ العديد مف االختبارات لموقوؼ عمى أسبا  التخّمؼ والضعؼ ومظاىر 

 العالج وطرقو.
ويتمثؿ دور المعّمـ ىنا َي األخذ بيد المتعّمـ الضعيؼ ليضعو عمى طريؽ الفيـ القحيح، 

ي نفس الوقت توجيو  المتعّمـ القوي المتّمكف نحو المزيد مف القراءات وعمى طريؽ الثقة بالنفس، َو
 والبحوث، ونحو المزيد مف االّطالع؛ 

: أقبح المعّمـ مخّططا لخبرات وأنشطة تعميمية وتعّممية ترتبط باألىداؼ مصّمم برامج( ٘)
المخّططة، وتناس  مستوى المتعّمميف وطرؽ تفكيرىـ، وتسيـ إسيامًا َّعااًل َي مساعدتيـ عمى بموغ 
األىداؼ التربوية التعميمية والتعّممية. كما أقبح المعّمـ مسؤواًل عف إعداد المواد التعميمية والتعّممية 
الالزمة، كالمجّمعات التعميمية، ورـز التعّمـ الذاتي؛ ليتمّكف المتعّمموف مف ممارسة عممية التعّمـ. 

، أي ما يتعّمـ، ثـ ينبغي أْف يرّت  ولكي يقّمـ المعّمـ برنامجًا البد لو مف تحديد السموؾ النيائي
 -كالمعمومات والمقطمحات/المفاىيـ والحقائؽ والقوانيف والنظريات  -المعارؼ المختمفة مف بيانات 

والميارات والكفايات واالّتجاىات والقيـ والخبرات َي تسمسؿ؛ ليؤدي بالمتعّمـ إلى السموؾ النيائي 
وات مف القغر بحيث يقؿ تواتر التعزيز إلى حّده المرغو  َيو، وىذا يتطم  أْف تكوف الخط

 األققى؛
: وذلؾ بإتباعو طريقة منيجية منّظمة تمّكنو مف مخّطط وموّجو لمعممية التعميمية التعّممية( ٙ)

التغذية الراجعة( بشكؿ دقيؽ جدًا، ويتـ ذلؾ  - ضبط المثيرات )المادة العممية والحوادث التعزيزّية
العممية إلى وحدات بسيطة وتقويميا بشكؿ متسمسؿ، بحيث يستجي  كؿ عف طريؽ تجزئة المادة 

متعّمـ لكؿ وحدة مف ىذه الوحدات، ثـ يزّود مباشرة بالتغذية الراجعة لمتأكد مف قحة استجابتو أو 
تعديميا، إذا كانت عمى نحو غير مرغو  َيو. وال شؾ بأّف ىذه الطريقة تقود المتعّمـ تدريجيًا إلى 

المرغو  َيو، وتجعمو أكثر قدرة عمى التعّمـ كّمما تقّدـ َي تنفيذ البرنامج التربوي أداء السموؾ 
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التعميمي والتعّممي، ألف تعزيز كؿ استجابة قحيحة عمى حدة، يزّود المتعّمـ بمزيد مف الفرص 
 لإلستجابة لموحدات التالية بشكؿ قحيح، ويقّوي داَعّيتة لمتعّمـ والرغبة َي النجاح؛

: وال يقتقر دور المعّمـ ىنا عمى تحميؿ سموؾ لمسموك وضابط لبيئة التعميم والتعّممميندس ( ٚ)
نما يتعّدى ذلؾ ليشمؿ ىندسة سموكو، وذلؾ عف طريؽ ترتي  بيئة التعميـ  المتعّمـ ومف ثـ تعديمو، وا 

 والتعّمـ، ليحقؿ المتعّمـ عمى السموؾ المراد؛
َراد الجماعة، ويستثير االّتقاؿ بيف المتعّمميف، : َيو يشّجع التفاعؿ بيف أميندس اجتماعي( ٛ)

ويتعّرؼ عمى حقيقة أّف البشر مخموقات اجتماعية تنمو وتتطّور مف خالؿ التفاعؿ َي مواقؼ 
 اجتماعية ذات معنى؛

: َيو يحّدد امکانات مختمؼ مقادر/موارد العممية موّفر لمتسييالت الالزمة لمتعميم والتعّمم( ٜ)
مية، ويساعد المتعّمميف عمى اختيار البدائؿ التعميمية والتعّممية المناسبة، ومف ثـ التعميمّية والتعمّ 

 يسّيؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية لمعممية التعميمية التعّممية؛
: يتعاوف مع أولياء أمور المتعّمميف، ومع زمالئو مف المعّمميف، وكذلؾ مع المجتمع مستشار( ٓٔ)

 والتعّمـ لممتعّمميف؛ المحمي، مف أجؿ تنظيـ التعميـ
: حيث يكوف قادرًا عمى استخداميا وقيانتيا متخّصص في الوسائل التعميمية والتعّممية( ٔٔ)

ًا بمقادرىا وقادرًا كذلؾ عمى تقويـ قمتيا باألىداؼ التربوية التعميمية والتعّممية؛  وعاَر
مف خالؿ ما يقـو بو مف  : ونققد بذلؾ أْف يكوف المعّمـ قادرًا عمى التنظيرباحث ومجّدد( ٕٔ)

ممارسات، أو يفّكر بطريقة منطقية ناقدة َي كؿ ما يقـو بو مف أنشطة أو أعماؿ. ويحتاج المعّمـ 
لممارسة دوره كباحث َي الميداف إلى مساندة وتوجيو مف قبؿ مسؤوليو، مع إتاحة الفرص لو 

والقياـ بتجري  ما يراه مناسبًا لمتجري  واالبتكار واإلبداع والبحث عف أسبا  الظواىر والمشكالت، 
لمعالج أو التطوير. َدور المعّمـ ىنا ال يقتقر عمى التشخيص ووضع اليد عمى مواطف الققور أو 
النواحي السمبية كما ذكرنا سابقًا، بؿ يمتد دوره ليكوف قادرًا عمى وضع التقّورات الكفيمة بالعالج 

 السميـ، ووضعيا موضع التنفيذ؛
: َالمعّمـ ىو الراقد لكؿ تمؾ العمميات، والمقّوـ ليا؛ لمتأّكد تائج التعميمّية والتعّمميةمقّوم لمن( ٖٔو)

والتحّقؽ مف سالمة الخطوات التي أجراىا، ومدى نجاحيا َي تحقيؽ األىداؼ التربوية الموضوعة، 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر

 

 

 

 
 

 

 2021 يارس - االولانعدد                                          جايعت انًُىفيت                                       –يجهت كهيت انخربيت 

 

22 
 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

طوة وبموغ النتاجات المنتظرة، وُيراعى َي ذلؾ حسف تخطيطو لبرنامجو، حيث يتقّدـ َيو خطوة خ
بتعزيز سمسمة التقاربات المّتجية نحو السموؾ النيائي المرغو  َيو، والُمَوّقمة إليو. كما يراعي 

 (.َٕ٘ٔٓاعمّية أوقات التعزيز وعدد مّراتو )حفني، 
وختامًا، قد يبدو دور المعّمـ َي ظؿ القورة التي رسمتيا لو التكنولوجيا رائعة، إال أّننا نرى 

ممارسة أدواره جميعيا بالفاعمية  -منفردًا  -أّنو يقع  عمى المعّمـ  -ة وبحس  خبرتنا التربوي -
 والكفاءة المنشودتيف.

 مشكالت وتحّديات معّممي العموم في العصر المعرفي
إّف المحاؽ برك  المتغّيرات التكنولوجية والمعموماتية واالّتقالية الحديثة يعد َضيمة، وتطبيؽ 

اؿ التربوي )التعميمي والتعّممي( أمر تفرضو االحتياجات االجتماعية التكنولوجيا المتقّدمة َي المج
والجدوى االقتقادية، ويعتبر قّوة دَع نحو مستقبؿ زاىر، إْذ مف شأنو تعظيـ القدرة عمى تأىيؿ 
الكوادر البشرية َي مختمؼ التخّققات التي يتطّمبيا المجتمع. والمتابع لمشأف التربوي، يجد أّف 

ة الماضية شيدت ثورة ضخمة َي المنظومة التربوية التعميمّية والتعّممية، رّكزت عمى السنوات القميم
التحّرر مف التقميدية، وتوظيؼ األجيزة الذكية َي تعميـ األبناء، وال تزاؿ المسيرة مستمرة حتى يومنا؛ 

سّيما دور األمر الذي أحدث تغييرًا جوىريًا َي أدوار مكّونات أو عناقر المنظومة التربوية، وال
ة أجزائيا، َأقبح  المعّمـ، الذي ارتكز عمى التخطيط لمعممية التعميمية والتعّممية وتقميميا ومعَر

 المخّطط والموّجو والمرشد والمدير والمقّيـ.
ومف أبرز المشكالت والتحّديات التي تواجو المعّمـ َي عقر العالـ الرقمي، تكمف َي كونو 

ة، ولديو القدرة عمى مواكبة المتغّيرات المتجّددة عالميًا. مطالبًا بإعداد جيؿ يحاكي مجت مع المعَر
ويؤّكد الخبراء التربوّيوف، أّف عممية التعميـ والتعّمـ تشيد متغّيرات متسارعة عالميًا َي َترات ققيرة 
ي ومتقاربة، ما أّكد الحاجة لمزيد مف الجيد، لتحقيؽ التطوير الميني وتنمية ميارات المعّمميف، الت

تعد رىانًا عمى استمرارىـ َي الميداف التربوي، والتركيز عمى األسمو  اإلبداعي َي تعميـ األبناء، 
ولّخقوا دور المعّمـ َي عقر العالـ المعَري الرقمي بأربعة مجاالت ضمت التقميـ لنظاـ التعميـ 

 ّمـ الذاتي لدييـ.والتعّمـ، وتوظيؼ التكنولوجيا، وتشجيع التفاعؿ بيف المتعّمميف، وتطوير التع
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وقد رّكزت التحديات بالنسبة لممعّمميف عمى الزحؼ التكنولوجي َي التعميـ والتعّمـ وسباؽ 
ية لدييـ مف معمومات وميارات وكفايات واّتجاىات وقيـ وخبرات عممية  التطّور وتنمية القدرات المعَر

ات التطّور العممي لتكنولوجيا وعممية واجتماعية، مف أجؿ حسـ قراع البقاء، واَتقار بعضيـ لميار 
التربية/التعميـ، مع استمرار تركيزىـ عمى الدور التعميمي الشخقي، إضاَة إلى ىيبة المعّمميف التي 
سقطت أماـ سموكّيات المتعّمميف السمبية، َي ظؿ قيود الموائح. وتتبمور أكثر تحدّيات المعّمـ َي 

ية  والمحاَظة  -راتو وكفاياتو واّتجاىاتو وقيمو وخبراتو معموماتو وميا -كيفية تطوير قدراتو المعَر
عمييا، وحتمية مواكبة المتغّيرات مف أجؿ البقاء، حيث أقبحت مينة المعّمـ مزيجًا مف مياـ التأىيؿ 
والتعميـ والتدري  والتقميـ والتوجيو واإلشراؼ والنقد والتقويـ، ولكي يكوف دوره َّعااًل يج  أْف يجمع 

لخبرة. وينبغي أْف يكوف المعّمـ مؤىاًل تأىياًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة الالزمة، لققؿ بيف التخّقص وا
تجربتو َي ضوء دّقة التوجيو الفني عبر اإلشراؼ المتنّوع والمناس ، حيث ال يحتاج المعّمموف إلى 
التدري  الرسمي َحس ، بؿ والمستمر مف زمالئيـ لمساعدتيـ عمى اّتقاف أَضؿ الطرؽ لتحقيؽ 
التكامؿ ما بيف التكنولوجيا وبيف تعميميـ. إّف مياـ المعّمـ ميّمة ودقيقة تحتاج إلى خبرات كبيرة 
تساعده عمى إعداد أجياؿ المستقبؿ لذلؾ ينبغي عميو االستفادة مف الدورات التدريبية التي تعقد َي 

خالؿ القراءات كؿ عاـ دراسي لتطوير ذاتو وكفاءتو المينية، ويحرص عمى مزيد مف التطّور مف 
المتخّققة وتقّفح شبكة اإلنترنت، والتواقؿ مع المعّمميف اآلخريف واالستفادة مف خبراتيـ 
وتجاربيـ. ومع التطّور المشيود َي قطاع التربية )بشّقيو التعميمي والتعّممي( مؤّخرًا، َإّف عممية 

عامؿ معيا ينبغي أْف تكوف التقييـ َي المدارس تمر بمراحؿ عدة وتخضع لقطاعات مختمفة، وسبؿ الت
ؽ المنيج الحديث، وغالبًا ما يواجو المتعّمميف مشاكؿ قد ال يجدوف حّميا َي الكتا  المدرسي،  َو
وىنا يج  أْف يكوف دور المعّمـ بارزًا الحتواء مثؿ ىذه المشكالت عف طريؽ مينّيتو، ومتابعتو، 

مّممًا بالتكنولوجيا وأساليبيا وطرقيا وأدواتيا  واّتقالو الدائـ بالعالـ الخارجي، إذ البد مف أْف يكوف
ؽ المنيج التقني  ووسائطيا وتطبيقاتيا المتنّوعة، ومتابعًا لسير التطّور التربوي )التعميمي والتعّممي( َو

 وبخاقة أّف عالمنا اليـو أقبح رقميًا.
عية إلقناع ومف التحدّيات التي تواجو المعّمـ، َي أي عقر كاف، تتمّخص َي إيجاد سبؿ واق

أولياء األمور أْف يتركوا أبناءىـ لالعتماد عمى أنفسيـ خالؿ أياـ التمدرس، حيث إّف االىتماـ الزائد 
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منيـ يحمؿ دعوة لألبناء مف أجؿ التراخي والتواكؿ، َما يحاوؿ المعّمـ زرعو َي نفوس المتعّمميف، قد 
ؤثر دوف شؾ َي سموكيات األبناء يفسده بعض أولياء األمور بسب  الدالؿ المبالغ َيو، الذي ي

 مستقباًل باّتخاذ األسمو  اإلبداعي إليجاد حموؿ بسيطة ونموذجية.
ومف التحدّيات التي تواجو التطوير الميني، ينبغي أْف يكوف لدى المعّمميف مزيد مف اإللماـ 

ة؛ ألّف العمؿ يتطّور باألسئمة وليس باإلجابة، ونطال  المعّمميف عدـ التخّوؼ مف  بجوان  المعَر
لماميـ بكؿ شيء، وىذا  تيـ وا  طرح األسئمة مف قبؿ طالبيـ، وعمييـ أْف يقنعوا المتعّمميف بعدـ معَر
أكبر تشجيع وداَع لعممية البحث لدى المتعّمميف. ويعتبر البحث العممي أساس التعميـ والتعّمـ، 

ولكي يقبح دور المعّمـ ميمًا َاألنظمة التربوية َي الدوؿ المتقّدمة تخضع لعممية البحث العممي، 
َي توجيو طالبو الوجية القحيحة لالستفادة الققوى مف التكنولوجيا عميو أْف يعمؿ عمى تحويؿ 

ة  ة القؼ الخاقة مف مكاف يتـ َيو انتقاؿ المعَر مف معمومات وميارات وكفايات واّتجاىات  -غَر
ي اّتجاه واحد مف المعّمـ إلى  -وقيـ وخبرات  المتعّمـ إلى بيئة تمتاز بالديناميكية، بشكؿ ثابت َو

وتتمحور حوؿ المتعّمـ، ويطّور َيمًا عمميًا حوؿ قفات واحتياجات المتعّمميف. ويج  أْف يتبع المعّمـ 
ميارات تدريسية ترّكز عمى االحتياجات والتوّقعات المتنّوعة والمتباينة لممتعّمميف، ويطّور َيمًا عمميًا 

ميـ مع استمرار تركيزه عمى الدور التعميمي الشخقي لو، وأْف يعمؿ بكفاءة لتكنولوجيا التربية/التع
 كمرشد وموّجو حاذؽ لممحتوى العممي.

إّف أبرز المشكالت التي تواجو المعّمـ َي العالـ المعَري الرقمي تكمف َي كوف المعّمـ مطالبًا 
ة، وينبغي إحداث تغيير َي عمؽ الع ممية التعميمّية والتعّممية، بإعداد جيؿ متعّمـ َي عقر المعَر

ية  المعمومات  -مؤّكدًا أىمية بناء السياسات االستراتيجية والتطبيقات الفاعمة لتأسيس القدرات المعَر
ة، َالعممية التعميمّية  -والميارات والكفايات واالّتجاىات والقيـ والخبرات  لممعّمـ َي عقر المعَر

التنمية المينية، وبيئة جاذبة وعناية متفانية بتدري  القوى والتعّممية تحتاج إلى كثير مف التطوير و 
رؽ التعميـ.  العاممة بالمدرسة َو

دوف شؾ أّف أىمية دور المعّمـ سوؼ تبقى لألبد َي ظؿ العقر المعَري، وسوؼ تقبح 
أْف  أكثر قعوبة مف السابؽ، ألّف المعّمـ ىو جوىر العممية التربوية التعميمية والتعّممية لذا يج  عميو

يكوف منفتحًا عمى كؿ جديد وبمرونة تمّكنو مف اإلبداع واالبتكار والتجديد، ليكوف قادرًا عمى مجابية 
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التحدّيات والوقوؼ أماـ متطّمبات العقر وتحدّياتو وما يسّمى بالعولمة وما تشّكمو مف تحٍد ثقاَي 
 (.ٕٙٔٓواجتماعي واقتقادي )القالح، 

ي ظؿ التطّور التكنولوجي لمقط اع التربوي َي دولة الكويت، تعمف وزارة التربية سنويًا، عف َو
إقامة دورات تدريبية لممعّمـ، ومدير المدرسة، والموّجو الفني عمى كيفية استخداـ وسائؿ وأدوات 
وتطبيقات وخدمات وشبكات تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت التربوية )تكنولوجيا التربية/التعميـ( 

ية الذكية، وسبؿ دمجيا وتوظيفيا َي تجويد العممية التعميمّية والتعّممية، بالتعاوف مع الرقمية اإللكترون
الخبراء المتخّققيف َي ىذا المجاؿ، لمواكبة المتغّيرات العالمية َي الحقؿ التربوي التعميمي 

 والتعّممي.
ي ضوء ما تقّدـ يمكف أْف ُنجمؿ أىـ الميارات والكفايات الالزمة لممعّمـ َي  تعاممو مع َو

 التعميـ والتعّمـ َي العقر المعَري الرقمي َيما يمي: 
: َي العقر الرقمي ظيرت ميارة/كفاية توظيف التكنولوجيا في العممية التعميمّية والتعّممية( ٔ)

والتعميـ والتعّمـ اإللكتروني والتعميـ  التعّمـ عف ُبعدالمدارس اإللكترونية والفقوؿ االَتراضية والتعميـ و 
لتعّمـ المدمج، وكّميا تعتمد عمى توظيؼ التكنولوجيا الحديثة َي العممية التعميمّية والتعّممية، وا

وبظيور ىذه األنماط مف التعميـ والتعّمـ، تحّتـ عمى المعّمـ أف ُيواك  ىذا التطّور، مف خالؿ امتالكو 
التي أَرزىا العقر المعَري لميارات وكفايات متطّوره ُتمّكنو مف التعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة 

رضت نفسيا عمى العممية التربوية التعميمّية والتعّممية، َأقبحت ىي المرشد الحقيقي  الرقمي َو
لممعّمـ، ويّسرت لو تقديـ المادة العممية لممتعّمميف بسيولة أكبر. ولـ يعد دور المعّمـ ُمقتقرًا عمى 

يميا بكؿ سيولة مف خالؿ المحتوى الُمقّرر َقط، بؿ قادرًا عمى توجيو الم تعّمـ لممعمومة القحيحة َو
مواقع أكاديمية أو وسائؿ التواقؿ االجتماعي، ومشاىدة الدروس وحفظيا وعادة عرضيا، وبالتالي 
َإّف ذلؾ ُيمّكف المتعّمـ مف ُمشاىدة الدرس مرة أخرى، مّما ُيساعده عمى َيـ المعمومة بقورة أعمؽ 

ير وقت واستيعابيا. كما أّف التكنولو  جيا الحديثة يّسرت لممعّمـ التقويـ اإللكتروني الذي يمتاز بتَو
 المعّمـ وجيده َي تقحيح ورقد الدرجات لممتعّمميف؛

: الُمقرر اإللكتروني ميارة/كفاية استخدام المقررات اإللكترونية في العممية التعميمّية والتعّممية( ٕ)
ّية وتعّممية تعتمد عمى الحاسو ، وتحتوي عمى ىو ُمقرر تستخدـ َي تقميمو أنشطة ومواد تعميم
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وسائط تفاعمية يتمّقاه المتعّمـ عبر شبكة اإلنترنت. وىو ذو َائدة كبيرة لممتعّمـ، حيث يتمّكف مف 
تجاوز الحواجز النفسية وُيشّجعو عمى الحديث مع معّممو وأقرانو بجرأة عبر وسائؿ االّتقاؿ الخاقة 

د أف نشير إلى أّف استخداـ المقررات اإللكترونية َي العممية التعميمّية بالمقرر اإللكتروني. وىنا الب
والتعّممية ال يعني أّف دور المعّمـ انتيى، وأّف المتعّمميف يمكنيـ االستغناء عنو، بؿ إّف دوره قد تغّير 

ُيمّيز حتى يستطيع مواكبة التغّيرات التكنولوجية التي أَرزىا العقر المعَري الرقمي. ولعؿ أىـ ما 
المقرر اإللكتروني أّنو يتيح لممتعّمـ إمكانية عرض محتواه بأشكاؿ مدعمة بوسائط تفاعمية، وعرض 
التجار  العممية بكؿ سيولة َي بيئة آمنة، إضاَة إلى العديد مف الممّيزات التي تجعؿ العممية 

ىذا النوع مف المقررات ما التعميمّية والتعّممية أكثر متعًة وتشويقًا. وىذا يدَع المعّمـ إلى توظيؼ 
يضطّره الستخداـ أسالي  واستراتيجيات جديدة َي التدريس، تتناس  مع ُمتطمبات التعامؿ مع ىذه 

 المقررات اإللكترونية؛
: لكي تحّقؽ العممية التعميمّية ميارة/كفاية إعداد وتصميم مواقع إلكترونية تعميمّية وتعّممية( ٖ)

ا بطريقة نوعية ومتمّيزة، البّد مف إعداد معّمميف قادريف عمى التعامؿ والتعّممية اليدؼ المنشود مني
مع الفضاء اإللكتروني، وخاقة َيما يتعمؽ بإعداد وتقميـ مواقع إلكترونية تعميمّية وتعّممية، التي 
ُتمثؿ مستودع المعّمـ ومخزونو المتنوع مف الموارد التعميمّية والتعّممية واألنشطة الخاقة بالمقرر 

دراسي مف خالؿ إثرائيا بالمعمومات واألنشطة التي ُتعيف المتعّمـ عمى َيـ دروسو، وىذا يتطم  ال
ّتقاف التعامؿ مع برامج تقميـ المواقع اإللكترونية،  إلماـ المعّمـ وتعّممو بعض لغات البرمجة وا 

رشاد المتعّمـ وتوجييو لمتع  امؿ معيا؛باإلضاَة إلى تدريبو عمى كيفية إدارة ىذه المواقع، وا 
: لقد غّير مفيـو التعميـ والتعّمـ َي العقر ميارة/كفاية إرشاد وتوجيو المتعّممين لمتعّمم الذاتي( ٗو)

المعَري الرقمي الكثير مف اّتجاىات الناس نحو التعميـ والتعّمـ الذي كاف يفرضو التعميـ والتعّمـ 
و، ومع التحّوؿ نحو التعميـ والتعّمـ التقميدي الذي كاف ييمؿ ميوؿ المتعّمـ وقدراتو واستعدادات

اإللكتروني أقبح مف الضروري إتاحة الفرقة لممتعّمميف بأْف يتعّمموا بشكؿ ذاتي، وبداٍَع منيـ َيما 
يـ واحتياجاتيـ وميوليـ واستعداداتيـ. ولذلؾ أقبح مف  يختارونو مف موضوعات تتناس  مع ظرَو

غايرة إلعدادىـ الذي كاف يتناس  مع التعميـ والتعّمـ األىمية إعداد المعّمميف وتدريبيـ بطريقة م
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التقميدي، وذلؾ حتى يكتسبوا ميارات وكفايات تزويد المتعّمميف بأسالي  واستراتيجيات التعّمـ الذاتي 
 الذي أقبح ركيزة أساسية َي التعميـ والتعّمـ َي العقر المعَري الرقمي.

تمؾ ىي أىـ الميارات والكفايات التي يج  أْف يكتسبيا المعّمموف كي يكونوا قادريف عمى 
القياـ بمتطّمبات التعميـ والتعّمـ َي العقر المعَري الرقمي، والتي ينبغي عمى المؤّسسات التربوية 

ير الميني التي المعنّية بإعداد وتدري  المعّمميف أْف تكوف ُنق  أعينيـ َي كؿ برامج اإلعداد والتطو 
 (.ٕٕٔٓ؛ سعدوف، ٜٕٔٓتنشدىا ىذه المؤّسسات )المسعودي، 

ي تطويره واالىتماـ  َالمعّمـ ُيمثؿ أحد األركاف اليامة َي العممية التعميمّية والتعّممية، َو
ي ظؿ التغّيرات المتالحقة والتحّوالت  بإعداده وتدريبو بالغ األثر عمى المتعّمميف ومستوياتيـ. َو

جية، وظيور الوسائط التعميمّية والتعّممية الحديثة، أقبح لزامًا عمى المؤّسسات التربوية التكنولو 
مواكبتيا واألخذ بيا َي مجاؿ تدري  المعّمميف؛ ألّف عممية التدري  والتنمية المينية عممية مستمرة 

ة . وينبغي ازدياد تتـ مف خالليا مواكبة التحّوالت والتطّورات العالمية والتقّدـ السريع َي المعَر
االىتماـ بالتدري  اإللكتروني وبالتنمية المينية الرقمية لممعّمميف َي ظؿ التطّور التكنولوجي وما 
قاحبو مف انعكاسات عمى العممية التعميمّية والتعّممية والتي تمّثمت َي توظيؼ تقنيات التعميـ والتعّمـ 

وقد تطّم  ذلؾ ضرورة أْف تكوف التنمية المينية َي العممية التربوية بشّقييا التعميمي والتعّممي، 
ية لممعّمـ منسجمة مع المتغّيرات المتسارعة والتطّورات المتالحقة َي مجاؿ تكنولوجيا  لمقدرات المعَر

 المعمومات واالّتقاالت التربوية )تكنولوجيا التربية/التعميـ(.
ة وتتجّدد ىناؾ ي ظؿ العقر الرقمي الذي تتسارع َيو المعَر أدوار يتوّج  عمى المعّمـ أْف  َو

يقـو بيا، ومف ىذه األدوار أْف يكوف المعّمـ باحثا ومتفاعال مع كؿ جديد، ويستثمر التكنولوجيا َي 
ير المعمومة والحقوؿ عمييا مف مقدرىا، وأْف تكوف داَعّيتو لمتعّمـ الذاتي عالية َي ظؿ تعّدد  تَو

 (.ٜٕٔٓلتواقؿ )المسعودي، مقادر/موارد التعميـ والتعّمـ ونمو وسائؿ ا
وقد أّكدت العديد مف الدراسات البحثية عمى أّف ىناؾ مشكالت وتحّديات عديدة تواجو 
المعّمميف بشكؿ عاـ، ومعّممي العمـو بخاقة، َي العقر المعَري الرقمي، وتؤّثر بالتالي سمبًا عمى 

 أدائيـ الميني؛ ونذكر منيا اآلتي:
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وقد ُعنيت بتققي إدراؾ المشاركيف مف معّمميف ومديري  (:ٕ٘ٓٓ( دراسة عطاري والشنفري )ٔ)
يف تربوّييف لبعض العوامؿ المؤّثرة َي تقويـ أداء المعّمميف َي  مدارس ومساعدي مديريف ومشَر
المدارس الحكومية َي سمطنة ُعماف، وبتقرير ما إذا كانت ىناؾ َروؽ ذات داللة إحقائية بيف 

وعدد  ٖٕٛمعّممًا ومعّممًة، عدد الذكور  ٓ٘ٗة. شارؾ َي الدراسة المشاركيف ُتعزى لخقائص العّين
عبارة تمثؿ عددًا مف العوامؿ التي ُيحتمؿ  ٖٔ. وكانت أداة الدراسة استبانة مكّونة مف ٕٕٔاإلناث 

محاور. وكانت معّدالت االّتساؽ  ٛأْف تؤّثر َي تقويـ أداء المعّمميف. وقد ُأدرجْت تمؾ العبارات َي 
والقدؽ والثبات مرتفعة. أظيرت النتائج أّف ىناؾ أربعة محاور تؤّثر إلى حد ما َي تقويـ الداخمي 

أداء المعّمميف، وتمؾ المحاور ىي: مراعاة القائميف بالتقويـ مقمحة المعّمـ، وتشجيعو، والشعور 
بقمة ما معو )اإلحساس بمشكالتو(، واإلعجا  بو. بينما كانت المحاور األخرى، وىي: تجّن  
المواجية مع المعّمـ، وتعزيز سمطة القائميف بالتقويـ، والخضوع لمضغوط، وتحقيؽ المنفعة، ضئيمة 

 التأثير.
ة أبرز العوامؿ التي تؤّثر سمبًا عمى أداء معّممي  (:ٕٙٓٓ( دراسة الصانع )ٕ) وىدَت إلى معَر

استبانة لمدراسة اشتممت  العمـو لمياميـ التدريسية َي مدينة ِذمار وذلؾ مف وجية نظرىـ. وتـّ إعداد
َقرة موّزعة إلى أربعة مجاالت ىي: اإلدارة، والبيئة المدرسية، والبرنامج الدراسي،  ٖ٘عمى 

ة قدقيا الظاىري وقدؽ محتواىا وثباتيا.  والظروؼ االجتماعية واالقتقادية. وقد تأّكد مف معَر
بمدارس التعميـ األساسي بمدينة ِذمار. معّممًا ومعّممًة لمادة العمـو  ٓٔٔوتشّكمت عّينة الدراسة مف 

وتبّيف مف نتائج الدراسة أّف أىـ خمسة عوامؿ مؤّثرة سمبًا وتساىـ َي تّدني أداء المعّمميف والمعّممات 
كانت: )أ( الدخؿ المتدّني، والذي بسببو ال يستطيع المعّمـ شراء المجالت والكت  واألَالـ العممية 

أيضًا باإلحباط، ) ( عدـ اىتماـ اإلدارة المدرسية بالمعامؿ/المختبرات، واالشتراؾ باإلنترنت وُيشعره 
)ت( إىماؿ اإلدارة المدرسية بنظاَة وقيانة الحّمامات، )ث( غيا  الرحالت التربوية، و)ج( قّمة 

 األنشطة التربوية العممية التعميمّية والتعّممية.
ضغوط المينية وكٍؿ مف الرضا الوظيفي، وتعّرَت عمى العالقة بيف ال (:ٕٚٓٓ( دراسة العامر )ٖ)

واألداء الميني لدى معّممي التربية الرياضية بالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية، وقد استخدمت الباحثة 
المنيج الوقفي بأسموبو المسحي حيث أّنو المنيج المناس  لطبيعة ىذا البحث، واشتمؿ مجتمع 
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تيف اإلعدادية والثانوية َي مممكة البحريف والبالغ قوامو البحث عمى معّممي التربية الرياضية بالمرحم
منيـ. وتضّمنت أدوات البحث  ٓٛٔمعممًا ومعممًة. وقد اختارت الباحثة عّينة عشوائية قواميا  ٖٔٔ

عّدة مقاييس، وىي: مقياس الضغوط المينية، ومقياس الرضا الوظيفي، ومقياس األداء الميني. وقد 
إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية بيف الضغوط المينية والرضا الوظيفي  أشارت أىـ نتائج الدراسة

لدى المعّمميف والمعّممات، وكذلؾ بيف الضغوط المينية واألداء الميني لدييـ. وأوقْت باالىتماـ 
بالتعّرؼ عمى مشكالتيـ المينية، وتييئة المناخ التربوي المناس  ليـ ليتمّكنوا مف أداء واجباتيـ 

 ي بيئة نفسية سميمة تشّجعيـ عمى اإلنجاز واالبتكار.المينية َ
وسعْت إلى تحديد مقادر ضغوط العمؿ عمى معّممي المرحمة  (:ٕٓٔٓ( دراسة قاجة )ٗ)

االبتدائية وتبياف أثرىا عمى كفاءاتيـ وأدائيـ الميني. وَخُمقْت نتائجيا إلى وجود عالقة ارتباطية 
حديدىا وجودة األداء الميني لممعّمميف. وقد تـّ ترتي  سمبية بيف مقادر ضعوط العمؿ التي تـّ ت

مقادر الضغوط المينية لممعّمميف بحس  أىمّيتيا عمى النحو اآلتي: ضغوط تتعّمؽ بضعؼ مستوى 
المتعّمميف، ضغوط تتعّمؽ بالمناىج الدراسية، ضغوط ساعات العمؿ الطويمة، ضغوط المكانة 

بأولياء األمور، ضغوط تتعّمؽ ببيئة العمؿ المادية، واألجر، ضغوط ع ء المينة، ضغوط تتعّمؽ 
ضغوط تتعّمؽ بالوسائؿ التعميمية والتعّممية، ضغوط تتعّمؽ بعالقة المعّمـ مع المفّتش/الموّجو الفّني، 

 ضغوط التعامؿ مع الزمالء، وضغوط تتعمؽ باإلدارة المدرسية.
ة العوامؿ المؤثّ : Mattar (2012) ( دراسة٘) رة عمى مستوى األداء َي المدارس وىدَت إلى معَر

الحكومية َي لبناف. تبّنت الباحثة تقميـ دراسة ُمستعرضة، وىي نوع مف طرؽ البحث العممي التي 
تنطوي عمى أخذ عّينات مختمفة َي نقطة واحدة أو أكثر َي الوقت المناس ، مّما يتيح المقارنة بيف 

جمع البيانات حوؿ سؤاؿ البحث الذي وضعتو المجموعات المختمفة. سمح ىذا التقميـ لمباحثة ب
مدارس  ٓٔواختبار ىذه البيانات َي مجموعتيف منفقمتيف. وتناولت العّينة المختارة ليذه الدراسة 

( CERDحكومية )عالية ومنخفضة التحقيؿ(. واستخدمت تقنيؼ مركز التربية لمبحث والتطوير )
عمؿ: االحتراـ، والمشاركة َي قنع القرار، والعمؿ ذي المؤّشرات السبعة والتي تتضّمف جودة حياة ال

رقة تطوير واستخداـ الميارات،  الجماعي، واإلجراءات التي تؤدي إلى إحساٍس عاٍؿ بالفّعالية، َو
والموارد الكاَية ألداء الوظيفة، والتواَؽ بيف األىداؼ الشخقية والمدرسية. وتـّ تحميميا، مّما مّكف 
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ة االختال َات َي تحفيز المعّمميف، وكذلؾ مدى اعتماد المديريف ألسمو  القيادة الباحثة مف معَر
معّممًا  ٕٓالتربوية َي مجموعتي المدارس. باإلضاَة إلى المقابمة شبو المنّظمة التي ُأجريت مع 

)اثناف مف كؿ مدرسة(، وساعد المدير َي كؿ مدرسة الباحثة مف خالؿ الدردشات واالستشارات غير 
جداوؿ خاقة. وبحثْت عف مشكالت إضاَية، ضمف العّينة نفسيا، التي تجعؿ  الرسمية َي وضع

المدرسة مدرسًة عالية اإلنجاز أو مدرسًة منخفضة األداء. وأظيرت نتائج الدراسة أّف العوامؿ التي 
تؤّثر عمى األداء الميني لممعّمـ ىي اآلتي: )أ( المتعّمميف: تّدني وضعيـ االجتماعي واالقتقادي، 

اض جودتيـ وكفاءاتيـ؛ ) ( المعّمميف: ضعؼ مؤّىالتيـ العممية/األكاديمية، والققور َي وانخف
إعدادىـ الميني، وارتفاع معّدالت أعمارىـ، وقّمة تحفيزىـ وتشجيعيـ؛ )ت( اإلدارة: أسمو  القيادة 

ستيعا  التربوية التقميدي غير الفّعاؿ؛ و)ث( البيئة المدرسية: تقميميا المعماري غير المناس  ال
األنشطة المدرسية، وانخفاض درجة تجييزىا بالمعّدات/األجيزة والمواد الالزمة، وققورىا مف ناحية 
التدَئة. وقد أّكدت الدراسة أّف جودة العممية التعميمّية والتعّممية تعتمد عمى جودة المعّمميف، وجودتيـ 

ت كذلؾ عمى أّف تحفيز المعّمميف وجودة تؤّثر بقوة عمى مستويات تحفيز المتعّمميف وأدائيـ؛ كما شّدد
التدريس يرتبطوف بشكؿ كبير بجودة القيادة التربوية. وبالتالي، ترتبط القيادة التربوية بشكؿ غير 
مباشر بنتائج المتعّمميف؛ ألّنيا تؤّثر عمى الطريقة التي ينّظـ بيا المعّمموف ويديروف تعميماتيـ، 

لتعّممية( اليومية مع المتعّمميف، والتحدّيات والتوّقعات التي يضعيا وتفاعالتيـ التربوية )التعميمية وا
 المعّمموف لمتعّممييـ.

واستيدَت  :Sadler, Sonnert, Coyle, Cook-Smith, & Miller (2013)( دراسة ٙ)
ية )إلمامو المتعّمؽ بالمادة  إلى تحديد العالقة االرتباطية بيف مدى ما يمتمكو المعّمـ مف ذخيرة معَر
العممية المتخقص بيا والقدرات التي لديو كالمعمومات والميارات والكفايات واالّتجاىات والقيـ 

طالبًا  5ٜ٘٘ٙوالخبرات العممية والعممية واالجتماعية( وتعّمـ المتعّمميف. وتكّونت عّينة الدراسة مف 
لدراسة َاعتمدت عمى أدوات معممًا مف معّممي العمـو الفيزيائية بالمدرسة اإلعدادية. أّما أداة ا ٔٛٔو

، والمتكّونة مف  عنقرًا، حيث تـّ تطبيقيا عّدة  ٕٓالتقييـ القائمة عمى المعايير الوطنية لتعميـ العمـو
مّرات خالؿ العاـ الدراسي لكٍؿ مف المتعّمميف ومعّممييـ. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 

كاديمي لممتعّمميف ومدى ما يمتمكو معّممييـ مف ارتباطية كبيرة وقوية بيف التحقيؿ العممي/األ
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ية  القدرات والمعارؼ المختمفة؛ حيث حقؿ المتعّمموف الذيف لدييـ معّمموف أكّفاء وذات ذخيرة معَر
 مرتفعة عمى درجات أعمى؛ وكذلؾ حقؿ معّممييـ عمى درجات أعمى مف زمالئيـ. 

قت مف وجيات نظر المتعّمميف : وتحقّ Halim, Abdullah, & Meerah (2014)( دراسة ٚ) 
ة المينية لمعّممي العمـو لممساىمة َي التدريس الفّعاؿ. وتـّ تحديد  وتوّقعاتيـ بشأف مكّونات المعَر
ة استراتيجيات التدريس، )ت(  ة الموضوع، ) ( معَر ستة مكّونات عمى النحو التالي: )أ( معَر

ة سياؽ التدريس، )ج( ة تمثيؿ المفاىيـ، )ث( معَر ة التقييـ َي  معَر ة المتعّمميف، و)ح( معَر معَر
. وقد تـّ استخداـ استبياف  بطريقة المنيج الكمي تكّوف  -بعد التأّكد مف قدقو وثباتو  -تعّمـ العمـو

عامًا َي القّفيف  ٙٔمتعّممًا بسف  ٖٙٔعنقرًا عمى مقياس ليكرت الخماسي لعّينة مف  ٙ٘مف 
ف َي الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة عمى العاشر والحادي عشر لمدرستيف ثانوّيتي

ة المينية التي تّمت دراستيا أعمى  الترتي . وبشكؿ عاـ، كانت القيـ المتوّسطة لجميع مكّونات المعَر
ة المينية لممعّمـ ميمة َي تعزيز تعّمـ ٓٓ.ٗمف  ، مّما يشير إلى اعتبار أّف جميع مكّونات المعَر

. وأشارت نتا ئج ىذه الدراسة إلى أّف معّممي العمـو يج  أْف يكوف لدييـ أشكااًل مختمفة مف العمـو
ؽ الفروؽ الفردية لممتعّمميف. ومف أجؿ التطوير  القدرات والمعارؼ المينية لتسييؿ تعّمـ العمـو َو
الفّعاؿ لممعارؼ المينية لممعّمميف، مف األىمية منح المتعّمميف الفرص إلجراء التجار  

ير مثؿ المختبري ة/المعممية وطرح األسئمة والمشاركة بفّعالية َي المناقشات. حيث أّف النقص َي تَو
ـْ مشاىدتيا َي القفوؼ  ، التي عادًة ما يت تمؾ الفرص ُيعّزز بيئة التعميـ والتعّمـ السمبية لمعمـو

ير الدورات التدريبية الم ينية ُقبيؿ الخدمة الدراسية بالمدارس الماليزية. وقد أوقْت ىذه الدراسة بتَو
ة المينية لدى المعّمميف وزيادة كفاءتيـ وجودتيـ االنتاجية. وكذلؾ اقترحْت  وأثنائيا لتطوير المعَر
ير تجار   الحاجة إلى توعية المعّمميف بمعتقداتيـ وتوّقعاتيـ بشأف متعّممييـ لكي يتمّكنوا مف تَو

 قمة المناسبة الحتياجاتيـ المتنّوعة.وخبرات ومواقؼ تعميمّية وتعّممية حقيقية/واقعية ذات ال
وقّدمت تحمياًل لجوان  إعداد المعّمميف قبؿ الخدمة َي كميات التربية َي  (:ٕٙٔٓ( دراسة زامل )ٛ)

ضوء متطّمبات القرف الحادي والعشريف. واستخدمت المنيج الوقفي التحميمي الُمعتمد بشكؿ عاـ 
ج إعداد المعّمميف قبؿ الخدمة َي المؤّسسات عمى التجار  والممارسات المعموؿ بيا َي برام

التربوية. واستندْت الدراسة عمى خمسة محاور رئيسة ىي: جوان  إعداد المعّمميف قبؿ الخدمة، 
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ومواقفات الخرّيجيف )المخرجات التربوية(، ومقادر/موارد التعميـ والتعّمـ، واستراتيجيات وطرؽ 
مديرًا  ٕٜالتقويـ التربوي. أّما عّينة الدراسة َتكّونت مف التعميـ والتعّمـ، وأسالي  وطرؽ القياس و 

ًة/موّجية َّنيًا. لقد كشفت نتائج الدراسة عف أىمية توظيؼ  ٜٖومديرًة و ًا/موّجيًا َّنيًا ومشَر مشَر
الطال  المعّمـ ألحدث وأنس  وأَضؿ االستراتيجيات واألنماط والطرؽ التعميمّية والتعّممية الُمَتَمْرِكزة 

المتعّمـ. ىذا وباإلضاَة إلي استعانتو وتوظيفو ألدوات القياس والتقويـ المتنّوعة والمستحدثة، حوؿ 
ية  المعمومات والميارات والكفايات  -والتي ترّكز َي قياسيا وتقويميا عمى الجوان  والقدرات المعَر

ؿ المثاؿ الممؼ ، ومنيا عمى سبي-واالّتجاىات والقيـ والخبرات العممية والعممية واالجتماعية 
(. وَخُمَقْت الدراسة إلى إطار مقترح لبرامج إعداد المعّمميف قبؿ الخدمة ُيراعى Portfolioاإلنجازي )

 َييا متطّمبات القرف الحادي والعشريف، العقر المعَري الرقمي.
مى وحاولت تقديـ تحميؿ متعّمؽ لألسبا  الداخمية والخارجية المؤّثرة ع : Börü (2018)( دراسةٜ)

قًا لبعض معايير أداء النجاح لممؤّسسات الميتّمة  التحفيز الوظيفي لممعّمميف الذيف تـّ اختيارىـ َو
قًا ألىداؼ الدراسة، َقد تـّ تحديد  بالمتعّمميف الموىوبيف والُمعتمدة مف قبؿ وزارة التربية التركية. وَو

ز الداخمية، مثؿ: األىداؼ محاور َرعية، وىما: )أ( موارد/مقادر التحفي ٚموضوعيف رئيسيف و
غير المادية، والنجاح، والقفات الشخقية؛ و) ( موارد/مقادر التحفيز الخارجية، مثؿ: 
المتعّمميف، والسياسات التربوية )التعميمّية والتعّممية( الوطنية، ومديري المدارس، والزمالء. أّما منيج 

البحثية النوعية. وتكّونت عّينة الدراسة الدراسة َقّممت كمنيج لمظواىر يقـو عمى أساس المنيجية 
ؽ  ٕ٘إلى  ٘مف  معّممًا كانوا مسؤوليف عف مؤّسسة َطّبقت أنشطة تربوية )تعميمّية وتعّممية( َو

ـ. لقد تـّ ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاستراتيجية التعميـ والتعّمـ الُمعتمد عمى المشروعات خالؿ العاـ الدراسي 
عوامؿ المؤّثرة عمى تحفيز المعّمميف؛ واستخدـ َييا جمع البيانات بمقابالت شبو منّظمة حوؿ ال

سؤااًل مفتوحًا(.  ٔٔ"نموذج مقابمة" يتكّوف مف جزأيف: الخقائص الديموغراَية، وأسئمة المقابمة )
وأثناء المقابمة، ُطرح عمى المشاركيف المزيد مف األسئمة بققد جمع المزيد مف البيانات. واستخدمت 

لممحتوى لمعالجة وتحميؿ وتفسير البيانات. لقد أظيرت نتائج الدراسة أّف  طريقة التحميؿ االستقرائي
العومؿ المؤّثرة َي النجاح بمينة التدريس لممعّمميف ىي: )أ( السياسات التربوية الوطنية غير المّتسقة 
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وغير العادلة، ) ( اّتجاىات وسموكّيات المتعّمميف والزمالء ومديري المدارس، و)ت( محدودية 
 اللية المعّمميف َي إدارة مناىجيـ وأوقات دوراتيـ التدريبية المينية التنموية.استق

وُأجريْت لمتعّرؼ عمى  :Bietenbeck, Piopiunik, & Wiederhold (2018)( دراسة ٓٔ)
ة المعّمـ لمادتو العممية وتمّكنو منيا نحو التحقيؿ العممي/األكاديمي لممتعّمميف َي  مدى أىمية معَر

نو  القحراء الكبرى. واستخدمت الدراسة بيانات التقييـ الدولية لمتعّممي القؼ السادس أَريقيا ج
ومعّممييـ؛ حيث أّف أداء المتعّمميف والمعّمميف َي ىذه االختبارات الدولية لمادَتْي الرياضيات والقراءة 

ف اتحاد جنو  وشرؽ كاف منخفضًا/متدّنيًا. وقد تـّ استخداـ التحميؿ التجريبي عمى بيانات اقتبسْت م
معّممًا مف  5ٕٚٗٛمتعّممًا و 5ٚٓٛٗٚ(، وتكّونت العّينة مف SACMEQأَريقيا لمراقبة جودة التعميـ )

ية  ٖٔمدرسة َي  5ٜٖٜٖ المعمومات  -دولة أَريقية. وتبّيف مف النتائج ضرورة زيادة القدرات المعَر
لممعّمميف؛ إّما عف  -والعممية واالجتماعية  والميارات والكفايات واالّتجاىات والقيـ والخبرات العممية

طريؽ تحسينيا وتطويرىا لدى المعّمميف الحالّييف أو عف طريؽ توظيؼ المعّمميف ذوي القدرات 
ية األَضؿ.  المعَر

واستيدَت تحميؿ المعايير المينية لممعّمميف بالمممكة العربية  (:ٕٛٔٓ( دراسة أبوثنتين )ٔٔ)
ر ىذه المعايير َي أداء معّمـ العمـو مف وجية نظرىـ. استخدـ الباحث السعودية، وتعّرؼ مدى توَّ 

ؽ استبانة تكّونت مف  عبارة موّزعة إلى ثمانية معايير. أّما عّينة الدراسة  ٜٛالمنيج الوقفي َو
معّممًا ومعّممًة. لقد أّكدت نتائج الدراسة بأّف درجة امتالؾ أو توَّر كؿ المعايير المينية  َٕٖبمغت 

اقة بأداء معّممي العمـو كانت متوّسطة. وأوقْت الدراسة باآلتي: )أ( نشر ثقاَة التقييـ عمى الخ
أساس المعايير المينية، ) ( إقامة دورات تدريبية تنموية وتوعوية لمتعريؼ بالمعايير المينية 

و)ث(  لممعّمميف بعامة ومعّممي العمـو بخاقة، )ت( نشر ثقاَة التقييـ الذاتي بيف المعّمميف،
ؽ المعايير المينية لممعّمميف بعامة ومعّممي  الترخيص الدوري/المستمر لمزاولة مينة التدريس َو

 العمـو بشكؿ خاص.
حيث أجرت مسحًا إلكترونيًا  (:ٕٛٔٓ( دراسة المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج )ٕٔ)

د العوامؿ المؤّثرة َي أداء المعّمـ، وراجعت َي قواعد بيانات الدراسات التربوية العربية والعالمية لتحدي
النتائج التي توّقمت إلييا، وعممت عمى تحميميا؛ لمتعّرؼ عمى أكثر العوامؿ أىميًة وحيويًة وتأثيرًا 
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تـّ التأّكد مف قدقيا وثباتيا  -َي أداء المعّمميف. واعتمدت الدراسة َي جمع البيانات عمى استبانة 
)أ( التعميمات، ) ( البيانات العامة لممشارؾ، و)ج( بنود االستبانة وتضّمنت تكونت مف ثالثة أجزاء:  -
ؽ مقياس ليكرت الخماسي، موّزعة عمى تسعة محاور. واستخدمت الدراسة المنيجية البحثية  ٓٛ بندًا َو

، الوقفية التحميمية. وبمغ عدد المشاركيف مف الذكور واإلناث َييا مف دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومممكة البحريف، ودولة الكويت، والمممكة العربية السعودية، وسمطنة ُعماف، ودولة قطر، ما مجموعو 

عضوًا مف الييئة التدريسية،  5٘ٚ٘ٔعضوًا، وتوزعت عينة الدراسة عمى الفئات الثالث التالية:  5ٕٛٗٓ
. وكشفت نتائج الدراسة أّف عضوًا مف الييئة اإلشراَية الفّنية ٕٕٔعضوًا مف الييئة اإلدارية، و ٕٛٓو

أكثر العوامؿ أىميًة َي أداء المعّمـ ىو التمّكف مف مادتو الدراسية، وامتالكو ميارات الحوار والقدرات 
االبداعية. كما أشارت النتائج أيضًا إلى أّف الرغبة َي ترؾ مينة التدريس ُتعد مف أكثر العوامؿ سمبيًة 

مكيف المعّمـ مف التفّرغ ألداء عممو واألنشطة المرتبطة بو، واالستفادة َي أداء المعّمـ. وأوقْت الدراسة بت
مف الخبرات الميدانية لممعّمـ َي تطوير المناىج الدراسية، واعتبار التعّمـ والتدّر  المستمّريف أثناء العمؿ 

ير بيئة عمؿ تربوية مالئمة لو.  أمرًا حيويًا مف طبيعة المينة، وتَو
ة واقع برنامج إعداد  (:ٜٕٔٓيمة )( دراسة مميكة ونعٖٔ) وىدَت ىذه الدراسة الميدانية إلى معَر

المعّمـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس َي ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة. اتّبعت الباحثتاف 
َقرة، بعد التحّقؽ مف قدقيا  ٗٙالمنيج الوقفي، واستخدمتا استبانة مكّونة مف تسعة مجاالت و

أنثى تـّ اختيارىـ  ٖٛذكرًا و ٕٗعضو ىيئة تدريس بواقع  ٓٛقد تكّونت عّينة الدراسة مف وثباتيا. و 
برنامج إعداد المعّمـ مف وجية نظر أعضاء  ـيبالطريقة العشوائية. َخُمقْت الدراسة إلى أّف واقع تقي

لمبرنامج. ىيئة التدريس َي ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة تحّدد بتقييـ المجاالت المتضّمنة 
وكشفت نتائج الدراسة أّف درجة التقييـ لمبرنامج كانت َي المستوى المتوّسط. وأوقْت بضرورة إعادة 
النظر َي التوازف بيف مقررات اإلعداد األكاديمي والميني والثقاَي وتحديثيا لمسايرة اإلقالحات 

والتأكيد عمى رؤية مستقبمية لبعض  التربية العممية، ّدةالجديدة والتطّورات العممية الحالية، وزيادة م
األساتذة بانتقاء مدارس تجريبية َي مختمؼ المستويات تابعة لمدارس إعداد المعّمـ كحقؿ ميداني 

 يساعد عمى تطبيؽ برامج اإلعداد والتدري  بفّعالية.
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جراءاتيا منيج  الدراسة وا 

 الدراسة منيج

التحميمي التقويمي لمتعّرؼ عمى الدراسة منيج البحث الكّمي الوقفي المسحي  اعتمدت
مف  -العوامؿ المؤّثرة َي األداء الميني لمعّممي العمـو َي مدارس قطاع التعميـ العاـ بدولة الكويت 
 العمـووجية نظرىـ؛ ىذا وباإلضاَة إلى تحديد أثر بعض المتغّيرات المستقمة عمى استجابات معّممي 

بر ىذا المنيج مف أكثر المناىج البحثية مناسبًة لطبيعة ىذا لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني. وُيعت
؛ القحطاني وآخروف، ٕٓٔٓالنوع مف الدراسات مف وجية نظر عدد كبير مف الباحثيف )العّساؼ، 

 (.Levin et al., 2016( )ٕٚٔٓ؛ قفر وآغا، ٖٕٔٓ
 وعّينة الدراسة مجتمع

يف َي الفقؿ الدراسي األوؿ مف العاـ مجتمع الدراسة مف كاَة معّممي العمـو الُمقّيد تكّوف
ي المناطؽ ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي  ـ َي مدارس قطاع التعميـ العاـ )الحكومي والخاص( َقط، َو

 يةالتعميمية الست التابعة لوزارة التربية بدولة الكويت، والبالغ عددىـ حس  إحقائيات وزارة الترب
ذكور وما يقار   5ٕٕٕٓمقيـ أو بواقع  5ٖٓٓٓمواطف وحوالي  5ٖٛٛٙمعّمـ )بواقع  5ٛٛٙٙحوالي 
مشاركًا )أي بنسبة تُقّدر  ٕٔٙ(. أّما عّينة الدراسة َتكّونت مف ٕٕٓٓإناث( )وزارة التربية،  5ٙٛٗٗ
% مف مجتمع الدراسة(، حيث تـّ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية وبقورة آلية، ٓ.ٜبحوالي 

 يؿ النتائج.واعتمد عمييا َي معالجة البيانات وتحم
 الدراسة أداة

االّطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بالمبحث الخاص بالدراسة تـّ بناء  بعد
( البيانات ٔأداة الدراسة البحثية )االستبانة( بكؿ دّقة وموضوعّية، وقد احتوت عمى جزأيف رئيسّييف: )

(. اشتمؿ الجزء فةعاد الستة بعوامميا المختم( محاور الدراسة )المجاالت أو األبٕالديموغراَية، و)



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 سؤااًل يزّودنا ببيانات عامة تتضمف معمومات مينية تكشؼ عف طبيعة أَراد العّينة. ٔٔاألوؿ عمى 
عبارة/َقرة تمّثؿ عددًا مف العوامؿ التي ُيحتمؿ أْف تؤّثر َي  ٖٚأّما الجزء الثاني َقد اشتمؿ عمى 

َي ستة مجاالت أو أبعاد تمّثؿ  لفقراتوقد أدرجت تمؾ العبارات/ا تقويـ األداء الميني لممعّمميف،
 ٕٔعبارة )عامؿ( لممجاؿ األوؿ الخاص بالعوامؿ الشخقية، و ٙٔمحاور الدراسة الرئيسية؛ بواقع 

عبارات )عوامؿ( لممجاؿ الثالث الخاص  َٜقرة )عامؿ( لمبعد الثاني المرتبط بالعوامؿ المينية، و
عبارة )عامؿ( لكٍؿ  ٕٔبالعوامؿ االجتماعية، و لمرتبطَقرات لمبعد الرابع ا ٖ، وبالعوامؿ األكاديمية

مف المجاؿ الخامس الخاص بالعوامؿ االقتقادية والبعد السادس المرتبط بالعوامؿ المدرسية؛ وُيقابميا 
ؽ التدرج الخماسي لمقياس ليكرت  ، غير مواَؽ ٔ)غير مواَؽ بشدة =  Likertخمس استجابات َو

 (.٘، مواَؽ بشدة = ٗ، مواَؽ = ٖغير متأّكد =  ،ٕ= 
 األداة. صدق

عف طريؽ  -إلى أي مدى تبدو مناسبة لقياس ما ُيراد قياسو  -قياس قدؽ االستبانة  تـّ 
عرضيا عمى عدد مف المحّكميف مف ذوي الخبرة واالختقاص ُبغية االستفادة مف آرائيـ، وقاـ 

خراجيا بقورتيا الدة منيـ، الباحثاف بمراعاة جميع المالحظات الوار  ـّ تـ اعتماد االستبانة وا   .نيائيةومف َث

 األداة. ثبات
تـّ تجربتيا  -إذا كانت تسفر عف نفس النتائج َي حاؿ تكرارىا  -مف ثبات االستبانة  لمتأّكد

ـّ تـّ حسا  معامؿ ثبات األداة عف طريؽ قياس  ٓ٘عمى عّينة استطالعية عددىا  مشاركًا، ومف َث
 اة،لكؿ مجاؿ )ُبعد أو محور( َي األد Cronbach's alphaاالتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا  معامؿ

أّف كؿ المعامالت قيمتيا  ٔومعامؿ الثبات الكمي لألداة؛ وتبّيف النتائج الُممّخقة َي الجدوؿ 
كر أّف مرتفعة، وىي مقبولة ألغراض الدراسة وُتعطي الثقة التامة َي استخداـ األداة. والجدير بالذ

ولـ تكف ضمف عّينة  ،بيانات العّينة االستطالعية تـّ استبعادىا مف المعالجة اإلحقائية والتحميؿ
 الدراسة الفعمية.



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 
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 ٔ جدول
 االّتساق الداخمي لمحاور االستبانة معامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األداة. تطبيق
ـ بطريقٍة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓتوزيع االستبانة خالؿ الفقؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  تـّ 

عمى العّينة  -مستعينيف بوسائؿ وأدوات وخدمات تكنولوجيا المعمومات واالّتقاالت  -آلّيٍة إلكترونيٍة 
العشوائية الطبقية التي تـّ اختيارىا مف القطاع التربوي مف معّممي العمـو لممشاركة َي عممية جمع 

تيـ اختيارية وبأّف جميع البيانات أو البيانات. وّتـ التوكيد لممشاركيف َي الدراسة بأّف مشارك
المعمومات أو اإلجابات أو االستجابات الواردة ُتعتبر سرية ولْف ُتستخدـ إاّل َي خدمة أغراض البحث 

 العممي والتطوير.
 اإلحصائية المعالجة
تطبيؽ الدراسة وجمع البيانات، تـّ تفريغ البيانات التي ُجّمعت إلى جياز الحاسو  َي  بعد
ـّ تـّ بعد ذلؾ إدخاليا َي برنامج الحزمة اإلحقائية لمعمـو Microsoft Excel برنامج ، ُث

( لُمعالجتيا إحقائيًا ومف ثـّ استخراج البيانات ٕٙ)النسخة  IBM SPSS Statisticsاالجتماعية 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

نتائج الدراسة. وبالتحديد، تطّمبت الدراسة البحثية  -والتحميالت والمقارنات الالزمة  إلحقائيةا
   استخداـ األسالي  االحقائية التالية:

كرونباخ ألفا والتكرارات والنس  المئوية  االتساق الداخمي )معامل الثبات( معامل  .ٔ
 Relative والمتوّسطات الحسابية واالنحراَات المعيارّية ومؤّشرات األىمية النسبية

Importance Indexes (RII)  اض الوقفية. لقد )األوزاف النسبية( لمبيانات، وذلؾ لألغر
 لتفسير تقديرات أَراد العّينة. ٕالموّضح َي الجدوؿ  ائيتـّ توظيؼ المعيار اإلحق

 ٕ جدول
 اإلحصائي لتفسير تقديرات أفراد العّينة وفقًا لمؤّشرات األىمية النسبية )األوزان النسبية( المعيار

 
 
 
 
 
 
 
 

ختبارات الفروؽ بيف المجموعات؛ كا Parametric Tests المعممية/البارامترية االختبارات  .ٕ
، وتحميؿ التبايف Independent-Samples t-testوىي اختبار ت لمعّينات المستقّمة 

، واختبار ليفيف لتجانس One-way Analysis of Variance (ANOVA)األحادي 
، والمقارنات البعدية Levene’s Test of Equality of Error Variancesالتبايف 

Post Hoc Comparisons  باستخداـ اختبار دونت سيDunnett’s C Test  حينما
عندما ال  Scheffé's Testبداللة إحقائية واختبار شيفيو  Variancesتختمؼ الفروؽ 
 اتبداللة إحقائية. والجدير بالذكر، أّف ىذه االختبار  Variancesَتختمؼ الفروؽ 



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 
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غية اإلجابة عف أسئمة الدراسة، وأّنو اإلحقائية تـّ تطبيقيا لألغراض االستداللية وذلؾ بُ 
 .٘ٓ.ٓ( لتكوف αعند تطبيقيا تـّ اختيار قيمة ألفا )

 الدراسة ومناقشتيا نتائج
 : وصف عام لمعّينة والبيانات الديموغرافية.أوالً 
 توزيع أَراد عّينة الدراسة )المشاركيف( بحس  المتغّيرات الديموغراَية )المستقمة(. ٖالجدوؿ  ُيبّيف

 ٖ جدول
 أفراد عّينة الدراسة حسب متغّيرات الدراسة المستقمة توزيع



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نتائج أسئمة الدراسة ومناقشتيا.ثانياً 
 سؤال الدراسة األول. نتائج

سؤاؿ الدراسة األوؿ عمى: ما العوامؿ المؤّثرة َي األداء الميني لمعّممي العمـو بالمراحؿ  نص
ـ العاـ بدولة الكويت مف وجية نظرىـ؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، التعميمية الثالث َي مدارس التعمي
 حقائيالتحميؿ اإل ٗ. ويبّيف الجدوؿ Descriptive Statisticsتـّ استخداـ اإلحقاء الوقفي 

المتوّسطات الحسابية واالنحراَات المعيارية ومؤّشرات األىمية النسبية )األوزاف النسبية(  -الوقفي 
لمحاور االستبانة/الدراسة الرئيسة الستة الخاقة بالعوامؿ المؤّثرة َي  -ت  ودرجات التأثير والر 

بشكؿ تفقيمي التحميؿ  َتعكس ٓٔإلى  ٘األداء الميني لمعّممي العمـو بشكؿ كمي؛ أّما الجداوؿ مف 
 -مف المجاالت أو األبعاد الرئيسة الستة )محاور الدراسة(  -اإلحقائي الوقفي لكؿ مجاؿ أو ُبعد 

 راتيا أو عوامميا المختمفة التي تندرج تحتيا مرّتبًة تنازليًا؛ كؿ عمى حدة. بمؤشّ 
 

 



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 
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 ٗ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومؤّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير والرتب  المتوّسطات

 لمحاور الدراسة

المؤّثرة َي األداء الميني أّف درجة تأثير المجاالت أو األبعاد الستة لمعوامؿ  ٗمف الجدوؿ  يّتضح
، ف.ـ ٙٔ.ٗلدى معّممي العمـو َي مدارس التعميـ العاـ بدولة الكويت بشكؿ عاـ "كبيرة جدًا" )ـ = 

 =ٓ.ٗٛ ،RII = 0.83عمى جميع اً (؛ حيث أبدى معّممو العمـو مواَقة "مرتفعة إلى مرتفعة جد "
ة. وقد احتّمت العوامؿ الشخقية المرتبة العوامؿ المؤّثرة والمدرجة ضمف المجاالت أو األبعاد الست

(، يمييا َي الترتي  العوامؿ االجتماعية )ـ = RII = 0.86، ٖٛ.ٓ، ف.ـ = ٖٔ.ٗاألولى )ـ = 
، ف.ـ ٕٗ.ٗ)ـ =  ديمية(، ثـّ َي المرتبة الثالثة العوامؿ األكاRII = 0.86، ٔٙ.ٓ، ف.ـ = ٜٕ.ٗ

 =ٓ.ٗٚ ،RII = 0.85ي المرتبة الرابعة العوا  = RII، ٖٚ.ٓ، ف.ـ = ٓٔ.ٗمؿ المينية )ـ = (، َو
( ثـّ العوامؿ RII = 0.80، ٜٓ.ٓ، ف.ـ = ٔٓ.ٗ(، وأخيرًا العوامؿ المدرسية )ـ = 0.82

تتطابؽ نوعًا  تائج( عمى التوالي. إّف ىذه النRII = 0.80، ٓٓ.ٔ، ف.ـ = ٔٓ.ٗاالقتقادية )ـ = 
(، ودراسة ٕ٘ٓٓسة عطاري والشنفري )ما مع دراسات أخرى مماثمة ليا َي الموضوع، وىي: درا

(، ٕٓٔٓ(، ودراسة قاجة )ٕٚٓٓ(، ودراسة العامر )ٕٙٓٓ(، ودراسة العمري )ٕٙٓٓالقانع )



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

ودراسة   ،(ٕٛٔٓ، ودراسة المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج ) Mattar (2012)ودراسة 
Börü (2018)؛ والتي كشفت إلى حد ما السياؽ ذاتو مف النتائج. 

 ٘ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية وموّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  المتوّسطات

 تنازليًا لممجال/الْبعد األول "العوامل الشخصية"



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 
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 ٙ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومؤّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  المتوّسطات

 ممجال/الُبعد الثاني "العوامل المينية"تنازليًا ل
 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 ٚ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومؤّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  المتوّسطات

 تنازليًا لممجال/الُبعد الثالث "العوامل األكاديمية"

 
 ٛ جدول

النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  الحسابية واالنحرافات المعيارية ومؤّشرات األىمية المتوّسطات
 تنازليًا لممجال/الُبعد الرابع "العوامل االجتماعية"



 .في يدارس انخعهيى انعاو بدونت انكىيج انعىايم انًؤثّرة في األداء انًهُي نًعهًّي انعهىو 
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 ٜ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومؤّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  المتوّسطات

 تنازليًا لممجال/الُبعد الخامس "العوامل االقتصادية"

 
 
 
 
 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 ٓٔ جدول
الحسابية واالنحرافات المعيارية وموّشرات األىمية النسبية ودرجات التأثير مرّتبًة  المتوّسطات

 تنازليًا لممجال/الُبعد السادس "العوامل المدرسية"

 .سؤال الدراسة الثاني نتائج
: ما مدى الفروؽ بيف استجابات معّممي العمـو َي العوامؿ سؤال الدراسة الثاني عمى نص

الميني ُتعزى لطبيعة الجنس، والجنسية، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرة، والمرحمة المؤّثرة َي أدائيـ 
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 ليالتعميمية، والمنطقة التعميمية؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـّ استخداـ اإلحقاء االستدال
Inferential Statistics  حيث تـّ تطبيؽ اختبار ت لمعّينات المستقّمةIndependent-

Samples t-testميؿ التبايف األحادي ، وتحOne-way Analysis of Variance 
((ANOVA واختبار ليفيف لتجانس التبايف ،Levene’s Test of Equality of Error 

Variances والمقارنات البعدية ،Post Hoc Comparisons  باستخداـ اختبار دونت سي
Dunnett’s C Test  واختبار شيفيوScheffé's Testروؽ ذات الداللة ، لمكشؼ عف الف

 نتائج ىذا التحميؿ. ٜٔإلى  ٔٔاإلحقائية. وتبّيف الجداوؿ مف 
 ٔٔ جدول

 ( لمعّينات المستقمة لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير الجنسt-testاإلحصاء االستداللي الختبار ت ) نتائج



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

توى (، ** داؿ إحقائيًا عند مسα≤0.05) ٘ٓ.ٓ. * داؿ إحقائيًا عند مستوى داللة مالحظة
 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓداللة 

أّنو توجد َروؽ ذات داللة إحقائية بيف المشاركيف الذكور واإلناث  ٔٔمف الجدوؿ  يتبّيف
َي استجاباتيـ لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني لقالح المعّمميف الذكور، وذلؾ َي األغمبية 

ي األداة ككؿ. وقد   ائجأظيرت عدة دراسات بحثية نتالعظمى مف المجاالت/األبعاد كٍؿ عمى حدة، َو
(، ودراسة أبوثنتيف ٕ٘ٓٓمشابية لمدراسة الحالية، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسة عطاري والشنفري )

(. وىذه نتيجة الَتة لمنظر وقد ُيعزى تفسير الفرؽ إلى الطبيعة الفسيولوجية لممعّمميف الذكور ٕٛٔٓ)
لى عوامؿ ثقاَية وواجبات ومسؤولّيات أسرية واجتماعية تقع عمى عاتقيـ ويفرضيا المجتمع عمييـ  وا 

تجعميـ أكثر عرضة مف المعّممات اإلناث لمخضوع لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني. كما أظيرت 
(، ٕٙٓٓعدة دراسات بحثية نتائج مختمفة لمدراسة الحالية، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: دراسة العمري )

 -مؤّثرًا َي إجابات أَراد عّينة الدراسة  غّير الجنس لـ يشّكؿ عامالً حيث أشارت نتائجيا إلى أّف مت
بخقوص العوامؿ المؤّثرة َي تقويـ أدائيـ  -معّممي القفوؼ الثالثة األولى مف التعميـ األساسي 

الميني َي األغمبية العظمى مف المحاور، باستثناء محور الع ء والبرنامج التدريسي لممعّمـ الذي 
روؽ ذات داللة إحقائية بيف إجابات أَراد عّينة الدراسة تعود إلى متغّير الجنس ولقالح ُوجد َيو َ

( ٕٛٔٓالمعّمميف الذكور. ىذا وباإلضاَة إلى دراسة المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج )
المؤّثرة والتي كشفت عف وجود َروؽ ذات داللة إحقائية َي تقديرات أَراد العّينة بالنسبة لمعوامؿ 

 َي األداء الميني لممعّمميف ُتعزى لمتغّير الجنس/النوع ولقالح اإلناث. 
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 ٕٔ جدول
( لمعّينات المستقمة لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير t-testاإلحصاء االستداللي الختبار ت ) نتائج

 الجنسية
   

ائيًا عند مستوى (، ** داؿ إحقα≤0.05) ٘ٓ.ٓ. * داؿ إحقائيًا عند مستوى داللة مالحظة
 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓداللة 

أّنو توجد َروؽ ذات داللة إحقائية بيف المشاركيف المواطنيف  ٕٔمف الجدوؿ  يّتضح
والمقيميف َي استجاباتيـ لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني لقالح المعّمميف غير الكويتّييف 

ي األداة ككؿ. لقد )المقيميف(، وذلؾ َي األغمبية العظمى مف المجاالت/األبعا د كٍؿ عمى حدة، َو
المعّمموف المقيموف معّدالت أعمى مف التأّثر أكثر مّما َعؿ المعّمموف الكويتّيوف؛ وتبدو ىذه  ردأو 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

يـ المختمفة ومعيشتيـ كمغتربيف  النتيجة طبيعية؛ ذلؾ أّف المعّمميف غير الكويتّييف بحكـ طبيعة ظرَو
 َي أدائيـ الميني. رةعّمميف المواطنيف لمخضوع لمعوامؿ المؤثّ وكعمالة واَدة ىـ أكثر عرضة مف الم

 ٖٔ جدول
( لمعّينات المستقمة لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير t-testاإلحصاء االستداللي الختبار ت ) نتائج

 نوع المدرسة
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أّنو ال توجد َروؽ ذات داللة إحقائية بيف المعّمميف المشاركيف َي  ٖٔمف الجدوؿ  ُيالحظ
تجاباتيـ لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني ُيمكْف ذكرىا ُتعزى لمتغّير نوع المدرسة، وذلؾ َي اس

ي األداة ككؿ. وُيمكف تفسير ذلؾ إلى قغر حجـ   العّينةجميع المجاالت/األبعاد كٍؿ عمى حدة، َو
لعّينة المشاركة مشاركًا(، مقارنًة بحجـ ا ٚٛالمشاركة مف َئة "مدارس التعميـ العاـ الخاقة" )ف = 

 مشاركًا(.  ٖٗ٘مف َئة "مدارس التعميـ العاـ الحكومية" )ف = 
 ٗٔ جدول

 اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير سنوات الخبرة نتائج

 



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر

 

 

 

 
 

 

 2021 يارس - االولانعدد                                          جايعت انًُىفيت                                       –يجهت كهيت انخربيت 

 

52 
 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 ٘ٔ جدول
( لمحاور الدراسة تبعًا ANOVAاإلحصاء االستداللي الختبار تحميل التباين األحادي ) نتائج

 سنوات الخبرةلمتغّير 
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(، ** داؿ إحقائيًا عند مستوى α≤0.05) ٘ٓ.ٓ. * داؿ إحقائيًا عند مستوى داللة مالحظة
 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓداللة 

عف وجود َروؽ ذات داللة إحقائية َي  ٘ٔنتائج التحميؿ المبّينة َي الجدوؿ  كشفت
ُيمكْف ذكرىا ُتعزى لمتغّير سنوات تقديرات/استجابات عّينة الدراسة لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني 

ي األداة ككؿ، و  ىذه  أفّ الخبرة، وذلؾ َي األغمبّية العظمى مف المجاالت/األبعاد كٍؿ عمى حدة، َو
. وقد أظيرت نتائج المقارنات ٔٓ.ٓالفروؽ بيف المشاركيف أغمبّيتيا العظمى عند مستوى داللة 

ة، وأّف جميعيا لقالح الفئة ذات سنوات الخبرة مجموعة زوجيّ  ٕٔالبعدية إلى أّف الفروؽ وجدت بيف 
 ٖٓ>  - ٕٓمف  سيةاألعمى، وبالتحديد إّف أغمبّيتيا العظمى ىي لقالح الفئة ذات الخبرة التدري

سنة، وقد ُيعزى ذلؾ إلى أّف المشاركيف مف ىذه الفئة ىـ َي السنوات األخيرة مف مشوارىـ العممي، 
التجار  والمعاناة والخبرات السابقة ما يكفي لكي تمّكنيـ مف وىـ أكثر بقيرة وحكمة، ولدييـ مف 

وىذا يّتفؽ تمامًا مع النتائج التي  ة؛تحديد العوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني بكؿ يسر ووضوح وحكم
، Forlin (2001) (، ودراسةٜٜٚٔأشارت إلييا العديد مف الدراسات، كدراسة الفاضؿ والسويدي )

(؛ ولكّنيا َي الوقت ذاتو تتعارض مع ٕٙٔٓ(، ودراسة زامؿ )ٕ٘ٓٓفري )ودراسة عطاري والشن



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

إلى وجود َروؽ دالة إحقائيًا ُتعزى  ارت( التي أشٕٛٔٓنتائج دراسات أخرى مثؿ: دراسة أبوثنتيف )
لمتغّير الخبرة لقالح مف ىـ أقؿ خبرة )أقؿ مف ثماِف سنوات(، وكذلؾ دراسة المركز العربي لمبحوث 

( التي أظيرت وجود َروؽ ذات داللة إحقائية ُتعزى لمتغّير سنوات ٕٛٔٓوؿ الخميج )التربوية لد
( ٕٙٓٓ(. ىذا وباإلضاَة إلى دراسة العمري )سنوات ٘الخبرة لقالح األقؿ خبرة أيضًا )أقؿ مف 

التي َخُمقْت إلى أّف معّممي القفوؼ الثالثة األولى مف التعميـ األساسي عمى اختالؼ عدد سنوات 
تيـ ليس لدييـ اختالؼ جوىري َي إجاباتيـ عف محاور الدراسة الخاقة بالعوامؿ المؤّثرة َي خبرا

 أدائيـ الميني يؤدي إلى ظيور َروؽ دالة إحقائيًا بيف إجاباتيـ.
 ٙٔ جدول

 اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير المرحمة التعميمية نتائج
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 ٚٔ جدول
( لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير ANOVAتداللي الختبار تحميل التباين األحادي )اإلحصاء االس نتائج

 المرحمة التعميمية



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 

 
  
(، ** داؿ إحقائيًا عند مستوى α≤0.05) ٘ٓ.ٓ. * داؿ إحقائيًا عند مستوى داللة مالحظة
 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓداللة 

داللة إحقائية بيف  عف وجود َروؽ ذات ٚٔنتائج التحميؿ المبّينة َي الجدوؿ  أظيرت
المشاركيف َي تقديراتيـ/استجاباتيـ لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني ُيمكْف ذكرىا ُتعزى لمتغّير 

ي األ ككؿ،  داةالمرحمة التعميمية، وذلؾ َي األغمبّية العظمى مف المجاالت/األبعاد كٍؿ عمى حدة، َو
. وقد كشفت نتائج المقارنات ٔٓ.ٓداللة وأّف األغمبّية العظمى مف ىذه الفروؽ ىي عند مستوى 

مجموعات زوجّية، وأّف أغمبّيتيا العظمى لقالح َئة المرحمة  ٛالبعدية إلى أّف الفروؽ وجدت بيف 
مستواىا األكاديمي  ةالثانوية؛ وقد يعود السب  َي ذلؾ إلى طبيعة ىذه المرحمة التعميمية مف ناحي

ا، وكذلؾ تنّوع الظروؼ والمواقؼ )التجار  والخبرات( المتقّدـ، وطبيعة وخقائص المتعّمميف َيي
التعميمية والتعّممية التي يمر بيا المعّمـ َي ىذه المرحمة، مّما ُيعطي لممعّمميف المشاركيف مف ىذه 
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بشكؿ أَضؿ وأكثر واقعية. وىذا يّتفؽ تمامًا  نيالفئة قدرة عمى تقويـ العوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ المي
 Halim(، ودراسة ٕٚٓٓتي أشارت إلييا العديد مف الدراسات، كدراسة العامر )مع النتائج ال

(؛ ولكّنيا َي الوقت ذاتو تتعارض مع نتائج دراسات أخرى كدراسة المركز العربي ٕٗٔٓوآخروف )
وجود َروؽ دالة إحقائيًا َي استجابات  يرت(، حيث أظٕٛٔٓلمبحوث التربوية لدوؿ الخميج )

 تغّير "المرحمة التعميمية" ولكّنيا لقالح "المرحمة االبتدائية".المشاركيف ُتعزى لم
 ٛٔ جدول

 اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير المنطقة التعميمية نتائج



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           
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 ٜٔ جدول
( لمحاور الدراسة تبعًا لمتغّير ANOVAاإلحصاء االستداللي الختبار تحميل التباين األحادي ) نتائج

 ميةالمنطقة التعمي

 (.α≤0.01) ٔٓ.ٓ. ** داؿ إحقائيًا عند مستوى داللة مالحظة



 

 ػبذ ا د / هانت سؼُذ ر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

عف وجود َروؽ ذات داللة إحقائية َي  ٜٔنتائج التحميؿ المبّينة َي الجدوؿ  كشفت
تقديرات/استجابات عّينة الدراسة لمعوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني ُيمكْف ذكرىا ُتعزى لمتغّير المنطقة 

"، والسادس ةجاؿ الرابع "العوامؿ االجتماعية"، والخامس "العوامؿ االقتقاديالتعميمية، وذلؾ َي الم
ي األداة ككؿ، وأّف ىذه الفروؽ ىي عند مستوى داللة  . وقد أظيرت ٔٓ.ٓ"العوامؿ المدرسية"، َو

مجموعة زوجّية، وأّف جميعيا لقالح َئة  ٛٔنتائج المقارنات البعدية إلى أّف الفروؽ وجدت بيف 
يا، َيي تقع َي  ةراء التعميمية؛ وُيمكْف تعميؿ ذلؾ إلى طبيعة المنطقة الجغراَيمنطقة الجي وظرَو

تجّمعًا  ٗٔتجّمعًا عمرانيًا، منيا  ٕٗمحاَظة الجيراء وىي أكبر المحاَظات مساحًة، وتتضّمف عمى 
تجّمعات خارجيا، وُتعتبر منطقة زراعية، وتشتير  ٓٔداخؿ التجّمع الحضري لمجيراء ويتبعيا 

والذيف ىـ َي أغمبيـ مف َئة  قاطنييابارتفاع نسبة العنؼ َييا وبتدّني المستوى الثقاَي والتعميمي ل
البدو. وعميو، َإّف ذلؾ ينعكس سمبًا عمى طبيعة وخقائص المتعّمميف وأولياء أمورىـ َييا، مّما ينتج 

التربوية، وىذا ُيعطي  عنو معاناة المعّمميف َي ىذه المنطقة مف الكثير مف المعّوقات والمشكالت
لممعّمميف المشاركيف مف ىذه الفئة قدرة عمى تقويـ العوامؿ المؤّثرة َي أدائيـ الميني بشكؿ أَضؿ 

 وأكثر واقعية.
 والتوصيات الخالصة

وبعد سرد التحميؿ السابؽ ألسئمة الدراسة وعرض نتائجيا ومناقشتيا، لوحظ أّف  إجمااًل،
أداء معّممي العمـو َي مدارس التعميـ العاـ بدولة الكويت لـ تقؼ المعيقات التي تؤّثر َي مستوى 

عند جان  محّدد مف جوان  عمؿ المعّمـ بؿ شممت كؿ ما يحيط بو، مثؿ: الجان  الشخقي، 
االجتماعي، والجان  األكاديمي، والجان  الميني، والجان  المدرسي، والجان  االقتقادي.  ن والجا

 -بما تتضّمنيا مف عوامؿ مختمفة  -أّف المجاالت أو األبعاد الستة َقد أّكدت نتائج الدراسة ب
 الميني. ائيـلمعوامؿ المؤّثرة َي األداء الميني لمعّممي العمـو ليا درجة تأثير "كبيرة" َي تقويـ أد

ولضماف استمرارية معّممي العمـو َي أدائيـ الميني بشكؿ إيجابي، وبكفاءة وجودة عالية، يج  عمينا 
الحموؿ الالزمة والمناسبة لممشكالت والمعّوقات )العوامؿ المؤّثرة( التربوية التي يتعّرضوف ليا  إيجاد

ي ضوء نتائج ال الحالية، نقّدـ لكـ بعض  دراسةوتؤّثر سمبًا َي أدائيـ الميني. وعميو، َو
 وىي كاآلتي:المقترحات/التوقيات، 

يد لمعّممي العمـو َي مدارس التعميـ العاـ مف أىـ ما ُيمكْف أْف يحّقؽ األداء الميني الج أفّ   .ٔ
يجاد حموؿ لمعوامؿ )المشكالت أو المعّوقات( القائمة  بدولة الكويت ىو التعامؿ مع وا 
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عمى نحو متكامؿ  -والتي حّددتيا نتائج الدراسة الحالية  -والمؤّثرة َي أدائيـ الميني 
امؿ األكثر تأثيرًا َي وبأسمو  عممي وموضوعي؛ بحيث يتـ التعامؿ مع العو  يوتدريج

األداء الميني أواًل، ثـّ المعّوقات ذات التأثير المتوّسط، ويمييا المشكالت األقؿ تأثيرًا؛ 
ولينعكس ذلؾ َي النياية عمى أداء المعّمميف ليقبح أَضؿ وأكثر ارتباطًا بواقعيـ 

 ربوية.َيشّكؿ َي محّقمتو استقرارىـ ونجاح المؤسسة الت ـ،واستجابًة لحاجات طمبتي
ىيكمة عمؿ المعّمـ بحيث يتـ تحديد نقابو مف الحقص وعدد الطمبة، وكذلؾ تحديد  إعادة  .ٕ

 نظاـ الحواَز المادية والمعنوية لو. 
باإلعداد والتطوير الميني لممعّمميف الذي يعتمد عمى واقع المعّمميف وحاجاتيـ  االىتماـ  .ٖ

 المختمفة وليس عمى اَتراضات نظرية.
لعمـو عمى المقارحة والمكاشفة والتأّمؿ الفكري ليدركوا العوامؿ المؤّثرة َي معّممي ا تدري   .ٗ

كفاءة وجودة أدائيـ الميني، ولتنقؿ إلى دائرة الوعي العوامؿ المضمرة/الكامنة التي تفعؿ 
 َعميا وىي َي دائرة الالوعي.

 ضيا عميو.المعّمـ َرقة المشاركة َي قوغ القرارات ذات العالقة بمينتو وعدـ َر  إعطاء  .٘
ىيكمة القوانيف والموائح واألنظمة التربوية التي تساعد المعّمميف عمى ضبط سموؾ  إعادة  .ٙ

المتعّمميف، عمى اعتبار أّف تفعيؿ مثؿ ىذه التغييرات َي القوانيف والسياسات التربوية ُيمكْف 
 ـمدرسة ومف ثأْف يساعد المعّمميف عمى ضبط البيئة التربوية )التعميمية والتعّممية( داخؿ ال

 تحسيف مستوى أدائيـ الميني.       
الباحثيف الُمختّقيف َي المجاؿ التربوي عمى المساىمة الفعّالة َي إثراء األدبيات  تشجيع  .ٚ

تح المجاؿ أماميـ إلجراء دراسات  الدراسية والتعّمؽ الفكري َي ىذا المبحث الحيوي َو
و  عمميـ، وبحيث ُتغّطي شريحة أكبر مف بحثية عممية أخرى ُمماثمة لغايات االرتقاء بأسم

المعّمميف ولمختمؼ المواد الدراسية، وتستخدـ كذلؾ متغّيرات وأدوات ومناىج  فالمشاركيف م
 بحثية أخرى جديدة لـ تتناوليا الدراسة الحالية.  

تُترجـ المقترحات والتوقيات المنبثقة مف ىذه الدراسة العممية البحثية إلى سياسات أو  أف  .ٛ
تراتيجيات وممارسات تربوية عممية َّعالة َي الميداف التربوي بدولة الكويت؛ حّتى نجني اس

 ثمارىا بأسرع وقت ممكف.
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 المراجع
 العربية المراجع
 ،اع مفرس. ) أبوثنتيف (. تقويـ أداء معّمـ العمـو لممرحمة المتوّسطة بمحاَظة ٕٛٔٓنواؼ َر

المممكة العربية السعودية مف وجية نظرىـ. ضرّية َي ضوء المعايير المينية لممعّمميف ب
. ٖ٘ٚ-ٖٗٗ(، ٖ)ٕٙمجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

https://doi.org/10.12816/0050180 
 ،(. تقويـ برنامج تطوير َعاليات التعميـ َي القفوؼ ٖٕٓٓأحمد قالح جرواف. ) إسماعيؿ

التعميـ َي األردف وأثره عمى تحقيؿ الطمبة الثالثة األولى َي ضوء َمسفة التربية و 
 المعَري )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة اليرموؾ، المممكة األردنية الياشمية.

 ،(. التخطيط التربوي: عممياتو ومداخمو وارتباطو بالتنمية َٕٔٔٓاروؽ شوقي. ) البوىي
اء.والدور المتغّير لممعّمـ. اإلسكندرية، جميورية مقر العربية:   دار الَو

 ،(. دراسات وبحوث عف المعّمـ العربي: بعض قضايا ٖٕٓٓالسيد سالمة. ) الخميسي
اء.  التكويف ومشكالت الممارسة المينية. اإلسكندرية، جميورية مقر العربية: دار الَو

 ،(. مستوى أداء ٕٙٔٓمحمد خير محمود، والشيري، خالد بف محمد بف ىادي. ) السالمات
مرحمة االبتدائية َي ضوء المعايير المينية لممعّمـ السعودي. مجمة اتحاد معّممي العمـو بال

. ٖٛٔ-ٓٔٔ(، ٕ)ٗٔالجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، 
https://doi.org/10.35201/0246-014-002-004 

 ،ة الرقمي: تحّديات وتحّوالت. ٕٙٔٓبدر بف عبداهلل. ) القالح (. المعّمـ َي عقر المعَر
مقدمة َي َعالية يـو المعّمـ، "الممتقى التربوي الثاني: معّمـ العقر الرقمي"، ورقة عممية 

أكتوبر،  ٕٙ-ٕٗبكمية التربية َي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف َي الفترة مف 
-http://drأسترجع مف  المممكة العربية السعودية. ،، الرياضٕٙٔٓ

alsaleh.com/wp-content/uploads/papers/1069.pdf  
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 ،(. العوامؿ المؤّثرة َي أداء معّممي عمـو مرحمة التعميـ ٕٙٓٓمحمد إبراىيـ. ) القانع
األساسي لمياميـ التدريسية َي مدارس مدينة ذمار. دراسات َي المناىج وطرؽ التدريس، 

(ٔٔٛ ،)ٕٓ٘-ٕٕٗ. 
 ،ي (. ضغوط العمؿ وعالقتيا بالرضا الوظيفي واألداء المينٕٚٓٓعائشة راشد. ) العامر

لدى معّممي التربية الرياضية بالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية بمممكة البحريف. مجمة العمـو 
 .ٕٓٚ-ٜٕٙ(، ٖ)ٛالتربوية والنفسية، 

 ،(. المدخؿ إلى البحث َي العمـو السموكية. الرياض، ٕٓٔٓقالح بف حمد. ) العّساؼ
 المممكة العربية السعودية: دار الزىراء.

 ،(. العوامؿ المؤّثرة َي أداء معّممي القفوؼ الثالثة األولى مف ٕٙٓٓ)خالد محمد.  العمري
التعميـ األساسي مف وجية نظرىـ. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، 

ٗ(ٕ ،)ٖٜٔ-ٔٚٗ .https://doi.org/10.35201/0246-004-002-005  
 ،لطال  المعّمـ كمتدّر  (. مقارنة بيف أداء اٜٜٚٔحمد، والسويدي، وضحى. ) الفاضؿ

 . ٕٚ-ٔ(، ٔٔ)ٙوأدائو كمعّمـ. مجمة مركز البحوث التربوية، 
 ،سالـ بف سعيد، العامري، أحمد بف سالـ، آؿ مذى ، معدي بف محمد، والعمر،  القحطاني

(. منيج البحث َي العمـو السموكية: مع تطبيقات عمى ٖٕٔٓبدراف بف عبدالرحمف. )
SPSS ( ّالرياض، المممكة العربية السعودية: مكتبة العبيكاف.الطبعة الرابعة: مزي .)دة ومنّقحة 

 (. واقع المعّمـ والعوامؿ المؤّثرة َي ٕٛٔٓالعربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج. ) المركز
أدائو بالدوؿ األعضاء بمكت  التربية العربي لدوؿ الخميج وعّينة مف الدوؿ العربية ودوؿ 

 ويت: المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج. العالـ. الشامية، دولة الك
 ،(. التنمية المينية لممعّمـ َي العقر الرقمي. أسترجع ٜٕٔٓعطااهلل سمماف. ) المسعودي

 https://tinyurl.com/yahp6kppمف 
 ،(. استراتيجية مقترحة لتطوير األداء التدريسي لمعّممي التربية ٕ٘ٓٓوائؿ. ) المقري

عمى بعض نواتج التعميـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية )رسالة دكتوراه غير  الرياضية وأثرىا
 منشورة(. جامعة األققى وجامعة عيف شمس، دولة َمسطيف وجميورية مقر العربية.
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 ،(. القياس والتقويـ َي التربية وعمـ النفس. عّماف، المممكة ٕٛٓٓأحمد يعقو . ) النور
 .األردنية الياشمية: دار ياَا العممية

 األمـ المتحدة اإلنمائي/المكت  اإلقميمي لمدوؿ العربية، ومؤسسة محمد بف راشد آؿ  برنامج
( . ة العربي لمعاـ ٜٕٓٓمكتـو : نحو تواقؿ معَري منتج. مدينة ٜٕٓٓ(. تقرير المعَر

نيويورؾ، الواليات المتحدة األمريكية: برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، المكت  اإلقميمي 
. أسترجع مف ةبيالعر  لمدوؿ

https://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKR2009/ar/AKR200
9_Full_Ar.pdf  

 ،وقائع المؤتمر العممي الرابع ٕٔ(. ميارات معّمـ القرف الػ ٕ٘ٔٓميا كماؿ. ) حفني .
الدولي الثالث: برامج إعداد  -والعشروف لمجمعية المقرية لممناىج وطرؽ التدريس 

 .ٖٔٔ-ٕٛٛ، ٕٗي الجامعات مف أجؿ التمّيز، المعّمميف َ
 ،(. الداَعية المينية لمتدريس لدى معّممي الرياضيات َي ٕٙٔٓىشاـ بركات بشر. ) حسيف

 .ٙٙ-ٜٔ(، ٖ-ٕٔ)ٜٔالبيئة الثقاَية العربية: دراسة تحميمية. مجمة تربويات الرياضيات، 
 ،مينية َي ضوء معطيات (. احتياجات معّممي العمـو لمتنمية الٕٚٔٓعمر سيد. ) خميؿ

العقر الرقمي. وقائع المؤتمر العممي التاسع عشر لمجمعية المقرية لمتربية العممية: 
 .ٕٓٔ-ٖٔٔالتربية العممية والتنمية المستدامة، 

 ،(. األدوار التي يمارسيا المعّمـ الفمسطيني َي ضوء متطّمبات ٕٙٔٓمجدي عمي. ) زامؿ
 -ا َي محاَظة نابمس. مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث القرف الحادي والعشريف وسبؿ تفعيمي

 .ٙ٘ٔ-ٕٗٔ(، ٕ)ٔٔالعمـو اإلنسانية، 
 ،(. تقّور مقترح لمتنمية المينية لمعّممي التعميـ ٕٕٔٓدعاء محمد َتحي محمد. ) سعدوف

األساسي الخاص َي ضوء االّتجاىات التربوية المعاقرة )أطروحة ماجستير غير 
 يورية مقر العربية. منشورة(. جامعة عيف شمس، جم
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 ،(. اّتجاىات التربوّييف نحو المشروعات ٕٚٔٓ) ناقر حسيف.، عمار حسف، وآغا قفر
-ٔٔٗ(، ٛٗالخاقة بتطوير المنظومة التربوية َي دولة الكويت. مجمة العمـو اإلنسانية، أ)

ٗٛ٘. 
 ،(. مدى مواَقة اإلدارّييف َي مدارس ٜٕٔٓعمار حسف، وآغا، ناقر حسيف. ) قفر

لإلدارّييف. المجمة التربوية،  ISTEميـ العاـ بدولة الكويت ورغبتيـ نحو تطبيؽ معايير التع
ٖٖ(ٖٔٔ-ٔ ،)ٔ٘-ٜ٘ .https://doi.org/10.34120/0085-033-131-001 

 ،أ(. سمسمة التعميـ والتعّمـ المرئي: ٕٚٔٓعمار حسف، والقادري، محمد عبدالقادر. ) قفر
ة الشخقية )الطبعة الثانية(. الشويخ، دولة الكويت: أدوات إدارة المعَر -المجمد األوؿ 
 مطابع الخط.

 ،(. سمسمة التعميـ والتعّمـ المرئي: ٕٚٔٓعمار حسف، والقادري، محمد عبدالقادر. ) قفر 
وسائؿ التكنولوجيا واالّتقاؿ التربوية )الطبعة الثانية(. الشويخ، دولة  -المجمد الثالث 

 الكويت: مطابع الخط.
 ،يؽ، والشنفري، عبداهلل بف مبارؾ. )عار  عطاري (. دراسة عوامؿ مختارة مؤّثرة ٕ٘ٓٓؼ تَو

. ٕٚ٘-ٖٕٗ(، ٕ)َٕٖي تقويـ أداء المعّمميف َي سمطنة ُعماف. دراسات: العمـو التربوية، 
https://doi.org/10.35516/0102-032-002-014  

 ،قاجة ( . تدائية: دراسة (. مقادر ضغوط العمؿ عمى معّممي المرحمة االبٕٓٔٓكمثـو
 .ٛٓٗ-ٖٓٛ(، ٖاستكشاَية بمدينة ورقمة. مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية، )

 ،(. الكفايات التدريبية التعميمية لممعّمميف بدولة البحريف ٜٜٛٔأسامة حسف محمد. ) معاجيني
. ٕٗٓ-ٖ٘ٔ(، ٜٗ)ٖٔلمعمؿ مع الطال  المتفّوقيف. المجمة التربوية، 

https://doi.org/10.34120/0085-013-049-004 
 ،(. تقويـ واقع برنامج إعداد المعّمـ مف وجية نظر ٜٕٔٓشعباني، ونعيمة، مزرارة. ) مميكة

أعضاء ىيئة التدريس َي ضوء معايير إدارة الجودة: دراسة ميدانية بالمدارس العميا 
المممكة لألساتذة الجزائر. وقائع المؤتمر اإلقميمي األوؿ لمجامعة العربية المفتوحة َي 

يًا ومينيًا، شميةاألردنية اليا  .ٖٗٔ-٘ٔٔ: إعداد المعّمـ العربي معَر
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 َاصر حسيٍ أغا/ .أ،  رفعًار حسٍ ص/ .دأ.                                                                        

 
 د/ إيًاٌ يحًد عبدانعال نطفي                                                           

 نحو عاـ ٕٛٔٓاألمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقاَة. ) منظمة : (. تقرير اليونسكو لمعمـو
. باريس، َرنسا: منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقاَة )اليونسكو(. أسترجع ٖٕٓٓ
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406_araمف 

 ة َي المنطقة ٜٕٔٓاألمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقاَة. ) منظمة (. بناء مجتمعات المعَر
ة. باريس، َرنسا: منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ  العربية: المغة العربية بوابة لممعَر

  والثقاَة )اليونسكو(. أسترجع مف
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372497 

 جنو  السرة، دولة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ(. المجموعة اإلحقائية لمتعميـ ٕٕٓٓالتربية. ) وزارة .
 الكويت: وزارة التربية.

 (. التربية اإلسالمية: دليؿ المعّمـ. دبي، دولة اإلمارات العربية ٕٛٔٓالتربية والتعميـ. ) وزارة
 والتقييـ، وزارة التربية والتعميـ. المتحدة: قطاع المناىج
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