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 الممخص 
تبعتتا    عاليتتة التت ا الكدتتع عتتف الفتتر ا متتصف الزعلزتتصف  تت  استتةهد ا الدراستتة          

الحبتترا الةدريخية . ضارتتا  الكدتتع عتتف  –الةحذتت   –لتتبعا الزةرصتترا   اتتعل الةعلتتيم 
 –الفتتتتر ا متتتتصف الزعلزتتتتصف  تتتت  األدا  الةدريختتتت  تبعتتتتا  لتتتتبعا الزةرصتتتترا   اتتتتعل الةعلتتتتيم 

معلزتا  متتف معلزتى الزر لتتة  052العصستتة  متف  تكعاتا  الحبترا الةدريختتية . –الةحذت  
( معلزتا    معلزت  85  الزدتاروع   ت  الدراستة متف  معلزت  األزهتر  عتددهم االمةدائية 

( 88( معلزتتتا    معلزتتت  الزتتتدارس الحامتتتة   عتتتددهم 88الزتتتدارس الجكعميتتتة  عتتتددهم 
تيتتتتة قيتتتتاس الفاعليتتتتة ال ا بعتتتتد الةمنتتتتد متتتتف الحذتتتتائ  الختتتتيكعمةرية لتتتت د ا   ممعلزا .

( تتتتتم جزتتتتا البيااتتتتا   تجلصلهتتتتا باستتتتةحدا  الج متتتتة  مقيتتتتاس األدا  الةدريختتتتى ,الةدريختتتتية
ضشتتتار  السةتتتائع إلتتتى عتتتد   جتتتعد   تتتر ا دالتتتة إ ذتتتائيا  متتتصف      SPSSاإل ذتتتائية 

ليتة ال اتيتة فعامةعسطا  درجا  معلزتى الزتدارس  تى  تع  اتعل الةعلتيم علتى مقيتاس ال
التتتة إ ذتتتتائيا  متتتصف مةعستتتتطا  درجتتتا  معلزتتتتى .  ضارتتتا  عتتتتد   جتتتعد  تتتتر ا دللزعلزتتتصف

.   جعد  ر ا  ت  للزعلزصفلية ال اتية اعاالزدارس  ى  ع  الةحذ  على مقياس الف
ترجتتا لزةرصتتر الحبتترا  تعتت ف هتت ص الفتتر ا لذتتال  الزثزععتتتة  للزعلزتتصفليتتة ال اتيتتة عاالف

عدتتر ستتسعا  نتتم متتف خزخةاألعلتتى مةعستتا  ختتام   هتت  مثزععتتة الحبتترا األنتتتر متتف 
عدتترا نتتم األقتتم متتف خزتتس ستتسعا .  ضارتتا  عتتد   جتتعد  تتر ا دالتتة خزتتس زتتس إلتتى خ

إ ذتتائيا  متتصف مةعستتطا  درجتتا  معلزتتى الزتتدارس  تتى  تتع  اتتعل الةعلتتيم علتتى مقيتتاس 
األدا  الةدريخى. و لك عد   جعد  ر ا دالتة إ ذتائيا  متصف مةعستطا  درجتا  معلزتى 

. و لك عتتد   جتتعد  تتر ا الزتتدارس  تتى  تتع  الةحذتت  علتتى مقيتتاس األدا  الةدريختتى
دالتتة إ ذتتائيا  متتصف مةعستتطا  درجتتا  معلزتتى الزتتدارس  تتى  تتع  الحبتترا علتتى مقيتتاس 

 األدا  الةدريخى. 
ريختتتتى,, معلزتتتتى الزر لتتتتة ,, األدا  الةدللزعلزتتتتصفليتتتتة ال اتيتتتتة عاالف الكممااااات الميتاحيااااة 

 .االمةدائية
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self-efficacy and teaching performance for teachers in light of 

some variables 

Summary 

The purpose of the current study was to explore the differences 

among teachers in their “teaching self-efficacy and teaching 

performance” according to some variables "Education style - 

specialization - teaching experience". The participants were (250) 

teachers from the primary stage. The participants  were from a) 

Al-azhar Sector (85 teachers), b) public schools (81 teachers) c) 

private schools (84) teachers. 

     After verifying the psychometric characteristics of the 

instruments (Teaching self-efficacy and Teaching performance 

scales), the data were collected and analyzed using the SPSS . 

The results indicated that there were no statistically significant 

differences between the mean scores of school teachers in light of 

the education style in “Teaching Self-efficacy” scale. Also, there 

were no statistically significant differences between the mean 

scores of school teachers in light of specialization in “Teaching 

Self-efficacy” scale.  

     Findings also revealed statistically significant differences in 

teaching self-efficacy due to “teaching experience” and these 

differences are in favor of the group of experience more than 

fifteen years and then from five to fifteen and less than five years 

respectively. 

There also were no statistically significant differences between 

the mean scores in light of all the three variables “Education 

style, Specialization and Teaching experience” in the teaching 

performance scale.  

Key words: Teaching self-efficacy – Teaching performance- 

Primary stage teachers 
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 مقدمة
اعد الزعلم عسذرٍا ضساسيا   ت  العزليتة الةعليزيتة   لتر د ر  عتات  ت  تجدجتد اتاتع   

العزلية الةعليزية   يةعقع ذلتك علتى ضدائتر داختم الفذتم الدراست    تذتر اتر الزةسععتة 
مسفختتر  را ص  تتعت ذاتتتر   نعةتترآتتتر  اتثاهاتتتر  ض كتتارص    الزةعتتددا  الةتت  تعتتع  علتتى معةعدا

 لية ال اتيةعا قدرتر  إمكاااتر   تخزى ه ص الزعةعدا   األ كار  العدرا   عت ال ا  بالف
 تؤنر بدكم  ا      األدا  الةدريخ  الراهف للزعلم.قد     للزعلزصف
 الهاد تتة  الزهزتتةالزدروتتة ض تتد مجتتددا  التتةعلم  للزعلزتتصفليتتة ال اتيتتة اعا تعةبتتر الف  

ليتتتة عاطيا الفتترد  الزعلتتتم( إاثتتتازص  تعلزتتتر   ال تعةبتتتر الفإلتتى إمتتتدار  كتتتم علتتتى متتتا اختتتة
مثترد مدتاعر عامتة   لكسهتا تعتعيم ذاتت  متف جااتن الفترد افختر اجتع قدراتتر  لهتمال اتية 

 ما اخةطيا القيا  بتر  متدف متامرتتر  تجزلتر للثهتد الت ه جب لتر   إمكاااتتر  ت  الةعامتم 
  0282   الصعستع  ا مةتر للفدتمما الزعاقع الذتببة  الزععتدا الةت  تعاجهتر  متدف مع

265). 
ادتتكلها اعةعتتاد  للزعلتتمليتتة ال اتيتتة اعاض  الف (Baldwin: 2014, 206) ذوتر    

    تجذصم الةالمص   سلعوهم.  لةمنصرهاالزعلم    قدراتر الةدريخية   اعلية ه ص العدرا  
ض تتد اهتتم  لتت ا تعتتد الزعةعتتدا  الةتت  جةبساهتتا الزعلتتم  تتعت ابيعتتة العزليتتة الةعليزيتتة  

متا الطلبتة  وتت لك اعتد ستلعل الزعلتتم متف ضهتتم  الزةرصترا  الةت  تتتؤنر علت  اريعتة تعاملتتر
الععامتم الةت  تدتكم متا جةعلزتر الطلبتة   بستا   عليتر ضمتب  علتى الزعلتم ض  اجلتم  يفهتم 
معةعداتر  ةتى جتةزكف متف تعتدجم ضستلعبر   ضدائتر( الةدريخت  لصتةزكف متف مةابعتة  تس تيم 

 سلعور ذاتيا .
  البحثكمة مذ

الزعلتتم جتتعهر العزليتتة الةعليزيتتة   ثتتر ال ا يتتة التت ه اجتتد  تطتتعر  رقتت   تت   دعتتا   
العزليتتتة الةعليزيتتتة  يتتتؤنر بدتتتكم  ا تتت   تتت  اتتتعاتع التتتةعلم لتتتدف االبتتتر   تفعتتتد الزستتتاهع 

جصدا   اعلصةها إذا قتا  مةدريختها معلتم افةعتر إلتى األدا  الةدريخت   الةعليزية الزعدا إعدادا  
ا   عا ضهداف  سياسا   خطا تربعية  ا جة  إمكااا    سائم مخاعدا الثصد.  إذ

 تتته  هتتت ص األهتتتداف لتتتف تةجعتتت  إال معجتتتعد معلتتتم وتتتت  قتتتادر علتتت  تع يتتتت إمكاااتتتتر  
 مهاراتر    لدار  اعلية ذاتية مرتفعة   الةعلم اعةبر اةاجا  مباشرا  لزا جةذع بتر الزعلتم 
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نعتتة  تت  قدراتتتر  بالةتتال  ستتيكع  قتتادرا  متتف خذتتائ   مهتتارا  تدريختتية  ضدا ا  جصتتدا   
 (.888 -808  8998على تجعص  اةائع مةزص ا.  ا عبد الخزيا    اعرالدجف   

 يعةبر الزعلتم ض تد عسامتر الزس عمتة الةعليزيتة متم ضهتم عسذتر  صهتا ا ترا  ألاتر   
اختتهم  تت  تجعصتت  الهتتدف   هتتع العتتائم علتتى تسفصتت  الزتتسهع  تسفصتت  الحطتتا   صرهتتا   الةتتى 

علتتت  مةيختتتصر تجعصتتت  األهتتتدافع  تتتت لصم الذتتتعاف ع جعتتتم الةالمصتتت  ويتتتت افكتتتر  ع  تة
     مثات تطعير د ر الزعلم  تجخصف إعدادص باهةزا  وتصتر متف البتا تصف  ت  مثتات 
الةربية   عد تسا لتا وتصتر متف الزتؤتزرا   الهصاتا  الةربعيتة الد ليتة  ت  تعاريرهتا تجختصف 

 عالصةر الةدريخية  مسها تعارير إازا   عاليتة الةتدريس.  إعداد الزعلم  تطعير ضدائر  إازا 
   (.78  0228 عبد الخزيا  

ض  متدجره الزتدارس هتم األقتدر علتى تعصتيم األدا   تدصر البجع   الدراسا  إلى   
الةدريختت  للزعلتتم ألاهتتم األنتتتر بزعر تتة  اجتتا  الزعلزتتصف  الزةعلزتتصف   هتت ا ضارتتا  متتف 

  0282 دراستة الهلتعت   0280الدراستا   العجطتااى    مف هت ص  جعهر عزلر اإلداره 
   ضارتا  الزعلتم الت ه اختةطيا ض  (  Alicias  2005  دراستة 0226 دراسة العزتاجرا 

 اعتتدر افختتر وزتتا هتت  د   مرتتاالا ض  تفتتريا  اكتتع  األجتتدر علتتى القيتتا  بزهامتتر  ض بتتا ص
مع زهتا دمثتا متصف  . ال تعجد دراسة عربية  ا دا جعلا الزعلزع  اقيزع  اافخهم مم

. لتتت ا  البا تتتد اعةزتتتد  تتت  تعصتتتيم الطتتتالف متتتا الزعلزتتتصف ض تعصتتتيم الزتتتدجريصف متتتا الزعلزتتتصف
تعصيزتر لت دا  الةدريخت  علتى الزعلزتصف ضافختهم.  لتيس علتى بعتا متدجره الزتتدارس ض  

 الطلبة أل  الةعصيم  صر مع عع .
لصةهم ال اتيتتتة  يروتت  البجتتتد الجتتتال  علتتى معر تتتة الفتتتر ا متتتصف الزعلزتتصف  تتت   عتتتا  

الةدريخية  األدا  الةدريخ  لهم داخم الفذم الدراس   ذلتك تبعتا  لستعل الةعلتيم   كتعم  
ضدمتت (   الحبتترا الةدريختتية للزعلزتتصف  –ضزهتتره(   ضارتتا  الةحذتت   علزتت   –ختتا   –

ضعتعا (    بالزعاراتة متصف الزعلزتصف 5اقتم متف –عا   85إلى 5مف —عا  85 ضنتر مف 
جتتا  ضختترف  تت  الزختتةعبم  تعتتدجم  تطتتعير إعتتداد الزعلتتم بذتتفة عامتتة قتتد افتتة  آ تتاا ألب

  د رية.
 ال تعجتتد دراستتة عربيتتة  ا تتدا  تت   تتد د متتا االتتا عليتتر البا تتد جزعتتا ض  قاراتتا 
مصف الفعالية ال اتية للزعلزصف   األدا  الةدريخ  للزعلزصف     ع  مةرصرا   اعل الةعلم 
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استتتا  الختتتابعة علتتتى الحبتتترا  الةحذتتت  الحبرا(. روتتت   البجتتتع   الدر  –الةحذتتت   –
   دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  0286 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسس  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ص الدراسا  دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بقيعشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى

khurchid 0280دراستتتة Gillo&Little 0222 لتتتتم تعجتتتد دراستتتتة عربيتتتة ض  ضجسبيتتتتة  )
خا ( هتتت ا متتتا تروتتت  عليتتتر  –ازهتتترف –قاراتتتا متتتف  صتتتد مةرصتتتر اتتتعل الةعليم  كتتتعمى 

 الدراسة الجالية.
التتتعرا العارمتتة البجتتد  مدتتكلةر متتف الةذتتريجا  الزةعتتددا   ضارتتا  تبلتتعر   كتترا   

معلزت  األزهتر مةحذذتاتهم الزةسععتة   هت ا ال اختةسد علتى ضبجتا  على تتدا  مختةعف 
علزية معنعة مم آرا    جها  ا ر. ل ا ضراد البا د معر ة الفر ا متصف معلزت  األزهتر 

الةدريخت  لهتتم    تت   تتع  الحتتا (   ت   تتاعلصةهم ال اتيتتة  األدا   –  صترهم  الجكعمتتة 
 ما سب  تتار مدكلة البجد    الةخاؤال  الةالية:

هتتم تعجتتد  تتر ا ذا  داللتتة إ ذتتائية متتصف الزعلزتتصف  تت  الفعاليتتة ال اتيتتة ا تبعتتا   .8
   كعمى  ضزهرف  خا (ع لسعل الةعليم

هتتتم تعجتتتد  تتتر ا ذا  داللتتتة إ ذتتتائية متتتصف الزعلزتتتصف  تتت  الفعاليتتتة ال اتيتتتة تبعتتتا   .0
 ضدمى(ع- علزى للةحذ 

هتتتم تعجتتتد  تتتر ا ذا  داللتتتة إ ذتتتائية متتتصف الزعلزتتتصف  تتت  الفعاليتتتة ال اتيتتتة تبعتتتا   .2
 ضععا ( ع5اقم مف –عا   85إلى 5مف —عا  85 ضنتر مف  للحبرا الةدريخية

هتتم تعجتتد  تتر ا ذا  داللتتة إ ذتتائية متتصف الزعلزتتصف  تت  األدا  الةدريختت  تبعتتا   .8
 لسعل الةعليمع

ة متتصف الزعلزتتصف  تت  األدا  الةدريختت  تبعتتا  هتتم تعجتتد  تتر ا ذا  داللتتة إ ذتتائي .5
 للةحذ ع

هتتم تعجتتد  تتر ا ذا  داللتتة إ ذتتائية متتصف الزعلزتتصف  تت  األدا  الةدريختت  تبعتتا   .6
 للحبرا الةدريخيةع

 أهداف البحث 
 تهدف الدراسة الجالية إلى:         

   الكدتتع عتتف الفتتر ا متتصف الزعلزتتصف  تت  الفعاليتتة ال اتيتتة تبعتتا  لتتبعا الزةرصتترا
 الحبرا الةدريخية . –الةحذ   –ل الةعليم  اع 
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   الكدتتع عتتف الفتتر ا متتصف الزعلزتتصف  تت  األدا  الةدريختت  تبعتتا  لتتبعا الزةرصتترا
 الحبرا الةدريخية .  –الةحذ   – اعل الةعليم 

   الكدع عف األدا  الزةعقا مف الزعلتم  الفعاليتة ال اتيتة  األدا  الةدريخت  الجتال
 –األزهريتتة  -لزعلزتتصف  تت  الزتتدارس الجكعميتتة  ذلتتك متتف ختتالت الزعاراتتة متتصف ا

 الحامة . 
 أهمية البحث 

 تةبلعر ضهزية البجد الجالى مف خالت:        
  تزتم إ ا ة اع ية للتربا متصف مفهتعم  الفعاليتة ال اتيتة  األدا  الةدريخت  للزعلتم

    الزثات السفخ   الةربعه.
 مع إعتتتداد الزعلزتتتصف تختتتهم اةتتتائع هتتت ا البجتتتد  تتتى إعتتتادا الس تتتر  تتتى خطتتتا  بتتترا

 بكليا  الةربية.
  تؤدف اةائع ه ص الدراسة إلى  ة  ض اا جدجدا البجا  اخرف مهزة متتم العقتعف

علتتتتى متتتتدف الفثتتتتعا متتتتصف متتتتا جةعقعتتتتر الزعلتتتتم ألدائتتتتر  تتتتى الزختتتتةعبم  بتتتتصف ضدائتتتتر 
 الةدريخى بعد مزارسةر للةدريس.

 لةعليم الجتتامعى تتتترف متتف د ر إعتتداد الزعلزتتصف داختتم جامعتتة االزهتتر بزعاراةتتر بتتا
 العا .

 مرظمحات البحث 
 General Self-efficacyاليعالية الذاتية العامة  

( بماهتتتتتتا معةعتتتتتتدا  معلزتتتتتت  الزر لتتتتتتة 60  0229اعر هتتتتتتا  علتتتتتت  عبدالجزصتتتتتتد :   
االمةدائيتتة عتتف قتتدراتهم  شتتععرهم العتتا  بفاعليتتة التت ا  مهتتدف الةسبتتؤ بعزليتتا  الزثامهتتة 

 ة  تعاجهر.  الةكيت ما الزعاقع  الذعاف ال
بماهتا معةعتدا  الزعلتم بدتم  قدرتتر علتى ضدا   (Bandura, 1997, 3) يعر هتا   

 ضعزات معصسة  الة  تؤنر على الثهد الزب  ت  العا  معدار الزعا مة للفدم    الزها .
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  Teaching Self-efficacyاليعالية الذاتية لممعممين  
د الزعلم بتم  لداتر العتدرا علتى ضدا  ( بماها اعةعا875  0282اعر ها الذالج     

 – الةتدريس  –الزها  الزةعلعة بالعزلية الةعليزية بدكم عا   تجدجدا  الزةعلعتة متت  الدتر  
 إدارا الذع(.

( بماهتتا متتا ازلكتتر الزعلتتم متتف معةعتتدا  عتتف افختتر  يزتتا 0229 يعر هتتا العابتتا         
 األ عتات الرتر رية للزجا  تة علتى جةعل  بعدرتر على الةس يم  الةسفص  لزثزععة الزها  

 الزخةعف الجال  مف األدا  الةدريخ  ال ه جؤده إلى تجذصم إاثام  للطالف.
( بماهتا إعةعتاد الزعلتم  ت  قدراتتر علتى القيتا  بزهتا  82  0226 يعر ها عبد هللا   

 ض با  الةدريس الفعات    الةجذتصم  ستلعويا  تالمصت ص  الةعامتم الثصتد معهتم   تزكستر 
 علز     مثات تحذذر   مةابعة الثدجد  ير   الةعامم الثصد ما زمالئر.ال

بماهتا ض كتتا   Tschannen- Moran and  Hoy (2001: 783) يعر هتا  
الزعلم عف قدراتر  إمكاااتر    تجعص  السةائع الزر عبة وهنارا دا بية الطالف  تجفصت هم 

 على الةعلم.
 Moranعاليتتة ال اتيتتة اللزعلزتتصف لتتت  ستتعف جةبستتى البا تتد تعريتتت  مقيتتاس الف  

and hoy, (2001) بتتارا  80. ذلتتك لختتهعلة تطبيعتتر  تذتتجيجر  ألاتتر جةكتتع  متتف 
  السخحة الزحةذرا(

 األداء التدريدي لممعمم  
تةعتتدد تعريفتتا  األدا  وزذتتطل  تربتتعه  جزيعهتتا تروتت  علتتى االاثتتاز الفعلتت     

مال  ةهتتتا داختتتم الفذتتتم الدراستتت .  الجقيعتت  لكتتتم ستتتلعويا   قتتتدرا  الزعلتتتم الةتتت  جتتتةم 
  ادصر إلى بعا الةعريفا  مسها:

( األدا  الةدريختت  علتتى ضاتتر وتتم ادتتاق تعليزتت  اعتتع  بتتر 0288اعتترف الراعتتى    
الزعلتتم ضنستتا  الزعقتتع الةعليزتت  متتف مهتتارا  الةحطتتيا  إدارا الذتتع  استتةحدا  العستتائم 

  الةكسعلعجيا  ضسالصن الةععيم  السزع الزهس .
( بماتتتتر  ذتتتتصلة الثهتتتتد التتتت ه جب لتتتتر الزعلزتتتتصف داختتتتم 0228الحالتتتتده    يعر تتتتر   

 الزدرسة مف ضجم تجعص  األهداف الةربعية.
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( بماتتتر درجتتة عيتتتا  عرتتع هصاتتة الةتتتدريس مةسفصتت  الزهتتتا  0226 يعر تتر العزتتاجرا    
الةعليزية الزساق مها  ما جب لر مف مزارسا   ضادطة  سلعويا  تةعل  بزهامر الزحةلفة 

 سلعويا .تعبصرا  
بمار مثزععتة الختلعويا  الةت  اعتع  مهتا الزعلتم  (Zohar, 2005,610) يعر ر   

ضنستتا  الةتتدريس   ضنستتا  الجتتعارا    الزساقدتتا   األادتتطة داختتم الذتتع   الةتت  تختتةهدف 
 تسزية الةفكصر للةالمص   إنخامهم مهارا  الةفكصر.

 التعريف االجرائي لألداء التدريدي لممعمم 
عع  بر الزدرس متف ضادتطة  عزليتا   إجترا ا   ستلعويا  متريجة هع وم ما ا  

 ض   زسية تةعل  بعزلية الةدريس داخم قاعة الةدريس  خارجها.
 اإلطار النظري والدراسات الدابقة 

 وأهميتها  لممعممينلية الذاتية عاأواًل  الي
كم  ت  ( بماها معةعدا  الفرد  عت قدراتر للةج0227اعر ها غباره  ضمع شعصرا    

 نم اعا    ياتر.
( بماهتتا اعةعتتاد الفتترد بعدرتتتر اتعتتا  مهزتتة متتا   تجعصتت  0282 هتتا ضمتتع  تت ات  ر  يع  

 اةائع ااثامية.
بماهتتا العساعتتتة ال اتيتتة لتتدف الفتترد بعدرتتتر علتتتى  (Bandura, 1997) يعر هتتا    

 القيا  بالخلعل الزطلعف لةجعص  السةائع الزطلعبة.
ية االجةزا ية ضربعتة مذتادر للفاعليتة ال اتيتة  هت   يعةر  بااد را ما ن الس ر   

 الحبتتترا الختتتابعة الثصتتتدا  الحبتتترا  الختتتابعة  صتتتر الزباشتتترا   الحبتتترا  البدجلتتتة   االقستتتال 
 اللف   .
 تت  تمداتتة الختتلعل الزساستتن  تت  الزعقتتع  للزعلزتتصفليتتة ال اتيتتة عا تكزتتف ضهزيتتة الف  

ستتتة  خامتتتة مهستتتة الةتتتدريس   لكتتت  الزساستتتن   الفاعليتتتة ال اتيتتتة  تتتر رية لةطتتتعير الزه
اذب  الزدرس قائدا  تربعيا  جصدا  جةطلن مسر ض  ازةلك  اعلية ذاتية عالية تخاعدص على 

 تطعير وفا تر  مهاراتر.
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 تعقعتتا  الزعلتتماألنادازيتتة تعستت   عاليتتة التت ا  ( إلتتى ض  8997 يدتتصر بااتتد را    
الزعلتم بزتا امعةعتدا  ضاها تعست  على ضدا  الزها  الةعليزية بزخةعيا  مر عف  صها  ضه 

    مع ععا  الدراسة الزةسععة داخم الفذم الدراس . ىالفعل جةف  ما ضدائر
الزختتتتتةعف  –عزتتتتتر الدارستتتتتصف  – تةتتتتتمنر بعتتتتتدد متتتتتف الزةرصتتتتترا    ثتتتتتم الفذتتتتتم   

  األناداز (.
بماها ض كا  الزعلم  Tschannen- Moran and  Hoy (2001: 783) يعر ها 

اتر    تجعص  السةتائع الزر عبتة وهنتارا دا بيتة الطتالف  تجفصت هم علتى عف قدراتر  إمكاا
 الةعلم. يةبسى البا د الجالى ه ا الةعريت إجرائيا  

  لممعممين لية الذاتعاخرائص ف
 .مثزععة مف األ كا   الزعةعدا   الزعلعما  عف مخةعيا  الفرد  إمكاااتر 
 .نعة الفرد    قدرتر للسثا     ضدا  عزم ما 
 قدر مف االسةعداد السفخ   الفخصعلعج   الععل  باإل ا ة إلى الدا بية. تع ر 
 .مثزععة مف األ كا  ترتبا بزا جسث ص الدح   ليخا نزة نامةة ض  مخةعرا 
  ترتبا بالةعقا ا  الةسبؤ لدف الفرد   ولزا زاد   اعلية ال ا  تم الجذعت علتى

 اةائع مر عبة.
 لى م ت الثهد  تجعص  اةائع عالية.تةرزف إدرانا   تعقعا   لكف تةجعت إ 
  الية الذات لممعممفعأبعاد 
ا را  ألاها تةداخم    وتصر متف الزثتاال   للزعلزصفلية ال اتية اعاتةعدد ضبعاد الف  

  تةمنر بزفاهيم مةعددا   تؤنر على الفرد    جزيا معاقعر  ارتباااتر ما الزثةزا.
لفاعليتة ال اتيتة إلتى بعتدجف  تعقعتا  اعتع  مةعختيم ا (Poulou, 2007) لت ا  ته    

السةتتتائع(  تدتتتصر إلتتتى تعتتتدجرا  الزعلزتتتصف اجتتتع محرجتتتا  ستتتلعوهم الذتتتف      تعقعتتتا  
الفاعليتتة(  تدتتصر إلتتى تعقعتتا  الزعلزتتصف بعتتدراتهم علتتى العمتتعت للسةتتائع الزسدتتعدا متتف 

 خالت تع يت ارا  إجرا ا  مساسبة   عالة   مخةعف الثهد الزب  ت. 
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 إلى قخزصف: (Demeer and Minke, 1999) يعخزها   
:  تةرتتزف تعصيزتتا  الزعلزتتصف لكفااتتاتهم الزةعلعتتة مةجعصتت  فاعميااة التاادريس الذخرااية

 تعلم الطالف.
:  تدصر إلى درجة الزداعر الة  اجزلها الزعلزع  تثاص تعلم معتقدات فاعمية التدريس

 الطالف.
  ه : لزعلملة ال اتية عالي( إلى ضبعاد الف0286 يدصر بقيع   

ليتتة عاليتتة  تت  إدارا الزعقتتع الذتتف   الفعاليتتة  تت  االستتةراتيثيا  الةعليزيتتة  الفعاالف
 لية    تسزية الةفكصر  البجد العلز .فعا   العالقة ما الطلبة  ض ليا  األمعر  ال

ليتتة عامةجلصتتم الف (Tschannen – Moran & Moy, 2001) قتا  وتتم متف 
ليتتة استتةراتيثيا  عاليتتة لةسدتتيا الزتتةعلم    عا هتت :  الف إلتتى نالنتتة جعااتتن للزعلتتمال اتيتتة 

 لية إدارا الذع .عاالةعليم    
لية ال اتية للزعلم سةة ضبعتاد هت : تتدريس عا   مقياس الف (Chan, 2008) ذور 

الطلبة الزعهعبصف   االدارا الذفية  الةعجير  االرشاد   مداروة الطلبة   مراعاا الفر ا 
 لفعات.الفرداة   الةدريس ا

  لممعمم لذاتيةلية اعاالعهامل المؤثرة في الي
 ضشار  البجع   الدراسا  الخابعة إلى عدجد مف الععامم الزؤنرا مسها:

 الجنس   .7
 جد  الدراسا  ض  هسال تباجف  ا      الفاعلية ال اتية الةدريخية جرجا  لى   

ا    تتت  دراستتتا  الثتتتسس   هستتتال تستتتاقا  تتت  الدراستتتا  لذتتتال  التتت وعر الزعلزتتتصف ض يااتتت
 Blakburn)   دراستتة (Ross, 1994)ضختترف لذتتال  اإلاتتا  الزعلزتتا . ودراستتة 

&Robinson, 2008)  ض يااتتتا  ال تعجتتتد  تتتتر ا ترجتتتا إلتتتى الثتتتتسس متتتتم الحالجلتتتتة 
 0288.) 

 سنهات الخبرة التدريدية   .1
 تزتتتتم بتتتالفةرا ال مسيتتتة الةتتت  اعرتتتصها الزعلزتتتع   تتت  مهستتتة الةتتتدريس   تعمتتتلا    
ا  إلى ض  اعةعاد الزعلم بفاعلصةر الةدريخية جة اجد بدكم مطرد متا ستسعا  الحبترا الدراس

   ض هتتر  دراستتا  ضخترف عتتد   جتعد  تتر ا ترجتتا (Knobluch, 2004)متتم دراستتة 
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(   دراستتة ضختترف ترجتتا إلتتى الحبتترا األقتتم متتتم 0286  بقيعتتىإلتتى الحبتترا متتتم دراستتة  
 (.0288دراسة ريا   

 المرحمة الدراسية   .3
ضشتتتار  دراستتتا  عدجتتتدا إلتتتى ض  معلزتتت  الزر لتتتة األساستتتية جةزةعتتتع  بفاعليتتتة     

 – Darling)ذاتيتتة ضعلتتى متتتف زمالئهتتم  تتت  الزرا تتم الةعليزيتتة العليتتتا متتتم دراستتتة: 

Mammond chung & Frelow; 2002)  دراسة (Wolters & Daugherty; 

 (. 0282 دراسة الذالج    (2007
 المهاد التعميمية   .4

اللرتة  –اللرتة العربيتة  –دراستا   –حذت  الزعلتم  ت  متادا متا  علتع  جلعن ت   
الريا تتتتتيا   د را  مهزتتتتتا   تتتتت  الفاعليتتتتتة ال اتيتتتتتة الةدريختتتتتية لتتتتتر  الحالجلتتتتتة   –االاثلص يتتتتة 

(   صتتتتتد جؤوتتتتتد علتتتتتى ضهزيتتتتتة الطبيعتتتتتة السع يتتتتتة للفاعليتتتتتة 0226(     رشتتتتتعا   0228
والريا يا   لكسر مسحفا    مثتات  ال اتية   الزعلم مرتفا الفاعلية ال اتية    مثات

 آخر والعلع .
 المؤهل العممي    .5

ال تحةلتتتتع الفاعليتتتتة ال اتيتتتتة الةدريختتتتية لتتتتدف الزعلزتتتتصف بتتتتاخةالف الزؤهتتتتم العلزتتتت  
مةعستتا  متتتتم  – تتتعا مةعستتا  –الجامتتم عليتتر  تربتتعه ض   صتتتر تربتتعه   مؤهتتم عتتات 

 (.0285ه  ر دراسة  الثبع 
 لذاتية لية اعاخرائص المعممين مرتيعي الي

مزا سب   مف االاتالل  تى الزذتادر الزةعتددا لزفهتع  الفراليتة ال اتيتة للزعلتم           
ال تدتتصر إلتتى قتتدرا  ض  مهتتارا  الدتتح  الجقيقيتتة  لكتتف تدتتصر إلتتى متتا اعةعتتدص   جتتدضاها

الدتتح  ضاتتر قتتادر عليتتر  القيتتا  بتتر  تت  الزختتةعبم  تجتتا  تتر ف  شتتر ق  خذتتائ  
 تةع ر    ه ا الدح  مسها:

 ت م يدا  مف الثهد  العقا لةعلم الطلبة.م  
 .تع ي  الدا بية ال اتية للطالف  دعم ضهدا هم 
 .اتثاها  إاثامية اجع الةعلم  الةعليم 
 .امةالل اسةراتيثيا  مةسععة لةجعص  األهداف 
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 .إ دا  ترصصرا  إاثامية    تجذصم الطالف 
 .االازا   التعة بعدراتر على القيا  بالخلعل الزطلعف 
 خاس بالزخاعلية اتثاص تعلم الطالف.اال  
 .لدجهم مهارا  خامة تؤهلهم على القيا  بمد ارهم 
 .تع يت ارا جدجدا  إمدا ية ضنسا  الةدريس 
 . امةالنهم مخةعيا  عالية مف الةحطيا  الةس يم  الةسفص 
 .لدجهم ر ا   يف  مرتفا 
 .لدجهم ر   الزبادضا  الزبادرا  يةذفع  بالزر اة الفكرية 
 ات ااا  اافعاليا   اجةزا يا . ضنتر 

 .قادر   على تع صر مصاة آمسة  مجف ا للةعلم 
 ومن الدراسات ذات الرمة بهذا المحهر 

إلتتتى معر تتتة درجتتتة الفاعليتتتة ال اتيتتتة لتتتدف  هتتتد ا( دراستتتة 0286ضجتتترف بقيعتتت     
معلزتت   والتتة الرتتع  الد ليتتة  تت  األرد   تت   تتع  مةرصتترا  الثتتسس  الحبتترا الةدريختتية 

( معلزتتتتا  882هتتتم العلزتتت   الذتتتتفعف  الةحذتتت    تكعاتتتا عصستتتتة الدراستتتة متتتف   الزؤ 
   ض هتتر  السةتتائع  جتتعد للزعلزتتصف معلزتتة   قتتا  البا تتد مبستتا  مقيتتاس الفاعليتتة ال اتيتتة 

درجة عالية مف الفاعلية ال اتية الةدريخية لدف معلز   والة الرع  الد لية    األرد   
عليتة ال اتيتة الةدريختية تبعتا  لزةرصتر الثتسس  الزؤهتم   جعد  ر ا دالة إ ذائيا   ت  الفا

العلزتتت  لذتتتال  االاتتتا    درجتتتة البكتتتالعريعس   لتتتم ت هتتتر  تتتر ا دالتتتة إ ذتتتائيا  تبعتتتا  
 لزةرصر الحبرا الةدريخية  الةحذ   الذفعف الة  جدرس مها الزعلم.

( دراسة وا  الهدف مسها الةعرف على درجة الززارسا  0288 ضجرف  ريا      
لةممليتتتة لتتتدف معلزتتت  الريا تتتيا   تتت  متتتدجريا  تربيتتتة الحلصتتتم  عالقةهتتتا بفاعليتتتة التتت ا  ا

( معلزا   معلزة تم اخةيارهم بطريعة ابقية  028الةدريخية   تكعاا عصسة الدراسة مف  
 ض هتتتر  السةتتتائع ض  درجتتتة الززارستتتا  الةممليتتتة لتتتدف معلزتتت  الريا تتتيا  مرتفعتتتة  وزتتتا 

ذتتتائية متتتصف مةعستتتطا  درجتتتة الززارستتتة   عتتتا  لزةرصتتتر تبتتتصف  جتتتعد  تتتر ا ذا  داللتتتة إ 
الحبتتترا لذتتتال  ذ ه الحبتتترا العذتتتتصرا   تتت   تتتصف لتتتم تكتتتتف هستتتال  تتتر ا   عتتتا  لزةرصتتتترا  

 الزدجرية  الثسس  الزؤهم العلز .
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إلتتى الةعتترف علتتى الفاعليتتة  (Khurshid &et-al, 2012) هتتد ا دراستتة    
   عالقةهتا بتاألدا  التع يف    تكعاتا ال اتية لتدف معلزت  الزتدارس التااعيتة  ت  بانختةا

( االبتتتتا   االبتتتتة   ض هتتتتر  اةتتتتائع 005( معلزتتتتا   معلزتتتتة     75عصستتتتة الدراستتتتة متتتتف  
الدراستتة ض  هستتال عالقتتة إاثاميتتة متتصف الفاعليتتة ال اتيتتة الةدريختتية  األدا  التتع يف    ض  

زؤهتتم العلزتت  اإلاتتا  لتتدجهم  اعليتتة ذاتيتتة ضنبتتر متتف التت وعر   ض  ذ ه الحبتترا األنتتتر  ال
 لدجهم  اعلية ذاتية ضنبر   ض  البة األسر ذا  الدخم الزرتفا قللعا مف ضدا  معلزصهم.

( إلى معر ة الفاعلية ال اتية لزعلز  الزدارس 0288 ضشار  دراسة  الحالجلة     
الجكعميتتة  تت  مجا  تتة ال رقتتا   تت   تتتع  مةرصتترا  الثتتسس  الزر لتتة الدراستتية  الحبتتترا 

( معلزتتتا   معلزتتتة  متتتف معلزتتت  الزر لتتتة 828عاتتتا عصستتتة الدراستتتة متتتف  الةدريختتتية   تك
األساسية  التااعية    األرد    ض هر  السةائع ض  مختةعف الفاعليتة ال اتيتة وتا  مرتفعتا  
 ض  الزعلزتتصف ضنتتتر  اعليتتة  تت  بعتتد اإلدارا الذتتفية   ضقلهتتا  تت  بعتتد مدتتاروة الطلبتتة  تت  

عد  تر ا  ت  تعتدجرا  الزعلزتصف لفتاعلصةهم ال اتيتة العزلية الةعليزية   ض هر  السةتائع  جت
تع ه إلى مةرصر الزر لة الدراسية لذتال  معلزت  الزر لتة الدراستية   عتد   جتعد  تر ا 

 تع ه لزةرصر الثسس  الحبرا الدراسية.
مدراستة هتد ا إلتى بجتد العالقتة  (Blakburn &Robinson, 2008) قتا     

ععر بالر تتا التتع يف    تكعاتتا عصستتة الدراستتة متتف متتصف الفاعليتتة ال اتيتتة للزعلزتتصف  الدتت
( معلزتتا   معلزتتة   تت  ضمريكتتا   ض هتتر  اةتتائع الدراستتة  جتتعد عالقتتة متتصف الفاعليتتة 82 

ال اتية للزعلزصف  الر ا الع يف    عد   جعد  ر ا    الفاعليتة ال اتيتة للزعلزتصف تبعتا  
   .لزةرصر الحبرا  ال وعر لدجهم  اعلية ذاتية ضنتر مف اإلاا

  نتا Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy)  (2007 ,  دراستة   
 تكعاتتتا  معر تتتة معةعتتتدا  الفاعليتتتة ال اتيتتتة لتتتدف الزعلزتتتصف الثتتتدد  الحبتتترا  الهتتدف مسهتتتا

( معلزا   معلزة  مف الر  ة   ةى التااعية العامة  ت   الاتة 8208عصسة الدراسة مف  
( 82 -5  الزعلزتتتتصف مرتفعتتتت  الحبتتتترا  تكختتتتاس األمريكيتتتتة   ضشتتتتار  اةتتتتائع الدراستتتتة ض

سسعا  لدجهم  اعلية ذاتيتة ضعلتى متف قلصلت  الحبترا  يزتا جةعلت  بالفاعليتة ال اتيتة الزةعلعتة 
بالةتتتتدريس  وتتتت لك الزةعلعتتتتة بتتتتهدارا الذتتتتع  ضمتتتتا  يزتتتتا جةعلتتتت  بزختتتتةعف الفاعليتتتتة ال اتيتتتتة 

 ض هتتتتر  ض    الزر لتتتتة الدراستتتتية  ةتتتتدت السةتتتتائع إلتتتتى  جتتتتعد اةتتتتائع مةساقرتتتتة  للزعلزتتتتصف
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 للزعلزتتصفالزعلزتصف  الزعلزتتا  الت جف جدرستتع  بالذتتفعف العليتا ضقتتم  تت  الفاعليتة ال اتيتتة 
 مف زمالئهم    الذفعف الدايا. 

إلى دراسة ولف الهتدف مسهتا معر تة  (Rocca &Washburn, 2006) ضشار    
لتتتم  الفاعليتتتة ال اتيتتتة  تتت   تتتع  مةرصتتترا  الثتتتسس  الحبتتترا  الزؤهتتتم العلزتتت    عزتتتر الزع

( معلزتتتا  متتف  لعريتتتدا  تت  ضمريكتتتا   ض هتتر  السةتتتائع ض  66 تكعاتتا عصستتة الدراستتتة متتف  
الفاعليتتة ال اتيتتة لتت  ه الحبتترا العاليتتة ضنتتتر متتف الزعلزتتصف ذ ه الحبتترا الةدريختتية األقتتم  
 ض هتتر  السةتتائع عتتد   جتتعد  تتر ا  تت  الفاعليتتة ال اتيتتة تعتت ه لزةرصتترا  الثتتسس  عزتتر 

  اع ية مرامع إعداد الزعلزصف. الزعلم  الزؤهم العلز 
دراستتة هتتد ا العالقتتتة متتصف الفاعليتتة ال اتيتتتة  (Knoblauch, 2004) ضجتترف    

را الةدريختتتتية  مكتتتتا  الزدرستتتتة للزعلزتتتتصف  الفاعليتتتتة الثزا يتتتتة  عالقةهتتتتا بزةرصتتتترا  الحبتتتت
( معلزتا    ض هتر  السةتائع ض  الزعلزتصف 828  مد (   تكعاا عصسة الدراسة مف   ريت
  بفاعليتتة ذاتيتتة مرتفعتتة   ض  الفاعليتتة ال اتيتتة لتتدف الزعلزتتصف األنتتتر خبتترا ضعلتتى جةزةعتتع 

مسهتتا لتتدف الزعلزتتصف األقتتم خبتترا   الفاعليتتة ال اتيتتة لتتدف معلزتت  الريتتت ضعلتتى مسهتتا لتتدف 
 معلز  الزد .

مدراستتة وتتا  الهتتدف مسهتتا ضنتتر الحبتترا  (Giallo & Little, 2003) قتتا     
ف علتتتتى الفاعليتتتتة ال اتيتتتتة للزعلزتتتتصف  قتتتتدرتهم علتتتتى االدارا الةدريختتتتية  إعتتتتداد الزال  تتتتص

( 05( معلزتتتا  متتتف الزتتتدارس االمةدائيتتتة      58الذتتتفية   تكعاتتتا عصستتتة الدراستتتة متتتف  
االبا   تعملا اةائع الدراسة إلتى  جتعد عالقتة ارتباايتة متصف الفاعليتة ال اتيتة للزعلزتصف 

ارتفتتال مختتةعف الفاعليتتة ال اتيتتة   استتةحدامهم ألستتالصن اإلدارا الذتتفية الساججتتة   ضارتتا  
 لدف الزعلزصف ذ ه الحبرا العالية.

 تعقيب عمى الدراسات والبحهث الدابقة 
دارا الذتتتفية  انااتتتا ختتتابعة بزةرصتتترا  الحبتتترا  الثتتتسس  اإلاهةزتتتا الدراستتتا  ال   

نتر الدراسا  الى تفعا ذ ف الحبرا األالسةائ  مةساقرة مف  صد الحبرا  اشار  بعا 
لتتى عتتد  ل اتيتتة  دراستتا  ضختترف إلتتى تفتتعا األقتتم خبتترا  دراستتا  ضختترف إاعليتتة ا تتى الف

 مع م الدراسا  الخابعة ضشار  التى  اهةم البجد الجالى بزةرصر الحبرا جعد  ر ا ل ا 
 عد   جعد  ر ا  ى الثسس تبعا لزةرصر الحبرا ل ا لم جةطرا الير البا د الجالى.
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  لممعمم  ىاألداء التدريدثانيًا 
   البجع   الدراسا  الخابعة  سعف اعطت   ىتعدد  تعريفا  األدا  الةدريخ   

 األدا  الةدريخ  للزعلم.  ضبعاداب ا عف ه ا الزفهع   مكعااتر  مهاراتر  
 ميههم األداء التدريدي لممعمم 

عتف الزهتارا  الةدريختية الةت   ا( األدا  الةدريخت   بتار 60  0288 عرف اتر ي   
الزعلزتتة انةختتامها لةجعصتت  األهتتداف الةربعيتتة الزسدتتعدا للعزتتم  تت   جسبرتت  علتتى الطالبتتة

األادتطة  –معدمتة التدرس  –مثات الةدريس مهارا وفا ا    دد  متت  متيا ة األهتداف 
 ضسالصن الةععيم . –إدارا الذع  –اسةراتيثيا   ضسالصن الةدريس  – العسائم الةعليزية 

لة  تذدر عف الزعلم    الةعبصتر ( بزثزععة الخلعويا  ا0229 يعر ر الثسام   
عسهتتا بدتتكم ضادتتطة  مهتتارا   جتتةزكف متتف خاللهتتا متتف تسفصتت  الزهزتتا  الةتت  خطتتا لهتتا 

 للعمعت إلى تجعص  األهداف الزرجعا.
( ض  األدا  الةدريختتت  للزعلتتتم اتتتابا متتتف مكااةتتتر  تتت  العزليتتتة 0222 يتتترف عتتتال   

ئتر الةدريخت  متف نالنتة لتى ضداالةربعية باعةبتارص عسذترا  مهزتا  متف عسامترها  إذ اجكتم ع
 مجا ر:

الزجتعر األ ت: الحذتائ  الدحذتية  التعا يتة  الزهسيتة   تدتصر إلتى وفتا ا الزعلتم  ت  
 الةدريس.

 الزجعر التاا : مدف تفاعم الزعلم ما الطالف  العسائم اللف ية   صر اللف ية 
ة  ت  الجكتم الزجعر التالد: محرجا  عزلية التةعلم   هت ا متف ضنتتر الزؤشترا  مذتداعي

 على وفا ا الزعلم الةدريخية  مف خالت الزال  ة ض  االخةبارا  الةجذصلية.
 ترصر  الس را الةعلصداة ل دا  الةدريخ  للزعلم مف وعار ملعسا   ااقال  للزعر تة إلتى 

 نعار معجها   مرشدا   ميخرا  لعزلية الةعلم  لطالبر.
ةدريختتت  بماتتتر ستتتلعل الفتتترد التتت ه ( إلتتتى األدا  ال8999ادتتتصر اللعتتتاا   الثزتتتم    

اذدر عسر بذتعرا معبترا لف يتا  ض  مهاريتا    ترجتا  لتى جااتن معر ت    جتداا  لداتر  
 بجصد اكع  ضداؤص مدرجة معصسة تجدد معدار قدرتر    ضدا  ذلك الخلعل.
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 مكهنات األداء التدريدي لممعمم 
علم  متا اعتع  بتر داختم اعط  وتصر مف البا تصف  الةربعيصف ضهزية وبصرا لد ر الز  

الذع الدراس   ل ا المد مف اإلشارا إلى مكعاا  األدا  الةدريخ  للزعلم داخم الفذم 
 الدراس    صد جةكع  مف ضربا مثاال  رئيخة ه :

 التخظيط   .7
 يعتترف بماتتر مثزععتتة متتف الةتتدامصر الزعةزتتدا  الزعجهتتة بتتالعرارا   اإلجتترا ا      

ع  تر ره لةسفصت  األعزتات  البترامع علتى ضستس علزيتة  العلزية السةدراا الزخةعبم.  هت
 ضنبا العاقا العلز  ضهزية االعةزاد على الةحطيا    جزيتا األادتطة  جعلهتا معر  تة 
بحطتتة  ا تتجة تجتتدد خطتتعا   إجتترا ا  تسفصتت ها.  يعزتتم علتتى زيتتادا نعتتة الزعلتتم مسفختتر 

 قبم دخعت الذع.
 التدريس   .1

ة  ر تتة الذتتع   إدارا األ تتدا    الدتتر    يةرتتزف تسفصتت  التتدرس   مهتتارا تهصاتت   
 اتتتر  األستتتالة   استتتةحدا  العستتتائم الةعليزيتتتة   االسةدتتتارا للطتتتالف   االستتتةجعاذ علتتتى 

 االاةباص   الةع ي    تلحي  الدرس.
 إدارة الرف وضبظه   .3

 تدتتصر إلتتى الطريعتتة الةتت  اختتةطيا الزعلتتم مهتتا ض  جتتس م عزلتتر داختتم الذتتع     
  الزعلعمتتا  الةتتت  جريتتدها إلتتى الطتتتالف متتف ختتالت ضارتتتا   ةتتى اذتتم ألهدا تتتر   إعطتتا

 تهصاة األجعا   الزةطلبا  السفخية  االجةزا ية لجد   الةعلم.
 التقهيم   .4

العزلية الة  معاسطةها جةم إمدار  كم علتى متدف  متعت العزليتة الةربعيتة إلتى   
لتتى ضهتتدا ها   متتدف تجقيعهتتا أل را تتها   يثتتن ا  تكتتع   تتزف خطتتة  ا تتجة تختتةسد إ

مثزععتتتتة متتتتف الحذتتتتائ  الةتتتت  تجتتتتدد مختتتتارها   تةختتتتم بالزع تتتتع ية   االستتتتةزرارية  
  الدزعلية   االقةذاداة.

 متتتتتتف الدراستتتتتتا   البجتتتتتتع  الةتتتتتت  ضشتتتتتتار  إلتتتتتتى تلتتتتتتك الزكعاتتتتتتا  دراستتتتتتة  تتتتتتة     
 (.  0280   شعال  0288  عل  0222 هللا
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  د الزعلزصف  الررض مف الةععيم هع تعدام تر اة راجعة تع ز السزع الزهس   ي   
الثتتتتدد  ذ ه الحبتتتترا بالةعجيتتتتر العا تتتت   تتتتعت مختتتتةعف ضدائهتتتتم خطتتتتعا ض لتتتتى لز يتتتتد متتتتف 

 (Teacher performance appraisal, 2010, P 30)  الةطعر.
 ا را  أل  البا د الجال  اعع  بالزعاراتة متصف الزعلزتصف  ختن اتعل الةعلتيم  الحبترا 

لةدريختتتية  لتتتيس بجاجتتتتة للةعامتتتم متتتتا  الةحذتتت  لتتت دا  الةدريختتتت   الفاعليتتتة ال اتيتتتتة ا
 األبعاد   لكسر جةم القياس  الةعامم ما الدرجة الكلية    البجد الجال .

 مهارات األداء التدريدي 
جسبرتتت  علتتتى الزعلزتتتصف ض  ازةلكتتتعا مهتتتارا  ضساستتتية ل يتتتادا األدا  الةدريختتت  لهتتتم   

( إلتى 898  0228  ه ا جسعكس ضنرص على السةائع الزرجعا مف الطالف   يدصر األ تا 
 بعا الزهارا  األساسية الالزمة للزعلم   مف  زف ه ص الزهارا :

 ترتبا بالزعلعما  الة  تلعاها الزعلتم قبتم  ضنستا  الحدمتة  مسهتا متا  المهارات المعرفية 
 جةعل  بالزدرسة مف خذائ    سائم االتذات  ابيعة العزم  تطعيرص.

اتر داخم الزدرسة متا زمالئتر  مدجريتر  ض ليتا   تدزم ابيعة عالق المهارات االندانية 
األمعر   داخم الفذتم متا االبتر   د رص  ت  تسزيتة عالقتا  متجية متا الطتالف  متا 

 ضافخهم.
 تتترتبا بتتالحبرا   العتتدرا   االمكااتتا  الزرتبطتتة بزتتادا الةحذتت    المهااارات الينيااة 

ة    ستتتتائم إعتتتتداد  إعتتتتداد الحطتتتتة   العستتتتصلة الةعليزيتتتتة   األادتتتتطة الذتتتتفية  الالمتتتتفي
 االخةبارا   الةععيم.

 الدراسات الدابقة الخاصة بهذا المحهر 
الةتتتتى هتتتتد ا التتتتى معر تتتتة درجتتتتة مزارستتتتة الكفااتتتتا  ( 0288دراستتتتة العثزتتتت      

االشتتترا ية  عالقةهتتتامةطعير الزهتتتارا  االدائيتتتة لزعلزتتتى العلتتتع   تتتى د لتتتة الكعيتتتا  ضنتتتر 
( 002 مكعاتتة متتتف علتتى عصستتة لةطبصتت  مةرصتتر الثتتسس  الحبتترا  الزؤهتتم العلزتتى . تتتم ا

معلتتم  معلزتتة   ض هتتر  السةتتائع  جتتعد  تتر ا ذا  داللتتة إ ذتتائية تعتت ه ألنتتر ستتسعا  
الحبرا    الكفااا  االشرا ية باسةتسا  مثات االجرا ا  الةعليزية  وااا لذتال  الحبترا 

العلتع   سسعا (   ارتفال درجة تطتعير الزهتارا  األدائيتة لزعلزت   5العذصرا   ضقم مف 
الةعتتعيم(   عتتد   جتتعد  تتر ا  –الةحطتتيا  –تسفصتت  التدرس  – مرتبتة متتف   تتبا الذتتع 
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دالة إ ذائيا  تع ه ألنر الثتسس  الحبترا  الزؤهتم العلزت   ت  جزيتا مثتاال  الزهتارا  
 لزعلز  العلع  بالزر لة االمةدائية. األدائية

 اعليتتتة  ( هتتتد ا إلتتى الةعتترف علتتى مختتةعف 0282  تت  دراستتة قتتا  مهتتا  ثتتازه  
ال ا   مخةعف الةعا   الزهس   جعدا األدا  لدف معلزا   رف الزذادر    الزدارس 
الجكعميتتتة  تتت  الرتتتفة الرربيتتتة بفلختتتطصف  وزتتتا هتتتد ا  لتتتى تجدجتتتد ابيعتتتة العالقتتتة متتتصف 

( معلزتتة متتف 85الدرجتتة الكليتتة  األبعتتاد للزةرصتترا  التالنتتة   تكعاتتا عصستتة الدراستتة متتف  
عمتتلا الدراستتة إلتتى ض  مختتةعف  اعليتتة التت ا  جتت داد عتتف معلزتتا   تترف الزذتتادر   ت

%( وزختتةعف ا ةرا تت    ضارتتا   جتتعد عالقتتة متتصف الدرجتتة الكليتتة وزةرصتتر  ضبعتتادص  82 
  جعد  ر ا ذا  داللة إ ذائية مصف مرتفع   مسحفر  الفاعلية ال اتية على مقيتاس 

 الةعا   الزهس   جعدا األدا .
ار  إلى تععيم  اقا األدا  الةدريخ  لزعلزت  ( دراسة ضش0280 ضجرف العجطاا   

الةع صتتتتد بالزر لتتتتة الزةعستتتتطة  تتتت   تتتتع  معتتتتاجصر الثتتتتعدا الزعةر تتتتة لتتتت دا  الةدريختتتت   
( معلزتتا    استتةحد  البا تتد الزتتسهع العمتتف    ضستتفر  80 تكعاتتا عصستتة الدراستتة متتف  

األدا   اةائع الدراسة عف عد   جعد  ر ا ذا  داللة إ ذائية    مع م معاجصر جعدا
الةدريختت  لزعلزتت  الةع صتتد للذتتع التالتتد الزةعستتا   إلتتى عتتد   جتتعد  تتر ا ذا  داللتتة 
إ ذتتتتائية  تتتت  مع تتتتم معتتتتاجصر جتتتتعدا األدا  الةدريختتتت    اقتتتتا األدا  الةدريختتتت  لزعلزتتتت  

 الةع صد تع ه إلى عدد سسعا  الحبرا  الد را  الةدريبية الة   ذم علصها الزعلم.
تجدجتتتد معتتتتاجصر األدا  الةدريختتت  التتتتالز   علتتتتى( 0280دراستتتتة الزدتتتهره    روتتت  

لزعلزتتتت  الةربيتتتتتة االستتتتتالمية بالزر لتتتتتة االمةدائيتتتتتة  تتتتت   تتتتتع  الزعتتتتتاجصر الزهسيتتتتتة للزعلتتتتتم 
الختتععده   تتتم اخةيتتار عصستتة الدراستتة متتف معلزتت  الةربيتتة االستتالمية بالطتتائع   بلرتتا 

الدراستتتة  تتت  معلزتتتا  متتتف مثةزتتتا الدراستتتة األمتتتل    تزتلتتتا ضد ا   (22عصستتتة الدراستتتة  
إعتتتتداد بطاقتتتتة مال  تتتتة األدا  الةدريختتتت  لزعلزتتتت  الزر لتتتتة االمةدائيتتتتة   ضستتتتفر  اةتتتتائع 
الدراسة عف تجدجد معاجصر األدا  الةدريخ    ترزسا نال  مثاال  محةلفة   تحطتيا 

تعتتعيم التتدرس   نتتم ا هتتر  السةتتائع ض  مثتتات تحطتتيا التتدرس  –تسفصتت  التتدرس  -التتدرس
دف معلز  الةربية االستالمية بالختععداة جليتر مثتات تسفصت  التدرس ضنتر الزثاال  تعا را  ل

 مدرجة مةعسطة  نم مثات تععيم الدرس ضقم الزثاال  تعا را   مزارسة.
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( إلتتتى الةعتتترف علتتتتى مختتتةعف األدا  التتتتع يف  0288 ضشتتتار  دراستتتة الذتتتتراجرا   
رؤستتا  ألعرتتا  الهصاتتا  الةدريختتية  تت  الثامعتتا  األردايتتة الجكعميتتة متتف  جهتتة ا تتر 

( 77األقختتتا   صهتتتا   استتتةحد  البا تتتد الزتتتسهع العمتتتف    تكعاتتتا عصستتتة الدراستتتة متتتف  
رئتتيس قختتم ضنتتاداز  تتتم اخةيتتارهم بالطريعتتة العدتتعائية   بصستتا اةتتائع الدراستتة ض  مختتةعف 
األدا  التتتع يف  ألعرتتتا  الهصاتتتا  الةدريختتتية وااتتتا مرتفعتتتة   دلتتتا السةتتتائع علتتتى عتتتد  

ة  تت  مختةعف األدا  التع يف  تعتت ه لزةرصترا  الثتتسس   جتعد  تر ا ذا  داللتتة إ ذتائي
 الحبرا  الرتبة األنادازية. 

( الةعتتترف علتتتى الةجختتتصف  تتت  األدا  الةدريختتت  0288دراستتتة الراعتتت    ض  تتتجا  
للزعلزتتصف الجامتتلصف علتتى شتتهادا ااةتتم للةعلتتيم للزختتةعبم  تت  مدجريتتة الةربيتتة  الةعلتتيم  تت  

دا ه ا الةجخصف   تكعاا عصسة الدراسة متف معلزت  لعا  الدع  الثسعبية  اقةرا اتهم ل يا
(  تتتتم 728 (   البتتتالد عتتتددهم  0288 / 0282لتتتعا  الدتتتع  الثسعبيتتتة للعتتتا  التتتدراس  

اخةيتتتارهم بالطريعتتتة العذتتتتداة    تزتلتتتا ضد ا  الدراستتتة  تتتت  قائزتتتة مال  تتتة   استتتتةبااة 
ستتة ض  الزعلزتتصف لزعةر تتا  الزعلزتتصف   تت  زيتتادا األدا  الةدريختت    ض هتتر  اةتتائع الدرا

الجامتتتلصف علتتتى شتتتهادا ااةتتتم لتتتدجهم تجختتتف  تتت  األدا  الةدريختتت   تتت  جزيتتتا الزثتتتاال  
الزةرتتتتزسة  تتتت  قائزتتتتة الزال  تتتتة معاراتتتتة م مالئهزرصتتتتر الجامتتتتلصف علتتتتى شتتتتهادا ااةتتتتم  

( معةتتتر  جتتتر   ضاهتتتا تختتتهم  تتت  تجختتتصف األدا  88 ض هتتتر  السةتتتائع تبستتت  الزعلزتتتصف لتتتت  
العتا  الستةثابا  الزعلزتصف الجامتلصف علتى شتهادا ااةتم  الةدريخ    صد وا  الزةعسا
 (.67,2( بااجراف مبياره  78,2على االقةرا ا     األداا  

معةر  لةطتعير األدا  الةدريخت   ازعذج( 0282دراسة  يخى  مجخف   اقةر ا   
لزعلز  العلع      معاجصر الثعدا  ت  الزر لتة األساستية بزجا  تا  عت ا   تتم تذتزيم 

( معلتم  معلزتة  ت  متدارس  والتة 826 زعا على عصسة عدتعائية مكعاتة متف   اسةبااة
الرتتع  بزجا  تتا   تت ا للةعتترف علتتى  جهتتا  الس تتر لزعلزتت  العلتتع   تت  تطتتعير األدا  
الةدريخ      معاجصر الثعدا   تعملا اةائع الدراسة إلى ض  هسال تدا  مدرجة عالية 

 تتتترض تذتتتتعر معةتتتتر  لةطتتتتعير األدا    تتتت  األدا  الةدريختتتت  لزعلزتتتت  العلتتتتع   لهتتتت ا تتتتتم
 الةدريخ . 
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( إلتتى الةعتترف علتتى  اقتتا ضدا  الزعلتتم األساستت  0282دراستتة الهلتتعت   ضشتتار     
الزختتتااد لتتتبعا الزعتتتررا  الدراستتتية  تتت   تتتع  ا ريتتتةمر ار الزعر يتتتة متتتف  جهتتتة ا تتتر 

( االبتتتتا  560الزةعلزتتتتصف بزتتتتدارس مجا  تتتتة شتتتتزات  تتتت ا   تكعاتتتتا عصستتتتة الدراستتتتة متتتتف  
بالزر لتتة األساستتية العليتتا  التااعيتتة   تعمتتلا اةتتائع الدراستتة إلتتى  جتتعد  تتر ا   االبتتة

 –الريا تتتتتتتتيا   –ة متتتتتتتتصف الزعتتتتتتتتررا  الدراستتتتتتتتية  اللرتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة ذا  داللتتتتتتتتة إ ذتتتتتتتتائي
العلتتتتتتتع   اللرتتتتتتتة االاثلص يتتتتتتتة   لذتتتتتتتال  اللرتتتتتتتة العربيتتتتتتتة  الريا تتتتتتتيا   –االجةزا يتتتتتتتا  

 االجةزا يتتة    جتتعد تفاعتتم دات متتصف مةرصتتره تعصتتصف الزعلزتتصف  الزعتتررا  الدراستتية  تت  
عصتتصف الزعلزتتصف  الزعتتررا  مسيتتة الزعلتتم الزعر يتتة  تت  الةتتدريس    جتتعد ضنتتر تفاعتتم متتصف ت

الدراستتية  تت  ضدا  الزعلزتتصف األساستتية علتتى مقيتتاس مصاتتة الزعلتتم الزعر يتتة  تت  الةتتدريس 
 ض رم مف ضدا  الزعلزصف الزخاادجف. 

( دراستتة هتتد ا إلتتى الةعتترف علتتى درجتتة ضعرتتا  هصاتتة 0226 ضجتترف العزتتاجرا     
ة ا ترهم  ا تر البتتةهم  الةتدريس بثامعتة االسترا  الحامتة بزهتامهم الةعليزيتتة متف  جهت

( عرتتع هصاتتة تتتدريس    59 لةجعصتت  ذلتتك تتتم تعزيتتا استتةبااة علتتى عصستتة مكعاتتة متتف  
( االبا   االبة   ض هر  اةائع الدراستة ض  تعصتيم اعرتا  هصاتة الةتدريس ألافختهم 078 

علتتى مثتتاال  الدراستتة األربتتا جتتا  مرتفعتتا   مصسزتتا جتتا  تعصتتيم الطلبتتة ألدا  ضعرتتا  هصاتتة 
لزهامهم الةعليزية قريبا  مف درجة الجياد    جعد  ر ا    الةعصيم متصف ضعرتا  الةدريس 

 هصاة الةدريس  الطالف لذال  ضعرا  هصاة الةدريس.
هتد ا إلتى تعتعيم ضدا  الزعلزتصف  ت   ( دراستة0226 ضجرف ادعا   الثرجا ه     

ا عصستتة متتدارس  والتتة الرتتع  الد ليتتة برتت ا  تت   تتع  مؤشتترا  الثتتعدا الدتتاملة   تكعاتت
( معلزتتتا   معلزتتتة   متتتزم البا تتتتا  استتتةبااة لقيتتتاس ضدا  الزعلزتتتصف  052الدراستتتة متتتف  

 ضستتفر  السةتتائع عتتف عتتد    تتع  الرؤيتتة  تت  مثتتات الةحطتتيا االستتةراتيث  للزعلزتتصف   
 اتحتتتتاذ العتتتترارا   العزتتتتم البجتتتتت    ضشتتتتار  ضارتتتتا  إلتتتتى عتتتتد   جتتتتعد  تتتتر ا ذا  داللتتتتة 

  الحبترا  الزؤهتم زهست  جرجتا ألنتر وتم متف الثتسسصف الإ ذائية مصف تععيم ضدا  الزعلز
 العلز .

دراستتتة هتتتد ا إلتتتى تعصتتتيم ضدا  الزعلزتتتصف متتتف ختتتالت  (Alicias, 2005) ضجتتترف 
الةعصيزتتتتا  الةتتتت  اقيزهتتتتا الطتتتتالف  التتتت مال   الزتتتتدرا  ض  الزدتتتتر ع   تتتت   الاتتتتة  صرجصسيتتتتا 
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ر الزعلزع  ضافخهم   تزتلا بالعالاا  الزةجدا  باإل ا ة إلى الةعصيم ال ات  ال ه اعع  ب
( معلزتتا    تعمتتلا الدراستتة إلتتى  ذتتعت الزعلزتتصف علتتى درجتتا   تت  257العصستتة  تت   

الةعصيم ال ه اعدمر الطالف  عت الزعلزصف إازا اعةزد على خذائ  الزعلتم افختر  عتا 
 د   الس ر إلى ععامم ضخرف والجالة االقةذاداة  االجةزا ية.

( إلتتتى تطتتتعير ضدا  الزعلزتتتصف  تتت   تتتع  0225 العتتتاج   ادتتتعا   دراستتتة  ضشتتتار 
( معلزتتا   معلزتتة  002مراتتامع الزدرستتة وزروتت  للةطتتعير   تكعاتتا عصستتة الدراستتة متتف  

 تم اسةحدا  الزسهع العمف  الةجلصل    تعملا الدراسة إلى العدجتد متف السةتائع ضهزهتا 
الزدرستة   جعد  ر ا ذا  داللة إ ذتائية متصف تطتعير ضدا  الزعلزتصف  ت   تع  مراتامع

نزروتتت  للةطتتتعير لذتتتال  الحبتتترا األنتتتتر   زلتتتة الدراستتتا  العليتتتا  مصسزتتتا ال تعجتتتد  تتتر ا 
 بالسخبة لسعل الزر لة الةعليزية ض  الةحذ .

 تعقيب عمى الدراسات الدابية 
روتتتت   الدراستتتتا   البجتتتتع  الختتتتابعة علتتتتى مةرصتتتترا  ضختتتترف التتتتى جااتتتتن الحبتتتترا   

 الةعصتصف ا  الةعاقتد  اتعل الزر لتة الةعليزيتة   الثسس  الةحذ   هتى الرتبتة االنادازيتة
 ضارا هسال تساقا  ى اةائع الدراسا  خا  بالحبرا   ا اف البجتد الجتالى مةرصتر 
–لتتم تةطتترا البجتتع  الختتابعة اليتتر  هتتع اتتعل الةعلتتيم التت ف جعجتتد بتتر الزعلزصف  كتتعمى 

 ازهرف(-خا 
 فروض البحث 

  درجا  الزعلزتصف  ت  الفاعليتة  ال تعجد  ر ا ذا  داللة إ ذائية مصف مةعسطا
 زهرف  خا (.  كعمى  ض ال اتية تبعا  لسعل الةعليم

  ال تعجد  ر ا ذا  داللة إ ذائية مصف مةعسطا  درجا  الزعلزتصف  ت  الفاعليتة
 ضدمى(. - علزى ال اتية تبعا  للةحذ 

 الزعلزتتصف  تت  الفاعليتتة    داللتتة إ ذتتائية متتصف مةعستتا درجتتا ال تعجتتد  تتر ا ذا
 ضنتر مف خزخة عدر عاما   مف خزس سسعا  إلتى  تبعا  للحبرا الةدريخية ال اتية

 خزخة عدر  ضقم مف خزس ضععا (.
   ال تعجد  ر ا ذا  داللة إ ذتائية متصف مةعستطا  درجتا   الزعلزتصف  ت  األدا

   كعمى  ازهرف  خا (. الةدريخ  تبعا  لسعل الةعليم
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  دا  جتتتا   الزعلزتتتصف  تتت  األال تعجتتتد  تتتر ا ذا  داللتتتة إ ذتتتائية متتتصف مةعستتتا در
   ضدمى(.الةدريخ  تبعا  للةحذ  علز 

   ال تعجتتتد  تتتر ا ذا  داللتتتة إ ذتتتائية متتتصف  مةعستتتا درجتتتا  الزعلزتتتصف  تتت  األدا
الةدريخت  تبعتتا  للحبترا الةدريختتية ضنتتر متتف خزختتة عدتر عامتتا   متف خزتتس ستتسعا  

 إلى خزخة عدر  ضقم مف خزس ضععا (.
 إجراءات لبحث 
 . حدودالبحث 

 بدرية: -ض
( معلزتا   85جةزتم الزداروع     البجد متف الزعلزتصف  معلزت  األزهتر  عتددهم  

( معلزتتتتتتتا    معلزتتتتتتت  الزتتتتتتتدارس الحامتتتتتتتة 88 معلزتتتتتتت  الزتتتتتتتدارس الجكعميتتتتتتتة  عتتتتتتتددهم 
 ( معلزا .88 عددهم 

مكااية: تم تزتصم الزداروع  مف مجا  ة الدقهلية  ى الةمهصم الةربعف بالزسذتعرا  –ف 
عتة العتاهرا .نتع   تى العتا  الثتامع  ا بكلية الدراسا  العليا للةربيتة بثام مجا  ة الثص  

  02287) 
 زمااية : تم تطبص  الزعاجيس على الزدار -ج

 :البحث األدوات المدتخدمة في قياس متغيرات
 (Moran & hoy, 2001)مقياس الفعالية ال اتية للزعلزصف. إعداد  -8
 ا د.مقياس األدا  الةدريخ  إعداد الب -0
  األدوات المدتخدمةبناء 
 .السخحة الزحةذرا لممعممين مقياس والية أوهايهلمياعمية الذاتية -8

 ( ترجزة البا د.tschannen-moran &hoy:2002  إعداد  

الهدف مف الزقياس : عياس معةعدا  الفاعلية ال اتية للزعلم  تعستى متدف اعةعتاد الزعلتم 
كستتر متتف جتتعدا الةتتدريس داختتم الفذتتم الدراستتى  تتى قدراتتتر  امكاااتتتر  مؤهالتتتر الةتتى تز

  تعاس بالدرجة الةى اجذم علصها الزعلم بعد تطبيعر للزقياس.
(  بتتتارا معزعتتتة علتتتى نالنتتتة ضبعتتتاد 80ملتتتد عتتتدد مفتتتردا  الزقيتتتاس الزختتتةحد    -

 هى  اعلية الزعلم  ى اسةحدا  االستةراتيثيا  الةدريختية,  اعلية الزعلتم  تى إدارا 
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 ى البجتد ية الزعلم  ى دمع الةالمصت   تى العزليتة الةعليزيتة.الذع الدراسى,  اعل
 الجالى سعف جةم الةعامم ما الدرجة الكلية للزقياس  ليس ما االبعاد.

  لممعممينلية الذاتية اعاالخرائص الديكهمترية لمقياس الي
 :خل  مدا االتخاا الدا -

 للزقياس الفاعلية ال اتيةمعامال  االرتباق مصف درجة الببارا  الدرجة الكلية  (8جد ت  
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 34543** 7 34664** 

2 345.6** . 34612** 

3 345.1** . 34677** 

4 34666** 13 34532** 

5 34513** 11 34731** 

6 3463.** 12 34544** 

 جةر  مف الثد ت الخام  ما جل :         
  االرتبتتتاق متتتصف درجتتتة الببتتتارا  الدرجتتتة الكليتتتة للزقيتتتاس جزيعهتتتا  دالتتتة ض  معتتتامال -

 . تزاسك مسا  الزقياس   ه ا اعد مؤشرا على  2.28إ ذائيا عسد مخةعف 
  الثبات
   قد ملد معامم التبا  ياس باسةحدا  معامم ضلفا ور اباختم  خاف نبا  الزق        
ا ادتتتصر إلتتتى نبتتتا  الزقيتتتاس  إمكاايتتتة ؛ مزتتت(  هتتتع معامتتتم نبتتتا  مرتفتتتا2.89يتتتاس  للزق

 .عمم إلصها مف خالت تطبص  الزقياسالعنعا    السةائع الة  ازكف الة
 مقياس األداء التدريدى  -7

 مر مسا  مقياس األدا  الةدريخى بالحطعا  الةالية:
 .اإلاالل عل  اإلاار الس ره  الدراسا  الخابعة الة  تسا لا األدا  الةدريخى 
 ف بعتتا الزعتتاجيس الةتت  متتززا  تتتع ر  لداتتر  تت  وتتم متتف إستتةفاد البا تتد متت

البصاتتة العربيتتة  األجسبيتتة  استتةفاد البا تتد مسهتتا  تت  إعتتداد الزقيتتاس الجتتال   متتف 
 ه ص الزعاجيس:

  لثزتتتتتتتا 0286مقيتتتتتتاس جتتتتتتعدا األدا  الةدريختتتتتتى لختتتتتتتصدا    ختتتتتتف  رتتتتتتم   
 -حزاستتتى للزقيتتتاس  دائزتتتا  الزعلعمتتتا  متتتف عصستتتة البجتتتد تتتتم استتتةحدا  الةتتتدرج ال

 ال ضمدا (  ه ا ما اعةزد علير البا د  ى البجد الجالى.-اادرا  - يااا  ض- البا  
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  استتتتتتتةبااة تعتتتتتتتعيم األدا  الةدريختتتتتتتى لزعلزتتتتتتتا  الريا تتتتتتتيا  المستتتتتتتة مستتتتتتتا  زتتتتتتتد
 ( معةزدا  على اسةراتيثيا  الةعلم السدا  ى الريا يا .0288العبدف 

  ترتتتزسا 0282استتتةبااة مختتتةعف األدا  الةدريختتتى لعتتتداا  خلتتتع الجباشتتتسة  )
-الةعتتتتعيم للتتتتةعلم–الةعامتتتتم متتتتا الطلبتتتتة -اإلستتتتةبااة خزتتتتس ضبعتتتتاد  هتتتتى الةس يم

 إدارا الذع(.-األادطة الةدريخية
 استتتةبااة األدا  الةدريختتتى ت chua,l,c.&kho,r,k,H;2015)   ترتتتزسا 

اإلستتتتتةبااة عدتتتتترا  بتتتتتارا  لزعر تتتتتة ضرا  الطتتتتتالف  تتتتتى معلزتتتتتى ضدميتتتتتا  اللرتتتتتة 
 اإلاثلص ية.

 اتتتالل علتتتى الزعتتتاجيس الةتتتى تتتتم إعتتتدادها  تتتى دراستتتة وتتتم متتتف عبتتتد ضارتتتا  تتتتم اال
 (.0282(  الدزرف 0282الثعاد 

  تكع  الزقياس مف تخا  ضربعع   عرا مسها نالنة عدر بارا عكخية  ى الةعدجر 
.( تتعزل  باراتتر علت  85,80,88,20,28,07,86,85,88,82,9,8,7 هى  

 البا   -خزاسى الةدرج  دائزا  خزخة ضبعاد  تم تطبيعر عل  الزخةثبصف بزقياس 
 ال ضمدا (.-اادرا  -ا يااا  -

 لدرجتتة الكليتتة للزقيتتاس  لتتيس متتا  تتى البجتتد الجتتالى ستتعف جتتةم الةعامتتم متتا ا
 بعاد.األ
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   الخرائص الديكهمترية لمقياس األداء التدريدي

 مدا اإلتخاا الداخلى:ا( (

 الدرجة الكلية للزقياسمعامال  االرتباق مصف درجة الببارا    (0جد ت  
 رقم

 العبارة 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط

1 34617** 1. 34613** 35 34544** 

2 34621** 1. 34651** 36 344.7** 

3 34523** 23 34613** 37 3453.** 

4 344..** 21 34533** 3. 3465.** 

5 3471.** 22 34653** 3. 34634** 

6 34675** 23 34531** 43 345..** 

7 345.1** 24 34546** 41 34613** 

. 34615** 25 34621** 42 34631** 

. 34632** 26 34673** 43 345..** 

13 34635** 27 34555** 44 34641** 

11 34513** 2. 34635** 45 34735** 

12 3463.** 2. 3451.** 46 34633** 

13 3457.** 33 345.7** 47 34643** 

14 3453.** 31 34563** 4. 345..** 

15 34677** 32 34621** 4. 34615** 

16 34567** 33 
 3431** دال عند مستوى 

17 3453.** 34 

 :جةر  مف الثد ت الخام  ما جل          
لتتتة ض  معتتتامال  االرتبتتتاق متتتصف درجتتتة الببتتتارا  الدرجتتتة الكليتتتة للزقيتتتاس جزيعهتتتا  دا -

  .تزاسك مسا  الزقياس    ه ا اعد مؤشرا على  2.28إ ذائيا عسد مخةعف 

 )ب( صدق المحكمين   

تتتم عتترض الزقيتتاس  تتى متتعرتر اال ليتتة علتتى مثزععتتة متتف الزةحذذتتصف  تتى علتتم  -
استةطالل  ذلتك مهتدف  ا  مختاعد  مدرست ا   ضستةاذا  (ضسةاذ87السفس الةربعف  عددهم  

ارا  للعصستة  تجدجتد متدف لببارا   مساستبة الببت  هم ا ارائهم  عت   ع  الذيا ة
.  اشار الزجكزصف الى مساسبةالببارا  للعصستة وزتا اجريتا بعتا الةعتداال  نفاجةها

%( 78لبعا الببارا   ى  ع  تعجير الزجكزصف  بلرا اختبة اتفتاا الزجكزتبف  
 مزا ادصر الى ارتفال الذدا ال اهرف للزقياس.
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 الثبات 
اس باستتتةحدا  معامتتم ضلفتتتا ور ابتتاخ    قتتتد ملتتد معامتتتم تتتم  ختتاف نبتتتا  الزقيتت -

(  هع معامم نبا  مرتفا ؛ مزا ادصر إلى نبا  الزقياس 2.876التبا  للزقياس  
  إمكااية العنعا    السةائع الة  ازكف الةعمم إلصها مف خالت تطبص  الزقياس .

  التحميالت اإلحرائية المدتخدمة

 االستتالصن للةجعتت  متتف  تتر ض الدراستتة الجالية, عتتدا ضستتالصن إ ذتتائية استتةحد  البا تتد
  هى اال ذائية

 معامال  الرتباق. -ض
 One-way ANOVA ادف االتثاص ضتجلصم الةباجف ف( 
 .  Scheffé Testاخةبار شفير  -ج

 نتائج الدراسة والتحُقق من فروضها 
 قا  البا د بزا جلى:ض   الفر  مجة لةجع   مفل       

ضاتتر ال تعجتتد  تتر ا دالتتة إ ذتتائيا  متتصف مةعستتطا  درجتتا    يتتس  علتتى الياارض األو  
.  للةجع ت  الفعاليتة ال اتيتة للزعلزتصفمقيتاس علتى  اتعل الةعلتيم معلزى الزدارس  ى  ع 

مف ه ا الفرض, قا  البا تد بتهجرا  تجلصتم الةبتاجف ض تادف االتثتاص  وااتا السةتائع علتى 
 السجع الةالى:
 ال اتية للزعلزصف     ع  مةرصر الفعاليةعيزة  ف( لزعر ة الفر ا     (2جد ت  

 اعل الةعليم 
مجموع  مصدر التباٌن

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قٌمة )ف(
 الداللة

 7.874 2 15.748 بٌن المجموعات
.218 
 

 36.170 251 9078.602 داخل المجموعات غٌر دال

  253 9094.350 المجموع

ال اتيتتتة ليتتتة عاختتتام  ا  عيزتتتة  ف  لزعر تتتة الفتتتر ا  تتت  الفجةرتتت  متتتف الثتتتد ت ال
 جتتعد عتتد  دالتتة إ ذتتائيا مزتتا ادتتصر إلتتى   صتتر اتتعل الةعلتتيم تت   تتع  مةرصتتر للزعلزتتصف 

قبتتتعت ةم  لتتت ا جتتت   اتتتعل الةعلتتتيمترجتتتا التتتى مةرصتتتر ال اتيتتتة للزعلزتتتصف  ليتتتة عا تتتر ا  تتت  الف
 . الفرض الذفرف 



555 

دالتة إ ذتائيا  متصف مةعستطا  درجتا    يتس  علتى ضاتر ال تعجتد  تر ا   الثانىاليرض 
.  للةجع ت  الفعاليتة ال اتيتة للزعلزتصفمقيتاس علتى  الةحذت  معلزى الزدارس  ى  تع 

مف ه ا الفرض, قا  البا تد بتهجرا  تجلصتم الةبتاجف ض تادف االتثتاص  وااتا السةتائع علتى 
 السجع الةالى
صف     ع عيزة     لزعر ة الفر ا    الفعالية ال اتية للزعلز (8 جد ت   

مةرصر الةحذ    
 المجموعات

 
المتوسط  العدد

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 مستوى الداللة قٌمة "ت"

 غٌر دال 875. 5.32587 52.6053 114 علمً

 6.49379 51.9429 140 ادبً

ال اتيتتتة ليتتتة عاجةرتتت  متتتف الثتتتد ت الختتتام  ا  عيزتتتة  ف  لزعر تتتة الفتتتر ا  تتت  الف
 جتتعد عتتد  دالتتة إ ذتتائيا مزتتا ادتتصر إلتتى   صتتر الةحذتت  تت   تتع  مةرصتتر للزعلزتتصف 

 لتتت ا جتتتةم قبتتتعت    الةحذتتت ترجتتتا التتتى مةرصتتتر ال اتيتتتة للزعلزتتتصف  ليتتتة عا تتتر ا  تتت  الف
 . الفرض الذفرف 

 يتس  علتى ضاتر ال تعجتد  تر ا دالتة إ ذتائيا  متصف مةعستطا  درجتا    الثالثاليرض 
.  للةجع ت  متف  اتيتة للزعلزتصفالفعاليتة المقيتاس الحبترا علتى  معلزى الزتدارس  تى  تع 

ه ا الفرض, قا  البا د بهجرا  تجلصم الةباجف ض ادف االتثاص  وااا السةائع على السجع 
 :الةالى

     ع  للزعلزصفلية ال اتية عاعيزة  ف( لزعر ة الفر ا    الف (5جد ت  
 مةرصر الحبرا 

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 ٌمة "ف"ق
مستوى 

 الداللة

 574.792 2 1149.583 بٌن المجموعات
22.636** 
 

 25.393 251 6373.630 داخل المجموعات 3431

  253 7523.213 المجموع

 2.28دالة عسد   **   2.25* دالة عسد 
ال اتيتتة  ليتةعاجةرت  متف الثتتد ت الختام  ا  عيزتتة  ف  لزعر تة الفتر ا  تت  الف          
(  هتتت  عيزتتتتة دالتتتتة 00.626 تتتت   تتتع  مةرصتتتتر عتتتتدد ستتتسعا  الحبتتتترا ملرتتتتا   فللزعلزتتتص

ال اتيتة للزعلزتتصف ليتتة عامزتا ادتتصر إلتى  جتعد  تتر ا  ت  الف 2.28إ ذتائيا عستد مختتةعف 
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ترجا الى مةرصر عدد سسعا  الحبرا    لزعر تة اتثتاص الفتر ا متصف مثزععتا  الحبترا تتم 
 لك اسةحدا  اخةبار شيفير    الثد ت الةال  جع   ذ

 اةائع اخةبار شيفير لزعر ة اتثاص الفر ا     ع  مةرصر عدد  (6جد ت  
 سسعا  الحبرا

المتوسط  المجموعة
 الحسابً

اقل من خمس 
 سنوات

من خمس الى 
 عشر سنوات

اكثر من عشر 
 سنوات

 قل من خمس سنواتأ
ـــ 49.1528  

3.89108* 
 

5.49428* 
 

خمس من خمس الى 
 سنوات عشرة

ـــ 53.0439  1.60320 ـــ 

 ةعشرخمس كثر من أ
 سنوات

  ـــ ـــ 54.6471

 2.28دالة عسد   **   2.25* دالة عسد  
 2.25جةرتت  متتف الثتتد ت الختتام  ا  عيزتتة شتتيفير دالتتة ا ذتتائيا عستتد مختتةعف  

ترجا لزةرصتر الحبترا  تعت ف هت ص الفتر ا ال اتية  مزا ادصر إلى  جعد  ر ا    الفاعلية
عدتر خزختة ا  خام   ه  مثزععة الحبرا األنتر متف لذال  مثزععة األعلى مةعس
,  بت الك جتةم نم األقم مف خزس ستسعا   إلى خزس سسعا  سسعا  نم مف خزس عدرا

 ر ا الفرض الذفرف  قبعت الفرض البدجم.
 يتتس  علتى ضاتتر ال تعجتد  تتر ا دالتة إ ذتتائيا  متصف مةعستتطا  درجتتا    الراباا اليارض 

.  للةجع ت  متف هت ا األدا  الةدريختىمقيتاس علتى  اعل الةعلتيم معلزى الزدارس  ى  ع 
الفتترض, قتتا  البا تتد بتتهجرا  تجلصتتم الةبتتاجف ض تتادف االتثتتاص  وااتتا السةتتائع علتتى السجتتع 

 الةالى:
 عيزة  ف( لزعر ة الفر ا    األدا  الةدريخى     ع  مةرصر اعل الةعليم (7جد ت  

 مجموع المربعات مصدر التباٌن
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 بعاتالمر

 قٌمة )ف(
مستوى 

 الداللة

 235.742 2 471.484 بٌن المجموعات

 252.320 251 63332.331 داخل المجموعات غٌر دال 934.

  253 63803.815 المجموع

   األدا  الةدريخى جةر  مف الثد ت الخام  ا  عيزة  ف  لزعر ة الفر ا    
األدا    جتعد  تر ا  ت عتد  صر إلتى دالة إ ذائيا مزا اد  صر اعل الةعليم ع  مةرصر 

 .  ب الك ازكف قبعت الفرض الذفرف    اعل الةعليمترجا الى مةرصر  الةدريخى
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 يس  على ضار ال تعجد  ر ا دالة إ ذائيا  مصف مةعسطا  درجا    الخامساليرض 
.  للةجع ت  متف هت ا األدا  الةدريختىمقيتاس علتى  الةحذت  معلزى الزدارس  ى  ع 

لبا تتد بتتهجرا  تجلصتتم الةبتتاجف ض تتادف االتثتتاص  وااتتا السةتتائع علتتى السجتتع الفتترض, قتتا  ا
 :الةالى

عيزة     لزعر ة الفر ا    األدا األدا  الةدريخى     ع  مةرصر  (8جد ت  
 الةحذ 

 المجموعات
 

 العدد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

 مستوى الداللة

 15.69269 199.7105 114 علمً
 غٌر دال 055.

 16.08780 199.6000 140 ادبً

جةرتت  متتف الثتتد ت الختتام  ا  عيزتتة  ف  لزعر تتة الفتتر ا  تت  األدا  الةدريختتى         
 تت   تتع  مةرصتتر الةحذتت   صتتر دالتتة إ ذتتائيا مزتتا ادتتصر إلتتى عتتد   جتتعد  تتر ا  تت  

  ب الك ازكف قبعت الفرض الذفرف.  الةدريخى ترجا الى مةرصر الةحذ  األدا 
 يس  على ضار ال تعجد  ر ا دالة إ ذائيا  مصف مةعسطا  درجا   ض الدادس الير 

معلزتتتى الزتتتدارس  تتتى  تتتع  الحبتتترا علتتتى مقيتتتاس األدا  الةدريختتتى.  للةجع تتت  متتتف هتتت ا 
ص  وااتتا السةتتائع علتتى السجتتع الفتترض, قتتا  البا تتد بتتهجرا  تجلصتتم الةبتتاجف ض تتادف االتثتتا

  :الةال
    األدا  األدا  الةدريخى     ع  عيزة  ف( لزعر ة الفر ا  (8جد ت  

 مةرصر الحبرا
مجموع  مصدر التباٌن

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قٌمة "ف"
 الداللة

 354.565 2 709.130 بٌن المجموعات

1.411 

 غٌر دال

 251.373 251 63094.685 داخل المجموعات

  253 63803.815 المجموع

ف الثد ت الخام  ا  عيزة  ف  لزعر تة الفتر ا  ت  األدا  الةدريختى جةر  م          
    ع  مةرصر الحبرا  صر دالتة إ ذتائيا مزتا ادتصر إلتى عتد   جتعد  تر ا  ت  األدا  

 .  ب الك ازكف قبعت الفرض الذفرف الةدريخى ترجا الى مةرصر الحبرا   
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 مناقذة النتائج وتيديرها 
 ن الياعمية الذاتية لممعمميأواًل  

الزتتتتدارس الجكعميتتتتة العاداتتتتة    الحامتتتتةالزتتتتدارس معلزتتتتى إ   :نااااهت التعماااايم (ض  
 الزعاهد االزهرية لم تةر   ر ا مصسهم  ى معةعداتهم  وفائةهم   اعلصةهم الةعليزية 

الزتؤنرا  ,  قد جرجا ذلتك إلتى ض  ضنسا  الةحطيا ض  الدر  ا الةسفص  ا  إدارا الذع
متف  صتد العتعااصف  اللتعائ  الةتى   وبصتر جتدا   الحارجية لكتم متسهم مةدتامهة إلتى قتدر

,  علتتى  احرتتا لهتتا الس تتا  الةعليزتتى  تتى مذتتر  علتتى وا تتة الزختتةعيا  الةعليزيتتة
التتر م متتف ض  معلزتتى الزعاهتتد االزهريتتة لهتتم خلفيتتة دجسيتتة اجتتع شتتج  الهزتتم  الكفتتا ا 

. ال  الزعةعدا  اتثاص االخال   ى العزم,إال ض  ذلك لم جةر   ى الدراسة الجالية
 .علية ال اتية مف  صد اعل الةعليمتعجد دراسا  سابعة قاراا مصف الزعلزصف  ى الفا

 الزعاهتد   الحامتة الجكعميتة  معلزى الزتدارس ضتبصف مف السةائع   التخرص (ف  
تع تتد الهتتدف    يرجتتا ذلتتك إلتتى  لتتم تةرتت  مصتتسهم  تتر ا تبعتتا  للةحذتت  االزهريتتة

لدحذتتتية الةتتتى اجزلهتتتا الزعلزتتتصف تثتتتاص  ضارتتتا  تع تتتد اال كتتتار  الزعةعتتتدا   القتتتيم ا
مزارستتاتهم  ضد ارهتتم اا يتتة االمهتتم, باإل تتا ة إلتتى الزعتتارف الةتتى ازةلكعاهتتا  تتعت 
ابيعتتتتة الزجةتتتتعف الةعليزتتتتى برتتتتا الس تتتتر عتتتتف متتتتؤهالتهم العلزيتتتتة  تحذذتتتتاتهم, 
 ضارتتا عد   جتتعد متترامع تدريبيتتة للزعلزتتصف تبعتتا  لةحذذتتاتهم  معتتار هم  مهتتاراتهم 

 جد  مرامع  هتى  تاصلة جتدا   عامتة لثزيتا الةحذذتا   ال تراعتى  ال اتية ,  إ 
 الفر ا الفرداة.

(  دراستتتتتتة عتتتتتتادت 0286 يةفتتتتتت  متتتتتتا هتتتتتت ص السةيثتتتتتتة دراستتتتتتة وتتتتتتم متتتتتتف البقيعتتتتتتى  
 . Rocca(2006)(  دراسة 0288ربا  

ال اتيتتة   جتتعد  تتر ا  تت  الفاعليتتة جةرتت  متتف السةتتائع : الخباارة التدريدااية (ج  
بتترا  تعتت ف هتت ص الفتتر ا لذتتال  مثزععتتة األعلتتى ترجتتا لزةرصتتر الح الةدريختتية

عدتر ستسعا  نتم متف خزختة الحبترا األنتتر متف  مثزععتةمةعسا  خام   ه  
   قتد جرجتا ذلتك نم األقم مف خزس سسعا  إلى خزس سسعا   خزس عدرا 

ض  الزعلزتتصف األنتتتر خبتترا لتتدجهم درجتتة متتف التعتتة بتتالسفس مرتفعتتة  التتععى  إلتتى
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بتتتاق ذلتتتك بزعةعتتتداتهم  ا كتتتارهم الةتتتى اجزلعاهتتتا اجتتتع بالكفااتتتا  الةعليزيتتتة  ارت
الةتتدريس  تجزتتم الزختتاعلية باإل تتا ة التتى الدحذتتية الزة اتتة  الرؤيتتة التاعبتتة 
اجتتتع الزختتتةعبم  الةتتتى ال تتتتاتى متتتف  تتتراا متتتم إعةزتتتادا  علتتتى الحبتتترا  الزعتتتارف 
الخابعة,  ضارا الرقى  الةعد   ى تطعير األدا  الزهسى  ه ا جسعكس ضنرص علتى 

الزر لتتة العزريتتة الةتتى تختتةهد ها  زعةعتتدا   الفاعليتتة ال اتيتتة للزعلزصف. وتت لكال
نم مر لة تعليزيتة   صتد اختهم االقةتراف  جتداايا  متا الزةعلزتصف  تى الزر لتة 

   البجد الجالى تم تطبيعر  ى الزر لة اإلمةدائية.االمةدائية 
,  دراستتة  Khurhid ( 2012) تةفتت  السةتتائع  تتى هتت ص الدراستتة متتا اةتتائع دراستتة  -

M0ran 2007)دراستتة  ,)Rocca (2006)  دراستتة  ,Knob Lauch(2004)  ,
      . Giallo(2003) دراسة 

  ثانيًا( األداء التدريدى
معلزتى الزتدارس الحامتة  عد   جعد  ر ا متصفالسةائع ت دصر إلى   نهت التعميم (ض  

  ا إلى اتعل الةعلتيمالزعاهد االزهرية  ى األدا  الةدريخى ترج  الزدارس الجكعمية   
 الكتم اثةهتد   مةختا ية إلتى  تد متاجةعا ع  مرتبتا  صف زعلزاليرجا ذلك إلى ض    

إلنبتتا  ذاتتتتر  تطعيرهتتتا لكتتى اكختتتن  تتتن الطتتتالف  يتت داد إعبتتتات الةالمصتتت  للتتتدر س 
ازهترف(  ا تدا –جكتعمى  -الةعليزتى  ختا  س ا الععااصف  اللعائ  لل   الحذعمية.

 -الةحطتتتتتيازعلزتتتتتصف بزهتتتتتارا  األدا  الةدريختتتتتى  ال تحةلتتتتتع  صتتتتتد اعتتتتتع  جزيتتتتتا ال
ترقصةهم اعةزد على ضساس األقدمية    الةععيم(.  ضارا  ا ا   -إدارا الذع -الةسفص 

مزتتا اثعلهتتم ضنتتتر رغبتتة  تطلتتا لزختتةعيا  ضعلتتى  تتى الزختتةعبم .نزا تثتتدر اإلشتتارا 
  لبصاية اإلى عد   جعد  ر ا مصف معلزى جزيا الزرا م الةعليزية لةدابر ال ر ف 

 قد جرجا ذلك إلى تطلا هؤال  الزعلزصف على الةرقى إلى الزرا تم الةعليزيتة العليتا   
 صتد التدخعت الزرتفعتة   صرهتا متف الزصت ا  الةتى اعةعتد بعرتهم ضاتر ستعف اجذتتم 

لتت ا جبتت لع  ضقذتتى جهتتد داختتم الفذتتم علصهتتا عستتد ترقصةتتر إلتتى مر لتتة تعليزيتتة ضعلى.
 الدراسى  ما االمهم.
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تات  مهتارا عد تبصف ض  وم متف    التخرص (ف   رتبا تت ضنستا  تدريختر الالزعلتم الفعا
   قتتد جرجتتا ذلتتك إلتتى ض  الزعلتتم التت ف اجتتع الةحذتت  ض  الزؤهتتم العلزتتىباالتثتتاص 
 لداتتتر مختتتةعف , داختتتم الفذتتتم الدراستتتى األساستتتية لعزلتتترالزهتتتارا  الةدريخيةازةلتتتك 

ر  ي طتعر  يتر  يعبتم مساسن مف الةطلا إلى الزخةعبم اثعلتر اعزتم علتى إتعتا  عزلت
الةثدجتتتد  ي عتتتا   اال بااتتتا  الةتتتى جةعتتترض لهتتتا  ي تتتم مةفتتتائال    ي تتتدا   علتتتى تسزيتتتة 

 االدا  الثصتتتتتد اجتتتتتع إنختتتتتاف االبتتتتتر مهتتتتتارا  قدراتتتتتتر  وفاااتتتتتتر  يختتتتتعى للةطتتتتتعير 
لتتتت ا لتتتتم تةرتتتت   تتتتر ا جعهريتتتتة متتتتصف الزعلزتتتتصف تعتتتت ف . استتتتةراتيجيا  للتتتتةعلم الفعتتتتات

(  دراستتتتتة ادتتتتتعا  0225  العتتتتتاج   ادتتتتتعا للةحذتتتتت ,  هتتتتت ا جةفتتتتت  متتتتتا دراستتتتتة 
 (.0288  (  دراسة العثزى0226  الثرجا ف 

 جتتعد  تتر ا  تت  األدا  الةدريختتى  مصستتا السةتتائع عتتد  :الخباارة التدريدااية (ج  
صف جتتتؤد   زعلزتتتال  جرجتتتا ذلتتتك إلتتتى ض    الةدريختتتيةترجتتتا التتتى مةرصتتتر الحبتتترا 

االدا  عزلهتتتتتم داختتتتتم الفذتتتتتعت بطريعتتتتتة مةدتتتتتامهة,  هتتتتتدف الزعلزتتتتتصف ضنستتتتتا  
ا  للتةعلم  الةفكصتر الةدريخى مدةرل  هتع إنختاف الطتالف مهتارا   استةراتيثي

ارتتا  تعتتدجم الختتلعويا   صتتر الزر عبتتة ,  يعةزتتد وتتم هتت ا  ض ,  تتم الزدتتكال 
علتتتتتى مجانتتتتتاا العاقتتتتتتا  تسفصتتتتت  الزطلتتتتتعف تبعتتتتتتا لزةرصرا  الزعقتتتتتع الةدريختتتتتتى, 

–ضزهترف – جكتعمى   االشراف الةعجصهى  ه ا الاحةلع باخةالف اتعل الةعلتيم
خا (. ل ا لم تةر   ر ا مصف الزعلزصف  تى األدا  الةدريختى تعت ف لزةرصتر 

( 0288الحبتتترا الةدريختتتية.  تةفتتت  اةتتتائع  هتتت ص الدراستتتة متتتا دراستتتة الذتتتراجرا  
 (.0287  (  دراسة سلطا  العردا 0280   دراسة العجطااى
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 أهم التهصيات والمقترحات  
لدف الزعسصصف   تع تي   ار الثاد لسعم الحبرا  الةعليزية الجع هةزا  مسدر نعا ة إلا .8

متتدف ضهزصةهتتا  العائتتد مسهتتا علتتى الزؤسختتا  الةعليزيتتة  علتتى الزعلتتم خامتتة  مزتتا 
متتصف الزعلزتتصف  بعرتتهم التتبعا  لرتتزا  الزستتاخ الةدريختتى ا كتتع  اتثاهتتا  إاثاميتتا  

 اإلاثامى.
 ا  الزحةلفتتتة للطتتتالف  تتتتدرين الزعلزتتتصف علتتتى ويفيتتتة الةعامتتتم متتتا الختتتلعويتفعصتتتم  .0

 داخم الزؤسخا  الةعليزية  بدكم جاد لةجعص  األهداف الزعذعدا.
االهةزا  مع تا خطتة لةجختصف ض  تال الزعلتم الزاداتة  األدميتة؛ مزتا اثعلهتم ضنتتر  .2

,  زيتادا  ال هتم للزؤسختة الةتى  ضنتتر  عاليتة  تى األدا  الةدريختىإعباال  على العزم 
 جسةزع  إلصها.

خةيتتار الزعلزتتتصف مستتت  البدااتتتة  مةتتابعةهزم للةعتتترف علتتتى متتتدف ال اجصتتتد تطبصتت  ا تتتم .8
 . ذلك ابعا  لةحذذاتهم  مؤهالتهم العلزية. لدجهمالةدريخى  عالية األدا  

؛ بزتا الفعالية ال اتية الةدريخية لدجهماالهةزا  بالةسزية الزهسية لدف الزعلزصف  تسزية  .5
 .الزؤسخة الةعليزيةمةجعص  ضهداف جؤدف إلى تجعص  وفااا  الزعلم الفعاات الزعسى 

اإلهةزا  بالزعلزصف ذ ف الحبرا الةدريخية  اإل ادا مف البسية الزعر ية لدجهم  قدرتهم  .6
 . نعةهم بمافخهم  ى الرقى  الةطعير.

زؤسختتتا  الداختتتم   عتتتى الزعلزتتتصف  الزتتتدجريصف بتتتاللعائ   العتتتعااصف  التتتس م الختتتائدا  .7
 يتتتؤدف إلتتتى االرتعتتتا  بزختتتةعف   الطتتتالف  علزتتتصفالعدالتتتة متتتصف الز لةسفصتتت الةعليزيتتتة ؛ 

 . الةدريخى لدجهماألدا 
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 المراج  العربية
. العتتاهرا  دار اإلدارة المدرسااية فااي مظماا  القاار  الحااادي والعذاارين(. 0222ض زتتد ض زتتد   إمتتراهيم  

 الفكر العرب .
  دار الزختتصرا للسدتتر 8ق. نظريااات النمااه وتظبيقاتهااا التربهيااة(. 0282ضمتتع  تت ات  معا يتتة مجزتتعد   

  الةعزيا  الطباعة  عزا .
(. االتثاهتتا  الزعامتترا  تت  تعتتعيم ضدا  الزعلتتم   رقتتة عزتتم(. 0228عبتتد الزعطتت  رمرتتا     األ تتا 

 متع  الجمعية المرارية لممنااهج وطارق التادريسالزؤتزر الخادس عدر   تكعيف الزعلم   
 مذر.    جامعة عصف شزس 7/ 00 – 08  الفةرا مف 898 (  8 

(. الفاعلية ال اتيتة الةدريختية لتدف معلزت   والتة الرتع  الد ليتة  ت  األرد  0286بقيع   اا   ض زد   
 -597  0 ل  82  متتتع دراساااات العماااهم التربهياااة بااااألرد  تتت   تتتع  بعتتتا الزةرصتتترا . 

688. 
 الكفتا ا  (. مدف امةالل معلز  الزر لة    األرد  الزهتارا  الةدريختية0285  معف ااج   الثبعره  

  وليتتة العلتتع  الةربعيتتة رسااالة ماجدااتير مياار منذااهرةال اتيتتة  تت  الةتتدريس  العالقتتة مصسهزتتا. 
 .78 -8باألرد   

(. تعتتتتتعيم األدا  الةدريختتتتت  ألعرتتتتتا  هصاتتتتتة الةتتتتتدريس  تتتتت  الثامعتتتتتة 0229الثستتتتتام   عبتتتتتد التتتتترازا   
  جامعتة د األكااديميالماؤتمر األو  لمجاهدة واالعتماا ااعكاساتها  ت  جتعدا الةعلتيم العتال . 

   العراا.88 لالكع ة 
(.  اعلية ال ا   عالقةها بالةعا   الزهس   جتعدا األدا  لتدف معلزتا  0282جعلةا   خف     ثازه  

المجمااة األردنيااة فااي العااهم  تترف الزذتتادر  تت  الزتتدارس الجكعميتتة  تت  الرتتفة الرربيتتة. 
 . 822 -889.                      (  8  ل  9  مثت التربهية

(. مختتةعف األدا  التتع يف  لزتتدجره الزتتدارس التااعيتتة  تت  د لتتة الكعيتتا 0228مدتتعم خالتتد    الجربتت  
  عزتتا   جامعتتة عزتتا  العربيتتة رسااالة ماجدااتير مياار منذااهرةمتتف  جهتتة ا تتر معلزتتصهم. 

 للدراسا  العليا.
اتهتتتا  تتتى  تتتع  ( . الفاعليتتتة ال اتيتتتة لزعلزتتتى متتتدارس مجا  تتتة ال رقتتتا   معلز0288الحالجلتتتة  هتتتدف   

 08-8(    8 05بعا الزةرصرا  مثلة جامعة السثا  ل بجا   العلع  اإاخااية(
شتهادا ااةتم  (. الةجخصف    األدا  الةدريخت  للزعلزتصف الجامتلصف علتى0288محلد سليزا     الراع  

  وليتة الدراستا  رساالة ماجداتير   لعا  الدع  الثسعبية  اقةرا تاتهم ل يتادا هت ا الةجختصف. 
 .58 -8العليا  الثامعة األرداية 

(. التتةعلم الزتتس م ذاتيتتا   تعجهتتا  ضهتتداف االاثتتاز  ازتتاذج  دراستتا  0226رشتتعا   ربيتتا عبتتدص ض زتتد   
  العاهرا. 8معامرا   ق 
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(. درجتتة الززارستتا  الةمهصليتتة لتتدف معلزتت  الريا تتيا   عالقةهتتا بفاعليتتة التت ا  0288عتتادت    ريتتا  
 .872 -888  8  ل 02  مع لمبحهث والدراساتمجمة المنارة الةدريخية. 

 . العاهرا  مكةبة األاثلع الزذرية.اإلدارة المدرسية واالشراف اليني(. 0280  سليزا     شعال  
( . تععيم ضدا  معلزى العلع  بالزر لتة الزةعستطة  تى  تع  معتاجصر جتعدا ا دا  0285الدهرف      

 را  نلية الةربية  جامعة الزلك خالد ضمهاالةدريخى   رسالة ماجخةصر صر مسدع 
(. ضبعتتاد الفاعليتتة االتيتتة الةدريختتية   عتتا  لزختتةعف الحبتترا للزعلتتتم  0282عبتتد هللا ستتليزا     الذتتالج  

  جامعتتة مجمااة العماهم التربهياة واالنداانيةالةحذت   الزر لتة الةعليزيتة الةت  جتدرس  صهتا. 
 .  886 – 889  8ل  7معالعذيم الخععداة  

(. األدا  التتتتع يف  لتتتتدف ضعرتتتتا  الهصاتتتتا  الةدريختتتتية  تتتت  الثامعتتتتا  0288 زتتتتد  ضلذتتتتراجرا  خالتتتتد ا 
 ل  ستتعريا مجمااة جامعااة دمذااقاألردايتتة الجكعميتتة متتف  جهتتة ا تتر رؤستتا  األقختتا   صهتتا  

 . 650 -628( 80    مع07
ارا  الةفكصتتر (. مراتامع معةتتر  قتائم علتتى ازتعذج الةفكصتتر الثتااب  لةسزيتتة مهت0288متر ا  ختتصف   اتر  

دراسات عربية فاي عال  الرتبة  األدا  الةدريخ  لدف الطالبة معلزة الدراسا  االجةزا يتة. 
 .88 – 57            0  جت 58  ل التربية وعمم النيس

(. تطتتتعير ضدا  الزعلزتتصف  تتت   تتع  مراتتتامع الزدرستتة وزروتتت  0225 تتؤاد   ادتتتعا   جزصتتم    العتتاج  
ع  الفصت –  جامعة العتاهرا المؤتمر العممي الدادس  الد لية بر ا. تطعير الةابا لعوالة الرع 

 . 0225مريم ض 08إلى  02ولية الةربية مف  –
( . تعتتعيم ا دا  الةدريختتى لزعلزتتى اللرتتة العربيتتة  تتى 0287العتتردا    ستتلطا  متتف عبتتدهللا متتف متترجس  

    88 ائتتم متتع الزر لتتة الزةعستتطة  تتى  تتع  استتةحدامهم لزهتتارا  الةفكصتتر الساقتتد بزدجستتة
 089-222 

(. تععيم األدا  الةدريخ  ألعرا  هصاة تتدريس الزعتررا  العلزيتة  ت  0282راايا ع      عبد الجزصد 
  مثتت بحاهث التربياة الرياضاية ع  الزعاجصر الععمية للززارسة األنادازية للزعلتم الثتامع . 

 .076 -029 80  ل 88
زعلتتم وم تتد عسامتتر الزس عمتتة الةعليزيتتة  تت   تتع  تعريتتر (. د ر ال0228الثزصتتم      عبتتد الختتزيا 

الهصاتة  – مجمة عمام الانيساللثسة الد لية للةربية للعر  الجاده  العدريف  رؤية مخةعبلية(. 
 .87  5لالزذرية العامة للكةاف  

(. ضنتتر الةتتدرين ضنستتا  الحدمتتة علتتى وتتم متتف 8998اثتتعف    اتتعر التتدجف  الثزصتتم       عبتتد الختتزيا 
ا  الةدريختت   االتثاهتتا  اجتتع مهستتة الةتتدريس لتتدف شتتريجة متتف مدرستت  العلتتع  بالجلعتتة األد

 – 808  88ل  الهصاتتتة العامتتتة للكةتتتاف  مجماااة عمااام الااانيسالتاايتتة متتتف الةعلتتتيم األساستتت . 
888. 
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(. التتتتت وا  العجتتتتتداا   عالقةتتتتتر بالكفتتتتتا ا ال اتيتتتتتة  استتتتتةراتيثيا  معاجهتتتتتة 0226جتتتتتامر      عبتتتتتد هللا 
  مذتر  مجمة الدراساات العربياة فاي عمام الانيسمعلز  الزر لة االمةدائيتة.  الررعق لدف

 .688 -522   5مع 
  ضساستياتر   تطبيعاتتر   تعجهاتتتر القياااس والتقااهيم الترباهي والنيدااي(. 0222عتال   متال  التدجف   

   دار الفكر العرب   العاهرا.8الزعامرا. جت 
لرترعق الزهسيتة متف ختالت الت وا  العجتداا    اعليتة الت ا  (. الةسبؤ با0229عبد الجزصد      عل  

  22 ل  جامعتة عتصف شتزس  مجماة لمياة التربياةلدف عصسة مف معلز  الزر لة االمةدائيتة. 
 .60  8ج

 (. اإلدارا الذفية. عزا   دار الدر ا.0288وريم اامر    عل  
االسترا  الحامتة بتاألرد  للزهتا  (. تعتدجر ضعرتا  هصاتة الةتدريس بثامعتة 0226   ختف    العزتاجرا 

  ل 7  مثتت مجماة العماهم التربهياة والنيدايةالةعليزية الزسااة مهم مف  جهتة ا تر البتةهم. 
 .800 – 95    ولية الةربية  البرمصف2

(. تذتعر معةتر  لةطتعير األدا  الةدريخت  لزعلزت  العلتع    ت  0282 يخى   از    مجخف  ر صت    
  سلختتلة مجماة الجامعااة االساالميةلتتة األساستية بزجا  تا   تت ا. معتاجصر الثتد دا  ت  الزر 

 .889 -887               ( 8   88الدراسا  االاخااية  
(.  وةبتتة 8 ق عماام الاانيس التربااهي وتظبيقاتااه الراا ية(. 0227غبتتاره  نتتائر   ضمتتع شتتعصرا  خالتتد   

 الزثةزا العرب  للسدر  الةعزيا  عزا .
 . الرياض  دار السدر الد ل .التقهيم التربهي  (.0222مسد ر     ة  هللا 
(. درجة مزارسة الكفااا  االشترا ية  عالقةهتا مةطتعير الزهتارا  األدائيتة 0288 راج جعيعد العثز    

   جامعة آت البصا.رسالة ماجدتير مير منذهرةلزعلز  العلع     د لة الكعيا. 
علز  الةربيتة االستالمية  ت  متادا الةع صتد  لطتالف (. تععيم األدا  الةدريخ  لز0280العجطاا       

رسااالة الزر لتة الزةعستطة  ت  الززلكتتة العربيتة الختععداة  تت   تع  معتاجصر الثتتعدا الدتاملة  
   جامعة ض  العرف الخععداة.ماجدتير مير منذهرة

معجام المراظمحات التربهياة المعروفاة فاي المنااهج وطارق (. 8999اللعاا   ض زد  الثزتم  علت    
 (  عالم الكةن  العاهرا.8. ق  التدريس

(. تعصتتيم األدا  الةدريختت  لزعلزتت  الةربيتتة االستتالمية بالزر لتتة االمةدائيتتة  تت   تتع  0280 تتا ر      
  جامعتتة رسااالة ماجدااتير مياار منذااهرةل لميااة التربيااةالزعتتاجصر الزهسيتتة للزعلتتم الختتععده. 

 .852 -8الطائع.    . 
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(. تعتتعيم ضدا  الزعلزتتصف الزهستت   تتت  متتدارس  والتتة الرتتتع  0226زيتتتاد  ادتتعا   جزصتتم   الثرجتتا ه   
  وقااائ  المااؤتمر العممااي األو  لكميااة التربيااةالد ليتتة  تت   تتع  مؤشتترا  الثتتعدا الدتتاملة  

  لخطصف  جامعة األقذى    ا.
 اقتتتا ضدا  الزعلتتتم األساستتت  الزختتتااد لتتتبعا الزعتتتررا  الدراستتتية  تتت   تتتع   .(0282بختتتا     الهلتتتعت 

مجماة جامعاة يةمر ار الزعر ية مف  جهة ا ر الزةعلزصف بزدارس مجا  تة شتزات  ت ا. ا ر 
 .089 – 089            ( 8   88  سلخلة العلع  االاخااية  األقرى

(. ضازتاق التن العتع  الةدريخت    عتا  لزختةعف الكفتا ا ال اتيتة الةدريختية 0229  ستليزا     العابا  
رسااالة  مختتةعف الحبترا الةدريختتية لتدف الزعلزتتصف  الزعلزتتا .   تعجهتا  األهتتداف الةجذتصلية

 . 880 – 77(     . 22  الخععداة  ل  التربية وعمم النيس
(. الزهتارا  االجةزا يتة  عالقةهتا بالكفتا ا ال اتيتة الزدروتة  الةجذتصم 0282مجزعد رامت     الصعسع 

 ائتتم بالززلكتتة العربيتتة  الدراستت  العتتا  لتتدف عصستتة متتف البتتة الزر لتتة الزةعستتطة  تت  مسطعتتة
 سالمية لمدراسات التربهية والنيديةمجمة الجامعة اإلالخععداة     ع  بعا الزةرصرا . 

 08   8  )207- 265. 
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