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  شكر وتقدير

 وتقدير شكر
 

وعظايم م بخاال  كاكري أن أتقد   قت فيه، ال يسعني إال  ى أن أكون قد وف  بعد إتمام هذا العمل الذي أتمن  
 ةالمكاارف الاادكتور ق بفاايا العماام، ، نهاار العءااام المتاادف  اهااحق   اتفيهااماان تع ااز الكممااات أن  إلااىامتناااني 

بااوافر  اعهااومت   الخياار، كاال   يعن اا اهلل ااهاا ز يفببقيمسببوي ابب بيالذ  يبب يةيالمسبب ة ةاألسببذ  يزينببزيزيبب  
 .حة والعافيةالص  
 والتوجيهات التوضيحات على المناقشة لجنة أعضاء أساتذة أشكر كما

 .البحث هذا إلثراء مةوالقي ِّ النيرة والمالحظات والتوصيات
ااكمااا  ، وأخياارا  ين قاااموا بتحكاايم أدوات هااذا البحاا اد  المحكمااين الااذلمس اا قااديركر والت  ه بخااال  الك ااأتو  
والمعممااااين  ساااااندت الباحيااااة فااااي عممهااااا المياااادانيالهيئااااات ايداريااااة التااااي  إلااااىكر ال زياااال م بالك ااااأتقااااد  

ااالمت   موا أ مااال صاااور   والمعمماااات الاااذين قاااد   ساااالة سااال الر  ة فاااي العمااال بحيااا  ال تت  فافي  دق والك اااعااااون والص 
 .بأكممها لذكر أسمائهم
ائر " رئااايس الاااد   الحساااكة وأخااا   ب ربياااةالت   ةو ياااه فاااي مديري ااام ب زيااال الكاااكر لااادائر  الت  وال يفاااوتني أن أتقاااد  

عااون الفاائا مان  هتهماا فاي إن اا  عمال عماى الت   محمد بكارو ه التربوي  المو   األستاذ عمي الن رس و 
 الباحية. 
وأرسامتني حيا  أعاود  ومعياد    التاي احتنانتني ءالباة   ربياة فاي الحساكةة الت  إلاى كمي ا كرم بالك  وأخيرا  أتقد  

   .ألتابل بنائها مل أخوتي المعيدين والمعيدات
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ِّاإلهداء
ِّ

 لهما وكان الكون، هذا في وجودي في سببا ِّ كانا نياللذ إلى
 يبخال ولم عليه، أنا ما إلى أصل وجعالني وتعليمي تربيتي في الفضل
 العزم في اوبث  ِّ وحنانهما، بعطفهما وغمراني واإلرشاد بالنصح علي ِّ

 الكريمة الوالدة وإلى الغالي والدي إلى.والصبر
 .حياتي في نبراسا ِّ اكونيل امعمره في اهلل أطال
ِّ،ِّأي   والي،،ِّوعم   اتي،ِّأعم   امي،ِّوأي   واتيكاءِّحي   اتيخِّإي   وتيش   رِّ إل   ى

 أصدق ائيِّوصديق اتي......ِِّّوياالتي،
ِّ.علم طالب كل إلى
 وديمجه ثمرة أهدي هؤالء كل إلى
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 المقدمة

جمممميه عممممية ملاملتممممن م ممممي للمج ممممم  عممممأ  الممممتم أ    مممم     ممممي     إنَّ أعظممممم  يمممممن تمدممممن أن   مممميَّم
 جممممم ي م  اممممم ن  مد اممممم ه تيمامممممم ت  ممممممن أعمت تممممم   مممممأ ملمج مامممممم ه   تمممممي أ دلمممممه عمممممية ملمت ممممممن 

 امممممت ه إلممممة   ممممن مممممن ملمج ممممم  مع  مممموه  ممممأ ماظممممم مليم ممممن  مممم    ملمج ممممم    أ ل ممممه علتتمممم  
 م  ل ن     الف ملمج ما ه  ملا  و  من  تن عية مل امت ه ملمالم.

 ممممم لمالم م مممممي أن  جمممممي مل المممممتم  يمم ت ممممميم  يممممممن مت تمممممن للمج مممممم  ممممممن  مممممالم م  ممممم   أجتممممم م  
 ملماممممم عمن  مممممأ   يمممممم    تممممم  تاممممممم ملمالمممممم علمممممة  تممممم يو   علمممممة مل ا ممممممم مممممم   متاتممممم     علتمممممن  

ف  مل ممممممتم  ململممممممم ملالتمممممم    مامممممم   م ملمج مامممممم ه  ملمممممممم  مدممممممتن مل المتممممممي مممممممن مد امممممم   ملمامممممم و 
إ ممممم  ت مممم ا  عممممؤ م مل ممممومي ذملمالمممممتنن  مممممن عمممميم ملم  لمممم  د  ممممه مد  ممممن ملمالممممم  ممممأ م  لممممف 

 .ملا  و مد  ن و تان ملمم  علة مو  

م  ممممأ ملم ظ مممممن مل و  تممممن تا  ممممو ع مممممم  ج  تمممم    و مممم    مممم عال   تتمممم  لممممم  ت ظممممة  مممم   مممم لمال  
م ذتا  مممموة تممممي   لمممم   ممممأ جمتمممم  ملمتمممم يتنن   ممممم  ت ظممممة  مممم  م متممممي   ممممأ  ظممممو ملممممم ال  مممممن مد  ممممن 

أ  ظت ممممن إ  مممم   أ ممممومي ملمج ممممم   وع ت مممم    علتمممم  دمممم ن مل مممم   م مممممن ل ممممن جال مممم  أعممممال  ل مممم ل  ملمال مممم
عمممممميميعم   تمممممم  د  ممممممه ملاممممممو  ممممممأ ملم  ممممممأ  م ممممممي مل مممممميتم تممممممي ا ن إلتمممممم  أ  مممممم معم ل دمممممم ت تم  م 

تن     ممممة  ممممأ  ت  مممم  مل مممم لأ  جممممي م  مممم م ت  لمممم ن عممممن مممممتن  ملمممممو   ال     مممم و ل    تمممم  أ اممممن ملم
 .م م ت يوتن علة وع ت تمتن أد َّ ملمؤاا ه مل أ    ي مال  

  مممم  تو مجم عممممن مممممن م   ظت  مممم  علممممة أ اممممن  جمممم  موعمممم ن تتمممم م ملمال مممم  مممممن ملماممممو ف أنَّ 
ت ممممأ.. إلمممم   ملا مممممم م تمممم  ممممم  عمممم  ممممم يي  م تمممم  ممممم  عممم  مج ممممم عأ  م تمممم  ممممم  عمممم     ممممأ  م

 عمممميم ملا مممممم ملمت ممممأ مممممو      لامممم      عمممميمي  مل دعتممممم   لدممممن عممممية ملا ممممممم تممممي  و مممم  مممممن 
مد  مممممممن ملمالمممممممم م ج م عتمممممممن   ي اممممممم  لل تممممممم م   ظت  ممممممم  مل و  تمممممممن  مل التمتمممممممن  م ج م عتمممممممن علمممممممة 

 أدمم  ج .

 ملَّ مممممممأ   م  تتممممممم  د  ملممممممم َّ اممممممم  ت  ت   ملَّ مممممممأ ملظمممممممو ف اض لممممممم ضم تمممممممي ت اممممممموَّ ملمال ممممممم غتمممممممو أنَّ 
تامممم عم  ممممأ إ ا امممم   مممم لاجي عممممن مل تمممم م  ملَّمممميي  ملمممممو  م   اَّمممم دم    مممم م ي ن تت ممممم   ممممي وة   مممم

مممممم     مممممم  ن إلممممممة   ت  تامممممم  م مممممم  م  ممممممي  مل ممممممومو   ملَّمممممميي ه ملم ل  ممممممن م مممممم      لمامممممم      لمتمَّ
تممممممي  امممممم    لمممممم  ملظممممممو ف  مممممما وم    المتمممممميمل َّ  ممممممأ ت ودتمممممم  تممممممي  ملَّ ممممممأمل  تممممممو   تَّنم لمممممم و ملاممممممل 

ا و  امممممميم  لأ مل  مممممم ل َّمممممم   عممممممن أيم مممممم   مممممم م  امممممم    امممممميم ملو    مممممممن لمممممممَّ  مال ممممممم لاجي لممممممي  مل مممممم
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   لتممممممممممم  ذمل ممممممممممتتَّن ملما    تَّممممممممممنملم ي   مممممممممم  ملامممممممممممم أ  مل ظت ممممممممممن ل  ج  ممممممممممت     ملَّممممممممممييم  مممممممممم    
 .ن386  7002 وتو 

 ممن أعلمة تو  مأ أن  التممأ    ظم م   لي   تمدمن   أّ م  : م ل  م مل املتم تمد  م   أ َّم تا مة  عميم
 ت    عم  مّل مأ مل َّو  ّتمن ملعيمف    ت   أ م و د ي م  و ملمال م تملم لنَّ  يل    مال مت   ما   

 مل   م ن ت و ت  مل جيتيتَّن مّل أ  ملوؤ  مل د و    تم  لتَّنؤ ما     ع      علة مل ظ م مل َّالتمأّ 
 مام وف    م و   مأ م  ملَّم  التمتَّمن  م م   إلمة  ومامم  ات ام       م    م ما  ظم ممل    عميم علة

ي مل متم    م ه  ت مي  ملا م م  مللَّ  مد  ت م ملَّميي تم  ن  تملم ال مم امل    مأ    مي   م ج عم ه    متم ومه  
   تاأ ي وة ملد تو مت تَّ         م يو  أد يتمتَّ  م  مؤعَّ  مال م  ن    ي ن ما   م ملمَّ  ت ه  توام إ  و ج  مل َّ   

مل  مممم م إلممممة    تمممم  أعيم مممم  ملم  مممم ي    ممممم  م   جمممم و   التمممممأ    ظمممم م    مم   تامممم  ت  أي   مل َّمممم
   أ   ه ع م    مو و   نتملا ل تَّن  مل َّ    ه   ملت  م  ي  م ملا لم ع و ملا لمن  م     ملماو أ  

  لم   ملمج مم    جم ه مل َّ أ تل  م مال مم     مم  و   ملا مو  م م متَّ  و   ا مومو  ت   َّ  مال م  إلة  ن  مل َّ 
 نت ملامم علة  ل   مال مماو ن ما    أيمم ملم ت      ت     أاا تَّنل يوم   مليم  مال م   تو مل  لدنَّ 
 اتم  ملَّ أ ن  أ ملميوان   مال مت  م  ت  مل ملَّ أ تَّنتج  ج ه ملا و  أ   اتن ملمم وا ه م   

 .تَّن     عل نالتمتّ مل َّ  أ يت ي  تيو تم علة    ت  ملعيمف 
   ع  تَّمن  مل  م ،  ت  لَّم  جم  علة ملميوان   أ ملمج م   أ للمال م ملوت ييَّ  ملّي و عيم إنَّ 
 مام موموتَّن  ممن  تم    ل م  أ    مت مأ   أدم يتمأ   :لاللمن   مام ومه    مأ م عميمي  تم  ممن       ن  

ع ي  مل يوت    أي موة    تمي  ت   م ملمال مم  مم  مام    أيمم و م  مل يممن   تميف أل  م  أ مل دعتم  م 
    ل  لأ م و   م  مد     مل أ تا   ت .   ا مومو   ي ملم جي  

 دراسةة الكم  مش .1
 مأ ملمج مم    ممن ل   من  د تمو   م ي و   أ مج ما   ملاو أ ع من  ملام وي    من دم ن للمال م

   ممأ مل تممه مل مم لأ أ ممومي مج مامم  امم مم  االت مم  ممم  مل المتممي أ  أ لتمم م ملممم و أ  غتمموعم  إ  أ َّمم
أ ممممم ع ملمالمممممم تاممممم  أ ملايتمممممي ممممممن مل ممممما   ه  ملم مممممداله اممممم مم علمممممة ملماممممم    ملمات مممممأ أ  

تن   تأ ملمتن     من م ج م عأ من  ت   ظو أ ومي ملمج م  لمت ن ملمالم  د ت  مت ن م ي تن  
م  ي أ ملموي ي ملم يي ل    مأ  م م مل م م تن مل مأ   ميو   مد ت   مل مأ جالمه ملمالمم  مأ  أ ظ

ملاملتمممن مل التمتمممن علمممة ملتممم مر ممممم  جامممم أ مممومي ملمج مممم  تا مل  ممم  دا ممممم  ممممدج و ت ممميم  يم  ممم  
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ملم مليي ت  يي     م   م م يي  م و ض علت    اي أن د ن  من ل   ن ملمج م  ع  مل ي    مل
أ   م ملمج م    علت       تم     م ع  لتم  تتمتم   دمم عمية ملل   من ملم ةتمو    م ة تمي تدم ن لتم  

 تمم   ممو    ممدلتو علممة أيم مم  ملمت ممأ     ممن  ممأ ظممم ملظممو ف مل  لتممن  ممأ ملمج ممم  ملامم وي 
ممممملايتممممي مممممن ملممممميمو   مممم و  مل يمممممن   دممممي  مل المتممممي  ممممأ ممممميمو  م مممميَّ  ي  إلممممة دل  ممممن   أي  ممَّ

يمو ممم   مومعممم ه مل مممو    مل  مم م     ل ممم لأ مييتممم ي ملمتممم م مل مج مممن علمممة ملمالممم د ممم   مل مممف  م 
مل ويتممن    ومجمم  ملمامم    مل التمممأ لل المتممي  امم   ملةت  مم ه ملم دمموو  لتممم   عمميم ت ممتف  ممة     

 مييمي علمة  جيتي  إلة ملمالم مليي لم تاي ت ظو ل  ا  دمم  دم ن  مأ ملم  مأ  مم  م وه ملع م م
    وة لوام   و  ل  ا     لت   م  د  ه علت .ع     
و   مممممممأ امممممممالمن  معو ملممممممممؤل  مج م عتممممممم   ممممممممن ملظَّممممممم مال ممممممممظممممممم عو  م تمممممممالم ممممممممن  مممممممدن مل نَّ م    "
  7002 مممممم   ممممممأ إيمو  ملامممممممم  ممممممأ ملمامممممم   م "ذملوم ممممممي   ملم   ظممممممن علممممممة مامممممم  مة مل َّ  الممممممتممل َّ 
  تمدممممممن  مال ممممممملتمممممم تض  مممممم     ممممممي ن مل التم ل َّ  مممممم لمج م  م ع ممممممم م  مممممم ن   علتمممممم  دمممممم ن  مممممموي  27
و مل   لممممن  مممممأ   ممممم    تَّن  م مممميمت   ممممموَّ  م اممممم مومو لمممميل   جممممم   ممممو  يوماممممن   نالتمّتمممممل َّ  تَّممممنللامل
 .مال ممعي  لمد  ن ملظو  مليَّ مل َّ 

   مممممممي  جممممممميه أنَّ  ملا امممممممأ   مل َّالمممممممتم مممممممأ مو لمممممممن  مل َّالمممممممتم ممممممممن  مممممممالم عممممممممم مل   لمممممممن  مممممممأ 
  ممممميأ ت ظمممممو  تَّمممممنتلتممممم   ومم ملمممممم م _ اممممم     ممممموة_  مممممم  عممممم ي تممممميو  مل مممممتم ملما    ملَّمممممييملمج مممممم  

 م ت  جل    للم م.   أتم  دا  و ملمتن  إ  أ ّ    مت ن  علة أ َّ  مل َّالتمإلة 

م تمممممم  يوماممممممن  مممممم  أ  مال ممممممملل تَّممممممن    لممممممه ملمد  ممممممن م ج م ع ملَّ ممممممأ ومامممممم همليَّ     ممممممله ماظممممممم  
 ممممممممه  مممممممممدن  تَّ  ملَّ مممممممممأن   7020ن  يوماممممممممن  متي ممممممممن ذ7002ن  دمممممممميل  يوماممممممممن ملوم مممممممممي ذ7003ذ

 مممممممم       م  ممممممممة ممممممممم   ممممممممأ ملمج مامممممممم ه ملميو اممممممممن لتاممممممممه  ممممممممأ مد  تمممممممم  ملالَّ  مال ممممممممم مممممممم و  مل
 أن عمممممية ملمج ماممممم ه غتمممممو   مممممأ  ملمج ماممممم ه مل مممممو   مال مممممم   تممممم  ملت م َّممممم ملَّ مممممأ ه  ممممم ملم م

 م عمممممية مل ظت مممممن دممممم لمج م  ملجيم ممممموي  ملدممممم ت أ   مليومامممممن مل  لتمممممن   ممممم  م د مممممف  معتمممممن  مممممميل
مد  ممممن ملمالممممم  ممممأ ل   ممممن ملمج ممممم  ملامممم وي     ممممن  ممممأ ظممممم ملظممممو ف مل ممممأ  مممممو  تمممم  ملاملتممممن 
مل التمتممممممممن   تممممممممم د  ممممممممه مد   مممممممم  و تاممممممممن  ممممممممأ ملمج ممممممممم  ملامممممممم وي أم أ تمممممممم  دممممممممم   ممممممممأ امممممممم  و 

ملتمممممم مر   جمممممموه ماتممممم  اممممممل ت ه   ممممممة علممممممة ملمج ماممممم ه ملاو تممممممن ملم  ل ممممممن  أ ممممم  ه علممممممة 
 أيم   يم م ملمت ن  أ   ه    تم    م.
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 ممممممأ ملمج ممممممم  ملامممممم وي  تنمال ممممممم  امممممم  ومم  اممممممض م ومم مممممممن ت ممممممم مل علتممممم  ت مممممممه مل   لممممممن     
تن  تممممم  مال مممممملل  م ج مممممم عأَّ      ل  ممممم  ملمات مممممأ    مممممو   امممممض ملاممممم لن علمممممتتم  تمممممم  ت الَّممممم

تد ممممممم  تم     ممممممم  ن إلمممممممة ملايتمممممممي ممممممممن  ملَّممممممميي ممممممم  عمممممممن مل متممممممم  لمامممممممه  مممممممت    ممممممممن عممممممميم ملو  
 مال مممممو   تاممممن ملاالتممممن  ممممتن ملم   ةت مممم   اممممتَّ تامممم   ن م تمممم   ممممأ ملمجمممم م ملمت ممممأَّ  ملَّ ممممأ م ممممدالهمل

 تَّممممممنامممممم عم  ممممممأ   ممممممض ملمد  ممممممن م ج م ع ت  مال مممممممتممممممي تمممممم اد  علممممممة أيمم مل ملَّممممممييم    ملممممممم ال  
ن مل  مممم    لاممممؤمم ملممممو ت  دلّ ة م ممممملامممم وي   تمممم     جلَّمممم ممال ممممت  مممموض أن ت ظممممة  تمممم  مل ملَّ ممممأ
 م  أ:

فااااي ثقافااااة المجتماااات السااااور  ومسااااتو   معمِّااااملم يَّااااةمااااا العبيااااة بااااين المكانااااة الجتماع))
 ((؟عميمي  التَّ أدائو 

 دراسةال يَّةأىم .2
 :   تف أعمتن مليومان إلة  ظوتن     ت تن  تم  تد أ ندتم  

 األىمية النظرية:.1.2

إ ممي  ملامم    أ   مد  د  تمم    مم للمال ممم تَّممنملمد  ممن م ج م ع تَّممنمممن أعم مليوماممن تَّممن ممد أ أعم    
ممملمميَّ  ممم  مل  جتمم ه مل و  تممن    اممجم  تممأ  مال مممتمدممن أن تؤيتمم  مل ملَّمميين لممايمم ملم متممي  م   ملمتمَّ

الممم ملمميي تا  ممو م مم و علممة ملمدممم  أ تمم   ودممي مل يتلممن مل ممأ    لمم   و مم  أيمم ملاملتممن مل التمتممن  
  م  تت .ن  ملا مم مل اَّ تو د ي  أ ملاملتن مل التمم 

 األىمية التطبيقية:.2.2

ام    متن  و م  م    ج  ملمال   يت تي    ل  التمأ  م   ليمم مل َّ من  الم و   مل    لمد  ن ملمال     
م  م ي  ممن   م    مل  م   مأ ماو من  تمدمن  ,تَّمنم ج م ع ممدم   تمو  م    لأ  ل َّم   التممأّ مل َّ  مأيم ت

ّف  ميت ن مل ادن   مل ت ف علمة ملا مممم  ألو ملم ةتومه ملميو ان  أ مليمم مل َّالتمّأ لمال م مل َّ
م ملامم ملتن  ممأ ملمجمم م مّل ممأ  ممؤيي إلممة  مماف أيم مم  مل َّالتمممّأ   م   لممن إتجمم ي  لمم م  لتمم  مممن ت مم

أ مال ممم ممدمو إعمميمي   دعتممم  تَّممنتمم  ما ل َّ  و تممنمل َّ تمم ه دلّ  تَّممنمل  ل وماممنمليَّ   تممي  أت مم   تممي   مل َّو مم يّ 
ت ي  ملا   مو ممن  ملمن مل َّم ئ   وممجت      توع   ج يم  أد ميل  من  الم إ ال    ملما   م
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م  م ي   تمدمن     متمنمل تَّن أ عمل و تنمل َّ  و ملم  ظو من مليَّ      تية ملمت ن ل   ت  ل َّ لال تَّنملل    
مممل َّ  ممأ  وماممنمليَّ مممن   مم    أت مم     ممأ ميت ممن مل اممدن  ملّ ممفّ  مال مممل التمممأّ مل َّ م إلممة  متمم  مليمم    

  لل   ممت  الممتممل َّ    و تممنمل َّ  ممأ  يمو   و مم يّ مل َّ يوت  مل َّمم   م  ممومف    لأ إ مم ي  ملامم ملتن  ممأ ت َّمم ل َّمم  
 ن أيم    ا    أ أم و   ملّ فّ  مال مل  يتم م  ت   ج    م ع   علمأ       أا     و  يّ مل َّ  أ ملمج م 

مال ظنن تمدن ملذ   تن  جيتي    تن أيم   و  تّ مل َّ تتن للم ج   تَّنمل  ل ومانمليَّ   تف     إن د ن  ات    
  د  تمم     م ي   مم يم  ت  لممن مل المتم ملا اممأممميمو   ممأ  ملّ مفّ أ مال ممم   مم تمعلتتمم   مأ  م ع مم ي

 جتممم  مل َّ للمال ظمممن  مل تممم    تممم   جممميه مل   لمممن  ممما  ن  مممأ ماممم  يمم مل   تمممن ملم جممم ي   مممأ 
  أ مل ادن. و  يّ مل َّ 

 دراسةأهداف ال.3

  أ ل   ن ملمج م   ملا وي. مال م مت  مد  ن مل ف او  .2.6
 ملمال ظن.  وي من  الم    تنملا   مال مف ما    أيمم مل او  .7.6
 مال مممممممممعلممممممممة مد  ممممممممن ململجمممممممم    عمممممممميي امممممممم  مه مل  مممممممو   يم ةت مممممممو  مممممممممن دممممممممم  و ف ألمممممممم امممممممو  .6.6

  أ ل   ن ملمج م  ملا وي.   تَّنم ج م ع
 مال ممممممملجممممم    عممممميي اممممم  مه مل  مممممو  علمممممة ماممممم    أيمم مل يم ةت مممممو ممممممن  دمممممم  و ف ألممممم امممممو  .3.6
 .  التمأّ مل َّ 

 مممممممأ ل   مممممممن ملمج مممممممم  ملاممممممم وي   مممممممتن  تَّمممممممنم ج م ع مال ممممممممف ملاالتمممممممن  مممممممتن مد  مممممممن مل امممممممو  .3.6
 ن.0003ما    أيم   ع ي ما    ي لن ذ

 دراسةأسئمة ال .3
لامممممم وي مممممممن  جتممممممن  ظممممممو  ممممممأ ل   ممممممن ملمج ممممممم  م مال ممممممملل تَّممممممنممممممم   متمممممم  ملمد  ممممممن م ج م ع.2.3

 تن؟مال ممل
  وي. ملا   مال ملل التمأّ مل َّ ما    مليمم  م .7.3

 دراسةفرضي ات ال .4
 ن.0003 لن ذمليَّ م    و مل و ت ه ع ي ما     ات م    
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 ممممممممتن ملمد  ممممممممن  تَّن  إ  مممممممم   يمه ي لممممممممن   تَّممممممممن  مو         جممممممممي عالتممممممممن   :يَّةاألساساااااااا يَّةالفرضاااااااا  
 .التمأّ مل َّ  وي  ما    أيم    أ ل   ن ملمج م  ملا   مال ملل تَّنم ج م ع

 :يَّةاآلت يَّةالفرضيات الفرعويتفرع منيا   
تن علممممممة مال ممممممممل مامممممم ج   ه  ممممممتن م  امممممم أ يوجمممممم ه تَّن  إ  مممممم   ي  ي لممممممن     ت جممممممي  ممممممو   .2.3

 ملج  . م ةت وتاي  ل  أ ل   ن ملمج م  ملا وي   مال ملل تَّنم ت   ملمد  ن م ج م ع

    مممممم   تن مال ممممممممل مامممممم ج   ه  ممممممتن م  امممممم أ يوجمممممم ه تَّن  إ  مممممم   ي  ي لممممممن     ت جممممممي  ممممممو   .7.3
 ملج  . م ةت وتاي  ل مال ملل التمأّ مل َّ    تن مال ظن مليمم ل

تن مال مممممممممل ماممممممم ج   ه  مممممممتن م  اممممممم  ه يوجممممممم ه تَّن  إ  ممممممم   يمه ي لمممممممن       جمممممممي  مممممممو    .6.3
عمممممميي  م ةت مممممو اممممممي  ل  مممممأ ل   مممممن ملمج ممممممم  ملاممممم وي   مال ممممممملل تَّمممممنعلمممممة م تممممم   ملمد  ممممممن م ج م ع

 ا  مه مل  و .
تن مال مممممممممل ماممممممم ج   ه  مممممممتن م  اممممممم  ه يوجممممممم ه تَّن  إ  ممممممم   مه ي لمممممممن      جمممممممي  مممممممو   ي.3.3
 عيي ا  مه مل  و . م ةت و اي  ل التمأّ مل َّ    تن مال ظن مليمم ل       

 دراسةحدود ال.6
 تَّممممممنميت ممممممن مل اممممممدن  ممممممأ ملجمت و   مل الممممممتم ملا اممممممأ ممممممميمو    مممممممم :يَّااااااةالحاااااادود المكان.2.3
 .تَّنملا و  تَّنملاو 

وماممممأ مليَّ وماممممأ مل م مممممن ملامممم م مليَّ    تمممم  مل  مممم   ممممالم مل  ممممم  :  مممممَّ يَّااااةالزمانالحاااادود .7.3
7023 /7023. 

مل الممممممتم  ممممممأ مممممميمو   ملّ مممممفّ  ه مال مممممممأ   مال ممممممجمتمممممم   مللممممممه  مممممأ:  يَّةالحااااادود البشاااااار .6.3
 ميت ن مل ادن.ملا اأ  

 مال ممممممممممظممممممممموي م  ممممممممم   مد  مممممممممن مل:   ممممممممم  م مل  ممممممممم   مممممممممأ ج   ممممممممم  مل َّ حااااااااادود الموضاااااااااوع.3.3
مممممممال ممممممملل التمممممممأّ مل َّ    م  مممممم   مامممممم    مليمم تَّممممممنم ج م ع مممممممن مل  مممممم     ملج  مممممم  ملاملممممممأ     أمَّ

 مممممأ ل   مممممن ملمج مممممم  ملاممممم وي  ماممممم     مال مممممملل تَّمممممن امممممتد ن    ت ممممم   ل متممممم  ملمد  مممممن م ج م ع
 تَّمممممن مممممأ ماو مممممن عالتمممممن ملمد  مممممن م ج م ع تَّمممممنملمتيم  ومامممممنمليَّ   دمممممم    تمممممي مال مممممملل التممممممأّ مل َّ مليمم 

 .التمأّ مل َّ  ما    أيم    مال ملل
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 يَّةاإلجرائ عريفاتالتَّ .7
 ف مل ل مممممن  ممممم ّ  مممممأ  المتممممميمل َّ   المممممتم  و تمممممنمل َّ ف ممممممن ت مممممم  يمو  دلّممممم ، ملممل َّمممممعممممم   :معمِّااااامال

 .التممل َّ   دم  دعتل  لمت ن  ملا اأ   التممل َّ مل لة من 

عمممممأ ملمو  مممممن م ج م عتمممممن مل مممممأ ت  لتممممم  ملمالمممممم  مممممأ  :معمِّاااااملم يَّاااااةالجتماعالمكاناااااة 
 ملمج م   يل   ا  ما  مة م ت   يي  ملل   أ  م ج م عأ  مل   أ.

 ملَّ مممممأوجمممممن مليَّ عمممممأ  فاااااي ثقافاااااة المجتمااااات الساااااور : معمِّاااااملم يَّاااااةالمكاناااااة الجتماع
م  عممممأ  مل مممم مال ممممملل تَّممممنملمد  ممممن م ج م عامممم    ن    ممممالم مامممم ج    مممممن  مال مممممت  ممممم علتتمممم  مل

 ظو .عية مل َّ  مال مو ملدم  ت ي   مال م ظو  ملمج م  ملا وي لل

 عمممم  ت مممم م  املمممم   ممممأ  مال مممممتم  تمممم  ملمال ممممظ لل ملَّ ممممأوجممممن مليَّ عممممأ  :معمِّااااممسااااتو  أداء ال
وجممممن إلممممة مليَّ لتممممية     مممم    مال مممممملأيمم ف  مممم َّ ل   تممممن ملمال ظممممن     تمممم  ت      مممم     جممممو  مليوماممممن

 .جيم  أ  مم  ي   أ  جتي   جتي  أ   م  ا   أ    اتف  

 ابقةالسَّ  راساتالدَّ ثانياا: 

 مقدمة
  دم  م ّلاه مال ملل تَّن    له ملمد  ن م ج م ع ملَّ أ وما همليَّ م ّلاه مل   لن علة ملايتي من     
ملا ي   ه مّ  ملَّ أوما ه     تم  تد أ عو    للي  مال ملل التمأّ مل َّ     له مليمم  ملَّ أ وما همليَّ علة 

 .ومانمليَّ إلتت   أ م  وتن       ل الالت  مليم أ من ملتيم إلة مل ي    وف مل ظو عن مد ن 

ةالمكانة االجتماع تناولت ال تي راساتالد  محور  .1   معلِّملل ي 

 .الدراسات العربية:1.1

  لا تن_ (نريده_ مكانتو وخصائصو الَّذ  معمِّمالبعنوان ) (:2005ذياب ).1.1.1

و ال    أ  إتج     علتت  إ   ن  ؤل   ملَّ أ ملا ممم  مال ماوف علة مد  ن ململ َّ إلة  ومانمليَّ  هعي     
 وتية  مي    م وع  ع ي ملمالتن  أ ميمو   ملَّيي مال مت  ةأ    وع   أ مل ملَّ أإلة مل    ، 
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 تي ما  يم ملم ت  مل   أ  م ا    ن أيم  ن مال م   مال م 200  ات  نمل غي     ت  تيو  جم
ملدلو  دلتوم   أ  تَّنملا ممم ملمت  إلة جملن من مل      أعمت  أنَّ  ومانمليَّ  تي  ل ه عية لل     
مو  ن  يوت   أنَّ مل َّ      وم    أ مج م       تَّن  ملد يتمعأ إلم م    لم يَّ  مال ممد  ن مل

    ظة   دلتو د تو  المتيمل َّ ا مم م  مل َّ     أ  يتم وم تَّ    ا م      م ا  ملالمأَّ  مال ممل
 عيم د  ت   تا  و من أدلو ملا ممم  دلتوم  مال مت     ة مل ملَّيي اف ملوم    علة مد      أنَّ 
 .  مال معلة مد  ن مل د تو   ملاال مه  مل  م ي لت  لت   دلتو   علة مد      أنَّ 

 _الجزائرفي ثقافة المجتمت الجزائر ( معمِّم) صورة البعنوان (:2006صافي).2.1.1
 أ  مال مت   ؤع  مل ملَّ أ تَّنجلت ه ملم  ل ن للمد  ن م ج م عمل َّ إلة ماو ن  ومانمليَّ عي ه     

 م علة     ديم  الت  مل َّ     مت   يتَّ  مج م عتَّ          ظت تَّ ت م َّ  ملَّيي ملمودي  ملمج م  ملجيم وي  
توامت  ل   أ ملم ظ من  ملَّ أ و   مل    مال ممن  ت   ظو   إلة مل  مت  ل   ن ملمج م  ملجيم وي  

أ مال من من 300من ملمج م  ملجيم وي تيوع  ذ عت  نعلة  ومانمليَّ  ه     تي     تَّنم ج م ع
 أ  ل ه مل      إلة أنَّ   ّ    ا  يمم ملم ت  مل   تَّن ملل     تَّن م عيمي تَّنملميمو  م   يم 

 أ ل   ن  مال م  و  مل ان  ت  أنَّ وت ن ملم يَّ  ميل م عية مل ظت ن مل َّ  ملمج م  ملجيم وي غتو  م   
 أع   توتة إلتت  . أن ت   َّ  مال ملل   يَّ  ملَّ أ تَّن ه ململ ل  ّ     م  ة م  ملم م ملمج م  ملجيم وي  

 _فمسطين(معمِّم)العوامل المؤثرة في مكانة البعنوان (:2006)المزين ومحمد ياسم.3.1.1
 ي وة ملت م  أ  نالتمتّ مل َّ  تَّنع   و ملامل ددعم   مال ممد  ن مل تَّنإلة إ ومي أعم ومانمليَّ عي ه     

    ما  يم  م  ع    ،     مال مملا ممم ملمؤلو   أ مد  ن مل دمّ     ن مل   م لم ت م   ا    م 
الام ملم   أ لا د و  يل  من  الم مل َّ ت  م علة  ملَّيي  لتلأَّ مل َّ  أَّ   مل   ل ن ملم ت  مل  

عيمية للمت ن    اتن أيم    م االمأ   و  يّ مل َّ  أ مل دو  مال ممل ت ف علة د  ت ه مل  و  يّ مل َّ  م 
 وتأ ملمم  مال مملاالتن  تن مد  ن مل من أ ويع  أنَّ  إلة       عيتي    ومانمليَّ له  تي    َّ 

 مال مو   أ مد  ن ململا ممم ملمؤل   دم  أنَّ  م ج ن   ا       تو مل ت   مل ت ن للمج م  عالتن   مل   
  ملالمأّ  ت أّ مليَّ     مل  اأّ   م ج م عأّ  و  يّ مل َّ دعتم مل َّ من  ت   مال م  ل م ت    ،   عيتي   

 و  و ن           التممل َّ  لن  ملجي   من مليَّ    التممل َّ    تان ملمج م   ات ان إيمو     ا ت    ،  
 ل ن أدلو إ يمع    أ  المتم. تن أن تد   م أدلو إ يمع    أ  التمتم   مل َّ مال ملل
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 (_الكويتفي دولة الكويت معمِّملم يَّة)وايت المكانة الجتماعبعنوان (:2007اشد )الرَّ .4.1.1
 أ ي لن ملد ته  تي ما  يم  مال ملل تَّناوف علة  مت  ملمد  ن م ج م عمل َّ إلة  ومانمليَّ عي ه     

   تي   َّ      ملم ت  مل   أ ل لت م ملم و  ه  ما    ن  مال متن  ملمال ملل مل     ما    ن  
  ي أ ي لال   تَّنمن جمت  م     ملد ته    و  ع   ي تَّنع  م  عت  نمل     ما     ت  علة 

 م إلتت  مل     أنَّ    َّ  ملَّ أم   ن  د ن من أ وي مل       دم  ميمو   أ لال  موم م من 
 جت   ت م  مل َّ ل  مل  م ي أ     ي ممل يمو      أنَّ  التممل َّ ع     ظو    يتو لمت ن    تو  أنَّ  مال ممل

 جت   م و  ي  تلتم م تم تا  ي مل َّ إلة  التممل َّ   اي   مال م لت م أم و مل ل ن أن مت ن ملتا  ي أ
 .التممل َّ   ي أ مل ظو  إلة مت ن 

 ولاااااااة والمجتمااااااات الدَّ عماااااااى  معمِّااااااام)حقاااااااوق البعنوان :(2009عباااااااد المطياااااااف).5.1.1
 _العراقالمتعمم(

 لن  ملمج م   ملم الم  م يمو م    م مليَّ علة  مال مإلة   ت ن      مل ومانمليَّ عي ه     
  ه علة عت   ومانمليَّ  ه        تي ما  يم مل     ملم ت  مل   أ مل  لتلأ     م ت   مال معلت  مل
 ما عي  تَّن ملل     تَّنا ه وت ض مل   م  ملميمو  م   يم اأ  ميو   ه  ميو  مال مأ   مال ممن 

لم  مال ممل أنَّ  ومانمليَّ  تي  ت ه        تَّنمتلن  أ م   ظن مل  ياتن  مل   ن ملجمال مإعيمي مل
 . أ يل  م     ن      ع     ا  م  أنَّ  لن  ملمج م   ملم ال  مليَّ ت  م علة ماظم    ت   أ 

 الجزائر-(يَّةومكانتو الجتماع معمِّم)الوايت الجتماعي لمبعنوان :(2010حميدشة).6.1.1
 تَّن أ أ ا ية م ج م ع  أ ملمج م  ملجيم وي   مال مإلة م   لن    ت،  مت  مل ومانمليَّ عي ه     

 مال م مل    م ج م عأ لل تَّناوف علة م ييمه ملمد  ن م ج م عمل َّ    تَّن ملمت  تَّن م ت   ي
ما  يم     تيتَّنملجيم وي  ملد ف عن م و     ه مل   من  تن ع   و مل مت   ملمد  ن م ج م ع

 ن  مال م      مال من 227ف من  ذ  دلَّ  عت  ن  ما       علة   َّ مل     ملم ت  مل   أ مل  لتلأ   
 تَّن  ميمو  ل      ن ميت ن ادتدي  م يعتن علة اه  من ادَّ     ل ن      ن   ل 333      ن إلة ذ

 أ ملمج م   مال ممل مل     أنَّ م إلتت     َّ  ملَّ أ د ن من أ وي مل       تَّن   م  يم   ن   م  ا  
نَّ  تَّن ملمت  تَّنم ج م ع   تَّنت لأ مع م م   د توم  للج م   ملم ي ملجيم وي    عت  نأ ومي   أ  ت      م 

إلة  مال م  ملعلة   ل    عيم يلتم    ملمت أ    م ت   يي   لتا م م   اتن   متاتم م ج م عأ   ومانمليَّ 
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ل    ملمت أَّ   م ج م عأَّ  ملج    ملم ييَّ  تم تو ن أنَّ    ه ملمج م  دم  أ َّ أن تد ن علة وأ  
 أ   يتي مد   تم   أا اأ   م   و   دم  م    م    تأ   ي َّ   أ  متاتم ملمات أ   د تو    تَّن  أعم

   متا  م ج م عأ    م تا  م ت   يي   مال م تن مد  ن مل تَّن  مو     ع    عالتن   نَّ أ    تَّنم ج م ع
 .  ملمت أ  

اا.7.1.1  تنميااةباادوره فااي  يَّااةالجتماع معمِّاام)عبيااة مكانااة البعنوان(: 2012ميم, والعمااي )السَّ
  األردن -(يَّةو المدارس الثانو معمِّمرىا المجتمت كما يقدِّ 

ملمج م     متن ي وة  أ  تَّنم ج م ع مال ماوف علة عالتن مد  ن ململ َّ إلة  ومانمليَّ عي ه      
ملم ت   ملمج م   تي ما  يم مل   ل ن   متن أ ملمج م   ي وة  أ  مال ماوف علة  مت  ململ َّ   

 تَّن ه ملمو لن ملل    مال مأ   مال من من جمت  علة مج م  مد َّ  ما    ن  مل   أ مل  لتلأ    َّ   
 ج ي عالتن  ومانمليَّ ين  تي أظتوه        أ م   ظن ذ ملم و ن  أ ملو  و تنمل َّ من ميتوت ه 

  مال موع  ملمج م  دم  ت ي     متن ي وة  أ  مال ملل تَّن تن ملمد  ن م ج م ع تَّنيمه ي لن إ    
 أ  تن  مال ملل تَّنمل  م ي  أ و   ملمد  ن م ج م ع تَّنن أعم أ ملوين  تي   تَّ  تَّنملميمو  ملل    

 أ ملج   ل  لع   تم    جي  و     تَّن مل يمن م ج م ع م ملالمأ  للو ملمؤع     تن عيم  ج ي  و   
 م    .

(: بعنوان محددات المكانة الجتماعية لممعمم من وجية 2016. الخمف )8.1.1
 نظر معممي المستقبل_ سوريا

أ عي ه مليومان إلة مل اوف علة م ييمه ملمد  ن م ج م عتن للمالم من  جتن  ظو مالم
ملما   م   اوف مي  م  الف  ل  ملم ييمه ع ي مالمأ ملما   م     الف م ةتومه مليومان  
 ل   ت  أعيمف مليومان ت م مل         تو ما    ن مد  ن من  مان م   و عأ ذم يي    ه 
م   م م   و   مل   م  ملم يي م ت   يي   ت ن ملامم   م يي ملاالت ه م ج م عتن يم م 

 م  مل و  ي   م يي مل دعتم مل و  ي  م يي مل دعتم ملالمأن.ملمج 

 280  د ن مج م  مليومان من جمت   ل ن ملا ن ملوم ان  أ  و  م  مالم مل ف مل  لغ عييعم 
 أ    ل       ل ن  دلتن مل و تن 828  ل       ل ن   من  ل ن ي ل م مل دعتم مل و  ي مل  لغ عييعم 

   مليومان:  ج ي  و   يمه ي لن إ    تن  تن م  ا  ه إج   ه ج مان يم    أظتوه    



 اإلطار العام للدراسة                                                        الفصل األول

 

 
12 

أ ومي ملات ن ددم   م م ييمه ملمد  ن م ج م عتن للمالم       لم ةتو ملج     أت    عيم  ج ي 
 و   يمه ي لن إ    تن  تن م  ا  ه إج   ه أ ومي عت ن ي ل م مل دعتم   م م ييمه ملمد  ن 

   لم ةتو ملج    دم  أظتوه عيم  ج ي  و   يمه ي لن إ    تن  تن م ج م عتن للمالم    
م  ا  ه إج   ه أ ومي عت ن مالم  ف   م م ييمه ملمد  ن م ج م عتن للمالم       لم ةتو 

 ملج  .

 الدراسات األجنبية:.2.1

 (Teacher, status progect ):((Cameron,2003 )كاميرون .1.2.1
 نيوزيبندة -المعمم(العنوان:) مشروع وايت 

تن   مال مذ  ظتف مل التممل َّ ودتي علة مت ن مل َّ إلة   يتي ملمد  ن من  الم  ومانمليَّ عي ه     
تن  م     ظ  تم مال مم     ظ  تم  تيوم تم مل تتو ن  يومان  دلتو ملمد  ن علة   ظتف مل

 مل     ملم ت  مل   أ      م ا    ن تي ما  يم   مال م   يتي م   ال  ه  أ    م مد  ن مل
 ومانمليَّ  تي   له   ن ن   ن يواتَّ 200ن من مل ال  ملمالمتن    م مال ظن ذ730علة ذ

لتم  غتو م  ا ن   التممل َّ مت ن  ع     اض ملم   لتن تو  أنَّ  ت  أنَّ علة جملن من مل      أعم  
 عأ م ت     مال مملمد  ن ملمم   ن لل  أنَّ ا مم م  مل   م مل َّ  ا   م    ض ملجو   ا  ن 

أيمم ما     ة  أع   و ملمد  ن   جلَّ  التم  أنَّ تا تت  مج م  م  لل َّ  ملَّ أ تَّنلل تمن   ملعم
 م إ ج ية.ل   مايَّ  التمأّ مل َّ ت ظة     ملما     ملَّيي يتو مل َّ    مال ممل

 An evaluation of job satisfaction of):(ROMAN,2004)رومان.2.2.1
public schools physical educators in porto Rico) 

 الوليات العوامل المؤثرة في المكانة الوظيفية لمعممي التربية في بورتوريكو_ العنوان: 
 المتحدة األمريكية

أ مال مل تَّنملمؤلو   أ ملمد  ن مل ظت  تَّن مل  وج تَّنم لمليَّ إلة   اوف ملا ممم  ومانمليَّ عي ه     
  لا  ي ملم لأ  ظو ف ملامم   تَّنيه ليومان ملا ممم مل  وج أ ذ  و  وتد ن إي  يَّ  و تنمل َّ 

يم ت     ل ه مل         ي   التممل َّ  يتو  مت ن مل َّ م م  ج ي     مل   تَّنم لمليَّ   ملا ممم  م  ومف  أمَّ 
ملا ممم     أنَّ تَّن أ   ض ما  ت ه  ملمد  ن ملمت لت   دلتومه د تو   تَّنملا ممم مل  وج إلة أنَّ 
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 تن   ج ي  و     ومانمليَّ    لم  ظتو تَّنلت   دلتومه د تو   أ و   ما  ت ه ملمد  ن ملمت  تَّنم لمليَّ 
 .  تَّند و   م      أ ما  ت ه ملمد  ن مل ظت ملي  

 (Status of female teachers in Nepal):(Bista, 2oo6بيستا ).3.2.1

 _ النبالالعنوان: وايت المعممات في النبال

 ه   ل   م       ن ل  لتم عمم مال م   لتم مل    ملومعن لل   فإلة    ومانمليَّ عي ه        
 ه مال م  مجتت  مل ملَّ أ مل ا   ه  دمّ   ي   أ ملميوان  يل  من   يتي ملم  ن  مل ت ن ملاَّ مال ممل

علة ع و م   ا ه من مل   م   مله  ومانمليَّ يم م ملتا م   أ ملميوان  تي أجوته عية 
  مل     ن  ت    َّ _ل   ي   _ م  ا    ذ م  يم أ   التممل َّ ن م   ل   من م  لف ما  ت ه 230ذ

% من 62 نَّ من مل      أ ويع  أ إلة جملن   ومانمليَّ له عية     َّ  ومانمليَّ ملم ت  ملم  ون  أ عية 
 عيم  مال م أغل  ملم   ل ه أ ون إلة م تت و مد  ن مل م مت ن  دد َّ  التممل َّ   ن تو    ات  نمجم لأ مل

 _ أ لةن. م  ا مم علة أا   ملج   ذ يدو مل َّ  أ  ع     متتي    أنَّ  مال من  ت ن ملامم لتنَّ 

 معمِّملم عميمي  التَّ تناولت األداء  الَّتي راساتالدَّ محور  .2
 ة:الدراسات العربي .1.2

 (يَّةالعداد دريسي بالمرحمةالتَّ الرياضيات ألدائو  معمِّم)تقويم بعنوان (: 2003جاد).1.1.2
 _مصر

ت   اتم  أ م  ت تي أ َّ   تَّنعيميأ ملوت  ت ه   لمو لن م مال مإلة    تم  ومانمليَّ عي ه     
 تي  يوتاأ  مل َّ ن أيمؤة ة ت  اَّ   َّ  مال ممجان للملوَّ  تَّنةيمل َّ يمتن ل  يتم   ت،  ملاال  ملالَّ مل َّ 

عن  تَّنيوتامل َّ ن  يتي   و تم ملَّيت تَّنأ ملوت  ت ه  أ ملمو لن م عيميمال معلة  ومانمليَّ مت  وه 
 أ ملميمو  مل د متَّن  يمت    أ م و    مال م    مال من   ن722ن  لغ عييعم ذملَّيت   لم ن ا  مه  

 تي ما  يمه مل   لن ملم ت  مل   ّأ   د  ه لل    أيم تن مل لة    تن ملمال ظن مل  وجتَّن 
  تم مليم أ ل   تم مل َّ تن ل   تن مال م   ت  مل  تي د  ه من أ وي     جت   دنَّ  يم أ       تن    تم  

و  مليَّ و  ت م  يم مليَّ  ن     تم  أ ملمت ومه ملم ال   مل  ظ   لة   اتن  تي أي  إ تَّنيوتامل َّ أيم تم 
   أ أل       اي م   ت م م  .
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يات كم  خرج من التَّ ين حديثي معمِّمدريسي لمالتَّ ) تقويم األداء بعنوان (:2005روايو).2.1.2
 _ع م نات في سمطنة عمان(معمِّمين والمعمِّملم ربيةالتَّ 

تن مال ملل و تنمل َّ ت ه دلّ   من  و  مل َّ تن  يتلأ مال ميوتاأ للمل َّ إلة    تم مليمم  ومانمليَّ عي ه     
 يل  من      ن  م م مل    ن  أ ال  ن عم ن  ان لممل َّ ن تامل ن  أ ملميمو   ه   ممَّ مال م مل

 ه تن     و   د َّ مال ملل و تنمل َّ  نتدلّ   تَّنملامل و تنمل َّ تن  م و أ و  تّ مل َّ تتن  جتن  ظو ملم ج  
 يمه ما       ا  يمم ملم ت  مل   ّأ    و م ع  م ت   م     ن  مال م     مال من 38من ذ ومانمليَّ  عت  ن

    أ ما    م لتدوه   أظتوه مل      مو   ع    ا تَّ     الَّ   م اأ   يمه  يوت    ما م و     تم  
علة  ات  ن%ن من أ ومي مل20 و   ت    م م  ت  و  ذمل َّ  ه  يتلأ مال متن  ملمال مأيمم مل

 تن   يتومه  تَّن  مو     جيم " دم  أظتوه مل       ج ي عالتن   " جتي  " مم  ي    يوتاأ   ما    أيمم  
 تن م  ا  ه   يتومه        لم  ظتو مل       و ت تَّنملامل و تنمل َّ تن  م و أ و  تّ مل َّ تتن ملم ج  
 تن    علة   وم ت .مال مليمم مل تَّندلّ علة م ا م و  مل تَّنملامل و تنمل َّ تن  م و أ و  تّ مل َّ تتن ملم ج  

ي الممااك عبااد اث الثاااني معمِّماااألداء الااوظيفي ل)بعنااوان :(2008محمااود ).3.1.2
 _ األردن(لمتميز في األردن

متمي  مأ   أ لل َّ ميمو  ململ  ع ي مهلل مللَّ  أمال مف ما    مليمم مل ظت أ لإلة  او   ومانمليَّ عي ه 
ممممن مممميتوي ملمممميمو   عت  مممن      ن   ل ممم      ل مممن  203ممممن ذ مد  مممن   عت  مممن  ملوين   م  تمموه ع ممم م ت   

أ م تجم      ّ ن  ويم      ا  يمم ملم ت  مل  72 تت  عيي أ وميع  ذ ما عيتتم  م و أ ملم مي  م ا  
تن د ن ع لت   مال مما    أيمم مل       م ت  : إنَّ ملإلة جملن من  مانو مليَّ  م ا    ن أيم       له 
مل م مللمممم   ي    جتممممن  ظممممو ممممميتوي ملممممميمو   م ممممو أ ملممممم مي  ملّ ممممفّ مممممن  جتممممن  ظممممو  ل ممممن 

  م ا تت .

 عميمالتَّ نظام تقويم األداء المدرسي في مدارس  )بعنوان: (2011دراسة العمو  ).5.1.2
 ناليمن -يَّةاليمن يَّةاألساسي في الجميور 

مليمم  تَّنلماو ن  ظ م    تم   عل م  و ن   ومه  إلة إعيمي ما تتو  مؤ    ومانمليَّ عي ه عية     
ملم ت    تَّنتن  ديل    علمال م ن  ديمم ملميتو  مل  ملم ال  ملا اأ   التممل َّ  أ ميمو   ملميواأ  
   مل     ما    ن   لتلأ   تي   َّ مل َّ أ   ّ مل     ملم ت  مل  لمتي   تي ما  يم مل َّ  أيمم  ملميواأ  
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 ه  أ أو   م   ظ ه عأ عين مال متن  ملمال متن  ملو  تّ مل َّ تتن م  ملم ج  دالعلة ملميومم  مل  
 دمّ  د أ   ه  ملَّ أومه عيي من ملمؤ    تَّنله مل      إلة  ال   اي   أ   ل        َّ 

   عأ  مل  ن ات  ن%  م       ا  إج   ه أ ومي مل30 تَّن  م     ا ن     إي   له علةمات و  
 م  و    ل   ع د ظ م   ومه    يل   د ن م  ا ن  مع مي علت     ت و عية ملمؤ    ملَّيي  ملم  ا  

 من عية ملما تتو  تَّنملتم  تَّن أ ملجمت و  ملا اأ   التممل َّ  أ ميمو   ل   تم مليمم ملميواأ  
د ن: مل   ت  ملميواأ مل ا م  مل ؤ ن ملم لتن  م يموتن  مل ظ  ف م  وم تن  ملاملت ه 

 .مل  ظتمتن  مل ظ  ف مل  جتتتن  مل ظ  ف مل   تمتن  م    م   لمج م 

في ضوء  يَّةالرياض ربيةالتَّ  معمِّم)معايير مقترحة لتقويم أداء  بعنوان (:2012رمضان).6.1.2
 مصر -( عميمالتَّ بات الجودة والعتماد في متطمَّ 
 و تنمل َّ  مال متم أيمم   تمدن م ع م ي علتت   أ    ملَّ أإلة مت وم  ملما تتو  ومانمليَّ عي ه     

  ن      أتمدن  ملَّ أومه ملمؤ     أعم   التممل َّ  أ   م م  ل  ه ملج ي   م ع م ي  أ  تَّنملوت  
 لتلأ  دم  ما  يمه مل َّ أ   ّ من عية ملما تتو  ما  يمه مل   لن ملم ت  مل   مات و   دمّ 
ع  م عت ن أمن  م  ن   تو 38ما  ال  آومم ذ ومانمليَّ ال   يل  ي  ج     مللاللن   مله أ

عتن م يَّ  التممل َّ   ظم ج ي   ن ليتتم   و   ممَّ  تَّنملوت   و تنمل َّ  مال ميوت  مل   متن علة إعيمي مل َّ 
نمن م جتأ 38  ديل  ذ تَّنم و ملاو  تَّن أ جمت و  م   ظ ه    أ اه   ت ه  دلّ  علة اه  

تمدن  ملَّ ألة ت  من من ملما تتو إ ومانمليَّ له     َّ  تَّن التم إيمومه    أ اه   تَّنملوت   و تنمل َّ 
  ه ملج ي   م ع م ي  أ  أ   م م  لَّ  تَّنملوت   و تنمل َّ  مال مأيمم     تمم ع م ي علتت   أ 

د ل مدن من ملم ي  ملالمتن   يعم ملم المتن   مومع   مل و   مل ويتن   م يمو   مل   ي  التممل َّ 
تمدن    ت ت   ملَّ أومه  أعم ملمؤ     مل   ت       تم ملم المتن  مل د ل جت   مل  متن ملما يممن 

 و تنمل َّ  مال مجمت  ملما تتو لل   ت   تيو   تَّنعلة ت  ل تَّنملوت   و تنمل َّ تأ ديل  م     آومم م ج  
 علة    ت ت  لل ت ض    ا    و  مج   أعيم  . تَّنملوت  

 يَّاةي المغاة العربمعمِّما)العوامل الماؤثرة فاي أداء  بعنوان (:2013الياشمي, العزاو  ).7.1.2
 اإلمارات العربية المتحدة -في الوطن العربي ومقترحات حموليا( يَّةفي المدارس الحكوم
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 تَّمن مأ ملمميمو  مل د م تَّمنأ مللةمن ملاو مال ممو   مأ أيمم إلمة   يتمي ملا مممم ملممؤل   ومامنمليَّ عي ه 
ن 230 لةمه ذ تَّنت مي عت  من أ مل  ن ملاو أ  م  و  ه  ل لت    ل   ت  عميم ملتميف م  تموه 

عمأ ذملاموم     تَّمن  عو  ن أت م و  20عن علمة ذم ي   ن  مال من 32    ذمال من 22ن   مت  ذمال م     مال م
  مل  مموتن  عممم ن  م ممم ومه  م ممو  لت تمم ن   دمم ن ملممم ت  تَّنملوين   لامم تن  ملد تممه  ملامما ي

عن ن م يَّ   و    27ذ ومان   م  للي    ما  يمه م ا    ن أيم    ومانمليَّ ملم ت  ملما  يم  أ  أ    مل  
م   تممه ملمامميَّ  تَّممن  ع ل      مميَّ  ن   ممو   33   امم  يمم مل امم   ملموج ممن ظتمموه ذ ن مجمم  ه  علممة امم َّ 

ن  أ ملمو  ن مل لة  لتت  مل  و  ذت  لت م   تَّن  ع ل تَّن  ع ل ن  ت  ج مه مل  و  ذ م ا    يومه  2.33ذ
ا ممم مل َّ ن ملمو  من  مأ   ه ملمو  ن ملل للن ذمم الد   م  لَّ  نتن  أ ملمو  ن ملل   ما ايمية مل ت يي  

ه مل  مممو  م اممن  م  لَّممممم  لتمم ن   لمو  مممن ملوَّ لمم   ومم م  ممموتن    ت  ممم  م  مموتنن  جممم مه مل  ممو  ذ     
 ذمع يمل   أ آوممة  ما  يم  ن ملمو  ن مل  مان.

 . الدراسات األجنبية:2.2
 School and teacher)( Mizala,2004)يَّااةدراسااة مياازال فااي أمريكااا البتين.1.2.2

performance incentives) 
 أميركا -(يَّةجربة األمريكالتَّ والمدرسة)  معمِّمحوافز األداء لم :عنوانال

   تممل َّ  م    تي  مَّ مليمم ملميواأ  و   مليمم مل ظت أ   لوَّ     تم إلة ومانمليَّ  هعي     
 تَّنأ  م م  ملامل دم  ف   مل  م ي   دتَّ  د  ه  دنَّ  ملَّ أ   تَّن ه ملجم ع  تممل َّ   وت  تن  

مد   نالتمتّ مل َّ    اض مل ا   ه.  تَّن ه مل وي  تممل َّ ملامم ملجم عأ  أ  تن د  ه  تَّن م 
 من   لت ت     تم  اتل  ي و  مداتد .  دمّ ن ميوان  أ 277 ه علة ذ  تممل َّ  ه     تي     

د ن  تَّنتن  أ أموتد  ملال ت مال مو م   مل دمتا  أ م ت  عت ملَّ أ دمّ عن ملم   ومانمليَّ  تي د  ه 
 م     ملوَّ  ظو عن م  الف ملجت ي  مل يومه   أنَّ مل َّ  ت     تو ملما  م   أ ملجو  ةض  من أعم  

 أ  يت ي    نتَّ عأ ملا   ملو تاأ ل تَّن   ل   ت   أ ملميمو   ملتيم ملَّ أعالتن لت    ل   ن 
  م     لت  مليمم مل ظت أ مل الأ.ملوَّ 
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 :Muralidharan& Sundarraman (2011ىاران وصندارامان )دراسة موراليد.2.2.2
Teacher opinions on performance pay. 

 اليند -ين حول دوافت األداءمعمِّمآراء ال :عنوانال
تن علة أا   مليمم  عي ه مال متجام أجو مل ماو ن ملجي   من  و  م    إلة ومانمليَّ  هعي     

      يتي ملجو علة أا   مليمم. تن  تم  ت الَّ مال مأت    إلة ماو ن آومم مل
لل و  م   جوت أ  مل َّ    تممل َّ ه م   ل تم  أ ات       مَّ مال من 2303من ذ ومانمليَّ  عت  ن د  ه     

 م يوم وميتر  أ ملت ي.  نت أ   
 تن د ن لتم وأي  مال م% من مل80 أ: إن أدلو من    ملَّملليومان  تَّن تي د  ه مل      ملو تا    

تن مال متي يمي  و  م  يعم مل  الأ   اوض ل   ي  مل َّ   م  دو  و   ملجو   ليمم  د ن  إتج  أ  
يوت   ملجو ملا اأ   عيم مل َّ ن  مل  و      أ ملا    ي ممل َّ م   مال ملل دو   أ  تن م   ض يعم مل

   تي  و  م  ملج و ملمو      ليمم     ت   أنَّ  ن من  ا لتَّ تن عم علة  ت  مال ممل ت تو إلة أنَّ 
 تن.مال م     تن ململ     ما    تمدن أن تد ن إ   يعم  

 السابقة راساتالدَّ عميق عمى التَّ  .3
 ممممن م ممم وتن   مممم ه يوماممم ه عو تمممن   امممي ملاممموض ملاممم    لليوماممم ه ملاممم   ن  مل مممأ   يعمممه

  أ و  أج  تن تمدن    ت ت      ملما تتو م  تن:

 تصنيف المعايير.1.3

 ىدف الدراسة: 
  ن7003يتم  ذم ج م عتمن  مأ مج مام  ديومامن  مال مم متم  مد  من ملعي ه يوما ه إلة  اموف 

ملامملتم  ن 7002ن  ع ممي ملل تممف ذ7002م مميذ يوماممن ملوَّ  ن7020ن   متي ممنذ7003 مم  أذ
 .ن7006ن د مو نذ7027 ملالأذ

  ملميتن  م ممي عي ه يوما ه إلة ماو ن ملا ممم ملمؤلو   أ مد  ن ملمالم م ج م عتن ديومان
 ديل   اوف م مييمه ملمد  من م ج م عتمن  ن7003ن  يت   ذ7003و م ن ذ  ن7003ت امذ

 ن7023دم   أ يومان مل لف ذ
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  مل ما   ه مل مأ   مجم  ملمالمم      م  ن إلمة يومامن  دم إلة   يتي ملم  يومان  تا  عي ه 
  مت  مد      أ مج ما .

  ن 7003يومامن و متمنذ   ن7006جم يذعي ه يومام ه أ مو  إلمة   م تم مليمم مل التممأ للمالمم ديومامن 
 ن7008 يومان م م ي ذ

  ما ا  ه   ل  ومم  مال ميمم ملأ   تم تمدن م ع م ي علتت   أ  ملَّ أمت وم  ملما تتو عي ه يوما ه إلة 
 .ن7027ن   يومان وم  نذ7022ملال ي ذ أجوه مل  لتاله ديومان 

 يومامن  ن  7003يومامن متميم  ذعمي ه يومام ه إلمة  اموف أومم ملمالممتن  م م و م  ملجمو  م ليمم د 
 .ن7022م وملتيع ومن    يمومم ن ذ

 عينة الدراسة: 
 ن7003ن  يومامن  م  أ ذ7003لمتن ديومان يتم   ذم   وه مجم عن من مليوما ه عت  ت  من ملما 

ن  و متممممن 7006ن  جمممم ي ذ7003ن   تامممم   ذ7027ن  ملامممملتم  ملالممممأ ذ7002 يوماممممن ع ممممي ملل تممممف ذ
 ن.7022ن   يومان م ليمعتومن    يمومم ن ذ7003ن   يومان متيم ذ7026ملت  مأ ذن  7003ذ

  ن7002 أ لتم م ملممم و ديومامن ملوم ممي ذم  م وه مجم عمن أ ممو  ممن مليومامم ه عت  تم  ممن ملمالمممتن  
 ن7003و م ن ذ

 ن 7020م  ممم وه مجم عمممن أ مممو  ممممن مليوماممم ه عت  تممم  ممممن ملمالممممتن  مل مممال   ديومامممن  متي مممن ذ
 ن7006 يومان د مو ن ذ

  م   وه مجم عن أ و  من مليوما ه عت  ت  من م جتتن  ميتوتن  مالمتن أ  ال   ديومان م م ي
 ن7022يذن   يومان ملال  7008ذ

 ن عت  ت  من  ل ن ملا ن ملوم ان دلتن مل و تن   ل ن ملي ل م.7023 أ  تن م   وه يومان مل لف ذ 
    ل  لتلت  لل ت ف   أ مل دو م االمأ عت  ت  من ملي ت هن 7003يومان ملميتن  ت ام ذم   وه ت م

 علة د  ت ه ملمالم.
 أدوات الدراسة: 

مليومام ه ملام   ن   ام  ملعميمف مل مأ  اماة ل   ت تم  إي مام  يمه    ت ه ملي مه ملما  يمن  أ 
 يوما ه:
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 ن  7002ن  ع ممممممي ملل تممممممف ذ7002ن  ملوم ممممميذ7003 مممممم  أ ذن    7003م اممممم    ن ديوماممممممن يتممممم  ذ
ن  7003ن   تام   ذ7003ن  و مم ن ذ7006ن  دم مو ن ذ7027ن   ملالتم  ملالأ ذ7020 متي ن ذ
 ن.7023  مل لف ذن7026ت  مأذن  مل7022ن  ملال ي ذ7008م م ي ذ

 ن7003ن  متيم ذ7003ن  و متن ذ7006ن   ج ي ذ7006   تن مال ظن د مو ن ذ. 
 ن7003  لتم ملم     ديومان ملميتن  ت ام ذ. 
 ن7027أال   يل  ي ديومان وم  ن ذ. 
 ن.7022ما م و  م   لن ديومان م ومليع ومن    يمومم ن ذ 

 منيج الدراسة: 
مان أ  مليم  ملما  يمن   تمدمن   م تف ملم تجتمن ملم  امن و ملما  يم   ا  ملتيف من ملي     ملم ت  

 ه ملا   ن إلة:  أ مليوما
 ن  7002ن  ع مي ملل تمف ذ7002ن  ملوم ميذ7003ن    م  أ ذ7003ديومان يت  ذ ملم ت  مل   أ

 ي ن  م ممممممممم7003ن  و ممممممممم ن ذ7006ن  دمممممممم مو ن ذ7027ن   ملامممممممملتم  ملالممممممممأ ذ7020 متي ممممممممن ذ
 ن 7027وم م ن ذن  7003ن  و متمن ذ7006ج ي ذن  7026ن  ملت  مأذ7022ن  ملال ي ذ7008ذ

 ن.7023ن  مل لف ذ7003ن  ملميتن  ت ام ذ7022م ن ذم ومليع ومن    يموم
 ن7003ملم ت  ملم  ون ديومان  تا   ذ. 
  ن7003متيم ذملم ت  مل جوت أ ديومان. 

 الدراسة الحالية والدراسات السابقة:نقاط التفاق والختبف بين .2.3
   م   ه مليومان مل  لتن م  مليوما ه مل أ عمي ه إلمة  اموف  متم  مد  من ملمالمم  مأ ملمج مم   دمم  أ تم

     له مليمم مل التمأ للمالم  أ ما  يمم    تن ملمال ظن ل   تم مليمم.م   ه م  مليوما ه مل أ 
 ج م عتمن للمالمم  أيم م  مل التممأ  دمم  أ تم  م  ل مه  مأ يومامن م  ل ه  أ ملو    تن م ةتو ملمد  ن م 

 ألو م ةتوي ملج    مل  و  مل يوتاتن علة ملم ةتومه مل   ان.
 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:.3.3

    و  ع من أ  يه مل   لن من مليوما ه ملا   ن  أ    تع    مه مل    مل  لأ د   أ:
 .   يعتم م دلن مل     دم  أ  يه من م تجتن مل  
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   امموف أي تمم ه مليوماممن  و  تمم      اممت   لمميعم ملجمميم مل مم ،     مم و مل ظمموي  إي د  ممه مل   لممن  ظممو 
   ملن عن مي م ملالم  مل د ل جت   ملمج م   م  ت ال    .

  لوتتم     امتم  مأ يتم ي  مل  متلن   يم مليومان مل  لتمن   أو يه مل   لن إلة ملايتي من ملمومج  مل أ
 ملالمتن.

  اوف ملي مه مل أ ما  يمه  أ مليوما ه   م   ي  من دت تمن  مت غن مل  م ي   وت من م  تم و ملات من 
    يتيع .

  اوف ملا لت  م     تن ملما  يمن لل     من  و ت ه مليومان   ملم  ع  ملم  ان  م  تمدمن ممن 
 ان مل  لتن.م  ت و ملم ت  ملم  ا  لليوم

 السابقة راساتالدَّ  من ةالحالي دراسةالمكانة .4
  ممممممأ  مممممم م   مممممم   مليومامممممم ه مل ممممممأ ت مممممممه  يوماممممممن  متمممممم  ملمد  ممممممن م ج م عتممممممن للمالممممممم  ممممممأ 

ملمج ماممممممممم ه ملم  ل مممممممممن   ممممممممم    مليومامممممممممن مل  لتممممممممممن ملاممممممممممم علمممممممممة د مممممممممف  متممممممممم  ملمد  ممممممممممن 
 .م ج م عتن للمالم  أ ملمج م  ملا وي

  تمممممممن ملمال ظمممممممن مل مممممممأ    ممممممم ي   ممممممم يم  م مممممممممن   ممممممم  ملماممممممم تتو مع مممممممم ي مل   لمممممممن علمممممممة   
ملما ممممممممي  ممممممممن  يمو  مل و تمممممممن  ميتوتمممممممن مل و تمممممممن   ل امممممممدن   م   ممممممم عت  لل  دمممممممتم ممممممممن ت مممممممم 

 ملم   تن  أ تام أ  م مل و تن  مل ت    مل   تم.
   يوماممممن  متمممم  مليمم مل التمممممأ للمالممممم  ممممأ ممممميمو  مل الممممتم ملا اممممأ  ميت ممممن مل اممممدن   عمممم

 لم ت    لليومان من ت م   عيم م  تة أ مليومان مل  لتن  تمتيع . ماو 
  م ت  ممممممممممم و علمممممممممممة مالمممممممممممم مل مممممممممممف دات مممممممممممن لليومامممممممممممن  ت ممممممممممم ة علمممممممممممة مل  ممممممممممم   امممممممممممض

  الف مل    مممممممتن   تممممممم  أن مليوماممممممم ه ملاممممممم   ن م  ممممممم وه عت  تممممممم  ممممممممن ملمالممممممممتن  ممممممم 
ن  مليمم ملموم ممممممم مل التمتممممممن    مممممميل   دمممممم ن مليوماممممممن مل  لتممممممن    ممممممع ملمد  ممممممن م ج م عتمممممم

 للمالم  أ أي ة  ل  ه مل التم ملا اأ.
   مممممو   مليومامممممن مل  لتمممممن ملمد  مممممن م ج م عتمممممن للمالمممممم  ديم ممممم  مل التممممممأ    و  ممممم   ملمد  مممممن أ 

م     مممممت  تمممممي تدممممم ن م ال ممممم     و  ممممم   ماممممم    أيمم ملمالمممممم أ  م     ممممم    عممممميم مممممم  تمتمممممي 
 مليومان مل  لتن  تلوتت .
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 السابقة:خبصة الدراسات .5
   ا  ومم ع م لليوما ه ملا   ن  جي مل   لن:

   ممم   مليوماممم ه مل مممأ     لمممه ملمد  مممن م ج م عتمممن للمالمممم   يلممم  ليومامممن  متممم  مد  مممن ملمالمممم أ  
 يومان ملا ممم ملمؤلو   تت .

   دممم     عممه مليومامم ه مل ممأ     لممه مليمم مل التمممأ للمالممم   يلمم  لماو ممن  متمم  أيمم ملمالممم أ
 تمممي مل  مممه  مممأ  امممض  لممم  ملماممم تتو: دممم ل   ت   ماممم تتو ل  ممم تم مليمم مل التممممأ للمالمممم   ممم 

 .لليو   مومع   مل و   مل ويتن  مل مدن من ملم ي  ملالمتن
  د  ممه عت ممن ماظممم مليومامم ه مممن ملمالمممتن  ملمالممم ه   مم     ا ممت  د  ممه عت  مم  مممن أ لتمم م

 للمالمتن.ملم و أ  ملم جتتن أ  مل ال        ن 
 مممم  ممممميل م عممممية  تَّممممن  ملمج مامممم ه ملميو اممممن غتممممو  مع    ن إلممممة أنَّ ملاَّمممم مليَّومامممم هله ماظممممم    َّ

دإلم ممممم    لممممم ي   مال مممممو   ممممأ مد  ممممن ململا ممممممم ملمممممؤل   مليَّومامممم هيه  اممممض دممممم   مممميَّ   مل ظت ممممن
  ملمت ممممأّ  مل َّو مممم يَّ م دعتمممممل َّ   امممم م    دمممميل   مال ممممممو  ممممن مل يوت   أنَّ مل َّمممم  وم مممم   تَّممممنملد يتم
 . ملالمأّ  ت أّ مليَّ     م ج م عأّ   مل  اأّ 

     ملَّ ممأ ممأ ملمامم تتو    ملَّممم مال ممم    لممه م مم و أيمم مل ملَّ ممأ مليَّومامم ه  ممأ ملم   ممم د  ممه   مم 
 دممممتاممم  أ م تممم  عت ملَّ مممأ دم ت   مممأ   ممم تم مليمم دمممم  د ممم ه أت ممم   عمممن ملم ممم أل  مممه  مممال تَّ 

 .    من و   ملج و   ليمم مل ظت أ   ع    جي      م    أنَّ ملوَّ 
  جممم مه    مممت ه  م  و ممم ه مليوماممم ه ملاممم   ن   مممو و  ملاممماأ ل ةتتمممو  ظمممو  ملمج مممم  لمت مممن

مل المممتم  م و  ممم م  ماممم    ممممن مل  ممميتو م ج مممم عأ تممم ميي أعمتمممن ملمت مممن   مممو ت   ممممن  مممالم 
 ج  ن ل  ممم        مممت ه مليوماممم ه مليوماممم ه  مل  ممم     ممممن ع ممم  جممم مه مليومامممن مل  لتمممن ماممم

 ملا   ن.
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 مقدمة:
لػػػػػ   األوؿ ئيسػػػػػي  الرَّ ضػػػػػمف العنػػػػػواف  نقػػػػػاطة سػػػػػالة عمػػػػػ  عػػػػػد  الرَّ لهػػػػػذ   انيالثَّػػػػػشػػػػػمؿ الف ػػػػػؿ     

طػػػػػرح العديػػػػػد مػػػػػف  الَّػػػػػذي جتماعيَّػػػػػة", فقػػػػػد كػػػػػاف أولهػػػػػا مفهػػػػػـو المكانػػػػػة االجتماعيَّػػػػػة:المكانػػػػػة اال
, وكػػػػػاف ثانيهػػػػػا اعنػػػػػواف أنمػػػػػاط المكانػػػػػة جتماعيَّػػػػػةم ػػػػػطمك المكانػػػػػة اال تخػػػػػص   الَّتػػػػػيعػػػػػاريؼ التَّ 
 هػػػػػػاالثث, فػػػػػػي حػػػػػػيف كػػػػػػاف جتماعيَّػػػػػػةئيسػػػػػػييف لممكانػػػػػػة االالرَّ مطػػػػػػيف النَّ عػػػػػػرض  الَّػػػػػػذي جتماعيَّػػػػػػةاال

 , وقػػػػد انتهػػػػ  الف ػػػػؿ اتعػػػػداد لمعوامػػػػؿ المحػػػػددةجتماعيَّػػػػةتحديػػػػد المكانػػػػة اال يَّػػػػةث عػػػػف أهميتحػػػػدَّ 
عمػػػػيـ التَّ لمهنػػػػة  جتماعيَّػػػػةاني المكانػػػػة االالثَّػػػػئيسػػػػي الرَّ واف نػػػػ, اينمػػػػا شػػػػمؿ العجتماعيَّػػػػةلممكانػػػػة اال

ػػػػػ نقػػػػػطعمػػػػػ   عمػػػػػيـ ثػػػػػـ التَّ ك مفهػػػػػـو مهنػػػػػة يوضػػػػػاتعمػػػػػيـ ومكانتهػػػػػا, فقػػػػػد اػػػػػدأ التَّ ز عمػػػػػ  مهنػػػػػة ترك 
فػػػػػػػي  معم ػػػػػػـمكانػػػػػػة ال ثالثػػػػػػاً وعػػػػػػرض  عػػػػػػاـٍ  كؿٍ عمػػػػػػيـ اشػػػػػػالتَّ لمهنػػػػػػة  جتماعيَّػػػػػػةالمكانػػػػػػة اال عػػػػػػرض

َـّ  مػػػػػػػةٍ مكم   يف وتالميػػػػػػػذ ومػػػػػػػدير, ومػػػػػػػف جهػػػػػػػةٍ معم مػػػػػػػيحتػػػػػػػوي عمػػػػػػػ   الَّػػػػػػػذي المدرسػػػػػػػي  المجتمػػػػػػػع   تػػػػػػػ
, ومػػػػف ثػػػػـ عرضػػػػت محػػػػددات مكانػػػػػة كػػػػؿّ وري كس ػػػػػفػػػػي ثقافػػػػة المجتمػػػػع ال معم ػػػػـعػػػػرض مكانػػػػة ال

, وذلػػػػؾ اهػػػػدؼ الوقػػػػوؼ عمػػػػ  عمػػػػيـالتَّ ومهنػػػػة  معم ػػػػـت األكثػػػػر عرضػػػػة لمالمشػػػػكالو  عمػػػػيـالتَّ مهنػػػػة 
 .ممكانة االجتماعية لممعمـ في نظر أفراد المجتمعالجوانب المكونة ل

 جتماعيَّةالمكانة ال-أولا 
 جتماعيَّةمفهوم المكانة ال .1
سػػػتخدـ فػػػي هػػػا تُ لم ػػػطمك هياػػػة ولكنَّ  كمػػػرادؼٍ  جتماعيَّػػػةيشػػػيع اسػػػتخداـ م ػػػطمك المكانػػػة اال    

 فٍ معػػػيَّ  اجتمػػػاعيّ  فػػػي انػػا ٍ  positionاحػػوث عمػػػـ االجتمػػاع واألنثرواولوجيػػػا أيضػػػًا امعنػػ  وضػػػع 
ـ   والواقػػع  فَّ  ف المشػػار  ليهمػػا, ييػػراط اػػيف المعنيػػ يَّػػةهرم يَّػػةتدريج اطريقػػةٍ  عػػادةً  تنظػػيـ األوضػػاع يػػت
عميهػا عمػـ  يانػ  الَّتػي يَّة( احيث يعتار مفهـو المكانة مف المفاهيـ المحور 649, 1998)سميث, 

هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف  الحػػػظ أفَّ يُ  يَّػػػةواألنثرواولوج يَّةوسػػػيولوجلسَّ اجوع  لػػػ  الكتااػػػات الرَّ واػػػ جتمػػػاع,اال
هػػذ  المفػػاهيـ  اب فػػي ذلػػؾ  لػػ  أفَّ السَّػػويعػػود  جتماعيَّػػةتعاػػر عػػف المكانػػة اال الَّتػػيالم ػػطمحات 

اللػػػة عمػػػ  الوضػػػع, )حميدشػػػة, اعينهػػػا لمدَّ  ر عػػػف متايػػػراتٍ تعا ػػػ دةٍ محػػػدَّ  تػػػرتاط امػػػدارس ونظريػػػاتٍ 
 مييػػػػز اػػػػيف وضػػػػعٍ التَّ ور هػػػػو الػػػػدَّ مييػػػػز اػػػػيف المكانػػػػة و التَّ ور يكػػػػوف الػػػػدَّ  يَّػػػػة(, وفػػػػي نظر 23, 2212

المجتمػع هػو  ور أفَّ الدَّ  يَّةموؾ المتوقع مف شاغؿ هذا الوضع, حيث ترى نظر السَّ و  معيفٍ  اجتماعيّ 
ع دة والمترااطة ايف األفراد المنتميف لهذا المجتمػع, وهػذ  العالقػات تناػمف العالقات المعقَّ  مجموعةٌ 

آلخر.)الاريب,  تختمؼ مف فردٍ  ـ عميهـ أدوارًا معينةً مف احتالؿ أفراد المجتمع لمكانات معينة تحت  
2225 ,151) 
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مػًا  لػ  ر عػف ترتيػب األفػراد ترتياػًا منظَّ يعا ػ الَّػذي اقػي  الطّ  التّػدر جويرتاط مفهوـ المكانة امفهوـ     
 اقػػي  الطّ  التّػػدر جخػػذ هػػذا ولػػة, حيػػث يتَّ الدَّ تعػػرؼ نظػػاـ  الَّتػػيفػػي المجتمعػػات  , وخا ػػةً دةٍ محػػدَّ  فئػػاتٍ 
ينشػػ  عػػف عػػدـ المسػػاواة  جتمػػاعيّ االالتّػػدر ج , و اجتمػاعيّ  طاقػػي   جٌ   تػػدر  ًا, ويو ػػؼ ا نَّػػ نظاميَّػػكالً شػ

 ودراسػػػات القػػػوة مػػػف منظػػػورٍ  يَّةياسػػػالسَّ ادراسػػػات األنثرواولوجيػػػا  جتمػػػاعيّ اال التّػػػدر جوتػػػرتاط دراسػػػة 
لمفروؽ ايف األفراد,  اجتماعيّ تقويـ  يَّةؿ عممالالمساواة تمث   أفَّ  Bearman, ويرى ايرماف مقارفٍ 

ػػعايػػر التَّ وي ػؼ ايرمػػاف  االرتاػػاط ينااػػي  يطرة ", ويػػرى أفَّ السَّػػموكي عػػف الالمسػاواة ام ػػطمك "السَّ
 التّػدر جال تعػرؼ  الَّتي" وفي المجتمعات القائمة عم  المساواة أو جتماعيَّة  "الالمساواة االأف يسمَّ 

, وتخضػػع يَّةمات الشخ ػػالسَّػػوع, و النَّػػيعتمػػد تقسػػيـ العمػػؿ وتوزيػػع المكانػػة عمػػ  العمػػر, و  اقػػيّ الطّ 
ػ الَّتػير اػالظروؼ  ث  فػاوض ولمتَّػيطرة والمكانػة فػي مثػؿ هػذ  الجماعػات غالاػًا لمتَّ السَّ  ا يوجػد فيهػا, أمَّ

 هرمػي   جٍ ؿ فػي تػدر   نظاميػًا ويتمثَّػكالً شػ جتماعيّ فاوت االالتَّ خذ والالمساواة فيتَّ  لّتدر جافي مجتمعات 
ػ يَّةتتجاوز الفروؽ الفرد متراتاةٍ  اجتماعيَّة لممكانات يرتاط اكياناتٍ  ة في القدرات أو العوامػؿ الخا َّ

أو  يَّػػػػةعو الرَّ )األكاػػػػر مػػػػف القايمػػػػة( أو المجتمعػػػػات  يَّةئاسػػػػالرَّ األخػػػػرى, وفػػػػي مجتمعػػػػات الكيانػػػػات 
 ػػة عمػػ  القرااػػة أو أدا  األدوار المتخ    اقػػي  الطّ التّػػدر ج ااقة عمػػ  الزراعػػة يقػػـو السَّػػالمجتمعػػات 

 اقػػي  الطّ  التّػػدر جراتػػب عمػػ  نظػػاـ التَّ يقػػـو  التّػػدر جكػػدور المحػػارب أو دور الكػػاهف, وفػػي مجتمعػػات 
سػػتخدـ تُ  الَّتػػي, وهػػي يَّػػةالقراامات غيػػر , حيػػث ي ػػنؼ جميػػع أفػػراد المجتمػػع تاعػػًا لمس ػػجتمػػاعيّ اال

 (242, 1998.)سميث, يَّةادورها لتسيير الح وؿ عم  الموارد الحيو 

لممكانػػة تػػوّزع عمػػ  أساسػػ  امتيػػازات  الهرمػػي   التّػػدر جمػػف  حيػػث يسػػود المجتمعػػات الحديثػػة نػػوعٌ     
 التّػػدر جـ مػػا ارتفعنػػا فػػي سػػمَّ كمّ هػػذ  االمتيػػازات كػػّؿ قػػدير أو االعتاػػار, احيػػث تػػزداد التَّ روة والقػػوة و الثَّػػ

االنتقػاؿ  اقػي الماّكػر, ُيالحػظ أفَّ الطّ ظػاـ النَّ ائفػة أو الطّ , وعم  العكس مّما كػاف سػائدًا فػي الهرمي  
َـّ  التّػػػدر جمػػػف مكانػػػة ألخػػػرى فػػػي هػػػذا  ايػػػب, الطّ خص )اوسػػػائؿ تخضػػػع لسػػػيطرة الشَّػػػ يمكػػػف أف يػػػت

2212 ,12.) 

يسػيولوجي السَّ راث التَّ مة لمفهـو المكانة في عريفات المقدَّ التَّ د وتعد  مف هذا المنطمؽ يادو تاايف     
  المكانػة ولػدى الػاعض "لػدى الػاعض ا نَّػstatusتػرجـ م ػطمك" حيث يُ  يَّةالكتااات العرا خا ةً و 

, فػػػػالمركز يمثػػػػؿ األوضػػػػاع التػػػػي يتخػػػػذها ضػػػػع ولػػػػدى مخػػػػريف المركػػػػز أو المنزلػػػػةاآلخػػػػر ا نػػػػ  الو 
األشخاص في المجتمع, اينما المكانة هي منزلػة الشػخص ضػمف النظػاـ االجتمػاعي وهػي امتيػاز 



 الفصل 
 
ةاملكانة االجتماع                            اني                                   الث

 
 للمعلم ي

 

 
22 

امركز معيف, واذلؾ تكوف المكانة متايرة ترتاط قوتها وضعفها االمركز,  أو سمطة أو غن  مرتاط
 اينما المركز ثاات هو الذي يحدد المكانة.

لمجماعػػة ومعتقػػداتها,  جتماعيَّػػةلإلنسػػاف تتحػػدد مػػف خػػالؿ المعػػايير اال جتماعيَّػػةالمكانػػة اال  فَّ     
مػف ت ػورات الجماعػة  نااعػةٍ  مختمفػةٍ  اجتماعيَّة ااإلضافة  ل  نظاـ العمؿ وما يرتاط ا  مف أدوارٍ 

 ـ  ليػ  انػا ً يقػدَّ  عطػا ٌ  ل , اػؿ هػي يَّةفطر  يَّةذات ةً لمفرد ليست خا َّ  جتماعيَّةعاتها, فالمكانة االوتوق  
ػػػعمػػػ  عػػػدَّ  , اجتمػػػاعيّ  وحػػػدة تفاعػػػؿٍ  أنَّهػػػا, ع منػػػ  مػػػف أدوارٍ توقَّػػػمػػػا يُ  فػػػي ظػػػؿ   راتٍ ة عوامػػػؿ وم ش 

 (183, 2212ميـ, السَّ . )راوي  التَّ ظاـ النَّ في تحميؿ  وتستخدـ كوحدةٍ 

فػػػي  يشػػػام  فػػػردٌ  الَّػػػذيعمػػػ  الموقػػػع  م ػػػطمك المكانػػػة يػػػدؿ   عريفػػػات  لػػػ  أفَّ التَّ وتشػػػير اعػػػض     
ًا واآلخر في مجتمع, ولهذا الموقع اعداف, أحدهما يمكننا أف نسمي  أفقيَّ  جماعة, أو تشام  جماعةٌ 

د العالقػػات أو مجػػرَّ  يَّػػةاػادالت الواقعالتَّ لممكانػػة, شػػاكة االت ػػاالت و  ًا, ونق ػػد االاعػػد األفقػي  عموديَّػ
مخػريف ياحثػوف كمػػا  قػع الفػرد نفسػ , أو مػػع أفػرادٍ مخػريف لهػػـ مو  مػع أفػرادٍ  يقيمهػا فػػردٌ  الَّتػيالممكنػة 

 الَّتػياػادالت التَّ ااالت ػاالت و    خػاص  , فإنَّػا الاعد العمودي  معهـ, أمَّ  ياحث هو عف  قامة  التٍ 
أعمػ  مػف مسػػتوا  وأدنػ  ويسػع  هػ ال   لػ  أف يعقػدوها معػ , كمػػا  يعقػدها مػع األفػراد مػف مسػتوىً 

مػػف  مجموعػػةٌ  أنَّهػػاؼ المكانػػة وضػػيحيف  ذ نعػػر  التَّ ؼ اػػيف هػػذيف يسػػع  هػػو أيضػػًا, ويمكننػػا أف ن ل ػػ
 .(24, 2226حميدشة, ) مع األعضا  اآلخريف مف جماعت  لفردٍ  يَّةراتاالتَّ و  يَّةالعالقات المساوات

هػي  جتماعيَّػةالمكانػة اال  لػ  أفَّ  John Stoetzelاينما ذهػب عػالـ االجتمػاع جػوف سػتوتزؿ     
عها مف اآلخريف", ومف خالؿ تحميمنا لما ل احب المركز توق   يحؽ   الَّتي رفات واألفعاؿ التَّ جممة 

مػف ؼ يتػ لَّ  الَّػذي جتمػاعيّ ور االالػدَّ ستوتزؿ راط المكانػة ا الحظ أفَّ عريؼ لممكانة يُ التَّ جا  في هذا 
مػػف  فػػي جماعػػةٍ  خا ػػةً  أو وظيفػػةً  وف مكانػػةً حتمػػف يالَّػػذيقواعػػد ومعػػايير يخضػػع لهػػا فعػػؿ األفػػراد 

 الَّتػػي, يَّػػةكيفػػات الفردالتَّ تجاوزهػػا االختالفػػات و ت الَّتػػيمػػاذج النَّ د ور يحػػد  الػػدَّ هػػذا و  ,اس أو مجتمػػعٍ النَّػػ
 .(166, 2221)ااراهيـ, نةً معيَّ  اجتماعيَّة وف مكانةً حتمو ف يالَّذيتعمؿ عم  توجي  فعؿ األفراد 

 واحتػػػراـٌ    اعتػػػراؼٌ المكانػػػة واالعتاػػػار ا نَّػػػفػػػي تعريفهػػػا لم ػػػطمك  Erimovaوذهاػػػت ايريموفػػػا     
شػػػػػػاطات والمهػػػػػػف النَّ اس أو النَّػػػػػػعمػػػػػػ  هػػػػػػذا أو ذاؾ مػػػػػػف  جتمػػػػػػاعيّ يسػػػػػػااها الػػػػػػوعي اال يَّػػػػػػةوجاذا
, ايريموفا, ساتوالم سَّ   جتماعيَّػةؼ المكانػة االوفي مقااؿ هذا نجد مػف يعػر   ,(285, 1992)سمـو
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قػدير العػاـ التَّ ـ ها المهنة والعامموف اها عمػ  سػمَّ م  تتح الَّتيرجة الدَّ ر عف تعا   يَّةذهن  ورةٌ  أنَّهاعم  
, يَّػةاات المهػف وحػدود فعالياتهػا الوظيفامتطمَّ  خاص   أو عرفي   موضوعي   تقويمي   لممهف تاعًا لنظاـٍ 
 متناسػاةٍ  وامتيػازاتٍ  ع اقػيـٍ , وتتمتَّػممموسػةٌ  يَّػةعمم ورة المدركػة أو المتخيمػة دالالتٌ وترتاط اهذ  ال   

 (22, 2221اها في المجتمع. )الكايسي, ومخروف,  في معظـ األحواؿ مع درجاتها ومعترؼٍ 

ؼ اهػػػػا مقارنػػػػة عػػػػرَّ تُ  الَّتػػػػير  لػػػػ  المكانػػػػة العامػػػػة اشػػػػي  عػػػػف مكانػػػػة المهنػػػػة فإنَّػػػػفػػػػي الحػػػػديث و     
ويح ػػػػػػموف عميهػػػػػػا امجػػػػػػرد  دوف تفاضػػػػػػؿٍ  يَّػػػػػػةجماع يَّػػػػػػةوف كذاتع اهػػػػػػا المهني ػػػػػػ لػػػػػػ  غيرهػػػػػػا ويتمتَّػػػػػػ
 لممهنػػػػػة ا ػػػػػفةٍ  أو معتمػػػػػدةٌ  وهػػػػػذ  المكانػػػػػة ممنوحػػػػػةٌ  _مكانػػػػػة االنتمػػػػػا  أنَّهػػػػػا_ االنتسػػػػػاب لممهنػػػػػة

 .كؿّ فاؽ التحظ  اات   نَّهافيها أل ال فضؿ لمهنيٍ  ةٍ عامَّ 
وتكػػػػػػػوف  ,هػػػػػػػذ  االمتيػػػػػػػازات لممهػػػػػػػف وأل ػػػػػػػحااهاكػػػػػػػّؿ لمػػػػػػػاذا والسػػػػػػػ اؿ الػػػػػػػذي يطػػػػػػػرح نفسػػػػػػػ :     

اس النَّػػػػػػـ فػػػػػػي حيػػػػػػاة أ ػػػػػػاحت تػػػػػػتحكَّ  الَّتػػػػػػي: لخطػػػػػػورة المهػػػػػػف وتركيػػػػػػزٍ  فػػػػػػي اخت ػػػػػػارٍ  اإلجااػػػػػػة
فػػػػػػي أيػػػػػػدي األطاػػػػػػا  وأمػػػػػػف الػػػػػػوطف وأهمػػػػػػ   اس رهػػػػػػفٌ النَّػػػػػػة مهـ, ف ػػػػػػحَّ وأمػػػػػػنهـ ورفػػػػػػاهيتهـ وتقػػػػػػد  

رطة, وحقػػػػػوؽ األفػػػػػراد ي ػػػػػونها المشػػػػػرعوف اط الجػػػػػيش والش ػػػػػمػػػػػف ضػػػػػاَّ  مػػػػػةٍ كػػػػػوادر م هَّ  يَّةمسػػػػػ ول
الشػػػػػعب  يَّػػػػػةيف وأسػػػػػاتذة الجامعػػػػػات, ورفاهمعم مػػػػػأعنػػػػػاؽ الفػػػػػي  والقضػػػػػاة وتعمػػػػػيـ األجيػػػػػاؿ أمانػػػػػةٌ 

ة مجػػػػػػػاالت مػػػػػػػف العممػػػػػػػا  والمهندسػػػػػػػيف والماػػػػػػػدعيف فػػػػػػػي كافَّػػػػػػػ مػػػػػػػ  مػػػػػػػف اخت ػػػػػػػاص كوكاػػػػػػػةٍ وتقد  
 الحياة.
 جتماعيَّةأنماط المكانة ال .2

المكانػػػػػة ليسػػػػػػت مجػػػػػرد مجموعػػػػػة ال تتايػػػػػػر مػػػػػف الحقػػػػػوؽ والواجاػػػػػػات, وال  يػػػػػرى الػػػػػاعض أفَّ     
  حتَّػػػػػػ   يكػػػػػػوف موضػػػػػػع االحتػػػػػػراـ, أو أف يحمػػػػػػؿ شػػػػػػهادةً ًا حتَّػػػػػػيكفػػػػػػي أف يكػػػػػػوف اإلنسػػػػػػاف ُمسػػػػػػنَّ 

ػػػػػػفػػػػػػًا فُيعتاػػػػػػر مثقَّ  يواكػػػػػػب مػػػػػػا يتوقعػػػػػػ  المجتمػػػػػػع مػػػػػػف  ػػػػػػاحب  الَّػػػػػػذي والجمػػػػػػاعي   موؾ الفػػػػػػردي  السَّ
فػػػػػػػي  سػػػػػػػناد المكانػػػػػػػات  لػػػػػػػ  أ ػػػػػػػحااها, فهػػػػػػػؿ  سػػػػػػػناد  أسػػػػػػػاٌس  ور شػػػػػػػي ٌ الػػػػػػػدَّ المكانػػػػػػػة وشػػػػػػػاغؿ 

المكانػػػػػة يمكنهػػػػػا أف ُتسػػػػػند وفػػػػػؽ مقػػػػػاييس  ؟ وأفَّ المكانػػػػػة يجػػػػػري وفػػػػػؽ مقػػػػػاييس ذات تفػػػػػّرع ثنػػػػػائي  
 القػػػػػػوؿ وأف العمػػػػػر و الجػػػػػػنس ينتميػػػػػاف  لػػػػػػ  هػػػػػذ  الفئػػػػػػة, ولكػػػػػػفَّ   ذا  ػػػػػكَّ  يَّةوموضػػػػػػوع يَّػػػػػةطايع

موح أو الجػػػػػػػدارة, الطّ ف تكتسػػػػػػػب االجهػػػػػػػد, واػػػػػػػيمكنهػػػػػػػا أيضػػػػػػػًا أ يَّػػػػػػػةالمهن جتماعيَّػػػػػػػةالمكانػػػػػػػات اال
ر حػػػػػػػػدوث الحػػػػػػػػراؾ , ويتكػػػػػػػػرَّ تسػػػػػػػػم  منجػػػػػػػػزةً  يَّػػػػػػػػةانالثَّ , والفئػػػػػػػػة   منسػػػػػػػػواةً فالفئػػػػػػػػة األولػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػمَّ 

عمػػػػ  مػػػػا ياذلػػػػ   يكػػػػوف فيهػػػػا  حػػػػراز الفػػػػرد لممكانػػػػة انػػػػا ً  الَّتػػػػيفػػػػي تمػػػػؾ المجتمعػػػػات  جتمػػػػاعيّ اال
مػػػػػػػػات وليسػػػػػػػػت تمػػػػػػػػؾ المقو   جتماعيَّػػػػػػػػة, هػػػػػػػػو األسػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي اكتسػػػػػػػػاب المكانػػػػػػػػة االمػػػػػػػػف مجهػػػػػػػػودٍ 

اهػػػػػا, وهػػػػػذا  دخػػػػػؿٍ  وجػػػػػد نفسػػػػػ  محاطػػػػػًا اهػػػػػا منػػػػػذ والدتػػػػػ  دوف أف يكػػػػػوف لػػػػػ  أي   الَّتػػػػػي يَّػػػػػةايعالطّ 
 يف لممكانة وهما:مطيف األساسيَّ النَّ يدعونا  ل  تعريؼ 
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 ()المنسوبة أو المفروضة يَّةبيعالط  المكانة .1.2
 الَّتػػػػػيأو  ,اً ًا أو معنويَّػػػػػًا أو ماديَّػػػػػيرثهػػػػػا الفػػػػػرد مػػػػػف عائمتػػػػػ  ايولوجيَّػػػػػ الَّتػػػػػيوهػػػػػي تمػػػػػؾ المكانػػػػػة     

أي ال دخػػػػػػؿ  يَّػػػػػػة, واعاػػػػػػارة أخػػػػػػرى هػػػػػػي مكانػػػػػػات غيػػػػػػر  رادجتماعيَّػػػػػػةظـ االالػػػػػػنَّ تفرضػػػػػػها عميػػػػػػ  
 وع وترتياػػػػػ  العمػػػػػري  النَّػػػػػمثػػػػػؿ  ,ُولػػػػػد اهػػػػا الَّتػػػػػيمات السَّػػػػػات تح ػػػػػيمها, وهػػػػي تمػػػػػؾ لمفػػػػرد فػػػػػي مليَّػػػػػ

ػػػػػ الجػػػػػنس, العائمػػػػػة  أو الموروثػػػػػة, العمػػػػػر, يَّػػػػػةايعالطّ رات تحديػػػػػد المكانػػػػػة اػػػػػيف  خوتػػػػػ , ومػػػػػف م ش 
 (14, 2212ايب, الطّ وف, المواطنة. )سب, المَّ النَّ أو 

 (مة أو المنجزةالمكانة المكتسبة )المحصَّ .2.2
نتيجػػػػػة مجهوداتػػػػػ  وأدائػػػػػ   جتمػػػػػاعيّ ظػػػػػاـ االالنَّ يحتمهػػػػػا الفػػػػػرد فػػػػػي  الَّتػػػػػيوهػػػػػي تمػػػػػؾ المكانػػػػػة     

ػػػػػالجي ػػػػػ ًا مة الكثيػػػػػرة االنتشػػػػػار عالميَّػػػػػد لػػػػػ دوار المرتاطػػػػػة اهػػػػػذ  المكانػػػػػة, ومػػػػػف المكانػػػػػات المح َّ
, وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف  يَّةياسػػػػػػػالسَّ ومكانػػػػػػػة القيػػػػػػػادات  يَّةتمػػػػػػػؾ القائمػػػػػػػة عمػػػػػػػ  أسػػػػػػػاس المهػػػػػػػارات الشخ ػػػػػػػ

  انجازاتػػػػػػ  معتمػػػػػدًا عمػػػػػػ جتمػػػػػػاعيّ سػػػػػؽ االالنَّ , احيػػػػػػث يوضػػػػػع فػػػػػػي خػػػػػالؿ مػػػػػػا ياذلػػػػػ  مػػػػػػف جهػػػػػدٍ 
عمػػػػػػػػػػػيـ أو المهنػػػػػػػػػػػة أو التَّ , حيػػػػػػػػػػػث يمكػػػػػػػػػػػف  حػػػػػػػػػػػراز هػػػػػػػػػػػذ  المكانػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ يَّةالشخ ػػػػػػػػػػػ

 (.26, 2212غيرها)حميدشة, 
مييػػػػػػػز اػػػػػػػيف المكانػػػػػػػة المكتسػػػػػػػاة والمكانػػػػػػػة الموروثػػػػػػػة اعػػػػػػػض الفائػػػػػػػدة فػػػػػػػي متَّ لثاػػػػػػػت أف وقػػػػػػػد أُ     

اػػػػػيف األنمػػػػػاط  زيػػػػػفػػػػػي الاسػػػػػاطة مػػػػػف حيػػػػػث كونػػػػػ  معيػػػػػارًا لمتمي   ماػػػػػرؽٌ االنثرواولوجيػػػػػا, رغػػػػػـ أنَّػػػػػ
ػػػػػ , ومػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػإفَّ جتماعيَّػػػػػةاال زاـ لتَّػػػػػالقائمػػػػػة عمػػػػػ  اال التّػػػػػدر ج  ًا اػػػػػيف نظػػػػػـ هنػػػػػاؾ تناقضػػػػػًا عامَّ

ػػػػػػػ  يَّةسػػػػػػػمالرَّ  يَّةاقػػػػػػػة المامقػػػػػػػة أو العن ػػػػػػػر الطّ اـر االمكانػػػػػػػة المكتسػػػػػػػاة اػػػػػػػالميالد, مثػػػػػػػؿ نظػػػػػػػاـ ال َّ
ظػػػػاـ النَّ  اقػػػػات ومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإفَّ الطَّ األكثػػػػر انفتاحػػػػًا أو مرونػػػػة والقائمػػػػة عمػػػػ  نظػػػػاـ  التّػػػػدر جونظػػػػـ 
لػػػػ   ضػػػػػفا   ػػػػفة القداسػػػػػة عمػػػػ  الفػػػػػروؽ اقػػػػي نفسػػػػ  يتَّ الطّ  جػػػػػ  تػػػػدريجيًا  لػػػػػ  توريػػػػث المكانػػػػػة وال
, 1998أو المقدسة.)سػػػػػػػميث,  يَّػػػػػػػةايعالطّ ج لممزايػػػػػػػا ات تػػػػػػػرو  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ايػػػػػػػديولوجيَّ  جتماعيَّػػػػػػػةاال

241) 
 الجتماعية تحديد المكانة يَّةأهم .3
 اوظائؼ عدَّة عند تحديدها منها: جتماعيَّةتقـو المكانة اال   
رفػػػػػػػع مسػػػػػػػتويات المهنػػػػػػػة, وتطػػػػػػػوير نظػػػػػػػـ اإلعػػػػػػػداد, ومراعػػػػػػػاة أفضػػػػػػػؿ تنظػػػػػػػيـ لممارسػػػػػػػة  .1.3

 .يَّةوتحسيف األخالق يَّةافعالدَّ العمؿ مع حفز 
 .مرغوبٍ  كيفي   أفضؿ ذات وزفٍ  كسب رضا الجمهور والمتعامميف اتقديـ خدماتٍ  .2.3
 , ولمحفاظ عم  مكاسب المهنة.ردٍ مطَّ  مهني   مف أجؿ نمو   مستمرٌ  دوري   تقييـٌ  .3.3
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عػػػػػػال  أهمدعػػػػػػـ روح الزَّ  .4.3   ال تهػػػػػػاط المكانػػػػػػة حتَّػػػػػػ قػػػػػػااي  النَّ ضػػػػػػامف والعمػػػػػػؿ التَّ  يَّػػػػػػةمالػػػػػػة وال
 العامة وتنعكس سماًا عم  المهنييف.

 الَّتػػػػيهػػػػذ  المقومػػػػات و كػػػػّؿ ل ػػػػعواة تػػػػوافر  يَّةتمثػػػػؿ  شػػػػكال  نَّهػػػػاذلػػػػؾ, ف كػػػػؿّ تقػػػػـو ا نَّهػػػػاوأل .5.3
ي ػػػػعب جمعهػػػػا فػػػػي  , وتػػػػرتاط اػػػػ طراؼٍ وتقييمػػػػاتٍ  وممارسػػػػاتٍ  وتنظيمػػػػاتٍ  ر عػػػػف سياسػػػػاتٍ تعا ػػػػ
 .عاـٍ  اتفاؽٍ 
 ت  لػػػػػ  ت  ػػػػػيؿ مكانػػػػػاتٍ فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف المهػػػػػف وجػػػػػدت حمػػػػػواًل أدَّ  يَّةومػػػػػع ذلػػػػػؾ فاإلشػػػػػكال .6.3
 ( 327, 2221ـ العاـ لممهف. )الكايسي, قد  التَّ  عم  خط   متميزةٍ 
 جتماعيَّةدة لممكانة الالعوامل المحد   .4

الػػػػػػػاعض منهػػػػػػػا  ضػػػػػػػك أفَّ يتَّ  جتماعيَّػػػػػػػةناولػػػػػػػت المكانػػػػػػػة االت الَّتػػػػػػػيجوع  لػػػػػػػ  األدايػػػػػػػات الرَّ اػػػػػػػ    
فقػػػػد ذكػػػػر الكايسػػػػي  ,ؼ هػػػػذ  المهنػػػػة أو تمػػػػؾمػػػػف خاللهػػػػا ن ػػػػن   الَّتػػػػيو  ,لممكانػػػػة داتٍ وضػػػػع محػػػػد  

 محددات المكانة وهي:
 respected professional position.محترـٌ  مهنيٌ  وضعٌ -
 .high manageable taskSرفيعة ممارسة مهنةٍ -
 .leadership opportunityيَّةقياد فرٌص -
 .economic satifaction مادي   اشااعٌ -
 .psychological incomeنفسيٌ  رضا -
 .personal considerationشخ ي   اعتاارٌ -
 .moral prestigeيَّةأدا وجاهةٌ -
 (23, 2221الكايسي,  .)social authorityاجتماعيّ  نفوذٌ -
 عامػػػػػػةً  اً ؿ معػػػػػػايير د المكانػػػػػػة تمث ػػػػػػخػػػػػػرى تحػػػػػػد  أّ  داتٍ عػػػػػػف محػػػػػػد  ( 2225)ث الاريػػػػػػب اينمػػػػػػا تحػػػػػػدَّ   

عػػػػػػف  معيػػػػػػارٍ  كػػػػػػؿّ المجتمعػػػػػػات الحديثػػػػػػة مػػػػػػع االخػػػػػػتالؼ فػػػػػػي درجػػػػػػة  كػػػػػػؿّ يمكػػػػػػف تطايقهػػػػػػا فػػػػػػي 
اآلخػػػػػر, وهػػػػػذ  المعػػػػػايير هػػػػػي المسػػػػػ ولة عػػػػػف تحديػػػػػد مكانػػػػػات األفػػػػػراد فػػػػػي المجتمػػػػػع المعا ػػػػػر, 

 , وهي:يَّةمتتال اجتماعيَّة وعف توزيعهـ في أوضاعٍ 
 ها:ل دخل لمفرد فيها وأهم   يَّةسمب عوامل   .1.4
ػػػػػ .1.1.4 ًا معينػػػػػًا, وقػػػػػديمًا كانػػػػػت المجتمعػػػػػات اجتماعّيػػػػػالفػػػػػرد يضػػػػػفي عميػػػػػ  مركػػػػػزًا  : فسػػػػػف  ف  الس 

رت حقػػػػػػػػوؽ ر الشػػػػػػػػيوخ وترفػػػػػػػػع مقػػػػػػػػامهـ, وفػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع الحػػػػػػػػديث تايَّػػػػػػػػتقػػػػػػػػد   يَّػػػػػػػػةقميدتَّ ال
, خا ػػػػػةٌ  مػػػػػنهـ حقػػػػػوؽٌ كػػػػػّؿ فػػػػػؿ والشػػػػػاب والفتػػػػػاة لالطّ  , فوواجاػػػػػات اإلنسػػػػػاف تاعػػػػػًا لسػػػػػن  

 يمتـز اها. اجتماعيَّة ومحدداتٌ 
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 مػػػػف اإلنػػػػاثكػػػػّؿ لمفػػػػرد, فم جتمػػػػاعيّ ر الجػػػػنس تػػػػ ثيرًا كايػػػػرًا فػػػػي الوضػػػػع االالجػػػػنس: يػػػػ ث   .2.1.4
منهػػػػا فػػػػي مختمػػػػؼ  يَّةاألساسػػػػ تتشػػػػاا  فػػػػي معظمهػػػػا, وخا ػػػػةً  وواجاػػػػاتٌ  والػػػػذكور حقػػػػوؽٌ 

 المجتمعات.
 ,جتمػػػػػػػاعيّ اال هػػػػػػػاناداخػػػػػػػؿ اني ف مػػػػػػػف سػػػػػػػالالتٍ جميػػػػػػػع المجتمعػػػػػػػات تتكػػػػػػػوَّ  األ ػػػػػػػؿ:  فَّ  .3.1.4

ػػػػػػػػ, يسػػػػػػػػت ثر أعضػػػػػػػػائها انػػػػػػػػةٍ معيَّ  يَّػػػػػػػػةطائف وسػػػػػػػػيادةٍ   يَّػػػػػػػػةوف المراكػػػػػػػػز اإلدار مطة ويحتم ػػػػػػػػالسَّ
 .جتماعيَّةزوف أوضاعهـ االويسيطروف عم  مختمؼ المراكز, ويعز  

ػػػػػػػالتَّ : ومنهػػػػػػػا اليػػػػػػػتـ و يَّػػػػػػػةايعالطّ الحػػػػػػػوادث  .4.1.4 يخوخة والعجػػػػػػػز واإلعاقػػػػػػػة وغيرهػػػػػػػا, ؿ والشَّػػػػػػػرم 
, وأ ػػػػػػػاك لهػػػػػػػا اعتاارهػػػػػػػا فػػػػػػػي اجتماعيَّػػػػػػػةوقػػػػػػػوانيف  فهػػػػػػػذ  الحػػػػػػػوادث تػػػػػػػرتاط اتشػػػػػػػريعاتٍ 

َـّ جتماعيَّػػػػػةتحديػػػػػد الحقػػػػػوؽ والواجاػػػػػات اال فػػػػػي تعيػػػػػيف  واضػػػػػكٌ  ا أثػػػػػرٌ كػػػػػاف لهػػػػػ , ومػػػػػف ثػػػػػ
ػػػػريف اهػػػػا, ويمكػػػػف مالحظػػػػة ذلػػػػؾ فػػػػي نظػػػػـ ل فػػػػراد المتػػػػ ث   جتمػػػػاعيّ الوضػػػػع اال ماف الضَّ

 (122, 2225قاعد, وتشايؿ المعاقيف. )الاريب, التَّ , و جتماعي  اال
 ها:ل الفرد، ومن أهم  : من عمل المجتمع وتدخ  يَّةعوامل إيجاب.2.4

ػػػػػ.1.2.4 , يسػػػػػتطيعوف افضػػػػػمها يَّػػػػػةومواهػػػػػب ذات فػػػػػاعض األفػػػػػراد لػػػػػديهـ قػػػػػدراتٌ ة: القػػػػػدرات الخا َّ
ما  ذا كػػػػػػاف لػػػػػديهـ االسػػػػػػتعداد لالنتفػػػػػػاع , السػػػػػيَّ يَّػػػػػػةٍ عال اجتماعيَّػػػػػػةٍ الو ػػػػػوؿ  لػػػػػػ  مراكػػػػػز 

يتيحهػػػػا المجتمػػػػع لمثػػػػؿ  الَّتػػػػي جتماعيَّػػػػةاهػػػػا واسػػػػتاالؿ وتقػػػػدير المواقػػػػؼ والمناسػػػػاات اال
 هذا االستاالؿ.

ػػػػالتَّ قافػػػػة و الثَّ .2.2.4 لمفػػػػرد اػػػػؿ همػػػػا  جتمػػػػاعي  اف فػػػػي تعيػػػػيف الوضػػػػع االعمػػػػيـ: وهمػػػػا عػػػػامالف مهمَّ
يرجػػػػػػػػع فػػػػػػػػي معظػػػػػػػػـ المجتمعػػػػػػػػات  جتمػػػػػػػػاعيَّ فػػػػػػػػاوت االالتَّ  حيػػػػػػػػث أفَّ , عػػػػػػػػامالف اػػػػػػػػارزاف

 الحديثة, وفي معظـ الظروؼ  ل  هذيف العامميف.
ـ   روة اعتاػػػػػػارٌ را : لمثَّػػػػػػالثَّػػػػػػ.3.2.4 د را  تحػػػػػػد  لثَّػػػػػػالمفػػػػػػرد, فدرجػػػػػػة  جتمػػػػػػاعيّ لتحديػػػػػػد الوضػػػػػػع اال مهػػػػػػ

 , وتحدد الحقوؽ والواجاات ل  وتختمؼ لدى مف ليس ل  ثرا .جتماعيَّةفئت  اال
ػػػػالنَّ الحسػػػػب و .4.2.4 , لهػػػػا وضػػػػعها معينػػػػةٍ  ا يرثػػػػ  الفػػػػرد مػػػػف خػػػػالؿ انتمائػػػػ  ألسػػػػرةٍ سػػػػب: وهػػػػو  مَّ

ف كانػػػػػت اػػػػػدأت تقػػػػػؿ أهميتهػػػػػا فػػػػػي أخػػػػػرى اػػػػػالزَّ  , أو يكتسػػػػػا  مػػػػػف عائمػػػػػةٍ الخػػػػػاص   واج, وال
 .يَّةقميدالتَّ المجتمعات الحديثة عنها في المجتمعات 

ػػػػػالتَّ .5.2.4 ػػػػػالتَّ ؿ روؼ يتػػػػػدخَّ مػػػػػف الظ ػػػػػ : فػػػػػي كثيػػػػػرٍ ص المهنػػػػػي  خ   فػػػػػي تحديػػػػػد  ص المهنػػػػػي  خ  
ػػػػػػػػالتَّ هػػػػػػػػذا  لمفػػػػػػػػرد, ألفَّ  جتماعيَّػػػػػػػػةالمكانػػػػػػػػة اال  ص يضػػػػػػػػفي عمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاحا   ػػػػػػػػفاتٍ خ  
 (123, 2225ز  عف غير  مف األفراد. )الاريب, تمي   معينةً  واعتااراتٍ 

توجزهػػػػػػا الااحثػػػػػػة  المكانػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة, داتمحػػػػػػد  عػػػػػػف ( 2212) ث حميدشػػػػػػةكمػػػػػػا تحػػػػػػدَّ   
 فيما ي تي:
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  َّػػػػالتَّ  ضػػػػك أفَّ يتَّ  عامػػػػةٍ  ظر  لػػػػ  واقػػػػع األفػػػػراد والمجتمػػػػع ا ػػػػفةٍ النَّ خؿ: فاػػػػالػػػػد ائد السَّػػػػ  وج 
ػػػػػػػ جتماعيَّػػػػػػػةفػػػػػػػي األوسػػػػػػػاط اال ويقػػػػػػػيس  كايػػػػػػػرةً  يَّػػػػػػػةً ة )المػػػػػػػاؿ( أهميػػػػػػػولي لممػػػػػػػادَّ   ٌ هػػػػػػػو توج 

 .األفراد اما يمتمكوف مف ماؿٍ 
 مػػػػف المهػػػػف أو فػػػػردٌ  ع اهػػػػا مهنػػػػةٌ تتمتَّػػػػ الَّتػػػػيقػػػػدير التَّ معة و السَّػػػػقػػػػدير: تعتاػػػػر التَّ معة و السَّػػػػ 

ػػػػػػ ػػػػػػمػػػػػػا م ش  فمػػػػػػثاًل  جتمػػػػػػاعي   هػػػػػػا فػػػػػػي الانػػػػػػا  االيتاوَّ  الَّتػػػػػػيًا فػػػػػػي تحديػػػػػػد المكانػػػػػػة رًا مهمَّ
ػػػػػػراسػػػػػػي الدَّ غـ مػػػػػػف مسػػػػػػتوا  الػػػػػػرَّ وعمػػػػػػ   معػػػػػػروؼٌ  ؿٌ أو ممث ػػػػػػ مشػػػػػػهورٌ  رياضػػػػػػي   عيؼ الضَّ

 في المجتمع. يَّةٍ عال   يحظ  امكانةٍ  أنَّ وشاكة عالقات  المحدودة  الَّ 
 ػػػػػحكـ فػػػػػي األفػػػػػراد مػػػػػف المحػػػػػد  الػػػػػتَّ يطرة و السَّػػػػػيطرة عمػػػػػ  األفػػػػػراد: تعتاػػػػػر السَّػػػػػ ة دات المهمَّ

ػػػػػ تعطػػػػػي لهػػػػػذا الفػػػػػرد أو ذاؾ مكانػػػػػةً  الَّتػػػػػي  ركي  الػػػػػدَّ أو  رطي  فػػػػػي المجتمػػػػػع, فالش ػػػػػ ةً خا َّ
يطرة عمػػػػ  السَّػػػػ يَّػػػػةتمػػػػنك ل ػػػػاحاها  مكان الَّتػػػػيأو القاضػػػػي وغيػػػػر  مػػػػف أ ػػػػحاب المهػػػػف 

 مثاًل. معم ـأكثر مف ال يَّةٍ عال اجتماعيَّةٍ  ومكانةٍ  األفراد, يحظوف امهااةٍ 
 وأ ػػػػػحااها فػػػػػي المجتمعػػػػػات ص لمكانػػػػػة المهػػػػػف المػػػػػتفح    ثير فػػػػػي حيػػػػػاة األفػػػػػراد:  فَّ التَّػػػػػ

هػػػػا هػػػػذ  المهنػػػػة أو تمػػػػؾ تػػػػرتاط تحتم   الَّتػػػػيالمكانػػػػة  وهػػػػي أفَّ  يَّةٍ رئيسػػػػ يخمػػػػص  لػػػػ  نتيجػػػػةٍ 
ب, الطّػػػػمنهػػػػا )مهنػػػػة  يَّػػػػةاآلت خا ػػػػةً  مػػػػ  لممجتمػػػػع مػػػػف خػػػػدماتٍ امػػػػا تقد   كايػػػػرٍ   لػػػػ  حػػػػدٍ 
 يطرة...الخ(.السَّ المحاماة, 

  أطػػػػػػوؿ  يخضػػػػػػعوف لفتػػػػػػرات تػػػػػػدريبٍ ف الَّػػػػػػذيهػػػػػػف مدريب: يعتاػػػػػػر أ ػػػػػػحاب الالتَّػػػػػػالمهػػػػػػارة و
أعمػػػػ  فػػػػي المجتمػػػػع,  فػػػػي مهنػػػػتهـ أكثػػػػر مػػػػف غيػػػػرهـ يحظػػػػوف امكانػػػػةٍ  يَّػػػػةٍ عال ولمهػػػػاراتٍ 

تعتاػػػػػر األطػػػػػوؿ مػػػػػف  الَّتػػػػػيكػػػػػويف و التَّ يقضػػػػػيها فػػػػػي  الَّتػػػػػيونظػػػػػرًا لمفتػػػػػرة  ,ايػػػػػب مػػػػػثالً الطّ ف
تكػػػػوف  جتماعيَّػػػػةمكانتػػػػ  اال , فػػػػإفَّ ب  الطّػػػػاهػػػػا مهنػػػػة تتطمَّ  الَّتػػػػياػػػػيف المهػػػػف ونظػػػػرًا لممهػػػػارة 

 (28, 2212أعم  مف أ حاب المهف األخرى. )حميدشة, 
عميمالتَّ لمهنة  جتماعيَّةالمكانة ال –ثانياا   

اهدؼ الو وؿ لتحديد مكانة المهنة االجتماعية كاف الاد مف التعرؼ عم  مفهـو مهنة 
 التعميـ أواًل كما هو مايف:

  عميمالتَّ مفهوم مهنة  .1
ال  الَّتػػػػي  مػػػػف جممػػػػة العمػػػػـو وال ػػػػنائع , يشػػػػير  لػػػػ  أنَّػػػػ   مهنػػػػةٌ عمػػػػيـ ا نَّػػػػالتَّ و ػػػػؼ   فَّ     
لػػػػ  مػػػػف اإلحاطػػػػة  مػػػػف يقػػػػوـ اهػػػػذ  المهنػػػػة ال اػػػػدَّ  وقواعػػػػد, وأفَّ  لهػػػػا مػػػػف ماػػػػاد  وأ ػػػػوؿٍ  اػػػػدَّ 

 ,جػػػػػاح فػػػػػي تمػػػػػؾ المهنػػػػػةف لديػػػػػ  المهػػػػػارة والممكػػػػػة لمنَّ اتمػػػػػؾ  الماػػػػػاد  واأل ػػػػػوؿ حتػػػػػ  تتكػػػػػوَّ 
 متػػػػ  هػػػػي : "  ػػػػفةٌ مػػػػا, كمػػػػا ذكػػػػر ااػػػػف خمػػػػدوف فػػػػي مقد   نػػػػةٍ أو مه مػػػػا ,والممكػػػػة فػػػػي  ػػػػناعةٍ 

ػػػػػػ, وتكػػػػػػر  تح ػػػػػػؿ عنػػػػػػد اسػػػػػػتعماؿ ذلػػػػػػؾ الفعػػػػػػؿ راسػػػػػػخةٌ  خ ر  , مػػػػػػرة اعػػػػػػد أخػػػػػػرى , حتػػػػػػ  ترس 
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عمػػػػػػيـ, وممكػػػػػػة التَّ , ... وعمػػػػػػ  قػػػػػػدر جػػػػػػودة   , وعمػػػػػػ  نسػػػػػػاة األ ػػػػػػؿ تكػػػػػػوف الممكػػػػػػة ػػػػػػورت
فػػػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػػػناعة , وح ػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ممكتػػػػػػػػػػػػػػػ  " )ااػػػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػػػتعم ـيكػػػػػػػػػػػػػػػوف حػػػػػػػػػػػػػػػذؽ ال معم ػػػػػػػػػػػػػػػـال

 (. 13777396خمدوف,
عمػػػػػػػيـ تنطاػػػػػػػؽ عميػػػػػػػ  معػػػػػػػايير التَّ  يعنػػػػػػػي أفَّ   Profession عمػػػػػػػيـ مهنػػػػػػػةٌ التَّ قريػػػػػػػر اػػػػػػػ ف التَّ و     

 المهنة, ومف أهمها: 
 ة. في المجتمع, يستهدؼ الخير والم محة العامَّ  حيوي   لها دورٌ .1.1
 تتػػػػػيك معرفػػػػػةً  يَّػػػػػةٍ عمػػػػػ  معرفػػػػػة نظر  قائمػػػػػةٍ  اراتٍ ب اكتسػػػػػاب مهػػػػػممارسػػػػػة المهنػػػػػة تتطمَّػػػػػ.2.1

 ت المهنة, وتحديد الحموؿ المناساة لها.كالأعمؽ لفهـ وتحميؿ مش
عػػػػػػػدادًا منظَّ ب تػػػػػػػ هياًل مهنيَّػػػػػػػممارسػػػػػػػة المهنػػػػػػػة تتطمَّػػػػػػػ.3.1 ؿ اإلنسػػػػػػػاف لممارسػػػػػػػة مػػػػػػػًا ي ه ػػػػػػػًا وال
 . المهنة
لممارسػػػػػي  يَّػػػػػةً تدريا اً آلخػػػػػر, وهػػػػػذا يسػػػػػتدعي ارامجػػػػػ ر, وتنمػػػػػو مػػػػػف يػػػػػوـٍ المهنػػػػػة تتطػػػػػوَّ .4.1

 ة. طورات المستجدَّ التَّ المهنة ليمحقوا ا
ػػػػ لهػػػػا أخالقيػػػػاتٌ .5.1 ػػػػ ومدابٌ  يَّػػػػةٌ خمق قػػػػيـٌ  مهنػػػػةٍ  كػػػػؿ  اهػػػػا, فم ةٌ خا َّ تناػػػػع مػػػػف المهنػػػػة  ةٌ خا َّ

 أف يمتػػػػػػػػـز اػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػع الممارسػػػػػػػػيف لهػػػػػػػػا لممهنػػػػػػػػة يجػػػػػػػػب ؿ األسػػػػػػػػاس القيمػػػػػػػػيَّ وتمث ػػػػػػػػذاتهػػػػػػػػا, 
 (2212724)الفتالوي,

لػػػػدى اعػػػػض العػػػػامميف فػػػػي هػػػػذ  المهنػػػػة  ال يماػػػػي الجانػػػػب الفطػػػػريَّ  نػػػػةً مهعمػػػػيـ التَّ وكػػػػوف     
تػػػػ  ؽ فػػػػي مادَّ عمػػػػيـ, فيكفيػػػػ  أف يتفػػػػوَّ التَّ فػػػػي  يَّػػػػةٌ فطر  اس موهاػػػػةٌ النَّػػػػ, فقػػػػد يوجػػػػد لػػػػدى اعػػػػض 

, يَّػػػػػةلديػػػػػ , وموهاتػػػػػ  الفطر  المعرفػػػػػي   را  العممػػػػػي  لمثَّػػػػػ نتيجػػػػػةً و سػػػػػًا ناجحػػػػػًا, ليكػػػػػوف مدر   يَّػػػػػةالعمم
وذوقػػػػػػػػ   يَّػػػػػػػػةقدراتػػػػػػػػ  االاتكار  –مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تدريسػػػػػػػػ   –يُمكػػػػػػػػف أف يظهػػػػػػػػر  معم ػػػػػػػػـلا كمػػػػػػػػا أفَّ 
إلثػػػػارة عقػػػػوؿ  يَّػػػػةعامػػػػؿ اإلنسػػػػاني والقػػػػدرة العالالتَّ , و يَّػػػػةعاير التَّ فكيػػػػر والحركػػػػة التَّ فػػػػي  الجمػػػػالي  

. ) ػػػػػػػػوب نػػػػػػػػػػػادر الوجػػػػػػػػػػػػػودالموهػ معم ػػػػػـمثػػػػػؿ هػػػػػذا ال , ولكػػػػػفَّ ونظريػػػػػاتٍ  تالميػػػػػذ  إلنتػػػػػاج حمػػػػػوؿٍ 
 ( . 2212725الفتالوي,

 ,دريسالتَّػػػػػػفػػػػػػي  عمػػػػػػيـ يقػػػػػػود  لػػػػػػ  الحػػػػػػديث عػػػػػػف الفػػػػػػف  التَّ والحػػػػػػديث عػػػػػػف الموهاػػػػػػة فػػػػػػي     
أو اإللمػػػػػػػػاـ  يَّػػػػػػػةة العمممكف مػػػػػػػف المػػػػػػػادَّ الػػػػػػػتَّ , أو دريس ال يكفػػػػػػػي فيهػػػػػػػا الموهاػػػػػػػػةالتَّػػػػػػػ يَّػػػػػػػةفعمم

ػػػػػػػػ يَّػػػػػػػػةظر النَّ االجوانػػػػػػػػب  , اػػػػػػػػؿ ال اػػػػػػػػد أف ي ػػػػػػػػطحب ذلػػػػػػػػؾ ص المػػػػػػػػراد تدريسػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػطلمتخ  
فػػػػػي الايئػػػػػة  يَّػػػػػةظر النَّ والمشػػػػػاهدة  يَّػػػػػةدريب والممارسػػػػػة العممالتَّػػػػػراػػػػػوي القػػػػػائـ عمػػػػػ  التَّ اإلعػػػػػداد 

 ػػػػػػػػة دوف المتخ    يَّػػػػػػػةهادة العمماعػػػػػػػد الح ػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػ  الشَّػػػػػػػ دريس الفػػػػػػػوري  التَّػػػػػػػو  يَّػػػػػػػةايعالطّ 
ئجهػػػػػا العاجمػػػػػة واآلجمػػػػػة عمػػػػػ  , ونتاغيػػػػػر مقاولػػػػػة راػػػػػوي فكػػػػػرةٌ التَّ دريب التَّػػػػػالمػػػػػرور ااإلعػػػػػداد و 

 . دةٍ غير جي   يَّةعميمالتَّ  يَّةالميذ والعممالتَّ 
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 ةٍ وال لدراسػػػػػ ذي شػػػػػ فٍ  ال تحتػػػػػاج إلعػػػػػدادٍ  ليسػػػػػت حرفػػػػػةً  التَّعمػػػػػيـمهنػػػػػة  واالمقااػػػػػؿ, فػػػػػإفَّ      
نَّ وتػػػػػػدريبٍ    ػػػػػػةٌ متخ    قميػػػػػػد, اػػػػػػؿ ال اػػػػػػد أف ي ػػػػػػحب ذلػػػػػػؾ معرفػػػػػػةٌ التَّ فيهػػػػػػا ا  كتفػػػػػػمػػػػػػا يُ , وال
لمػػػػػاـٌ  ضػػػػػك أف دريس, ومػػػػػف هػػػػػذا العػػػػػرض يتَّ لمتَّػػػػػ جتماعيَّػػػػػةواال يَّةفسػػػػػالنَّ و  يَّػػػػػةااألسػػػػػس العمم وال
جػػػػاح النَّ , وتكاممهمػػػػا يزيػػػػد مػػػػف مسػػػػتوى واحػػػػدٍ  فػػػػي مفٍ  تقػػػػوـ عمػػػػ  العمػػػػـ والفػػػػف   التَّعمػػػػيـمهنػػػػة 

 . في هذ  المهنة
 عميمالتَّ لمهنة  جتماعيَّةالمكانة ال .2

ـ   سػػػػائدةٌ  يَّػػػػةٌ نمط ؾ فكػػػػرةٌ لػػػػهنا     ػػػػ تضػػػػ  ؿ المالمػػػػك الاػػػػارزة ألي  تمث ػػػػ الَّتػػػػيور عػػػػددًا مػػػػف ال  
 يَّػػػػػػػةٍ نمط ة أفكػػػػػػارٍ يف تتاػػػػػػادر  لػػػػػػ  أذهػػػػػػػانهـ عػػػػػػدَّ معم مػػػػػػاس الالنَّػػػػػػػ, فعنػػػػػػدما يػػػػػػذكر مهنػػػػػػي   دورٍ 

فػػػػػػػوف سػػػػػػػموكهـ مػػػػػػػع , ويكي  , نمػػػػػػػوذجي  , متواضػػػػػػػعٌ , وقػػػػػػػورٌ , لطيػػػػػػػؼٌ ر مثػػػػػػػؿ: عاػػػػػػػوٌس و ػػػػػػػوٍ 
ػػػػػػيرونػػػػػػ  اهػػػػػػا ا نَّػػػػػػ الَّتػػػػػػيريقػػػػػػة الطَّ حسػػػػػػب  معم ػػػػػػـ ػػػػػػورة ذلػػػػػػؾ ال ورة   يختمػػػػػػؼ أو يشػػػػػػا  ال  

اسػػػػػػػـ  معم ػػػػػػػـ, واعػػػػػػػض األدايػػػػػػػات أطمقػػػػػػػت عمػػػػػػػ  المعم ػػػػػػػـالموجػػػػػػػودة لػػػػػػػديهـ عػػػػػػػف ال يَّػػػػػػػةمطالنَّ 
  يقضػػػػػي معظػػػػػـ حياتػػػػػ  مػػػػػع األوالد وتػػػػػدور حياتػػػػػ  ذلػػػػػؾ ا نَّػػػػػ غةً مسػػػػػو   جتمػػػػػاعي  الاريػػػػػب اال

 المدرسػػػػػػيةات والشػػػػػػعائر فولػػػػػػة كاأللعػػػػػػاب واالمتحانػػػػػػالط  ا تػػػػػػرتاط عػػػػػػادةً  الَّتػػػػػػيحػػػػػػوؿ األشػػػػػػيا  
 اشديف.الرَّ وهذا ما ياعد  عف عالـ 

ـ فػػػػػػي أعمَّػػػػػػ يخػػػػػػدمها سػػػػػػوا ً  الَّتػػػػػػيثقافيػػػػػػًا عػػػػػػف الجماعػػػػػػة  اً يعتاػػػػػػر غرياػػػػػػ معم ػػػػػػـال كمػػػػػػا أفَّ     
ي ػػػػػػػػػؿ الحاضػػػػػػػػػر  الَّػػػػػػػػػذييعتاػػػػػػػػػر الوسػػػػػػػػػيط  معم ـيقطػػػػػػػػػف فيهػػػػػػػػػا أـ ال, فػػػػػػػػػال الَّتػػػػػػػػػيالمنطقػػػػػػػػػة 

 (22117525ناد, السَّ االمستقاؿ.)األحمد, 

(  Chandler) شػػػػػػػاندلر  يَّػػػػػػػةراالتَّ فقػػػػػػػد و ػػػػػػػفها أحػػػػػػػد عممػػػػػػػا   التَّعمػػػػػػػيـمهنػػػػػػػة  يَّػػػػػػػةوألهم    
لهػػػػػػا عنهػػػػػػا,  تسػػػػػاؽ جميػػػػػػع المهػػػػػف األخػػػػػػرى, وال غنػػػػػ ً  نَّهػػػػػػا" وذلػػػػػؾ أل : " المهنػػػػػػة األـ   نَّهػػػػػاا

ًا, ًا وأخالقيَّػػػػاجتماعيَّػػػػًا و ًا وفنيَّػػػػمػػػػة عمميَّػػػػالم هَّ  يَّةها االعنا ػػػػر الاشػػػػر يمػػػػد   الَّػػػػذيفهػػػػي األسػػػػاس 
ذا كانػػػػت مهنػػػػة  , أو معم ػػػػـمػػػػف يقػػػػـو اهػػػػذ  المهنػػػػة ) وهػػػػو ال فػػػػإفَّ  هػػػػي المهنػػػػة األـُ  التَّعمػػػػيـوال

 معم ػػػػػػـيقػػػػػػوـ اػػػػػػ  ال الَّػػػػػػذيور الػػػػػػدَّ ف ,فػػػػػػي المجتمػػػػػػع كايػػػػػػرٍ  ودورٍ  ومكانػػػػػػةٍ  ة ( ذو شػػػػػػ فٍ معم مػػػػػػال
ايػػػػػب مػػػػػثاًل يعػػػػػال  أفػػػػػرادًا الطّ ف ,قػػػػػوـ اػػػػػ  العػػػػػامموف فػػػػػي المهػػػػػف األخػػػػػرىي الَّػػػػػذيور الػػػػػدَّ يفػػػػػوؽ 

ػػػػمػػػػف الاػػػػدفمعػػػػدوديف , وتػػػػ ثير  يكػػػػوف عمػػػػ  أجػػػػزا  محػػػػدودة  فتػػػػ ثير  كايػػػػر لػػػػيس  معم ػػػػـال ا, أمَّ
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أثػػػػر   , ولػػػػذلؾ فػػػػإفَّ اػػػػؿ عمػػػػ  عقػػػػولهـ وقمػػػػواهـ وشخ ػػػػياتهـ, الميػػػػذ فحسػػػػبالتَّ عمػػػػ  أاػػػػداف 
 (26, 2212. )الفتالوي, يدـو وينتشر

 وجػود دوف عمػيـالتَّ  يَّػةنوع فػي فكيػرالتَّ  يمكػف ال حيػث طػوير,التَّ  مفتػاح عمػيـالتَّ و      
 والخطػورة يَّػةاألهم اػال  اً دور  معم ػـال يػ دي حيػث يف,أكػاديمي   ميفومػ هَّ  ايفيف مػدرَّ معم مػ
  لػ  ثػـّ  ومػف هػا,كم   يَّػةراو التَّ  يَّػةالعمم  لػ  ذلػؾ دور  ىويتعػدَّ  عمػيـ,التَّ و  عمـالػتَّ  يَّػةعمم فػي

 ,رفيعػػةً  مكانػػةً  معم ػػـال مكانػػة األمػػـ اعتاػػرت هنػػا , ومػػفجتماعيَّػػةنشػػئة االالتَّ  عمميػػات
 لػ , األمػة تقػدير عظػيـ عػف رتعا ػ مكانػةً  اإلسػالمي   راث العراػي  التَّػ فػي مكانتػ  فكانػت
 ااعتاارهػػا يَّػػةراو التَّ الفمسػفات  ومػف يَّػةينالدَّ  العقائػػد والقػيـ مػػف ةٌ مسػػتمدَّ  مكانػػةٌ  أنَّهػػا كمػا
, 2010 )شػػاهيف,لوفٍ  أو ,جػػنسٍ  أو عػػرؽٍ  عمػػ  تقت ػػر ال يَّةً حضػػار  يَّةً  نسػػان اً قيمػػ
48.) 
 مهػػػػػػفٍ  مػػػػػػعواالمقارنػػػػػػة  عمػػػػػػيـ اليػػػػػػوـ عمػػػػػػ  المسػػػػػػتوى العػػػػػػالمي  التَّ ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػد أ ػػػػػػاك     

ػػػػػػتػػػػػػنعكس أثػػػػػػار   فػػػػػػي وضػػػػػػع متػػػػػػدفٍ  كثيػػػػػػرةٍ  ورًا وعائػػػػػػدًا عمػػػػػػ  المهنػػػػػػة وأ ػػػػػػحااها ت ػػػػػػ يَّةماالسَّ
وف فػػػػػي أدنػػػػػ  مرتاػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع مػػػػػف الامػػػػػداف يػػػػػ تي المعم ػػػػػ فػػػػػي كثيػػػػػرٍ و  وتقويمػػػػػًا وتقػػػػػديرًا,

فػػػػػػي  قريػػػػػػر األمريكػػػػػػي الشػػػػػػهير" أمػػػػػػةٌ التَّ يعتػػػػػػرؼ , و اعػػػػػػد مػػػػػػا تكػػػػػػوف عػػػػػػف األمػػػػػػف واالسػػػػػػتقرارأ
  ٍ سػػػػػػػيّ  كؿٍ يف األمػػػػػػػريكييف اشػػػػػػػمعم مػػػػػػػاتػػػػػػػدهور مكانػػػػػػػة ال 1983 ػػػػػػػدر عػػػػػػػاـ  الَّػػػػػػػذيخطػػػػػػػر" 
, وفػػػػػي العػػػػػالـ يـ م سػػػػػاةً عمػػػػػالتَّ مهنػػػػػة فػػػػػي فرنسػػػػػا حيػػػػػث اعتاػػػػػروا  المعممػػػػػيفـ ومػػػػػثمه وخطيػػػػػرٍ 

عمػػػػػػػيـ ودعػػػػػػػوا  لػػػػػػػ  ضػػػػػػػرورة التَّ اهاػػػػػػػوط مكانػػػػػػػة  يَّػػػػػػػةً عرا دولػػػػػػػةً  18مػػػػػػػو العراػػػػػػػي اعتػػػػػػػرؼ ممث  
, واػػػػػػػرغـ االسػػػػػػػتثنا ات جاذاػػػػػػػةً  عمػػػػػػػيـ مهنػػػػػػػةً التَّ زمػػػػػػػة لجعػػػػػػػؿ دااير الالَّ التَّػػػػػػػتحسػػػػػػػينها واتخػػػػػػػاذ 

وألمانيػػػػػا وهولنػػػػػدا يف كاليااػػػػػاف معم مػػػػػعمػػػػػيـ والالتَّ وؿ ترتفػػػػػع فيهػػػػػا مكانػػػػػة الػػػػػدَّ مػػػػػف  القميمػػػػػة لعػػػػػددٍ 
نجمتػػػػػػرا, فػػػػػػإفَّ الػػػػػػدَّ و  عمػػػػػػيـ ال تحظػػػػػػ  امكانػػػػػػة مرغواػػػػػػة كايرهػػػػػػا مػػػػػػف المهػػػػػػف التَّ مهنػػػػػػة  نمارؾ وال

ع اػػػػػ  المهنيػػػػػػوف اآلخػػػػػروف, ممػػػػػػا يتمتَّػػػػػػ الَّػػػػػذيقػػػػػػدير التَّ المماثمػػػػػة, وال يحظػػػػػ  العػػػػػػامموف اهػػػػػا ا
يجعػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذ  االسػػػػػػػػتثنا ات خروجػػػػػػػػًا عمػػػػػػػػ  القاعػػػػػػػػدة ال تنفيهػػػػػػػػا وال تنقضػػػػػػػػها. )الكايسػػػػػػػػي, 

2221 ,25) 

, فهػػػػػػػػػـ رٌ وخطيػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػوف فيهػػػػػػػػػا عظػػػػػػػػػيـٌ يدر   الَّتػػػػػػػػػييف فػػػػػػػػػي المجتمعػػػػػػػػػات معم مػػػػػػػػػدور ال  فَّ      
يعممػػػػػػػوف  الَّتػػػػػػػي, ويتركػػػػػػػوف ا ػػػػػػػماتهـ عمػػػػػػ  حيػػػػػػػاة المجتمعػػػػػػػات جمعػػػػػػػا  يَّةيخػػػػػػدموف الاشػػػػػػػر 

 مػػػػػع هػػػػػ ال  األفػػػػػراد لسػػػػػنواتٍ  تػػػػػ ثيرهـ عمػػػػػ  حيػػػػػاة األفػػػػػراد ومسػػػػػتقامهـ مسػػػػػتمرٌ  , كمػػػػػا أفَّ فيهػػػػػا
مػػػػف اػػػػاب  فػػػػردٍ  كػػػػؿ  اهػػػػـ العمػػػػر,  نهػػػػـ يتػػػػدخموف فػػػػي تشػػػػكيؿ حيػػػػاة  متػػػػدَّ امعهػػػػـ مػػػػا  قػػػػد تمتػػػػد  
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يف ومفكػػػػػػػػريف يف وعسػػػػػػػػكري  وف شخ ػػػػػػػػيات رجػػػػػػػػاؿ المجتمػػػػػػػػع مػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػي  مك  المدرسػػػػػػػػة ويشػػػػػػػػ
 .سوا ٍ  , رجااًل ونساً  عم  حد  المختمفةوعامميف في مجاالت الحياة 

ؾ معم مػػػػر اقولػػػػ :" مػػػػا االػػػػؾ تػػػػوق   معم ػػػػـوقػػػػد ذكػػػػر أحػػػػد األئمػػػػة ويػػػػدع  االسػػػػكندر فضػػػػؿ ال    
لحيػػػػػػػاتي  ي سػػػػػػػابٌ الػػػػػػػد, وو ةيػػػػػػػلحيػػػػػػػاتي الااق سػػػػػػػابٌ  معم ػػػػػػػـؾ؟ فقػػػػػػػاؿ: ألف الالػػػػػػػدأكثػػػػػػػر مػػػػػػػف و 

 , وذكر أحد الفضال :ةيالفان
 طؼالنَّ وح ال أاو الرَّ و اذاؾ أ           ـ العمـ كاف خير أبٍ مف عمَّ     
ػػػػػػوقػػػػػػد كػػػػػػاف اعػػػػػػض      هػػػػػػـ اسػػػػػػتر وقػػػػػػاؿ: المَّ  اشػػػػػػي ٍ ؽ مؼ  ذا ذهػػػػػػب  لػػػػػػ  شػػػػػػيخ  ت ػػػػػػدَّ السَّ

 (242, 2228ي عني, وال تذهب ااركة عمم  مني. )المختاري,معم معيب 
 المجتمػػع أحاطتػػ  فػػي ومكانتػػ  المعم ػػـ دور حقيقػػة أدركػػت الَّتػػي فالمجتمعػػات    

العمػؿ  ظػروؼ لػ   توهيَّػ اػ , يقػوـ الَّػذي ورالػدَّ ا تميػؽ الَّتػي ووهاتػ  المكانػة ااالهتمػاـ
 .مهاوتقد   األمـ تمؾ تطوير في األحياف مف رٍ يكث في أسهـ مما والمريحة المالئمة

 المدرسيفي المجتمع  معم ممكانة ال .2
لتحديػػػػد مكانػػػػة المعمػػػػـ االجتماعيػػػػة الاػػػػد مػػػػف دراسػػػػة مكانتػػػػ  فػػػػي مجتمعػػػػ  ال ػػػػاير المحػػػػيط 
اػػػػ , وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ دراسػػػػػة العالقػػػػػات التػػػػػي تػػػػػراط المعمػػػػػـ اايػػػػػر  فػػػػػي مجتمعػػػػػ  المدرسػػػػػي 

 كاآلتي:وهي 
 الميذ :الت  مع  معلِّمعالقة ال.3.1

عمػػػػػ   المعم مػػػػػيفواالحتػػػػػراـ المتاػػػػػادؿ وعطػػػػػؼ  ة ,يجػػػػػب أف تقػػػػػوـ هػػػػػذ  العالقػػػػػة عمػػػػػ  األخػػػػػوَّ     
مميػػػػػذ التَّ و  المع مػػػػػـمػػػػػف  كػػػػػؿ  ذلػػػػػؾ  ذا فهػػػػػـ  ي تيػػػػػويمكػػػػػف أف امعم مػػػػػيهـ, الميػػػػػذ التَّ ؽ وتعم ػػػػػ ,الميػػػػػذالتَّ 

 الميذ رعايا .التَّ و  ,قائدٌ  فالمعم ـدور  في المدرسة فهمًا  حيحًا: 
ًا عمػػػػػ  مػػػػًا مانيَّػػػػالميػػػػذ تحك  التَّ ـ فػػػػي حك  الػػػػتَّ يادة و السَّػػػػػ المعم ػػػػـمق ػػػػود االقيػػػػادة فػػػػرض الولػػػػيس     

ػػػػػػو هديػػػػػػد التَّ هػػػػػػي و النَّ األمػػػػػػر و  فػػػػػػي يػػػػػػد  الَّتػػػػػػياالمتهػػػػػػاف وغيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف األدوات و دة الوعيػػػػػػد والش 
  ال يتػػػػيك كمػػػػا أنَّػػػػ, الميػػػػذالتَّ اػػػػيف  ونفػػػػورٍ  واضػػػػطرابٍ  رٍ ذلػػػػؾ تػػػػنجـ عنػػػػ  حالػػػػة تػػػػوت    ذ أفَّ  ,المعم ػػػػـ

 .امعم مهـ اقتدا ً موا كيؼ يقودوف أنفسهـ ب عم  أف يتعمَّ در  التَّ الميذ فر ة لمتَّ 
  فػػػػي داخػػػػؿ الف ػػػػؿ و خارجػػػػ معم مػػػػ مميػػػػذ و التَّ تتكػػػػوف اػػػػيف  الَّتػػػػيوعمػػػػ  هػػػػذا فػػػػإف العالقػػػػة     

اآلخػػػػػػريف  اػػػػػػاألفراد يَّةؼ عالقتػػػػػػ  المسػػػػػػتقاميػػػػػػاػػػػػػؿ و تكي ,فػػػػػػي تكييػػػػػػؼ سػػػػػػموك  لهػػػػػػا أكاػػػػػػر األثػػػػػػر
 ف سيتعامؿ معهـ في المجتمع الخارجي.الَّذي

 ػػػػػػورة الو لكػػػػػػف هػػػػػػذ   ,جديػػػػػػدة ٍ  فػػػػػػي  ػػػػػػورةٍ  فػػػػػػؿ أبٌ الط  سػػػػػػاة  لػػػػػػ  النَّ ا معم ػػػػػػـال والواقػػػػػػع أفَّ     
ػػػػػ المعم ػػػػػـفمػػػػػا هػػػػػو الجانػػػػػب األخػػػػػر ؟  المعم ػػػػػـ,مػػػػػف  واحػػػػػدٌ  جانػػػػػبٌ    يجػػػػػب أف يكػػػػػوف امثااػػػػػة الموج 
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امػػػػػػػب عمػػػػػػػ  التَّ دائد و يسػػػػػػػاعدهـ عمػػػػػػػ  مقاامػػػػػػػة الشَّػػػػػػػ الػػػػػػػذي فػػػػػػػؿ و المرشػػػػػػػد الهػػػػػػػاد الحػػػػػػػاـز لمط  
 عاب.ال   

 يَّةٌ سػػػػػػو  يَّةٌ  نسػػػػػػان ا ال تسػػػػػػود  عالقػػػػػػاتٌ ًا دراسػػػػػػيَّ أف يػػػػػػدير  ػػػػػػفَّ  معم ػػػػػػـل ػػػػػػعب عمػػػػػػ  الا ومػػػػػػف    
شػػػػػي  ي ػػػػػعب  ,راحـ والوئػػػػػاـ والمنػػػػػاخ العػػػػػاطفي  التَّػػػػػة و سػػػػػـ اػػػػػالمودَّ يتَّ  اجتمػػػػػاعي  و  نفسػػػػػي   ومنػػػػػاخٌ 
 (22, 2222د دخوؿ الف ؿ.)جاار,مجرَّ ا ا ولكف يمكف اإلحساس  ,و ف 

 :متعم ـنحو ال معم ـؾ أراع اتجاهات لملهناو     
عنػػػػد انتقالػػػػ  مػػػػف  متعم ـيميػػػػؿ  لػػػػ  االحتفػػػػاظ اػػػػال ,معم ػػػػـعمػػػػؽ: حيػػػػث يكػػػػوف سػػػػموؾ الالتَّ )أ(اتجػػػػا  

 فاعؿ مع .التَّ نتيجة ما يشعر ا  مف ارتياح عند  ,آلخر  ؼ  
ـ   معم ػػػػػـحيػػػػػز أو الالماػػػػػاالة: حيػػػػػث يكػػػػػوف اتجػػػػػا  الالتَّ )ب(اتجػػػػػا  عػػػػػدـ  أو  عػػػػػف عػػػػػدـ اهتمػػػػػاـٍ  يػػػػػن

 اً يَّػػػػػػػكمّ ,وال يسػػػػػػػتجيب  معم ػػػػػػػـنحػػػػػػػو ال يَّةاتجاهػػػػػػػات سػػػػػػػما مػػػػػػػتعم ـف الوحيػػػػػػػث يكػػػػػػػو   مػػػػػػػتعم ـمل الماػػػػػػػاالةٍ 
 في ال ؼ. معم ـسموؾ ال  يخالؼ نَّ  , اؿ المدرسيةظـ لمن  

 مػػػػتعم ـاسػػػػتمرار الاغاػػػػة تمامػػػػًا الرَّ قائمػػػػًا عمػػػػ  عػػػػدـ  معم ػػػػـاػػػػذ: حيػػػػث يكػػػػوف اتجػػػػا  الالنَّ )ج(اتجػػػػا  
 دريس في .التَّ ا معم ـيقـو ال الَّذيراسي الدَّ في الف ؿ 

 مػػػػػتعم ـانتااهػػػػػ   لػػػػػ  ال كػػػػػؿ  اتوجيػػػػػ  معظػػػػػـ أو  معم ػػػػػـ: وحيػػػػػث يكػػػػػوف اتجػػػػػا  ال)د(اتجػػػػػا  االهتمػػػػػاـ
ػػػػػػػػ الَّػػػػػػػػذي ح ػػػػػػػػيؿ التَّ اعػػػػػػػػض ال ػػػػػػػػعواات فػػػػػػػػي  مػػػػػػػػتعم ـاليواجػػػػػػػػ  كايػػػػػػػػر, حيػػػػػػػػث     لػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد  يهم 

َـّ  معم ػػػػػػـز سػػػػػػموؾ الويعػػػػػػز   ,المدرسػػػػػػيةظـ ,ويسػػػػػػتجيب لمػػػػػػن   ػػػػػػ معم ـفػػػػػػال ومػػػػػػف ثػػػػػػ    ليػػػػػػ  االهتمػػػػػػاـ يوج 
 (2228719وجي  واإلرشاد.)غزي, التَّ  ك و النَّ ـ ل  ويقد  

 األساليب مثؿ:تااع اعض اويقترف هذا االتجا  ا   

  وايخ والعقػػػػػاب ,أسػػػػػموب التَّػػػػػواالسػػػػػتهزا  و  ةيخر السَّػػػػػهكـ و الػػػػػتَّ ا سػػػػػموب  المعم ػػػػػـأف يسػػػػػتادؿ
 ا ير االخط .التَّ شجيع والمدح والمساعدة و التَّ 

  اػػػػػػداع مقترحػػػػػػاتهـالتَّ تهيئػػػػػػة المجػػػػػػاؿ القتنػػػػػػاع والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  األخػػػػػػذ اػػػػػػالمعقوؿ  الميػػػػػػذ وال
 زاـ .لتدة واالواالاتعاد عف سياسة الفرض والش   ,منها

  نفيذ.التَّ الميذ في تحديد األهداؼ ,وفي رسـ خطة العمؿ وفي التَّ  شراؾ 

 شاط.النَّ الميذ في الف ؿ أو في الفنا  وفي التَّ ا المعم ـزدياد اختالط ا 
  هػػػػػا والعمػػػػػؿ فكيػػػػػر فػػػػػي حم  التَّ الميػػػػػذ و التَّ ت كاللالسػػػػػتماع  لػػػػػ  مشػػػػػ المعم ػػػػػـاتسػػػػػاع  ػػػػػدر

  عم   زالة أسااب شكواهـ.
  الميذ في المناساات المختمفةزمة لمتَّ االمجامالت الالَّ  المعم ـقياـ. 
  . تشجيع أسموب المناقشة داخؿ الف ؿ وخارج 
   في المدرسة. توسيع نطاؽ العمؿ الجماعي 
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 في معاممة تالميذهـ. موحدةً  سياسةً  المعم ميفتااع ا 
   في مدارسهـ . المعم ميفالت يجب تضييؽ نطاؽ تنق 

.            واحػػػػػػػدٍ  فػػػػػػػي مفٍ  اً واقت ػػػػػػػاديَّ  العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػوف عػػػػػػػدد تالميػػػػػػذ الف ػػػػػػػؿ مناسػػػػػػػااً يجػػػػػػب 
 (56, 2222)جاار,

 :ين بعضهم ببعض  معم معالقة ال.2.3
تحػػػػػدد  الَّتػػػػػيفهػػػػػي  يَّػػػػػةمػػػػػف األهم كايػػػػػرٍ  عمػػػػػ  جانػػػػػبٍ  يف اعضػػػػػهـ اػػػػػاعضٍ معم مػػػػػعالقػػػػػة ال    

مكانيَّ النَّ مػػػػدى  تػػػػنعكس عمػػػػ  نفػػػػوس  أنَّهػػػػاكمػػػػا  ,فيهػػػػا اتػػػػ  فػػػػي المدرسػػػػة وسػػػػير العمػػػػؿشػػػػاط وال
اػػػػػػيف  رٍ تػػػػػػوت   أيَّ  وألفَّ  ,ةٍ يػػػػػػلهػػػػػػـ مػػػػػػف ناح قػػػػػػدوةً  المعم مػػػػػػيفااعتاػػػػػػار  ,الميػػػػػػذ فػػػػػػي المدرسػػػػػػةالتَّ 
 الميذ.التَّ ر عم  ف مف ش ن  أف ي ث  معم ميال
وح الػػػػػػر  فػػػػػػي  أساسػػػػػػي   عامػػػػػػؿٌ  اعضػػػػػػهـ اػػػػػػاعضٍ  المعم مػػػػػػيفعالقػػػػػػة  هػػػػػػذا فضػػػػػػاًل عػػػػػػف أفَّ     

 تهـ.وسالمة نفوسهـ و حَّ  ,اينهـ يَّةالمعنو 
واتجاهػػػػػاتهـ فػػػػػي  المعم مػػػػػيفومقارنػػػػػة عالقػػػػػات  يَّػػػػػةويمكننػػػػػا أف نت ػػػػػور مػػػػػدى هػػػػػذ  األهم    

فهػػػػػػػػـ  ,المعم مػػػػػػػػيفعػػػػػػػػاوف اػػػػػػػػيف التَّ مدرسػػػػػػػػتيف افتراضػػػػػػػػيتيف: المدرسػػػػػػػػة األولػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػودها روح 
فػػػػػػػػي  ويتناقشػػػػػػػػوف دريس ووسػػػػػػػػائم  اػػػػػػػػروح سػػػػػػػػميحة,التَّػػػػػػػػيتاػػػػػػػػادلوف مرافػػػػػػػػؽ المدرسػػػػػػػػة وأدوات 

ت تالميػػػػػػػػػػػذهـ ومدرسػػػػػػػػػػتهـ ويفخػػػػػػػػػػروف امػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػرزو  مػػػػػػػػػػف نجػػػػػػػػػػػاح كالتهـ ومشػػػػػػػػػػكالمشػػػػػػػػػػ
ػػػػػرا  و السَّػػػػػ,ويظهػػػػػروف اسػػػػػتعدادهـ قػػػػػواًل وعمػػػػػاًل لمشػػػػػاركة اعضػػػػػهـ اعضػػػػػًا فػػػػػي  را  وعنػػػػػد الضَّ

 .ورة ,أثنا  العمؿ وفي وقت الفراغر الضَّ 
وا العزلػػػػػة واالنقطػػػػػاع والوحػػػػػدة, يتنااػػػػػذوف ر  ف لػػػػػـ يػػػػػ ث هػػػػػا,معم مو ف ةيػػػػػانالثَّ أمػػػػػا المدرسػػػػػة     

د الموقػػػػػػؼ عمػػػػػػ  حسػػػػػػاب يريػػػػػػد أف يعمػػػػػػو وأف يكػػػػػػوف سػػػػػػي   كػػػػػػؿ  ويجرحػػػػػػوف اعضػػػػػػهـ اعضػػػػػػًا: 
ذا اتفػػػػػػؽ لهػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع سػػػػػػادتهـ روح  ,اآلخػػػػػػر ؾ فػػػػػػي أقػػػػػػواؿ اعضػػػػػػهـ وأعمػػػػػػالهـ يشػػػػػػكالتَّ وال

الكيػػػػػػد  ذ فػػػػػػيالميػػػػػػالتَّ واسػػػػػػتعانوا ا ,العمػػػػػػؿ, وقممػػػػػػا يتاػػػػػػادلوف األدوات ,وسػػػػػػادهـ الجػػػػػػدؿ وقػػػػػػؿ
ها امػػػػا عػػػػد فَّ أمتػػػػ  هػػػػي األولػػػػ  واألخيػػػػرة و كمتػػػػ  و مادَّ  مػػػػنهـ أفَّ  كػػػػؿ  د , وأكَّػػػػاعضػػػػهـ لػػػػاعضٍ 
ظػػػػر النَّ وعمػػػػؿ عمػػػػ   ػػػػرؼ جهػػػػود معظػػػػـ تالميػػػػذ  نحػػػػو مادتػػػػ  ا ػػػػرؼ  ,فػػػػي سػػػػقط المتػػػػاع
 عف أعماؿ الاير.

  كم ػػػػمػػػػف المدرسػػػػتيف, ولنخػػػػرج مػػػػف هػػػػذا كػػػػّؿ ٍ   انتػػػػائ  العمػػػػؿ فػػػػي هؿ أف نتناَّػػػػالسَّػػػػومػػػػف     
عمػػػػ  األلفػػػػة  شػػػػي ٍ  كػػػػؿ  تهػػػػا يعتمػػػػد أواًل وقاػػػػؿ جػػػػاح االمدرسػػػػة فػػػػي مهمَّ النَّ  اماػػػػزى مػػػػ دا  أفَّ 

و اإلعػػػػػػػػراض  يَّػػػػػػػػةفػػػػػػػػاهـ واألنانالتَّ ف, اػػػػػػػػداًل مػػػػػػػػف سػػػػػػػػو  معم مػػػػػػػػيعػػػػػػػػاوف اػػػػػػػػيف الالتَّ واالنسػػػػػػػػجاـ و 
 منها: ذلؾ اوسائؿٍ  ويمكف أف يتحقؽَّ  ,هجـالتَّ نااذ و التَّ و 
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  يشػػػػترؾ فػػػػػي وضػػػػػعها وتحديػػػػػد مرسػػػػػومةٌ  ةٌ لهػػػػػا سياسػػػػػأف تحػػػػرص المدرسػػػػػة عمػػػػػ  أف تكػػػػوف ,
ػػػػػػتف جميعػػػػػػًا, احيػػػػػػث يكونػػػػػػوف عمػػػػػػ  معم مػػػػػػو أهػػػػػػدافها ال ا وضػػػػػػاع المدرسػػػػػػة واتجاهاتهػػػػػػا  رٍ ا  

 ور.الدَّ سيف ألدا  هذا منهـ في المدرسة متحم   واحدٍ  كؿ  مدركيف ادور  تها,كالومش
  َّفيهػػػػػػا اآلرا  والمناقشػػػػػػات ف, يتاػػػػػػادلوف معم مػػػػػػيلم يَّػػػػػػةدور   ػػػػػػؿ امػػػػػػا سػػػػػػاؽ عقػػػػػػد اجتماعػػػػػػاتٍ يت

ظػػػػػػر فػػػػػػي هػػػػػػذ  الخطػػػػػػط فػػػػػػي ضػػػػػػو  النَّ ويعيػػػػػػدوف  ويضػػػػػػعوف لممدرسػػػػػػة خططهػػػػػػا, ,ةيػػػػػػالمجد
ف ال فػػػػػػرؽ فيهػػػػػػا اػػػػػػيف معم مػػػػػػيمػػػػػػف ال يَّػػػػػػةٌ عموم يَّػػػػػػةٌ ذا لػػػػػػو كػػػػػػاف لممدرسػػػػػػة جمعوحاَّػػػػػػ, تػػػػػػائ النَّ 
 .سٍ ومدر   مديرٍ أو ايف  س عادي  س أوؿ ومدر  مدر  

  َّكػػػػؿ  ف توزيعػػػػًا عػػػػاداًل, معم مػػػػيات والواجاػػػػات اػػػػيف ال ػػػػؿ امػػػػا سػػػػاؽ توزيػػػػع المسػػػػ وليَّ كػػػػذلؾ يت 
 حسب كفا ت .

 ف أكثػػػػػر مػػػػػف انعػػػػػزالهـ عػػػػػف معم مػػػػػياػػػػػيف ال خمػػػػػؽ تعػػػػػاوفٍ  ها نِ مػػػػػف شػػػػػ يَّػػػػػةتاػػػػػاع أسػػػػػاليب تراو ا
 اعضهـ الاعض.

 فهػػػػػػـ أواًل  العالقػػػػػػة ايػػػػػػنهـ أكثػػػػػػر مػػػػػػف مجػػػػػػرد عالقػػػػػػة عمػػػػػػؿٍ  ف اػػػػػػ فَّ معم مػػػػػػو ال اػػػػػػد أف يػػػػػػ مف ال
ػػػػومواطنػػػػوف فػػػػي دولػػػػةٍ  فػػػػي مجتمػػػػعٍ  شػػػػي  اشػػػػرٌ  كػػػػؿ  وقاػػػػؿ  وا , وعمػػػػيهـ مػػػػف أجػػػػؿ ذلػػػػؾ أف ينم 

 اينهـ. جتماعيَّةالعالقات اال
   دريس التَّػػػػػػاهيئػػػػػات  مسػػػػػتمرٍ  المدرسػػػػػة أف يكونػػػػػوا عمػػػػػ  ات ػػػػػاؿٍ  معم مػػػػػيكػػػػػذلؾ يجػػػػػب عمػػػػػ

 (22, 2228رس األخرى المجاورة.)غزي, ااالمد
 بالمدير: معم معالقة ال.3.3

ي ػػػػػدؽ عمػػػػػ  العالقػػػػػة ايػػػػػنهـ واػػػػػيف  ف اعضػػػػػهـ اػػػػػاعضٍ معم مػػػػػيومػػػػػا يقػػػػػاؿ عػػػػػف عالقػػػػػة ال    
ف طرفػػػػػػًا مخػػػػػر, أو ينظػػػػػػر  لػػػػػػ  معم مػػػػػييعتاػػػػػر نفسػػػػػػ  طرفػػػػػػًا وال مػػػػػػديرٍ  ؿ  كػػػػػويخطػػػػػػ   ,المػػػػػدير

يجػػػب أف ت ػػػدع امػػػا ي مرهػػػا اػػػ   الَّتػػػيفم  السَّػػػف اليػػػد معم مػػػي  اليػػػد العميػػػا و النفسػػػ  عمػػػ  أنَّػػػ
ذا وقعػػػػػػػت مػػػػػػػنهـ هفػػػػػػػوةً مػػػػػػػا سػػػػػػػوا , و  كػػػػػػػؿ  , وتعػػػػػػػرض عػػػػػػػف أو اعيػػػػػػػدٍ  مػػػػػػػف قريػػػػػػػبٍ   أو خطػػػػػػػ ً  ال

كػػػػػذلؾ  , ال أح ػػػػػاها وال واردةً  , وال يتػػػػػرؾ شػػػػػاردةً تن ػػػػػ  و أقػػػػػاـ حكمػػػػػ  عمػػػػػيهـ امقتضػػػػػاهااق
, مػػػػػػػػػديرالاتهـ ونفػػػػػػػػػوذهـ عمػػػػػػػػػ  شخ ػػػػػػػػػيَّ  اػػػػػػػػػ ف يريػػػػػػػػػدوف أف تطالَّػػػػػػػػػذيف معم مػػػػػػػػػو يخطػػػػػػػػػ  ال

ويعممػػػػػوف عمػػػػػ  أف  ها,مػػػػػدير ويحسػػػػػاوف أنفسػػػػػهـ أ ػػػػػحاب العقػػػػػؿ و أهػػػػػؿ الفكػػػػػر فيهػػػػػا دوف 
ذا وقعػػػػػت االمدرسػػػػػة  ا عمػػػػػ  هػػػػػواهـ,أمورهػػػػػ روايسػػػػػي   و يتنكػػػػػروف اخاػػػػػرات مػػػػػف يكاػػػػػرونهـ, وال

ومػػػػػنهـ مػػػػػف يمجػػػػػ   لػػػػػ  المػػػػػدير , المػػػػػدير أساسػػػػػها لسػػػػػو   دارتػػػػػ  قػػػػػالوا  فَّ  ةٌ كمأو مشػػػػػ م ػػػػػياةٌ 
 حت  يضيؽ عمي . و كايرةٍ  ةٍ  اير  كؿ  في 
فَّ       دي  تػػػػػػ, و ي  درسػػػػػػمر فػػػػػػي العمػػػػػػؿ الف تػػػػػػ ث  معم مػػػػػػيالالمػػػػػػدير و يئة اػػػػػػيف السَّػػػػػػالعالقػػػػػػات  وال

, تػػػػػ دي و شػػػػيعٍ  , وتميػػػػؿ المدرسػػػػة  لػػػػ  أحػػػػزابٍ يَّػػػػػةوح المعنو الػػػػرَّ  لػػػػ  فتػػػػور الهمػػػػـ و هاػػػػوط 
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ع ػػػػب التَّ ذيمػػػػة مثػػػػؿ الرَّ الميػػػػذ الكثيػػػػر مػػػػف ال ػػػػفات التَّ  لػػػػ  الفوضػػػػ  و االنقسػػػػاـ واكتسػػػػاب 
س الػػػػػػػػدَّ يك وانتهػػػػػػػػاز الفػػػػػػػػرص و الػػػػػػػػرَّ واالتجػػػػػػػػا  مػػػػػػػػع  تااػػػػػػػػةالرَّ ير فػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػممػػػػػػػػؽ و التَّ األعمػػػػػػػػ  و 

 قوؿ.التَّ س و جس  التَّ و 
ة اينػػػػػػ    هػػػػػو الخطػػػػػػوة األولػػػػػ  لتقريػػػػػػب الشػػػػػقَّ اعممػػػػػ  عمػػػػػػ  الوجػػػػػ  األكمػػػػػػؿ  المعم ػػػػػػـوقيػػػػػاـ     

أخػػػػرى مػػػػف جاناػػػػ  نحػػػػو الهػػػػدؼ  فهمػػػػًا  ػػػػحيحًا لوظيفتػػػػ  خطػػػػوةٌ  المػػػػديروفهػػػػـ المػػػػدير واػػػػيف 
 ؼٍ ال رئاسػػػػة تعس ػػػػ يَّػػػػةٌ ديمقراط   قيػػػػادةٌ نفسػػػػ : فالمػػػػدير ينااػػػػي أف ينظػػػػر  لػػػػ  عممػػػػ  عمػػػػ  أنَّػػػػ

 :ما يجب عم  المدير نَّ  ,واستاالؿ استادادٍ و 
 .أف يحتـر األفراد اآلخريف في المدرسة 
 ال مستقاًل عنها.-هي هيئة المدرسة-أف يعمؿ في مجموعة 
 نمػػػػػػا مػػػػػػف قدرتػػػػػػ  عمػػػػػػ  معونػػػػػػة الجماعػػػػػػة مػػػػػػديرأف يسػػػػػػتمد القيػػػػػػادة ال مػػػػػػف سػػػػػػمطت  ك , وال

 يمكف.عم  الو وؿ االمدرسة  ل  أحسف ما ال 
 جريب.التَّ الميذ لالاتكار واإلاداع و التَّ ف و معم ميأف يتيك الفرص لم 
  ف.معم مياين  وايف ال جتماعيَّةوااط االالرَّ  ؿ و أو  ةيأف يعمؿ عم  تقو 
  َّمػػػػػا  شػػػػػاط والمواهػػػػػب ويعمػػػػػؿ عمػػػػػ  سػػػػػد  النَّ ت  األولػػػػػ  تنسػػػػػيؽ العمػػػػػؿ و أف يعتاػػػػػر مسػػػػػ ولي

أو  عمػػػػػػػ  حسػػػػػػػاب أعمػػػػػػػاؿٍ  أو نشػػػػػػػاطٍ  ر عمػػػػػػػؿٍ , ويحػػػػػػػوؿ دوف تػػػػػػػ خ  ينشػػػػػػػ  مػػػػػػػف فجػػػػػػػواتٍ 
 مناشط أخرى.

  َّلػػػػػو  -هػػػػػذا العػػػػػب  منػػػػػ  اػػػػػ فَّ   دارة المدرسػػػػػة ليسػػػػػت وقفػػػػػًا عميػػػػػ , اقتناعػػػػػاً  أف يسػػػػػمـ اػػػػػ ف
يكػػػػوف أدعػػػػ  لنجػػػػاح –ات  ف يتنػػػػاولوف القيػػػػاـ امسػػػػ وليَّ معم مػػػػي ػػػػار شػػػػركة اينػػػػ  ويػػػػاف ال

 (21, 2228المدرسة.)غزي, 
قػػػػة الثَّ ف و يتاػػػػادلوف معم مػػػػو يتعػػػػاوف المػػػػدير و الوتػػػػنجك المدرسػػػػة عنػػػػدما ت ػػػػؿ  لػػػػ  أف     

ت  و نػػػػػواحي ضػػػػعف , ومػػػػا يضػػػػيؽ اػػػػػ  كالمػػػػػنهـ عمػػػػ  األخػػػػر لمشػػػػ كػػػػؿ  واالحتػػػػراـ وياضػػػػي 
 ر الموقؼ و العمؿ عم  عالج . در , و ي خذ الجميع في تدا  

وف ويقترحػػػػػػػػػوف وال كم ػػػػػػػػػسػػػػػػػػػوف وال يويتحمَّ  عالقػػػػػػػػػتهـف والمػػػػػػػػػدير معم مػػػػػػػػػو ال يوهكػػػػػػػػػذا يانػػػػػػػػػ    
وتسػػػػػػػػػود  يَّػػػػػػػػػةاعالتَّ يادة و السَّػػػػػػػػػمالػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػؿ دوف ويتعػػػػػػػػػاونوف وال يتخا ػػػػػػػػػموف وتحػػػػػػػػػؿ الزَّ ينػػػػػػػػػد  

  موي .التَّ ستر و التَّ ال راحة ويخاو الكاد و 
 وري السَّ في ثقافة المجتمع  معم ممكانة ال .4
 ,يَّةر عنهػػػػػػػا ااألفكػػػػػػػار والمعػػػػػػػاني والعالقػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػاناَّػػػػػػػمػػػػػػػوز يعُ فػػػػػػػة لمر  مكثَّ  قافػػػػػػػة لاػػػػػػػةٌ الثَّ     

وف قػػػػيمهـ رًا فػػػػي سػػػػموؾ األفػػػػراد, ومنهػػػػا يسػػػػتمد  تتػػػػرؾ أثػػػػرًا مااِشػػػػ الَّتػػػػي يَّػػػػةقافػػػػة القومالثَّ فهنػػػػاؾ 
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وهػػػػػي امنزلػػػػػة  يَّػػػػػةالمحم يَّػػػػػةقافػػػػػة الفرعالثَّ واتجاهػػػػػاتهـ نحػػػػػو مسػػػػػائؿ الحيػػػػػاة المختمفػػػػػة, وهنػػػػػاؾ 
 يَّةٍ  نسػػػػػػان لمقػػػػػػيـ والمعتقػػػػػػدات والمعػػػػػػارؼ والفنػػػػػػوف واآلداب لجماعػػػػػػةٍ  أو نظػػػػػػاـٍ  معرفػػػػػػي   نسػػػػػػؽٍ 
عمػػػػػي, ) أيضػػػػػاً  وحػػػػػوارٍ  قافػػػػػة أيػػػػػديولوجيا وانتمػػػػػا  وأداة توا ػػػػػؿٍ الثَّ , فضػػػػػاًل عػػػػػف كػػػػػوف يَّػػػػػةٍ ممح

ـ   قافػػػػػػة دورٌ لمثَّ  ( وهكػػػػػػذا فػػػػػػإفَّ 2221,26 فػػػػػػي حيػػػػػػاة األفػػػػػػراد والجماعػػػػػػات, فهػػػػػػي تمثػػػػػػؿ  مهػػػػػػ
موؾ أو ذاؾ, وينهػػػػػػؿ األفػػػػػػراد مػػػػػػف الّسػػػػػػمػػػػػػف الخيػػػػػػارات اػػػػػػيف هػػػػػػذا  سػػػػػػاة  لػػػػػػيهـ مجموعػػػػػػةً النَّ ا
عنػػػػد  يَّػػػػةقافػػػػة معرفػػػػة أفقالثَّ لكػػػػف تاقػػػػ  المعرفػػػػة ا ,ي ميػػػػولهـ وحاجػػػػاتهـتما ػػػػ قافػػػػة امقػػػػدار مػػػػاالثَّ 

ػػػػػالثَّ الحػػػػػديث عػػػػػف  قافػػػػػة الثَّ د م ػػػػػادرها, اعيػػػػػدًا عػػػػػف ثقافػػػػػة االخت ػػػػػاص أو ة وتعػػػػػد  قافػػػػػة العامَّ
 .يَّةالعمم

 يَّةٍ حضػػػػار    المجتمػػػػع فػػػػي تاريخػػػػ  مػػػػف  نجػػػػازاتٍ أنتجػػػػمػػػػا  كػػػػؿّ   نَّهػػػػاقافػػػػة االثَّ فػػػػت وقػػػػد عر      
يعػػػػػيش فيػػػػػ   الَّػػػػػذييكتسػػػػػاها األفػػػػػراد مػػػػػف المجتمػػػػػع  وأنمػػػػػاط معيشػػػػػةٍ  وتقاليػػػػػدٍ  وعػػػػػاداتٍ  وقػػػػػيـٍ 
اػػػػػػة والعمػػػػػػـو والفنػػػػػػوف عػػػػػػوف  لػػػػػػ   غنػػػػػػا  أرواحهػػػػػػـ وعقػػػػػػولهـ االمعػػػػػػارؼ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الم  ويتطمَّ 

واإلاػػػػػداع واالعتػػػػػزاز  يَّػػػػػةسػػػػػـ االحيو وري يتَّ الَسػػػػػمجتمعنػػػػػا  اػػػػػ فَّ  واآلداب, وكمػػػػػا هػػػػػو معػػػػػروؼٌ 
  مػػػػػف خػػػػػالؿ األعػػػػػراس واألعيػػػػػاد تتجمَّػػػػػ الَّتػػػػػيقاليػػػػػد األ ػػػػػيمة, التَّ والعػػػػػادات و ايمػػػػػة النَّ اػػػػػالقيـ 

 (www.eschoolsy.com.)نجـ,  يَّةقافالثَّ و  يَّةشاطات الفنالنَّ و 

ػػػػ     ػػػػػالتَّ ا كانػػػػػت وظيفػػػػػة ولمَّ ة فػػػػػي جميػػػػع المجتمعػػػػػات تجعػػػػػؿ مػػػػػف عمػػػػػيـ مػػػػف الوظػػػػػائؼ الهامَّ
مػػػػع جميػػػػع أفػػػػراد المجتمػػػػع, اػػػػاختالؼ شػػػػرائح  لكػػػػػوف  وتفاعػػػػؿ دائػػػػـٍ  محػػػػور ات ػػػػاؿٍ  معم ػػػػـال

تكػػػػػػوف  معم ػػػػػػـعميهػػػػػػا معظػػػػػػـ فئػػػػػػات المجتمػػػػػػع, وكػػػػػػوف العالقػػػػػػة مػػػػػػع ال عمػػػػػػيـ يمػػػػػػر  التَّ  يَّػػػػػػةعمم
يف, وغيػػػػػػػر مااشػػػػػػػرة, والمتمثمػػػػػػػة مػػػػػػػع األوليػػػػػػػا  أو متعم مػػػػػػػع اليػػػػػػػمػػػػػػػة مػػػػػػػع جم, والمتمث  مااشػػػػػػػرةً 
ر مجموعػػػػػة أفكػػػػػاٍ  ؿك  منتوجػػػػػ  أي تالمذتػػػػػ , ممػػػػػا يشػػػػػ معم ػػػػػـؿ  ليهػػػػػا اليمػػػػػو   الَّتػػػػػيسػػػػػات, الم سَّ 

, اجتماعيَّػػػػػػة اتٍ , تنػػػػػػت  سػػػػػػموكيَّ وعواطػػػػػػؼ فػػػػػػي عقػػػػػػوؿ ونفػػػػػػوس أفػػػػػػراد المجتمػػػػػػع وردود أفعػػػػػػاؿٍ 
 الَّتػػػػػي جتماعيَّػػػػػةومهنتػػػػػ  والمكانػػػػػة اال معم ػػػػػـفػػػػػي طريقػػػػػة تعامػػػػػؿ المجتمػػػػػع مػػػػػع ال اً تاػػػػػرز واقعيَّػػػػػ

ت ػػػػػػػوغ  الَّتػػػػػػػيلممجتمػػػػػػػع هػػػػػػػي  يَّػػػػػػػةقافالثَّ العنا ػػػػػػػر  ي ػػػػػػػوغون  فيهػػػػػػػا, ومنػػػػػػػ  نسػػػػػػػتخمص أفَّ 
 .جتماعيَّة ورت  ومكانت  اال معم ـلم

مػػػػػػف جهػػػػػػة أخػػػػػػرى يمكػػػػػػف النظػػػػػػر فػػػػػػي ثقافػػػػػػة المجتمػػػػػػع السػػػػػػوري مػػػػػػف خػػػػػػالؿ معرفػػػػػػة و       
فػػػػػي  يَّػػػػػةراالتَّ أ ػػػػػدرت وزارة  المراسػػػػػيـ والقػػػػػرارات التػػػػػي ت ػػػػػدرها الػػػػػوزارة احػػػػػؽ المعمػػػػػـ حيػػػػػث

 مت ااآلتي:تمثَّ  الَّتيوري و سَّ ال معم ـمراسيمها مهاـ ال

  مهػػػػامهـ وتحػػػػت سػػػػمطة مػػػػدير  انوي  الثَّػػػػعمػػػػيـ التَّ و  عمػػػػيـ األساسػػػػي  التَّ يمػػػػارس األسػػػػاتذة فػػػػي
 سة.الم سَّ 

http://www.eschoolsy.com/
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  عمػػػػػػيـ األسػػػػػػاوعي  التَّ ان ػػػػػػاب  انوي  الثَّػػػػػػعمػػػػػػيـ التَّ و  عمػػػػػػيـ األساسػػػػػػي  التَّ يقػػػػػػـو األسػػػػػػاتذة فػػػػػػي 
قػػػػػة المطاَّ  يَّةاألساسػػػػػ يَّػػػػػةل حكػػػػػاـ القانون سػػػػػاعة فػػػػػي األسػػػػػاوع (وفقػػػػػاً  21ر لهػػػػػـ ) المقػػػػػرَّ 
نظػػػػػػيـ لمتَّ  المسػػػػػػندة لهػػػػػػـ طاقػػػػػػاً  يَّةاعات اإلضػػػػػػافالسَّػػػػػػزمػػػػػػوف اػػػػػػ دا  ت, ويمسػػػػػػمؾٍ كػػػػػػّؿ عمػػػػػػ  

 الجاري ا  العمؿ.

ػػػػتتمثَّػػػػ -  يَّػػػػةايداغوج الميػػػػذ وتعمػػػػيمهـ , فهػػػػو يقػػػػوـ انشػػػػاطاتٍ التَّ  ةيػػػػة األسػػػػتاذ فػػػػي تراؿ مهمَّ
 تشتمؿ عم  : يَّةشاطات الايداغوجالنَّ و  يَّةوتراو 

  .الميذعميـ الممنوح لمتَّ التَّ ػ -
  .روس وت حيحها وتقييمهاالدَّ ػالعمؿ المرتاط اتحضير  -
 .يَّةراو التَّ دريب والمخرجات التَّ ػت طير  -
  .قة ااالمتحانات والمسااقاتػالمشاركة في العمميات المتعم   -

, 49المرسػػػػػػػػـو رقػػػػػػػػـ,, ةيػػػػػػػػراالتَّ األقسػػػػػػػػاـ )وزارة  السعمػػػػػػػػيـ ومجػػػػػػػػالتَّ  السالمشػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػ
 (17273, مادة 1999

 كاآلتي: يَّةراو التَّ شاطات النَّ كما أ درت مراسيـ أخرى فيما يخص    
عطػػػػػا  التَّ  ةيػػػػػوترا يَّػػػػػةراو التَّ فػػػػػي ازدهػػػػػار المجموعػػػػػة  يَّػػػػػةيسػػػػػاهـ األسػػػػػتاذ ا ػػػػػفة فعم الميػػػػػذ وال

 المثؿ ااآلتي:
  موؾ عموماً السَّ المواظاة واالنتظاـ في الحضور والقدوة و.  
  جتماعيَّةواال يَّةراو التَّ شاطات النَّ المشاركة في. 
 الحياة في المدرسة ) الم سسة ( ةيمف ش ن  ترق كؿ  االهتماـ ا. 

الميػػػػػذ الموضػػػػػوعيف تحػػػػػت سػػػػػمطت  المااشػػػػػرة فػػػػػي القسػػػػػـ طيمػػػػػة التَّ عػػػػػف جميػػػػػع  يكػػػػػوف مسػػػػػ والً 
سػػػػػػة العػػػػػػاـ لمم سَّ نظػػػػػػيـ التَّ ؼ اإلقائػػػػػػ  فػػػػػػي  طػػػػػػار كمّػػػػػػي الَّػػػػػػذيرس الػػػػػػدَّ يسػػػػػػتارقها  الَّتػػػػػػيالمػػػػػػدة 
 سمي.الرَّ وقيت التَّ وجدوؿ 

ؿ اهػػػػػػـ مػػػػػػف كف ػػػػػػالتَّ ويمتػػػػػػـز ا ,ميف  ليػػػػػػ كّ الميػػػػػػذ المػػػػػػو التَّ عػػػػػػف انضػػػػػػااط  يكػػػػػػوف األسػػػػػػتاذ مسػػػػػػ والً 
ػػػػػػػػػػػػػ ةيػػػػػػػػػػػػػادا ,مػػػػػػػػػػػػػادة 1999, 49, المرسػػػػػػػػػػػػػـو رقػػػػػػػػػػػػػـ,يَّػػػػػػػػػػػػػةراالتَّ ة  لػػػػػػػػػػػػػ  نهايتهػػػػػػػػػػػػػا. )وزارة الح َّ

َـّ     (11712713 خػػػػػػػػػدمات منهػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػاب الاعػػػػػػػػػض  وري  السَّػػػػػػػػػ معم ػػػػػػػػػـمػػػػػػػػػنك ال واالمقااػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػ
َـّ  الَّػػػػػػػػذيعنػػػػػػػػػد الوفػػػػػػػػاة  يَّػػػػػػػػةالمسػػػػػػػػاعدة الفور  واػػػػػػػػدأ االشػػػػػػػػػتراؾ اػػػػػػػػ  اعتاػػػػػػػػارًا مػػػػػػػػػف  , حداثػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ

المتػػػػػػػػػػوف , وفػػػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػػػتمارة  معم ػػػػػػػػػػـألسػػػػػػػػػػرة ال يَّػػػػػػػػػػةوغايتػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػديـ مسػػػػػػػػػػاعدة فور  1/5/1987
 اختيػػػػػاري   واالشػػػػػتراؾ فػػػػػي هػػػػػذا الحسػػػػػاب ,فػػػػػويض ااسػػػػػتالـ المامػػػػػ  يمم هػػػػػا العضػػػػػو مسػػػػػاقاً التَّ 

اسػػػػػػػترداد مػػػػػػػا دفعػػػػػػػ  مهمػػػػػػػا كانػػػػػػػت  يَّػػػػػػػةدوف أحق يَّػػػػػػػةقااالنَّ  يَّة, ويػػػػػػػزوؿ اػػػػػػػزواؿ العضػػػػػػػو ـمعم ػػػػػػػلم
ؿ.س  لػػػػػػػ   52222ؿ.س  لػػػػػػػ   25222األسػػػػػػػااب وقػػػػػػػد تػػػػػػػـ رفػػػػػػػع مقػػػػػػػدار المسػػػػػػػاعدة مػػػػػػػف 



 الفصل 
 
ةاملكانة االجتماع                            اني                                   الث

 
 للمعلم ي

 

 
23 

ـ.) المجمػػػػػػػػػػس 1/1/2228ؿ.س اعتاػػػػػػػػػػارًا مػػػػػػػػػػف  322222ؿ.س ثػػػػػػػػػػـ أ ػػػػػػػػػػاحت  122222
 (2229يف ,معم ملنقااة ال المركزي  

َـّ      /ؿ.س 322عنػػػػػد الوفػػػػػاة و وذلػػػػػؾ احسػػػػػـ مامػػػػػ  / يَّػػػػػةتعػػػػػديؿ حسػػػػػاب المسػػػػػاعدة الفور  وتػػػػػ
عنػػػػػد  يَّػػػػػةمشػػػػػترؾ احسػػػػػاب المسػػػػاعدة الفور  معم ػػػػـكػػػػػّؿ شػػػػػهريًا عػػػػف  يَّةفقػػػػط ثالثمائػػػػػة ليػػػػرة سػػػػػور 

 والمتضمف: 1/1/2212الوفاة اعتاارًا مف 
 جتمػػػػػػاعيّ كافػػػػػػؿ االالتَّ اخمي ل ػػػػػػندوؽ الػػػػػػدَّ ظػػػػػػاـ النَّ / مػػػػػػف 27ؿ الفقػػػػػػرة /د/ مػػػػػػف المػػػػػػادة /))تعػػػػػػدَّ 
 اآلتي: كؿيف وت اك عم  الشمعم ملنقااة ال

 يَّػػػػػةمال عنػػػػػد الوفػػػػػاة  عانػػػػػةً  يَّػػػػػةميػػػػػؿ المشػػػػػترؾ فػػػػػي حسػػػػػاب المسػػػػػاعدة الفور ")د( يعطػػػػػ  الزَّ     
قاعػػػػػد شػػػػػريطة أف يكػػػػػوف قػػػػػد مضػػػػػ  التَّ   عمػػػػػ  لتػػػػػاعنػػػػػد  ح يَّة/ ألػػػػػؼ ليػػػػػرة سػػػػػور 152قػػػػػدرها /

عمػػػػػ  اشػػػػػتراك  فػػػػػي هػػػػػذا الحسػػػػػاب مػػػػػدة ثالثػػػػػيف عامػػػػػًا اعتاػػػػػارًا مػػػػػف  حػػػػػداث الحسػػػػػاب أو مػػػػػف 
اعػػػػد وفاتػػػػ  وفػػػػؽ تعميمػػػػات  يَّةعيػػػػيف, كمػػػػا يعطػػػػ  ألسػػػرت  ثػػػػالث مائػػػػة ألػػػػؼ ليػػػػرة سػػػور التَّ تػػػاريخ 

طاقػػػػػًا ل ػػػػػالحيات  الػػػػػواردة مػػػػػف  جتمػػػػػاعيّ كافػػػػػؿ االالتَّ وأسػػػػػس ي ػػػػػدرها مجمػػػػػس  دارة  ػػػػػندوؽ 
 (2229, 29/443رقـ  ةيراالتَّ لم ندوؽ".) وزارة  اخمي  الدَّ ظاـ النَّ / مف 3المادة /

هػػػػي مػػػػف  يَّةور الس ػػػػ لػػػػ  أّف المػػػػدارس  يَّػػػػةولالدَّ مػػػػات ومػػػػف جهػػػػة أخػػػػرى, يشػػػػير تقػػػػويـ المنظَّ     
راسػػػػػػػة, واعضػػػػػػػهـ الدَّ ماػػػػػػة عػػػػػػػف الطّ لػػػػػػػذلؾ, يتاّيػػػػػػػب  ونتيجػػػػػػػةً  ,راً اػػػػػػيف المػػػػػػػدارس األكثػػػػػػػر تضػػػػػػر  

 تيف في األساوع فقط.يحضر مرَّ 
اخمي ضػػػػػاطًا عمػػػػػ  مػػػػػدارس المنػػػػػاطؽ اآلمنػػػػػة, حيػػػػػث الػػػػػدَّ زوح النَّػػػػػات وقػػػػػد أثمػػػػػرت عمميَّػػػػػ    

ػػػػتزايػػػػدت األعػػػػداد  لػػػػ   ػػػػالتَّ عؼ أحيانػػػػًا, وو ػػػػؿ عػػػػدد الض   92الواحػػػػد  لػػػػ   ؼ  الميػػػػذ فػػػػي ال َّ
الب فػػػػػػػي الشػػػػػػػعاة الطّػػػػػػػنسػػػػػػػاة  تمميػػػػػػػذًا, اعػػػػػػػدما أشػػػػػػػار المكتػػػػػػػب المركػػػػػػػزي لإلح ػػػػػػػا   لػػػػػػػ  أفَّ 

طالاػػػػػػًا  45, و2222طالاػػػػػػًا مػػػػػػا اعػػػػػػد الػػػػػػػ 34طالاػػػػػػًا, و 37كانػػػػػػت  1998الواحػػػػػػدة فػػػػػػي عػػػػػػاـ 
 ػػػػفي فػػػػي مػػػػدارس النَّ واـ الػػػػدَّ العمػػػػؿ اطريقػػػػة  يَّػػػػةراالتَّ هػػػػذا مػػػػا اسػػػػتدع  مػػػػف وزارة  2213عػػػػاـ

 (2213, يَّةراالتَّ المناطؽ اآلمنة.)وزارة 

الحا ػػػػػػػمة فػػػػػػػي عػػػػػػػدد المقاعػػػػػػػد وعػػػػػػػدد الكتػػػػػػػب وأعػػػػػػػداد قص الػػػػػػػنَّ ت كالوتاعػػػػػػػت ذلػػػػػػػؾ مشػػػػػػػ    
يف ومػػػػػػػوظفيف معم مػػػػػػ 112مػػػػػػػا يزيػػػػػػد عمػػػػػػػ   , فػػػػػػإفَّ «يونيسػػػػػػػؼ»مػػػػػػة ف, فاحسػػػػػػػب منظَّ معم مػػػػػػيال

حيػػػػػث  ,ائرة, والكثيػػػػػريف غيػػػػرهـ لػػػػػـ يعػػػػد يحضػػػػر  لػػػػػ  العمػػػػؿالػػػػدَّ ُقتمػػػػوا  ثػػػػػر الحػػػػرب مدرسػػػػييف 
يػػػػػػػزداد عػػػػػػػدد (, اينمػػػػػػػا 2213%) يونسػػػػػػػيؼ,55يف  لػػػػػػػ  معم مػػػػػػػانخفضػػػػػػػت نسػػػػػػػاة حضػػػػػػػور ال

ديػػػػؼ ,حيػػػػث أ ػػػػاك الرَّ  معم ػػػػـ,  لػػػػ  أف ظهػػػػر الكايػػػػرةٍ  ف فػػػػي المنػػػػاطؽ اآلمنػػػػة انسػػػػبٍ معم مػػػػيال
ػػػػػ  , قػػػػػد يكػػػػػوف ذلػػػػػؾ الحػػػػػؿَّ ديػػػػػؼالرَّ  معم ػػػػػـتحػػػػػت اسػػػػػـ ال يف أو ثالثػػػػػةٍ معم مػػػػػيحتػػػػػوي عمػػػػػ   ؼ  ال َّ
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اك عػػػػػػة  ذ ي ػػػػػػ  يعػػػػػػد مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ الاطالػػػػػػة المقنَّ  أنَّػػػػػػ الَّ  معم ػػػػػػـة الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػ  حيػػػػػػاة الكملمشػػػػػػ
 ولة وليس داعمًا لها.الدَّ عم   في هذ  الحالة عالةً  معم ـال
قاعػػػػػد الماكػػػػػر التَّ قػػػػػانوف  يف لمػػػػػوزارة منهػػػػػا: أفَّ معم مػػػػػوقػػػػػد عرضػػػػػت اعػػػػػض الشػػػػػكاوى مػػػػػف ال    

ػػػػػالتَّ عمػػػػػ   تػػػػػنص   الَّتػػػػػيا ػػػػػيات  المطروحػػػػػة  / عامػػػػػًا 35لمػػػػػف أمضػػػػػ  / ر االلزامػػػػػي  قاعػػػػػد الماك 
يف معم مػػػػػػكػػػػػػاٍؼ مػػػػػػف ال ف خػػػػػػروج عػػػػػػددٍ يف ألنػػػػػػ  ال يػػػػػػ م  معم مػػػػػػفػػػػػػي عممػػػػػػ  ال يماػػػػػػي متطماػػػػػػات ال

َـّ معم مػػػػػيف والمعم مػػػػػة الكميسػػػػػمك احػػػػػؿ مشػػػػػ تخفػػػػػيض  ات المعينػػػػػيف خػػػػػارج المحافظػػػػػات لػػػػػذلؾ تػػػػػ
 .2212عاـ  ةي, في نها/ سنةً 25ة  ل  /المدَّ 

يف معم مػػػػػػػهديػػػػػػػدات وعمميػػػػػػػات قتػػػػػػػؿ الالتَّ تمػػػػػػػر اهػػػػػػػا الامػػػػػػػد وكثػػػػػػػرة  الَّتػػػػػػػيونظػػػػػػػرًا لمظػػػػػػػروؼ     
ة وخا ػػػػػة اعػػػػػد أف امػػػػػ  عػػػػػدد   المشػػػػػكؿوالخطػػػػػؼ كػػػػػاف الاػػػػػد مػػػػػف حػػػػػؿ سػػػػػريع وعاجػػػػػؿ لهػػػػػذ  

 ف تـ اغتيالهـ أو خطفهـ أو..... الكثير.الَّذييف معم مال
ـ        يَّةاحؿ فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الشػػػػػمالالسَّػػػػػت المعروضػػػػػة تعيػػػػػيف أانػػػػػا  المشػػػػػكال وكانػػػػػت مػػػػػف أهػػػػػ

عمػػػػػيـ التَّ اػػػػػداًل مػػػػػف أانػػػػػا  المنطقػػػػػة العػػػػػاطميف عػػػػػف العمػػػػػؿ وا ػػػػػدور قػػػػػانوف تػػػػػوطيف  يَّةوالشػػػػػرق
يف مػػػػػػػف معم مػػػػػػػفػػػػػػػي محافظتػػػػػػػ  وخا ػػػػػػػة ال معم ػػػػػػػـكػػػػػػػّؿ ة اتعيػػػػػػػيف المشػػػػػػػكمحمػػػػػػػت  2212عػػػػػػػاـ 

اطؽ منػػػػػالواػػػػػذلؾ تػػػػػـ اخت ػػػػػار العنػػػػػا  عمػػػػػيهـ وأ ػػػػػاحت المػػػػػدارس فػػػػػي  يَّةاحمالسَّػػػػػالمنػػػػػاطؽ 
 أهؿ المنطقة ولمتعيينات الجديدة.  مف كالشواغر لو  يَّةوالشمال يَّةالشرق
عمػػػػػ     وهػػػػػو يػػػػػنص  كالقػػػػػانوف تثايػػػػػت الػػػػػو  عػػػػػاـٍ كػػػػػّؿ كانػػػػػت ت ػػػػػدر  الَّتػػػػػيومػػػػػف القػػػػػرارات     

يومػػػػػػػًا, وكػػػػػػػاف  522أ ػػػػػػػيؿ عنػػػػػػػدما يكمػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػاب دوامػػػػػػػ   معم ػػػػػػػـالوكيػػػػػػػؿ ك معم ػػػػػػػـتثايػػػػػػػت ال
  وكاػػػػػر كال ػػػػػدر فيػػػػػ  هػػػػػذا القػػػػػرار, ونتيجػػػػػة لػػػػػذلؾ تزايػػػػػد عػػػػػدد الػػػػػو  مخػػػػػر عػػػػػاـٍ  2224عػػػػػاـ

 اتنفيػػػػػذ ارنػػػػػام ٍ  2211ة قامػػػػػت الػػػػػوزارة فػػػػػي عػػػػػاـ المشػػػػػكمهػػػػػذ   دريس ولحػػػػػؿ  التَّػػػػػن ػػػػػااهـ فػػػػػي 
ي ػػػػػػاك عمػػػػػػ   ثرهػػػػػػا  وذلػػػػػػؾ اػػػػػػإجرا  مفاضػػػػػػمةٍ  الػػػػػػوكال يف معم مػػػػػػلم  هيػػػػػػؿ العممػػػػػػي  التَّ لتعميػػػػػػؽ 

ج منهػػػػػػا خػػػػػػر  التَّ لػػػػػػ  اعػػػػػػد  يحػػػػػػؽ   ة أراػػػػػػع سػػػػػػنواتٍ لمػػػػػػدَّ  ةيػػػػػػراالتَّ  ةكّميػػػػػػالوكيػػػػػػؿ طالاػػػػػػًا فػػػػػػي  معم ػػػػػػـال
 ( 2211,يَّةراالتَّ في المدارس.)وزارة  أ يؿٍ  معم ـٍ ثايت كالتَّ 

 عميم التَّ دات مكانة مهنة محد   .5
مثممػػػػػػا كػػػػػػاف هنػػػػػػاؾ عوامػػػػػػؿ تحػػػػػػدد المكانػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة اشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ هنػػػػػػاؾ عوامػػػػػػؿ تحػػػػػػدد 

 مكانة مهنة التعميـ اشكؿ خاص, نذكرها فيما يمي:
 عميمالتَّ مرحمة . 1.5
ػمف الاريب أف      يف تاعػًا معم مة اػالنجد تااينًا في مستويات المراتب وتقدير المكافآت الخا َّ

و معم مػيشػعر االتعميـ األساسػي في المرحمة الواحدة, ففي المدارس  يَّةراسالدَّ لمستوى ال فوؼ 
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ف يدرسوف اال ػفوؼ العميػا داخػؿ المػدارس الَّذيأماـ زمالئهـ  يَّةونالدَّ الثة األول  االثَّ ال فوؼ 
 .متعم ـال اسف   مرتاطةٌ  معم ـقيمة ال وك فَّ 

عمػيـ التَّ   درسػوا فػي حمقػات ي الكاػار فهػـ فػي العػالـ اإلسػالمي كػانوا عممػا  أجػالَّ معم ما أمَّ     
ػػالَّػػذيرس االمػػدارس وكػػاف مػػنهـ الم داػػوف الػػدَّ االمسػػاجد وفػػي قاعػػات  ة فػػي ف ثقفػػوا أانػػا  الخا َّ
وا  ل  منزلتهـ. هوا اهـ أو ينحط  يف أو يشاَّ معم ماوا االواستنكفوا أف يمقَّ الايوتات واألسر الكايرة, 

 (47, 2221)الكايسي, 

نَّ كػرَّ  فقد قاؿ عميٌ      خمػة تنتظرهػا متػ  يسػقط النَّ مػا مثػؿ العػالـ مثػؿ ـ اهلل وجهػ  فػي العػالـ" وال
 ."اهللائـ القائـ الاازي في سايؿ عميؾ منها شي  والعالـ أعظـ أجرًا مف ال َّ 

 قب:المَّ 
ػػػ معم ػػػـكػػػاف      ال ػػػاياف, أو  معم ػػػـاب أو الكتَّػػػ معم ػػػـب ايمقَّػػػ اار فػػػي المجتمػػػع اإلسػػػالمي  ال  

س ب واالمػػدر  يخ واالعػػالـ وااألسػػتاذ واػػالم د  الكاػػار االشَّػػ معم ػػـع, اينمػػا يمقػػب االفقيػػ  أو اػػالمطوَّ 
 الػػد, والو  واالمفيػػد والشػػيخ واألب الحقيقػػي  ي واػػالمالَّ واالفقيػػ  واإلمػػاـ واػػالمول  والخوجػػة واػػالمرا  

 (242, 2228. )المختاري, وحاني  الرَّ 
مػػػػػة كم يَّػػػػػةاالمػػػػػدارس االاتدائ معم ػػػػػـكػػػػػاف يطمػػػػػؽ عمػػػػػ  ال قريػػػػػبٍ  ففػػػػػي  نجمتػػػػػرا حتػػػػػ  عهػػػػػدٍ     

elementary teacher مػػػة كمّ  يَّػػػةانو الثَّ االمػػػدارس  معم ػػػـاينمػػػا يطمػػػؽ عمػػػ  الteacher  أو
master  مػػػػة كموعمػػػػ  األسػػػػتاذ الجػػػػامعيprofessor  معم ػػػػـمػػػػة كمسػػػػمي لالرَّ وحيػػػػد التَّ واػػػػرغـ 
teacher  ز اػيف تمي ػ الَّتػيو  يَّةفرقػة اال ػطالحالتَّ عم   فإف الجمهور اليزاؿ ي ر   1949منذ
 الفئتيف. 

 ب:المرتَّ . 3.5
ممػا جعمػ   ةيػضػئياًل لمااالايئػات كػّؿ ال ػاار قػديمًا فػي  معم ػـيتقاضػا   الَّذيكاف المرتب     

كثيرة  ل  قاػوؿ الخاػز مػف تالميػذ   في أحيافٍ  يعيش عم  الكفاؼ أو دون  احيث كاف يضطر  
 معم ـعرفها ال الَّتيلمداللة عم  حالة الا س  معم ـك جر لتعميمهـ, ولهذا ضرب المثؿ ارغفاف ال

 (2221,49.)الكايسي, يَّةفي المجتمعات اإلسالم

يف مع الوقت معم متطور رواتب ال هيعميـ التَّ  يَّةنوع  ل ظر النَّ وتكوف نقطة االنطالؽ في     
وازف في سػوؽ التَّ ؿ ك  تش الَّتياالمقارنة مع غيرها مف رواتب العامميف في القطاعات األخرى, و 

يف معم مػػايػػرات فػػي رواتػػب اللمتَّ  يَّػػةمػػب العوامػػؿ الجاناالطّ مػػف العػػرض و  كػػؿ  العمػػؿ وتسػػاهـ فػػي 
, Eric. )عمػػػيـ ضػػػعيفةٌ التَّ   لػػػو كانػػػت العالقػػػة اػػػيف فػػػرص العمػػػؿ والاديمػػػة وجػػػودة حتَّػػػ يَّةسػػػاالنَّ 

2006 ,1055) 
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دريس, التَّػػػز فػػػي مجػػػاؿ يف اسػػػتنادًا  لػػػ  األدا  المتمي ػػػمعم مػػػوقػػػد تكػػػوف تعػػػديالت رواتػػػب ال    
الامػداف, عمػ  سػايؿ المثػاؿ, فػي ز عاػر الحػافز واألسػموب لتحديػد األدا  المتمي ػ كؿويختمؼ شػ
شػجيع التَّ عميـ كػاف التَّ والجهات القائمة ا يَّةمطات المحمالسَّ ف, و معم ميلالتفاؽ العاـ لم فنمندا, وفقاً 

 يَّػةالفرد يَّػةعمػ  أسػاس الكفػا ة المهن يَّةالشخ ػ يَّػةقدالنَّ يف فػي عممهػـ االمكافػآت معم ملم الفردي  
 .(Woessman 2011 ,405) واألدا  في العمؿ

 دريسالتَّ ة مادَّ .5.4
ػسها ومػف يدر   الَّتينًا مف مادت  ترتفع مكانت  عندما يكوف متمك   معم ـفال     روري أف يػتقف الضَّ
 يَّػةة فهنػاؾ الامفػي المػادَّ  معم ـالب ضعؼ الالط  يقوـ اتدريسها فإذا ما كشؼ  الَّتيالمواد  معم ـال

لقمػػع  اة والع ػػدالسػػتعماؿ الش ػػ حينئػػذٍ  مهػػـ فيضػػطر  الكاػػرى  ذ ي ػػاك عرضػػة لسػػخريتهـ وتهك  
 هذا الشاب نحو  ونرى أوج  االتقاف اما يمي:

 . أف يكوف واثقًا في تعميم 
   ر.رة مف تعميم  هذ  المقرَّ أف ال يظهر الشكوى المتكر 
  ف كػاف لػ  رأيٌ حتَّػ وال تاػديؿٍ  دوف تاييرٍ  ماة الحقائؽ واضحةً الطّ أف يضع أماـ  ماػايرٌ    وال

 .يَّةات االعمـو اإلنساناالذَّ 
   عاة.قيف ال َّ ـ األانا  الخط  هرواًا مف أسئمة المتفو  أف ال يعم 
  مة )اهلل أعمـ(  ف كاف ال يعمـ وياحث عف اإلجااات ال حيحة ا سرع كمأف ال يخجؿ مف

 وقت ممكف مف المراجع أو س اؿ المخت يف.
 مها.يعم   الَّتي يَّةعمـ المناساة لممرحمة العمر التَّ ستخدـ الوسائؿ المتاحة وطريقة أف ي  

 وأف ال  يَّةياضػػػػػػػػػػالرَّ و  يَّػػػػػػػػػػةرات العممات اػػػػػػػػػػالمقرَّ فسػػػػػػػػػػيرات االػػػػػػػػػػذَّ التَّ ة الحمػػػػػػػػػػوؿ و أف يضػػػػػػػػػػع كافَّػػػػػػػػػػ
 مخر.  وحؿٍ  واحدٍ  يقت ر عم  تفسيرٍ 

  جمػػػػػػػػػع المعمومػػػػػػػػػات  ,درسػػػػػػػػػ  ااقة لموضػػػػػػػػػوعالسَّػػػػػػػػػاػػػػػػػػػات قيؽ االمتطمَّ الػػػػػػػػػدَّ محاولػػػػػػػػػة االتقػػػػػػػػػاف
 (14, 2226تخدـ موضوعات . )المزيف,  الَّتية والعامة والايانات الخا َّ 

الميػػػػػػػػػذ التَّ امكانػػػػػػػػػة متميػػػػػػػػػزة عنػػػػػػػػػد  يَّػػػػػػػػػةو الماػػػػػػػػػات األجنامعم مػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػاف يحظػػػػػػػػػ      
اهػػػػا األجانػػػػب ااإلضػػػػافة  لػػػػ  أف  اخػػػػتصَّ  الَّتػػػػيوالجمػػػػاهير, ورامػػػػا يرجػػػػع ذلػػػػؾ  لػػػػ  االمتيػػػػازات 

تتخاطػػػػػب  الَّتػػػػػي, و يَّةكانػػػػػت لاػػػػػة ال ػػػػػالونات األرسػػػػػتقراط يَّػػػػػةواالنجميز  يَّةات الفرنسػػػػػلاػػػػػاتهـ واالػػػػػذَّ 
ػػػػػ الَّتػػػػػي يَّػػػػػةفػػػػػي م ػػػػػر, اعكػػػػس العرا يَّػػػػػةاهػػػػا األسػػػػػر المثقفػػػػػة والارجواز  ص أهمػػػػػؿ تدريسػػػػػها وتخ َّ

 (54, 2221)الكايسي, .نكيتالتَّ اكيت و التَّ وف كانوا في موضع معم مفيها 
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 الَّتػػػػػياتػػػػػب و ر وف اهػػػػػا وفػػػػػي اليعمم ػػػػػ الَّتػػػػػي يَّػػػػػةعميمالتَّ يف فػػػػػي المرحمػػػػػة معم مػػػػػمػػػػػع تسػػػػػاوي ال    
الَّتػػػػػػػػي المػػػػػػػػواد  يَّػػػػػػػػةيتقاضػػػػػػػػونها, فػػػػػػػػإنهـ تاػػػػػػػػاينوا قمػػػػػػػػياًل أو كثيػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػي مكانػػػػػػػػاتهـ تاعػػػػػػػػًا لنوع

تقػػػػػدير فػػػػػي المجتمػػػػػع تػػػػػ  خ و ػػػػػًا  ذا كػػػػػاف لهػػػػػا لمادَّ  معم ػػػػػـال حػػػػػبَّ  وال شػػػػػؾ أفَّ , يدرسػػػػػونها
 جاح في تدريسها والفخر اها.النَّ مسؾ اها و التَّ , يجعم  أحرص عم  العممي  

 معم مبيئة ال .5.5

, ولػػػػـ يَّػػػػةٍ أو ريف يَّػػػػةٍ عمال يَّةٍ شػػػػعا و ال ػػػػاار فػػػػي معظمهػػػػـ  لػػػػ  ايئػػػػاتٍ معم مػػػػكػػػػاف ينتسػػػػب     
ػػػػػػروة أو المعرفػػػػػة أو الثَّػػػػػزوف عػػػػػف أفرادهػػػػػػا ارمػػػػػز يكونػػػػػوا يتميَّػػػػػ يرتفػػػػػع امنػػػػػػزلتهـ  مطة ممػػػػػاالسَّ

ػػػػػ  ماتذلػػػػػةً  يَّػػػػػةً تعميم و الكتاتيػػػػػب مارسػػػػػوا حرفػػػػػةً معم مػػػػػؿ مكػػػػػانتهـ اػػػػػيف جمػػػػػاهير العػػػػػواـ فوي   
 يَّػػػػػػػػة( وورثػػػػػػػػت المػػػػػػػػدارس األول55, 2221و ػػػػػػػػفها الجػػػػػػػػاحظ "احرفػػػػػػػػة الحمق ")الكايسػػػػػػػػي, 

وهػػػػا وهػػػػـ أيضػػػػًا فػػػػي معظػػػػـ األحػػػػواؿ مػػػػف معم مقامػػػػت فيمػػػػا اعػػػػد كمػػػػا ورث  الَّتػػػػي يَّػػػػةواالاتدائ
مػػػػػػػوا فػػػػػػػي ف عمَّ الَّػػػػػػػذييف معم مػػػػػػػنفػػػػػػػس المكانػػػػػػػة المتواضػػػػػػػعة اعكػػػػػػػس ال يَّةاقػػػػػػػة الشػػػػػػػعاالطّ نفػػػػػػػس 

 .فةٍ وخرجوا مف أسر مثقَّ  يَّةٍ حضر  ف انتساوا  ل  ايئاتٍ الَّذيو  يَّةانو الثَّ المدارس 

  الجنس: .6.5

سػػػػػا  النَّ جػػػػػاؿ و الرَّ رات الع ػػػػػر وتقريػػػػػب المسػػػػػافات ااسػػػػػـ المسػػػػػاواة اػػػػػيف اليػػػػػوـ مػػػػػع متاي ػػػػػ    
ب عمػػػػػػ  عمػػػػػػيـ والعمػػػػػػـ, تامَّػػػػػػالتَّ الكامػػػػػػؿ فػػػػػػي  سػػػػػػوي وقػػػػػػد أ ػػػػػػاك لػػػػػػ  الحػػػػػػؽ  النَّ العن ػػػػػػر  فػػػػػػإفَّ 

% تقرياػػػػًا 122ات فػػػػي ريػػػػاض األطفػػػػاؿ انسػػػػاة عمػػػػيـ, واالػػػػذَّ التَّ جػػػػالي فػػػػي مهنػػػػة الر  العن ػػػػر 
 لػػػػػػػ   يَّػػػػػػػةوؿ الاراالػػػػػػػدَّ سػػػػػػػاة فػػػػػػػي اعػػػػػػػض الن  و ػػػػػػػمت  ةيَّػػػػػػػات وفػػػػػػػي المػػػػػػػدارس االاتدائمعم مػػػػػػػلم

 she" هػػػػػي"معم ػػػػػـ لػػػػػ  ال يَّػػػػػةاػػػػػة اإلنجميز   أ ػػػػػاك ضػػػػػمير اإلشػػػػػارة فػػػػػي الم  % حتَّػػػػػ95حػػػػػوالي 
 دريس  لػػػػػػ  انزعػػػػػػاجالتَّػػػػػػعمػػػػػػيـ فػػػػػػي هيئػػػػػػات التَّ ت ظػػػػػػاهرة ت نيػػػػػػث " وأدَّ  he" اػػػػػػداًل مػػػػػػف" هػػػػػػو"

, 2221)الكايسػػػػػي,  يَّةٍ سػػػػػما مػػػػػف أثػػػػػارٍ  راػػػػػوييف لمػػػػػا تحدثػػػػػ التَّ يف و جتمػػػػػاعيّ يكولوجييف واالالسَّػػػػػ
58). 

 وهي: معم ـوقد ذكر اف  افي معايير محددة لمكانة ال    

  يَّػػػػػػػةٍ ومهن  ػػػػػػػةٍ ومتخ َّ  عامػػػػػػػةٍ  ة مػػػػػػػف ثقافػػػػػػػةٍ مك  , متشػػػػػػػيَّػػػػػػػةٌ عمم وقاعػػػػػػػدةٌ  معرفػػػػػػػيٌ  أسػػػػػػػاٌس ,
 .يَّةٍ ونظر  يَّةٍ تشمؿ معارؼ تطايق

  ٌقاػػػػػػػػػؿ الخدمػػػػػػػػػة وأثنا هػػػػػػػػػا يتماشػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػع فاعػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػتمرَّ التَّ ف يػػػػػػػػػ م   مهنػػػػػػػػػيٌ  تكػػػػػػػػػويف ,
 المستحدثات الجديدة.
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  ًمو.النَّ لمعمؿ و  دائمةً  االحتراؼ في المهنة, احيث ت اك حياة 

  َّاػػػػػ  المهنػػػػػة مػػػػػف أخالقيػػػػػاتٍ يمتػػػػػـز اهػػػػػا الممارسػػػػػوف لهػػػػػا وفػػػػػؽ مػػػػػا تتطمَّ  يَّػػػػػةٌ مهن اتٌ سػػػػموكي ,
 تتضك فيها الواجاات والحقوؽ.

  َّيَّةمف االستقالل ع اقدرٍ مت  الت. 
 ػػػػػ ػػػػػ  ٌ توج  الاعػػػػػد عػػػػػػف االسػػػػػتاالؿ واسػػػػػػتعماؿ  كػػػػػػؿَّ ة لممجتمػػػػػػع, وتاتعػػػػػد نحػػػػػو المهنػػػػػػة العامَّ

 (15, 2226المهنة لمكسب الشخ ي فقط. ) افي, 
 عميمالتَّ مهنة ت مشكال .6

وتتجػػػػػػانس  رةٍ مكاَّػػػػػ ةيػػػػػتعمػػػػػؿ داخػػػػػؿ المجتمػػػػػػع كان رةٌ م ػػػػػػاَّ  ةيػػػػػالمدرسػػػػػة ليسػػػػػت  ال ان  فَّ     
فػػػػػًا, وليسػػػػت المدرسػػػػة مسػػػػ ولة عػػػػف   ػػػػػالح مًا أو تخم  , تقػػػػد  فسػػػػاداً مػػػػع طايعتػػػػ   ػػػػالحًا أو 

ػػػ أنَّهػػػاظـ العاممػػػة فػػػي المجتمػػػع, ن  الػػػمػػػا فشػػػمت فيػػػ   ي تعيػػػد  نتػػػاج ثقافتػػػ  وتنشػػػر قيمهػػػا وتمش 
 معها في أي اتجا  تيسير.

ـ   تعتاػػػػػػر مهنػػػػػػة التعمػػػػػػيـ    لهػػػػػػا,  الزمػػػػػػةً  أنَّهػػػػػػاتسػػػػػػاؽ جميػػػػػػع المهػػػػػػف, كمػػػػػػا  نَّهػػػػػػاالمهػػػػػػف" أل أ
مػػػػػة الم ه   يَّةالمهػػػػػف األخػػػػػرى االعنا ػػػػػر الاشػػػػػر  يمػػػػػد   الَّػػػػػذي الم ػػػػػدر األساسػػػػػيَّ عتاػػػػػر واػػػػػذلؾ تُ 
عمػػػػػيـ التَّ مهنػػػػػة  ًا, ومػػػػػع ذلػػػػػؾ وجػػػػػدت  حػػػػػدى الااحثػػػػػات أفَّ ًا وأخالقيَّػػػػػًا وفنيَّػػػػػاجتماعيَّػػػػػًا و عمميَّػػػػػ

  ا نَّػػػ فسػػػي  النَّ ر وت  التَّػػػؼ اػػػوتزف ًا لإلنسػػػاف وقػػػد عػػػرَّ رًا نفسػػػيَّ ب تػػػوت  تسػػػا   الَّتػػػيمػػػف أكثػػػر المهػػػف 
   اسػػػػتجااةٌ كيػػػػؼ أو أنَّػػػػالتَّ عمػػػػ  و  يَّةفسػػػػالنَّ و  يَّةب ضػػػػاطًا عمػػػػ  قػػػػدرة الفػػػػرد الجسػػػػديسػػػػا   مثيػػػػرٌ 
 (49,2224. )عمي,  عبٍ  لموقؼٍ  يَّةٌ داخم
 يَّةئيسػػػػػالرَّ مػػػػػف الم ػػػػػادر  تعػػػػػد   الَّتػػػػػيت المشػػػػػكالتناولػػػػػت  عديػػػػػدةٌ  جريػػػػػت دراسػػػػػاتٌ وقػػػػػد أُ     
َـّ  وأظهػػػػػرت أفَّ يف, معم مػػػػػفسػػػػػي عنػػػػػد الالنَّ ر وت  لمتَّػػػػػ ت مػػػػػا يمػػػػػي: سػػػػػو  سػػػػػموؾ الالمشػػػػػكتمػػػػػؾ  أهػػػػػ
 جتماعيَّػػػػػػةظػػػػػػرة االالنَّ ي , وتػػػػػػدن  قػػػػػػدير المهنػػػػػػي  التَّ الب, وضػػػػػػاط العمػػػػػػؿ, والحاجػػػػػػة  لػػػػػػ  الط ػػػػػػ
ػػػػػػػ وف, معم مػػػػػػػيقػػػػػػػوـ اػػػػػػػ  ال الَّػػػػػػػذيور الػػػػػػػدَّ يف ومهنػػػػػػػتهـ, ال ػػػػػػػعواات المرتاطػػػػػػػة امعم مػػػػػػػة لمالعامَّ

جتمػػػػػػػع, و ػػػػػػػعواة ظػػػػػػػروؼ العمػػػػػػػؿ, عـ المعنػػػػػػػوي, وضػػػػػػػعؼ العالقػػػػػػػة مػػػػػػػع المالػػػػػػػدَّ ونقػػػػػػػص 
اػػػػػات العمػػػػػؿ, يطرة عمػػػػػ  العمػػػػػؿ وعػػػػػدـ متطمَّ السَّػػػػػوضػػػػػعؼ  المدرسػػػػػيةوسػػػػػو  معاممػػػػػة اإلدارة 

يجػػػػػػب أف  الَّػػػػػػذيور الػػػػػػدَّ وضػػػػػػعؼ اعتاػػػػػػار العمػػػػػػؿ كم ػػػػػػدر لمفخػػػػػػر واالعتػػػػػػزاز, وغمػػػػػػوض 
 (49,2224.)عمي, معم ـيقـو ا  ال

تػػػػػوفير  : حيػػػػػث يػػػػػتـ  كؿمشػػػػػاة يف يعػػػػػاني مػػػػػف عػػػػػدَّ معم مػػػػػرواتػػػػػب ال كػػػػػؿوكػػػػػذلؾ نجػػػػػد أف هي    
ظػػػػر عػػػػف اخػػػػتالؼ الجهػػػػود والقػػػػدرات, كمػػػػا ال يكػػػػوف هنػػػػاؾ النَّ  المسػػػػاواة فػػػػي األجػػػػر ااػػػػض  

عمػػػػػػيـ لػػػػػػديهـ التَّ ف يكػػػػػػوف الَّػػػػػػذيف يضػػػػػػطمعوف ااألنشػػػػػػطة وأولئػػػػػػؾ الَّػػػػػػذييف معم مػػػػػػاػػػػػػيف ال تمػػػػػػايزٌ 
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واتػػػػػب, أي الرَّ فػػػػػي  زيػػػػػادةٍ  يَّػػػػػةأل ئيسػػػػػي  الرَّ هػػػػػي العامػػػػػؿ  يَّػػػػػةأكثػػػػػر شػػػػػمواًل, اينمػػػػػا تكػػػػػوف األقدم
, Mizala& Romagueraاػػػػػداًل مػػػػػف األدا  الػػػػػوظيفي الفعمػػػػػي. ) الّتعمػػػػػيـالػػػػػوال  لمهنػػػػػة 

2004 ,740)  
فػػػػػي دارسػػػػػة هػػػػػانـ انػػػػػت حامػػػػػد ياركنػػػػػدي العوامػػػػػؿ  معم ػػػػػـوقػػػػػد ذكػػػػػرت م ػػػػػادر ضػػػػػاط ال    

 معم ػػػػػػػـعالقػػػػػػػة ال: , فيمػػػػػػػا يمػػػػػػػيالعػػػػػػػب  الػػػػػػػوظيفي  و لممدرسػػػػػػػة,  يَّػػػػػػػةنظيمالتَّ المػػػػػػػوائك و , يَّةاألسػػػػػػػر 
ػػػػػػػػػ معم ػػػػػػػػػػـ, عالقػػػػػػػػػة الةالمدرسػػػػػػػػػػيَّ اإلدارة اػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ , االموج  ػػػػػػػػػموؾ السَّ ماي لمطالاػػػػػػػػػػات, ضػػػػػػػػػػعؼ السَّ

زمػػػػػة ؽ اػػػػػاألدوات الالَّ , مػػػػػا يتعمَّػػػػػيَّةراسػػػػػالدَّ رات تتعمػػػػػؽ ا وليػػػػػا  األمػػػػػور, المقػػػػػرَّ  المسػػػػتوى أمػػػػػورٌ 
 ااعضػػػػػهفَّ ات معم مػػػػػ, عالقػػػػػة الالمدرسػػػػػي  شػػػػػاط النَّ ؽ ا, مػػػػػا يتعمَّػػػػػيَّػػػػػةة, ايئػػػػػة العمػػػػػؿ المادلممػػػػػادَّ 

 (7, 2212الاعض. )قاجة, 
, وألسػػػػػػااب يَّػػػػػػةراو التَّ  يَّػػػػػػةفػػػػػػي العمم يَّةكػػػػػػائز األساسػػػػػػالرَّ   مػػػػػػف عمػػػػػػ  أنَّػػػػػػ معم ػػػػػػـوينظػػػػػػر لم     

تحػػػػوؿ  الَّتػػػػيحكـ فيهػػػػا و الػػػػتَّ ال يسػػػػتطيع  الَّتػػػػي لػػػػ  اعػػػػض الظػػػػروؼ  معم ػػػػـض الدة يتعػػػػرَّ متعػػػػد  
يسػػػػػػاهـ فػػػػػػي  حساسػػػػػػ  اػػػػػػالعجز عػػػػػػف القيػػػػػػاـ  الَّػػػػػػذي, األمػػػػػػر اؿٍ فعَّػػػػػػ كؿٍ دوف قيامػػػػػػ  اػػػػػػدور  اشػػػػػػ

ػػػػػ خػػػػػذو القػػػػػرار, ااإلضػػػػػافة  لػػػػػ  عػػػػػ  منػػػػػ  متَّ يتوقَّ  الَّػػػػػذيات المطمواػػػػػة منػػػػػ , واالمسػػػػػتوى االمهمَّ
ػػػػػاآلثػػػػػار  روؼ ب تمػػػػػؾ الظ ػػػػػالب, وقػػػػػد تسػػػػػا  الط ػػػػػيتركهػػػػػا عمػػػػػ  تعمػػػػػيـ  الَّتػػػػػيالخطيػػػػػرة  يَّةماالسَّ
َـّ  معم ػػػـاػػػالعجز لػػػدى ال شػػػعوراً  يشػػػير  لػػػ  مػػػدى  ضػػػا وهػػػو مفهػػػوـٌ الرَّ اإلحسػػػاس اعػػػدـ  ومػػػف ثػػػ

. )الشػػػػػػػيخ يَّػػػػػػػةوالمعنو  يَّػػػػػػػةقػػػػػػػ  العمػػػػػػػؿ أو الوظيفػػػػػػػة لحاجػػػػػػػات الفػػػػػػػرد الماديحق   الَّػػػػػػػذياإلشػػػػػػػااع 
 (2227خميؿ, شرير, 

تهػػػػػػػا فقػػػػػػػدت جاذايَّ  عمػػػػػػػيـ مهنػػػػػػػةً التَّ تجعػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  يَّةٌ سػػػػػػػما د ظػػػػػػػاهرةٌ , تتجسَّػػػػػػػكثيػػػػػػػرةٍ  فػػػػػػي دوؿٍ     
عمػػػػػيـ التَّ ات يهجػػػػػرف معم مػػػػػمػػػػػف ال العمػػػػػؿ اهػػػػػا, فكثيػػػػػرٌ ة تحػػػػػتفظ اقػػػػػوَّ  الَّتػػػػػيوخسػػػػػرت امتيازاتهػػػػػا 

يف يتركونػػػػػ   ذا مػػػػػا معم مػػػػػمػػػػػف ال األطفػػػػػاؿ, وكثيػػػػػرٌ  ةيػػػػػاػػػػػالزواج ورعا خا ػػػػػةً  كثيػػػػػرةٍ  ألسػػػػػاابٍ 
 أفضؿ.  يَّةٍ أو ماد يَّةٍ أدا أتيحت لهـ فرص العمؿ في مهف وأعماؿ ذات أوضاعٍ 

 مهنػػػػػي   يكػػػػػف ذلػػػػػؾ عػػػػػف تسػػػػػاهؿٍ ميف فمػػػػػـ غيػػػػػر مػػػػػ هَّ  عمػػػػػيـ أفػػػػػرادٌ التَّ وقػػػػػد دخػػػػػؿ فػػػػػي مهنػػػػػة     
عمػػػػيـ دوف التَّ فػػػػي  ع الكمػػػػي  وس ػػػػتعمػػػػؿ لمتَّ  ًا يخضػػػػع العتاػػػػاراتٍ اقػػػػدر مػػػػا كػػػػاف ضػػػػاطًا سياسػػػػيَّ 

حسػػػػػػيف الكيفػػػػػػي, التَّ اػػػػػػات زمػػػػػػة لمواجهػػػػػػة متطمَّ الالَّ  يَّةوالاشػػػػػػر  يَّػػػػػػةوالفن يَّػػػػػػةدااير المالالتَّػػػػػػخػػػػػػاذ ات  
دوف مسػػػػػتوى الكفػػػػػا ة, تاعػػػػػًا لشػػػػػعار: "ن ػػػػػؼ مػػػػػدرس خيػػػػػر مػػػػػف  ممػػػػػا فػػػػػتك الاػػػػػاب لعنا ػػػػػرٍ 

أكػػػػػاف  ػػػػػالحًا لمتعمػػػػػيـ أـ  فػػػػػي المجتمػػػػػع سػػػػػوا ً  فػػػػػردٍ  كػػػػػؿّ ـ خػػػػػدماتها لتقػػػػػد   فػػػػػي مهنػػػػػةٍ ", عدمػػػػػ 
مػػػػػب وال تشػػػػػاع الطَّ مػػػػػف  ال تمػػػػػؿ   مفتوحػػػػػةً  مهنػػػػػةً  عمػػػػػيـ اسػػػػػتثنا ً التَّ لػػػػػ , وأ ػػػػػاك  غيػػػػػر  ػػػػػالكٍ 

عيػػػػػػػػيف ألف التَّ القاػػػػػػػػوؿ واإلعػػػػػػػػداد و  سػػػػػػػػاهؿ فػػػػػػػػيالتَّ ى ذلػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العػػػػػػػػرض, وأدَّ 
 (2221,37ة اها وال تعرؼ قانونًا تمتـز ا . )الكايسي, رورة أحكامًا خا َّ لمضَّ 
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ذا ات       يمكػػػػػػف  كثيػػػػػػرةٌ  فمهػػػػػػفٌ  ةٌ يػػػػػػمكانتػػػػػػ  متدن , وأفَّ فاشػػػػػػمةٌ    مهنػػػػػػةٌ عمػػػػػػيـ ظممػػػػػػًا ا نَّػػػػػػالتَّ هػػػػػػـ وال
مػػػػف يسػػػػتطيع أف يقػػػػوؿ: , فلػػػػـ تسػػػػتطع القضػػػػا  عميهػػػػا رميهػػػػا االفشػػػػؿ أيضػػػػًا لوجػػػػود سػػػػماياتٍ 

ة األمػػػػػراض؟ ومػػػػػف يقػػػػػوؿ: مػػػػػ , قػػػػػد قضػػػػػ  عمػػػػػ  كافَّػػػػػمػػػػػع االعتػػػػػراؼ اتقد   ب كمهنػػػػػةٍ الط ػػػػػأف 
القضػػػػػا  مػػػػػع نزاهتػػػػػ   اآلفػػػػػات؟ ومػػػػػف يقػػػػػوؿ:  فَّ  كػػػػػؿ  مها قضػػػػػت عمػػػػػ  راعػػػػػة مػػػػػع تقػػػػػد  الز   فَّ أ

االقت ػػػػػادييف نجحػػػػػوا فػػػػػي مكافحػػػػػة الفقػػػػػر  مػػػػػـ وانت ػػػػػر عميػػػػػ ؟ ومػػػػػف يقػػػػػوؿ:  فَّ حػػػػػارب الظ  
 ص من ؟ خم  التَّ و 
لهػػػػػػا ت ثيراتهػػػػػػا اعيػػػػػػدة  عمػػػػػػيـ لممجتمػػػػػػع مػػػػػػف خػػػػػػدماتٍ التَّ مػػػػػػ  مهنػػػػػػة غـ ممػػػػػػا تقد  الػػػػػػرَّ وعمػػػػػػ      

عمػػػػػػػيـ لهػػػػػػػا التَّ مهنػػػػػػػة  راسػػػػػػػات أشػػػػػػػاروا  لػػػػػػ  أفَّ الدَّ الاػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػي الكثيػػػػػػر مػػػػػػػف   أفَّ المػػػػػػدى  الَّ 
 وهذا راجع  ل : يَّةٌ متدن مكانةٌ 
مػػػػػف خاللهػػػػػا  الَّتػػػػػي ةيػػػػػة الكافهػػػػػذ  المهنػػػػػة ومػػػػػف يحممهػػػػػا ليسػػػػػت لديػػػػػ  القػػػػػوَّ  : حيػػػػػث أفَّ ةالقووووووَّ 
ػػػػػ ر فػػػػػي حيػػػػػاة األفػػػػػراد, وهػػػػػي فػػػػػي تضػػػػػا ؿٍ يػػػػػوث    ومػػػػػف جهػػػػػةٍ  ,نوات األخيػػػػػرةالسَّػػػػػة فػػػػػي خا َّ

ػػػػ الَّتػػػػية دوا مػػػػف عنا ػػػػر القػػػػوَّ يف جػػػػر  معم مػػػػال أخػػػػرى فػػػػإفَّ  يطرة عمػػػػ  أقسػػػػامهـ السَّػػػػنهـ مػػػػف تمك 
 األطفاؿ أ احوا يعرفوف حقوقهـ. أفَّ   ل  دة,  ضافةشريعات الجديالتَّ وذلؾ عار 
رت عمػػػػ  , ومنػػػػ  أثَّػػػػكايػػػػرٍ  عمػػػػيـ تضػػػػا لت  لػػػػ  حػػػػدٍ التَّ سػػػػمعة مهنػػػػة  :  فَّ معة(السَّووووالشووووهرة )

 شهرة مف يعمؿ اها.
مقااػػػػػػؿ مػػػػػػا يقػػػػػػوـ اػػػػػػ .  عػػػػػػاؿٍ  بٍ عمػػػػػػيـ ال يح ػػػػػػؿ عمػػػػػػ  مرتَّػػػػػػالتَّ : فػػػػػػالمنتمي لمهنػػػػػػة خلالوووووودَّ 

 (52, 2212)حميدشة, 
ااب يعزفػػػػػػوف عنهػػػػػػا وأ ػػػػػػاك الشَّػػػػػػ غيػػػػػػر جاذاػػػػػػةٍ  عمػػػػػػيـ مهنػػػػػػةً التَّ وعميػػػػػػ  أ ػػػػػػاحت مهنػػػػػػة     

جػػػػػػػالي الرَّ يف فػػػػػػػي جنسػػػػػػػهـ معم مػػػػػػػال أخػػػػػػػرى, كمػػػػػػػا أفَّ  والمنتمػػػػػػػيف  ليهػػػػػػػا ياحثػػػػػػػوف عػػػػػػػف مهػػػػػػػفٍ 
 يَّةعًا لمسػػػػػػخر ومػػػػػػًا أ ػػػػػػاحوا مػػػػػػف اػػػػػػيف المهنيػػػػػػيف موضػػػػػػعم يَّػػػػػػةاالػػػػػػذات فػػػػػػي مجتمعاتنػػػػػػا العرا

ػػػػ يَّػػػػةٌ نمط واالسػػػػتهزا , وقػػػػد شػػػػاعت عػػػػنهـ مقػػػػوالتٌ   سػػػػوا ً  يَّػػػػةً أو كاريكاتير  يَّػػػػةً د  ػػػػورًا هزلتجس 
الكوميػػػػديا,  اهػػػػا فػػػػف  يتطمَّ  الَّتػػػػيينما أو فػػػػي المسػػػػرح تميػػػػؿ لمماالاػػػػات السَّػػػػفػػػػي األدب أو فػػػػي 

 هػػػػـ دوف مسػػػػتوى الكفػػػػا ة فػػػػي عممهػػػػـ الخػػػػاص  يف عمػػػػ  أنَّ معم مػػػػر الهػػػػا فػػػػي الواقػػػػع ت ػػػػو  لكنَّ 
 رةً مػػػػدم   يَّةً سػػػػما ودوف مسػػػػتوى الكمػػػػاؿ فػػػػي حيػػػػاتهـ العامػػػػة ممػػػػا يسػػػػي   لػػػػيهـ ويتػػػػرؾ تػػػػ ثيراتٍ 

 .(95, 2221)الكايسي,  فيهـ
ااتػػػػػػة والمتينػػػػػػة الثَّ يفقػػػػػػد الخ ػػػػػػائص  ةيػػػػػػراالتَّ يف فػػػػػػي معم مػػػػػػلم االحتػػػػػػراؽ المهنػػػػػػيَّ  كمػػػػػػا أفَّ     

 يَّػػػػةوافع الذاتالػػػػدَّ يف معم مػػػػال يَّػػػػةأغمافقػػػػد االحتػػػػراؽ عنػػػػد أز اهػػػػا المهػػػػف المتقدمػػػػة,  ذ تتميَّػػػػ الَّتػػػػي
 زاـ اػػػػػؿ دخمػػػػػت عنا ػػػػػرٌ لتػػػػػب اإلخػػػػػالص واالطمَّػػػػػتتَّ  حيػػػػػاةٍ  عمػػػػػيـ رسػػػػػالةَ التَّ تجعػػػػػؿ مػػػػػف  الَّتػػػػػي
ًا ال يػػػػػػػدوـ مػػػػػػػع عمػػػػػػػيـ اػػػػػػػدوافع الحاجػػػػػػػة واالضػػػػػػػطرار, وأ ػػػػػػػاك عمػػػػػػػاًل وقتيَّػػػػػػػالتَّ لمهنػػػػػػػة  كثيػػػػػػػرةٌ 



 الفصل 
 
ةاملكانة االجتماع                            اني                                   الث

 
 للمعلم ي

 

 
22 

اػػػػة وليسػػػػت قالَّ  عمػػػػيـ مهنػػػػةً التَّ خوؿ فيػػػ , ممػػػػا جعػػػػؿ الػػػػد  الحيػػػاة والهجػػػػرة منػػػػ  قػػػػد تفػػػػوؽ أحيانػػػػًا 
تحػػػػافظ عمػػػػ  مسػػػػتويات  وتحمػػػػي مكتسػػػػاات  وتناضػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ  فعالػػػػةٌ  يَّػػػػةٌ مهن لػػػػ  تنظيمػػػػاتٌ 

اػػػػػػػات عممهػػػػػػػـ, لاماػػػػػػػة العنا ػػػػػػػر يف ورفػػػػػػػع كفػػػػػػػا اتهـ وتػػػػػػػوفير متطمَّ معم مػػػػػػػتحسػػػػػػػيف أحػػػػػػػواؿ ال
عمػػػػيـ فػػػػي سػػػػوؽ المهػػػػف التَّ قيمػػػػة تفقػػػػد الحمػػػػاس والقػػػػدرة واالهتمػػػػاـ ممػػػػا هػػػػاط ا الَّتػػػػي يَّةسػػػػو النَّ 

 (2227728.)العتر,يَّةالجامع

ـ   ضػػػػػػػًا شػػػػػػػيخوخة المهنػػػػػػػة ففػػػػػػػي كثيػػػػػػػرٍ أيت المشػػػػػػػكالومػػػػػػػف      اسػػػػػػػتنزاؼ  مػػػػػػػف األحيػػػػػػػاف يػػػػػػػت
ػػػػػالتَّ غـ مػػػػػف حػػػػػاالت الرَّ فػػػػػي مهنتػػػػػ  اػػػػػ معم ػػػػػـال وؿ الػػػػػدَّ ر الكثيػػػػػرة وهػػػػػذا يظهػػػػػر فػػػػػي قاعػػػػػد الماك 

ات يسػػػػػاهـ معم مػػػػػيف والمعم مػػػػػجػػػػػذب المهػػػػػف األخػػػػػرى لميضػػػػػًا أًا, و نمػػػػػوَّ  وؿ األقػػػػػؿ  الػػػػػدَّ مػػػػػة و المتقد  
 (Macdonald,1999,836يف أو ركود المهنة وعدـ تطورها.)معم مفي فقداف ال

قاعػػػػػػد يكػػػػػػوف أفضػػػػػػؿ لمتَّ  سمسػػػػػػؿ الهرمػػػػػػي  التَّ مطػػػػػػاؼ الخدمػػػػػػة أي فػػػػػػي أعمػػػػػػ   يَّػػػػػػةوفػػػػػػي نها   
ػػػػػ الَّػػػػػذييف معم مػػػػال االقت ػػػػػادييف  كؿهػػػػػذ  المشػػػػػات , وأدَّ حػػػػػوافزٍ  ي أي  ي مهاراتػػػػػ  اػػػػػدوف تمق ػػػػينم 

ريقػػػػة الطّ هػػػػذ   غـ مػػػػف أفَّ الػػػػرَّ عمػػػػيـ وخمػػػػؽ الحػػػػوافز عمػػػػ  التَّ واتػػػػب فػػػػي مجػػػػاؿ الرَّ ة كمػػػػ لػػػػ  هي
َـّ التَّ  يَّػػػػػةليسػػػػػت الوحيػػػػػدة لتحسػػػػػيف نوع عمػػػػػيـ تهػػػػػدؼ التَّ اقتػػػػػراح تقػػػػػديـ حػػػػػوافز فػػػػػي  عمػػػػػيـ, فقػػػػػد تػػػػػ

 عميـ.التَّ مب عم  الطّ اع مف خالؿ دعـ وؽ والمنافسة في القطَّ السَّ ات  ل   نشا  مليَّ 
Mizala & Romaguera,2004,749)) 
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هناؾ العديد مف العوامؿ التي ت ثر في المكانة االجتماعية لممعمـ فتخفضها وترفعها وتتحكـ اها 
 تتجم  في الجوانب التالية:

 الجانب القتصادي:.1.7

وقد ضَـّ هذا الجانب الفقرات المتعم قة ااألحواؿ المعيشيَّة لممعم ـ كالراتب والتَّػ ميف ال ػحي  ونظػاـ     
التَّقاعد والميزات الماديَّة لمهنة التَّعميـ, الَّتي تتمثَّؿ االجوانػب الماديَّػة الَّتػي تعطػي لممعم ػـ المكانػة الَّتػي 

ػػمَّـ التَّعميمػػي   ػػوااط الَّتػػي تحكػػـ المرتَّاػػات لمعػػيش اكرامػػٍة,  يسػػتحق ها فػػي الس  واالجتمػػاعي  فػػي ضػػو  الضَّ
وتكوف نقطة االنطالؽ في النَّظر  ل  نوعيَّػة التَّعمػيـ هػي  ومعايير التَّرقية والتَّنق ؿ والحوافز والمكافآت,

 ألخػػرىتطػػور رواتػػب المعم مػػيف مػػع الوقػػت االمقارنػػة مػػع غيرهػػا مػػف رواتػػب العػػامميف فػػي القطاعػػات ا
(2006 ,Eric ,1055). 

 



 الفصل 
 
ةاملكانة االجتماع                            اني                                   الث

 
 للمعلم ي

 

 
23 

 الجانب الشخصي:.2.7

ويتمثَّؿ هذا الجانب االجوانب غير الماديَّة لممهنة أي ما يتعمَّؽ ااألمور المعنويَّة لها, والَّتي تػراط 
 المعم ـ االمهنة دوف ت ثير الجوانب األخرى عمي , وهي نااعٌة مف داخم  تمث ؿ عواطف  ومشػاعر  تجػا 

 تقد م  المهنة ل  مف امتيازاٍت غير ماديَّػٍة كاالسػتقرار والرضػا, وقػد اػرز ذلػؾ فػي مػا ذكػر المهنة وما 
 وجػود دوف التَّعمػيـ نوعيَّػة فػي التَّفكيػر يمكػف ال حيػث التَّطػوير, مفتػاح التَّعمػيـفػي أفَّ  (2212شاهيف)

 عمميَّػة الػتَّعمـ فػي والخطػورة ألهميَّػةا اػال  دوراً  المعم ـ ي دي حيث يف,أكاديمي   ميفوم هَّ  ايفمعم ميف مدرَّ 
َـّ  ومف ها,كم   التَّراويَّة العمميَّة  ل  ذلؾ دور  ىويتعدَّ  والتَّعميـ,  .التَّنشئة االجتماعيَّة عمميات  ل  ث

 الجانب الجتماعي:.3.7

 األخػرى االعنا ػر المعم ػـ تػراط الَّتػي المااشرة االجتماعيَّة العالقات انعكاسات الجانب هذا يمث ؿ     
 فػي المعم ػـ يانيػ  الػذي واألثػر التَّمميػذ وولػي والتَّمميػذ والزَّميؿ كالمدير ا  المحيط ال اير المجتمع مف

َـّ  وقد, المعم ـ فيها المجتمع يجد الَّتي وال ورة, مجتمع   مػف اػ  المحيطيف اكؿ المعمـ عالقة عرض ت
 .الاحث مف النظري القسـ في وزمال  ومدير تالميذ

 الجانب الثقافي:.4.7

ػورة الجانب هذا يتمثَّؿ     نػات فػي لممعم ػـ المرسػومة اال    والتَّػاريخ الكػريـ كػالقرمف المجتمػع ثقافػة مكو 
ف, واألعػػراؼ الشػػعايَّة واألمثػػاؿ واإلعػػالـ  مػػع الثقافػػة تمػػؾ فػػي لممعم ػػـ السَّػػائد المفهػػوـ تطػػااؽ مػػدى وال
 تعتاػر الثَّقافػة ألف انخفاضها أو مجتمع  في منزلت  رفعة عم  دليؿ المعم ـ ذهف في الموجودة ال ورة
 وأخػػرى  يجااّيػػةٌ   ػػورٌ  النظػػري الجانػػب فػػي ُعػػرض وقػػد, االجتماعيَّػػة المكانػػة عميػػ  تقػػوـ مرتكػػز أهػػـ
 .الثقافة في التعميـ ولمهنة لممعمـ سمايَّةٌ 
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 معمِّملم التَّعميمي  األداء 
 مقدمة

ـ  يػػػػ الفصػػػػؿ هػػػػذا فػػػػي      التَّعميمػػػػيِّ  معمِّػػػػـال أداء وهػػػػو راسػػػػ الدَّ  هػػػػذ  مػػػػف خػػػػراآل المحػػػػور عػػػػرض ت
َـّ  يػػػػػػ البدا فػػػػػػي عػػػػػػرض فقػػػػػػد  تحػػػػػػت معمِّػػػػػػـلم التَّعميمػػػػػػي   واألداء ,األداء تشػػػػػػرح الَّتػػػػػػي عػػػػػػاريؼالتَّ  أهػػػػػػ

 التَّعميمي ػػػػػػػ  منهػػػػػػػا كانػػػػػػػت الَّتػػػػػػػي معمِّػػػػػػػـال أدوار ثانيػػػػػػػا   وعػػػػػػػرض, التَّعميمػػػػػػػي   األداء مفهػػػػػػػوـ عنػػػػػػػواف
 تقػػػػػويـ عػػػػػف ثتحػػػػػدَّ و  معمِّػػػػػـال أداء فػػػػػي رةالمػػػػػؤثِّ  العوامػػػػػؿ أيضػػػػػا   وعػػػػػرض, يَّػػػػػ اعتم  واالج  التَّربوي ػػػػػو 

وذلػػػػػػػؾ بهػػػػػػػدؼ الواػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػ  أهػػػػػػػـ جوانػػػػػػػب األداء  معمِّػػػػػػػـال أداء تقػػػػػػػويـ أسػػػػػػػاليبو  معمِّػػػػػػػـال أداء
  .التعميمي لممعمـ

 التَّعميمي   األداء مفيوم .1

, وهػػػػو يسػػػػتند يِّ , أو مهػػػػار لفظػػػػي   مػػػػا يصػػػػدر عػػػػف الفػػػػرد مػػػػف سػػػػموؾ   " كػػػػؿ  أنَّػػػػ ؼ األداء بُيعػػػػرَّ     
ويظهػػػػػر  ف  معػػػػػيَّ  عمػػػػػ  مسػػػػػتو    , وهػػػػػذا األداء يكػػػػػوف عػػػػػادة  معينػػػػػ    يَّػػػػػ   , ووجدانيَّػػػػػ   معرف يَّػػػػػ   إلػػػػػ  خمف

" إنجػػػػػػاز الفػػػػػػرد لممهػػػػػػاـ أنَّػػػػػػ ؼ كػػػػػػذلؾ بمػػػػػػا ويعػػػػػػرَّ  منػػػػػػ  ادرتػػػػػػ , أو عػػػػػػدـ ادرتػػػػػػ  عمػػػػػػ  أداء عمػػػػػػؿ  
الموكولػػػػػػػ  إليػػػػػػػ , ويػػػػػػػرتبط هػػػػػػػذا النجػػػػػػػاز أو األداء بمػػػػػػػد  اكتسػػػػػػػاب الفػػػػػػػرد لممهػػػػػػػارات المختمفػػػػػػػ  

لمقػػػػػػدرات الكامنػػػػػػ   تحقيػػػػػػؽ هػػػػػػذا النجػػػػػػاز ويقصػػػػػػد بالنجػػػػػػاز هنػػػػػػا النجػػػػػػاز الفعمػػػػػػي  بـز تػػػػػػتم الَّتػػػػػػي
يف إلػػػػػػ  األداء التَّربػػػػػػوي  (, ونظػػػػػػر بعػػػػػػض Davis &Thomas ,2004 ,148لػػػػػػد  الفػػػػػػرد 

د مػػػػػف ف الجيِّػػػػػك  الػػػػػتمشػػػػػيط الكتسػػػػػاب المهػػػػػارة أو القػػػػػدرة أو المعمومػػػػػ , و النَّ  الفعػػػػػؿ اليجػػػػػابي   أنَّػػػػػ ب
ػػػػػأفَّ ابق  نالحػػػػػظ السَّػػػػػظػػػػػر النَّ وفػػػػػ  ضػػػػػوء وجهػػػػػ   يَّ لممعػػػػػايير الموضػػػػػوع ا  تبعػػػػػأدائهػػػػػا   ا  رابطػػػػػ  ثمَّ

, واػػػػػػد ر عػػػػػػف معرفػػػػػػ   يعبِّػػػػػػ الَّػػػػػػذيالمهػػػػػػارةأل هػػػػػػي األداء المػػػػػػتقف  بػػػػػػيف األداء والمهػػػػػػارة, حيػػػػػػث أفَّ 
ـ  يػػػػ أل "إنجػػػػاز  أنَّػػػػ األداء ب, فػػػػي حػػػػيف يعػػػػرؼ ا  ا , أو عقميَّػػػػا , أو حركيَّػػػػيكػػػػوف لفظيَّػػػػ باسػػػػتخداـ الفػػػػرد  ت

 (137, 2003جار, النَّ ".  شحات  و يَّ فسالنَّ أو  يَّ أو العقم يَّ لمكانات  الجسد
يػػػػأتي بهػػػػا الفػػػػرد فػػػػي مواػػػػؼ معػػػػيف,  الَّتػػػػياألداء هػػػػو "مجموعػػػػ  االسػػػػتجابات  بهػػػػذا يكػػػػوفو     

 موؾ.الس  قاس مف لممالحظ , والقياس, وبذلؾ يكوف األداء هو ما يُ  وتكوف اابم   
ػػػػػػعػػػػػػاـ   سػػػػػػب  لمفهػػػػػػوـ األداء بشػػػػػػكؿ  النَّ هػػػػػػذا ب     يشػػػػػػير إلػػػػػػ   فهػػػػػػو مصػػػػػػطم    معمِّػػػػػػـا أداء ال, أمَّ

هػػػػػػذا  داخػػػػػػؿ الفصػػػػػػؿ أو خارجػػػػػػ  ,ويالحػػػػػػظ أفَّ  دريس سػػػػػػواء  التَّػػػػػػأثنػػػػػػاء موااػػػػػػؼ  معمِّػػػػػػـسػػػػػػموؾ ال
دريس, التَّػػػػفػػػػي  , واسػػػػتراتيجيات  مػػػػف أفعػػػػاؿ   معمِّػػػػـلمػػػػا يقػػػػوـ بػػػػ  ال يَّػػػػ رجمػػػػ  الجرائالتَّ األداء هػػػػو 

, أو غيرهػػػػػػا مػػػػػػف األعمػػػػػػاؿ أو يَّ أو فػػػػػػي إدارتػػػػػػ  لمفصػػػػػػؿ, أو مسػػػػػػاهمت  فػػػػػػي األنشػػػػػػط  المدرسػػػػػػ
 معمِّػػػػـمفهػػػػـو أداء ال الميػػػػذ ويعػػػػد  التَّ ـ ـ فػػػػي تعم ػػػػيمكػػػػف أف تسػػػػهـ فػػػػي تحقيػػػػؽ تقػػػػد   الَّتػػػػياألفعػػػػاؿ 
نػػػػػػػاط بهػػػػػػػا يُ  الَّتػػػػػػػي  التَّعميميَّػػػػػػػعميمػػػػػػػات والمبػػػػػػػادئ ذات العالاػػػػػػػ  بالمهػػػػػػػاـ التَّ لممفػػػػػػػاهيـ و  ترجمػػػػػػػ   

ػػػ    عممػػػي   إلػػػ  سػػػموؾ   معمِّػػػـال , Walberg & evers ,23لمنشػػػودة األهػػػداؼ ا يحقػػػؽِّ  موجَّ
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, ومػػػػا التَّعميمػػػػيِّ مػػػػا يقولػػػػ , ويفعمػػػػ  فػػػػي أثنػػػػاء المواػػػػؼ  كػػػػؿَّ  معمِّػػػػـ( وبػػػػذلؾ يشػػػػمؿ أداء ال2004
ػػػػػػػػمباشػػػػػػػػر   صػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػو  يتَّ  دارة المنااشػػػػػػػػ ,  ر  , أو غيػػػػػػػػر مباش  مثػػػػػػػػؿأل إدارة الفصػػػػػػػػؿ, وا 

 شاط.النَّ واللقاء وتوجي  األسئم , وتخطيط 

, يجػػػػػػب عمػػػػػػ  ال فػػػػػػي ظػػػػػػؿِّ      لمقيػػػػػػاـ  التعميميػػػػػػ  معػػػػػػايير الكفػػػػػػاءة  يػػػػػػيف تمبمعمِّمػػػػػػهػػػػػػذا المفهػػػػػػـو
ػػػػػػ, منهػػػػػػا الكفػػػػػػاءات ذات بعممهػػػػػػـ عمػػػػػػ  أكمػػػػػػؿ وجػػػػػػ     يَّ راسػػػػػػالدَّ دريس فػػػػػػي الفصػػػػػػوؿ التَّػػػػػػم  بالص 

ػػػػ أخػػػػر   يدرسػػػػونها, والكفػػػػاءات فػػػػي مجػػػػاالت   الَّتػػػػيف مػػػػف الموضػػػػوعات ك  الػػػػتما يعنػػػػي وجػػػػود ممَّ
, وتطػػػػوير المنػػػػاها, والكفػػػػاءات  التَّعميميَّػػػػ, وتقيػػػػيـ المػػػػواد  التَّربوي ػػػػعمػػػػيـ, مثػػػػؿ البحػػػػوث التَّ مػػػػف 
 معمِّػػػػػػػػـوتسػػػػػػػم  لم يَّػػػػػػػ األكاديم يَّ ز االسػػػػػػػتقاللتعػػػػػػػزِّ  الَّتػػػػػػػيتنطػػػػػػػوي عمػػػػػػػ  القيػػػػػػػادة والدارة  الَّتػػػػػػػي

يف اآلخػػػػػػػريف فػػػػػػػي معمِّمػػػػػػػوجيػػػػػػػ  لمالتَّ نسػػػػػػػيؽ, وتػػػػػػػوفير التَّ بالمشػػػػػػػارك  فػػػػػػػي األنشػػػػػػػط  مثػػػػػػػؿ فريػػػػػػػؽ 
دارة الموارد.المؤسَّ   ينمالتَّ لمدرس , ومشروع ا  سي وا 

(Mizala& Romaguera ,2004 ,741  
الميػػػػػػذ ومهػػػػػػاراتهـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ تنظػػػػػػيـ التَّ اػػػػػػدرات  تنميػػػػػػ يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ   الَّػػػػػػذيهػػػػػػو " معمِّـفػػػػػػال    

الميػػػػػػػػػذ, واػػػػػػػػػػدراتهـ, التَّ , ومعرفػػػػػػػػػػ  حاجػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػاعميِّ التَّ وضػػػػػػػػػػبط مسػػػػػػػػػارها   التَّعميميَّػػػػػػػػػ يَّػػػػػػػػػ العمم
" رار  تممهػػػػػػػـ وهػػػػػػػو مرشػػػػػػػدهـ إلػػػػػػػ  مصػػػػػػػادر المعرفػػػػػػػ  باسػػػػػػػواتجاهػػػػػػػاتهـ, وطرائػػػػػػػؽ تفكيػػػػػػػرهـ وتعم  

 (127, 2002نبؿ, السَّ  
 أل ولذلؾ كي يقـو المعمـ بعمم  التربوي بشكم  الحسف يتطمب ما يمي    
 قػػػػ  مػػػػف رؤسػػػػائ  ورضػػػػا  عػػػػف الثَّ قػػػػدير ومنحػػػػ  التَّ وشػػػػعور  ب ا  وجسػػػػديَّ  ا  نفسػػػػيَّ  معمِّػػػػـسػػػػالم  ال

 ودور .عمم  

   المجتمعوخطورتها وضرورتها وأثرها في مستقبؿ   التَّربويَّ  يَّ م  لطبيع  العممتفه  
 مػػػػػف مراحػػػػػؿ  مرحمػػػػػ    هـ وخصػػػػػائص كػػػػػؿِّ يف ومعرفتػػػػػ  بعوامػػػػػؿ نمػػػػػوِّ متعمِّمػػػػػفهمػػػػػ  لطبيعػػػػػ  ال

 باتها.وحاجاتها ومتطمَّ  موِّ النَّ هذا 

  هػػػػػػذا يشػػػػػػمؿ أف عمػػػػػػ  سػػػػػػيفوالمدرِّ  يفمعمِّمػػػػػػال إعػػػػػػداد معاهػػػػػػد فػػػػػػي سػػػػػػميما   إعػػػػػػدادا   إعػػػػػػداد 
 أل المهارات تمؾ ومف لعمم  أدائ  أثناء يحتاجها الَّتي يَّ رور الضَّ  المهارات العداد

 .معها عامؿالتَّ  يَّ وكيف تالميذ  اتشخصيَّ  عم  عرؼالتَّ  مهارة -

 .عميها أجوبتهـ ومعالج  الميذالتَّ  عم  وطرحها األسئم  ووضع ؼِّ الص   إدارة مهارة -
 .وتحضيرها روسالدَّ  إعداد مهارة -
 .يَّ والعمم يَّ والكتاب يَّ فو الشَّ  االختبارات إعداد مهارة -
 .وصيانتها ووضعها التَّعميمي   الوسائؿ استخداـ مهارة -
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 يفمعمِّمػػػػػال زمالئػػػػػ  مػػػػػع عػػػػػاوفالتَّ و  معهػػػػػـ عامػػػػػؿالتَّ  عمػػػػػ  وادرتػػػػػ  ولألطفػػػػػاؿ عمػػػػػيـالتَّ  لمهنػػػػػ  حبػػػػػ 
 (56, 2007الشيخ خميؿ,   الميذالتَّ  وأولياء المدرس  مدير ومع
ػػػػػػ مػػػػػػف بعػػػػػػدد  يتحمَّػػػػػػ أف معمِّػػػػػػـلم والبػػػػػػدَّ  هػػػػػػذا      عمػػػػػػ  يكػػػػػػوف وأف يَّ فسػػػػػػالنَّ و  يَّ الجسػػػػػػد فاتالص 

, ولكػػػػػف أدائػػػػػ  لعممػػػػػ  التربػػػػػوي  التَّربويَّػػػػػ وظيفتػػػػػ  أداء فػػػػػي ليػػػػػنج  المعرفػػػػػ  مػػػػػف فمعػػػػػيَّ  مسػػػػػتو   
يجابا .متعمؽ بعدد مف العوا  مؿ التي تؤثر في  سمبا  وا 

 :معمِّمال أداء في المؤثرة العوامل .2

ارس تمػػػػػ الَّتػػػػػيفػػػػػي داخػػػػػؿ المدرسػػػػػ  وخارجهػػػػػا العديػػػػػد مػػػػػف القػػػػػو  تػػػػػؤثر عمػػػػػ  أداء المعمػػػػػـ 
 ر بهما أيضا  ومف أهـ هذ  العوامؿألوعمم  وتتأثَّ  معمِّـتأثيرها عم  أداء ال

 ول , ومجمس إدارة المدرس  أو حكومتها, واآلباء.الدَّ  أل تضـ  يَّةالعوامل الخارج.1.2

 مػػػػػف وذلػػػػػؾ يِّ والمحمِّػػػػػ القػػػػػوميِّ  المسػػػػػتوييف عمػػػػػ  معمِّػػػػػـال عمػػػػػ  تأثيرهػػػػػا ارستمػػػػػو  :ولةةةةةةالدَّ .1.1.2
ػػػػػ أو ولػػػػػ الدَّ  سػػػػػاتمؤسَّ  ومػػػػػف, يفمعمِّمػػػػػلم اليالتَّػػػػػوب عمػػػػػيـلمتَّ  الموازنػػػػػ  تخصػػػػػيص خػػػػػالؿ  أو مط الس 
ػػػػو , يَّػػػػ لمترب مػػػػ المنظَّ  والقػػػػوانيف األجػػػػور دتحػػػػدِّ  الَّتػػػػي الػػػػوزارة  ـتػػػػنظِّ  الَّتػػػػي يَّػػػػ المحم  التَّربويَّػػػػ مط السَّ

 .يَّ المركز  الحكوم  مف م المقدَّ   التَّربويَّ  المصاريؼ
 أو يفمعمِّمػػػػػوال اآلبػػػػػاء السمجػػػػػ مثػػػػػؿ عديػػػػػدة   تسػػػػػميات   ولهػػػػػا :يَّةةةةةةالمحم اإلدارة السمجةةةةة.2.1.2
 وهػػػػػػػي....,  يَّػػػػػػػ المحم يَّػػػػػػػ الحزب والهيئػػػػػػػات يَّ األساسػػػػػػػ يَّ عبالشَّػػػػػػػ راتتم  المػػػػػػػؤ  أو المدرسػػػػػػػ  حكومػػػػػػػ 

 .يفمعمِّمال عم  تؤثِّر الَّتي القرارات بعض خذوتتَّ  األعماؿ ببعض تقوـ

 خػػػػػػالؿ مػػػػػػف يفمعمِّمػػػػػػال عمػػػػػػ  وفيػػػػػػؤثِّر و  :المدرسةةةةةةة فةةةةةةي ارسةةةةةةينالدَّ  الميةةةةةةذالتَّ  آبةةةةةةاء.3.1.2
 ويسػػػػألون  رار  تمباسػػػػ اآلبػػػػاء بػػػػ  يمتقػػػػي حيػػػػث المباشػػػػر كؿالشَّػػػػب أو مباشػػػػر   غيػػػػر بشػػػػكؿ   أطفػػػػالهـ

 .أوالدهـ وعف المدرس  عف
ـ   :يَّةةةةةةةةةةاخمالدَّ  لعوامةةةةةةةةةلا.2.2 داريِّػػػػػػػػػ يفمعمِّمػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػف فيفوالمػػػػػػػػػوظَّ  المدرسػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػدير وتضػػػػػػػػػ , يفوا 

 .واألطفاؿ

دريس وتوايػػػػػت التَّػػػػػرات والحصػػػػػص وجػػػػػدوؿ ع المقػػػػػرَّ يػػػػػوزِّ  الَّػػػػػذيوهػػػػػو  مةةةةةدير المدرسةةةةةة:.1.2.2
ػػػػػػو  وف بػػػػػػيف المػػػػػػدير القػػػػػػويِّ معمِّمػػػػػػيف..... ويميػػػػػػز المعمِّمػػػػػػروس والعطػػػػػػؿ ونصػػػػػػاب الالػػػػػػدَّ  عيؼ الضَّ

قػػػػارير عػػػػنهـ وتقػػػػديـ التَّ يف وتقػػػػويمهـ وكتابػػػػ  معمِّمػػػػيء ذاتػػػػ  فػػػػي اختيػػػػار  الالشَّػػػػوهػػػػو بػػػػدور  يفعػػػػؿ 
 هات لهـ.وج  التَّ وجي  و التَّ 

  يػػػػػػػػحالت والمباريػػػػػػػػات واألندالػػػػػػػػرَّ باالشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي  معمِّػػػػػػػػـعنػػػػػػػػدما يقػػػػػػػػـو ال فةةةةةةةةون:الموظَّ .2.2.2
فَّ ات والمخيَّ والجمعيَّػػػػ د مهارتػػػػ  مػػػػع األطفػػػػاؿ بػػػػؿ تمػػػػ  ال يععممػػػػ  فػػػػي ذلػػػػؾ كمِّػػػػ مػػػػات وغيرهػػػػا, وا 

 يف.معمِّميف ومستخدميف و فيف في المدرس  مف إداريِّ الموظَّ  عم  عالات  بزمالئ  وخاص   
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فات فػػػػي يف بمػػػػا يقومػػػػوف بػػػػ  مػػػػف تصػػػػر  معمِّمػػػػوف عمػػػػ  اليػػػػؤثِّر ـ أنَّهػػػػأل الميةةةةذالتَّ األطفةةةةال و .3.2.2
وليسػػػػػػػػت لػػػػػػػػديهـ المعرفػػػػػػػػ   معمِّػػػػػػػػـوتحػػػػػػػػت تػػػػػػػػأثير الالب صػػػػػػػػ ارا  الط ػػػػػػػػالمدرسػػػػػػػػ , فعنػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػوف 

يف يكػػػػوف بسػػػػيطا  ولكػػػػف عنػػػػدما يكبػػػػروف معمِّمػػػػال فػػػػيتػػػػأثيرهـ  يف فػػػػ فَّ معمِّمػػػػجاع  لمخالفػػػػ  الالشَّػػػػو 
تػػػػػػػػػػأثيرهـ يػػػػػػػػػػزداد  فػػػػػػػػػػ فَّ  معمِّػػػػػػػػػػـد بعػػػػػػػػػػض ضػػػػػػػػػػروب سػػػػػػػػػػموؾ ال  تحػػػػػػػػػػدِّ مسػػػػػػػػػػتقمَّ  ة  ويصػػػػػػػػػػبحوف اػػػػػػػػػػو  

 ( 302, 2011ناد, السَّ  عمي . األحمد,
 يَّةخصالشَّ .العوامل 2.2
ف مػػػػف كَّ تمأف يمتمكهػػػػا ليػػػػ معمِّػػػػـهػػػػذ  العوامػػػػؿ حيػػػػث يجػػػػب عمػػػػ  ال يَّػػػػ ر القػػػػدرات العقمتتصػػػػدَّ     

ػػػػػػ المشػػػػػػكالت  , وادرتػػػػػػ  عمػػػػػػ  حػػػػػػؿِّ مػػػػػػتعمِّـفكيػػػػػػر لػػػػػػد  الالتَّ  تنميػػػػػػ لػػػػػػ  فػػػػػػي  يَّ ئيسػػػػػػالرَّ   أداء المهمَّ
فػػػػػي  مرشػػػػػدا   يعػػػػػد   معمِّػػػػػـال دريس, واػػػػػد يعػػػػػود ذلػػػػػؾ إلػػػػػ  أفَّ التَّػػػػػومواكبػػػػػ  االتجاهػػػػػات الحديثػػػػػ  فػػػػػي 

الب اوامػػػػػػ  االنضػػػػػػباط الطَّػػػػػػلػػػػػػد   ايجػػػػػػابي   اعي  مػػػػػػتمجػػػػػػاؿ عممػػػػػػ , ووسػػػػػػيطا  لتحقيػػػػػػؽ سػػػػػػموؾ اج
 الهاشػػػػػمي, يَّ االسػػػػػالم يَّػػػػػ ربالتَّ اشػػػػػ  مػػػػػع هػػػػػدؼ تم  بالمرونػػػػػ , وهػػػػػذا يظػػػػػاـ وعميػػػػػ  أف يتحمَّػػػػػالنَّ و 

2013, 13). 
 يَّة.العوامل المين2.2
بػػػػػػػ  يشػػػػػػػعر  بػػػػػػػاالعتزاز تحصػػػػػػػيؿ طالَّ  فػػػػػػػي تدريسػػػػػػػ  وأفَّ  ا  أف يكػػػػػػػوف مبػػػػػػػدع معمِّػػػػػػػـيحػػػػػػػاوؿ ال    

 معمِّػػػػػـويعػػػػػز  ذلػػػػػؾ إلػػػػػ  أف يحػػػػػرص ال  التَّعميميَّػػػػػروف جهػػػػػودهـ الميػػػػػذ يقػػػػػدِّ التَّ  بنفسػػػػ  ومهنتػػػػػ  وأفَّ 
ات الحديثػػػػ  مػػػػف حيػػػػث زيػػػػادة ظريَّػػػػالنَّ وأف يراعػػػػي  مػػػػتعمِّـوطبيعػػػػ  ال يَّ راسػػػػالدَّ ة عمػػػػ  طبيعػػػػ  المػػػػادَّ 

د الجوانػػػػػػب تعػػػػػػد   ويعػػػػػػود ذلػػػػػػؾ أيضػػػػػػا  إلػػػػػػ  أفَّ   التَّعميميَّػػػػػػ يَّػػػػػػ ي العممفػػػػػػ مػػػػػػتعمِّـاـ بػػػػػػدور التمػػػػػػااله
توعيتػػػػػػػػ   المهنػػػػػػػػيِّ  معمِّػػػػػػػـ, والهػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػف إعػػػػػػػػداد اليَّػػػػػػػػ قافالثَّ و  يَّػػػػػػػ والمهن يَّ صػػػػػػػػخص  التَّ  يَّػػػػػػػ األكاديم

نػػػػ  مػػػػف القيػػػػاـ بمهنػػػػ  كِّ تم الَّتػػػػيقهػػػػا و ينب ػػػػي أف يحقِّ  الَّتػػػػية وباألهػػػػداؼ المرجػػػػوَّ   التَّربويَّػػػػبالفمسػػػػف  
 معمِّػػػػػػػـز اليميِّػػػػػػ الَّػػػػػػذيخطػػػػػػيط بجميػػػػػػع األعمػػػػػػػاؿ ارتباطػػػػػػا  حيويػػػػػػا  و التَّ  يَّػػػػػػ وأف تػػػػػػرتبط عمم التَّعمػػػػػػيـ

ا  نفسػػػػيَّ  راسػػػػ  وهػػػػو مسػػػػتقر  الدَّ خطػػػػيط إذ يػػػػدخؿ غرفػػػػ  التَّ اد  عمػػػػ  مبػػػػدأ تمػػػػاج  عػػػػف سػػػػوا  اعالنَّػػػػ
 (15 ,2013 الهاشمي,  مف أدائ . واثؽ  

 يَّةاألكاديم .العوامل5.2
لػػػػػ  الحديثػػػػػ  اتالمسػػػػػتجدَّ  مػػػػػع كيػػػػػؼالتَّ  عمػػػػػ  اػػػػػادرا   يكػػػػػوف أف معمِّػػػػػـال عمػػػػػ  ينب ػػػػػي      تنميػػػػػ  وا 
ـ  تػػػػ ال عميقػػػػ    بمعرفػػػػ    معمِّػػػػـال عت ػػػػتمو  مبػػػػ ,الطَّ  لػػػػد  ااػػػػدالنَّ  حميمػػػػيالتَّ  فكيػػػػرالتَّ   معمِّػػػػـال فك  تمبػػػػ إال ت

 إلػػػػػ  ذلػػػػػؾ ويعػػػػػز  اختصاصػػػػػ , ميػػػػػداف فػػػػي المسػػػػػتجدات لتطػػػػػوير ومتابعتػػػػػ  المهػػػػػارات هػػػػػذ  مػػػػف
ػػػػػ إلػػػػػ  لممعمومػػػػػ  ـ  مقػػػػػدِّ  مػػػػػف تتحػػػػػوؿ معمِّػػػػػـلم يَّػػػػػ المعنو  وحالػػػػػرَّ  أفَّ   فعنػػػػػدها لػػػػػ  ـ  ومقػػػػػوِّ  ـعم  لمػػػػػتَّ  ر  ميسِّ
 .(16 ,2013 الهاشمي, وج    تِـّ أ عم  عمم  ييؤدِّ 
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 يَّةاعتماالج .العوامل4.2
 بػػػػػ  يقػػػػػوـ مػػػػػا خػػػػػالؿ مػػػػػف نظيػػػػػرالتَّ  عمػػػػػ  اػػػػػادرا   معمِّػػػػػـال يكػػػػػوف أف بتتطمَّػػػػػ عمػػػػػيـالتَّ  مهنػػػػػ  إفَّ     

ػػػػػػ بػػػػػػالعالج الكفيمػػػػػػ  صػػػػػػوراتالتَّ  وضػػػػػػع مػػػػػػف  أف معمِّػػػػػػـال وعمػػػػػػ  نفيػػػػػػذ,التَّ  موضػػػػػػع ووضػػػػػػعها ميـالسَّ
 العوامػػػػػػؿ مػػػػػػف هػػػػػػو مبػػػػػػ الطَّ  ضػػػػػػعؼ إف إذ مهػػػػػػرة, يصػػػػػػبحوا كػػػػػػي البالطَّػػػػػػ لكػػػػػػؿِّ  ا  مسػػػػػػاعد يكػػػػػػوف
 (2013,18 الهاشمي,.  معمِّـال أداء في رةالمؤثِّ 

 :يَّةاالقتصاد .العوامل5.2
 هػػػػػػوضالنَّ  حيػػػػػػث مػػػػػػف يَّػػػػػػ طبيقالتَّ  لفائدتػػػػػػ  التَّربػػػػػػوي   العػػػػػػداد يَّػػػػػػ أهم إلػػػػػػ  راسػػػػػػاتالدَّ  تشػػػػػػير    

 وهكػػػػذا العمػػػػؿ فػػػػي  يػػػػالكفا مسػػػػتو    ورفػػػػع العمػػػػؿ بأسػػػػاليب واللمػػػػاـ والمهنػػػػيِّ  الػػػػوظيفيِّ  بػػػػاألداء
 فػػػػػػػي غبػػػػػػػ الرَّ و  ,المهنػػػػػػػيِّ  المسػػػػػػػتقبؿ تػػػػػػػأميف يَّػػػػػػػ والمهن يَّ االاتصػػػػػػػاد العوامػػػػػػػؿ تشػػػػػػػمؿ أف يمكػػػػػػػف

 وتعػػػػػػػػديؿ معهػػػػػػػػا ؼكي ػػػػػػػػالتَّ و  الوظيفػػػػػػػػ  بػػػػػػػػاتمتطمَّ   يػػػػػػػػوتمب ,وعػػػػػػػػالوات   ترايػػػػػػػػات   عمػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػوؿ
عداد المعنيِّ  المسار  . خطيطالتَّ  وا 

ػػػػػ أفَّ  كمػػػػػا       خػػػػػالؿ مػػػػػف بػػػػػاألداء تػػػػػرتبط األجػػػػػور بجعػػػػػؿ ؽيتعمَّػػػػػ فيمػػػػػا يفمعمِّمػػػػػال أراء يتقصِّ
 مػػػػػف األولػػػػػ  جربػػػػػ التَّ  هػػػػػذ  كانػػػػػت فقػػػػػد" بػػػػػراديش انػػػػػدرا" يَّػػػػػ   هند    يػػػػػوال مػػػػػف  األدلَّػػػػػ فػػػػػي ظػػػػػرالنَّ 

 خػػػػالؿ مػػػػف الفكػػػػرة هػػػػذ  دعمػػػػوا يفمعمِّمػػػػال أفَّ  إلػػػػ  خمصػػػػت حيػػػػث العػػػػالـ مسػػػػتو  عمػػػػ  نوعهػػػػا
 (Muralidharana,2011,394.  معهـ اجريت الَّتي المقابالت

 واألثػػػػػػػػػر يَّ االاتصػػػػػػػػػاد لمقيمػػػػػػػػػ  تقيػػػػػػػػػيـ   أيِّ  دوف تنتهػػػػػػػػػي معمِّػػػػػػػػػـال ألداء حمػػػػػػػػػيالتالتَّ  معظػػػػػػػػػـ    
 وتحصػػػػيؿ يفمعمِّمػػػػال يَّػػػػ نوع بػػػػيف العالاػػػػ  بمعرفػػػػ  تبػػػػدأ وهػػػػي معمِّػػػػـال أداء يَّػػػػ لفاعم االاتصػػػػادي

ـ  تػػػػػ االاتصػػػػػػادي مػػػػػػوالنَّ  عمػػػػػ  معمِّػػػػػػـال يَّػػػػػػ فاعم انخفػػػػػاض أثػػػػػػر ولدراسػػػػػػ , البالطَّػػػػػ  خػػػػػػالؿ مػػػػػػف ت
 (Hanusheka, 2011,466.  المستقبؿ في وأرباح  اليوـ طالب

 معمِّمال أدوار. 2

ػػػػػعنصػػػػػرا  أساسػػػػػيَّ  معمِّػػػػػـيعتبػػػػػر ال     كف األسػػػػػاس فػػػػػي الػػػػػرَّ , فهػػػػػو  التَّعميميَّػػػػػ يَّػػػػػ ا  فػػػػػي العمما  ومهمَّ
أو فشػػػػػػمها,  يَّ دريسػػػػػػالتَّ  يَّػػػػػػ , وعميػػػػػػ  يقػػػػػػع العػػػػػػبء األكبػػػػػػر فػػػػػػي نجػػػػػػاح العمميَّ دريسػػػػػػالتَّ  يَّػػػػػػ العمم
 ألمعمِّـ. حيث يعتبر الالتَّعميمي   يَّ في العمم ومسؤوليات   ات  ومهمَّ  أدوار   معمِّـولم

 وفهػػػػػـ دور االسػػػػػتعداد فػػػػػي يَّػػػػػ افعالدَّ ؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي ادرتػػػػػ  عمػػػػػ  اسػػػػػتخداـ ثَّػػػػػتموي :ا  تربويةةةةة ا  قائةةةةةد ,
نفيػػػػػذ التَّ خطػػػػػيط و التَّ , ويػػػػػتقف مهػػػػػارات  التَّعميميَّػػػػػخطػػػػػيط لمموااػػػػػؼ التَّ ـ, ولديػػػػػ  القػػػػػدرة عمػػػػػ  عم  الػػػػػتَّ 
 .قويـ المدرسيِّ التَّ و 

 نػػػػػ  مػػػػػف كِّ تم, و مناسػػػػػب   تعميمػػػػػي   منػػػػػاخ  امػػػػػ  بتػػػػػوفير تمؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي اهثَّػػػػػتموي: ا  اعيةةةةةتماج ا  قائةةةةةد
  الميذ.التَّ فاعؿ وتكييفها بما يناسب التَّ ضبط نشاطات 
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ػػػػػػ , هـعفضػػػػػػجوانػػػػػػب  يػػػػػػ تقو  لممتعممػػػػػػيف مػػػػػػف حيػػػػػػث ايامػػػػػػ  فػػػػػػي ويِّ السَّػػػػػػ مػػػػػػو االنفعػػػػػػاليِّ لمن   ط  منشِّ
يف متعمِّمػػػػػلم يَّػػػػػ اعتم  واالج يَّ فسػػػػػالنَّ  هـبجػػػػػوانب اهتمامػػػػػ , و هـر وت  تػػػػػو  هػػػػػـامقض مػػػػػف مسػػػػػتو  يخفػػػػػتو 

 (6, 2012عم  تحسينها.  األفندي,  بالعمؿ
فػػػػػي  مختمفػػػػػ    ب منػػػػػ  أدوار  دة, حيػػػػػث يتطمَّػػػػػمػػػػػف األعمػػػػػاؿ المعقَّػػػػػ معمِّػػػػػـكمػػػػػا ويعتبػػػػػر عمػػػػػؿ ال    

ػػػػبػػػػالمثيرات وهػػػػي تختمػػػػؼ ب يَّػػػػ   غن يَّ   صػػػػف بيئػػػػ     معمِّػػػػـال أخػػػػر , ألفَّ  بيئػػػػ  عمػػػػؿ   يَّػػػػ رورة عػػػػف أالضَّ
 باآلتيأل معمِّـؿ أدوار الثَّ تم, وتدة أيضا  ات معقَّ ذات سموكيَّ  يَّ   بشر  نات  يتعامؿ مع مكوِّ 

   :ةالتَّعميميَّ األدوار .3.2
 ور أدوار  الػػػػػػدَّ , وينبػػػػػػع مػػػػػػف هػػػػػػذا معمِّػػػػػػـلم ؿ واألساسػػػػػػي  ور األوَّ الػػػػػػدَّ أل وهػػػػػػو دريسالتَّةةةةةة.3.3.2

 أليَّ ؿ في المهمات اآلتثَّ تمت يَّ   فرع
 خطيط:التَّ .3.3.3.2

ـ  لمػػػػػا سػػػػػي مسػػػػػتقبمي   ر  مػػػػػف تصػػػػػو   معمِّػػػػػـويقصػػػػػد بػػػػػ  مػػػػػا يضػػػػػع  ال     تنفيػػػػػذ  لبمػػػػػوغ األهػػػػػداؼ  ت
ات خطػػػػػػػػػيط تحديػػػػػػػػػد األهػػػػػػػػػداؼ, ورسػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػتراتيجيَّ التَّ ف دها ويتضػػػػػػػػػمَّ حػػػػػػػػػدَّ  الَّتػػػػػػػػػي يَّ دريسػػػػػػػػػالتَّ 
 يَّػػػػػػػ ظر النَّ ومػػػػػػػف أفكػػػػػػػار  يَّػػػػػػػ   وتعمم يَّػػػػػػػ   تعميم , ومػػػػػػػا يسػػػػػػػتمـز مػػػػػػػف وسػػػػػػػائؿ ونشػػػػػػػاطات  يَّ دريسػػػػػػػالتَّ 

الػػػػػب, الطَّ ركػػػػػزا  حػػػػػوؿ تميجػػػػػب أف يكػػػػػوف م  التَّعميميَّػػػػػ يَّػػػػػ خطػػػػػيط لمعممالتَّ  أفَّ ا تؤكػػػػػد أنَّهػػػػػ يَّػػػػػ البنائ
دريسػػػػػي يخطػػػػػط التَّ الفاعػػػػػؿ فػػػػػي أدائػػػػػ   معمِّـرا  لهػػػػػا وعميػػػػػ  فػػػػػالباعتبػػػػػار  صػػػػػانعا  لممعرفػػػػػ  ومطػػػػػوِّ 

روا الموااػػػػػػؼ واألحػػػػػػداث مبػػػػػػ  أف يفسػػػػػػروا وينااشػػػػػػوا ويبػػػػػػرِّ بحيػػػػػػث تسػػػػػػم  لمطَّ  يَّ دريسػػػػػػالتَّ برامجػػػػػػ  
 (17, 2012 ج يماف,  ا .منطقيَّ 

 نفيذ: التَّ .2.3.3.2
يمكػػػػف  يَّػػػػ   تعمم فػػػػي شػػػػكؿ نتاجػػػػات   معمِّػػػػـوضػػػػعها ال الَّتػػػػيرس الػػػػدَّ   قصػػػػد بػػػػ  ترجمػػػػ  خطَّػػػػويُ     

ثػػػػػارة دافعيػػػػػتهـ, متعمِّمػػػػػتهيئػػػػػ  ال ورُ الػػػػػدَّ ب هػػػػػذا يف, ويتطمَّػػػػػمتعمِّمػػػػػمالحظتهػػػػػا فػػػػػي سػػػػػموؾ ال يف, وا 
شعارهـ بوتشويقهـ لمدَّ    بينهـ. يَّ ؿ مشاعرهـ, ومراعاة الفروؽ الفردجاح, وتقب  النَّ رس, وا 

 يَّػػػػػػػػ األ مجموعػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػراءات العممأنَّهػػػػػػػػدريس بالتَّػػػػػػػػتنفيػػػػػػػػذ  يَّػػػػػػػػ عمم (2000  يعػػػػػػػػرؼ األزرؽ   
ػػػػػداخػػػػػؿ  فػػػػػي أثنػػػػػاء األداء الفعمػػػػػيِّ  معمِّػػػػػـيقػػػػػـو بهػػػػػا ال الَّتػػػػػيوالممارسػػػػػات   , وتعػػػػػد  راسػػػػػيِّ الدَّ ؼ الص 

 (.2000, 215عم  نجاح  في المهن .  األزرؽ,  معمِّـعم  ادرة ال ؾ العمميَّ المحرِّ 
ـ محتػػػػػػو  يف عمػػػػػػ  اختالفاتهػػػػػا, هػػػػػػي أف يقػػػػػػدِّ متعمِّمػػػػػػاحتياجػػػػػات ال  يػػػػػػلتمب أفضػػػػػؿ طريقػػػػػػ    إفَّ    

وف إلػػػػػػ  متعمِّمػػػػػػيصػػػػػػؿ مػػػػػػف خاللهػػػػػػا ال الَّتػػػػػػينويع هػػػػػػو القػػػػػػاطرة التَّ , فػػػػػػمتنوعػػػػػػ    المػػػػػػنها بصػػػػػػورة  
ب دريس يتطمَّػػػػػػػػالتَّػػػػػػػػف تنويػػػػػػػػع أمهػػػػػػػػا, حيػػػػػػػػث المعمومػػػػػػػػات والمهػػػػػػػػارات والمفػػػػػػػػاهيـ المطمػػػػػػػػوب تعم  

خطػػػػػػيط, واتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات وعمميػػػػػػات التَّ ات يف فػػػػػػي عمميَّػػػػػػمتعمِّمػػػػػػمػػػػػػف ابػػػػػػؿ ال يَّػػػػػػ   إيجاب مشػػػػػػارك   
فَّ التَّ  يف عمػػػػػ  اخػػػػػتالؼ متعمِّمػػػػػر لمتػػػػػوفِّ  ة  دريس يعنػػػػػي ابتكػػػػػار طرائػػػػػؽ متعػػػػػددِّ التَّػػػػػتنويػػػػػع  قيػػػػػيـ, وا 
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لفهػػػػػػػػػـ واسػػػػػػػػػتيعاب  فرصػػػػػػػػػا  متكافئػػػػػػػػ     عميميػػػػػػػػالتَّ امػػػػػػػػاتهـ واحتياجػػػػػػػػػاتهـ تماػػػػػػػػدراتهـ وميػػػػػػػػػولهـ واه
ػػػػػمتعمِّمػػػػػ, كمػػػػػا تسػػػػػم  لميَّػػػػػ المفػػػػػاهيـ, واسػػػػػتخدامها فػػػػػي موااػػػػػؼ الحيػػػػػاة اليوم  يَّ ؿ مسػػػػػؤوليف بتحم 

 (.24,2008عاوني كوجؾ وآخروف, التَّ مهـ مف خالؿ تعميـ وتعمـ األاراف تعم  
 اإلشراف والمتابعة:.2.3.3.2

ـ  تػػػػػ الَّتػػػػػي الفعاليػػػػػات لضػػػػػبط معمِّػػػػػـال يتخػػػػػذها الَّتػػػػػي الجػػػػػراءات وهػػػػػي     ػػػػػ غرفػػػػػ  فػػػػػي ت  ؼ,الص 
 وغيػػػػػػػػابهـ, الميػػػػػػػػذالتَّ  لحضػػػػػػػػور ضػػػػػػػػبط مػػػػػػػػف يسػػػػػػػػتمـز ومػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا, ظػػػػػػػػاـالنَّ  عمػػػػػػػػ  والمحافظػػػػػػػػ 
رشادهـ وتوجيههـ  .وا 

ػػػػػػػؼ ذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػالدارة ويعػػػػػػػرِّ      ا مجموعػػػػػػػ  أسػػػػػػػاليب واواعػػػػػػػد أنَّهػػػػػػػؼ عمػػػػػػػ  تعػػػػػػػرَّ  الَّتػػػػػػػي يَّ فالص 
جػػػػػػػراءات   تػػػػػػػائا بػػػػػػػأعم  النَّ عمػػػػػػػ  العمػػػػػػػؿ بكفػػػػػػػاءة لتحقيػػػػػػػؽ أحسػػػػػػػف  التَّربػػػػػػػويَّ ظػػػػػػػاـ النَّ تسػػػػػػػاعد  وا 

يسػػػػػػتخدمها  الَّتػػػػػػي  التَّربويَّػػػػػػطبيقػػػػػػات التَّ ممكنػػػػػػيف, أو مجموعػػػػػػ  الممارسػػػػػػات أو   يػػػػػػوكفا يَّػػػػػػ   فاعم
اابػػػػػػ  الرَّ لػػػػػػديهـ ,وتطبيػػػػػػؽ  ـ المسػػػػػػتقؿِّ عم  الػػػػػػتَّ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تشػػػػػػجيع تالمذتػػػػػػ  عمػػػػػػ  تطػػػػػػوير  معمِّػػػػػػـال
 (231,ص 2006عمـ. كهيال, التَّ لذاؾ  يَّ اتالذَّ 

 قويم:التَّ .2.3.3.2
جػػػػراءات   معمِّػػػػـوهػػػػو مػػػػا يقػػػػـو بػػػػ  ال      الميػػػػػذ التَّ لمحكػػػػـ عمػػػػ  مػػػػد  تحصػػػػيؿ  مػػػػف أسػػػػاليب وا 

نجػػػػػػػػػازاتهـ, واكتسػػػػػػػػػابهـ لممعػػػػػػػػػارؼ والمفهومػػػػػػػػػات والمهػػػػػػػػػارات, و  مهـ لمقػػػػػػػػػيـ واالتجاهػػػػػػػػػات ث  تمػػػػػػػػػوا 
ػػػػػػة و المرغوبػػػػػػ , ومػػػػػػف ثػػػػػػـ تحديػػػػػػد جوانػػػػػػب القػػػػػػوَّ  تهـ مهػػػػػػـ, لتعزيػػػػػػز جوانػػػػػػب اػػػػػػوَّ عؼ فػػػػػػي تعم  الضَّ

 (54, 2008ومعالج  جوانب ضعفهـ باألساليب المناسب .  شيخ محمد
أف يعرفػػػػػػػوا ويفهمػػػػػػوا ويسػػػػػػػتخدموا اسػػػػػػػتراتيجيات  يَّػػػػػػػ ي المرحمػػػػػػ  االبتدائمعمِّمػػػػػػػيتوجػػػػػػب عمػػػػػػػ     
 لفكػػػػػػريِّ طػػػػػػوير االتَّ ز يعػػػػػػزِّ  الَّػػػػػػذيعمػػػػػػيـ التَّ  يَّػػػػػػ , لتقػػػػػػويـ وتقو يَّػػػػػػ وغيػػػػػػر المنهج يَّػػػػػػ قػػػػػػويـ المنهجالتَّ 
 قويـأل التَّ  يَّ أهداؼ عممومف  ,والعاطفيِّ  يِّ المجتمعو 

  َّػػػػػػة و تعػػػػػػرؼ نػػػػػػواحي القػػػػػػو عمػػػػػػ  تػػػػػػدعيـ نقػػػػػػاط  معمِّػػػػػػـيف ليعمػػػػػػؿ المتعمِّمػػػػػػعؼ فػػػػػػي تحصػػػػػػيؿ الالضَّ
 عؼ وتالفيها.الضَّ ة وعالج نقاط القوَّ 

 فػػػػػػي نشػػػػػػاطهـ  يتراعػػػػػػينب ػػػػػػي أف  الَّتػػػػػػييف وميػػػػػػولهـ واػػػػػػدراتهـ متعمِّمػػػػػػالكشػػػػػػؼ عػػػػػػف حاجػػػػػػات ال
 وفي جوانب المنها المختمف .

 يقصػػػػػػػد إنجازهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  الَّتػػػػػػػيعمػػػػػػػ  إدراؾ مػػػػػػػد  تحقيقػػػػػػػ  لألهػػػػػػػداؼ  معمِّػػػػػػػـمسػػػػػػػاعدة ال
 ر .ؿ تدريس  أو يطو  يف يمكف أف يعدِّ متعمِّمتدريس , وفي ضوء نتائا تقويـ ال

 التَّعميميَّ يف إل  المستو  المرغوب مف األهداؼ متعمِّمتحديد مد  وصوؿ ال . 
 تدريس . يَّ وفعال دريسيِّ التَّ عف أدائ   راجع    يَّ   ت ذ معمِّـإعطاء ال 
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 2002الهويػػػػػدي,   إلػػػػ  أخػػػػر  يَّ   دراسػػػػ أو مػػػػف مرحمػػػػ    إلػػػػ  صػػػػػؼ   مػػػػف صػػػػؼ   مػػػػتعمِّـإجػػػػازة ال 
,145) 
 أنَّػػػػػ يف, و معمِّمػػػػػسػػػػػاليب تحديػػػػػد مسػػػػػتو  الأالب مػػػػػف الط ػػػػػدرجػػػػػات تحصػػػػػيؿ  ويمكػػػػػف اعتبػػػػػار    

ـ  تػػػػػػ , ويػػػػػػوفعاليَّ  معمِّػػػػػػـفػػػػػػي جػػػػػػودة ال كبيػػػػػػر   ال يوجػػػػػػد تبػػػػػػايف  مسػػػػػػتو  المدرسػػػػػػ  عمػػػػػػ    تحريػػػػػػؾ ت
 ,Figlio  يفمعمِّمػػػػػال يَّػػػػػ الب عػػػػػف طريػػػػػؽ االخػػػػػتالؼ فػػػػػي نوعالطَّػػػػػاالختالفػػػػػات فػػػػػي نتػػػػػائا 

2004,1815). 

 م:لمتعم   يَّةالفيزيق يَّةفالص  تنظيم البيئة .3.3.3.2
ػػػػفػػػػي غرفػػػػ   يَّػػػػ لمعوامػػػػؿ الماد يَّػػػػ   تنظيم يَّػػػػ   وهػػػػي عمم     بػػػػات مػػػػف متطمَّ  ب  ؼ, وهػػػػي متطمَّػػػػالص 

ػػػػ ؿ بتهيئػػػػ  الجػػػػوِّ ث ػػػػتمؽ بػػػػدونها, وتال يتحقَّػػػػ الَّتػػػػيدريس التَّػػػػ احػػػػ  الرَّ ب مػػػػتعمِّـيشػػػػعر ال الَّػػػػذي فيِّ الص 
ػػػػػػػمأنينػػػػػػػ , واالسػػػػػػػتخداـ األفضػػػػػػػؿ ل رفػػػػػػػ  الطَّ والهػػػػػػػدوء و  ال  الَّتػػػػػػػيدوف زحمهػػػػػػػا باألشػػػػػػػياء  ؼِّ الص 

, يَّػػػػػ   , ووسػػػػػائؿ تعميم, ومػػػػػواد  وتجهيػػػػػزات   ب لمػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػف أثػػػػػاث  وزيػػػػػع المناسػػػػػالتَّ ضػػػػػرورة لهػػػػػا, و 
, الميػػػػذ بسػػػػهول   التَّ ؿ يسػػػػم  بتنق ػػػػ , وبشػػػػكؿ   التَّعميميَّػػػػشػػػػاطات والخبػػػػرات النَّ بمػػػػا يناسػػػػب طبيعػػػػ  

ػػػػػػوالمحافظػػػػػػ  عمػػػػػػ  نظافػػػػػػ  غرفػػػػػػ   نارتهػػػػػػا, وحسػػػػػػف   يػػػػػػؼ وترتيػػػػػػب أثاثهػػػػػػا, وكفاالص  تهويتهػػػػػػا وا 
 , ونمػػػػاذج ومعروضػػػػػات  , وخػػػػرائط, ولوحػػػػػات  مػػػػف رسػػػػػوـ   يَّػػػػ ترتيػػػػب مػػػػا فيهػػػػػا مػػػػف مثيػػػػػرات تعميم

 يف.متعمِّمالنتبا  ال ت   غير مشتَّ  مشوا    بطريق   

 ظام:النَّ بط وحفظ الضَّ .2.3.2
الميػػػذ مػػػػف التَّ لتنظػػػيـ تفاعمػػػ  مػػػع  إداري   مػػػف جهػػػد   معمِّػػػـور مػػػا يقػػػوـ بػػػ  الالػػػدَّ ويقصػػػد بهػػػذا     

ظػػػػػاـأل الهػػػػػػدوء النَّ أخػػػػػػر , والمػػػػػراد بحفػػػػػػظ  مػػػػػػف جهػػػػػ    الميػػػػػذ بعضػػػػػػهـ بػػػػػبعض  التَّ وتفاعػػػػػػؿ  جهػػػػػ   
يمارسػػػػػها  مػػػػػو... وهػػػػػو لػػػػػيس وظيفػػػػػ   النَّ عمـ و الػػػػػتَّ الميػػػػػذ أنفسػػػػػهـ فػػػػػي التَّ ينبػػػػػع مػػػػػف رغبػػػػػ   الَّػػػػػذي

نَّ معمِّـال  الميذ.التَّ ـ عم  تعم   مساعد   ما هو عامؿ  , وا 
ػػػػػػ     ػػػػػػامػػػػػػا  تماه تسػػػػػػتحؽ   يَّػػػػػػ نظيمالتَّ العمميػػػػػػات  د سػػػػػػترونأ عمػػػػػػ  أفَّ ويؤكِّ ا  عنػػػػػػد الحػػػػػػديث خاصَّ

س المػػػػػػنظَّـ فػػػػػػي عممػػػػػػ  المػػػػػػدرِّ  اؿ, إفَّ عمػػػػػػيـ الفعَّػػػػػػالتَّ ودورهػػػػػػا فػػػػػػي  الػػػػػػ  لمصػػػػػػؼِّ عػػػػػػف الدارة الفعَّ 
ػػػػػػاليػػػػػػومي بحيػػػػػػث يكػػػػػػوف سػػػػػػموك  ومػػػػػػواد  معػػػػػػدَّ  حتػػػػػػذ  فػػػػػػي , يضػػػػػػرب مثػػػػػػاال  يُ ؼِّ يف أكثػػػػػػر لمصَّ

 (2008, 69سترونأ,   اعـ لمتعميـالدَّ يف متعمِّمتنظيـ ال
ػػػػػػالعمػػػػػػؿ فػػػػػػػي ب تنظػػػػػػيـ ويتطمَّػػػػػػ      يَّػػػػػػػ قنالتَّ معرفػػػػػػػ  اسػػػػػػتخداـ المعطيػػػػػػات  معمِّػػػػػػـمػػػػػػف ال ؼِّ الص 

ػػػػػػػػفػػػػػػػػي إدارة المجموعػػػػػػػػات لدارة العمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي  يَّ والبشػػػػػػػػر   , وتحسػػػػػػػػيف البعػػػػػػػػد الجمػػػػػػػػاعيِّ ؼِّ الص 
 (.Bonnichon& Martina,45 ,2008يف  متعمِّملم
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ذا كػػػػػػػاف ال     ػػػػػػػداخػػػػػػػؿ  معمِّػػػػػػػـوا  ػػػػػػػتنظػػػػػػػيـ البيئػػػػػػػ   يَّػػػػػػػ ؼ مسػػػػػػػؤوال  عػػػػػػػف عممالص  لتحقيػػػػػػػؽ  يَّ فالص 
نظػػػػيـ وضػػػػبط , ووضػػػػع التَّ الحفػػػػاظ عمػػػػ  هػػػػذا  يَّػػػػ مسػػػػؤوؿ  أيضػػػػا  عػػػػف عمم نَّػػػػ  اؿ فـ الفعَّػػػػعم  الػػػػتَّ 

 موؾ المرغوب في .السَّ يف عف متعمِّماواعد تحوؿ دوف خروج ال
 اعي: تم  واالج( العاطفي  )فسيالنَّ توفير المناخ .2.3.2

ػػػػػ ور تػػػػػوفير الجػػػػػوِّ الػػػػػدَّ ويقصػػػػػد بهػػػػػذا      راحـ والوئػػػػػاـ, وهػػػػػو التَّػػػػػة و سػػػػػـ بػػػػػالمودَّ يتَّ  الَّػػػػػذي فيِّ الص 
بػػػػػػيف  يَّػػػػػػ   او  هنػػػػػػاؾ عالاػػػػػػ    إفَّ  عديػػػػػػدة   ـ..., فقػػػػػػد أثبتػػػػػػت بحػػػػػػوث  عم  لمػػػػػػتَّ  يَّ روط األساسػػػػػػالشَّػػػػػػمػػػػػػف 

ـ عم  الػػػػتَّ الميػػػػذ, ونػػػػوع وحصػػػػيم  التَّ ينجػػػػز   الَّػػػػذيدريس, وكػػػػـ العمػػػػؿ التَّػػػػائد فػػػػي أثنػػػػاء السَّػػػػالمنػػػػاخ 
 (39, 2008 عموي, 

 الَّتػػػػػػيينب ػػػػػػي أف يقػػػػػػـو باألعمػػػػػػاؿ  يَّ البعػػػػػػد المػػػػػػرتبط بالعالاػػػػػػات النسػػػػػػان معمِّػػػػػػـوليحقػػػػػػؽ ال    
يف متعمِّمػػػػػػفس, وأف يقضػػػػػي واتػػػػػا  مػػػػػع الالػػػػػنَّ بػػػػػػا  إلػػػػػ  تجعػػػػػؿ انضػػػػػماـ الفػػػػػرد لمجماعػػػػػ  أمػػػػػرا  محبَّ 

فػػػػػػػي  يَّ ع آلرائهػػػػػػـ فػػػػػػي اختيػػػػػػار وتطػػػػػػوير األنشػػػػػػط , والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  مراعػػػػػػاة الموضػػػػػػوعتمليسػػػػػػ
يف, واالسػػػػػػػػتجاب  لحاجػػػػػػػػاتهـ متعمِّمػػػػػػػػال يَّ ركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػ  إنسػػػػػػػػانالتَّ يف و متعمِّمػػػػػػػػمعالجػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػاكؿ ال

, ومعاممػػػػػػػ   يسػػػػػػػام  فػػػػػػػي معاممتػػػػػػػ  وفػػػػػػي مواجهػػػػػػػ  الموااػػػػػػػؼ المستعصػػػػػػػالتَّ , واالتػػػػػػػزاف و يَّػػػػػػ الفرد
 (.2006, 282قرات, الص     وعم  ادـ المساواة  ييف سواسمتعمِّمجميع ال

 وعػػػػػػػف عممػػػػػػػػاء يَّ السػػػػػػػالم  يػػػػػػػػربالتَّ , وفػػػػػػػي ة  الػػػػػػػػب عالاػػػػػػػ  أبػػػػػػػوَّ الطَّ و  معمِّػػػػػػػـالعالاػػػػػػػ  بػػػػػػػيف ال    
لهػػػػـ ويجػػػػب أف  بػػػػ  ومػػػػرب  لطالَّ  اػػػػدوة   معمِّـ, فػػػػاليَّػػػػ   ربان المسػػػػمميف ينظػػػػر إليهػػػػا باعتبارهػػػػا عالاػػػػ   

مػػػو , ومػػػف لػػػواـز ذلػػػؾ أف يكػػػوف اريبػػػا  مػػػنهـ فػػػال توجػػػد طبيػػػؽ لمػػػا تعمَّ التَّ بهـ عمػػػ  مهػػػـ ويػػػدرِّ يعمِّ 
  المَّػػػػاألوؿ فػػػػي هػػػػذ  األمػػػػ  محمػػػػد  صػػػػم   معمِّػػػػـادوتػػػػ  فػػػػي ذلػػػػؾ ال ,بينػػػػ  وبيػػػػنهـ يَّ   نفسػػػػ فجػػػػوة  

بػػػػػف الحكػػػػػـ   يػػػػػ  عػػػػػنهـ   عػػػػػف معاو المَّػػػػػعميػػػػػ  وسػػػػػمـ  حيػػػػػث كػػػػػاف رفيقػػػػػا  بتالميػػػػػذ    رضػػػػػي 
ػػػ   عميػػػ  وسػػػػمـ, إذ عطػػػس رجػػػؿ مػػػػف المَّػػػ  صػػػػم  المَّػػػممي, اػػػاؿأل بينػػػػا أنػػػا أصػػػمي مػػػػع رسػػػوؿ السَّ

 ! فرمػػػػػػػاني القػػػػػػػـو بأبصػػػػػػػارهـ. فقمػػػػػػػت واثكػػػػػػػؿ أميػػػػػػػا ! ماشػػػػػػػأنكـ  مَّػػػػػػػالالقػػػػػػػوـ. فقمػػػػػػػتأل يرحمػػػػػػػؾ 
تنظػػػػػػروف إلػػػػػػي. فجعمػػػػػػوا يضػػػػػػربوف بأيػػػػػػديهـ عمػػػػػػ  أفخػػػػػػاذهـ. فممػػػػػػا رأيػػػػػػتهـ يصػػػػػػمتوني. لكنػػػػػػي 

ػػػػ  ا  معمِّمػػػػـ, فبػػػػأبي هػػػػو وأمػػػػي! مػػػػا رأيػػػػت   عميػػػػ  وسػػػػمَّ المَّػػػػ  صػػػػم  المَّػػػػ  رسػػػػوؿ ا صػػػػمَّ سػػػػكت. فممَّ
 ! مػػػػػا كهرنػػػػػي وال ضػػػػػربني وال شػػػػػمتني, اػػػػػاؿ " إفَّ  المَّػػػػػفػػػػػو  ,ابمػػػػػ  وال بعػػػػػد  أحسػػػػػف تعميمػػػػػا  منػػػػػ 

ػػػػػػهػػػػػػذ   كبيػػػػػػر واػػػػػػراءة التَّ سػػػػػػبي  و التَّ مػػػػػػا هػػػػػػو اس إنَّ النَّػػػػػػالة ال تصػػػػػػم  فيهػػػػػػا شػػػػػػيء مػػػػػػف كػػػػػػالـ الص 
  عميػػػػ  وسػػػػمـ  فػػػػي تعميمػػػػ  المَّػػػػسػػػػوؿ   صػػػػم  الرَّ مػػػػف أسػػػػباب نجػػػػاح  القػػػػرآف. وهػػػػذا بػػػػال شػػػػؾ  

فػػػػػػؽ, الرَّ الػػػػػػب اليػػػػػػـو أحػػػػػػوج إلػػػػػػ  الطَّ  واغؿ فػػػػػػأفَّ الشَّػػػػػػوفػػػػػػي تربيتػػػػػػ  وفػػػػػػي دعوتػػػػػػ , ونظػػػػػػرا  لكثػػػػػػرة 
 (34, 1439اح, بالرَّ عامؿ.  التَّ وحسف 
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 الميذ:التَّ توجيو سموك .2.3.2
الميػػػػػذ فػػػػػي التَّ العمػػػػػؿ عمػػػػػ  توجيػػػػػ  سػػػػػموؾ  معمِّػػػػػـينب ػػػػػي أف يقػػػػػـو بهػػػػػا ال الَّتػػػػػيمػػػػػف األدوار     

 مػػػػػتعمِّـعمػػػػػ  تزويػػػػػد ال فػػػػػي هػػػػػدفها األساسػػػػػيِّ  عمػػػػػيـ لػػػػػـ تعػػػػػد تنصػػػػػب  التَّ  يَّػػػػػ فعمم ,ضػػػػػوء تواعاتػػػػػ 
نَّ  الميػػػػذ فػػػػي التَّ مػػػػا تتجػػػػاوز ذلػػػػؾ لتعنػػػػ  بتوجيػػػػ  بجممػػػػ  مػػػػف المعػػػػارؼ والحقػػػػائؽ والمفهومػػػػات, وا 

مػػػػػف  صػػػػحي    ف يعممػػػػوف تحػػػػت نػػػػػوع  الَّػػػػػذيالميػػػػذ التَّ . فيَّػػػػ اعتم  واالج يَّ فسػػػػػالنَّ سػػػػموكهـ ومكونػػػػاتهـ 
  ويطمبػػػػػوف المزيػػػػػد مػػػػػف وف عممهػػػػػـ ويشػػػػػعروف بأهميتػػػػػيحب ػػػػػ سػػػػػميـ   اعي  تمػػػػػاج القيػػػػػادة وفػػػػػي جػػػػػو  

 يَّ فسػػػػػػػػالنَّ ف تعراػػػػػػػػؿ احتياجػػػػػػػػاتهـ الَّػػػػػػػػذيالميػػػػػػػػذ التَّ  وعمػػػػػػػػ  العكػػػػػػػػس فػػػػػػػػ فَّ  يَّ دريسػػػػػػػػالتَّ الفاعميػػػػػػػػات 
ػػػػػػػحكـ و التَّ بػػػػػػػ يَّػػػػػػػ اعتمواالج دور القيػػػػػػػادة فػػػػػػػي و  العمػػػػػػػؿ المدرسػػػػػػػيِّ   يػػػػػػػبط ينزعػػػػػػػوف إلػػػػػػػ  كراهالضَّ

 وتوزيع المهاـ عميها. يَّ فالص  إدارة المجموعات 
2008, 47), Richard) 

 في وتوجيو األسئمة:الص  فاعل التَّ تنظيم .3.3.2
فظػػػػػػي بينػػػػػػ  المَّ فظػػػػػػي وغيػػػػػػر المَّ فاعػػػػػػؿ التَّ تالميػػػػػػذ  يجػػػػػػر  نوعػػػػػػا  مػػػػػػف  معمِّػػػػػػـحينمػػػػػػا يواجػػػػػػ  ال    

ـ  فاعػػػػػػػؿ يػػػػػػػالتَّ وبيػػػػػػػنهـ, وهػػػػػػػذا   ومنااشػػػػػػػات   مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػا يجػػػػػػػري مػػػػػػػف أحاديػػػػػػػث وتسػػػػػػػاؤالت   ت
ػػػػػػائد داخػػػػػػؿ السَّػػػػػػفاعػػػػػػؿ التَّ د نمػػػػػػط تمػػػػػػويع ,وغيرهػػػػػػا  الَّػػػػػػذيرجػػػػػػ  األولػػػػػػ  عمػػػػػػ  القػػػػػػدر الدَّ ب ؼِّ الص 

 فس.النَّ عبير عف التَّ فكير و التَّ واالنطالؽ في  يَّ مف الحر  معمِّـيسم  ب  ال

ػػػػػػاسػػػػػػتخداـ األسػػػػػػئم  داخػػػػػػؿ  إفَّ      حيػػػػػػث تكشػػػػػػؼ عػػػػػػف اسػػػػػػتعدادات  كبيػػػػػػرة   يَّػػػػػػ   ؼ لػػػػػػ  أهمالص 
فكيػػػػػػػر التَّ مهػػػػػػػارات  تنميػػػػػػػ فػػػػػػػي  مباشػػػػػػػر   بشػػػػػػػكؿ   تػػػػػػػؤثِّرامهـ, و تمػػػػػػػيف وتثيػػػػػػػر اهمتعمِّمػػػػػػػواػػػػػػػدرات ال

فكيػػػػػر االبتكػػػػػاري, وعػػػػػالوة عمػػػػػ  التَّ ااػػػػػد, و النَّ فكيػػػػػر التَّ لػػػػػديهـ مثػػػػػؿ مهػػػػػاراتأل حػػػػػؿ المشػػػػػكالت, و 
ػػػػػػػػذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػ ف األسػػػػػػػػئم   , وهػػػػػػػػذا التَّعميمي ػػػػػػػػ شػػػػػػػػاطات النَّ يف فػػػػػػػػي متعمِّمػػػػػػػػتػػػػػػػػنظـ اشػػػػػػػػتراؾ ال يَّ فالص 

 د.ـ الجيِّ لمتعم   وضروري   االشتراؾ الزـ  
ػػػػالتَّ  دت البحػػػػوث الحديثػػػػ  أفَّ واػػػػد أكَّػػػػ     ـ, عم  الػػػػتَّ ي إلػػػػ  مسػػػػتو  أفضػػػػؿ فػػػػي   يػػػػؤدِّ فاعػػػػؿ الموجَّ

 را , فػػػػػػي حػػػػػػيف أفَّ تمـ لديػػػػػػ  مسػػػػػػم  عالػػػػػػتَّ عمـ, ويجعػػػػػػؿ تػػػػػػ  لمػػػػػػتَّ ودافعيَّ  مػػػػػػتعمِّـال  يػػػػػػويزيػػػػػػد مػػػػػػف فاعم
الميػػػػذ تَّ ال ي فاعميتػػػػ , إضػػػػاف  إلػػػػ  أفَّ ـ, وتػػػػدنَّ م  عالػػػػتَّ ي إلػػػػ  إضػػػػعاؼ مسػػػػتو  يػػػػؤدِّ  معمِّػػػػـط التسػػػػم  

لتعػػػػػػديؿ مفػػػػػػاهيمهـ واتجاهػػػػػػاتهـ واػػػػػػيمهـ, ويضػػػػػػيعوف فػػػػػػرص اكتسػػػػػػاب  يفقػػػػػػدوف فرصػػػػػػا  عديػػػػػػدة  
فػػػػػي  معمِّػػػػـنجػػػػاح ال يمكػػػػف القػػػػػوؿ بػػػػأفَّ  نَّػػػػ  وعميػػػػ  ف يَّػػػػػ اعتم  واالج يَّػػػػ العديػػػػد مػػػػف المهػػػػارات العقم

 دة  جيِّػػػػ لهػػػػا ادرتػػػػ  عمػػػػ  صػػػػياغ  أسػػػػئم   مػػػػف أوَّ  ة  ؼ عمػػػػ  عوامػػػػؿ عػػػػدَّ يتواَّػػػػ عػػػػاـ   تدريسػػػػ  بشػػػػكؿ  
صػػػػػياغ  وتوجيػػػػػ  األسػػػػػئم   يَّػػػػػ عمم , ألفَّ د  جيِّػػػػػ وطرحػػػػػ  لهػػػػػذ  األسػػػػػئم  عمػػػػػ  تالمذتػػػػػ  بأسػػػػػموب  

لمضػػػػموف  مػػػػتعمِّـوال معمِّػػػػـوالفهػػػػـ المتبػػػػادؿ بػػػػيف ال يَّػػػػ ك ف مػػػػف المػػػػادة العممالػػػػتمب تتطمَّػػػػ يَّ فالصػػػػ
 (2010, 72وأهداف . شيخ محمد  التَّعميميِّ المواؼ 
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 الميذ:التَّ توجيو تعم م .4.3.2
, ويقمدونػػػػػ  فيمػػػػػا يصػػػػػدر عنػػػػػ , شػػػػػيء   مػػػػػوف منػػػػػ  كػػػػػؿَّ لتالمذتػػػػػ , يتعمَّ  هػػػػػو نمػػػػػوذج   معمِّػػػػػـال    

فػػػػػي سػػػػػموك  وفكػػػػػر  وعاطفتػػػػػ  وايمػػػػػ  واتجاهػػػػػ  وخبرتػػػػػ  ودرايتػػػػػ  بػػػػػاألمور  فهػػػػػو المػػػػػنها الخفػػػػػي  
كسػػػػػػابهـ القػػػػػػيـ التَّ هػػػػػػو المسػػػػػػؤوؿ األوؿ عػػػػػػف نقػػػػػػؿ المعػػػػػػارؼ إلػػػػػػ   معمِّـعػػػػػػ   فػػػػػػالالمتنوِّ  الميػػػػػػذ وا 
لػػػػػػديهـ, وهػػػػػػو بػػػػػػذلؾ يتػػػػػػرجـ  يَّػػػػػػ ز االتجاهػػػػػػات اليجابويرضػػػػػػاها, ويعػػػػػػزِّ  المجتمػػػػػػعيقبمهػػػػػػا  الَّتػػػػػػي

 مف أجمها ُأنشئت.  الَّتي  يؽ ال ارسال  المدرس  ويحقِّ 
ػػػػػعم  ؿ لمػػػػػتَّ يف هػػػػػو المسػػػػػهِّ معمِّمػػػػػدور ال هػػػػػذ  فػػػػػ فَّ   التَّربويَّػػػػػظػػػػػر النَّ مػػػػػف وجهػػػػػ         لػػػػػ , ـ والموجِّ

وا يف وافقػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػ  أف يعػػػػػػػػد  معمِّمػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي دور المعمِّمػػػػػػػػ% مػػػػػػػػف ال 92 أفَّ  نػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػ   واػػػػػػػػد بيَّ 
ػػػػػ % 7عمـ بأنفسػػػػػهـ بينمػػػػػػا الػػػػػتَّ يف مػػػػػف متعمِّمػػػػػكػػػػػػيف التمدورهػػػػػـ هػػػػػو  عمـ وأفَّ ريف لمػػػػػتَّ أنفسػػػػػهـ ميسِّ

   يف ما يعرفونمتعمِّمموا لمـ نااموف لممعرف  وعميهـ أف يقدِّ أنَّهيف يروف معمِّممف ال
)Walberg & evers ,23 ,2004  

 بما يميأل معمِّـوجي  أف يقـو الالتَّ  يَّ تقتضي عممو  
 دريسيِّ التَّ شاط النَّ كات ؿ لمراعاة تحر  دخ  التَّ و  متعمِّـمالحظ  عمؿ ال. 
  دريسي ومالحظ  األخطاءالتَّ توجي  خطوات العمؿ. 
 ومحاول  تفسير استجاباتهـ. متعمِّـاكتشاؼ مد  فهـ ال 
  ػػػػػػػوجيػػػػػػػ  لمعرفػػػػػػػ  االفتراضػػػػػػػات عػػػػػػػف التَّ اسػػػػػػػتخداـ راشػػػػػػػد,  يفمتعمِّمػػػػػػػتواجػػػػػػػ  ال الَّتػػػػػػػيعوبات الص 

2005 ,50.) 
 :ةالتَّربوي  األدوار .2.2
 ما يأتيأل معمِّـلم  التَّربويبرز األدوار أومف 

 بين طمبتو: يَّةفي مراعاة الفروق الفرد معمِّمدور ال.3.2.2
 الميػػػػػػػذ بصػػػػػػػف   التَّ , و عامػػػػػػػ    بػػػػػػػيف األفػػػػػػػراد بصػػػػػػػف    هنػػػػػػػاؾ فرواػػػػػػػا   فيػػػػػػػ , أفَّ  وممػػػػػػػا ال شػػػػػػػؾَّ     

ػػػػػػ ذلػػػػػػؾ حسػػػػػػب مراعػػػػػػاة هػػػػػػذ  الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف طمبتػػػػػػ , و  سعمػػػػػػ  المػػػػػػدرِّ  لػػػػػػذلؾ كػػػػػػاف ال بػػػػػػدَّ     خاصَّ
 الَّتػػػػػػػػػيع فػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػرؽ تدريسػػػػػػػػػ  أف ينػػػػػػػػػوِّ  معمِّػػػػػػػػػـاسػػػػػػػػػتعداداتهـ و اػػػػػػػػػدراتهـ و خبػػػػػػػػػراتهـ فعمػػػػػػػػػ  ال

  التَّعميميَّػػػػػػالعديػػػػػػد مػػػػػػف الوسػػػػػػائؿ  إلػػػػػػ  اسػػػػػػتخدام  يسػػػػػػتخدمها داخػػػػػػؿ الفصػػػػػػؿ الواحػػػػػػد, إضػػػػػػاف   
فػػػػػي اسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائؿ  المعمِّػػػػػـع مػػػػػا نػػػػػوَّ الميػػػػػذ, فكمَّ التَّ لقػػػػػدرات  , ووفقػػػػػا  التَّعميمػػػػػيِّ لممواػػػػػؼ  وفقػػػػػا  

ضػػػػػػػؼ إلػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ  ,(43, 2006, يَّػػػػػػػ ازدادت مراعاتػػػػػػػ  لمفػػػػػػػروؽ بػػػػػػػيف طمبتػػػػػػػ   باو   التَّعميميَّػػػػػػػ
ؼ بهػػػػػػػا يكمَّػػػػػػػ الَّتػػػػػػػيكميفػػػػػػػات التَّ قػػػػػػػويـ, و التَّ ع أسػػػػػػػاليب الميػػػػػػػذ, وتنػػػػػػػو  أة لمتَّ ع األنشػػػػػػػط  المهيَّػػػػػػػتنػػػػػػػو  
مكانات . الب كؿ  الطَّ   حسب ادرات  وا 
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 الميذ:التَّ  امات لدىتم  القيم واالتجاىات والميول واالى تنميةفي  معمِّمال دور.2.2.2
إذ  المجتمػػػػػػػعفػػػػػػػي حيػػػػػػػاة الفػػػػػػػرد و  بال ػػػػػػػ    يَّػػػػػػػ   أهم يَّػػػػػػػ لمقػػػػػػػيـ واالتجاهػػػػػػػات والميػػػػػػػوؿ اليجاب إفَّ     

مػػػػػػف األهػػػػػػداؼ  لمسػػػػػػموؾ, وتعتبػػػػػػر هػػػػػػدفا   هػػػػػػات  جميعهػػػػػػا موجِّ ( 2002  راشػػػػػػد تعتبػػػػػػر كمػػػػػػا يػػػػػػر 
  التَّربويَّػػػػػػػ المعمِّػػػػػػػـيجػػػػػػػب عمػػػػػػػ  المدرسػػػػػػػ  تحقيقهػػػػػػػا, لػػػػػػػذا فمػػػػػػػف أدوار  الَّتػػػػػػػيالكبػػػػػػػر    التَّربويَّػػػػػػػ

 امػػػػػػػات كمػػػػػػػا هػػػػػػػو متعػػػػػػػارؼ  تماالهجاهػػػػػػػات والميػػػػػػػوؿ و تمػػػػػػػؾ االتِّ الميػػػػػػػذ هػػػػػػػذ  القػػػػػػػيـ و التَّ إكسػػػػػػاب 
لمقػػػػيـ  , كمػػػػا أفَّ المجتمػػػػعمػػػػف الفػػػػرد و  فػػػػي تشػػػػكيؿ ثقافػػػػ  كػػػػؿ   رئيسػػػػي   القػػػػيـ عنصػػػػر   عميػػػػ , فػػػػ فَّ 

رهـ لمعػػػػػالـ المحػػػػػيط بهػػػػػـ, لتصػػػػػو   لؾفػػػػػراد لألمػػػػػور الموجػػػػػودة حػػػػػولهـ, وكػػػػػذفػػػػػي إدراؾ األ يَّػػػػػ   أهم
ػػػػػػػػ معمِّػػػػػػػػـوعمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػ  ال  يَّ واالاتصػػػػػػػػاد يَّػػػػػػػػ اعتمواالج يَّػػػػػػػػ ينالدَّ خ القػػػػػػػػيـ أف يرسِّ

امػػػػػػػػػات تمجاهػػػػػػػػػات واالهالميػػػػػػػػػذ, وعميػػػػػػػػػ  إكسػػػػػػػػػابهـ العػػػػػػػػػادات واالتَّ التَّ فػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػوس  يَّ ياسػػػػػػػػػالسَّ و 
وال  (96, 2002 راشػػػػػػػػػد,  المجتمػػػػػػػػػعتػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػال  الفػػػػػػػػػرد و  الَّتػػػػػػػػػياءة البنَّػػػػػػػػػ يَّػػػػػػػػػ اليجاب
صػػػػدي لمعػػػػادات و االتجاهػػػػات التَّ عنػػػػد هػػػػذا الحػػػػد, بػػػػؿ يجػػػػب عميػػػػ  كػػػػذلؾ  معمِّػػػػـؼ دور اليتواَّػػػػ
ػػػػػػ رشػػػػػػاد   بؿ مػػػػػػف نصػػػػػػ   السَّػػػػػػ  كافَّػػػػػػ , و أف يسػػػػػػتخدـيَّ مبالسَّ ؾ بػػػػػػالقيـ س ػػػػػػالتم يَّػػػػػػ , و تبيػػػػػػاف أهموا 
ػػػػػػاسػػػػػػخ  الرَّ  , و إتاحػػػػػػ  الفػػػػػػرص لتالميػػػػػػذ  لمقيػػػػػػاـ مػػػػػػا هػػػػػػو سػػػػػػمبي   حيح  واالبتعػػػػػػاد عػػػػػػف كػػػػػػؿِّ الص 

 .يَّ جاهات والميوؿ اليجابتكسبهـ هذ  القيـ واالتِّ  الَّتيباألنشط  المختمف  
 لطمبتو: أعمى وقدوة   كمثل   معمِّمدور ال.2.2.2

ػػػػالقػػػػدوة  إفَّ      ِـّ الص  إعػػػػداد  فػػػػي تػػػػؤثِّر الَّتػػػػي,  يػػػػربالتَّ وأنجػػػػ  الوسػػػػائؿ فػػػػي  الح  تعتبػػػػر مػػػػف أهػػػػ
ِـّ  ا  اعيَّػػػػتمواج ا  نفسػػػػيَّ  المعمِّػػػػـوتكػػػػويف  أف يكػػػػوف المثػػػػؿ   التَّربويَّػػػػ المعمِّػػػػـأدوار  لػػػػذلؾ كػػػػاف مػػػػف أهػػػػ

ػػػػػاألعمػػػػػ  فػػػػػي نظػػػػػر طمبتػػػػػ , واألسػػػػػوة  مػػػػػف  ا  ويحاكيػػػػػ  خمقيَّػػػػػ ا  د  سػػػػػموكي  عينػػػػػ , يقمِّػػػػػالح  فػػػػػي الص 
, يَّ الحسػػػػػو , يَّػػػػػ   القولمعمِّمػػػػػحيػػػػػث يشػػػػػعر أو ال يشػػػػػعر, وتنطبػػػػػع فػػػػػي نفسػػػػػ  وأحاسيسػػػػػ  صػػػػػورة 

ػػػػػومنػػػػػ  كػػػػػاف مػػػػػف  يَّػػػػػ والمعنو  يَّػػػػػ الفعمو  ػػػػػصػػػػػرؼ لمتَّ  نموذجػػػػػا   معمِّػػػػػـروري أف يكػػػػػوف الالضَّ حي  الص 
ػػػػػو  دور   يَّػػػػػ داخػػػػػؿ المدرسػػػػػ  أو خارجهػػػػػا ألهم تواجهػػػػػ  سػػػػػواء   الَّتػػػػػيميـ فػػػػػي مختمػػػػػؼ الموااػػػػػؼ السَّ

 لتالميذ . حسن    أعم  وادوة   كمثؿ  

 :يَّةاعتم  ألدوار االجا.2.2
 لتالميذه: المجتمعاعي يقدم ثقافة تم  كرائد اج معمِّمدور ال.3.2.2

ػػػػػ الَّتػػػػػيريقػػػػػ  الطَّ فػػػػػي الحيػػػػػاة "ف المجتمػػػػػعقافػػػػػ  طريقػػػػػ  الثَّ تعػػػػػد       مجتمػػػػػع  اس فػػػػػي النَّػػػػػر بهػػػػػا يفكِّ
كػػػػػػؿ هػػػػػػذا , و ومعتقػػػػػػداتهـ يَّ واالاتصػػػػػػاد يَّ ياسػػػػػػالسَّ مػػػػػػا, ويعممػػػػػػوف بهػػػػػػا, وتقػػػػػػوـ عميهػػػػػػا نظمهػػػػػػـ 

 الي نجػػػػػػػػػد أفَّ التَّػػػػػػػػػوب المجتمػػػػػػػػػعلحيػػػػػػػػػاة الجماعػػػػػػػػػ  أو ثقافػػػػػػػػػ   طمػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػموب الكمػػػػػػػػػي  يُ 
 مجتمػػػػع  فػػػػي نقػػػػؿ ثقافػػػػ   دور    يػػػػربلمتَّ  وأفَّ , آلخػػػػر مجتمػػػػع  ات تختمػػػػؼ فػػػػي ثقافتهػػػػا مػػػػف المجتمعػػػػ
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  مجتمعػػػػػػػـ ثقافػػػػػػػ  يقػػػػػػػدِّ  اعي  تمػػػػػػػاج س كرائػػػػػػػد  ضػػػػػػػ  دور المػػػػػػػدرِّ آلخػػػػػػػر, وهنػػػػػػػا يتَّ  مػػػػػػػا مػػػػػػػف جيػػػػػػػؿ  
 أليَّ الالتَّ قاط النَّ ور مف خالؿ الدَّ لتالميذ , ويبرز هذا 

 المجتمعبيف أفراد  صاؿ  كأداة اتِّ  يَّ    القومالمَّ اـ بتمتأكيد  عم  االه. 
  المشكالت. وتفكير حؿِّ  نااد   ن  مف تفكير  , بما يتضمَّ فكير العمميِّ التَّ ادرة  تنمي 
  حيػػػػػػػػث يصػػػػػػػػبحوف اػػػػػػػػادريف عمػػػػػػػػ  إحػػػػػػػػداث  يَّػػػػػػػػ الميػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػض االتجاهػػػػػػػػات اليجابالتَّ إكسػػػػػػػػاب

 في ثقافتهـ. ت ييرات  
  اسكها.تممها و رارها وتقد  تمبالجماع  والحرص عم  اس االرتباط العاطفيِّ  تنمي 
  ِـّ يَّػػػػػػق, وبأبعادهػػػػػػا الحقييَّػػػػػػ اعتمالمشػػػػػػكالت االج مبػػػػػػ  بػػػػػػأهِـّ الطَّ تعريػػػػػػؼ  واآلثػػػػػػار أسػػػػػػبابها,   وأهػػػػػػ

 ( 45, 2006, يَّ هذ  المشكالت  باو  مف عدـ حؿِّ  المجتمعتعود عم  الفرد و  الَّتي
اسػػػػػؾ الجماعػػػػػ , تمقافػػػػػ , فػػػػػي تحقيػػػػػؽ الثَّ  يَّػػػػػ عمػػػػػ  اػػػػػدر أهم أنَّػػػػػ مػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ نجػػػػػد و     

 يَّػػػػػ بيعالطَّ واهر الظَّػػػػػووضػػػػػع أسػػػػػس الفهػػػػػـ المشػػػػػترؾ بيػػػػػنهـ, ومسػػػػػاعدتهـ عمػػػػػ  تفسػػػػػير مختمػػػػػؼ 
قافػػػػػػػػػػ  ألفػػػػػػػػػػراد الثَّ قػػػػػػػػػػ  فكيػػػػػػػػػػر...الخ. ممػػػػػػػػػػا تحقِّ التَّ , وتحديػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػاليب العمػػػػػػػػػػؿ, و يَّػػػػػػػػػػ اعتمواالج

قافػػػػػػػ  إلػػػػػػػ  الثَّ , فػػػػػػػي محاولتػػػػػػػ  نقػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  معمِّػػػػػػػـاؿ لمور البػػػػػػػارز والفعَّػػػػػػػالػػػػػػػدَّ ضػػػػػػػ  , يتَّ المجتمػػػػػػػع
 تالميذ .
 الميذ:التَّ اء إليو لدى تمالوطن واالن في ترسيخ حبِّ  معمِّمدور ال.2.2.2

الوفػػػػػاء لػػػػػ , تعتبػػػػػر مػػػػػف القػػػػػيـ الواجػػػػػب اء إليػػػػػ  والػػػػػوالء و تمػػػػػعور باالنالشَّػػػػػإف حػػػػػب الػػػػػوطف و     
ػػػػػو  أنَّػػػػػ الميػػػػػذ, إذ التَّ ترسػػػػػيخها فػػػػػي نفػػػػػوس  فػػػػػي الحيػػػػػاة, وطػػػػػف  فػػػػػرد   لكػػػػػؿِّ  فيػػػػػ  أفَّ  ا ال شػػػػػؾَّ ممَّ

الػػػػػوطف  فػػػػػي ترسػػػػػيخ حػػػػػبِّ  فعػػػػػاؿ   دور    يػػػػػربلمتَّ  منػػػػػ  فػػػػػ فَّ ي إليهػػػػػا ويػػػػػرتبط بهػػػػػا, و تمػػػػػجماعػػػػػ  ينو 
ػػػػحيػػػػث ت ػػػػرس و  الميػػػػذ,التَّ اء إليػػػػ  لػػػػد  تمػػػػواالن والػػػػوالء لهػػػػذا الػػػػوطف  ي فػػػػيهـ مشػػػػاعر الحػػػػبِّ تنمِّ

 في ذلؾ كاآلتيأل معمِّـد دور العمي  يتحدَّ فاع عن , و الدَّ هـ عم  الحرص عمي  و تحث  و 

 أاوالػػػػ  فػػػػي ذلػػػؾ ويظهػػػػر إليػػػػ  اءتمػػػواالن وطنػػػػ  حػػػػبِّ  فػػػي لتالميػػػػذ  أعمػػػػ  ومػػػثال   اػػػػدوة   يكػػػوف أف
ػػػػػػ ومظػػػػػػاهر   هػػػػػػـحقِّ  وتأكيػػػػػػد وواجبػػػػػػاتهـ, بحقػػػػػػواهـ تالميػػػػػػذ  ذلػػػػػػؾ تعريػػػػػػؼ عمػػػػػػ  الػػػػػػ الدَّ  يَّ موكالس 

 .لهـ مناسب    دة  متعدِّ  أساليب   خالؿ مف ذلؾ عم  وتدريبهـ يَّ اعتماالج المساواة في

 ومواجهػػػػػػػ  يَّػػػػػػػ الوطن المعػػػػػػػاني تثبيػػػػػػػت فػػػػػػػي المنطقػػػػػػػيِّ  العممػػػػػػػيِّ  األسػػػػػػػموب عمػػػػػػػ  القػػػػػػػدرة تنميػػػػػػػ 
  .(112 ,2002 راشد,  الوطف واضايا مشكالت

 منهػػػػػػا المجػػػػػػاالت مختمػػػػػػؼ فػػػػػػي ومختمفػػػػػػ    دة  متعػػػػػػدِّ  أدوار   معمِّػػػػػػـلم أفَّ  نجػػػػػػد  ,كمِّػػػػػػ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػفو    
 ومتواصػػػػػػؿ   جػػػػػػاد   وعمػػػػػػؿ   جهػػػػػػد   بػػػػػػذؿ بتتطمَّػػػػػػ أدوار   هػػػػػػاوكم   يَّػػػػػػ اعتم  االج أو  التَّربويَّػػػػػػ , التَّعميميَّػػػػػػ
 مػػػػػف المجتمػػػػػع وتطػػػػػوير  يػػػػػترا فػػػػػي عميهػػػػػا, دتمػػػػػُيع أجيػػػػػاؿ تنميػػػػػ و  المنشػػػػػودة األهػػػػػداؼ لتحقيػػػػػؽ
 .واحيالنَّ  مختمؼ
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 معمِّمال أداء تقويم.2
ػػػػػيقدِّ  الَّػػػػذيتقريػػػػر الكفػػػػػاءة  فَّ إ     ؽ بتقيػػػػػيـ أـ تقػػػػػويـ أداء يتعمَّػػػػ معمِّػػػػػـعػػػػػف ال التَّربػػػػوي    مػػػػػ  الموجِّ
 نَّػػػػػ أل معمِّػػػػـأداء ال شػػػػخص   ـ أي  ُيقػػػػػيِّ  يكػػػػوف بػػػػأف جػػػػدا  فتقريػػػػر الكفػػػػػاءة   و األمػػػػر بسػػػػػيط  معمِّػػػػـال

ػػػػػػ ُيعطػػػػػػي صػػػػػػورة   ـ الخمػػػػػػؿ فػػػػػػي هػػػػػػذا األداء إف ال يقػػػػػػـو ب صػػػػػػالح تقػػػػػػوي, و معمِّػػػػػػـا يقػػػػػػوـ بػػػػػػ  العمَّ
قيػػػػػػػيـ تهػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػ  التَّ تػػػػػػػأتي بعػػػػػػػد  يَّػػػػػػػ إجرائ يَّػػػػػػػ عمم أنَّػػػػػػػ قػػػػػػػويـ يعنػػػػػػػي الصػػػػػػػالح أي التَّ وجػػػػػػػد, و 

 إصالح أو تطوير العمؿ بعد معرف  عيوب  و نقائص .
يتواػػػػؼ عنػػػػد  الَّػػػػذيقيػػػػيـ التَّ قويـ أشػػػػمؿ وأعػػػػـ مػػػػف التَّ قيػػػػيـ, فػػػػالتَّ قػػػػويـ و التَّ وهنػػػػاؾ فػػػػرؽ بػػػػيف     

قػػػػويـ إضػػػػاف  إلػػػػ  إصػػػػدار التَّ مجػػػػرد إصػػػػدار حكػػػػـ عمػػػػ  ايمػػػػ  األشػػػػياء, بينمػػػػا يتضػػػػمف مفهػػػػـو 
 خضػػػػػػػػػر,  ا األحكػػػػػػػػػاـهأنتصػػػػػػػػػدر بشػػػػػػػػػ الَّتػػػػػػػػػيتعػػػػػػػػػديؿ وتصػػػػػػػػػحي  األشػػػػػػػػػياء  يَّػػػػػػػػػ الحكػػػػػػػػػـ, عمم
ء التعميمػػػػػي لممعمػػػػػـ فػػػػػي , والدراسػػػػػ  الحاليػػػػػ  إنمػػػػػا هػػػػػي دراسػػػػػ  تقييميػػػػػ  لوااػػػػػع األدا(35,2004

صار حكـ عمي .  الحجرة الصفي , أي مالحظ  األداء التعميمي لممعمـ وا 
 سػػػػػػػػ   مؤسَّ  فػػػػػػػػ  بتحقيػػػػػػػػؽ األهػػػػػػػػداؼ المنشػػػػػػػػودة أليِّ العناصػػػػػػػػر المكمَّ  مػػػػػػػػف معمِّػػػػػػػػـالوبمػػػػػػػػا أف     

 الَّػػػػذيخص الشَّػػػػ نَّػػػػ فػػػػي ذلػػػػؾ أل يَّػػػػ   فاعم  التَّربويَّػػػػأكثػػػػر العناصػػػػر  معمِّػػػػـويكػػػػاد يكػػػػوف ال يَّػػػػ   تربو 
ثنػػػػاء أالمعرفػػػػ  والمهػػػػارات والقػػػػدرات فػػػػي  مميػػػػذ بػػػػ  ارتباطػػػػا مباشػػػػرا , حيػػػػث يتسػػػػمـ منػػػػ التَّ يػػػػرتبط 

ػػػػػػفاعػػػػػػؿ فػػػػػػي البيئػػػػػػ  التَّ  رة لمعػػػػػػاـ اعات المقػػػػػػرَّ السَّػػػػػػ يَّػػػػػػ مميػػػػػػذ فيهػػػػػػا غالبالتَّ يقضػػػػػػي  الَّتػػػػػػي يَّ فالص 
, ويقػػػػػع عميػػػػػ  عمػػػػػيـ المدرسػػػػػيِّ التَّ  يَّػػػػػ فػػػػػي عمم يَّ كيػػػػػزة األساسػػػػػالرَّ  معمِّػػػػػـال بػػػػػذلؾ يعتبػػػػػرراسػػػػػي و الدَّ 

, 2001الميػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػاج, التَّ لػػػػػػػػد   راسػػػػػػػيِّ الدَّ حصػػػػػػػػيؿ التَّ فػػػػػػػي رفػػػػػػػػع مسػػػػػػػتو   كبيػػػػػػػػرة   يَّ   مسػػػػػػػؤول
ِـّ الػػػػػػدَّ تنبثػػػػػػؽ مػػػػػػف  معمِّػػػػػػـتقػػػػػػويـ ال يَّػػػػػػ أهم (, ولػػػػػػذلؾ فػػػػػػ فَّ 13 يضػػػػػػطمع بػػػػػػ  فػػػػػػي  الَّػػػػػػذي ور الهػػػػػػا
, يَّػػػػػػ اج  فػػػػػػي هػػػػػػذ  العممالنَّػػػػػػ معمِّػػػػػػـيمكػػػػػػف أف يحدثػػػػػػ  ال الَّػػػػػػذي, ومػػػػػػف األثػػػػػػر  التَّعميميَّػػػػػػ يَّػػػػػػ العمم

 الَّتػػػػػي يَّػػػػػ طوير التَّ   التَّربويَّػػػػػ يَّػػػػػ العمم"بأنَّػػػػػ  أف يمكػػػػػف تحديػػػػػد مفهػػػػػـو تقػػػػػويـ األداء الشَّػػػػػوفػػػػػي هػػػػػذا 
ـ  يػػػػ ػػػػداخػػػػؿ غرفػػػػ   معمِّػػػػـيقػػػػـو بهػػػػا ال الَّتػػػػيمػػػػف خاللهػػػػا تقيػػػػيـ جميػػػػع األعمػػػػاؿ  ت ػػػػ ؼِّ الص    وخارج 

, ومػػػػػف ثػػػػػـ يَّ ووصػػػػػف يَّػػػػػ رام مػػػػػيـ, ب عطائػػػػػ  ايمػػػػػ   عالتَّ  يَّػػػػػ اـ عممتمػػػػػعمػػػػػ  تيسػػػػػير وا   ولهػػػػػا تػػػػػأثير  
ػػػػػػػػػتعزيػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػ, وتعػػػػػػػػػديؿ يَّػػػػػػػػػ فات اليجابالص  ػػػػػػػػػموكيات السَّ "  مػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػ  المعواػػػػػػػػػاتالتَّ , و يَّ مبالسَّ
 .(14, 2001 الحاج,

ػػػػػػ التَّربػػػػػػويِّ قػػػػػػويـ التَّ مػػػػػػف ميػػػػػػاديف  معمِّػػػػػػـويعتبػػػػػػر تقػػػػػػويـ أداء ال       فقػػػػػػد سػػػػػػار تقػػػػػػويـ أداء الهامَّ
كمػػػػػػا بينػػػػػػ  مػػػػػػدبولي  راسػػػػػػاتالدَّ نت  البحػػػػػػوث و جاهػػػػػػات بموجػػػػػػب مػػػػػػا تضػػػػػػمَّ فػػػػػػي ثالثػػػػػػ  اتِّ  معمِّػػػػػػـال
 وهيأل (2009 
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 كانػػػػػت هػػػػػذ  الخصػػػػػائص  سػػػػػواء   يَّ دريسػػػػػالتَّ لمكفػػػػػاءة  يف كمعيػػػػػار  معمِّمػػػػػالبحػػػػػث عػػػػػف خصػػػػػائص ال
عػػػػػػػف  مفيػػػػػػػدة   جػػػػػػػدا  لتحصػػػػػػػيؿ معمومػػػػػػػات   ثػػػػػػػري   ر  مصػػػػػػػدوهػػػػػػػي  يَّػػػػػػػ   أو مهن يَّػػػػػػػ   أو ثقاف يَّ   شخصػػػػػػػ

 زامات  المختمف  تجا  األدوار المنوط  ب .التَّ و  معمِّـمستو  أداء ال
 ـ  ومػػػػػا يػػػػػػ يَّ دريسػػػػػػالتَّ  يَّػػػػػ البحػػػػػث عػػػػػػف العمم ػػػػػػالطَّ و  معمِّػػػػػػـفيهػػػػػا مػػػػػػف سػػػػػموؾ ال ت  ر  الػػػػػب, وهػػػػػػذا مؤشِّ

دريس مػػػػف خػػػػالؿ التَّػػػػجػػػػا  المعػػػػروؼ باسػػػػـ  تحميػػػػؿ دريس, ومنػػػػ  ظهػػػػر االتِّ التَّػػػػلكفػػػػاءة  صػػػػادؽ  
واػػػػػػد تبنػػػػػػت الباحثػػػػػػ  هػػػػػػذا االتجػػػػػػا  فػػػػػػي ايػػػػػػاس  مميػػػػػػذ(التَّ و  معمِّػػػػػػـمػػػػػػ  لسػػػػػػموؾ الالمالحظػػػػػػ  المنظَّ 

 .مستو  أداء المعمـ وفي بناء بطاا  المالحظ  لذلؾ ال رض
  َـّ عمػػػػػيـ باعتبارهػػػػػا المػػػػػؤثِّ التَّ البحػػػػػث عػػػػػف نتػػػػػائا فػػػػػ ذا  معمِّػػػػػـإف لػػػػػـ تكػػػػػف الوحيػػػػػد لكفػػػػػاءة ال ر األهػػػػػ

ـ  ومػػػػا يػػػػػ معمِّػػػػػـدريس وكفػػػػاءة الالتَّػػػػ يَّػػػػػ ذلػػػػؾ عمػػػػػ  جػػػػودة عمم دؿَّ  ا  دالػػػػػب جيِّػػػػلطَّ ا كػػػػاف تحصػػػػيؿ  ت
يتوالهػػػػػػا فػػػػػػي ال الػػػػػػب مػػػػػػدير المدرسػػػػػػ  أو  يَّ إشػػػػػػراف يَّػػػػػػ هػػػػػػو عمم معمِّػػػػػػـبخصػػػػػػوص تقػػػػػػويـ أداء ال

ػػػػػ , حػػػػػورة حػػػػػوؿ الكتػػػػػاب المدرسػػػػػيِّ تمشػػػػػاطات المالنَّ  , وتقتصػػػػػر مجاالتػػػػػ  عمػػػػػ  الجوانػػػػػب و الموجِّ
د لتنفيػػػػػذ زاـ بالجػػػػػدوؿ الزمنػػػػػي المحػػػػػدِّ لتَّػػػػػ, وكػػػػػذلؾ االزاـ بمػػػػػا بػػػػػ  مػػػػػف نصػػػػػوص  وتطبيقػػػػػات  لتَّػػػػػواال

دريس, التَّػػػػػالمػػػػػنها وغيرهػػػػػا مػػػػػف الجوانػػػػػب مثػػػػػؿ نقػػػػػد المػػػػػنها وتعديمػػػػػ , واالبتكػػػػػار فػػػػػي طرائػػػػػؽ 
عػػػػادة تشػػػػكيؿ وتركيػػػػب بيئػػػػ   ناسػػػػؽ بػػػػيف جهػػػػود التَّ عمـ داخػػػػؿ الفصػػػػؿ والمدرسػػػػ , وتحقيػػػػؽ الػػػػتَّ وا 

( لػػػػػػذا يجػػػػػػب تػػػػػػوفير 66, 2009. مدبولي, يَّ عناصػػػػػػر المنظومػػػػػػ  المدرسػػػػػػ يَّػػػػػػ وبػػػػػػيف بق معمِّػػػػػػـال
ػػػػػػػػػػوااله معمِّػػػػػػػػػػـلم التَّعميمػػػػػػػػػػي  لتقػػػػػػػػػػويـ األداء  يَّ المنصػػػػػػػػػػف  والموضػػػػػػػػػػوع يَّػػػػػػػػػػ األسػػػػػػػػػػاليب العمم اـ تم 

 معمِّػػػػـاليػػػػتـ إخبػػػػار ا  وأف ينب ػػػػي أف يكػػػػوف موضػػػػوعيَّ  معمِّػػػػـقييـ المباشػػػػر لعمػػػػؿ الالتَّ ب عػػػػدادها فػػػػ
 ينب ي أف يكوف ل أل الَّذيعن  و 

  كاؼ   ال يستند إل  مبرر   أنَّ ير   الَّذيقييـ التَّ مف ضرر التَّ حؽ. 
 ضهـ لمنقد.يف يناؿ مف مكانتهـ ويعرِّ معمِّملتقييـ ال وسميم    عادل    نظـ    إلالفتقار ا 
  ػػػػػػػػػمػػػػػػػػػف دريب فػػػػػػػػػي أثنػػػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػػػ  لألشػػػػػػػػػخاص التَّػػػػػػػػػلإلعػػػػػػػػػداد و  يَّػػػػػػػػػ إعطػػػػػػػػػاء األولو  روريِّ الضَّ

 وتوجيههـ وتقييـ أدائهـ.يف معمِّمالمسؤوليف عف إدارة شؤوف ال
يف فحسػػػػػػػب, بػػػػػػػؿ أيضػػػػػػػا  معمِّمػػػػػػوجيػػػػػػػ  ينب ػػػػػػػي أف تتػػػػػػي  الفرصػػػػػػػ  ال لمراابػػػػػػػ  أداء الالتَّ  يَّػػػػػػ عمم

ر المعػػػػػػارؼ واألسػػػػػػاليب ومصػػػػػػادر المعمومػػػػػػات, وينب ػػػػػػي لمواصػػػػػػم  الحػػػػػػوار معهػػػػػػـ بشػػػػػػأف تطػػػػػػو  
, 2011الكبيػػػػػػػر,  عبػػػػػػػد  يف ومكافػػػػػػػأتهـيف المجػػػػػػػدِّ معمِّمػػػػػػػييػػػػػػػز التمبؿ الكفيمػػػػػػػ  بالسَّػػػػػػػفكيػػػػػػػر فػػػػػػػي التَّ 
30). 

منهػػػػػػا  معمِّػػػػػػـجممػػػػػػ  مػػػػػػف المهػػػػػػاـ لتقػػػػػػويـ أداء ال( 2007  ضػػػػػػيؼ إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ الحريػػػػػػريتو    
 ادرت  عم أل

  َّـ.ومحكِّ  د  جيِّ  رس بشكؿ  الدَّ   وضع خط 
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  َّؼ.الصَّ الميذ داخؿ التَّ فاعؿ مع الت 
  َّالميذ وأولياء األمور.التَّ و  يَّ فاعؿ مع الدارة المدرسالت 
  يَّ شاطات المدرسالنَّ المشارك  الفاعم  في. 
 ظاـ المدرسيِّ النَّ زاـ بلتَّ االنضباط واال. 
  َّومفهوم واضح    بطريق    يَّ ة العممتوصيؿ الماد   . 
  ؼِّ الص  ظاـ داخؿ النَّ ضبط. 
  َّيَّ تعقدها الدارة المدرس الَّتياعات تمزاـ باالجلتَّ فاهـ مع أولياء األمور واالالت. 
 األهداؼ في ميداف المعرف .يؽ قتح 
 .تحيؽ األهداؼ في ميداف القيـ 
  132, 2007الميذ.  الحريري, التَّ تحقيؽ حاجات) 

فػػػػي أدائػػػػ  لعممػػػػ  فػػػػي  معمِّػػػػـمػػػػف عناصػػػػر نجػػػػاح ال ا  ؿ عنصػػػػر يشػػػػكِّ  ضػػػػا الػػػػوظيفيَّ الرَّ  كمػػػػا أفَّ     
ؿ مكانػػػػػػا  فػػػػػػي نفػػػػػػس تحتَّػػػػػػ ر لهػػػػػػا أفَّ خط إذا مػػػػػػا اػػػػػػدِّ السَّػػػػػػر و ذم  التَّػػػػػػغبػػػػػػ  و الرَّ , فعػػػػػػدـ التَّعمػػػػػػيـمهنػػػػػػ  

 يَّ والدارة المدرسػػػػػ معمِّػػػػػـوال وتالميػػػػػذ  مػػػػػف جهػػػػػ    معمِّػػػػػـجػػػػػوا  مػػػػػف المشػػػػػاحنات بػػػػػيف ال فَّ  فػػػػػ معمِّػػػػػـال
 .يَّ المدرسداخؿ البيئ   معمِّـا  عم  أداء الف يخمؽ انعكاسا  سمبيَّ أب أخر  كفيؿ   مف جه   

فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ تقػػػػػػويـ   التَّربويَّػػػػػػبالضػػػػػػاف  إلػػػػػػ  مػػػػػػا سػػػػػػبؽ فقػػػػػػد أشػػػػػػارت العديػػػػػػد مػػػػػػف األدبيػػػػػػات     
 ومػػػػػف معمِّػػػػػـتقػػػػػويـ أداء ال يَّػػػػػ لعمم  التَّربويَّػػػػػيف إلػػػػػ  العديػػػػػد مػػػػػف األهػػػػػداؼ معمِّمػػػػػاألداء الػػػػػوظيفي لم
د , وتحػػػػػػػدِّ يَّػػػػػػػ تػػػػػػػ  األدائقػػػػػػػويـ إلػػػػػػػ  تحديػػػػػػػد درجػػػػػػػ  ومسػػػػػػػتو  فعاليَّ التَّ أف يهػػػػػػػدؼ أل هػػػػػػػذ  األهػػػػػػػداؼ

راسػػػػي لمطالػػػػب مػػػػف الدَّ حصػػػػيؿ التَّ وسػػػػموك  مػػػػف جهػػػػ  و  معمِّػػػػـاءات تقػػػػويـ العالاػػػػ  بػػػػيف أداء الإجػػػػر 
, يَّػػػػػ تػػػػ  مثػػػػػؿ "القػػػػػدرة العقمرات فػػػػػي فعاليَّ عػػػػػددا  مػػػػف المت يِّػػػػػ معمِّػػػػػـف تقػػػػويـ الجهػػػػ  أخػػػػػر , ويتضػػػػػمَّ 

كمػػػػا يجػػػػب ايػػػػاس جوانػػػػب سػػػػموك  األخػػػػر  ب ػػػػرض تحسػػػػيف  ,وتنظػػػػيـ الفصػػػػؿ, ودرجػػػػ  حماسػػػػ 
وصػػػػػؿ إلػػػػػػ  اػػػػػرارات سػػػػػميم  بشػػػػػأف تحسػػػػػيف مسػػػػػػتو  التَّ عمػػػػػ   التَّعميمي ػػػػػ أدائػػػػػ  ومسػػػػػاعدة الدارة 

 (31, 2011. عبد الكبير, األداء األكاديميِّ 
, يَّػػػػػػ   تربو  ؽ مػػػػػػف أهػػػػػػداؼ  د ممػػػػػػا تحقِّػػػػػػأك ػػػػػػالتَّ تهػػػػػػدؼ إلػػػػػػ   معمِّػػػػػػـتقػػػػػػويـ أداء ال يَّػػػػػػ عمم فَّ أ كمػػػػػػا    

ـ تالميػػػػػذ  ببيانػػػػػات عػػػػػف أدائػػػػػ  بهػػػػػدؼ تحسػػػػػيف إجػػػػػراءات تدريسػػػػػ , وتطػػػػػوير تعم ػػػػػ معمِّػػػػػـوتزويػػػػػد ال
فػػػػػػي  معمِّػػػػػػـقػػػػػػويـ لقيػػػػػػاس أداء لالتَّ , ويمكػػػػػػف حصػػػػػػر أدوات التَّعميمػػػػػػي  وتحسػػػػػػين , ورفػػػػػػع تحصػػػػػػيمهـ 

 أليَّ الالتَّ األدوات 
 معمِّـال  يكفا. 
 .االختبارات 
  يَّ اخمالدَّ قويـ التَّ براما. 
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  َّفي الوااعي.الص  قويـ الت 
  َّعاوني.التَّ عميـ الت 
 . براما العداد مف أجؿ المهن 
 الكؼء. متعمِّـنموذج ال 
 .مالحظات المديريف والمشرفيف 

 (http://www.almarefh.org/news, 2014القيمزي,   قويـالتَّ براما 

 حػػػػػػػددتها الَّتػػػػػػػي أهمهػػػػػػػا ومػػػػػػػف ,معمِّػػػػػػػـلم والقيػػػػػػػاس قػػػػػػػويـالتَّ  وسػػػػػػػائؿ مػػػػػػػف العديػػػػػػػد هنػػػػػػػاؾ أف   كمػػػػػػػا   
 ألوهي (2007  الحريري

 الزمالء تقويـ. 
 المهن  في ؤساءالرَّ  تقويـ. 
 معمِّـلم مب الطَّ  تقديرات. 
 الميذالتَّ  اختبارات. 
  َّاتيالذَّ  قويـالت. 

 (133 ,2007 الحريري,.  معمِّـبال خاص استبياف

 وتنفيػػػػػذ بنػػػػػاء فػػػػػي ئيسالػػػػػرَّ  المرجػػػػػع ؿستشػػػػػكِّ  معمِّػػػػػـال أداء تقػػػػػويـ يَّػػػػػ عمم إف القػػػػػوؿ ويمكػػػػػف    
 وصػػػػػادا    دايقػػػػػ    يَّػػػػػ قويمالتَّ  يَّػػػػػ العمم كانػػػػػت مػػػػػاوكمَّ  ,معمِّػػػػػـلم طػػػػػويرالتَّ و  أهيػػػػػؿالتَّ و  العػػػػػداد بػػػػػراما

ػػػػػػ كانػػػػػػت مػػػػػػاكمَّ   إعػػػػػػداد مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي التَّربػػػػػػويِّ  ظػػػػػػاـالنَّ  يَّػػػػػػ فاعم مػػػػػػد  عمػػػػػػ  اللػػػػػػ الدَّ  اػػػػػػويَّ  را  مؤشِّ
فَّ و  ,معمِّػػػػػػػػـال  رتُػػػػػػػػوفِّ  فهػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ, طػػػػػػػػرؽ يـو تقػػػػػػػػ عمػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػاعد معمِّػػػػػػػػـال أداء يـتقػػػػػػػػو  يَّػػػػػػػػ عمم ا 

َـّ  إذا ومػػػػػا يَّ راسػػػػػالدَّ  الخطػػػػػط عػػػػػف معمومػػػػػات  أـ أهػػػػػدافها, صػػػػػياغ  مػػػػػع يتفػػػػػؽ بشػػػػػكؿ تنفيػػػػػذها تػػػػػ
ػػػػػ انحػػػػػراؼ   هنػػػػػاؾ أفَّ   يـتقػػػػػو  يَّػػػػػ عمم إفَّ  القػػػػػوؿ يمكػػػػػف عػػػػػاـ   وبشػػػػػكؿ أصػػػػػال لػػػػػ  طمخطِّػػػػػ هػػػػػو اعمَّ
 أليَّ الالتَّ  قاطالنَّ  تحقيؽ إل أل تهدؼ معمِّـال أداء

 يَّػػػػػ   فعال أكثػػػػػر بطريقػػػػػ    ومواهبػػػػػ  مهاراتػػػػػ  يسػػػػػتثمر أف يسػػػػػتطيع معمِّػػػػػـال كػػػػػاف إذا مػػػػػا تحديػػػػػد, 
 .معمِّـال بها تعتم  ي الَّتي يَّ الحقيق المكانيات معرف  خالؿ مف وذلؾ

  مستقبال   التَّعميـ وظيف  في رارتماالس معمِّـال استطاع  مد  معرف. 
  َّالمطموب المستو  عف معمِّـال أداء فيها ينخفض الَّتي الجوانب عم  عرؼالت. 
  َّ78 ,2001 العوكمي,  لعمم  تأديت  أثناء معمِّـال يواجهها الَّتي عوباتالص   عم  عرؼالت). 
 معمِّمال أداء تقويم أساليب. 3
فػي المرحمػ   التَّعمػيـ يَّػ تسػتخدـ مقػاييس فعال الَّتػييـ األداء و عرضت األدبيات بعض مصػادر تقػ    
يـ و الب وتقػػالطَّػػمثػػؿ درجػػات  يـ عمػػ  عػػدة معػػايير  و قػػالتَّ د تمػػعيويمكػػف أف   يػػراالتَّ الجػػدارة واألجػػر و و 

http://www.almarefh.org/news
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الميذ مػف التَّ  منها يستفيد الَّتيهائي, وكذلؾ عم  أساس مقدار المفاهيـ النَّ األاراف ودرجات االختبار 
 .(DICKINSON,1990 ,143لنهايت  رس الدَّ  ي بدا

 :معمِّماتي لمالذَّ قييم التَّ .3.3
ػػة و فػػي إدراؾ نقػػاط القػػوَّ  معمِّػػـال اتي  الػػذَّ يـ و قػػالتَّ يسػػاعد      بػػدورها تسػػاعد  الَّتػػيعؼ واحتياجاتػػ , و الضَّ
قيػيـ التَّ دريس, واػد يسػاعد التَّ في فهـ اتجاه  نحو  معمِّـاد يساعد ال أنَّ في تحسيف أدائ , كما  معمِّـال
لػ  وااػع أكثػػر داَّػ مثػالي   ر  فػي االبتعػاد عػف تصػػو   معمِّػـاتي الالػذَّ  هػػذ   غـ مػف أفَّ الػرَّ , وعمػ     لػألداء وا 

اتي الػػذَّ قيػػيـ التَّ فػػي مجػػاؿ  معمِّػػـ  الاتي, ال يعػػرؼ إال القميػػؿ حػػوؿ داَّػػالػػذَّ يـ و قػػالتَّ ع  لفائػػدة   مشػػجِّ األدلَّػػ
 ( Montgomery ,2007 ,83يـ األخر .  و قالتَّ هيف في مجاالت الموجِّ يـ و بتقمقارن  

 :معمِّمتقويم المالحظ لم.2.3
ػ مػف خػالؿ أداة   معمِّػـر مػد  كفػاءة اليقػرِّ  خارجي   ويقوـ ب  مالحظ       هػي بطااػ  المالحظػ      خاصَّ
 وهيأل معمِّـر في اليجب أف تتوفَّ  الَّتيمات السَّ ؿ عم  تمتش الَّتيتشمؿ عم  المعايير  الَّتيو 

 :يَّةخصالشَّ مات السَّ .3.2.3
ػػػػػو  يَّ و السَّػػػػػ يَّ خصػػػػػالشَّ مات السَّػػػػػويشػػػػمؿ هػػػػػذا الجانػػػػػب       ز واالتجاهػػػػػاتيِّػػػػػتمخصػػػػػي المالشَّ موؾ السَّ

بػؿ  لـ يعد عمال  سهال  بسيطا   أنَّ د ا يؤكِّ ممَّ  بات عديدة  ل  متطمَّ  ورسال    كمهن    فالتَّعميـالمرغوب فيها 
ػ يػػزة  تم  م يَّ   شخصػ وسػمات   عػػ   متنوِّ  دة ويحتػػاج إلػ  خبػرات  لػػ  جوانبػ  المتعػدِّ  هػو عمػؿ   فػػي  ف يعمػؿممَّ

 (. 2005, 13دريس راشد, التَّ ؽ األهداؼ المنشودة مف هذ  المهن  ليحقِّ 
ومػػػػف هػػػػذ  السػػػػماتأل االهتمػػػػاـ بػػػػالمظهر الخػػػػارجي, والتصػػػػرؼ بػػػػوعي فػػػػي الموااػػػػؼ الطارئػػػػ ,     

التالميذ, سالم  النطؽ والم  , والتمكف مف المادة العممي , وااللتزاـ بالمواعيد والتفاعؿ اليجابي مع 
 في العمؿ.

وظاهرة العولم  وغيرها, أظهػرت ضػرورة  كنولوجيِّ التَّ و  قدـ العمميِّ التَّ رات تطبيؽ الجودة كمبرِّ  إفَّ     
ػػتواكػػب هػػذ   معمِّػػـلم يَّ   شخصػػ وخصػػائص   وجػػود سػػمات    بمي أفَّ الشَّػػات, ويػػر  رورات والمسػػتجدَّ الضَّ
ػػػو  ضػػػا العقمػػػيِّ النَّ يف لتحقيػػػؽ األهػػػداؼ فػػػي مجػػػاالت متعمِّمػػػفػػػي توجيػػػ  ال معمِّػػػـتػػػأثير عمػػػؿ ال ح  الص 

وصػفات   يَّػ اتالذَّ  معمِّـال يَّ عم  شخص كبير   د إل  حد  متوالخمؽ القويـ, يع ؼ العاطفيِّ كي  التَّ و  يَّ الجسم
 (.200, 25بمي, الشَّ  

 :يَّةاألخالق معمِّمالصفات .2.2.3
 أليَّ الالتَّ ر في  األمور ينب ي أف تتوفَّ  الَّذي معمِّـال  هو الالص   معمِّـال    

 والقيـ بالمبادئ زاـلتَّ اال. 
 فسالنَّ ب ـحك  التَّ و  اتيالذَّ  بطالضَّ  عم  القدرة . 
 بقوانين  دقي  التَّ و  بالعمؿ زاـلتَّ اال. 
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  َّواألمان  دؽالص  ب يحمِّ الت. 
 أل يمي بما يتقيد الَّذي معمِّـال هو الممتـز معمِّـال 
 الحسف الخمؽ  األخالؽ مكاـر.) 
 الحسن  القدوة معمِّـال. 
 ػػػػػػػػ عػػػػػػػػدـ  يَّ فسػػػػػػػػالنَّ و  يَّ خصػػػػػػػػالشَّ  وسػػػػػػػػالمتهـ الميػػػػػػػػذالتَّ  حقػػػػػػػػوؽ احتػػػػػػػػراـ  عػػػػػػػػدـ رب,الضَّ

 (.الهان 
 طبيؽالتَّ  في العدؿ احتراـ. 
   األخطاء عم  برالص. 
 189-188ص ,2007 عبيدات, العمؿ اوانيف احتراـ.) 

 :  يَّةالجسم معمِّمال صفات.2.2.3
 ػػػػػػ سػػػػػػميـ يكػػػػػػوف أف ػػػػػػو  األمػػػػػػراض مػػػػػػف معػػػػػػاف     حَّ الص   والبصػػػػػػر, معالسَّػػػػػػ اػػػػػػويَّ  عؼ,الضَّ

 مػػػػػػف كثيػػػػػػرا   الميػػػػػػذالتَّ  عمػػػػػػ  تويفػػػػػػوِّ  واجبػػػػػػ , أداء عػػػػػػف يصػػػػػػرف  المػػػػػػرض أفَّ  شػػػػػػؾَّ  وال
 .يَّ المدرس حياتهـ في المفيدة الفرص

 أف العاهػػػػػات هػػػػػذ  طبيعػػػػػ  مػػػػػف ألفَّ  أتػػػػػأةالتَّ ك والعيػػػػػوب العاهػػػػػات مػػػػػف خاليػػػػػا   يكػػػػػوف فأ 
 .ونقدهـ الميذالتَّ   يلسخر  ض وتعرِّ  وظيفت  في ريقصِّ  تجعم 

 مػػػػػػا يَّػػػػػػ الحيو  مػػػػػػف يجػػػػػد وال عممػػػػػػ  يهمػػػػػػؿ الكسػػػػػػوؿ معمِّـفػػػػػال شػػػػػػاطالنَّ  اضفيَّػػػػػػ يكػػػػػوف أف 
 واػػػػد ,مػػػػرض   أو لضػػػػعؼ   نتيجػػػػ   أو  ,عػػػػادة   الكسػػػػؿ يكػػػػوف واػػػػد بواجبػػػػ , لمقيػػػػاـ يحركػػػػ 
 الَّػػػػػػذي هػػػػػػو مميػػػػػػذالتَّ ف حػػػػػػاؿ   يَّػػػػػػ أ وعمػػػػػػ  ,نػػػػػػ   معيَّ  يَّ   نفسػػػػػػ حالػػػػػػ    الكسػػػػػػؿ مصػػػػػػدر يكػػػػػػوف
 .الكسؿ هذا نتيج  يعاني

 همػػػػػاؿُ  لتالميػػػػػذ , نمػػػػػوذج معمِّـفػػػػػال منظمػػػػػا   نظيفػػػػػا   الهنػػػػػداـ, حسػػػػػف يكػػػػػوف أف  هندامػػػػػ  وا 
 .ل  احترامهـ وعدـ سخريتهـ موضع يجعم  واد بذلؾ عميهـ يومي

 ػػػػػػ عبيػػػػػػرالتَّ  بسػػػػػػيط طػػػػػػؽ,الن   جيػػػػػػد مائؿ,الشَّػػػػػػ معتػػػػػػدؿ يكػػػػػػوف أف  حسػػػػػػف نفسػػػػػػ , فػػػػػػي اعمَّ
ػػػػػػ عمػػػػػػ  اػػػػػػادرا   األعصػػػػػػاب, متػػػػػػيف الشػػػػػػارة,  ص ,2007  ,المَّػػػػػػ فػػػػػػت .   المشػػػػػػقَّ  ؿتحم 

37-38.) 
 :معمِّملم يَّةالمين ماتالسَّ .2.2.3

 عمػػػػػػ  يفػػػػػػرض دريسػػػػػػيالتَّ  العمػػػػػػؿ ضػػػػػػمف رةالمت يِّػػػػػػ بػػػػػػاتالمتطمَّ  مجػػػػػػاراة أجػػػػػػؿ مػػػػػػف عيالسَّػػػػػػ    
 أنفسػػػػػهـ تطػػػػػوير أجػػػػػؿ مػػػػػف عمـالػػػػػتَّ  متابعػػػػػ  عمػػػػػ  اػػػػػادريف يكونػػػػػوا أف الجػػػػػودة عػػػػػالي المعمِّمػػػػػيف

    بفعاليَّػػػػػػػػ التَّعمػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػ  المعمِّمػػػػػػػػيف اػػػػػػػػدرة لبنػػػػػػػػاء يَّ   اسػػػػػػػػتراتيج هػػػػػػػػو المهنػػػػػػػػي   طويرالتَّ فػػػػػػػػ ا ,مهنيَّػػػػػػػػ
 (Lewis ,65 ,2000.  والواسع  رةالمت يِّ  باتالمتطمَّ  ذات المهن  هذ  ضمف وخاص   
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 عمػػػػػ  ومواظبتػػػػػ  ويقظتػػػػػ  وعيػػػػ  عػػػػػف المهنػػػػػيِّ  سػػػػػموك  خػػػػالؿ مػػػػػف يبػػػػػرهف أف معمِّػػػػػـال فعمػػػػ     
 وعمػػػػ  وف,متعمِّمػػػػال بهػػػػا ليقتػػػػدي يَّ   ضػػػػرور  سػػػػموكيات   جميعػػػػا   هػػػػذ  فػػػػ فَّ  شػػػػؾ   غيػػػػر ومػػػػف عممػػػػ ,

 العمػػػػػػػػؿ نحػػػػػػػو هػػػػػػػ ت وج   المهنػػػػػػػػيِّ  معمِّػػػػػػػـلم ائع الشَّػػػػػػػ الخصػػػػػػػائص أبػػػػػػػػرز فمعػػػػػػػؿَّ  اآلخػػػػػػػر الجانػػػػػػػب
 سػػػػػػػموك  توجيػػػػػػ  إلػػػػػػ  دائمػػػػػػا   يسػػػػػػع  فهػػػػػػو ورشػػػػػػػد   يَّػػػػػػ   بجد  التَّعميميَّػػػػػػ الموااػػػػػػؼ فػػػػػػي صػػػػػػرؼالتَّ و 

 واضػػػػػػح    يَّػػػػػػ   تعميم ونتػػػػػػائا   الجػػػػػػودة مرتفػػػػػػع ـ  وتعم ػػػػػػ ناجحػػػػػػ    إنجػػػػػػازات   نحػػػػػػو يفمتعمِّمػػػػػػال وسػػػػػػموؾ
 (.2006, 142 وآخروف, طعيم   يفمتعمِّملم معن    وذات

 تحقيػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف نػػػػػػػػ كِّ تم ة  رَّ تمومسػػػػػػػػ دائمػػػػػػػػ     بصػػػػػػػػورة   اتيِّ الػػػػػػػػذَّ  ـعم  الػػػػػػػػتَّ  عمػػػػػػػػ  معمِّػػػػػػػػـال اػػػػػػػػدرة إفَّ     
ػػػػػػ يَّ دريسػػػػػػالتَّ  لممارسػػػػػػات  المهنػػػػػػيِّ  طػػػػػػويرالتَّ   اػػػػػػدرة عمػػػػػػ  معمِّػػػػػػـلم المهنػػػػػػيِّ  طػػػػػػويرالتَّ  يَّػػػػػػ عمم دوتؤكِّ
غنػػػػػػاء والبػػػػػػداع جديػػػػػػدالتَّ  سػػػػػػمات تحمػػػػػػؿ الَّتػػػػػػي يَّػػػػػػ جديدالتَّ  المنػػػػػػاها اسػػػػػػتخداـ عمػػػػػػ  معمِّػػػػػػـال  وا 

 الموضػػػػػوعات عػػػػػف ومعارفػػػػػ  معموماتػػػػػ  وتحػػػػػديث الحديثػػػػػ  دريسالتَّػػػػػ وتقنيػػػػػات بطرائػػػػػؽ ذخيرتػػػػػ 
مػػػػػف جهػػػػػ    سػػػػػهـيدرِّ  فالَّػػػػػذي يفمتعمِّمػػػػػال واحتياجػػػػػات خصػػػػػائص وعػػػػػف جهػػػػػ    مػػػػػف يدرسػػػػػها الَّتػػػػػي

 مػػػػػػػع يتناسػػػػػػػب بشػػػػػػػكؿ   يَّ دريسػػػػػػػالتَّ  الخبػػػػػػػرات تنظػػػػػػػيـ عمػػػػػػػ  اػػػػػػػادرا   سيصػػػػػػػب  اليالتَّػػػػػػػوب أخػػػػػػػر ,
مكانات خصائص  . يفمتعمِّمال وا 

(Davis &Thomas , 2004 , 148  
 يَّػػػػػػ اعتم  واالج يَّ فسػػػػػػالنَّ و  يَّػػػػػػ العقم عػػػػػػ المتنوِّ  جوانبػػػػػػ  فػػػػػػي مػػػػػػتعمِّـال تنميػػػػػػ ب مطالػػػػػػب   معمِّـفػػػػػػال    

 العممػػػػيِّ  فكيػػػػرالتَّ  اػػػػدرات تنميػػػػ  عمػػػػ  أكيػػػػدالتَّ و  واسػػػػتعدادات , ادراتػػػػ  بػػػػ  تسػػػػم  مػػػػا أاصػػػػ  إلػػػػ 
 وتطويرهػػػػػا ومشػػػػػكالتها الحيػػػػػاة مت يػػػػػرات مػػػػػع عامػػػػػؿالتَّ  فػػػػػي األسػػػػػاس تكػػػػػوف بحيػػػػػث ,المتنوعػػػػػ 

 (.2003, 31 الحيم , 

 ألمعمِّـلم يَّ اآلت يَّ المهن فاتالص   عف والعتر القاسـ تحدث بينما    
 ادراتػػػػػ  معرفػػػػ  وأيضػػػػا , وحقواػػػػ  اماتػػػػ تمواه حاجاتػػػػػ  بمراعػػػػاة وذلػػػػؾ مميػػػػذ التَّ  يَّ شخصػػػػ احتػػػػراـ 

مكانيَّ   .ذلؾ أساس عم  توجيه  ليمكف ات وا 
 الفصؿ ضبط عم  القدرة. 
  فػػػػػػي المعمِّػػػػػػـ حػػػػػػديث يفػػػػػػوؽ فحػػػػػػديثهـ الواػػػػػػت  معظػػػػػػـ ثوايتحػػػػػػدَّ  كػػػػػػي الميػػػػػػذلمتَّ  الفرصػػػػػػ  إتاحػػػػػػ 

 .صامتوف وهـ المعمِّـ مف مهـتعم   مف أكثر أخطائهـ مف يتعمموف ـنَّهأل أهميت  
 تظهػػػػػػر فػػػػػػؿالطَّ  يَّ شخصػػػػػػ ألفَّ   يَّ المدرسػػػػػػ شػػػػػػاطاتالنَّ  فػػػػػػي المسػػػػػػاهم  عمػػػػػػ  الميػػػػػػذالتَّ  تشػػػػػػجيع 

ػػػػػ وذلػػػػػؾ الحػػػػػر, شػػػػػاطالنَّ و  عػػػػػبالمَّ  فػػػػػي انطالاػػػػػ  أثنػػػػػاء حقيقتهػػػػػا عمػػػػػ   عػػػػػرؼالتَّ  فػػػػػي يسػػػػػاعد اممَّ
 .  وطالض  و  المخاوؼ مف وتحرير  مشكالت  ـوتفه   ات ,خمفيَّ  عم 

 يَّ الفرد الفروؽ مراعاة. 
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 ػػػػ مػػػػع عامػػػػؿالتَّ  حسػػػػف  معمِّػػػػـل سػػػػفياف أبػػػػي بػػػػف عتبػػػػ  يقػػػػوؿ هػػػػذا وفػػػػي ئقػػػػ ,الالَّ  غيػػػػر موكياتالسَّ
 .وال مظ  دةالشَّ ب فعميؾ أباهما ف فَّ  والمالين   بالقرب استطعت ما م اوِّ أل "ولد 

  َّوالقبػػػػػوؿ نػػػػػاءالثَّ و  كرالشَّػػػػػب وذلػػػػػؾ راسػػػػػ  الدَّ  فػػػػػي واالجتهػػػػػاد والجػػػػػدِّ  األدب حسػػػػػف عمػػػػػ  شػػػػػجيعالت 
 .جاحالنَّ  مف المزيد إل  مميذالتَّ  يدفع اممَّ  ذلؾ وغير واالستحساف,

 يَّػػػػػ العمم الحيػػػػػاة فػػػػػي تطبيقاتهػػػػػا عػػػػػف معزولػػػػػ    يَّػػػػػ ظر النَّ  الكتػػػػػاب مػػػػػادة بتػػػػػدريس عػػػػػدـ االكتفػػػػػاء  
 يَّػػػػػػ ظر النَّ  الكتػػػػػػاب معمومػػػػػػات تحويػػػػػػؿ بواسػػػػػػطتها يمكػػػػػػف الَّتػػػػػػي شػػػػػػاطاتالنَّ  إليهػػػػػػا بالضػػػػػػاف  بػػػػػػؿ
 . يَّ عمم اتسموكيَّ  إل 

 الميػػػػػذ,التَّ  لنعػػػػػاش المػػػػػزاح وبعػػػػػض رائػػػػػؼالطَّ و  كػػػػػالمرح فس الػػػػػنَّ  عػػػػػف حػػػػػات  بمروِّ  رسالػػػػػدَّ  تزويػػػػػد 
ـ  يػػػػػ أف عمػػػػػ  نشػػػػػاطهـ وتجديػػػػػد فػػػػػيهـ يَّػػػػػ الحيو  وبػػػػػثِّ   ليكػػػػػوف إسػػػػػفاؼ, أو إسػػػػػراؼ بػػػػػدوف ذلػػػػػؾ ت
 تعطػػػي مػػػا بمقػػػدار المػػػزح مػػػف الكػػػالـ أعػػػطأل "عمػػػي   المػػػاـ يقػػػوؿ هػػػذا وفػػػي األصػػػؿ, هػػػو الجػػػد  
 (30 ,2007 والقاسـ, العتر".  المم  مف عاـالطَّ 

 نَّػػػػػ  ف دريسالتَّػػػػػ وطريقػػػػػ  العػػػػػرض باختيػػػػػار معمِّػػػػػـال يقػػػػػوـ عنػػػػػدما معمِّػػػػػـال إعػػػػػداد يَّػػػػػ عمم فػػػػػي    
 اػػػػرارات   شػػػػكؿ عمػػػػ  يكػػػػوف الَّػػػػذي والمسػػػػتقبمي االبتػػػػدائي لػػػػألداء األهػػػػداؼ تطػػػػوير يَّػػػػ بعمم يبػػػػدأ

 جػػػػودة عمػػػػ  لمواػػػػوؼ ومقارنتهػػػػا يَّ راسػػػػالدَّ  لمفصػػػػوؿ دائمػػػػ  مراابػػػػ  عمينػػػػا يوجػػػػب وهػػػػذا متتابعػػػػ   
 .(Eric, 1996,115 فيها عميـالتَّ 
 الػػػػػػذَّاتيَّ  الػػػػػػتَّعم ـ المعمِّػػػػػػـ يحقِّػػػػػػؽ أف وابػػػػػػؿ ذاتػػػػػػ , وتطػػػػػػوير تقػػػػػػد ـ فػػػػػػي هػػػػػػاـ   دور   لػػػػػػ  فػػػػػػالمعمِّـ    

 مصػػػػػادر لػػػػػ  تكػػػػػوف أف المعمِّػػػػػـ فعمػػػػػ  لنفسػػػػػ , الػػػػػذَّاتي الػػػػػتَّعمـ هػػػػػذا يحقِّػػػػػؽ أف عميػػػػػ  لممتعمِّمػػػػػيف
 وسػػػػػائؿ مػػػػػع التَّعامػػػػػؿ ومهػػػػػارات اػػػػػدرات اكتسػػػػػاب وعميػػػػػ  ومراجػػػػػع مصػػػػػادر مػػػػػف لمػػػػػتَّعم ـ متنوِّعػػػػػ   

 . الحديث  التَّكنولوجيا
ػػػػػػؼِّ  غرفػػػػػ  حػػػػػػدود ومسػػػػػؤوليات  المعمِّػػػػػػـ مهػػػػػاـ تتعػػػػػد       تفاعالتػػػػػػ  دائػػػػػرة التسػػػػػػاع نتيجػػػػػ    الص 

 وفعَّػػػػػاال   مشػػػػػاركا   عضػػػػػوا   يكػػػػػوف أف يجػػػػػب وبالتَّػػػػػالي التَّعمػػػػػيـ, مهنػػػػػ  فػػػػػي عضػػػػػو فهػػػػػو وأنشػػػػطت ,
ِـّ  ومػػػػف فيهػػػػا, فػػػػع عمػػػػ  المعمِّػػػػـ يعمػػػػؿ أف المهػػػػ  التزامػػػػ  خػػػػالؿ مػػػػف التَّعمػػػػيـ مهنػػػػ  شػػػػأف مػػػػف الرَّ

 فػػػػػي سػػػػػواء   وعالااتػػػػػ  وأخالاػػػػػ  عممػػػػػ  فػػػػػي القػػػػػدوة يكػػػػػوف وأف المهنػػػػػ  هػػػػػذ  وأخالايػػػػػات بمعػػػػػايير
 .مجتمع  في أـ مدرست 

 

 جوانب األداء التعميمي لممعمم.4

  تقسػػيم مػف كػؿ مػا سػبؽ توصػمت الباحثػ  إلػ  الجوانػب التػي يتػألؼ منهػا األداء التعميمػي وارتػأت   
عمػ  شػكؿ  عدة أجزاء ليسهؿ عم  المالحظ تقييم  ومف ثـ تقسيـ هذ  األجزاء إل  أجزاء أص ر إل 
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هػػػذ  بنػػػود تعبػػػر عػػػف المواػػػؼ التعميمػػػي ويقابمهػػػا دراجػػػات تعبػػػر عػػػف درجػػػ  تحقػػػؽ المواػػػؼ وتتجمػػػ  
 كالتاليألعم  شكؿ محاور متكامم  لألداء التعميمي لممعمـ وهي الجوانب 

 معمماألول شخصية ال الجانب.3.4

فات في وتتمثَّؿ      كػالمظهر التَّعميـ مهن  لتولِّي المعمِّـ في توافرها يجب الَّتي والنَّفسيَّ  الجسديَّ  الصِّ
وتقبػػػػؿ التوجيػػػػ  بمواعيػػػػد الػػػػدواـ وحسػػػػف التصػػػػرؼ فػػػػي الموااػػػػؼ الطارئػػػػ   وااللتَّػػػػزاـ الحسػػػػف الخػػػػارجيِّ 

سميم  وواضح , وتقديـ مادة عمميػ  صػحيح  والتفاعؿ اليجابي مع المجتمع المحمي, واستخداـ ل   
 بأسموب مشوؽ وواض  يستوعب  التالميذ.

 الثاني: التخطيط لمتعمم)اإلعداد المسبق لمدرس( الجانب.2.4

 لمػدَّرس وشػمولها األهػداؼ صػياغ  لحسػف لمػدرس المسػبؽ التَّخطيط بمهارات المحور هذا ويتمثؿ    
 مػػػف التَّػػػدريس تخطػػػيط وُيعػػػد  , "لألهػػػداؼ مناسػػػبتيف ووسػػػيم  طريقػػػ  واختيػػػار التَّقػػػويـ بأسػػػاليب وربطهػػػا
جراءات   وأنشط    أساليب   مف المعمِّـ ب  سيقوـ لما مسبؽ   تصو ر   وهو لممعمِّـ, األساسيَّ  المهاـ إحد   وا 

 (.75, 2007,يوسؼ" فيها المرغوب التَّربويَّ  األهداؼ تحقيؽ أجؿ مف تعميميَّ    وسائؿ واستخداـ

ويظهر ذلؾ في تحديد األهداؼ التعميمي  بشكؿ مسبؽ مراعيا  تسمسمها بشكؿ منطقي, كما يحػدد     
ما يناسبها مف الطرائؽ التدريسي  ووسػائؿ التعمػيـ, كمػا ينػوع فػي أسػاليب التقػويـ ويربطهػا باألهػداؼ, 

 .حدد لهاوالمواظب  عم  التخطيط باستمرار, وتوزيع المنهاج والخط  الدرسي  عم  الوات الم

 الثالث: سير الدرس )التنفيذ والتقويم( الجانب.2.4

 الخطػوات واتباع الوااع أرض عم  المسبؽ المخطط تنفيذ عم  المعمِّـ بقدرة المحور هذا ويتمثؿ     
بحيػػث يبػػدأ المعمػػـ درسػػ  , الدَّرسػػيَّ  الحصػػ  زمػػف عمػػ  الفعاليَّػػات وتوزيػػع المختػػارة لمطريقػػ  الصػػحيح 

ويعػػرض المػػادة العمميػػ  بتػػدرج منطقػػي, ويختػػار الوسػػائؿ التعميميػػ  المناسػػب  لمسػػتو  بتهيئػػ  حػػافزة, 
كمػا يقػوـ بعمميػ   التالميذ, والمبػادرة فػي األنشػط  الالصػفي  وعػدـ االاتصػار عمػ  األنشػط  الصػفي ,

فػي التقويـ باألساليب المتنوعػ  لػ , مختػارا  األسػئم  المناسػب  لألهػداؼ, ويوظػؼ نتػائا عمميػ  التقػويـ 
 تحسيف أداء المتعمميف.



الثالفصل 
َّ
 األداء                                                                الث

َّ
معليمي للالت

ِّ
 معل
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 الرابع: اإلدارة الصفية الجانب.2.4

الػذي  الصػؼ داخػؿ نشػاط  ومػد  بالتَّالميػذ المعمِّـ عالا  في الصفيَّ  ال رف  المحور هذا يحاكي    
نشػط  التعميميػ  مسػتو  التحصػيؿ لػديهـ, وتنويعػ  لأليظهر في تحفيز التالميػذ عمػ  المشػارك  ورفػع 
بأسػاليب تبتعػد عػف العنػؼ الجسػدي  لمصػؼ وضػبط وتوزيع الوات عم  فعاليات المواؼ التعميمػي, 

 .الفرديَّ  لمفروؽ ويراعي والنفسي وغير ,

 الخامس: النمو الميني لممعمم الجانب.3.4

 المعمِّػـ يمتمكهػا أف البػد الَّتػي التَّكنموجيَّػ  العمميَّ المهني  والفني  و  المهارات في المحور هذا يتمثؿ     
, والمواظبػ  عمػ  القػراءة واالطػالع ومف أهمها التزام  بأهداؼ التربي  فػي الجمهوريػ  العربيػ  السػوري 

وعػػدـ االكتفػػاء بالكتػػاب المدرسػػي مرجعػػا  لمعموماتػػ  وااللتػػزاـ بمعػػايير وأخالايػػات المهنػػ  والتعػػاوف مػػع 
دارة وزمػػالء وأوليػاء أمػور ومجتمػع محمػي وبيئػ  ماديػػ , جميػع أطػراؼ العمميػ  التعميميػ  مػف تالم يػذ وا 

 التَّقنيػػػػات سػػػػتخداـكمػػػا ينمػػػػي مهػػػػارات الػػػػتعمـ الػػػذاتي لمواكبػػػػ  النمػػػػو المعرفػػػػي ومسػػػتحدثات العمػػػػـو ال
 .التَّعميميَّ  المصادر استخداـ إل  بالضاف  التَّعميميَّ  والوسائؿ
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 مقدمة
و اصبتححو عيِّنحح راسحح و وذصحح  مححم تيححو مجتمحح  و اصدَّ اصمتّبعحح   حح   يَّحح اصمنهجهححذا اصل حح   وضحح ي       

واألجححزا   اصبتححوأداتحح  و و اصبتححوصلمشحح،رنيم  حح   يَّحح يمغرا اصدَّ اصخ حح، ص و طححرج جمحح  اصبي،نحح، و و 
ق  ب دج وثب،  األداتيمو ب،إلض،   واصمتعلِّ  اصبتون  منه، واالختب،را  اصخ،ّ   بأدات  تنوَّ  اصَّت 

صبي،نححح، و وأخيحححرا  اصمسحححتخدم   ححح  تتليححح  ا يَّ تتديحححد األسححح،صيا اإلت ححح،  ثححح َّ ا  متغيِّحححر إصحححي سيححح،س اص
 .بجم، س صن ِّ  ملّ     ، يأت  عرض  و و يمتلي اصتَّ مقي،س 

 الدراسة منهج- أولً 
راسححح  اصدَّ ،بق و وبعحححد تتديحححد مشحححنل  اصسَّحححراسححح،  اصدَّ  ع اصب،تثححح  علحححي اصعديحححد محححم طِّحححامحححم خححح         

 تليلحح ِّ اصتَّ   حح  اصمحنه  اصو ححل ِّ  تمثَّحح ي اصبتحو ااصمحنه  اصمن،سححا صهححذ م أمَّ ه،و تبححيَّ وأهحدا ه، وتسحح،ؤالت
 حح   معلِّحح صل يَّحح راسحح  عححم اصمن،نحح  االجتم،عاصدَّ ي يقححو  علححي جمحح  اصبي،نحح،  مححم اصمشحح،رنيم  حح  اصححذَّ 

ف بغححرض و ححله، وتلسححيره،و ومن،سشححته،و وي عححرَّ  ووري وع ستهحح، بمسححتوا أدا حح اصسَّححثق، حح  اصمجتمحح  
و يَّ بيعاصطَّ ته،    ت،ال ا  نم، ه  موجودة  متغيِّر ي يدرس اصاصذَّ "ب،صمنه   تليل   اصتَّ  اصمنه  اصو ل   
وأضح،    و(wiersma, 2004, 15ا  )متغيِّحر يمنحم أم تتحدو بحيم هحذ  اص اصَّت صتتديد اصع س،  

اصمححححنه  اصو ححححل  ال يقت ححححر علححححي جمحححح  اصبي،نحححح،  واصتقحححح، ج  ( بححححأمَّ  2002 حححح،بر وخل،جحححح  ) 
ححاصحدَّ وت حنيله، وتبويبهح، ب،إلضح،   إصححي تتليلهح،  لسححير اصتَّ سحدرا  محم م أيضحح،  جو بح  يتضحمَّ سيج واصمتعمِّ

بشححأم  اصو ححو  إصححي تعميمحح،    ثحح َّ و ومححم ذا  دالصحح    و حح  إصححي اسححتنت،ج،   اصتَّ تحح،   بهححدف اصنَّ صهححذ  
 راس  علي م دريم صلت و  علي اصبي،ن،  واصمعلوم، :اصدَّ اعتمد  و راس اصدَّ اصظ،هرة موضوع 

  درس  اصَّت ،بق  اصسَّ راس،  اصدَّ م مم اصنتا واصمق،ال  واألبت،و و : وتتنوَّ يَّ ،نو اصثَّ اصم ،در 
 .اصتعليم   ص  واألدا  معلِّ صل يَّ اصمن،ن  االجتم،عراس  وه  اصدَّ ا  متغيِّر 

 وبط،س   راس  )االستب،ن اصدَّ جمعه، مم خ   أدات   ت َّ  اصَّت ب،صبي،ن،   تمثَّ : وتيَّ اصم ،در األوص
 راس .اصدَّ ا  متغيِّر ج بتتعلَّ  اصَّت  ( و اصم تظ

 الدراسةات متغيِّر -انياً ث
 :يَّ ،بع  اآلتاصتَّ   و ا  اصمستقلَّ متغيِّر راس  اصاصدَّ تن،وص  هذ      
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 ة:ات المستقم  متغيِّر ال .1
 و أنثي(.اصجنس: وص    ت،م وهم، ) ذنر   .1.1
 إصحححححي أسححححح ِّ  10و محححححم سحححححنوا    10محححححم  هححححح  ) أسححححح    : وصهححححح، ثححححح و   ححححح،   يَّ دريسحححححاصتَّ اصخبحححححرة  .1.2

  أنثر(. سن    20و مم سن    20مم 
 : ي،صاصتَّ ا  متغيِّر   ب،صتمثَّلو ابعة: الت  ات متغيِّر ال .2

 .يَّ اصمن،ن  االجتم،ع .2.1
 .معلِّ مستوا أدا  اص .2.2

 وعينته الدراسةمجتمع -ًا:الث  ث

 الدراسةمجتمع  .1

ن،ثحححححح،   ذنححححححورا  ) يممعلِّمححححححاص جميحححححح  مححححححم راسحححححح اصدَّ  مجتمحححححح  متنححححححوَّ        حححححح  يَّحححححح االبتدا  اصمححححححدارس  حححححح  (وا 
مو اصتسحححححن  مدينححححح   اصتعلحححححي  األس،سححححح  اصتلقححححح  األوصحححححي محححححدارس  ححححح  ، معلِّمحححححواص يممعلِّمحححححاص عحححححدد وا 

 (.1-4)ب،صجدو  رس    موضَّ  اصتسن  صمدين  ،بعيماصتَّ 
 راسةالد  وصف مجتمع ( 1-4جدول )

 ي ةسبة المئو الن   العدد المهنة
 %45.477 2584  ف معلِّ 

 %54.523 3098    فمعلِّم
 %100 5682 اصمجتم  اصنل 

%(  ح  تحيم ن،نح  نسحب  45.477( أم نسحب  اصمعلمحيم اصحذنور ن،نح  )1-4) يتبيم مم اصجدو 
%(و وهذا يعن  غلب  نسب  اصمعلم،  علي نسحب  اصمعلمحيم اصحذنورو وهحذا شح   54.532اصمعلم،  )

 طبيع  نظرا  صتوج  اإلن،و صدراس  معل  اص ف بنسب  أنبر مم توج  اصذنور صدراس  معل  اص ف.

 الدراسة عيِّنة .2

 وري وع سته،اصسَّ    ثق،   اصمجتم   معلِّ صل يَّ سي،س اصمن،ن  االجتم،ع    راس اصدَّ  هدف صتتقيج    
راس و اصدَّ مم مجتم   يَّ   عشوا  عيِّن   مدين  اصتسن و  قد س،م  اصب،تث  ب،ختي،ر    بمستوا أدا   
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  معلِّمجميع،  مم سب   ملؤه، ت َّ  يَّ اصمن،ن  االجتم،ع متغيِّرج بتتعلَّ  ( استب،ن   100توزي  ) تيو ت َّ 
ت   مستوا األدا  متغيِّرتتعلج ب ( بط،س  م تظ   100و )و ف    مدين  اصتسن اص َّ ،  معلِّمو 

( 33بواس  ) ، معلِّميم واصمعلِّماص مم راس اصدَّ  عيِّن  ع توزَّ  و وسدملؤه، مم سب  اصم تظ )اصب،تث (
صلتتلي  اإلت ،  و أي بنسب   استرداده، جميع،   ،صت    تيو ت َّ  و   معلِّم( 67  )ويق،بله ،  معلِّم

 %(.100استرج،ع  )
 راسة:الد  لعينة  ي ةيموغرافالد  الخصائص  .3

 مم اصمستلم  االستبي،م سوا      اصواردة اصبي،ن،  تلريغ بعد ب  اصبد  يمنم م،  أوَّ  صع َّ     
 راس اصدَّ  مجتم  هو اصمختلل  يَّ اإلت ،  األس،صيا استخدا  خ   راس  ومماصدَّ     اصمش،رنيم
عين   ت نيف مم متمنِّ  اصَّت و  االستب،ن  تضمنته، اصَّت  اصبي،ن،  اصع،م  خ   مم طبيعت  وتتديد

 :،ص اصتَّ  تواصنَّ  علي وذص  ويَّ دريساصتَّ  االجتم،ع )اصجنس(و اصخبرة وعاصنَّ  تسا راس اصدَّ 
 الجنس:  حسب راسةالد   عينة توزيع .4

 موزعيم بتسا متغير اصجنس إصي   تيم: ( األ راد اصمنونيم صعين  اصدراس 2-4يوض  اصجدو  )

 الجنس حسب راسةالد   عينة توزيع (2-4) جدول

 يَّ سب  اصم و اصنَّ  اصعدد اصجنس
 %33 33 ذنر
 %67 67 أنثي

 %100 100 اصمجموع اصنل 

 نوراصذَّ و  اإلن،و    تيمتمثَّلوزي  اصماصتَّ    ت  بيم متل،وت  بنسا   ع  توز  عين  صل وع َّ اصنَّ  وزي اصتَّ  مَّ إ    
اإلن،و يستأثرم بلرص  أمَّ  مم، يد  علي غير اصمعتد و وع اصنَّ  وزي ،صتَّ ب ويسمي وص ،ص  اإلن،و

 . عم  أنبر
 :ي ةدريسالت   الخبرة حسب راسةالد   عينة توزيع .5

 اصعين  موزعيم بتسا متغير سنوا  اصخبرة إصي ث و   ، :( أ راد 3-4يوض  اصجدو  )
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 ي ةدريسالت  الخبرة  حسب راسةالد   عينة (توزيع3-4) جدول

 ي ةسبة المئو الن   العدد ي ةدريسالت  الخبرة 
 %35 43 سنوا  10 مم أس 
 %43 35 سن  20 مم أس  إصي 10 مم
 %22 22  أنثر سن  20 مم

 %100 100 اصمجموع

اصنوع  صعين  اصدراس  توز ع بنسا متل،وت  بيم   ،  يتبيم مم اصجدو  اصس،بج أم اصتوزي      
 سن    20 مم أس ِّ  إصي 10مم _مم عشر سنوا  أس َّ ) يَّ تدريس خبرة  اص سنوا  اصتوزي  اصمتمثل    

 سن (. 20إصي أس  مم  10اصل   اصوسطي أي ) مم  (و ص ،ص سن    20أنثر مم  _
  :راسةالد   دواتأ -ابعاً ر

 صلدراس  نأدوا  أداتيم بإعداد اصب،تث  س،م  وعم تس،ؤالته، وصإلج،ب  راس واصدَّ  أهداف صتتقيج    
ربوي اصتَّ  ب،ألدا االستع،ن  ت َّ  وسد راس واصدَّ     اصمش،رنيم عم اصمطلوب  اصبي،ن،  صجم  يَّ أس،س

و و   واألدا  اصتعليم  ص  معلِّ صل يَّ تن،وص  اصمن،ن  االجتم،ع اصَّت اصع س   ذا  ،بق اصسَّ  راس، اصدَّ و 
 :اصدراس عم أدات   يل  تل ي    م،

 راسة:الد  أدوات تصنيف  .1
 معمِّملم ي ةاستبانة المكانة الجتماع.1.1

 ح   معلِّح صل يَّح عحرف علحي واسح  اصمن،نح  االجتم،عاصتَّ    ح  تمثَّلحصتتقيج بعض أهداف اصبتحو اصم    
 ومعلِّحح (  حح  من،نحح  اصاصخبححرةا  اصبتححو ) اصجححنسو عححدد سححنوا  متغيِّححر وأثححر  وريِّ اصسَّححثق، حح  اصمجتمحح  

و وبنح،   عليح  س،مح  اصب،تثح  معلِّح صل يَّح قح  ب،صمن،نح  االجتم،ع،  اصمتعلِّ س،م  اصب،تثح  بمراجعح  األدبيَّح
 هحح  اصج،نححا االست حح،دي   يَّ   ر يسحح إصححي أربعحح  جوانححا م   ( بنححدا  مقسَّحح40لحح  مححم )ببنحح،  اسححتب،ن  مؤصَّ 
)ملتحج  ( بنحود  10) ج،نحا   يتتوي ن   و  وق،  ّ اصثَّ واصج،نا  واصج،نا االجتم،ع    واصج،نا اصشخ    

قح  ب،صج،نححا و ن،نح  أنثحر اصم تظح،  متعلِّ محيم،دة اصمتنِّ اصسَّح(و وبعحد عحرض االسحتب،ن  علحي 2رسح 
ج ب،صج،نحا علي زي،دة عدد اصبنود وتضميم بنود تتعلَّحو تيو ن،م ضعيل، و وعمد  اصب،تث  ق،  ّ اصثَّ 
ا  ( بنحد50ا) يَّ راسح  االسحتط عصلدِّ  هذا اصج،نحاو وبحذص  أ حبت  االسحتب،ن  جح،هزة   يَّ صتقو  ق،  ّ اصثَّ 
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واصقيححح،  ب،صعمليَّححح،  اإلت ححح، يَّ و وبعحححد إجحححرا  اصدِّراسححح  االسحححتط عيَّ   علحححي أربعححح  جوانحححاو،  موزَّعححح
واسح  األداة  بتيحو تقحيس هحذ  و(4)ملتج رس  ( بندا  50)    ورته، اصنه، ي  بحأ بت  االستب،ن  
 :هم، سسميمو مم االستب،ن  ل وسد تأصَّ  معلِّ صل يَّ اصمن،ن  االجتم،ع

و نم، تتتوي (يَّ دريساصتَّ  اصخبرة )اصجنسو مث  راس اصدَّ  صعين   اصع،مَّ  ب،صبي،ن،  جيتعلَّ  :األول القسم
 واصهدف من .تعريل،  ب،صبتو 

   ثق،   اصمجتم   معلِّ صل يَّ اصمن،ن  االجتم،ع تقيس اصَّت األداة  بلقرا  يتعلج اني:الث   القسم
اإلج،ب  عنه، مم سب   تت    يَّ   وسلب يَّ   ( بندا  ب يغتيم إيج،ب50بتيو ن،م عدد اصبنود ) ورياصسَّ 
و معلِّ صل يَّ ترس  اصمن،ن  االجتم،ع مج،ال    م  بنود االستب،ن  إصي أربع سِّ يم أنلسه  وسد س  معلِّماص

 وه  ن،آلت :
  ،مجموع مم %(20بنسب  ) و قرا    (10ويشتم  علي )  : اصج،نا االست ،دي  األوَّ  اصمج 

 .اصلقرا 
  ،اصلقرا  مجموع مم %(22بنسب  ) وة   قر  (11ويشتم  علي ) ،ن : اصج،نا اصشخ    اصثَّ  اصمج. 
  ،مجموع مم %(28بنسب  ) و قرة   (14ويشتم  علي ) االجتم،ع   : اصج،نا اصثَّ،صو اصمج 

 .اصلقرا 
  ،اصلقرا  مجموع مم %(30بنسب  ) وة   قر  (15ويشتم  علي ) ق،  ّ اصثَّ اصج،نا  اب :اصرَّ  اصمج. 

 اصخم،س ِّ  صينر  مقي،س و ج ج،  متدرِّ  وزن،   مم االستب،ن  مج،    ن ِّ   قرا  مم  قرة   صن ِّ   يوأ عط    
و 5،  )رسميَّ  تمثَّ (و و بشدَّة   أر ضو أر ضو و مت،يد  موا ج  و بشدَّة   موا ج  ) :يَّ اآلت اصعب،را  واستخدم 

 (. 1و 2و 3و 4
 مان لمتصحيح, فكانت باآلتي: ولها سم  المقياس )لالستبانة( تصحيح طريقة تمث لوت

 : ي ةالعبارات اإليجاب

 . بشدَّة   موا ج  ص ستج،ب   ( درج،   5) ت عطي − 
 . موا ج  ص ستج،ب   ( درج،   4) ت عطي  −
 .ص ستج،ب  مت،يد   ( درج،   3) ت عطي − 
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 .أر ضص ستج،ب   تيم( درج2ت عطي )  −
 .بشدَّة   أر ضص ستج،ب   درج   ( 1) ت عطي  −

 :ي ةمبالس  وكانت العبارات 
 . بشدَّة   موا ج   ص ستج،ب  درج   ( 1) ت عطي -
 . موا ج   ص ستج،ب  درجتيم( 2) ت عطي  -
 .مت،يد   ص ستج،ب  درج،   ( 3) ت عطي  -
 .أر ض ص ستج،ب  درج،   ( 4) ت عطي -
 .بشدَّة   أر ض ص ستج،ب  درج،   ( 5) ت عطي -

  معمِّملم عميميِّ الت   مستوى األداء مالحظة طاقةب.2.1
مم خ   وري اصسَّ  معلِّ عرف علي مستوا أدا  اصاصتَّ      تمثَّلصتتقيج بعض أهداف اصبتو اصمو      
عط، ه  درج،   معلِّممم اص عيِّن     اصم ِتظ صتقوي ا  متغيِّر و وأثر ظ و ج مع،يير بط،س  اصم ت   يم وا 

اصّ  ت   يَّ اعتمد  اصب،تث  بدا ومعلِّ (    مستوا أدا  اصاصخبرةاصبتو ) اصجنسو عدد سنوا  
هيم مم سب  اصموجِّ  ر يس    ب،صتسن  واصمستخدم  بشن    يَّ رباصتَّ  يَّ اصمعتمدة رسمّي،     مدير  يَّ وجّيهاصتَّ 
و وب،صعودة إصي اصعديد مم علي  األس،س ِّ اصتَّ اصتلق  األوصي مم  معلِّ ربوّييم    سي،س مستوا أدا  اصتَّ 
 عدي      ي،غ  بنود بط،س ،صتَّ ق  ب،صموضوع س،م  اصب،تث  ب،بق  واصمراج  اصمتعلِّ اصسَّ راس،  اصدَّ 

صلم تظ   يَّ و رضّي،ت  وصن  تنوم بنوده، أنثر س،بل تظ  بتيو تتن،سا م  مضموم اصبتواصم 
)ملتج  يَّ ب ورته، األوص ميم،دة اصمتنِّ اصسَّ واصقي،س مم سب  اصم تظو وبعد عرض اصبط،س  علي 

) بند  يَّ ثر  ،علتتعلج بعد  تنرار بعض اصبنود واستبداصه، بمع،يير أن يَّ ( ن،ن  م تظ،ته  إيج،ب3رس 
 اصمتور اصخ،مس( 7و6و3و2و1اصمتور اصث،صوو  5و4اصمتور اصث،ن و  6اصمتور األو و و 4رس  

 مم سسميم: ل   وه  مؤصَّ  (و5وبذص  بقي  اصبط،س  بنلس عدد اصبنود )ملتج رس 
 تظته ()اصمعلِّميم اصَّذيم يقو  اصم تظ بم  راس اصدَّ عرض،  صبي،ن،  عين  وي يتت القسم األول:

 ن،صجنس وعدد سنوا  اصخبرة.
مقسم  إصي خمس   يَّ ( بندا  نتب  ب يغ  إيج،ب35: يتتوي بنود اصبط،س  وه  )انيالث  القسم 
    معلِّ م تظ  اص ملؤه، مم سب  اصم تظ )اصب،تث  نلسه،( بتيو تت    س،وي ويت   ،صتَّ مت،ور ب
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عط،   درج    يَّ لاص َّ اصغر    صبط،س   اصمت،ور اصخمس تمثَّ و وتعليم ِّ اصتَّ علي أدا   صلدور  وا 
 :ن،آلت  اصم تظ 

 ( مم مجموع 20و بنسب  )(  قرا   7ويشتم  علي ) معلِّ اص يَّ شخ  : األوَّ  اصمتور%
 اصلقرا .

 و (  قرا   7ويشتم  علي )  ) اإلعداد اصمسبج صلدرس(و خطيط صلتعل  اصتَّ ،ن : اصثَّ  اصمتور
 %( مم مجموع اصلقرا .20)بنسب  

 ( 20و بنسب  )(  قرا   7ويشتم  علي )قوي (و اصتَّ نليذ و اصتَّ رس ) اصدَّ سير : اصثَّ،صو اصمتور%
 مم مجموع اصلقرا .

 ( مم مجموع 20و بنسب  )(  قرا   7ويشتم  علي ) يَّ لاص َّ اإلدارة اب : اصرَّ  اصمتور%
 اصلقرا .

 ( مم 20و بنسب  )(  قرا   7ويشتم  علي ) معلِّ صل مو اصمهن   اصنَّ اصخ،مس:  اصمتور%
 مجموع اصلقرا .

 مقي،س و ج ج،  متدرِّ  وزن،   مم بط،س  اصم تظ  متور   ن ِّ   قرا  مم  قرة   صن ِّ   يأ عطونذص      
 تمثَّ (و و و ممت،ز  جدَّا   جيِّدو جيِّدو و وسط  )ضعيف   :يَّ اآلت اصعب،را  واستخد  اصخم،س ِّ  صينر 
 .علي اصتسلس  (5و 4و 3و 2و 1) ،  رسميَّ 

  المقياس )لبطاقة المالحظة( تصحيح طريقةبحيث أصبحت: 
 .ص ستج،ب  ضعيف   درج   ( 1) ت عطي -
 .ص ستج،ب  وسط   درجتيم( 2) ت عطي  -
 .جيِّدص ستج،ب   ( درج،   3) ت عطي -
 .جدَّا   جيِّدص ستج،ب   ( درج،   4) ت عطي -
 .ص ستج،ب  ممت،ز   ( درج،   5) ت عطي -
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 :األداتين صدق.2

 اصم تظ (علي وبط،س  )االستب،ن  األداتيم  دج مم جصلتتق   اصب،تث  اعتمد     
 عرض علي تعتمد اصَّت و (Face validity)اصظ،هريِّ  دج،ص َّ ب يسمي م، األوصي طريقتيمو
 يتسمَّ  م،  ه   ي،ناصثَّ  ،أمَّ     اصمج، و واصخبرا   يممم اصمتخ ِّ  مجموع  علي األداتيم
 وأداة   ن ِّ   قرا  مم  قرة   ن ِّ  بيم االرتب،ط مع،م  تس،ا علي اخل  وتقو اصدَّ  االتس،ج
 صن ِّ  طبق،   األداتيم  دج مم جصلتتق   اصب،تث  اتبعته، اصَّت  اصخطوا  يل  و يم، ونن    واألداة
 :منهم، طريق   

 )صدق المحتوى( الظاهري دقالص  1.2.
 عدد   يعل يَّ األوص نسختيهم،    األداتيم عرض ت َّ   قد ميمواصمتنِّ  علي اصمعتمد دجاص َّ  هو       

 مدا من،سب  علي آرا ه  الستط ع واصقي،س واصتقوي   يرباصتَّ أ و   سس     ن،ترةاصدَّ ،دة اصسَّ  مم
 عوتنو   ته،ووشموصيَّ  راس واصدَّ  رضي،   علي اإلج،ب  علي وسدرته، راس واصدَّ  أهداف صتتقيج اصلقرا 

 .اصظ،هري دج،ص َّ ب يسمي م، ق تقَّ  سد األداة تنوم وبذص  ويَّ اصلغو   ي،غته، وس م  متتواه،و

( اخميالد   دقالص  .2.2   )التِّساق الد اخميُّ
 ياصذَّ  اصج،نا سي،س    نلس  م  االختب،ر س،جاتِّ  يعن  اصقي،س أدبي،     دجاص َّ  ألمَّ  نظرا      

 اخل اصدَّ  االتس،ج مم تقجاصتَّ  طريج عم - طرس  إتدا     -دج اص َّ  يعتمد صذص  ب ن  صقي،س و
 مم أدوا  أداة   صن ِّ  يَّ اصنل رج ،صدَّ ب أو اصمج،  اصمتور درج  ارتب،ط مع،م  تس،ا صألداة علي

 )االستب،ن  وبط،س  اصم تظ (.اصبتو 
 : الستبانة ألداة اخميالد   دقالص  .1.2.2

 :لالستبانة ي ةالكم رجةالد  و  مجال كل درجة بين بيرسون ارتباط (معامل4-4) جدول

 بيرسون الرتباط معامل المجال
 **0.853 اصج،نا االست ،دي 
 **0.775 اصج،نا اصشخ  
 **0.872 اصج،نا االجتم،ع 
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 **0.725 ق،  ّ اصثَّ اصج،نا 
 **0.861 يَّ رج  اصنلاصدَّ 

 (α= 0.05الص  ) اصدَّ  مستوا عند إت ، ي،   داص  **

 ص ستب،ن و يَّ اصنل رج اصدَّ و  مج،    ن ِّ  درج  بيم االرتب،ط مع،م   اصس،بج اصجدو   يوضِّ     
 بيم م، تراوت  ص ستب،ن  يَّ اصنل رج ،صدَّ ب اصمج،ال  صجمي  االرتب،ط مع،م   سي  أمَّ  ض ويتَّ 
 أعلي ن،م إذا إت ، ي،   مقبو    ( وهذاα= 0.05( عند مستوا دالص  ) 0.861( و )0.725)

 (.2000( )عودةو 70مم )
 تنتم  ياصذَّ  وبيم اصمج،   قرة ن  بيم االرتب،ط مع،م   سي  ب،ستخراج اصب،تث  س،م  نم،    
 (5-4نم، هو مبيم    اصجدو  ) إصي و

 : الستبانة في إليه تنتمي يالذ   المجال درجة مع فقرة كلل بيرسون ارتباط (معامل5-4) جدول

 مع،م  اصلقرة اصلقرة رس 
 االرتب،ط

 **0.652 مهنت  مم أج  نسا اصعيش. اختر  1
 **0.543 .خرااألقط،ع،  اصعم     اص رص  اختر  اصمهن  صقل  2
 **0.476 .اصمهن  صنثرة اصعط   يه،اختر   3
 **0.754  .شريل هنت  تب،   يه، نونه، مهن  اختر  م 4
 **0.365 صمهنت .اصراتا اصذي أتق،ض،  من،سا  5
 **0.457 .يتو ر نظ،  تق،عد من ف صلمعل  6
 **0.854 صلمعل .يتو ر نظ،  تأميم  ت  من،سا  7
 **0.534 ب،صعم     مهن  أخرا بنلس اصراتا. أرغا  8
 **0.721 أتت،ج صلعم  صس،ع،  إض، ي  صزي،دة اصدخ . 9
 **0.648 ضعف راتب  يترمن  شرا  اصم بس اصجديدة. 10
 **0.549 مهنت  تمنتن  االستقرار اصنلس . 11
 **0.753 .استقرارا  وظيلي،  يو ر ص  عمل   12
 **0.657 تب  صألطل،  د عن  صمهن  اصتعلي . 13
 **0.423  .تنسج  مهن  اصتعلي  م  ميوص  اصشخ ي  14



 
 
 الدراسة امليدانية إجراءاتابع                                                     الفصل الر

 85 

 **0.812 .أشعر ب،صمتع  أثن،  اصتدريس 15
 **0.792 ينسبن  مظهري اصخ،رج  اتترا  ت ميذي ص .  16
 **0.754 تع،مل  م  اصت ميذ بمرون  ينسبن  من،ن  مرموس . 17
 **0.487 تلرض عل  اصمهن  ارتدا  م بس معين . 18
 **0.548 تلرض عل  اصمهن  اصقي،  ببعض األعم،  اصمرهق . 19
 **0.678 انتق،د اصتلميذ صلمعل  أمر ع،دي . 20
 **0.746 أسوا  اصمعل  ه  اصم در اصوتيد اص تي  ب،صنسب  صلتلميذ. 21
 **0.726 يشن  اصعم     مهن  اصتعلي  م در  خر وتقدير مم اصع، ل . 22
 **0.654  .تقدر إدارة اصمدرس  اصعا  اصملقي علي ع،تق  23
 **0.598 .اصمعل اصقوانيم علي و إدارة اصمدرس  مرن     تطبيج اصلوا    24
 **0.789 أتمت  بروابط جيدة م  أوصي،  اصت ميذ. 25
 **0.658 .م  األسرة   مهن  اصتعلي  وس  من،سا صوجودييتي  اصعم    26
إدارة اصمدرسحححح   إذا ننحححح  علححححي تححححج  حححح  خ  حححح  محححح   تن ححححلن  27

 اصتلميذ أو وصي .
0.548** 

تقحححف اإلدارة اصمدرسحححي   ححح   حححل  تححح،  إجتححح،ف اصملتشحححيم  ححح   28
 .تق  

0.842** 

 **0.734 أت، ظ علي ع س،ت  م  أ دس،      مهم أخرا . 29
 **0.815 .اصمعل  أس،س تقد  ونمو اصمجتم  30
 **0.652 .صلمجتم  ن،   ،ز عم نجتشعرن  مهنت  بإ 31
مهنح  اصبعض صسه     تدن  نظرة أنثير مم اصمعلميم إم سلو   32

 .اصتعلي 
0.458** 

 **0.397    اصمجتم . اصتعلي   مم أرسي اصمهم تعد مهن  33
 **0.568 يم.صمعلماتنري      منظم،  اصمجتم   ضعف مب،درا  34
 **0.478 اصمعل  معزو  اجتم،عي، . 35
اصعلحححح  اآليحححح  اصنريمحححح  "ير حححح  اا اصححححذيم آمنححححوا مححححنن  واصححححذيم أتححححوا  36

 درج، " تمث  اصمعل .
0.852** 

 **0.875اآلي  اصنريم  " ه  يستوي اصذيم يعلموم واصذيم ال يعلموم" دصي   37



 
 
 الدراسة امليدانية إجراءاتابع                                                     الفصل الر

 86 

 علي ر ع  من،ن  اصمعل .
 **0.567 تسود ثق،  " مم علمن  تر ،  نن  ص  عبدا " 38
 **0.812 انتش،ر اصدروس اصخ و ي  أد  إصي انخل،ض من،ن  اصمعل  . 39
 **0.754  ور هزصي  عم اصمعل  ينتقص مم من،نت . شيوع 40
 **0.741 مهن  اصتعلي  مهن  نسوي  ال من،م صلرج،   يه،. 41
 **0.655 مهن  اصتعلي  ب  أسوار يعم  به، اصمخت وم وغير اصمخت يم. 42
 **0.845 يمث  عيد اصمعل  دصي  علي ارتل،ع من،ن  اصمعل . 43
 **0.546 مهن  اصتعلي  منشو   ع،ري  مم سر سوته،.  44
تقرير اصيونسنو"  قد اصمعلموم و قد  اصمحدارس منح،م اصقيح،دة  ح   45

 خبرة اصتعلي "
0.689** 

 **0.741 مقوص  " أتمج مم معل  نت،ا " تمث  معل  اصيو . 46
 **0.783 يوجد تمييز بيم معل  اص غ،ر ومعل  اصنب،ر مم تيو اصمن،ن . 47
 **0.698 يعد اصمعل  اصن،س  اصتقيق  صلثق،   بيم األجي، . 48
 **0.783 يعد اصمعل  مث،  صلعل  واصمعر  . 49
 **0.751 اصمعل  معزو  ثق، ي، . 50

 (α= 0.05الص  ) اصدَّ  مستوا عند إت ، ي،   داص  **

 اإلش،رة اصلقرا  موجب  صجمي  االرتب،ط مع،م   جمي  أمَّ  اصس،بج اصجدو  مم ي تظ ونم،    
 س تتَّ  اصلقرا  أمَّ ي إص يشير ،ممَّ جدَّا   سوي   مستوا   وهو (وα= 0.05مستوا )  عند ،  إت ، يَّ  وداص   
 .(2007)اصني ن  واصشريليمو صه، ل اصممثِّ  مج،الته، م  مقبو    داخل    اتس،ج   ب دج

 : المالحظة بطاقة ألداة اخميالد   دقالص  .2.2.2
 :لبطاقة المالحظة ي ةالكم رجةالد  و  مجال كل درجة بين بيرسون ارتباط معامل(6-4)جدول

 بيرسون الرتباط معامل المجال
 **0.859 معلِّ اص يَّ شخ 

 **0.915 خطيط صلتعل  ) اإلعداد اصمسبج صلدرس(اصتَّ 
 **0.798 قوي (اصتَّ نليذ و اصتَّ رس ) اصدَّ سير 
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 **0.829 يَّ لاص َّ اإلدارة 
 **0.912 معلِّ مو اصمهن  صلاصنَّ 
 **0.932 يَّ رج  اصنلاصدَّ 

 (α= 0.05الص  ) اصدَّ  مستوا عند إت ، ي،   داص   **

صبط،س   يَّ اصنل رج اصدَّ و  مج،    ن ِّ  درج  بيم االرتب،ط مع،م   اصس،بج اصجدو  يوض     
اصم تظ   صبط،س  يَّ اصنل رج ،صدَّ ب صلمج،ال  االرتب،ط مع،م   سي  أمَّ  يظهر تيو اصم تظ و
 اخل ِّ اصدَّ  س،جاالتِّ  مم    يع،ص درج    وجود يعن  ،ممَّ  (0.932و ) (0.798بيم ) م، تراوت 

 .اصم تظ  بط،س  صلقرا  اخل اصدَّ  دجاص َّ  مم  يع،ص درج    يعنس ياصذَّ  صألداةو األمر
 إصي و تنتم  ذياصَّ  اصمج،  وبيم  قرة   ن  بيم االرتب،ط مع،م   ب،ستخراج اصب،تث  س،م  نم،    

 (.7-4نم، هو موض     جدو  )
  بطاقة المالحظة في إليه تنتمي يالذ   المجال درجة مع فقرة كل بيرسون ارتباط (معامل4-7) جدول

 الرتباط معامل اصلقرة الفقرة رقم
 **0.852 .مظهر  اصخ،رج ب يهت ّ  1
 **0.743 .اصمواسف اصط،ر   رف    يتسم اصت 2
 **0.476 . اصتوجي يتقب   3
 **0.854 . اصمجتم  اصمتل  ،ع  تل،ع   إيج،بي،  م يتل 4
 **0.595 يستخد  صغ  سليم  وواضت . 5
 **0.757 .يقد  م،دة علمي   تيت  6
 **0.654  .   اصعمححح  يلتز  بمواعيد اصدوا  7
 **0.539 .بشن  مسبجيتدد األهداف/ مخرج،  اصتعل  /  8
 **0.791 يراع  تسلس  األهداف بشن  منطق   . 9
 **0.628 .سب  صألهدافاصمن، ،ر اصطرا جيخت 10
 **0.749 لطرا ج اصمتبع .صمن،سب   يخت،ر وس،   تعليمي  11

 **3.713 ينوع    أس،صيا اصتقوي  ويربطه، ب،ألهداف. 12
 **0.697 .اصتخطيط  صلدرس يواظا علي 13
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 **0.723 .اصوس  اصمتدد علي  اصمنه،ج واصخط  اصدرسيّ  يوزع 14
 **0.892  .تهي   ت، زةيقد   15
 **0.792 منطق .تحححدرج ب اصم،دة اصعلمي  يعرض 16
 **0.559 مستوا اصت ميذ .ص اصمن،سب   صتعليمي  ا  اصوس، خت،ر ي 17
 **0.687 .   األنشط  اص  لي  يب،در صلمش،رن  18
 **0.748 خت،ر أس ل  من،سب  صألهداف.ي 19
 **0.698 ينوع    أس،صيا اصتقوي . 20
 **0.736  .دا  اصمتعلميمأسيم يوظف نت،   اصتقوي     تت 21
 **0.826 .يتل،ع  م  اصتلميذ  22
 **0.691 . اصمش،رن  علييتلز اصت ميذ  23

 **3.559 .مستوا اصتت ي  اصدراس  صلمتعلميم ترص علي ر  ي 24
 **0.717 .ر بي    لي  آمن يو  25
 **0.853 .ينوع    األنشط   اصتعليمي   26
 **0.847 بيم اصت ميذ. ج اصلردي اصلرو  يراع  27
 **0.749 .اصوس  علي  ع،صي،  اصموسف اصتعليم  يوزع 28
 **0.694 اصجمهوري  اصعربي  اصسوري .أهداف اصتربي      يلتز  29
 **0.875 .اصقرا ة واالط ع واظا عليي 30
 **0.689 .  بمع،يير وأخ سي،  مهن  اصتعل يلتز  31
 **0.751 .اصتعليمي  يتع،وم م  جمي  أطراف اصعملي  32
 **0.691 .،ستمرار  أدا   اصتدريس  بيقوّ  33
 **0.598 .ي صدمه،را  اصتعل  اصذات   نم ي 34
 **0.773 .وانا اصنمو اصمعر   ومستتدث،  اصعلو ي 35

 ( α= 0.05الص  ) اصدَّ  مستوا عند إت ، ي،   داص  **

 اإلش،رة وداص    موجب  اصلقرا  صجمي  االرتب،ط مع،م   جمي  أمَّ اصس،بج  اصجدو  مم وي تظ   
 اتس،ج   ب دج جميعه،   اصلقرا تمتَّ  يإص يشير ،ممَّ (و α= 0.05الص  ) اصدَّ  مستوا عند ،  إت ، يَّ 
 .(2007و صه، )اصني ن  واصشريلييم ل اصممثِّ  مج،الته،م   جيِّد داخل   
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 :األداتين ثبات.3
 ثبات الستبانة:.1.3

  _أي أنه، تعط  نت،   مم،ثل  إذا م، ت  استخدامه، مرة أخرا_ االستب،ن ثب،  مم صلتتقج    
 (8-4اصجدو ) ويوض (Cronbachp's Alpha). نرونب،خ أصل، مع،م  اصب،تث  استخدم 
 .اصمع،م  هذ  ب،ستخدا  ،تج اصنَّ  ب، اصثَّ  مع،م  

 لمجالتها طبقاً  الستبانة ثبات (معامالت8-4)  جدول

 أصل، نرونب،خ مع،م  عدد اصلقرا  اصمج، 
 0.831 10 اصج،نا االست ،دي 
 0.857 11 اصج،نا اصشخ  
 0.749 14 اصج،نا االجتم،ع 

 0.841 15 ق،  ّ اصثَّ اصج،نا 
 0.923 50 االستب،ن  نن 

 سي  تراوت  تيو  يع،ص سي    جميعه، ب، اصثَّ  مع،م   سي  أمَّ  اصس،بج اصجدو  مم يتض     
 ص ستب،ن  اصنل ِّ  ب، اصثَّ  مع،م  (و وبلغ0.857 – 0.749بيم ) االستب،ن     ب، اصثَّ مع،م   

من،ن طبيجصلتَّ  االستب،ن  يَّ إصي   ت ب، اصثَّ  مع،م   مم  ياصع،ص اصقي  هذ  (و وتشير0.923)  يَّ وا 
%(  أنثر 60) تيو تعد اصقيم  اصمقبوص  إت ، ي،  صهذا اصمقي،سو به، واصوثوج نت، جه، علي االعتم،د
 .(Sekaranو2003و ق،  صح )
 :المالحظة بطاقة ثبات.2.3

راس  اصدَّ راس  ب،ستخدا  نلس أداة اصقي،س عند إع،دة اصدَّ يعن  اصت و  علي نلس نت،       
ا مشنل  وصتجن   يَّ ر اصقي،  بذص  ألسب،ا عملوصتعذ   وإبق،  نلس ظروف اصقي،سشريط  
 قد ت   ومنسجم    م تظ،ت صجع   اصم تظواصمتعلق  بمي  و (problem Sensitivity)يَّ اصتس،س

مم أبع،د األداة  بعد   (و صن ِّ (Cronbachp's Alphaاخل  أصل، نرونب،خ اصدَّ   االتس،ج تس،ا مع،م
 : يأت ت،   نم، اصنَّ و ون،ن  اصبتوتقج مم ثب،  أداة اصتَّ  أج عب،را  األداةو وذص  مم  وصجمي 
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 :لمجالتها طبقاً  بطاقة المالحظة ثبات معامالت (9-4) جدول

 ألفا كرونباخ معامل عدد الفقرات المجال
 0.745 7  معلِّ اص يَّ شخ 

 0.815 7 خطيط صلتعل  ) اإلعداد اصمسبج صلدرس(اصتَّ 
 0.729 7 قوي (اصتَّ نليذ و اصتَّ رس ) اصدَّ سير 

 0.789 7 يَّ لاص َّ اإلدارة 
 0.715 7 معلِّ مو اصمهن  صلاصنَّ 

 0.852 35 بط،س  اصم تظ  نن 

 سي  تراوت  تيو يَّ   ع،ص سي    جميعه، ب، اصثَّ  مع،م   سي  مَّ أ اصس،بج اصجدو  مم يتبيم    
 اصنل ِّ  ب، اصثَّ  مع،م  (و وبلغ0.815 – 0.715بيم ) اصم تظ  بط،س     ب، اصثَّ مع،م   

 بط،س  يَّ   ت إصي ب، اصثَّ  مم مع،م    ياصع،ص اصقي  هذ  و وتشير(0.852اصم تظ  ) صبط،س 
من،ن طبيجصلتَّ  اصم تظ  اصقيم  اصمقبوص   تيو تعد   وواصوثوج به، نت، جه، علي االعتم،د يَّ وا 
 .(Sekaranو2003%(  أنثر و ق،  صح )60)،  صهذا اصمقي،س إت ، يَّ 

 حميل:الت  مقياس .4

)االستب،ن  وبط،س   اصبتومم أدات   صن    راس  مقي،س صينر  اصخم،س ِّ اصدَّ اعتمد      
 ،بع .اصتَّ   و اصمستقلَّ  اصبتوا  متغيِّر ق  باصم تظ ( صقي،س األبع،د اصمتعلِّ 
 أر ض بشدةعلي اصنَّتو اآلت : تيو أّم سب  ص ستب،ن  صينر  ب،صنَّ وت َّ تس،ا درج،  مقي،س 

لرو وبذص  ي ب  اصمدا ) ( وعند تقسي  اصمدا علي 4ا = -5تبدأ مم اصواتد وصيس مم اص َّ
( وصيس 0.8و ي ب  صدين، خمس   ،  وسيم  ن ِّ      ه : )0.8=4/5درج،  اإلج،ب  اصخمس: 

 علي اصنَّتو اآلت :اإليج،بيَّ   صلعب،را (و وت ب  سي  اإلج،ب،  1)
 (.1.79)بح( وتنته  1: تبدأ مم )بشدَّة   أر ض -
 (.2.59)بح( وتنته  1.80: تبدأ مم )أر ض -
 (.3.39)بح( وتنته  2.60: تبدأ مم )مت،يد   -
 (.4.19)بح( وتنته  3.40: تبدأ مم )موا ج   -
 (.5( وتنته  بح )4.20: تبدأ مم )بشدَّة   موا ج   -
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 تو اآلت :اصنَّ علي  يَّ لباصسَّ سب  صلعب،را  ،صنَّ اإلج،ب،  ببينم، تنوم سي  
 (.1.79( وتنته  بح)1موا ج بشدَّة : تبدأ مم ) -
 (.2.59( وتنته  بح)1.80موا ج: تبدأ مم ) -
 (.3.39( وتنته  بح)2.60مت،يد : تبدأ مم ) -
 (.4.19( وتنته  بح)3.40أر ض: تبدأ مم ) -
 (.5بح )( وتنته  4.20أر ض بشدَّة : تبدأ مم ) -

: تيو اآلت تو اصنَّ سب  أيض،  صبط،س  اصم تظ  علي ،صنَّ تس،ا درج،  مقي،س صينر  ب وت َّ     
( وعند تقسي  4ا = -5وبذص  ي ب  اصمدا )لرو اص َّ تبدأ مم اصواتد وصيس مم  ،  أّم ضعيل

ه :        سيم  ن ِّ و ي ب  صدين، خمس   ،  و 0.8=4/5علي درج،  اإلج،ب  اصخمس:  اصمدا
 تو اآلت :اصنَّ (و وت ب  سي  اإلج،ب،  علي 1( وصيس )0.8)
 (.1.79( وتنته  بح)1ضعيف: تبدأ مم ) -
 (.2.59( وتنته  بح)1.80متوسط: تبدأ مم ) -
 (.3.39( وتنته  بح)2.60جيد: تبدأ مم ) -
 (.4.19( وتنته  بح)3.40جيد جدا : تبدأ مم ) -
 (.5( وتنته  بح )4.20ممت،ز: تبدأ مم ) -

 حثالبإجراءات خامسًا: 
 :يَّ اآلت اإلجرا ا  ا تبع     رضي،ت  تَّ  مم تقجاصتَّ و  اصبتو أس ل  عم صإلج،ب     

 اصبتو. بموضوع ق اصمتعلِّ  واصبتوو األدبي، و علي  عاالطِّ  .1
 بن،  أدوا  اصبتو أي االستب،ن  وبط،س  اصم تظ .  .2
نتورة اصمشححححححر   صتقححححححدي  اصم تظحححححح،  اص زمحححححح و وبعححححححد إجححححححرا  اصححححححدَّ عححححححرض األدوا  علححححححي  .3

،دة اصمتنمححححححححيم ص سححححححححتل،دة مححححححححم اصسَّححححححححعححححححححدي   اص زمحححححححح  تحححححححح  عححححححححرض األدوا  علححححححححي اصتَّ 
 خبراته     تجويد اصعم .

 .وعينته، راس اصدَّ  مجتم  تتديد .4
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 . يَّ اصت،ص راس اصدَّ  ألغراض صمن،سبت  تليل ِّ اصتَّ  اصو ل ِّ  اصمنه  استخدا  .5
 اصتسن  بمت، ظ  يَّ رباصتَّ  يَّ مدير  إصي  هموجَّ  ج،مع  دمشج مم    موا ق علي اصت و  .6

 .اصبتو أدات  تطبيج صغرض
بمت، ظ  اصتسن   يَّ رباصتَّ  يَّ مدير صه،  بدمشج موجَّ  يَّ رباصتَّ مم وزارة  خط،ا   علي اصت و  .7

 أغراض اصبتو صلوزارة.بعد إرس،  اصمديريَّ  طلب،  يوضِّ   و  اصب،تث صتسهي  مهمَّ 
 مدرا  اصمدارس إصي ه،  موجَّ  اصتسن  بمت، ظ   يرباصتَّ  يَّ مدير  مم تعمي    علي اصت و  .8

 اصتعلي  األس،س  مدارس اصمعلِّميم    علي راس اصدَّ تطبيج     اصب،تث  مهم  صتسهي 
 بمدين  اصتسن .

بتحححححححححححححححح،ري    و منتهيحححححححححححححححح،  29/11/2015بتحححححححححححححححح،ري   يَّ راسحححححححححححححححح  االسححححححححححححححححتط عاصدَّ إجححححححححححححححححرا   .9
 وسححححححححد س،محححححححح     معلِّمحححححححح،  و معلِّمحححححححح 25و تيححححححححو س،محححححححح  اصب،تثحححححححح  بم تظحححححححح  3/12/2015

عطححححححح،  نححححححح   معلِّمحححححححوم واصمعلِّمحححححححمه، اصيقحححححححدِّ  اصب،تثححححححح  بتضحححححححور دروس    محححححححنه  درجححححححح    ،  وا 
حححححح  اصم  معلِّمححححححاص أو معلِّحححححح بنححححححود بط،سحححححح  اصم تظحححححح و وب،صمق،بحححححح  يقححححححو  اصص و قحححححح،   ظ بمحححححح    ت 

 االستب،ن .
 صلتأند مم  دج وثب،  األدوا و يَّ االستط ع عيِّن لي بي،ن،  اصإجرا  اإلت ،  ع .10

 ومدا   تيته، إلجرا  اصبتو اصميدان .
 .اصم تظ ( بط،س و راس  )االستب،ن اصدَّ  أدات  تطوير .11

 ،    معلِّميم واصمعلِّمصل يَّ طبيج اصميدان  صلبتو: تيو س،م  اصب،تث  بزي،رة  لاصتَّ  .12
عط، ه  درج،   بعض مدارس اصمدين    وب،صمق،ب  بنود بط،س  اصم تظ وص و ق،   وم تظته  وا 

    اصمش،رنيم مم لااصطَّ ظ يقو  بم   االستب،ن و تيو ت    اصم ت  معلِّمأو اص معلِّ ن،م اص
 وو مت،يد  موا ج  و بشدَّة   موا ج  ) وه  خي،را  خمس و ج االستب،ن  أداة علي اإلج،ب  راس اصدَّ 

 وت َّ  اصبتوو عيِّن  أ راد علي استب،ن    ( 100 ( توزي  ت َّ  تيو (وبشدَّة   أر ضو أر ض
 صلتتلي  اإلت ،   واصج،هزة اصمستو ،ة االستب،ن،  عدد أ ب  ذص  وعلي واسترداده، جميع،  

 . استب،ن  (100)
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 ،  معلِّم (100) صعدد اصمب،شرة يَّ لاص َّ  ي،را اصزَّ  خ   مم اصم تظ  بط،س  تطبيج .13
  و وذص  بت،ري معلِّم( 67،  و )معلِّم(33) بم تظ   اصب،تث  س،م  معلِّمو 
 .30/12/2015 و وانته،   بت،ري  6/12/2015
 ب،ستخدا  إت ، ي،   ع وصج  و اصت،سواو    وأدخل  راس واصدَّ  أدات  بي،ن،  غ   رِّ  .14

 اصبي،ن،  صتتلي  ( SPSS)اصبرن،م  اإلت ،   
 وذصححححح  بهحححححدف اإلج،بححححح  عحححححم أسححححح ل  اصبتحححححو واختبححححح،رو تححححح،   إت ححححح، ّي،  اصنَّ مع،صجححححح   .15

  رضّي،ت .
 .ومن،سشته، وتلسيره، راس اصدَّ  نت،   عرض .16
 ت،  .اصنَّ استخ ص  .17
 نت،   مم راس اصدَّ  ص  تو ل  م، ضو     اصمن،سب  اصمقترت،  تقدي  .18
 : راسةالد   في المستخدمة ي ةاإلحصائ األساليب-سادساً 

بيرسوم" " االرتب،ط مع،م  مم راس اصدَّ  أدات  صتقنيم استخدام  سبج م، إصي ب،إلض،      
"Pearson" ومع،م  "أصل، نرونب،خ"  صألداتيمو اخل اصدَّ  دجاص َّ  صتس،ا(Cronbachp's Alpha) 

 اصَّت  اصبي،ن،  صتتلي  األخرا يَّ اإلت ،  األس،صيا مم عدد   استخدا  ت َّ    إنَّ  ثب،  األداتيمو صتس،ا
 ت َّ  تيو راس واصدَّ     اصمش،رنيم علي اصم تظ  وبط،س  االستب،ن  واس  تطبيج مم جمعه، ت َّ 

 :يَّ اآلت يَّ اإلت ،  األس،صيا استخدا 
 :ةيالالت   األساليب خالل من وذلك :الوصفيُّ  اإلحصاء .1
 يَّ األوص ب،صبي،ن،  جيتعلَّ   يم، وذص  راس واصدَّ  مجتم  صو ف يَّ اصم و  سااصنَّ و  األعداد. 
  َّقرا  مم  قرة   صن  راس اصدَّ  مجتم  أ راد يعطيه، اصَّت  اصقيم  صتس،ا وذص  يَّ اصتس،ب ط، اصمتوس  

  .اصم تظ  وبط،س  االستب،ن     مج،    صن ِّ  اصع،  اصتس،ب    طاصمج، و واصمتوسِّ 
  ، مم  قرة   ن  علي راس اصدَّ     اصمش،رنيم استج،ب،     ب،يماصتَّ  علي عرفصلتَّ  يَّ اصمعي،ر  االنترا 

 .اصم تظ  وبط،س   قرا  االستب،ن 
  َّ صينر  صمقي،س ضعله، أو ته،سوَّ  تيو مم  موا ق  اص درج  صتس،ا )األوزام( اصقي  تس،ا ت 

 (.10-4) اصجدو     نم، (Likert Scale) اصخم،س ِّ 



 
 
 الدراسة امليدانية إجراءاتابع                                                     الفصل الر

 94 

 (Likert Scale)الخماسي  ليكرت لمقياس وفقاً  رجةالد   وتحديد المرجح المتوسط حساب (13-4الجدول )

 الوزن طبيقالت  درجة  المرجح المتوسط
 1 جدَّا  منخلض   1.79إصي  1مم 
 2 منخلض  2.59إصي  1.80مم 
 3 متوسط  3.39إصي  2.60مم 
 4 مرتلع  4.19إصي  3.40مم 
 5 جدَّا  مرتلع   5إصي  4.20مم 

واصتقدير صنح  متحور محم متح،ور االسحتب،ن  ت  استخدا  اصجدو  اصس،بج    تس،ا اصمتوسط،     
وبط،س  اصم تظ  ونذص  ت  استخدا  اصجدو  اصس،بج    تس،ا اصمتوسط،  ودرج  اصتقحدير صنح  

  بند مم بنود االستب،ن  وبط،س  اصم تظ .
 : خالل من وذلك :الستدللي اإلحصاء .2

 اختب،ر " " (T-Test)  ِّذا   روج    صهن، ن،ن  إذا م، علي فعر  صلتَّ  تيممستقلَّ  نتيمصعي 
 إصي تنقس  اصَّت   اصمستقلَّ  ا متغيِّر صل و ق،   راس اصدَّ     اصمش،رنيم استج،ب،  بيم يَّ   إت ،  دالص   
 )اصجنس(.   تيم

 األت،دي  ب،يماصتَّ  تتلي  "ف" اختب،ر( One Way ANOVA )  َّن،ن  إذا م، علي فعر  صلت 
 اصمستقل  ا متغيِّر صل و ق،   راس اصدَّ     اصمش،رنيم استج،ب،  بيم    يَّ إت ،  دالص    ذا   روج    صهن،
 (.يَّ دريساصتَّ  )اصخبرة   تيم أنثر مم إصي تنقس  اصَّت 
 شيلي " اختب،ر"  (Scheffe)  َّا متغيِّر اص   ،  مم       أيِّ  نتو اصلروج اتج،  علي فعر  صلت 

 األت،دي ب،يماصتَّ  تتلي  اختب،ر مبيَّ  م، إذا وذص    تيم مم أنثر إصي تنقس  اصَّت ج  و تتَّ   اصمستقلَّ 
 .ا متغيِّر اص   ،  هذ  بيم  روج   وجود

 اإلت ، ي  و ج أهداف اصدراس . و يم، يل  يتضمم اصل   اصت،ص  نت،   هذ  األس،صيا



 

 
 الباب الثاني  

 اإلطار امليداني للبحث

 الفصل اخلامس
 عرض نتائج الدراسة وتفسريها

 

 مقدمة 

  الدراسةأواًل: اإلجابة عن أسئلة  

 . لاألو   ؤالالس   عن اإلجابة  .1
 اني.الث   ؤالالس   عن اإلجابة  .2

 تفسير الفرضيات: ي اً ثان 
 مناقشة الفرضية األساسية .1
 األولى ي ةتحليل الفرض .2
 ي ةانالث   ي ةالفرضتحليل  .3
 ةالثالث   ي ةتحليل الفرض .4
 ابعةالر   ي ةتحليل الفرض .5

 ثالثًا: خالصة نتائج الد راسة 
  :الدراسة مقترحاترابعًا. 
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 مقدمة:

 المشراريرن مرن علريرا الحصرولمَّ تر الَّتر  البرانرا  ومناقشر  وتفسررر عررض الفصل ىذا تناول    
 رَّ اإلحصرائ اللر الدَّ  مستوى وتحدرد ،رَّ اإلحصائ المعالج  خالل من تحلرليا تمَّ  راس ، حرثالدَّ  ف 
فرر  ثَّافرر  المجتمرر   معلِّررملل جتماعرَّرر فرر  الميانرر  اال المسررتَّلَّ ا  متغرِّررر أثررر ال وبررران منيررا، ليررل  

راسرر ، وتحلرررل الدَّ  أسررئل  علرر  اإلجابرر  خررالل مررن وذلرر  ،ووعالقتيررا بمسررتوى أدائرر السُّرروريِّ 
 ا .الفرضرَ 
 ومناقشر ٍ  بتفسرررٍ  مَّرونراً  ،وتفسررر للفرضررا  راسر الدَّ  أسرئل  عرن لإلجابرا  عررض رل  فرماو     
 . منيا ليلٍ 

 أواًل: اإلجابة عن أسئلة البحث
 لاألو   السُّؤالاإلجابة عن  -1
رها  مؤؤا يقؤؤدِّ  السُّؤؤوريِّ فؤؤي ثقافؤؤة المجتمؤؤم  معلِّؤؤ لل جتماعي ؤؤةمؤؤا واقؤؤم الم انؤؤة االاألول:  السُّؤؤؤال-
 ؟ون أنفسه معلِّمال
رررطترررم حسرررا  ال السُّرررؤالبيررردإل اإلجابررر  علررر  ىرررذا       رَّررر واالنحرافرررا  المعرار  رَّ ا  الحسرررابمتوسِّ

رر ( 1-5والجرردول   للمعلررم مررن وجيرر  نظررر العرنرر  ييررل، جتماعرَّرر الميانرر  االلجمررر  أبعرراد   روضِّ
 ذل .

 .جتماعي ةألبعاد الم انة اال ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( يبين ال1-5الجدول )

 التَّدرر االنحراإل المعراري المتوسط الحساب  محاور االستبان  الرتب 
 منخفض 4.754 6.56 الجان  االقتصادي المحور األول:  4
 متوسط 4.768 6.86 الجان  الشخص المحور الثان :  1
 منخفض 4.794 6.49 الجان  االجتماع المحور الثالث:  6
 منخفض 4.743 6.47 الجان  الثَّاف المحور الراب :  3
 متوسط 4.765 6.64 الدرج  اليلر  

بتَّردرر  (6.64االستبان  ييرل بلر)  حساب  لمحاور أنَّ المتوسط ال السابقرظير من الجدول     
، ويرران أبرزىررا الجانرر  (6.47 -6.86 ، وتراوحرر  المتوسررطا  الحسررابر  للمحرراور برررن متوسررط

 .الثَّاف الشخص  وأدناىا الجان  
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 عرِّنر إلجابرا  مفرردا   والتَّردرر رَّر واالنحرافرا  المعرار  رَّ ا  الحسابمتوسِّطوفرما رل  عرض لل  
 :جتماعرَّ الميان  االراس  عن جمر  فَّرا  استبان  الدَّ 

 :قتصاديُّ الجانب االالمحور األول:  .1.1

تررم  قتصررادي  فرر  المجررال اال السُّرروريِّ فرر  ثَّافرر  المجتمرر   جتماعرَّرر اال معلِّررمبيرردإل معرفرر  ميانرر  ال
  (.6-5ن ف  الجدول  يما ىو مبرَّ  رَّ واالنحرافا  المعرار  رَّ ا  الحسابمتوسِّطحسا  ال

، السُّوريِّ قافة المجتمم في ث معلِّ لل جتماعي ةم انة االلل والتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال2-5)الجدول 

 .قتصادي  لفقرات محور الجانب اال

 الجان  االقتصاديالمحور األول: 
 )معلمي الصف( بنود االستبانة  

المتوسؤؤؤؤؤؤط 
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

 التقدير

 منخفض 4.846 6.64 اختر  مينت  من أجل يس  العرش. 1
 منخفض 4.745 6.55 اختر  المين  لَّل  فرص العمل ف  الَّطاعا  األخرى. 6
 منخفض 4.867 6.61 اختر  المين  ليثرة العطل فريا. 3
 متوسط 4.578 3.61 اختر  مينت  حبًا فريا يونيا مين  شررف .  4
 منخفض جداً  4.987 1.65 الذي أتَّاضاه مناس  لمينت . الرات  5
 متوسط 4.663 6.98 رتوفر نظام تَّاعد منصإل للمعلم. 6
 متوسط 4.546 6.69 رتوفر نظام تأمرن صح  مناس  للمعلم. 7
 متوسط 4.576 3.66 أرغ   بالعمل ف  مين  أخرى بنفس الرات . 8
 متوسط 4.784 6.68 أحتاج للعمل لساعا  إضافر  لزرادة الدخل. 9

 منخفض 4.945 6.66 ضعإل راتب  رحرمن  شراء المالبس الجدردة. 14
 منخفض 4.754 6.56 الدرج  اليلر  للمحور األول 

 ن قرمرر  المتوسررطا  للبنررود المتعلَّرر  بالميانرر مررن خررالل الجرردول السررابق توصررل  الباحثرر  إلرر  أو 
تراوحرر  فرر  إجابررا  أفررراد العرنرر   معلررم الصررإل( ، االجتماعررر  للمعلررم فرر  ثَّافرر  المجتمرر  السرروري

( ممررا 6.56(، فرر  حرررن يانرر  الدرجرر  اليلررر  لمحررور الجانرر  االقتصررادي  3.66-1.65برررن  
مررن وجيرر  نظررر منخفضرر  ررردل علرر  أن الميانرر  االجتماعررر  للمعلررم فرر  ثَّافرر  المجتمرر  السرروري 

سب  إل  محور  الجانر  االقتصرادي(، وقرد ررجر  ذلر  إلر  أنرو فر  المجتمر  المعلمرن أنفسيم بالن
العربرر  عامرر  والسرروري خاصرر  أصررب  رنظررر إلرر  الجانرر  االقتصررادي يمحرردد لميانرر  الشررخص 
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بغرررض النظرررر عرررن منزلترررو ووضرررعو والمينررر  التررر  رَّررروم بيرررا، ليرررذا ارترررأى المعلمرررون برررأن ميرررانتيم 
 ارجراع انخفراض الميانر  إلر  انخفراض رواتر  المعلمررنرحددىا وضعيم المرادي، وبالترال  رميرن 

 وقل  الحوافز الحاصل علريا.
وىررذه النترجرر  تتفررق مرر  النتررائل الترر  توصررل إلريررا دراسرر  بررن صرراف  حرررث يرران الرضررا عررن     

( الترر  6447  دراسرر  الراشررد ميانرر  المعلررم فرر  الجانرر  االقتصررادي منخفضررًا، ويررذل  رتفررق مرر 
 دراسررر  حمردشررر  مررر  دلررر  علررر  عررردم رضرررا المعلمررررن عرررن الحررروافز المَّدمررر  مرررن الدولررر ، ويرررذل 

( الت  دل  عل  العالق  الَّور  برن انخفاض الميان  االجتماعر  للمعلم وضعإل وضرعو 6414 
( الت  أظيرر  برأن العرالوا  والحروافز 6445وتختلإل ىذه النترج  م  دراس  ذرا    االقتصادي

س ليررا تررأثرر يبرررر علرر  ميانرر  المعلررم، فرر  حرررن اعتبررر أن الراترر  الررذي رتَّاضرراه المعلررم وعرردم لررر
 .يفارتو من أيثر العوامل تأثررًا ف  ميانتو

 :الشخصي  المحور الثاني: الجانب .2.1

 رَّ ا  الحسرابمتوسِّرطتم حسا  ال الشخص   ف  جانبيا  معلِّملل جتماعرَّ بيدإل قراس الميان  اال   
 (3-5ليل بند يما ىو مبرن ف  الجدول   والتَّدرر رَّ واالنحرافا  المعرار 

بمدينة  السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل جتماعي ةم انة اال، للالتقديرو  ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال3-5) الجدول 

.الشخصي  ، لفقرات محور الجانب الحس ة  

 الجان  الشخص  المحور الثان :
 )معلمي الصف( بنود االستبانة  

المتوسؤؤؤؤؤؤط 
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

 التقدير

 متوسط 4.457 3.63 مينت  تمنحن  االستَّرار النفس . 11
 متوسط 4.547 3.41 روفر ل  عمل  استَّرارًا وظرفرًا. 16
 متوسط 4.816 6.96 حب  لألطفال دفعن  لمين  التعلرم. 13
 متوسط 4.848 6.95 تنسجم مين  التعلرم م  مرول  الشخصر .  14
 منخفض 4.951 6.34 أشعر بالمتع  أثناء التدررس. 15
 متوسط 4.745 6.67 ريسبن  مظيري الخارج  احترام تالمرذي ل .  16
 منخفض 4.798 6.33 تعامل  م  التالمرذ بمرون  ريسبن  ميان  مرموق . 17
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 متوسط 4.467 3.61 ارتداء مالبس معرن .تفرض عل  المين   18
 مرتف  4.331 3.54 تفرض عل  المين  الَّرام ببعض األعمال المرىَّ . 19
 منخفض 4.875 6.15 انتَّاد التلمرذ للمعلم أمر عادي . 64
أقرررروال المعلررررم ىرررر  المصرررردر الوحرررررد الصررررحر  بالنسررررب   61

 للتلمرذ.
 متوسط 4.646 3.49

 متوسط 4.768 6.86 الثان الدرج  اليلر  للمحور  

 ن قرمرر  المتوسررطا  للبنررود المتعلَّرر  بالميانرر ( إلرر  أ3-5 وصررل  الباحثرر  مررن خررالل الجرردول ت
، تراوحرر  فرر  إجابررا  أفررراد العرنرر   معلررم الصررإل( االجتماعررر  للمعلررم فرر  ثَّافرر  المجتمرر  السرروري

(، ممررا 6.86فرر  حرررن يانرر  الدرجرر  اليلررر  لمحررور الجانرر  الشخصرر   (، 3.54-6.15برررن  
مررن وجيرر  نظررر  ثَّافرر  المجتمرر  السرروري متوسررط ررردل علرر  أن الميانرر  االجتماعررر  للمعلررم فرر  

وقررد ررجرر  ذلرر  إلرر  ارتبرراط الصررورة  ،المعلمرررن أنفسرريم بالنسررب  إلرر  محررور  الجانرر  الشخصرر (
المرسرروم  فرر  ذىررن المعلررم عررن نفسررو بالصررفا  الترر  رجرر  أن رتحلرر  بيررا واألخالقرررا  الخاصرر  

مررن ثَّافرر   االجتماعررر  لتلرر  المينرر  الحتوائيررا علرر  قرررم ومثررل علررراترفرر  الميانرر     والترر ينرربالم
 توج  عل  المعلم االلتزام بيا.المجتم  نفسو 

الصفا  الشخصر  للمعلرم ترؤثر أن  الت  أظير  (6445 دراس  ذرا  م  ىذه النترج  تفقوت   
وتواضررعو العلمرر  ودرمَّراطرتررو فرر  التعامررل مرر  مرونرر  المعلررم وتسررامحو االجتماعررر  ي فرر  ميانتررو
 .بحرث ريتس  المعلم ميان  مرموق  ف  مجتمعو بمجرد اتسامو بتل  الصفا  التالمرذ

 :جتماعي  المحور الثالث: الجانب اال .3.1

ا  متوسِّرررطحسرررا  ال ترررمَّ  جتمررراع   فررر  جانبيرررا اال معلِّرررملل جتماعرَّررر بيررردإل قرررراس الميانررر  االو     
 (4-5ف  الجدول   نٌ يما ىو مبرَّ  بندٍ  ليلِّ  والتَّدرر رَّ واالنحرافا  المعرار  رَّ الحساب
 السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل جتماعي ةم انة االلل والتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال4-5) الجدول

 .جتماعي  ، لفقرات محور الجانب االبمدينة الحس ة

 : الجان  االجتماع الثالثالمحور 
 )معلمي الصف( بنود االستبانة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

 منخفض 4.654 6.55رشيل العمل ف  مين  التعلرم مصدر فخر وتَّدرر من  66
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 العائل .
 منخفض 4.751 6.36 تَّدر إدارة المدرس  الع ء الملَّ  عل  عاتَّ . 63
المدرس  مرن  ف  تطبرق اللوائ  و الَّوانرن عل  إدارة  64

 المعلم.
 متوسط 4.736 3.16

 متوسط 4.664 6.78 أتمت  بروابط جردة م  أولراء التالمرذ. 65
رتر  العمل ف  مين  التعلرم وق  مناس  لوجودي م   66

 األسرة.
 متوسط 4.654 6.65

تنصفن  إدارة المدرس   إذا ين  عل  حق ف  خالف   67
 م  التلمرذ أو ولرو.

 متوسط 4.654 3.11

تَّإل اإلدارة المدرسر  ف  صف  ف  حال إجحاإل  68
 المفتشرن ف  حَّ  .

 منخفض 4.954 6.14

 متوسط 4.698 6.64 أحافظ عل  عالقات  م  أصدقائ  ف  مين أخرى . 69
 متوسط 4.741 6.63 المعلم أساس تَّدم ونمو المجتم . 34
 منخفض 4.745 6.46 عمل ناف  للمجتم . تشعرن  مينت  بإنجاز 31
إن سلو  يثرر من المعلمرن أسيم ف  تدن  نظرة  36

 البعض لمين  التعلرم.
 منخفض 4.841 6.34

 منخفض جداً  1.364 1.45 تعد مين  التعلرم  من أرق  المين ف  المجتم . 33
ضعإل مبادرا  منظما  المجتم   ف  تيررم  34

 المعلمرن.
 منخفض 4.786 6.44

 منخفض 4.794 6.35 المعلم معزول اجتماعرًا. 35
 منخفض 4.794 6.49 الدرج  اليلر  للمحور الثالث 

 ن قرمرر  المتوسررطا  للبنررود المتعلَّرر  بالميانرر إلرر  أ صررل  الباحثرر  مررن خررالل الجرردول السررابقتو    
العرنر   معلرم الصرإل( بررن ، تراوحر  فر  إجابرا  أفرراد االجتماعر  للمعلم ف  ثَّاف  المجتم  السوري

(، مما ردل عل  6.49ف  حرن يان  الدرج  اليلر  لمحور الجان  االجتماع   (، 1.45-3.16 
أن الميان  االجتماعر  للمعلم ف  ثَّاف  المجتم  السوري منخفض  من وجي  نظرر المعلمررن أنفسريم 

علرررم التَّ مينرر  ميانرر  رتبرراط   اورميررن رد ىررذه النترجرر  إلرر ،بالنسررب  إلرر  محررور  الجانرر  االجتمرراع (
المرذ وأصحابو التَّ م  أولراء  ةٍ جرِّدبعالقا   معلِّم  التمتُّ مدى و  والمجتم  المدرس ِّ  بالمجتم  المحل ِّ 

أمررر رسرريل مرر  قرروة  فرر  عائلتررو ومحرطررو الَّرررر  معلِّررمال علرر  ميانرر فالمحافظرر  مررن الميررن األخرررى 
ن ، العالقررا  برررنيم فرر  مجتمعررو اليبرررر فرر  مَّابررل ارتفاعيررا فرر  مجتمعررو  معلِّررمانخفرراض ميانرر  الوا 

رر بغررىررا مررن الميررن،  علرررم مَّارنرر ً التَّ مينرر   رَّرر بأىم معلِّررمعرردم شررعور الغرر العائل (، قررد رررؤدي إلرر  الصَّ
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لم رحصرل علر  معظرم حَّوقرو فر   معلِّمتؤيد بأن الالت  ( 6449دراس  عبد اللطرإل  وىذا رتفق م 
تررتبط  جتماعرَّر اال معلِّرمميانر  ال برأنَّ  (6416 لرم والعل السَّ ول  والمجتم ، ف  حرن أيد  دراس  الدَّ 

أثررر العالقرر  الجررردة برررن المعلررم والمرردرر مررن جيرر  والمعلمرررن  ظيررروقررد  المجتمرر ، تنمررر برردوره فرر  
جرواء بعضيم مر  بعرض مرن جير  أخررى فر  الجانر  النظرري حررث أن ميانر  المعلرم ترتفر  بوجرود أ

 درمَّراطر  وحمرمر  وعالقا  إرجابر  ف  المدرس .
 :ثقافي  المحور الرابم: الجانب ال .4.1

 رَّ ا  الحسرابمتوسِّرطترم حسرا  ال ثَّراف   ف  جانبيا ال معلِّملل جتماعرَّ بيدإل قراس الميان  االو     
 (5-5ليل بند يما ىو مبرن ف  الجدول  والتَّدرر  رَّ واالنحرافا  المعرار 

 المجتمم السوري في ثقافة معلِّ لل جتماعي ةم انة اال، للوالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال5-5الجدول )

 المحور الراب : الجان  الثَّاف 
 )معلمي الصف( بنود االستبانة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند

الذرن آمنوا منيم والذرن أتوا اآلر  اليررم  "ررف  اهلل  36
 العلم درجا " تمثل المعلم.

 متوسط 4.761 6.63

اآلر  اليررم  " ىل رستوي الذرن رعلمون والذرن ال  37
 رعلمون" دلرل عل  رفع  ميان  المعلم.

 متوسط 4.564 3.33

 متوسط 4.663 6.91 تسود ثَّاف " من علمن  حرفًا ين  لو عبدًا" 38
الخصوصر  أد  إل  انخفاض ميان   انتشار الدروس 39

 المعلم .
 منخفض 4.768 6.45

 منخفض 4.765 6.51 شروع صور ىزلر  عن المعلم رنتَّص من ميانتو. 44
 منخفض 4.794 6.63 مين  التعلرم مين  نسور  ال ميان للرجال فريا. 41
مين  التعلرم بال أسوار رعمل بيا المختصون وغرر  46

 المختصرن.
 منخفض 4.658 6.54

 منخفض 4.761 6.39 رمثل عرد المعلم دلرل عل  ارتفاع ميان  المعلم. 43
 منخفض 4.997 6.14 مين  التعلرم ميشوف  عارر  من سر قوتيا. 44
تَّررر الرونسيو" فَّد المعلمون وفَّد  المدارس ميان  45

 الَّرادة ف  خبرة التعلرم"
 متوسط 4.647 6.77

 منخفض 4.976 6.15 يتا  " تمثل معلم الروم.مَّول  " أحمق من معلم  46
 منخفض 4.976 6.43روجد تمررز برن معلم الصغار ومعلم اليبار من حرث  47
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 الميان .
 منخفض 4.754 6.35 رعد المعلم الناقل الحَّرَّ  للثَّاف  برن األجرال. 48
 متوسط 4.796 6.64 رعد المعلم مثال للعلم والمعرف . 49
 منخفض 1.451 6.43 ثَّافرًا.المعلم معزول  54
 منخفض 4.743 6.47 الدرج  اليلر  للمحور الراب  

 .ثَّاف   ، لفَّرا  محور الجان  البمدرن  الحسي  السُّوريِّ المجتم  

ل      الباحث  من خالل الجدول السابق إل  أن قرمر  المتوسرطا  للبنرود المتعلَّر  بالميانر   توصَّ
االجتماعررر  للمعلررم فرر  ثَّافرر  المجتمرر  السرروري، تراوحرر  فرر  إجابررا  أفررراد العرنرر   معلررم الصررإل( 

(، ممرا ررردل 6.47(، فر  حرررن يانر  الدرجرر  اليلرر  لمحررور الجانر  الثَّرراف   3.33-6.43بررن  
الجتماعر  المنخفضر  للمعلرم فر  ثَّافر  المجتمر  السروري مرن وجير  نظرر المعلمررن عل  الميان  ا

أنفسيم بالنسب  إل  محور  الجانر  الثَّراف (، وىرذا رردل علر  أن المعلرم لرم رحظر  بالميانر  التر  
رسررتحَّيا فرر  ثَّافرر  مجتمعررو، فرجررد نفسررو ميمشررًا معررزواًل عررن الثَّافرر  العامرر  مسررتغرقًا فرر  ثَّافرر  

رعران   الَّتر المشريال  (، ورمين رد ىرذه النترجر  إلر  6411وصفو األحمد والسناد األطفال يما 
ىبرروط يرراالحتراق واإلرىرراق وضررعإل المررادة وايتظرراظ الصررفوإل الترر  أد  إلرر   الررروم معلِّررممنيررا ال
أو شرربو  ناقصرر ً  مينرر ً  واعتبارىررا علرررملتَّ وأرضررًا النظرررة الدونررر  لمينرر   علرررم والعرراملرن بررو،التَّ ميانرر  
تيررا، مررن قرردرىا وفاعلرَّ  تحررطُّ  رَّ سررلب علرررم بصررفا ٍ التَّ مينرر   نعرر ، و أو عمررلٍ  د وظرفرر ٍ أو مجرررَّ  مينرر ٍ 

علررم التَّ  منيرا أنَّ  يثررةٍ  بأسبا ٍ  (6441  اليبرس  ذل  ربرِّ ورُ  وتافي ٌ  سيل ٌ  جاوز مين ٌ التَّ في  م  
ر"بال أسوارٍ  مفتوح ٌ  مين ٌ  رون وغررر " رعمرل بيرا المختصُّ علررم التَّ تعبررر وزررر  رن، علر  حردِّ المختص 

فرر  الَّرررن الواحررد والعشررررن" وجررود  رَّرر َّررررر الخرراص بتعلرررم "األمرر  العربالتَّ  وقررد أظيررر ،المصررريِّ 
صررإل فرر  النَّ ، تصررل نسرربتيم إلرر  الررتَّعلملرن برررن العرراملرن فرر  مينرر  مررن غرررر المررؤىَّ  يبررررةٍ  أعرردادٍ 

أنرو لرم رجرد  معلِّرمرفعر  ميانر  العلر   رَّ رن للدالل  الَّرآنلِّممعرفض ال دلَّ يما  ،الوطن العرب  ييل
اليبار  معلِّمليا، وأرضًا يان ىنا  تمررزًا ل رَّ الل  الَّرآنالدَّ ىذه الرفع  ف  ثَّاف  مجتمعو بالرغم من 

مررر  ألخرر إلرر  الشررعور بانخفرراض ميانتررو، وقررد اتفَّرر  ىررذه النترجرر  ى برراالصررغار أدَّ  معلِّررمعنررو ل
المجتمرر   ا أنَّ مررأظيررر  نتائجي فررق( 6414وحمردشرر   ( 6446راسررا  يدراسرر  صرراف  الدَّ أغلرر  

فرر  المجتمرر   معلِّررمسرر  حرررث أن صررورة البمرردلول ىررذه الوظرفرر  الشررررف  المَّدَّ  غرررر واعٍ  الجزائررريَّ 
ل  تتفرق ويذ وررق  إلريا أن رتبوأىا معلِّمالبد لل الَّت  رَّ ال تتماش  م  المواصفا  المثال الجزائريِّ 



 ومناقشتها الدراسةحتليل نتائج                       الفصل اخلامس                                  

 

 
012 

( الترر  أظيررر  دراسررتو أن المعلررم ال ررررى أن ىنررا  نظرررة تَّرردرر لمينرر  6447مرر  دراسرر  الراشررد  
 .التعلرم

 .السُّوريِّ  معلِّ عليمي للالت  مستوى األداء  ماالثاني:  السُّؤالاإلجابة على   -2
ررررطتررررم حسررررا  ال السُّررررؤالبيرررردإل اإلجابرررر  علرررر  ىررررذا       رَّرررر واالنحرافررررا  المعرار  رَّ ا  الحسررررابمتوسِّ

 ذل . روضِّ ( 6-5 ييل، والجدول  متغرِّراب   األداء( والالتَّ  متغرِّرلجمر  أبعاد الوالتَّدرر 
 عليميالت   معلِّ بطاقة المالحظة لمستوى أداء ال ألبعادالتقدير و  ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( يبين ال6-5)الجدول 

  
 

المتوسط  بطاقة المالحظةمحاور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

 مرتف  4.554 3.85 شخصر  المعلم 1
التخطرط للتعلم  اإلعداد المسبق  6

 للدرس(
 مرتف  4.793 3.66

 منخفض 4.643 6.54 سرر الدرس  التنفرذ والتَّورم( 3
 منخفض 4.716 6.58 اإلدارة الصفر  4
 متوسط 4.714 3.16 النمو المين  للمعلم 5
 متوسط 4.683 3.15 الدرج  اليلر  

(،  3.15اور بطاقررر  المالحظررر  ييرررل بلررر)  رظيررر مرررن الجررردول السرررابق أنَّ المتوسرررط الحسرراب  لمحررر
سرررر  الثالررث(، ويرران أدناىررا المحررور 6.54-3.85الحسررابر  للمحرراور برررن   وتراوحرر  المتوسررطا 
  .وأبرزىا المحور األول شخصر  المعلم الدرس  التنفرذ والتَّورم(
 عرِّنرر رتررر  إلجابررا  مفررردا  التَّ و  رَّرر واالنحرافررا  المعرار  رَّ ا  الحسررابمتوسِّررطوفرمررا رلرر  عرررض لل

 اب   األداء(:التَّ  متغرِّرراس  عن جمر  فَّرا  الالدَّ 
 :معلِّ ال ي ةشخصالمحور األول:  .1.2

ررررطحسررررا  ال تررررمَّ  معلِّررررمال رَّ فرررر  محررررور شخصرررر معلِّررررمبيرررردإل معرفرررر  مسررررتوى أداء ال      ا  متوسِّ
 (.7-5ليل بند ف  المحور يما ىو مبرن ف  الجدول   والتَّدرر  رَّ واالنحرافا  المعرار  رَّ الحساب

 السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل ، لمستوى األداءالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال7-5) الجدول

 .معلِّ ال ي ةشخص، لفقرات محور بمدينة الحس ة
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 شخصر   المعل مالمحور األول: 
 )معلمي الصف( بنود بطاقة المالحظة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

 مرتف  4.478 4.17 ريتم  بمظيره الخارج . 1
 مرتف  4.657 3.65 رحسن التصرإل ف  المواقإل الطارئ . 6
 مرتف  4.663 3.75 رتَّبل التوجرو . 3
 مرتف  4.635 3.55 .رتفاعل تفاعاًل إرجابرًا م  المجتم  المحل  4
 مرتف  4.545 3.98 رستخدم لغ  سلرم  وواضح . 5
 مرتف  4.646 3.76 رَّدم مادة علمر  صحرح . 6
 مرتف  4.493 4.14 رلتزم بمواعرد الدوام ف  العمرررل. 7
 مرتف  4.554 3.85 اليلر  للمحور األولالدرج   

ل      أنَّ المتوسط الحساب  لمحور شخصر  المعلم  إل  الباحث  من خالل الجدول السابق توصَّ
 مسرتوى األداءل بيذا المحور (،  ف  حرن يان  قرم  المتوسطا  للبنود المتعلَّ 3.85ييل بل)  
(، ممرا رردل 4.17-3.55 معلم الصرإل( بررن   للمعلم، تراوح  ف  إجابا  أفراد العرن التعلرم  

ورميرن أن تررد ىرذه النترجر  إلر  (، شخصر   المعل معل  مستوى األداء المرتف  للمعلم ف  محور  
ل  معاررر و الصورة الجردة الت  رحاول أن ريون المعلم بيا للتأثرر ف  تالمرذه  ايتسا  محبتيم وا 

ن ث ألت  تتمثرل فر  السرالم  الجسردر  واللفظرر ، حرراخترار المعلمرن لالنتسا  ف  ىذه المين  وا
استخدام اللغ  السلرم  والواضح  من قبل المعلم رسريل علررو ميمترو فر  إرصرال المعلومر  للتلمررذ 

( 6416 رمضران، دراسر  وتتفرق ىرذه النترجر  مر   ،فرتحَّق اليدإل، وبالترال  ررتفر  مسرتوى أدائرو
لريرررا فررر  تَّرررررم أداء المعلرررم فررر  ضررروء متطلبرررا  المعررراررر التررر  رميرررن االعتمررراد ع التررر  أظيرررر 

، ويررران مرررن أىميرررا المعررراررر الشخصرررر  فررر  االلترررزام بمواعررررد الررردوام واالىتمرررام برررالمظير لجرررودةا
 الخارج .

 خطيط للتعل  ) اإلعداد المسبق للدرس(الت  المحور الثاني:  

 رَّ ا  الحسرابمتوسِّرطترم حسرا  ال خطرط للتعلمالتَّ ف  محور  معلِّممستوى أداء ال بيدإل معرف     
 (.8-5ليل بند ف  المحور يما ىو مبرن ف  الجدول  والتَّدرر  رَّ واالنحرافا  المعرار 
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 السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل ، لمستوى األداءوالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال8-5) الجدول

 خطيط للتعل  ) اإلعداد المسبق للدرس(الت  ، لفقرات محور بمدينة الحس ة

 التخطرط للتعلم   اإلعداد المسبق للدرس(المحور الثان : 
 )معلمي الصف( بنود بطاقة المالحظة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند

 مرتف  4.497 4.11 رحدد األىداإل/ مخرجا  التعلم / بشيل مسبق. 1
 مرتف  4.631 3.48 رراع  تسلسل األىداإل بشيل منطَّ . 6
 مرتف  4.634 3.75 رختار الطرائق المناسب  لألىداإل. 3
 مرتف  4.756 3.74 رختار وسائل تعلرمر  مناسب  للطرائق المتبع . 4
 مرتف  4.581 3.64 رنوع ف  أسالر  التَّورم ورربطيا باألىداإل. 5
 مرتف  4.678 3.47 رواظ  عل  التخطرط  للدرس. 6
 مرتف  4.736 3.45 روزع المنياج والخط  الدرسر   عل  الوق  المحدد. 7
 مرتف  4.793 3.66 الدرج  اليلر  للمحور الثان  

رتبرن من الجدول السابق أن قرم  المتوسط الحساب  لمحور التخطرط للرتعلم  اإلعرداد المسربق      
تراوحرر  قرمرر  المتوسررطا  للبنررود المتعلَّرر  بمسررتوى األداء (، فرر  حرررن 3.66للرردرس( ييررل بلغرر   

(، ممررا ررردل علرر  مسررتوى األداء المرتفرر  للمعلررم فرر  محررور 4.11-3.45برررن   يررذا المحررورللمعلررم ل
إلرر  المواظبرر  علرر  التحضررررر ورميرررن رد ىررذه النترجرر  ، التخطرررط للررتعلم  اإلعررداد المسرربق للرردرس(
المدرسرر  علرر  مراقبرر  قرررام المعلمرررن بالتحضرررر الررروم   للرردروس مررن قبررل المعلمرررن ومواظبرر  مرردرر

وتتفررق ىررذه ، وسررائل تعلرمررر و وبالتررال  رَّرروم المعلررم بتحدرررد أىدافررو ومررا رناسرربيا مررن طرائررق  للتعلرررم
( بررأن مررن أىررم المؤشرررا  علرر  ارتفرراع مسررتوى األداء التخطرررط 6411دراسرر   العلرروي،  النترجرر  مرر 

، لضررورتيا فر  تحَّررق المسرتوى ائل والطرائق لألىداإل التعلرمرر الَّبل  للدرس ومراعاة اخترار الوس
 .المطلو  من التعلم لدى التالمرذ

 (قوي الت  و  نفيذالت  رس )الد  سير المحور الثالث: .3.2
 رَّ ا  الحسررابمتوسِّررطتررم حسررا  الرس الرردَّ سرررر فرر  محررور  معلِّررمبيرردإل معرفرر  مسررتوى أداء ال    

 (.9-5ليل بند ف  المحور يما ىو مبرن ف  الجدول  والتَّدرر  رَّ واالنحرافا  المعرار 
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، السُّوريِّ افة المجتمم في ثق معلِّ لل ، لمستوى األداءوالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال9-5الجدول )

 .(قوي الت  و  نفيذالت  رس )الد  سير لفقرات محور 

  التنفرذ والتَّورم(سرر الدرس المحور الثالث: 
 )معلمي الصف( بنود بطاقة المالحظة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند

 متوسط 4.711 3.16 رَّدم تيرئ  حافزة. 1
 منخفض 4.666 6.46 رعرض المادة العلمر  بتررردرج منطَّ . 6
 منخفض 4.766 6.19 رختار الوسائل التعلرمر   المناسب   لمستوى التالمرذ . 3
 متوسط 4.595 6.97 رشار  ف  األنشط  الالصفر . 4
 متوسط 4.654 6.74 رختار أسئل  مناسب  لألىداإل. 5
 منخفض 4.697 6.38 رنوع ف  أسالر  التَّورم. 6
 منخفض 4.976 1.95 روظإل نتائل التَّورم ف  تحسرن أداء المتعلمرن. 7
 منخفض 4.643 6.54 الدرج  اليلر  للمحور الثالث 

إل  أن قرمر  المتوسرط الحسراب  لمحرور سررر الردرس  السابقالباحث  من خالل الجدول توصل      
(، فر  حررن تراوحر  قرمر  المتوسرطا  للبنرود المتعلَّر  بمسرتوى 6.54 التنفرذ والتَّورم( ييل بلغر   

(، ممررررا رررردل علرررر  أن 3.16-1.95األداء للمعلرررم لمحررررور سررررر الرررردرس  التنفررررذ والتَّررررورم(   بررررن  
ورمين رد ىرذه النترجر  إلر  أنرو ،س التنفرذ والتَّورم(مستوى أداء المعلم منخفض ف  محور سرر الدر 

برالرغم مررن المواظبر  علرر  التخطرررط للتعلررم فإنررو لرررس ىنرا  مَّابلرر  للتخطرررط علر  الواقرر  فاألنشررط  
، وىررذا ررردل علرر  لمسررتوى التالمرررذ مناسررب ً غرررر  سررئل ً واأل ضررعرف  وأسررالر  التَّررورم قلرلرر  وغرررر بنرراءة

ومردى أىمرتيرا  رَّر علرمالتَّ اسرتخدام الوسرائل  رَّر ورم، وضرعإل درارترو بيرفَّرالتَّ فر   معلِّرمضعإل قدرا  ال
النترجررر  التررر  ىرررذه النترجررر  مررر   وتتفرررق، فررر  عررررض الررردرس وبالترررال  أدى ذلررر  إلررر  انخفررراض أدائرررو

(، والتررر  أظيرررر  برررأن اسرررتخدام المعلرررم ألسرررالر  التَّرررورم خرررالل 6443  جرررادتوصرررل  إلريرررا دراسررر  
أداء المعلرم فر  تنفررذ الردرس، وأن أىرم معراررر األداء يران توظررإل نتررائل الردرس ترؤدي إلر  تحسررن 

 التَّورم ف  تحسرن أداء المتعلمرن.

 ي ةاإلدارة الصفالمحور الرابم:  .4.2
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 رَّ ا  الحسرابمتوسِّرطحسرا  ال ترمَّ  رَّ فر  محرور اإلدارة الصرف معلِّمبيدإل معرف  مستوى أداء ال    
 (.14-5ن ف  الجدول  ف  المحور يما ىو مبرَّ  بندٍ  ليلِّ  والتَّدرر رَّ واالنحرافا  المعرار 

افة المجتمم في ثق معلِّ لل التعليمي ، لمستوى األداءوالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال11-5الجدول )

 .ي ةاإلدارة الصف ، لفقرات محورالسُّوريِّ 

 المحور الرابم: اإلدارة الصفية
 )معلمي الصف( بطاقة المالحظةبنود   

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند

 منخفض 4.714 6.34 رتفاعل م  التلمرذ. 1
 متوسط 4.684 6.66 رحفز التالمرذ عل  المشاري . 6
 متوسط 4.597 6.98 رحرص عل  رف  مستوى التحصرل الدراس  للمتعلمرن. 3
 منخفض 4.666 6.46 روفر برئ  صفر  آمن . 4
 منخفض 4.987 6.31 رنوع ف  األنشط   التعلرمر . 5
 منخفض 4.945 6.67 الفروق الفردر  برن التالمرذ.رراع   6
 متوسط 4.674 3.16 روزع الوق  عل  فعالرا  الموقإل التعلرم . 7
 منخفض 4.716 6.58 الدرج  اليلر  للمحور الراب  

الجرردول السررابق أن قرمرر  المتوسررط الحسرراب  لمحررور اإلدارة الصررفر   اللتوصررل  الباحثرر  مررن خرر   
يرذا (، ف  حرن تراوح  قرم  المتوسطا  للبنود المتعلَّر  بمسرتوى األداء للمعلرم ل6.58ييل بلغ   

(، ممررا ررردل علرر  أن مسررتوى األداء للمعلررم مررنخفض فرر  محررور اإلدارة 3.16-6.67برررن   محررورال
  إلررر  العررردد اليائرررل للتالمررررذ فررر  الصرررإل الواحرررد حررررث أن ايتظررراظ ورميرررن رد ىرررذه النترجررر الصرررفر ،

الصررفوإل رعرررق عمررل المعلررم فرنَّسررم برررن ضررابط للصررإل ومعلررم رراعرر  الفررروق برررن تالمرررذه ورَّرردم 
أنشرررط  تعلرمرررر  متنوعررر ، فميمرررا سرررع  المعلرررم اليتمرررال درسرررو وانتيررراء فعالراترررو مررر  انتيررراء الحصررر  

رعانررررو مرررن ضرررغوط فررر  الصرررإل يالتالمررررذ والوقررر  والمنيررراج بسرررب  مرررا رسرررتطر   الدرسرررر  فإنرررو ال
ن وغررىا غرر اآلمن  ياألبوا  المحطم  وغررىا، وىذا ما عجز  رَّ ما خلفتو الحر  البرئ  الصفم، وا 

( برأن 6445  وىرذا رتفرق مر  نترائل دراسر  رواقرو ،ون عن تفادرو لعدم عالقتو بعمليرم المينر معلِّمال
فررر  اليفاررررا  المتعلَّررر  بررراإلدارة الصرررفر  يمالءمررر  فعالررررا  الررردرس  مرررنخفض مسرررتوى أداء المعلمررررن

 ومراعاة الفروق الفردر . ،ص لزمن الح
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 معلِّ مو المهني للالن  المحور الخامس:  .5.2
ررررطتررررم حسررررا  ال معلِّررررممررررو المينرررر  للالنَّ فرررر  محررررور  معلِّررررمبيرررردإل معرفرررر  مسررررتوى أداء ال     ا  متوسِّ

 (.11-5ف  المحور يما ىو مبرن ف  الجدول   بندٍ  ليلِّ والتَّدرر   رَّ واالنحرافا  المعرار  رَّ الحساب

 السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل ، لمستوى األداءوالتقدير ي ةواالنحرافات المعيار  ي ةات الحسابمتوسِّط( ال11-5الجدول )

 .معلِّ مو المهني للالن   ، لفقرات محوربمدينة الحس ة

 المين  للمعلم النموالمحور الخامس: 
 )معلمي الصف( بنود بطاقة المالحظة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب البند

 متوسط 4.666 3.18 وجو سلو  المتعلمرن نحو انجازا  ناجح ر 1
ستخدم تَّنرا  التدررس الحدرث  المالئم  للتجدرد ر 6

 المعرف 
 مرتف  4.631 3.48

الجوان  المتعددة للمتعلمرن العَّلر  رعمل عل  تنمر   3
 والنفسر  واالجتماعر 

 منخفض 4.816 6.18

 مرتف  4.581 3.64 رتعاون م  جمر  أطراإل العملر  التعلرمر  4
 متوسط 4.666 3.18 رَّوم أداءه التدررس  باستمرار  5
 متوسط 4.719 3.47 رستخدم مراج  متنوع  ف  تَّدرم المعلوم  6
 متوسط 4.945 3.14 التَّنرا  التينولوجر  المتعددة ف  التعلمرستخدم  7
 متوسط 4.714 3.16 الدرج  اليلر  للمحور الخامس 

النمو المين  السابق أن قرم  المتوسط الحساب  لمحور  توصل  الباحث  من خالل الجدول
 (، ف  حرن تراوح  قرم  المتوسطا  للبنود المتعلَّ  بمستوى األداء3.16ييل بلغ    للمعلم

 التعلرم  (، مما ردل عل  أن مستوى األداء3.64-6.18برن   يذا المحورللمعلم ل التعلرم 
ورمين أن رفسر ذل   متوسط بالنسب  إل  محور النمو المين  للمعلم، ف  مدرن  الحسي للمعلم 

  المعلم للتحدرثا  العلمر  والتينلوجر  وعدم محاولتو تنمر  ميارا  التعلم الذات  ف  عدم موايب
فالمعلم ريتف  باليتا  المدرس  وال رسع  لتطورر ذاتو وتوسر  فيره بالَّراءة واالطالع  لدرو،

وىذه النترج  تتفق م  النتائل  ألنو رعتَّد أنو ال رحتاج من العلم إل  ما رج  تَّدرمو لتالمرذه،
( بأن تطبرق المعلمرن لبطاق  التَّورم لتَّورم أدائيم 6443الت  توصل  إلريا دراس   جاد، 

قد أدى إل  تحسرن ملحوظ ف  الميارا  المتعلَّ  بتَّورم  أي تَّورم األداء المين  ليم التدررس 
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 رؤثر للمعلم ، أي أن تحسن األداء المين رس وف  أثنائو وبعد االنتياء منوالدرس قبل بدء الد
 .ورحسنيا لو ف  محاور األداء األخرى

 : تفسير الفرضيات:ي اً ثان
 .اختبار الفرضية األساسية1

 السُّؤوريِّ فؤي ثقافؤة المجتمؤم  معلِّؤ لل جتماعي ؤةبؤين الم انؤة اال ذات داللٍة إحصائيةٍ  توجد عالقةٌ  ال
 عليمي.الت  ومستوى أدائه 

( لمعرفر  إن Pearsonإجرراء تحلررل االرتبراط   ترم راسر الدَّ  مناقشر  الفرضرر  األساسرر  مرنل    
، يمرا ىررو موضر  فرر  الجرردول رن ومرردى قروة تلرر  العالقرر متغرِّرر برررن ال رَّرر يران ىنررا  عالقر  ارتباط

 5-16) 
 ( معامل االرتباط بين الم انة االجتماعي ة ومستوى األداء للمعلِّ  في ثقافة المجتمم السُّوريِّ 12-5الجدول )

 القرار   اللةالد  مستوى  معامل االرتباط بيرسون عيِّنةأفراد العدد  متغيِّرال
 دال 4.444 4.798 144 جتماعي ةالم انة اال

 األداء

 جتماعرَّر بررن الميانر  اال رَّاً دالر  إحصرائ رَّر إرجاب رَّر وجود عالقر  ارتباطن من الجدول السابق رتبرَّ     
ررررمعلِّمررررومسررررتوى األداء لرررردى  البحررررث، حرررررث بلرررر) معامررررل االرتبرررراط بررسررررون  عرِّنرررر أفررررراد  إلِّ   الصَّ

 (. 4.45  عند مستوى دالل ٍ  رَّاً إحصائ ( وىو دالٌ 4.798 
ومرررردى رفعتيررررا  جتماعرَّرررر بميانتررررو اال معلِّررررمإلرررر  ارتبرررراط شررررعور ال ترجرررر النَّ تعررررزو الباحثرررر  ىررررذه و     

جرررودة أدائرررو، أو انخفررراض ب وانخفاضررريا بمَّررردار مرررا رمنحرررو المجتمررر  المحررررط برررو مرررن تَّررردرر مررررتبطٍ 
، ورمين أن ريون ىذا التَّدرر معنورًا أو مادرًا عل  شيل ثنراء أو شرير أو عرالوا  أو مستوى أدائو

 أبررز  برأنَّ  الَّت ( 6411  وىذا ما أيدتو دراس  مورالردىاران وصندارامان حوافز أو ارتفاع باألجر،
أي ررتفر  أجرر  حرول فيررة ربرط األجرر براألداء إرجراب    رن يان ليم أثررٌ معلِّم%( من ال84أيثر من  

( عرن عردم رضرا 6444، وأرضرًا أظيرر  دراسر  مررزاال  المعلم بارتفاع جودة أدائو والعيس برالعيس
ويمرا أظيرر  دراسر  يرامرون ر عرن الجيرود والَّردرا ، ظالنَّ رن عن المساواة ف  األجر بغض معلِّمال
علررررم غررررر مناسرررب  ليرررم بسرررب  انخفررراض األجرررر لتَّ امينررر   بعرررض المبحررروثرن رررررى أنَّ  أنَّ ( بررر6443 

، وأيرررد علررر  أن ىررر  مَّرررراس للَّرمررر  معلِّرررمالميانررر  الممنوحررر  لل عامرررل مررر  األطفرررال وأنَّ التَّ وصرررعوب  
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عناصر الميان  تتجل  ف  قدرة المعلم وأدائو والتَّدرر الذي رحظ  بو مرن خرالل المسرتوى التعلرمر  
ن ميان  المعلم ا  .نظام التربويلعالر  تعبر عن صح  اللو ومعدل إنجازه ، وا 

 األولى: ي ةاختبار الفرض.2
ين علؤؤؤى مقيؤؤؤاس الم انؤؤؤة معلِّمؤؤؤي درجؤؤؤات المتوسِّؤؤؤطبؤؤؤين  ي ةٍ إحصؤؤؤائ ذو داللؤؤؤةٍ  ال يوجؤؤؤد فؤؤؤرقٌ  

 الجنس. متغيِّريعزى ل السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل جتماعي ةاال

ررررطاألولرررر  جرررررى حسررررا  ال رَّرررر الفرع رَّ لإلجابرررر  عررررن الفرضرررر     واالنحرافررررا   رَّ ا  الحسررررابمتوسِّ
 جتماعرَّرر الميانرر  االلمَّررراس  رَّرر رجرر  اليلالدَّ صررإل( علرر   معلِّررم  عرِّنرر السررتجابا  أفررراد ال رَّرر المعرار 
ق مرن داللر  ( للتحَُّّرT.Testاستخدام اختبرار   ثمَّ ومن  السُّوريِّ ف  ثَّاف  المجتم   معلِّملل وأبعادىا

 موضر ٌ  ىو تائل يماالنَّ الجنس، وجاء   متغرِّرصإل( وفًَّا ل معلِّمالبحث   عرِّن الفروق برن أفراد 
  .(13-5ف  الجدول  

البحث  وفقًا  عيِّنةدرجات أفراد ي متوسِّطللفروق بين  Independent Samples Test( اختبار 13-5الجدول )

 الجنس متغيِّرتبعًا ل جتماعي ةلمقياس الم انة اال

 متغيِّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المجال
 الجنس

 متوسِّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطال العدد
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

مسؤؤؤؤؤتوى  قيمة "ت"
 اللةالد  

 القرار

الجانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 قتصادي  اال

دال لصررررال   4.444 3.458 4.567 4.49 33 ذير
 4.449 4.19 67 أنث  اإلناث

الجانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 الشخص   

دال لصررررال   4.444 6.458 4.548 3.88 33 ذير
 4.497 4.67 67 أنث  اإلناث

الجانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 جتماع   اال

دال لصررررال   4.416 6.135 4.754 3.19 33 ذير
 4.659 3.75 67 أنث  اإلناث

دال لصررررال   4.444 6.654 4.574 4.69 33 ذير ثَّاف     الررررررالجان
 4.776 4.74 67 أنث  اإلناث

دال لصررررال   4.446 3.165 4.587 4.57 33 ذير رَّ رج  اليلالدَّ 
 4.497 4.81 67 أنث  اإلناث

 (α= 4.45الل    الدَّ  مستوى رَّاً دال إحصائ
 عرِّنرر ا  درجررا  أفررراد متوسِّررطبرررن  رَّاً إحصررائ  ٍ لررالدذي  قٍ وجررود فررر السررابق رالحررظ مررن الجرردول     

سرواء علر  الدرجر  اليلرر   الجرنس متغرِّرروفًَّا ل جتماعرَّ لمَّراس الميان  اال رَّ رج  اليلالدَّ البحث عل  
فرر  مررا رخررص وترررد الباحثرر  ىررذه النترجرر   لصررال  اإلنرراث، أو درجرر  يررل بعررد مررن أبعرراد الميانرر  وذلرر 
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الجانرر  االقتصررادي إلرر  االلتزامررا  اليثررررة الترر  رطالرر  بيررا المعلررم فرر  مَّابررل قلرر  االلتزامررا  الترر  
باإلضرراف  لالمترررازا  المادررر  ايتفرراًء لرردى المعلمرر   تطالرر  بيررا المعلمرر  بحرررث رحَّررق المررردود المررادي

برنمررا ال رحَّررق ذلرر  عنررد المعلررم الررذي رضررطر لألعمررال اإلضررافر  الترر  تسررانده فرر  تلبررر  احتراجاتررو 
واحتراجا  أسرتو، ورمين رد النترج  الت  تخص الجان  الشخص  إل  طبرع  المعلما  البرولوجر  

فرررل مرررن المعلرررم بالترررال  تحرررس المعلمررر  باالسرررتَّرار الررروظرف  التررر  تيرررون بسرررببيا المعلمررر  أقرررر  للط
، ورمين رد النترجر  المتعلَّر  اإلحساس والنفس  والمتع  أثناء قراميا بعمليا ف  حرن رفَّد المعلم ذل 

المجتمرر  نفسررو الررذي رعتبررر المعلمرر  فرر  ىررذه المينرر  مصرردر فخررر برنمررا ال  إلرر  بالجانرر  االجتمرراع 
فررالمرأة ترتفرر  ميانتيررا بحصرروليا علرر  لَّرر  معلمرر  برنمررا تررنخفض ميانرر   رنظررر للمعلررم النظرررة ذاتيررا

الرجررل بحصررولو علرر  لَّرر  معلررم، ويررذل  ترررد النترجرر  فرر  الجانرر  الثَّرراف  للسررب  ذاتررو حرررث تعتبررر 
المعلمرر  مثَّفرر  وتحمررل ثَّافرر  مجتمعيررا لتَّرردميا للتالمرررذ الصررغار، برنمررا الثَّافرر  ذاتيررا واإلعررداد ذاتررو 

 العتباره مثَّفًا وىذا لو عالق  بنظرة المجتم  ولرس بخصائص المعلم ومؤىالتو.للمعلم غرر ياإٍل 
عامرل علر  التَّ فر   اً ىنرا  تمرررز  الرذي وجرد أنَّ  (6446يرا  دراسر  برسرتا  ا رتفق م  توجُّ وىذا م     

( الرذي أيرد عردم 6444، ف  حرن رختلرإل مر  دراسر  رومران برن المعلمرن والمعلما  أساس الجنس
 .رَّ فروق برن الذيور واإلناث ف  مستورا  الميان  الوظرفوجود 

 :  ةيالثان ي ةاختبار الفرض.3
ين معلِّمؤي درجؤات المتوسِّؤط( بؤين 1.15عند مستوى داللؤة ) ي ةال يوجد فرق ذو داللة إحصائ
 الجنس. متغيِّروفقًا لبطاقة المالحظة تعزى ل

رن وفَّررًا لبطاقرر  معلِّمرردرجررا  ال  متوسِّررطبرررن  الفرررق إن وجررد اللتأيررد مررن وجررود فرررق وداللرر  ىررذ  
 Independent Samples، قامر  الباحثر  بتطبررق اختبرار الجرنس متغرِّررالمالحظر  تعرزى ل

Test   14-5 ترج  يما ىو مبرن ف  الجدول النَّ ويان): 
البحث وفقًا لبطاقة  عيِّنةدرجات  يمتوسِّطللفروق بين  Independent Samples Test( اختبار 14-5الجدول )

 الجنس متغيِّرالمالحظة تبعًا ل

 متغيِّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المجال
 الجنس

 متوسِّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطال العدد
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى  قيمة "ت"
 اللةالد  

 القرار

 دال 4.448 6.754- 4.465 4.35 33 ذير معلِّمال رَّ شخص
لصرررررررررررال  

 اإلناث
 4.347 4.85 67 أنث 
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خطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط التَّ 
للتعلم اإلعرررررررررررررررررداد 
 المسبق للدرس(

 دال 4.435 3.656 4.648 3.98 33 ذير
لصرررررررررررال  

 اإلناث
 4.345 4.67 67 أنث 

رس الررررررررررررردَّ سررررررررررررررر 
 َّورم(التَّ نفرذ و التَّ  

 دال 4.444 6.148 4.756 4.11 33 ذير
لصرررررررررررال  

 اإلناث
 4.454 4.75 67 أنث 

 غرر دال 4.48 3.636 4.674 3.61 33 ذير رَّ اإلدارة الصف
 4.378 4.76 67 أنث 

مررررررررررو المينرررررررررر  النَّ 
 معلِّملل

 دال 4.464 3.648 4.465 4.33 33 ذير
لصرررررررررررال  

 اإلناث
 4.358 4.87 67 أنث 

 دال 4.435 6.789 4.787 3.84 33 ذير رَّ رج  اليلالدَّ 
لصرررررررررررال  

 اإلناث
 4.398 4.97 67 أنث 

 (α= 4.45الل    الدَّ  مستوىعند  رَّاً دال إحصائ
( α= 4.45 اللر الدَّ  مسرتوى عنرد رَّ ٍ إحصرائ داللر ٍ  يذ قٍ فرر  وجرود السرابق الجردول مرن ضر رتَّ     
 مرن فر  أربر لصرال  اإلنراث  الجرنس متغرِّررل تبعراً  راسر الدَّ  د عرنر أفررا اسرتجابا  ا متوسِّرط بررن

سررر  ،للتعلم اإلعرداد المسربق للردرس(خطررط التَّ  ،معلِّرمال رَّ  شخصر وى  الخمس  راس الدَّ  مجاال 
وترررد الباحثرر  تلرر  النترجرر  فرمررا رتعلررق بمحررور  ،(معلِّررممررو المينرر  للالنَّ  ،َّررورم(التَّ نفرررذ و التَّ رس  الرردَّ 

شخصررر  المعلررم إلرر  نررزوع المعلمررا  إلرر  االىتمررام بررالمظير الخررارج ، وتَّبررل التوجرررو، والتفاعررل 
وذلرر  ألسرربا  برولوجررر  خاصرر  بالنسرراء دون الرجررال، بشرريل إرجرراب  أيثررر مررن المعلمرررن الررذيور 

برنما ف  ما رخص محور التخطرط للرتعلم فتررد الباحثر  النترجر  إلر  اىتمرام المعلمرا  بالتحضررر 
للردرس وااللتررزام برو ايثررر مرن المعلمرررن العتمرراد المعلمررن علرر  قردراتيم الذاتررر  فر  الَّرراء الرردروس 

رأترو الباحثر  فر  اىتمرام المعلمرا  برالتخطرط لألنشرط  بطررَّ  ارتجالر  غرر مخطط ، بعيس مرا 
ثالرث التعلرمر  وما رناسبيا من طرائق ووسائل بشريل مسربق، وىرذا مرا أثرر علر  نترجر  المحرور ال

وىررو سرررر الرردرس، فررالتخطرط المسرربق للرردرس رجعررل المعلمرر  تمشرر  بخطرر  ثابترر  واثَّرر  مررن يررل 
تَّررورم الررذي تجررررو فرر  الرردرس، برنمررا رررؤثر ضررعإل يلمرر  تَّرردميا، وربرردو انجازىررا جلرررًا فرر  نتررائل ال

التخطرط عند المعلم عل  ما رَّدمو من مادة علمرر  وعلر  طررَّر  التردررس وعلر  أسرالر  التَّرورم 
الذي رجررو وبالتال  عل  إنجازه النيائ ، ويرذل  نررد النترجر  المتعلَّر  بمحرور النمرو المينر  إلر  
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  مَّابرررل التَّصررررر الرررذي رَّدمرررو المعلمرررون فررراالطالع االجتيررراد والجيرررود التررر  تبرررذليا المعلمرررا  فررر
 والَّراءة والتطور المين  يان جلرًا عند المعلما  منو عند المعلمرن.

 اسرتجابا  ( بررنα= 4.45اللر    الدَّ  مسرتوى عنرد رَّ ٍ إحصرائ دالل ٍ  يذ قفر  وجود عل عالوة    
وتررد الباحثر  ىرذه النترجر  إلر  غلبر  مرا ،  " "قررم نتروبرَّ  مرا َّورم األداء ييرل بحسر أفراد العرن  لت

رتيبرررده المعلرررم مرررن عنررراء  تَّدمررو المعلمرررا  مرررن جيرررود مبذولررر  علرر  مرررا رَّدمرررو المعلرررم وبسرررب  مررا
وبرن عملو اإلضاف ، حرث أنو من المعرروإل برأن المعلمررن رَّومرون بأعمرال  التعلرم التوفرق برن
تَّانررو، وتختلررإل ىررذه النترجرر  مرر  بعيررس المعلمررا  الالترر  رريررزن فرر  التعلرررم ورسررعرن إلإضررافر  

( التر  أيرد  برأن االلتحراق بيلرر  التربرر  واإلعرداد لمينر  التعلررم ال رخضر  6416دراسر  الخلرإل 
ألي اعتبرررارا  إال للدرجررر  فررر  الثانورررر  العامررر  ورغرررم وجرررود اختبرررارا  شخصرررر  لتحدررررد الصرررفا  

تيون شريلر  ال تخررج عرن يونيرا إال أن تل  االختبارا  والَّدرا  الشخصر  والرغب  ف  التدررس 
 عماًل روترنرًا.

 مسرتوى عنرد رَّ ٍ إحصرائ داللر ٍ  يذ قٍ فر  وجود عدم ،أعاله إلرو المشار الجدول من نرتبرَّ  حرن ف     
 متغرِّررل تبعراً  راسر الدَّ  فر  أفرراد العرنر  السرتجابا  رَّ الحسراب ا متوسِّرطال ( بررنα= 4.45اللر    الدَّ 

فر   ا معلِّمروال ونمعلِّمرال برو رَّروم الرذي ورالردَّ  لتشرابو ذلر  ، ورعرزىرَّ اإلدارة الصرفمجال  ف  الجنس
التزام المعلمرن والمعلما  عل  حد سواء بمواعررد  ، ويذل  إل رَّ ومراعاة الفروق الفرد ضبط الصإل

 .اس  عل  فعالرا  الموقإل التعلرم وتوزر  الوق  بشيل منمستوى التالمرذ  ورف الدوام، 
 الثالثة: ي ةالفرع ي ةاختبار الفرض.4

ين علؤؤى مقيؤؤاس الم انؤؤة معلِّمؤؤات درجؤؤات المتوسِّؤؤطبؤؤين  ي ةال توجؤؤد فؤؤروق ذات داللؤؤة إحصؤؤائ
 عدد سنوات الخبرة. متغيِّرتعزى ل السُّوريِّ في ثقافة المجتمم  معلِّ لل جتماعي ةاال
 (One Way ANOVA) برارن األحرادي التَّ  اختبرار اسرتخدام ترمَّ  لمناقشر  ىرذه الفرضرر    

ا  معلِّمرو   معلِّمرمرن  راسر الدَّ  فر  المشراريرن السرتجابا  رَّ الحسراب ا متوسِّرطال بررن للمَّارنر 
 :(15-5يما ىو مبرن ف  الجدول   ،رَّ دررسالتَّ  الخبرة متغرِّرل تبعاً  إلِّ الصَّ 

راسة على الد  المشار ين في  لالستجابات (One Way ANOVAأنوفا ) األحادي باينالت   تحليل نتائج (15-5جدول )

 ي ةدريسالت  الخبرة  متغيِّرتبعًا ل جتماعي ةالم انة االمقياس 

رررررررررطال العدد رَّ دررسالتَّ   الخبرة المجال  متوسِّ
 الحساب 

االنحرررررررراإل 
 المعراري

قرمررررررررررررررررررررررر  
 "إل"

مسررررررررررررتوى 
 الل الدَّ 

 الَّرار
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غرررررررررررررر  4.489 3.187 4.348 4.34 33 سنوا  14من  أقل   قتصادي  الجان  اال
 64مرن  أقرل  إلر   14من  دال

 سن .
37 4.75 4.679 

 4.585 3.56 34 سن  فأيثر 64من 
غرررررررررررررر  4.943 6.648 4.656 4.55 33 سنوا  14من  أقل   الشخص   الجان  

 64مرن  أقرل  إلر   14من  دال
 سن .

37 4.44 4.347 

 4.643 3.45 34 سن  فأيثر 64من 
غرررررررررررررر  4.479 6.457 4.654 3.65 33 سنوا  14من  أقل   جتماع   الجان  اال

 64مرن  أقرل  إلر   14من  دال
 سن .

37 4.57 4.353 

 4.417 4.18 34 سن  فأيثر 64من 
غرررررررررررررر  4.768 3.348 4.647 3.14 33 سنوا  14من  أقل   ثَّاف   الجان  ال

 64مرن  أقرل  إلر   14من  دال
 سن .

37 4.19 4.378 

 4.317 4.69 34 سن  فأيثر 64من 
غرررررررررررررر  4.878 6.578 4.334 4.45 33 سنوا  14من  أقل   رَّ رج  اليلالدَّ 

 64مرن  أقرل  إلر   14من  دال
 سن .

37 4.76 4.657 

 4.756 3.68 34 سن  فأيثر 64من 

 جتماعرَّرر لمَّررراس الميانرر  اال رَّرر للدرجرر  اليل رَّرر جمررر  الَّرررم االحتمال أنَّ ن مررن الجرردول السررابق رتبرررَّ     
( وىرذا رشررر إلر  عردم جرود فرروق ذا  4.45ليرا  اللر  االفتراضر ِّ الدَّ أعلر  مرن مسرتوى  رَّ وأبعاده الفرع

وأبعرراده  جتماعرَّرر لمَّررراس الميانرر  اال رَّرر رجرر  اليلالدَّ البحررث علرر   عرِّنرر فرر  إجابررا  أفررراد  رَّ ٍ إحصررائ داللرر ٍ 
ىر  للمعلرم  جتماعرَّر الميانر  اال إلر  أنَّ ترج  النَّ وتعزو الباحث  ىذه  سنوا  الخبرة، متغرِّرتعزى ل رَّ الفرع

فف  الجان  االقتصادي روجد االمترازا  ذاتيا عنرد جمرر  المعلمررن اليرب  الت  توفرىا المين  لصاحبيا 
ن فروقرررا  األجرررر التررر  ترررزداد بزررررادة عررردد السرررنرن لرسررر  ذا  قرمررر  ترررذير ، أمرررا فرمرررا رخرررص الجانررر  وا 

الشخص  فال رالحظ بأن ىنال  فرقًا ف  ارتباط المعلم بمينتو وحبرو ليرا وتمتعرو بيرا براختالإل السرنوا  
وبالترال  المَّضر  ف  المين ، يما أن العالقا  برن المعلمرن واإلدارة والتالمرذ والعائلر  ال تعررإل العمرر 

تغرررر سررنوا  الخبرررة، وأخررررًا فرر  الجانرر  الثَّرراف  للميانرر  فررإن الميانرر  ال تتغرررر فرر  جانبيررا االجتمرراع  ب
االجتماعررر  فتعررزى النترجرر  إلرر  أن الثَّافرر  عامررل مرررتبط بررالمجتم  ييررل ال رخررتص بفئرر  عمرررر  وحرنمررا 
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ذير  الثَّاف  مين  التعلرم لم تظير الفروق باختالإل السنوا  وىذا ما ظيرر فر  الَّررآن اليرررم واألمثرال 
ن االعتنرراء بإعررداد المعلررم وتأىرلررو علمرررًا وتربورررًا قررد ريررون المرردخل مَّرراال  وىيررذا فررإالشررعبر  واليترر  وال

الحَّرَّ  لتحسرن نوعر  التعلرم واالرتَّاء بمسرتوى الرتعلم لردى الناشرئ  ومرردود ذلر  سرريون واضرحًا علر  
 ( برأنَّ 6414حمردش  ل إلريا توصَّ  الَّت ترج  النَّ ترج  عن النَّ وقد اختلف  ىذه  ميان  المعلم االجتماعر ،

ادة ترتفرر  ميانتررو بزررر معلِّررمأن ال عرِّنرر فَّررد ارتررأ  ال جتماعرَّرر ن والميانرر  االالسَّرربرررن  رَّرر ىنررا  عالقرر  ارتباط
 .سنوا  خبرتو

 :الرابعة الفرعية ي ةاختبار الفرض.5
ين معلِّمؤات درجؤات المتوسِّؤط( بؤين 1.15عند مستوى داللة ) ي ةٍ إحصائ ذات داللةٍ  ال توجد فروقٌ 

 عدد سنوات الخبرة. متغيِّروفقًا لبطاقة المالحظة تعزى ل
 للمَّارن  ( One Way ANOVA) األحادي بارنالتَّ  اختبار استخدام تمَّ لمناقش  ىذه  الفرضر      
 تبعراً ا  الصرإل معلِّمرو   معلِّمرمرن  راسر الدَّ  فر  المشراريرن السرتجابا  رَّ الحسراب ا متوسِّرطال بررن
 .رَّ دررسالتَّ  الخبرة متغرِّرل

 :(16-5ن ف  الجدول  يما ىو مبرَّ 
مستوى راسة لتقوي  الد  المشار ين في  ستجاباتال (One Way ANOVAأنوفا ) األحادي باينالت   تحليل نتائج (16-5جدول )

 .ي ةدريسالت  الخبرة  متغيِّرتبعًا  عليميالت   األداء

رررررررررطال العدد رَّ دررسالتَّ   الخبرة المجال  متوسِّ
 الحساب 

االنحرررراإل 
 المعراري

قرمرررررررررررررررررررررر  
 "إل"

مسررررررررررتوى 
 الل الدَّ 

 الَّرار

 دال 4.444 6.147 4.3654 4.63 33 سنوا  14من  أقل   معلِّمال رَّ شخص
 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن 
 سن . 64من 

37 4.98 4.689 

 4.548 3.56 34 سن  فأيثر 64من 
خطررررررررررررررررررررررررررررررررط التَّ 

للتعلم اإلعررررررررررداد 
 المسبق للدرس(

غرررررررررررررررررررر  4.481 3.615 4.356 4.63 33 سنوا  14من  أقل  
 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن  دال

 سن . 64من 
37 3.47 4.547 

 4.615 3.45 34 سن  فأيثر 64من 
رس الررررررررردَّ سررررررررررر 

نفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ التَّ  
 (َّورمالتَّ و 

 دال 4.464 6.154 4.454 4.66 33 سنوا  14من  أقل  
 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن 
 سن . 64من 

37 4.49 4.333 

 4.457 4.36 34 سن  فأيثر 64من 
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غرررررررررررررررررررر  4.498 4.361 4.657 3.14 33 سنوا  14من  أقل   رَّ اإلدارة الصف
 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن  دال

 سن . 64من 
37 4.15 4.398 

 4.347 4.65 34 سن  فأيثر 64من 
مرررررررو المينررررررر  النَّ 
 معلِّملل

 دال 4.444 1.654 4384 4.61 33 سنوا  14من  أقل  
 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن 
 سن . 64من 

37 3.54 4.757 

 4.597 3.88 34 سن  فأيثر 64من 
 دال 4.446 6.373 4.434 4.67 33 سنوا  14من  أقل   رَّ رج  اليلالدَّ 

 أقررررررل  إلرررررر   14مررررررن 
 سن . 64من 

37 4.38 4.357 

 4.658 4.98 34 سن  فأيثر 64من 

( بررن α= 4.45الل    الدَّ  مستوى عند رَّاً إحصائ دالل ٍ  ذا  فروقٍ  وجود السابقرتبرن من الجدول     
ر معلِّرمعلرمر  لالتَّ األداء  رملتَّرو راس  الدَّ  ف  أفراد العرن  استجابا   رَّ دررسرالتَّ الخبررة  متغرِّررل تبعراً  إلِّ الصَّ

األداء ، معلِّرممرو المينر  للالنَّ  َّرورم(،التَّ نفررذ و التَّ رس  الردَّ سررر ، معلِّرمال رَّ المجراال   شخصر مرن يرل   فر 
( α= 4.45اللر   الدَّ  مسرتوى عنرد رَّاً إحصرائ داللر ٍ  ذا  فرروقٍ  وجرود عردم ، برنما أظيرر  النترائلييل(
رررطال بررررن (، رَّ خطررررط للتعلم اإلعرررداد المسررربق للررردرس(، اإلدارة الصرررفالتَّ فررر  مجرررال    رَّ ا  الحسرررابمتوسِّ

ومواعرد الدوام ومستوى التالمرذ وتنوع األنشرط  إلر   خطرط للدروسالتَّ الروم  ب االلتزام وتعزو الباحث 
العمرل والحفراظ علر  سرمع  المدرسر  ومسرتواىا العلمر   قروانرنباع اىتمام اإلدارة بذل  لحفظ النظام وات

 فالمعلم باختالإل خبرتو ال تختلإل ميامو ف  المدرس  فرما رخص تخطرطو للتعلم واإلدارة الصفر .
أمررا بالنسرررب  للمجررراال  الترر  أظيرررر  وجرررود داللررر  فرر  اختبرررارا  التبرررارن فإنررو رتطلررر  ذلررر  إجرررراء     

 (.17-5جدول  ال نياربرِّ  يما تائلالنَّ  ويان  ق،الفرو  دالل  عن لليشإل (Scheffe)شرفرو  اختبار
تبعًا  عليميالت   مستوى األداءراسة لتقوي  الد  المشار ين في لالستجابات  (Scheffe)شيفيه  اختبار نتائج (17-5جدول )

 ي ةدريسالت  الخبرة  متغيِّرل

  الخبرررررررررة المجال
 رَّ دررسالتَّ 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررطال  متوسِّ
 الحساب 

 14مرررررررررررن  أقررررررررررل  
 سنوا 

 أقرل  إل   14من 
 سن . 64من 

سرررررررررن   64مرررررررررن 
 فأيثر

 14مرررررررررررن  أقررررررررررل   معلِّمال رَّ شخص
 سنوا 

4.57  4.6365* 4.4589* 

    4.35 أقرل  إل   14من 
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 سن . 64من 
سرررررررررن   64مرررررررررن 
 فأيثر

3.54    

رس الررررررررررردَّ سررررررررررررر 
 (َّورمالتَّ نفرذ و التَّ  

 14مرررررررررررن  أقررررررررررل  
 سنوا 

3.35 4.5698* 4.9845* 4.9845* 

 أقرل  إل   14من 
 سن . 64من 

4.67    

سرررررررررن   64مرررررررررن 
 فأيثر

4.45    

مرررررررررو المينررررررررر  النَّ 
 معلِّملل

 14مرررررررررررن  أقررررررررررل  
 سنوا 

3.68  4.3651* 4.6546* 

 أقرل  إل   14من 
 سن . 64من 

4.34    

سرررررررررن   64مرررررررررن 
 فأيثر

4.96    

 14مرررررررررررن  أقررررررررررل   رَّ رج  اليلالدَّ 
 سنوا 

4.67  4.3615* 4.6546* 

 أقرل  إل   14من 
 سن . 64من 

3.98    

سرررررررررن   64مرررررررررن 
 فأيثر

4.37    

 (α= 4.45الل    الدَّ  مستوى رَّاً * دال إحصائ
رم األداء مرن بررن و فر  تَّر رَّ ٍ إحصرائ ذا  داللر ٍ  رَّر ٌ جوىر  ىنرا  فرروقٌ  ابق أنَّ السَّررتبرن من الجدول     

الررثالث  راسرر الدَّ  مجرراال ل سررنوا ( 14مررن  أقررل  فئررا  الخبرررة  لصررال  أفررراد الفئرر  الررذرن خبرررتيم  
ترجرر  إلرر  النَّ وتعررزو الباحثرر  ىررذه   شخصررر  المعلررمر سرررر الرردرس  تنفرررذه وتَّورمررو(ر النمررو المينرر (،

االىتمام بالمظير الخارج  أيثر من ذوي الخبرة، ويذل  تَّبليم للتوجررو لصرغر نزوع الفئ  الشاب  إل  
خرررج أسررالر  وطرائررق حدرثرر  التَّ رن حرردرث  معلِّمرراتبرراع الو  فرمررا رخررص الجانرر  الشخصرر ،ىررذا سررنيم 

بسب  اطالعيم عل  المناىل الحدرث  وتمينيم منيا ومن أسالر  وطرائق التدررس الحدرث  فر   ال ،فعَّ 
فر  حررن  مرا رخرص محرور سررر الردرس وتنفررذه وتَّورمرو،م حدرث  العيد ف  المينر  فرباعتبارى يلراتيم

موايب  الفئ  الشاب  للنمو المعرف  ومستحدثا  العلروم  إل  نترج  ف  محور النمو المين ترد الباحث  ال
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وىذا ما اتفق م  دراس  مورالردىاران  ،الرتباطيم باإلنترنر  لغ  العصر ويذل  اعتمادىم التعلم الذات 
 ن لبرنرررامل ربرررط األجرررر بررراألداءالسَّرررَّررردم فررر  التَّ مررر   معلِّرررم( فررر  انخفررراض دعرررم ال6411  وصرررندارامان

فالمعلمون من ذوي السنوا  األيبر رفضوا اعتماد األجر عل  أدائيم فيم خائفون من الخسارة، ونحن 
 .علم بعدد سنوا  الخبرةف  الجميورر  العربر  السورر  ررتبط أجر الم

 ثالثًا: خالصة نتائج البحث
 أه  ما خلص إليه البحث من نتائج:

 قتصرادي  اال ف  المجال منخفٌض  السُّوريِّ ف  ثَّاف  المجتم   معلِّملل جتماعرَّ واق  الميان  اال إنَّ  .1
 االجتماعرر  للمعلرمواالجتماع  والثَّاف ، ومتوسط ف  الجان  الشخص  وف  الدرجر  اليلرر  للميانر  

 يا ف  ثَّاف  مجتمعو.رستحَُّّ  الَّت لم رحظ  بالميان   معلِّمال عل  أنَّ  دلَّ روىذا 
رس برنمرررا خطررررط للررردَّ التَّ و  معلِّرررمال رَّ مرتفررر  فررر  محرررور شخصررر  الصرررإل معلِّمرررمسرررتوى أداء  إنَّ  .6

برنمررا يرران األداء منخفضررًا فرر  محررور  معلِّررملل مررو المينرر ِّ النَّ فرر  محررور  متوسِّررطانخفررض األداء إلرر  ال
 المالحظ وفق بطاق  المالحظ .من وجي  نظر  رَّ رس واإلدارة الصفالدَّ سرر 
من وجي  نظر  السُّوريِّ ف  ثَّاف  المجتم   معلِّملل جتماعرَّ برن الميان  اال رَّ توجد عالق  ارتباط .3
 .وفق بطاق  المالحظ  ومستوى أدائو رنمعلِّمال
 جتماعرَّر رن عل  مَّرراس الميانر  االمعلِّمدرجا  ال  متوسِّطبرن  رَّ ٍ إحصائ دالل ٍ  ذو روجد فرقٌ  .4
 الجنس. متغرِّررعزى ل السُّوريِّ ف  ثَّاف  المجتم   معلِّملل
تبعرًا المشراريرن لتَّرورم األداء ييرل  اسرتجابا   متوسِّرط بررن رَّ ٍ إحصرائ داللر ٍ  وذ فررقٌ  وجردر .5
 راسر الدَّ  فر  المشاريرن استجابا   متوسِّط برن رَّ ٍ إحصائ دالل ٍ  يذ فرقٍ  وجود عدمو  الجنس متغرِّرل

 .رَّ مجال اإلدارة الصف ف  الجنس متغرِّرل تبعاً 
رررطبررررن  رَّ ذا  داللررر  إحصرررائ ال توجرررد فرررروقٌ  .6 رن علررر  مَّرررراس الميانررر  معلِّمرررا  درجرررا  المتوسِّ
 .الخبرة التَّدررسرَّ  متغرِّرتعزى ل السُّوريِّ ف  ثَّاف  المجتم   معلِّملل جتماعرَّ اال
الذرن  ف  تَّررم األداء من برن فئا  الخبرة  لصال  أفراد الفئ  رَّ فروق ذا  دالل  إحصائ روجد .7

 داللر ٍ  ذا  فرروقٌ  تظيرر ولرم الخمسر ، راسر الدَّ  مجراال  لمعظرم (،سرنوا  14مرن  أقرل  خبررتيم  
 .(رَّ للدرس(، واإلدارة الصفخطرط للتعلم اإلعداد المسبق التَّ ف  مجال    رَّ إحصائ

 الدراسة : مقترحاترابعاً   
ل البحث       :مجموع  من المَّترحا  ياآلت  إل توص 
خالصٍ   ٍ ر، تشجرعًا لو عل  أداء عملو بيفارَّ حوافز ماد معلِّمعلرم بمن  الالتَّ و  رَّ ربالتَّ قرام وزارة .1  .وا 
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اعرن العررام والخرراص بإرجرراد الحلررول والبرردائل المختلفرر  عررن طررررق إشرررا  الَّطَّرر معلِّررممعالجر  قضررارا ال.6
  .رَّ األساس معلِّموتحَّرق متطلبا  ال معلِّملل جتماعرَّ لدعم الميان  اال

رصاحبيا ورش عمل لتدرر  المعلِّمرن  رنمعلِّم، لرف  مستوى ويفارا  وميارا  الرَّ ٍ تدررب عَّد دورا ٍ .3
 العلمرَّ  والتَّعلرمرَّ  الحدرث . عل  المستجدا  ف 

 بالوضرررر  مباشرررررةٌ  عالقرررر  لررررو الررررذي، معلِّررررملل المعرشرررر  الوضرررر  لتحسرررررن رَّرررر ربو التَّ  سرررر المؤسَّ  مخاطبرررر .4
 جتماع   اال
 رَّرر وفعال بيفرراءة يمالتَّ رسرر أداء علرر  عيموتشررجِّ  رنمعلِّمررال زتحفِّرر الَّترر  رَّرر اإلرجاب العوامررل وتعزرررز دعررم.5

 .أدائيم ف  رةالمؤثِّ  رَّ لبالسَّ  العوامل وتالف 
 ميانرر ً  تحتررلُّ  الَّترر  جتماعرَّرر علرررم مررن الميررن االالتَّ شررررعا  واللرروائ  اليفرلرر ، باعتبررار مينرر  التَّ تفعرررل .6
 .رَّاً اجتماعبباق  المين المَّدرة  للمين أسوةً  جتماع   لم االالسَّ عل   رَّ ً عال
 رَّر طرورر لَّردراتيم المينالتَّ رن ف  الَّررارا  المتصرل  بعمليرم وسرعريم المشرتر  لمزررد مرن معلِّمإشرا  ال.7

 علرم .التَّ ال  رف  مستوى أدائو التَّ وب جتماعرَّ ومستورا  أدائيا، لتعزرز ميانتيم اال
 مسررتوى األداءول ، ودراسررا  تتنرامعلِّرملل جتماعرَّرر تتنراول الميانر  اال الَّترر راسرا  الدَّ إجرراء المزررد مررن .8
 رن عل  االنتماءمعلِّمتؤدي إل  إقبال ال الَّت عرإل عل  العوامل التَّ و  معلِّم، لتفعرل دور المعلِّمعلرم  للالتَّ 

 اجتماعرَّ بالمسؤولرا  المنوط  بو لتحَّرق ميان   معلِّمربوي المالئم لرَّوم الالتَّ للمين  أيثر وخلق المناخ 
 رفرع .
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َّصَّالبحثممخ َّ

َّ-فةةثَّافافةةاَّالممامةةرَّالعةةته َّت تواةةدَّبمعةةات َّ  ا ةةدََّّمعمِّةة لمَّي ةةاالمكانةةاَّاتماما 
َّفثَّم يناَّالحعكاَّي ا َّمي انَّ هاعا َّ

َّماَّالبحثمف َِّّ تًت:َّ

, ومين هبيه وممتمعيهميه ل ّ  وقيمته تكمن في  قرتتيه ىميل الع يال وىميل ميا ي رِّ  معمِّممكانة ال إن     
في  ممتمعيه  معمِّيمعمييم مسيةلة مكانية الالت  و  ي يةتهبالت   ي يةي روتًا كهبيتًا في  ىمم  تؤرِّ الت  ة المسائل المهم  

 .الص ف  وراخل المرتسة وف  غتفة 
, ي يييةالعال ي ييية نالت  الهائيييل ورخيييول العيييالم ىصيييت العولمييية واجتصييياج  و  وميييال اجنرميييات المعتفييي ِّ    

يي   يمهبِّييي معمِّييممييال توا العصيييت,  ي اً متمشييي ت هباسييتمتاتٍ يت يييو   معمِّييمٍ إليييل  ةٌ أصييهب   انيياك ةيييتوت  مم  
فييي   معمِّيييماليييا والممتميييال, ايييت  ال اميييا  خم ييي  الةيييتوت  إليييل معتفييية مسيييتو  أرال ال اميييا  ال   
  ي ييوم الت ي ي يةيماهبميا  العصييت في  ت سيين المماتسيا  اإ ا ييةوتي والعميل ىميل تمهبالممتميال الس ي

َّ.ي ةهبراىم ي ةعميمالت    تسهم ف  زيار  قرتتهم ىمل ت  يق األاراف الت  ون ف  المرتسة و معمِّمهبها ال

َّمشكماَّالبحث:َّي اًَّاان

َّعميمث؟الا َّته َّتمعات َّ  ا دَّفثَّافافاَّالممامرَّالع ََّّمعمِّ لمَّي اماَّالعتواَّبينَّالمكاناَّاتماما 

َّ ه افَّالبحثاالااُ:َّ

 السوتي. معمِّم ف  ث افة الممتمالواقال مكانة ال فتعت   .1
 وتي من خّل هب اقة المّ ظة.الس   معمِّمف مستو  أرال التعت   .2
فيييييي  ث افيييييية الممتمييييييال السييييييوتي وهبييييييين  ي ييييييةاجمتماى معمِّييييييمتعييييييتف العّقيييييية هبييييييين مكانيييييية ال .3

 (.0,5,مستو  أرائه ىنر مستو  رجلة )

 منهجَّالبحثَّت  تاادهابعًا:َّ
اسييييتخرام أراتييييين ميييين أروا  الميييينهو  ميميييي , ميييين خييييّل الت  م الميييينهو الوصيييير  اسييييتخرتييييم ا 

 الوصر  واما:
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 عميم .الت   معمِّم  قام  الهبا ثة هبهبنائها ل ياس مستو  أرال الالت  هب اقة المّ ظة  .1
في  ث افية الممتميال  معمِّيملم ي ية  قام  الهبا ثة هبهبنائها لمعتفة المكانية اجمتماىالت  اجستهبانة  .2

 نرسه. معمِّمتاا الالسوتي كما ي رِّ 

 ممامرَّالبحثَّت ّينادخامعًا:َّ

ناثيًا( في  الميراتس اجهبترائمعمِّمين ممتمال الرتاسة من مميال التكو     في  مرينية  ي يةين )تكيوتًا وان
اهبعين لمرينية ال سيكة الت ي ي يةا  في  الميراتس اجهبترائمعمِّميين والمعمِّميال سكة, وقر هبمي  ىيرر ال

 ة.معمِّم( 3,98, )معمِّم( 2584ة, )معمِّمًا و معمِّم( 5682)
 ي ةنة هب تي ة قصيراختيات العيِّ  ,  يث تم  ة صف  معمِّمو  معمِّم( ,,1نة الهب ث ا)م  ىيِّ تمث    

 لتناسا إمتالا  الهب ث و هبيعة األروا .

َّعا عًا:َّح ت َّالبحث

 ي يةالعتهب ي ية: تم ت هبييق الهب يث في  ميراتس مرينية ال سيكة في  الممهوت ي ةال رور المكان .1
 .ي ةالسوت 

: تييم ت هبيييق الهب ييث خييّل الرصييل الرتاسيي  األول ميين العييام الرتاسيي  ي ييةال ييرور الزمان .2
2,15 /2,16. 

ييف  ا  معمِّميي  و معمِّمي: تييم ت هبييق الهب ييث ىمييل ي ةال يرور الهبشييت  .3 في  مييراتس مرينيية  الص 
 ال سكة.

, ي يةاجمتماى معمِّيم رور الموةوع: تناول الهب ث ف  مانهبيه النظيتي موةيوع مكانية ال .4
أميييا المانيييا العمميي  مييين الهب يييث فسييييكون  معمِّييم,عميمييي  لمالت  ةييوع مسيييتو  األرال ومو 

في  ث افية الممتميال السيوتي ومسيتو  األرال  معمِّيملم ي ةتشخيصًا لواقال المكانة اجمتماى
 ي يييةفييي  معتفييية ىّقييية المكانييية اجمتماى ي ييية, كميييا تريييير الرتاسييية الميرانمعمِّيييمعميمييي  لمالت  
َّعميم .الت  أرائه هبمستو   معمِّملم

َّناا جَّالبحثَّ:عابعاًَّ

 أام ما خمص إليه الهب ث من نتائو:
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إن  واقيييال المكانييية اجمتماىي ييية لممعمِّيييم فييي  ث افييية الممتميييال الس يييوتيِّ مييينخرٌ  فييي  المميييال  .1
واجمتمييياى  والث ييياف , ومتوسييي  فييي  المانيييا الشخصييي  وفييي  الرتمييية الكميييية اجقتصييياري  

واتا يرل  ىمل أن  المعمِّم لم ي ظل هبالمكانة ال ت  يست   ها ف   ,لممكانة اجمتماىية لممعمم
 ث افة ممتمعه.

خ يي  لميرتس, هبينميا الت  و  معمِّمال ي ةف  م وت شخص متترال الص ف    معمِّممستو  أرال  إن   .2
, هبينمييا األرال منخرةييًا فيي  معمِّييمانخريي  األرال إلييل المتوسيي  فيي  م ييوت النمييو المهنيي  لم

ييير ي ةم يييوت سييييت اليييرتس واإرات   ومسيييتو  أرائيييه وفيييق هب اقييية  معمِّيييممييين ومهييية نظيييت ال الص 
 المّ ظة.

من ومهة  ف  ث افة الممتمال السوتي معمِّملم ي ةهبين المكانة اجمتماى ي ةٌ اتتهبا  تومر ىّقةٌ  .3
 وفق هب اقة المّ ظة. ومستو  أرائه ينمعمِّمنظت ال

ين ىمييييل م يييياس المكانيييية معمِّميييهبييييين متوسييي   رتمييييا  ال ي ةٍ إ صيييائ تو رجلييييةٍ  يومييير فيييتقٌ  .4
 ت المنس.ف  ث افة الممتمال السوتي يعز  لمتغيِّ  معمِّملم ي ةاجمتماى

ىنيير مسييتو  الرجليية هبييين متوسيي   اسييتماهبا  المشيياتكين  ي ةيوميير فييتق تو رجليية إ صييائ .5
هبيين متوسي    ي ةوىرم ومور فتق تو رجلية إ صيائ لت ويم األرال ككل تهبعًا لمتغيت المنس

ر ي ةاستماهبا  المشاتكين ف  الرتاسة تهبعًا لمتغيت المنس ف  ممال اإرات    .الص 
ين ىميل م يياس المكانية معمِّميهبين متوس ا  رتميا  ال ي ةج تومر فتوق تا  رجلة إ صائ .6

 تغيت ىرر سنوا  الخهبت .ف  ث افة الممتمال السوتي تعز  لم معمِّملم ي ةاجمتماى
يم األرال من هبين فئيا  الخهبيت   لصيالف أفيتار الرئية و ي ة ف  ت يومر فتوق تا  رجلة إ صائ .7

. )لهب اقية المّ ظية( الخميستاسية مماج  الرِّ  لمعظمسنوا (  ,1لتين خهبتتهم )أقل من ا
خ ييييي  لمتعمم)اإىييييرار المسييييهبق الت  فيييي  ممييييال  ) ي ةولييييم تظهييييت فييييتوق تا  رجليييية إ صييييائ

ر ي ةلمرتس(, واإرات    (.الص 

َّتصياتَّتالمفاهحاتالا َّ:َّاامناًَّ

م   َّإلل ممموىة من الم تت ا  كاآلت : ة ثاالهب  توص 
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 ي يية, تشييميعًا لييه ىمييل أرال ىممييه هبكراي يية ييوافز مار معمِّييمعميييم هبميينف الالت  و  ي ييةتهبالت  قيييام وزات   .1
خّص.  وان

المختمرة ىن  تيق إشتاك ال  اىين العيام والخياص هبجيميار ال ميول  معمِّمالمعالمة قةايا  .2
 .ي ةاألساس معمِّموت  يق مت مهبا  ال معمِّملم ي ةوالهبرائل لرىم المكانة اجمتماى

 ين.معمِّم, لتفال مستو  وكرايا  ومهاتا  الي ةى ر روتا  ترتيهب .3
  ت تيل الت ي ي ةعميم من المهن اجمتماىالت   شتيعا  والموائف الكريمة, هباىتهبات مهنةالت  ترعيل  .4

 .ي اً ىمل السمم اجمتماى  لممهن أسو  هبهباق  المهن الم رت  امتماى ي ةمكانة ىال



 
124 

 المراجع:
 :المصادر 
 القرآن الكريم 
ابننننننننننننننننننننننننن دمنننننننننننننننننننننننن  ن   بنننننننننننننننننننننننن  الننننننننننننننننننننننننر  ن بننننننننننننننننننننننننن    نننننننننننننننننننننننن    ق  نننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننن  

 www.muslimphilosophy.com, muqadimaدم  ن 
  ضنن  ن اال ت نن    صننحم  ت  عجننم(: 2007العزيننز   بنن  السنني  البه اشنن   

 .العربي   صر ج ه ري  الق هرة  الكتب    لم  1 ح الع ل   ف  التعميم الج  ة
/  صنننننحم  ت معجمممممل العمممممميل ا ج ما  ممممم (: 2991سنننننم م  ايري  فننننن   ت فيننننن     ت ليننننن   

  أ الم/  ار التق م    سك   بير ت.
 الترب يننن   الننن ار ال صنننحم  ت  عجنننم) 1٠٠٢:( زي نننب   سننننال جننن ر    شننن  ت  

 .المب   ي  ال صري 
 الك ب 

النننننننننن ار (:  مننننننننننم االجت نننننننننن ع  ال ركننننننننننز ال قنننننننننن ف  العربنننننننننن   1٠٠2إبننننننننننراهيم   بنننننننننن      
 البيض ء ال غرب.

 (:  مننننننننم االجت نننننننن ع التربنننننننن      شنننننننن رات1٠22األ  نننننننن   السنننننننن      نننننننن   ن  جننننننننال .  
 ج  ع    ش   كمي  التربي .

  فظر م  مسماي ل لممعممم   ال ربمي  المفس   ممل :(2000) النر  ن  بن  األزر   
 .لب  ن بير ت  العرب   الفكر  ار   راس ت  ي ا ي 

ب : مددد ال رن ددداد رن دددش ي   رنعادددا د رن عدددش (ب2222عجااالبميد ،ااالب ب بجااا جابجااا جا 

 . بميق هاةلمابميفكابميعاجي
  زارة  ال راسنن  الت صنني  فنن  ال ننؤ رة الع ا نن  :(2219      نن  ال نن ج  فنن يز 

 .السع  ي    ال كتب ت ال ق ف  السع  ي    زارة ال ع رف
    ار"ال  رسنني  لم ؤسسن  الشن    التربن   التقن يم :(1٠٠2    نر ال رينر   رافن ة 

 .لب  ن بير ت   الت زيع  لم شر الفكر
 لم شنر ال سنيرة  ار  2 ح  الصمس  ال مدر   مهمارات :(2007)    ن  ال يمن   

 .األر ن  الت زيع     ن 
 اإل نن رات  بنن   القمننم   ار  ال ربممي  ال قممي ل :(2004) رشنني  فدننر  دضننر  

 .العربي  ال ت  ة
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 العربنن   الفكننر  ار أدياره،ي  العصممر  المعمممل خصمما  (: 2002   منن  راشنن   
 .األ لى   الحبع الق هرة

 سمسنم   نن األ   الكتن ب  2 ح   ربي م  يمبمادئ مسماي ل :(2005)  من  راشن   
 . صر الق هرة  العرب   الفكر  ار الترب ي     ه رات  ال عمم ال  جح

 الن ار آالء  شنرك  ترج ن   السعما  الممدر  مم ماات (:2008  جن ي س سنتر  ،  
 .لب  ن   شر ن  لمعم م العربي 

 فمم  أراء" السعمما  يالمم عمل السعمما  ال عممم ل :(2000)  هنن   إبننراهيم الشننبم   
  عممل إلم   قميد فعما   عمم ل  حق م  فم  ياألسمرة يمسمافد   يأديار المعممل ال مدر  

 .األر ن إرب   لم شر  الت زيع  األ    ار  "فعا 
 (: أسنننننس   بننننن  ئ الب نننننث العم ننننن    كتبننننن 1٠٠1  صننننن بر  دف جننننن   ف ح ننننن     يرفنننننت 

   حبع  اإلب اع الف ي   االسك  ري    صر.
 الب ن ر     سنن  سنعي   النر  ن   بن  ال قينب  سنعي   سنمي  ن  رشن    حعي ن   

 بمم   ال عممم ل فمم  الشممامم  الجمميدة :(2006)  صننحفى البنن ،      نن    بنن 
 لم شننر ال سننيرة  ار  يال طب قممات األسمم  يمعمما  ر ا   ممماد ال م مما مؤشممرات
 .   ن  الحب      الت زيع

 مشمار  القمر   مم  العربم  الميط  فم  ال رب م : )1٠٠1السن ب    بنن العزينز  بن  
 .ال  يث الج  ع  ال كتب :إسك  ري  األزاريح    يالعشر   الحاد 

  نننننننن لم الكتننننننننب  إ ممممممممداد المعمممممممممم   ي فم مممممممم هل(: 1٠٠2 بينننننننن ات  سننننننننهي  أ  نننننننن    
 أرب .ال  يث  

 صننف ء  ار  ال ممدر   فم  يالجد ممد الشممامم  الجمميدة :(2009)   سننن  حين   
 .األر ن    ن لم شر  الت زيع 

  ار  ال ربي م  المؤسسمات فم  الشمامم  الجميدة إدارة :(2004)   صنر  مي ن ت  
 .فمسحين ا   رام  الشر  

 األر ن.(: القي س  التق يم ف  الع مي  الت ريسي      ن  1٠٠1   ة  أ      
    ار حالس    ش .الص  معمل(: 1٠٠2فتح ا    ب  الكريم   
(: ال نننننن د  إلننننننى التنننننن ريس   ار الشننننننر    ال  مكنننننن  1٠2٠الفننننننتال    سننننننهيم    سننننننن   

 العربي  السع  ي . 
 ار ال ق فنننننن    المكافمممممم  ا ج ما  مممممم  لممعمممممممل،(: 1٠٠2   آدننننننر ن  بنننننن  ا الكبيسنننننن    

 ال      ،حر. 
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  ركننز ال سنن ،     سننن ترج نن   معافمماة بمما الجمميدة :((2006فيميننب كر سنب   
 السع  ي  العربي  ال  مك  الري ض  الع     اإل ارة الب  ث   عه 

 ب نشااااا ام ببرإل راة رنصددددد  ل   رنم اتدددددل    ادددددا عش  ش(:ب2226كهااااا،,بجااااا   ب  
ب.ج  عةبل شقب ل شق

  مينن  أ  نن     ينن    فر نن     صننالح  دضننر    جنن ة  السنني   كنن  ر  ك جنن   
 ت سننين فنن  ال عمننم  لينن   السصمم  فمم  ال ممدر    في مع :(2008) بشننر  ف ين  

 لمتربين  اإل،مي ن  الي  سنك   كتنب العربن   الن حن  ن ارس فن   النتعمم حنر  التعمنيم
 .لب  ن بير ت  ال    العربي   ف 

(:   د  إلى الب ث ف  العم م 1٠٠2الكيال     ب ا  زي    الشريفين   ض   ك      
الترب ي   االجت   ي : أس سي ت      هج   تص  ي    أس ليب  اال ص ئي      ن  األر ن  

  ار ال يسرة.
    قنننن  لمشنننني  مف مممم  المر ممممد فمممم  أدب المس ممممد يالمسمممم س د(: 1٠٠2ال دتنننن ر   رضنننن   

 زين الع ب ين بن  م  الع  م    ار ال رتضى  بئر العب   لب  ن.
 المدرسم   حسم   فم  الحد ثم  ا  جايمات :(1٠٠9   بن  الدن ل     ن   ن ب ل   

   منن ان ج  عنن   التربينن  كمينن   لممعمممم   المهفمم  بممالفمي ي سع مهمما ي اه همما
 . صر

العنين   الجن  ع   الكتن ب  ار  السعما  ال مدر   مهمارات :(2002) زين  اله ين    
 .ال ت  ة العربي  اإل  رات
 الدراسات 

الننننننننننن  يف   تحننننننننننن ير ف  ميننننننننننن  أ اء (:   ا ننننننننننن  الرضننننننننننن  1٠21األف ننننننننننن    إسننننننننننن   ي   
ال عم نننننين فننننن  ال ننننن ارس ال    يننننن  ال ك  يننننن  فننننن     ف ننننن  بينننننت ل نننننم  ج  عننننن  القننننن س 

 ال فت     فمسحين.
رسننننن ل   الجننننن  ع   تقننننن ير ال ك  ننننن  االجت   يننننن  ل ه ننننن  األسنننننت   (:1٠٠2ب  يننننن    بيمننننن    

   جستير  ج  ع  ، ص    رب ح  ر،م .
(: تقننننن يم  عمننننم الري ضننننني ت أل ائننننن  الت ريسننننن  1٠٠٢الدننننن ل  جنننن    إي ننننن س    ننننن   بنننن   

 التربينننننن   راسنننننن   ق  نننننن  لم صنننننن    مننننننى  رجنننننن  ال  جسننننننتير فنننننن   اإل  ا ينننننن  ب ل ر منننننن  
  صر. ال  ص رة ج  ع   ب  ي ح كمي  التربي  

 رسنننننن ل   (:)الياهممممممع ا ج ممممممما   لممعمممممممل يمكاف مممممم  ا ج ما  مممممم (0202)    ي شنننننن  
   ع    ت ر   ،س حي    الجزائر. كت راه  م م ف   مم اجت  ع الت  ي   ج
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  اس را  ج ات ال عمل المس مر يآثاريا ف  الي ء ال فظ م (. 1٠22 ره    ر     .   
 رس ل   كت راه غير   ش رة  ج  ع   مب  س رب .

بهيئنن  األ ننم المعمممل الممر  فر ممده ت مكاف مم  يخصا صمم ت( : 1٠٠2 ينن ب  سننهي  رز    

 ال ت  ة   ،ح ع غزة   فمسحين.
  رسنننن ل  الرضمممما المهفمممم  لممدرسمممم    مممم  مهفمممم  ال ممممدر  (: 1٠٠2رزيقنننن      ينننن    

  جسنننننننننتير فننننننننن   منننننننننم االجت ننننننننن ع التربننننننننن    كميننننننننن  العمننننننننن م اإل سننننننننن  ي   االجت   يننننننننن   
 الجزائر.

معممممممما  ر مق رحممممممم  ل قمممممممي ل أداء معممممممممل ال رب ممممممم  (: 1٠21ر ضننننننن ن  إي ننننننن ن    ننننننن   
ال ننننؤت ر العربننننن    ل،الر اضمممم   فمممم  ضمممميء م طمبممممات الجممممميدة يا   ممممماد فمممم  ال عممممم

 ال  ل  ال     لض  ن ج  ة التعميم الع ل     يري  الشب ب  الري ض    صر.
ميسمممممي    مممممممل (: 2992سننننن يث  شننننن رل ت سننننني ر  ترج نننننن   ميننننن ء شنننننكر   أدننننننر ن  

س األ مننننى لم ق فنننن  ال شننننر ع القنننن    لمترج نننن   الهيئنننن  الع  نننن  لشننننؤ ن مننننال ج اإلفسمممما ،
 ال ح بع األ بري .

الكسا ممممات ال در سمممم   لخر جمممم  معمممممل الصمممم  ت ال عممممم ل (: 1٠2٠شننني     نننن   أ نننين  
   رس ل    جستير  ج  ع    ش   س ري .الفظام ت يف  معا  ر الجيدة الكم  

رسنننننن ل   صممممميرة المعمممممممل فممممم  ثقافمممممم  المج ممممممع الجاا مممممر ، (:1٠٠2صننننن ف    بينننننب  
   جستير ف  اال  ر ب ل جي   ،سم ال ق ف  الشعبي   

 معممل  خصم  المعمممات / الطالبمات أداء  قمي ل :(2006) دمنف  الصنقرات 
  قتنرح تن ريب  بر ن     ب ن ء لم مدر   الاامم  ال عم م م  الكسا مات فم  ضميء صم 
   شن    ال رب م  فم  دك ميراه رسمال  األر ن   ؤتن   فن  ج  عن  ف  ميتن   ،ين س

 .التربي  كمي  ج  ع    ش  
  ممم  الحصممي  فمم  ا ج ممما   الحممرا  دير (:1٠21زاينن   الحبيننب    لنن   

 ي   ليبي .زا  ال   ج  ع المج مع يفظال ببف   رل  ا ج ما    ي اه  المكاف 
الضممممممممسيط الفسسمممممممم   لممممممممد  المعمممممممممم   (: 1٠٠2العتننننننننر  الق سننننننننم     نننننننن   فننننننننراس  

  جسننننتير فنننن  اإلرشنننن   ال فسنننن   ج  عنننن  البعننننث  رسنننن ل    يافعكاسمممما ها  ممممم  الطمممماب
 س ري .

المممممممؤثرة فمممممم  أداء معمممممممم  يمعممممممممات  المشممممممكات(: 1٠٠2صنننننن لح  منننننن    أ  نننننن   
    ركز الب  ث التح ر     ن  الي ن. الص  األي  األساس 
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 ل سننتقب  رؤينن  ال عم  نن ت    صننر العربينن  ال ق فنن  (: 1٠٠2.  بينن   منن   
  يسن بر  ال ن    اإلصن ار   276 العن   ال عرفن    ن لم العربن   ال قن ف  الدحن ب
 .الك يت

 قر مممممر كسممممماءة (  ،سنننننم التدحنننننيح  اإل ارة الترب يننننن   1٠٠2  زكريننننن   بننننن  ا   العننننن كم  
   ج  ع    ر ال دت ر  الجزائر.المعمل ب   ال قي ل يال ق  ل

المكافمممم  ا ج ما  مممم  لممسممممف   فمممم  ضمممميء (: 1٠٠2الغريننننب   بنننن  العزيننننز بننننن  منننن   
لعربيننننن    ج  عننننن  اإل ننننن م    ننننن  بنننننن سنننننع   اإلسنننننال ي   ال  مكننننن  اال س مممممرات الحضمممممر  

 السع  ي .
  (: الشدصنننننني  ال افعنننننن  لم عمننننننم  أ رهنننننن  فنننننن   نننننن1٠٠2غننننننز     ئشنننننن     نننننن   زينننننن .  

   جستير ف  التربي   ج  ع   مب  س ري .ال شكالت ال فسي   رس ل  
  مصممممادر ضممممسيط العممممم   ممممم  معمممممم  المرحممممم  ا ب دا  مممم (: 1٠2٠، جنننن   كم نننن م   

 الجزائر. راس  استكش في  ب  ي    ر،م   ج  ع   ر،م   
( األ اء النن  يف  ل عمي نن  ال منن   بنن  ا  ال نن    لمت يننز فنن  1٠٠2   نن    سنن  ء سننعي    

 األر ن  رس ل    جستير  ج  ع     ن العربيَّ  لم راس ت العمي      ن  األر ن.
  ب ننننث  قنننن م ل ننننؤت ر العياممممم  المممممؤثرة فمممم  مكافمممم  المعمممممل(: 1٠٠2ال ننننزين    سننننى  

 غزة. فمسحين. ركز ال ق ف   التعميم  
العياممممم  المممممؤثرة فمممم  أداء معمممممم  المسمممم  العرب مممم  (: 1٠2٢اله شنننن     بنننن  الننننر  ن  

  ب ننننث  قنننن م إلننننى فمممم  المممممدار  الحكيم مممم  فمممم  المممميط  العربمممم  يمق رحممممات حميلهمممما
 ال ؤت ر ال  ل  ال     لمغ  العربي    ب .

 المجات 
الت ريسنننننننننننن  ل عم نننننننننننن  تربينننننننننننن   (: األ اء1٠21الجغي نننننننننننن ن   بنننننننننننن  ا  بننننننننننننن    نننننننننننن    

ال  هننننننن بين فننننننن  ت فيننننننن  األ  ننننننن  ج اإل رائننننننن  فننننننن   ننننننن ارس التعمنننننننيم العننننننن م فننننننن  ال  مكننننننن  
  السع  ي .  مك  العربي   سع    جم  ج  ع  ال م   السع  ي  العربي  

(   ننننننن  ات ال ك  ننننننن  االجت   يننننننن  لم عمنننننننم  نننننننن  جهننننننن    نننننننر 1٠22الدمنننننننف  غسننننننن ن   
عننننننن ت العربيننننننن  لمتربيننننننن    منننننننم الننننننن فس  ال جمننننننن   عم ننننننن  ال سنننننننتقب    جمننننننن  ات ننننننن   الج  

 .292_222  ج  ع    ش   1  الع  22
ب( :  ا،ع ال ك    االجت   ي  لم عمم ف    ل  الك يت    جمن 1٠٠2الراش   ص لح أ      

   ج  ع    ت ر    ،س حي    الجزائر.12العم م اإل س  ي        
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فنننن  كتنننن ب داب المعمممممل  فممممد ابمممم  الحمممماج العبممممدر  آ(: 22٢9الربنننن ح   بنننن  المحيننننف   
 ال ننننن د (    شننننن ر فننننن   جمننننن  اإل ننننن م    ننننن  بنننننن سنننننع   اإلسنننننال ي  العمننننن م اال سننننن  ي  

   السع  ي .2 االجت   ي   الع   
 قممممي ل األداء ال در سمممم  لممعمممممم   حممممد ث  ال خممممرج (: 1٠٠2ر ا،نننن   غنننن ز  ضننننيف  

 جمننن  ج  عننن    شننن     مممما ،مممم  كم مممات ال رب ممم  لممعممممم   يالمعمممممات فممم  سممممطف  
 س ري .  1_ الع   12ال جم  

 اهممممم  مكافمممم  المعممممممل ا ج ما  مممم  بمممممديره (: 1٠21   يسننننر    بشنننن ر  العمنننن السننننميم 
 جمننننننن  الج  عننننننن  اإلسنننننننال ي  لم راسننننننن ت الترب يننننننن   ال فسننننننني    فممممممم   فم ممممممم  المج ممممممممع،

   األر ن.1  الع   1٠ال جم  
 ال رب مم  لمقممرر الم ممداف  ال طب مم  : مشممكات(2010)أ  نن      نن  شنن هين  

 ج  عن   جمن  الدارسم  ، فظمر يجهم  مم  المس يحم  القمد  فم  جامعم  العمم م 
     .  ك   ن  2الع    ال فت     الق س

(: الرضننن  الننن  يف    ال،تننن  1٠٠2الشننني  دميننن   شنننرير  جننن ا     ننن    زينننزة  بننن  ا    
ببعض ال تغيرات ال ي غرافين  لن   ال عم نين    جمن  الج  عن  اإلسنال ي  سمسنم  ال راسن ت 

 . 2  الع   22اإل س  ي    ال جم  
ب مم جت نننع  ال نننتع(:  قننن   ال عمنننم  منننى ال  لننن   ال1٠٠9 بننن  المحينننف   سننن    ي ينننى   

   ال  يري  الع    لمتربي      ف   الق  سي .2 راس ت ترب ي   الع   
اليضممممع ا ج ممممما   لممعمممممل بممممال عم ل العممممال يأثممممره فمممم  (: 1٠٠2 منننن    منننن    نننن     

(  كميننننننن  التربيننننننن   ج  عننننننن  الدرحننننننن م  29   راسننننننن ت ترب يننننننن   العننننننن   مهفممممممم  ال عمممممممم ل
 الس  ان. 

( الع ا نن  ال ننؤ رة فنن  أ اء  عمي نن  المغنن  1٠2٢ اله شنن    العننزا     بنن  الننر  ن  فنن ئزة  
العربيَّ  ف  ال  ارس ال ك  يَّ  ف  ال حن العرب    قتر ن ت  م لهن   ب نث  قن م لم نؤت ر 

 ال  ل  ال     لمغ  العربيَّ     ب .
ال عمم ل  فم  المعممل جميدة  مثث رات فم  البحمث صمعيبات :(2007)  ع نت هن ر ن  

 . صر  2 الع   ب لفي م  التربي  كمي   جم   يفيا ج  المدرس 
 يطالبمات األساسم  ال عمم ل معمممات ا جايمات  قمي ل :(2007) آصنف ي سنف  

 الممفه  يفم  المدري   خطمم ط فحممي  ممما  سممطف  فم  ال رب مم  بعبمر  كم م 
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 العن    2 ال جمن  الن فس    منم لمتربين  العربين  ات ن   الج  عن ت  جمن   السمميك 
 .  ش    ش     ج  ع 2

  ا ف رف تمياهع 
فظممممال  قممممي ل األداء المدرسمممم  فمممم  مممممدار  (: 1٠22   آدننننر ن بنننن  الكبيننننر  صنننن لح  

 .www.pdffactory.com)   ال عم ل األساس  ف  الجمهير   ال مف  
 آراء  مم  بفماء لممعممل الميظ س  األداء  قمي ل  (2014)  بن  ا  الق ينز   ا  ن  

   السممممممممممعيد   العرب ممممممممم  المممكمممممممممم  بممممممممممدار  الطممممممممماب
(http://www.almarefh.org/news) 

 التربيننن   ق فننن  ال جت نننع فننن  ال جت نننع العربننن  السننن ر   ( 1٠2٢   ه ننن     جنننم 
 .(www.eschoolsy.com)   ال   ن الصف - ال ح ي 
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 (: بطاقة مالحظة مستوى أداء المعمم بشكمها النهائي5ممحق رقم)
 (: تسهيل المهمة6ممحق رقم )
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 (1ممحق رقم )

 ي أدوات البحثقائمة بأسماء السادة محكم

 القسم االسم الرقم
 في قسم أصول التربية أستاذ أ.د عبد اهلل المجيدل 1
 في قسم أصول التربية ستاذأ أ.د عيسى الشماس 2
 أستاذ في قسم أصول التربية أ.د ريمون معمولي 3
 رئيس قسم أصول التربية د. محمود المحمد 4
 مدرسة في قسم أصول التربية د. منى كشيك 6
 مدرس في قسم أصول التربية د. غسان الخمف 5
 قسم القياس والتقويمفي  مدرسة اعتدال العبد اهلل .د 7
 مدرسة في قسم القياس والتقويم رنا قوشحة .د 8
 ماجستير لغة عربية أ.حسن يوسف اسمندر 9
 ماجستير لغة عربية أ.حنان محمد رشاد الهندي 11
 موجه تربوي-بالحسكة التربية مديرية أ عمي النجرس 11
 موجه تربوي-مديرية التربية بالحسكة أ.محمد بكرو 12
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 (2ممحق رقم )

 موجهة لمسيد المحكم المكانة االجتماعية لممعمم ستبانةا

 السٌد المحكم:

المكانة ااجتممايةة العممعةيا ة اإحدى أدوات البحث المسجل بعنووا    االستبانة اآلتٌة هً       

 ثقا  االمتممعاالسورياويالقمهاابمسموىاأدائه_ادراس امةدانة ا  امدةن االحسك "ا

بحٌث تعرف الباحثة المكانة االجتماعٌة للمعلم إجرائٌاً: بأنها الدرجوة التوً سٌح ول علٌهوا       

المنزلوة والتدودٌر الممنووحٌ  لو   المعلم على استبانة المكانة االجتماعٌة  للمعلم، والتً تشوٌر إلوى

 فً  ثدافة المجتمع السوري م  وجهة نظر المعلم ذات . 

وقوود شووملت االسووتبانة الجوانووة الموواثر  فووً مكانووة المعلووم وهووً االقت ووادٌة، الش  ووٌة،       

 االجتماعٌة، والثدافٌة.

الجتماعٌوة للمعلوم وذلك لتحدٌق بعض أهداف البحث المتمثلة فً التعرف على واقوع المكانوة ا    

( فووً مكانووة د سوونوات ال دمووةفووً ثدافووة المجتمووع السوووري وأثوور متثٌوورات البحووث   الجوون ، عوود

 المعلم.

 تحاول الباحثة م   الل هذه االستبانة أ  تناقش الفرضٌات اآلتٌة:     

 مكانوةالاسوتبانة بوٌ  متوسو ً درجوات المعلموٌ  علوى  داللوة إح وائٌة ووجد فرق ذٌال  .2

 عزى لمتثٌر الجن .ٌفً ثدافة المجتمع السوري  لمعلماالجتماعٌة ل

 مكانةال استبانةبٌ  متوس ات درجات المعلمٌ  على ال توجد فروق ذات داللة إح ائٌة  .3

 .عدد سنوات ال دمة فً ثدافة المجتمع السوري تعزى لمتثٌر لمعلمل االجتماعٌة

 

 وشاكر  جهودكم فً تحسٌن .أكو  ممتنة حس  متابعتكم لعملً المتواضع     

 اسم المعلم/ المعلمة:                                     عدد سنوات ال دمة :

موافق  العبار  الرقم
 بشد 

ارفض  ارفض محاٌد موافق
 بشد 

  الجانة االقت ادي : أوالً 

      مهنتً م  أجل كسة العٌش. ا ترت 2

د اعات العمل فً الفرص  ا ترت المهنة لدلة 3
 . رىاأل

     

      .المهنة لكثر  الع ل فٌهاا ترت  4

       .شرٌفةهنتً حباً فٌها كونها مهنة ا ترت م 5

      الراتة الذي أتداضاه مناسة لمهنتً. 6

      .ٌتوفر نظام تداعد من ف للمعلم 7
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      للمعلم.ٌتوفر نظام تأمٌ   حً مناسة  7

      أ رى بنف  الراتة.بالعمل فً مهنة  أرغة  8

      أحتاج للعمل لساعات إضافٌة لزٌاد  الد ل. 9

      ضعف راتبً ٌحرمنً شراء المالب  الجدٌد . 21

  الجانة الش  ً: ثانٌاً 

      مهنتً تمنحنً االستدرار النفسً. 22

      .استدراراً وظٌفٌاً ٌوفر لً عملً  23

      التعلٌم.حبً لأل فال دفعنً لمهنة  24

       .تنسجم مهنة التعلٌم مع مٌولً الش  ٌة 25

      .أشعر بالمتعة أثناء التدرٌ  26

ٌكسبنً مظهري ال ارجً احترام تالمٌذي  27
 لً. 

     

تعاملً مع التالمٌذ بمرونة ٌكسبنً مكانة  27
 مرموقة.

     

      تفرض علً المهنة ارتداء مالب  معٌنة. 28

تفرض علً المهنة الدٌام ببعض األعمال  29
 المرهدة.

     

      انتداد التلمٌذ للمعلم أمر عادي . 31

أقوال المعلم هً الم در الوحٌد ال حٌح  32
 بالنسبة للتلمٌذ.

     

  نة االجتماعً: الجا اً ثالث

ٌشكل العمل فً مهنة التعلٌم م در ف ر  33
 وتددٌر م  العائلة.

     

       .إدار  المدرسة العةء الملدى على عاتدًتددر  34

و إدار  المدرسة مرنة فً ت بٌق اللوائح  35
 .الدوانٌ  على المعلم

     

      أتمتع برواب  جٌد  مع أولٌاء التالمٌذ. 36

ً مهنة التعلٌم وقت مناسة ٌتٌح العمل ف 37
 .مع األسر  لوجودي

     

إدار  المدرسة  إذا كنت على حق فً  تن فنً 37
  الفً مع التلمٌذ أو ولٌ .

     

تدف اإلدار  المدرسٌة فً  فً حال إجحاف  38
 .المفتشٌ  فً حدً 

     

أحافظ على عالقاتً مع أ دقائً فً مه   39
 أ رى .

     

      .المعلم أسا  تددم ونمو المجتمع 41

      .للمجتمع نافع از عملنجتشعرنً مهنتً بإ 42

سهم فً تدنً أكثٌر م  المعلمٌ  إ  سلوك  43
 .مهنة التعلٌمالبعض لنظر  

     

      فً المجتمع. التعلٌم  م  أرقى المه  تعد مهنة 44

     تكرٌم فً  منظمات المجتمع  ضعف مبادرات 45
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 ٌ .لمعلما

      المعلم معزول اجتماعٌاً. 46

  الجانة الثدافً: رابعاً 

اآلٌة الكرٌمة  ٌرفع هللا الذٌ  آمنوا منكم  47
 والذٌ  أتوا العلم درجات  تمثل المعلم.

     

اآلٌة الكرٌمة   هل ٌستوي الذٌ  ٌعلمو   47
والذٌ  ال ٌعلمو   دلٌل على رفعة مكانة 

 المعلم.

     

      تسود ثدافة  م  علمنً حرفاً كنت ل  عبداً  48

ال  و ٌة أدت إلى ان فاض انتشار الدرو   49
 مكانة المعلم .

     

شٌوع  ور هزلٌة ع  المعلم ٌنتدص م   51
 مكانت .

     

      مهنة التعلٌم مهنة نسوٌة ال مكا  للرجال فٌها. 52

مهنة التعلٌم بال أسوار ٌعمل بها الم ت و   53
 وغٌر الم ت ٌ .

     

ٌمثل عٌد المعلم دلٌل على ارتفاع مكانة  54
 المعلم.

     

      مهنة التعلٌم مكشوفة عارٌة م  سر قوتها.  55

تدرٌر الٌونسكو  فدد المعلمو  وفددت  56
 المدار  مكا  الدٌاد  فً  بر  التعلٌم 

     

مدولة   أحمق م  معلم كتاة   تمثل معلم  57
 الٌوم.

     

ٌوجد تمٌٌز بٌ  معلم ال ثار ومعلم الكبار م   57
 المكانة.حٌث 

     

      ٌعد المعلم الناقل الحدٌدً للثدافة بٌ  األجٌال. 58

      ٌعد المعلم مثال للعلم والمعرفة. 59

      المعلم معزول ثدافٌاً. 61

 

 

 

 

 

 

 (3ممحق رقم )
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 موجهة لمسيد المحكماألداء التعميمي لممعمم مالحظة بطاقة 

 السٌد المحكم :

ب اقة المالحظة اآلتٌة تهدف إلى قٌا  مستوى أداء معلِّم الحلدة األولى م  الّتعلٌم        

ااألساسً فً مدار  مدٌنة الحسكة، وذلك الستكمال الجانة العملً م  البحث، المسجل بعنوا 

ااجتمماية ا االمكان  العممع ا" االس ا  االمتممع اثقا   ا   ادراس اي اأدائه_ ابمسموى اويالقمه وري

 ، بحٌث سٌتم است دام هذه األدا  م  قبل مالحظ   الباحثة نفسها( . ا  امدارساالحسك "انة امةد

ٌّة الّتربٌة       ٌّاً فً مدٌر ٌّة المعتمد  رسم ٌّه مع العلم أّ  الباحثة قد اعتمدت بداًٌة الاّلئحة الّتوج

ٌٌّ  فً قٌا  مس توى أداء معلّم بالحسكة والمست دمة بشكل رئٌسً م  قبل الموّجهٌ  الّتربو

الحلدة األولى م  الّتعلٌم األساسً ، وبالعود  إلى العدٌد م  الّدراسات الّسابدة والمراجع المتعلّدة 

بالموضوع قامت الباحثة بالّتعدٌل فً  ٌاغة بنود ب اقة المالحظة بحٌث تتناسة مع مضمو  

ٌّة للمالحظة والدٌا ٌّات  ولكً تكو  بنودها أكثر قابل    م  قبل المالحظ.البحث  وفرض

وو بحٌووث تعوورف الباحثووة      ٌّ ًّ  مسووتوىاً إجرائ تووً ٌمنحهووا رجووة الّ الدّ   بأّنوو :للمعلّووم األداء التعلٌموو

رجوة إلوى لهوذه الدّ  موو  وفدواً ف المعلّ لب اقة المالحظة، بحٌوث ٌ ونّ  م المالَحظ وفداً الُمالِحظ للمعلّ 

 اً، ممتاز.د جدّ د، جٌّ ضعٌف ،وس  ، جٌّ 

وري م الّسوعورف علوى مسوتوى أداء المعلّوالتّ  لة فوًوذلك لتحدٌق بعض أهداف البحث المتمثّ       

نوة مو  المعلّموٌ  وإع وائهم درجوات ٌّ ، ظوةوفوق معواٌٌر ب اقوة المالحَ  م   الل تدٌٌم المالِحوظ لع

ٌّرات البحث   الجن ، عد  ( فً مستوى أداء المعلّم.د سنوات ال دمةوأثر متث

ٌّات اآلتٌة:تحاول الب       احثة م   الل هذه االستبانة أ  تناقش الفرض

موٌ  علوى ب اقوة مالحظوة بوٌ  متوسو ً درجوات المعلّ ة داللة إح وائٌّ  ووجد فرق ذٌال  .2

 .الجن ر عزى لمتثٌّ م ٌلمعلّ ل األداء التعلٌمً

مووٌ  علوووى ب اقوووة  ات درجوووات المعلّ بوووٌ  متوّسووة ال توجوود فوووروق ذات داللووة إح وووائٌّ  .3

 .عدد سنوات ال دمة رتعزى لمتثٌّ للمعلم  التعلٌمً مالحظة األداء

 الّشكر والّتددٌر لسٌادتكم......

 

 

 

 

 : ألداء المعلم / المعلمة فً الحلدة األولى للتعلٌم األساسً ب اقة مالحظة

                                          :عدد سنوات ال دمة  ة:                             المعلم / المعلم
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  العبار  التسلسل
 مة المعلّ ش  ٌّ  أوالً: التددٌر

      .مظهره ال ارجًب ٌهتمّ  2

      . رف فً المواقف ال ارئةٌحس  الت 3

      . التوجٌ ٌتدبل  4

      . المجتمع المحلً اعل تفاعالً إٌجابٌاً معٌتف 5

      ٌست دم لثة سلٌمة وواضحة. 6

      . حٌحةٌددم ماد  علمٌة  7

       .فً العمـــل ٌلتزم بمواعٌد الدوام 7

 
 التددٌر النهائً للفدر : ــــــــــــــــ=

                              7 

  الت  ٌ  للتعلم   اإلعداد المسبق للدر ( ثانٌاً:

      .ٌحدد األهداف/ م رجات التعلم / بشكل مسبق 2

      من دً  . ٌراعً تسلسل األهداف بشكل 3

      .سبة لألهدافالمنا ار ال رائقٌ ت 4

      ل رائق المتبعة.لمناسبة  ٌ تار وسائل تعلٌمٌة 5

      ٌنوع فً أسالٌة التدوٌم وٌرب ها باألهداف. 6

      .الت  ٌ   للدر  ٌواظة على 7

      .الوقت المحدد على ةالمنهاج وال  ة الدرسٌّ  ٌوزع 7

 
 النهائً للفدر : ــــــــــــــــ=التددٌر 

                              7 

  (والتدوٌم سٌر الدر    التنفٌذ ثالثاً:

       .تهٌئة حافز ٌددم  2

      من دً.تـــدرج ب الماد  العلمٌة ٌعرض 3

      مستوى التالمٌذ .ل المناسبة  لتعلٌمٌة ا لالوسائ تار ٌ 4

      .فً األنش ة الال فٌة ٌبادر للمشاركة 5

       تار أسئلة مناسبة لألهداف.ٌ 6

      ٌنوع فً أسالٌة التدوٌم. 7

       .داء المتعلمٌ أسٌ  ٌوظف نتائج التدوٌم فً تح 7

 
 التددٌر النهائً للفدر : ــــــــــــــــ=

                              7 

  اإلدار  ال فٌة: رابعاً :

      .ٌتفاعل مع التلمٌذ  2

      . المشاركة علىٌحفز التالمٌذ  3

      .مستوى التح ٌل الدراسً للمتعلمٌ  حرص على رفعٌ 4

      .ر بٌئة  فٌة آمنةٌوف 5

      .ٌنوع فً األنش ة  التعلٌمٌة  6

      بٌ  التالمٌذ. ق الفردٌةالفرو ٌراعً 7
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 (4ممحق رقم )

 النهائياستبانة المكانة االجتماعية لممعمم بشكمها 

 أ ً المعلم أ تً المعلمة:

      .الوقت على فعالٌات الموقف التعلٌمً ٌوزع 7

 
 التددٌر النهائً للفدر : ــــــــــــــــ=

                              7 

  :النمو المهنً للمعلم  امساً:

      الجمهورٌة العربٌة السورٌة.أهداف التربٌة فً  ٌلتزم 2

      .واظة على الدراء  واال العٌ 3

      .بمعاٌٌر وأ القٌات مهنة التعلمم ٌلتز 4

      .التعلٌمٌة ٌتعاو  مع جمٌع أ راف العملٌة 5

      .استمرارم أداءه التدرٌسً بٌدوّ  6

      .ٌ لدمهارات التعلم الذاتً  نمًٌ 7

      .واكة النمو المعرفً ومستحدثات العلومٌ 7

 
 التددٌر النهائً للفدر : ــــــــــــــــ=

                              7 

 6 5 4 3 2 توزٌع الدرجات 

 ممتاز جٌد جداً  جٌد وس  ضعٌف التددٌر

 
 التددٌر النهائً لألداء: ــــــــــــــــ=

                              6 

 اسم المالحظ :
 التوقٌع:
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المكانة ااجتممايةة العممعةيا ة اإحدى أدوات البحث المسجل بعنووا    االستبانة اآلتٌة هً       

 ثقا  االمتممعاالسورياويالقمهاابمسموىاأدائه_ادراس امةدانة ا  امدةن االحسك "ا

بحٌث تعرف الباحثة المكانة االجتماعٌة للمعلم إجرائٌاً: بأنها الدرجوة التوً سٌح ول علٌهوا       

المعلم على استبانة المكانة االجتماعٌة  للمعلم، والتً تشوٌر إلوى المنزلوة والتدودٌر الممنووحٌ  لو  

 فً  ثدافة المجتمع السوري م  وجهة نظر المعلم ذات . 

 

 .مع جزٌل الشكر    

 

 

 

 

 

 المعلم/ المعلمة:                                     عدد سنوات ال دمة :اسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافق  العبار  الرقم
 بشد 

رفض أ رفضأ محاٌد موافق
 بشد 

  الجانة االقت ادي : أوالً 

      مهنتً م  أجل كسة العٌش. ا ترت 2

د اعات العمل فً الفرص  ا ترت المهنة لدلة 3
 . رىاأل

     

      .المهنة لكثر  الع ل فٌهاا ترت  4
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       .شرٌفةهنتً حباً فٌها كونها مهنة ا ترت م 5

      الراتة الذي أتداضاه مناسة لمهنتً. 6

      .ٌتوفر نظام تداعد من ف للمعلم 7

      للمعلم.ٌتوفر نظام تأمٌ   حً مناسة  7

      بالعمل فً مهنة أ رى بنف  الراتة. أرغة  8

      أحتاج للعمل لساعات إضافٌة لزٌاد  الد ل. 9

      ضعف راتبً ٌحرمنً شراء المالب  الجدٌد . 21

  الجانة الش  ً: ثانٌاً 

      مهنتً تمنحنً االستدرار النفسً. 22

      .استدراراً وظٌفٌاً ٌوفر لً عملً  23

      حبً لأل فال دفعنً لمهنة التعلٌم. 24

       .التعلٌم مع مٌولً الش  ٌة تنسجم مهنة 25

      .أشعر بالمتعة أثناء التدرٌ  26

ٌكسبنً مظهري ال ارجً احترام تالمٌذي  27
 لً. 

     

تعاملً مع التالمٌذ بمرونة ٌكسبنً مكانة  27
 مرموقة.

     

      تفرض علً المهنة ارتداء مالب  معٌنة. 28

األعمال تفرض علً المهنة الدٌام ببعض  29
 المرهدة.

     

      انتداد التلمٌذ للمعلم أمر عادي . 31

أقوال المعلم هً الم در الوحٌد ال حٌح  32
 بالنسبة للتلمٌذ.

     

  نة االجتماعً: الجا اً ثالث

ٌشكل العمل فً مهنة التعلٌم م در ف ر  33
 وتددٌر م  العائلة.

     

       .على عاتدًتددر إدار  المدرسة العةء الملدى  34

و إدار  المدرسة مرنة فً ت بٌق اللوائح  35
 .الدوانٌ  على المعلم

     

      أتمتع برواب  جٌد  مع أولٌاء التالمٌذ. 36

ً مهنة التعلٌم وقت مناسة ٌتٌح العمل ف 37
 .مع األسر  لوجودي

     

إدار  المدرسة  إذا كنت على حق فً  تن فنً 37
  الفً مع التلمٌذ أو ولٌ .

     

حال  فً تدف اإلدار  المدرسٌة فً  فً 38
 .إجحاف المفتشٌ  فً حدً 

     

أحافظ على عالقاتً مع أ دقائً فً مه   39
 أ رى .

     

      .المعلم أسا  تددم ونمو المجتمع 41

      .للمجتمع نافع از عملنجتشعرنً مهنتً بإ 42

     سهم فً تدنً أكثٌر م  المعلمٌ  إ  سلوك  43
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      المعلم معزول اجتماعٌاً. 46

  الثدافً:الجانة  رابعاً 

اآلٌة الكرٌمة  ٌرفع هللا الذٌ  آمنوا منكم  47
 والذٌ  أتوا العلم درجات  تمثل المعلم.
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والذٌ  ال ٌعلمو   دلٌل على رفعة مكانة 

 المعلم.
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الدرو  ال  و ٌة أدت إلى ان فاض انتشار  49
 مكانة المعلم .

     

شٌوع  ور هزلٌة ع  المعلم ٌنتدص م   51
 مكانت .

     

      مهنة التعلٌم مهنة نسوٌة ال مكا  للرجال فٌها. 52

مهنة التعلٌم بال أسوار ٌعمل بها الم ت و   53
 وغٌر الم ت ٌ .

     

مكانة  ٌمثل عٌد المعلم دلٌل على ارتفاع 54
 المعلم.

     

      مهنة التعلٌم مكشوفة عارٌة م  سر قوتها.  55

تدرٌر الٌونسكو  فدد المعلمو  وفددت  56
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                              7 

  الت  ٌ  للتعلم   اإلعداد المسبق للدر ( ثانٌاً:

      .ٌحدد األهداف/ م رجات التعلم / بشكل مسبق 2

      ٌراعً تسلسل األهداف بشكل من دً  . 3

      .سبة لألهدافالمنا ار ال رائقٌ ت 4

      المتبعة.ل رائق لمناسبة  ٌ تار وسائل تعلٌمٌة 5
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Research Summary: 

Social status of teachers in the culture of the community Syria and its 

relationship to the level of his performance - A field study In the city of 

Hasaka. 

I. Introduction Search: 

The status of the teacher and its value lies in its ability to give and what to offer to his students 

and his community, One of the important issues that play a significant role in the process of 

education The issue of the status of the teacher in his community within the school and in the 

classroom. 

With the knowledge explosion phenomenal world enters an era of globalization, 

communications, high technology, There is an urgent need to become a teacher is constantly 

evolving in line with the spirit of the age, Teacher meets the student and community needs, These 

needs have created necessary to know the performance of the teacher in the community level 

Syrians and work to meet the needs of the times in improving positive practices Carried out by 

the teachers at the school And that contribute to increase their ability to achieve their educational 

goals effectively. 

II. research problem: 

What is the relationship between the social status of teachers in the culture of the Syrian society 

and the level of educational performance? 

III. research goals: 

1. recognize the reality of the status of the teacher in the culture of the Syrian society. 
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2. Identify performance Syrian teacher's level by note card. 

3. 5. know the relationship between the social status of the teacher in the culture of the 

Syrian society and the level of performance at the level of significance (0.05). 

IV. Research methodology and tools: 

  Was used descriptive analytical method, by using the tools of the descriptive approach and tools 

are: 

1. Note that the researcher built to measure the performance of the educational level of the 

teacher card. 

2. 2. questionnaire by the researcher built to see the social status of the teacher in the 

culture of the Syrian society, as estimated by the same teacher. 

V. The research community and Sample: 

      The study population consisted of all teachers (male and female) In primary schools in the 

city of Hasaka, The number of teachers has reached the primary school affiliated to the city of 

Hasaka (5682) teachers, (2584) teacher, (3098) parameter. 

The research sample consisted b (100) teachers a row, where the sample was chosen deliberate 

manner To fit the nature of the research procedures and tools. 

VI. search limits: 

1. spatial boundaries: the application of research in the schools of the city of Hasaka in the 

Syrian Arab Republic. 

2. temporal limits: the application of research during the first semester of the academic 

year 2015/2016. 

3. Human border: the application of research on teachers in grade schools in the city of 

Hasaka. 
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4. Limitation Topic: This paper deals with the theoretical part, the subject of the social 

status of the teacher, The subject of educational performance for the teacher level, But 

the practical side of the search It will be a diagnosis of the reality of the social status of 

the teacher In the culture of the Syrian society and the level of educational performance 

for the teacher, The field study is also useful to know the social status of teachers do with 

the level of educational performance. 

VII. research results 

      The most important finding of the research results: 

1. The reality of the social status of teachers in the low culture of Syrian society In the 

economic, social,  and  cultural  side, and the average in the personal side and in the 

total degree of social status for teachers, This shows that the teacher did not have the 

prestige that it deserves in the culture of society. 

2. The performance grade teachers at the center of a high level of personal teacher and 

lesson planning, While performance drops to an average in the professional growth of 

teachers axis, While the performance is low in the course of the lesson and classroom 

management hub From the perspective of the teacher and the level of performance in 

accordance with the note card. 

3. There correlation between the social status of teachers in the culture of Syrian society 

From the point of view of teachers and the level of performance in accordance with the 

note card. 

4. There is a statistically significant difference between mean scores of teachers The social 

status of the teacher scale in the culture of Syrian society is due to the variable sex. 

5. There difference statistically significant at the significance level between the average 

participant responses Performance evaluation of a whole variable depending on the sex 
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and the lack of a statistically significant difference between the averages The responses 

of study participants according to gender in the area of classroom management. 

6. There were no statistically significant differences between mean scores of teachers The 

social status of the teacher scale in the culture of Syrian society due to the variable 

number of years of experience. 

7. There are statistically significant in the performance evaluation of the categories of 

expertise for the benefit differences Class members who have experience (less than 10 

years) for all four areas of study (Not card). Significant statistical differences did not 

appear in the field (planning for learning (Preset lesson), and classroom management). 

VIII. Recommendations and proposals: 

      Researcher found a set of proposals as follows: 

1. The Ministry of Education and the teacher gives financial incentives, to encourage him to 

do his job adequately and sincerity. 

2. addressing different teacher for ways to engage the public and private sectors to find 

solutions and alternatives issues Support the social status of teachers and the 

achievement of the basic requirements of the teacher. 

3. Hold training courses, to raise the level of competencies and skills of teachers. 

4. activation of legislation and regulations to ensure, as the teaching profession of social 

professions Which occupies a high position on the social ladder profession like other 

professions estimated socially. 
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