
    

  @@ @

  

  

  

واقع أداء معلمات التربية الفنية في المرحلة المتوسطة  
  في ضوء معايير ا"شراف التربوي في الرياض

  
  
   دادـإع  

…ì‘Š½a@æbàîÜ@ŒíŒÈÛa@†jÇ@Öaì‘c@Oc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ïÜçìÈÛa@Š•bã@åi@†Ûb�@O…@ @
@òîi Ûa@òîÜ×@M@áî–ÔÛa@òÈßbu@ @@ @ Ûa@òîÜ×@òîi@M@ßbuáî–ÔÛa@òÈ@ @

@ @



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ١٠٩  

واقع أداء معلمات التربية الفنية في المرحلة المتوسطة في ضوء معايير  
  ا"شراف التربوي في الرياض 

  
   دادـعإ

@ @
Oc@ì‘Š½a@æbàîÜ�@ŒíŒÈÛa@†jÇ@Öaì‘c…@ @

@òîi�Ûa@òîÜ×@Máî–ÔÛa@òÈßbu@ @@ @ïÜçìÈÛa@Š•bã@åi@†Ûb'@O…@ @
@òîi�Ûa@òîÜ×@Máî–ÔÛa@òÈßbu@ @

@ @
@ @
@ @@ @

  ملخصلا
ال�  ف� ه�  إلى  معال�راسة  أداء  واقع  على  ال���س�ة ع�ف  لل��حلة  الف��ة  ال��!�ة  ل�ات 

3��ی�ة ال�2اض في ض�ء معای�� اإلش�اف ال��!�,، وال*(ف ع' الف�وق في درجة أداء معل�ات  
ال��!�,  اإلش�اف   ��معای ض�ء  في  ال�2اض  3��ی�ة  الف��ة  ال��هج  .  ال��!�ة  ال�راسة  اس��6م� 

تق أجل  م'  �;  ال�صفي �معل�ات  (ن=ام  ��!ال  أداء  ال��!�,  اإلش�اف   ��معای في ض�ء  الف��ة  �ة 
أدا  ب�اء  خالل  م'   Dوذل ع'  ة  ن�ر)  عHارة  الف��ة،  ة  �3اقدراسة  ال��!�ة  معل�ات  أداء   ;��ت;  تق

�Hس�ة   قهات����ال ال��حلة  في  الJالث  للKف�ف  الف��ة  ال��!�ة  ال�راسة م' معل�ات  على ع��ة 
،  ) ١٤٤١  /١٤٤٠ول لعام ( الفKل ال�راسي األ  لالخ�ال م�ی�ة ال�2اض  الق�اع ال�LMمي في ش

 ) معل�ة.  ٧١وع�ده'  أن)  إلى  ال�راسة  تMق�قًا    ت�صل�   ��ال�عای  �Jان  أكT فاتKال مع�ار 
�ة  K6)ال�لل�عل�  ،ةلل�عل �في Uال� ال��ائج  وال�ع�ار األداء   ���ب �ا T .دالة  ة ع�م وج�د ف�وق 

دالة إحKائ�ًا ع�� م[ال العالقات لعل�ي، وTان� ه�اك  إحKائ�ًا ُتعYZ ل��غ�� ال�Wهل ا ف�وق 
 Dة وذل�  .)س��ات فأك�J ١٠م'  أداء ال�عل�ات ذوات ع�د س��ات ال�H6ة (لKالح االج��اع
ZòîybnÐ½a@pbàÜØÛa  ،,�!اإلش�اف ال�� ��أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة، ال��حلة ال���س�ة، معای

   .ال�2اض 
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The reality of the female teachers art education performance at the 
intermediate level in the light of educational supervision standards in 

Riyadh 
Abstract 

The study aimed to identify the reality of the female teachers of art 

education performance at the intermediate level in the light of 

educational supervision standards. The descriptive methodology has 

used to assist the female teachers of art education performance. An 

observation chick list has built based on the educational supervision 

standards. The observation chick list was applied her study on a sample 

of (71) art education female teachers during the first semester of 

academic year (1440-1441). The study revealed that the personal 

characteristics' and job performance standard have achieved the high 

ranks. Also the study results revealed that  there aren't any statistical 

differences among the female teachers of art education performance due 

to the academic qualification, but there are statistical differences among 

the female teachers of art education performance due to the number of 

experience years in favor of (10 years and more).  

Key words: The performance of the female teachers of art education, 

the intermediate level, educational supervision standards, Riyadh. 
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  :مةمقدال
�ارســات اإلنbــان�ة وال�ــي بهــا عHــ� ا� �ا�eه، وقــ� خــو إلنbــان عــ' أف*ــاره cعــ� الفــ' أقــ�م ال

��Kــ�ر اســ��� ن�ــ� هــfا الفــ' مــع ن�ــ� الH6ــ�ة اإلنbــانT ،ــ��Hج�یــ�ة لل�ع g�ة رغــ; اك�(ــافه ألســال
�ــ� عــ' م(ــاع�ه ال�ف��ــة وال�ــي ال bcــ���ع أن cعHــ� ع�هــا 3ال*ل�ــات Hوال�ع ،jف�ه[ــة وم�عــة الــHلل

لل��!�ـة لـ�عي ال[�ـالي، Tـان ال���L!ة، و!�ا أن مع=; ال�اس أضعف م' أن Kcـل�ا إلـى مbـ��Y ا
 ;��ل ال�س�ي دور الف��ة ال�ي تق�م في مWسbات ال�علL)ًا في ت� .اإلنbانال�عي، ل��تقي ًا مه

أفــــ�اد قــــادر2' علــــى العــــ�l 3انbــــ[ام وفعال�ــــة فــــي  و!�ــــا أن مه�ــــة ال��!�ــــة هــــي إعــــ�اد 
�عات، فإن مه�ة ال��!�ة الف��ة ال ت�Hع� ع' تMق�m هfا ال��لg في إضـافة�]�الHعـ� اإلنbـاني  ال

ال�اشـpة الH6ـ�ات  إكbـاب فهـي تMقـm ذلـD عHـ� ، � ما Kcعg تMق�قه م' خالل ال��اد األخ�Y وه
الف��ة الالزمة إلك�ال إنbان�ة الف�د م' خالل م(اع�ه وأحاس�bه، مل*اتـه ووع�ـه، م�اقفـه ومعارفـه 

�اته داخل وخارج اM3 ع���b�  .)١٩، ص ١٩٩٩، وعلي ل��رسة (ع�H الMل�;ومهاراته ل
�عــة م�ــاهجHe ــ إن�3ال�ع�فــة وال��6ــ�s وت�ــ��2 ال�هــارات ة ت�صــي 3االه��ــام ال��!�ــة الف�

ل ج�یــ� فــي م[ــال ال�ــ�رe j2ــ�ق ال�ــ�رj2 بهــ�ف رفــع Tفــاءة ال�علــ; ل��اكHــة Tــالعقل�ــة وال��و2ــة و 
م، ص ١٩٩٨ ،تــه وصــقل مهاراتــه الف��ــة (ال�[ــاد,وأtcــًا ز2ــادة حKــ�لة ال�ــ�عل; وال�فــع مــ' ق�را

ــf )؛ ١٦٥ ــإن إعـــ�اد ال�ع الـ ــ��2 أدائـــهفـ ــ; وت�ـ ــ�;.  لـ ــة ت�ـــ��2 ال�علـ ــ' م�=�مـ ــ� جـــZء مـ ح�ـــc uع�Hـ
صــ�MH الMاجـــة ملMــة ل�جـــ�د ال�علـــ; ال�Wهــل ل�Zاولـــة ال�علــ�; 3فاعل�ـــة، مـــ' خــالل إعـــ�اده ورفـــع أ

�ـة، ���u ی��اشى مـع روح العKـ� ب�صـفه قائـ�ا للع�ل�ـة ال��!�2ـة وم�فـfا ل�Hام[هـا ال�علM3 اتهcكفا
�L�ــه مــ' ح�ــل ال�ســالة اد ال[اإلعــ�  إعــ�ادهمــ' بــ� ولــfا Tــان الc ,fــ� الــ��ــة، والع�ــل��علــى  ال�عل

  ال��!�2ة ال��(�دة.تفع�لها في أفtل ص�رة م�L�ه ل��b�ى له تMق�m الغاcات 
��ه ال*Hـ�Y، إذ ال Lcفـي أن �لfا فإن وج�د ال�عل; ال*فء لل��!�ة الف��ة في ال��ارس له أه

�Jل بـ� أن Lcـ�ن م�!�ـًا ناجMـًا أtcـاً ،بل ال2ـةالع�ل�ة ال��!�   �[ح فقs ل*ي ت�Lcن ال(w6 معل�اً c،
�ه; وتــ�!��ه; ت�!�ــة ��Mة،قــ�وة حbــ�ة ل�ال3ــه بــfلLc Dــ�ن قــادرًا علــى تعلــMمــع ثقافــة  صــ mت��افــ

�MةومHادئها م[��عه; MKال ) ،j2٩٧م.ص ٢٠١٦ال�.(  
�' ن�ع�ة ال�علـ�; وت�ـ��2ه مـ' أبـ�ز bMة ت��ـة لعـات ال�e���الوان�القًا م' ذلD فإن ع�ل

ــا  -علـــى اخ�الفهـــا -�ـــع، لـــfلD تbـــعى الـــ�ولأ, م[�فـــي  م�فـــ�دة أو م[��عـــه إلـــى ت�ـــ��2 ن=�هـ
�ــة وتbMــ��هاوت[���ــع ووســ�لة �2ــ� م�6جاتهــا ال�عل�]��ة ال�، ذلــD الن ال�علــ�; ال[�ــ� هــ� أداة تـــ�
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ها أو انسـLعـ� تقـاس 3�ـا لـ�یها مـ' ثـ�وات اق�Kـادcة أو فـي عـ�د ق�ة األم; ل; تفص�اعة نه�tه ،
�ـــ� وق�ـــادة  ة قـــادرةل 3�ـــا لـــ�یها مـــ' عقـــ�ل مف*ـــ�ة وم�HعـــفbMـــg بـــ قـــ�ة ج��شـــها�علـــى صـــ�ع ال�غ

�ل*ــة الع�!�ــة ال��ــ��2��اســ�ة فــي الbــادة ال�3�ــا ت�ل*ــه مــ' مع�فــة م��ام�ــة، وهــfا مــا أدر�Tــه الق ،
�ـــع مـــ�خالت الع�ل إلــىالbــع�دcة وجعل�ـــه فـــي eل�عـــة اه��امهـــا، فHـــادرت ��ـــةااله��ـــام ب��ـــ��2 ج 

�ة م' معا��، وق� Tان ل��اهج ال��!�ة الف��ة ح=ًا واف�ًا م' و!�pة م�رس�ة وم�اهج دراس�ة  �'ل�ل�عل
�ة ل�ادة ال��!�ة الف��ة ،�  ).١٣م، ص ٢٠٠٧ذلD االه��ام (الل[�ة العل

ــى  ــع�دcة ح�ـ ــة الbـ ــة الع�!�ـ �ل*ـ�ــة فـــي ال ــة الف��ـ ــاهج ال��!�ـ ــ��2 م�ـ ــ�دت م�احـــل ت�ـ ــ� تعـ وقـ
�ــة لل��!ال�عاصــ�ة وهــ� ال�ت هــاأحــ� االت[ا إلــىت�صــل� ���ــة الف��ــة فــي تعلــ�; ال��!�ــة �رســة ال��=

�ـة الف��ـة فـي یهـ�; ب�ـ�رj2 ال االت[ـاههـfا ، Discipline Based Art Education) ( الف�ي!��
 إع�اد م'  ان�هى الع�ل الف'. وق� : تار2خ الف' وال�ق� الف�ي وعل; ال[�ال وyن�اج أر!عة ج�انg وهي
  ت�ز2ع م��[اته على م�احل ال�عل�; العام. م وت;٢٠٠٧ام الع��ة ال���رة في م�اهج ال��!�ة الف

ــ�  ــا دعـ ــ[امًا ل�ـ ــD انbـ ــأتي ذلـ ــهو2ـ ــة  إل�ـ ــل ال�ا�3ـ ــ' مJـ ــ�; الفـ ــ�امج تعلـ ــالح بـ ــات إصـ ح�Tـ
�ـــــة لل��!�ـــــة الف��ـــــة ال�ـــــي L2ـــــة األم���eـــــة  أصـــــ�رت ال��قائ�ـــــة معـــــای�� لHـــــ�امج إعـــــ�اد معلـــــ; ال��!

�Z على الف�وع ال�ع�ف�ة إلى ا ، ودع� National Art Education Association)(الف��ةTل��
ذلـc D[عـل معلـ; ال��!�ـة الف��ـة  m)، وتMق�١٢٣، ص ٢٠٠٤ الM2�tي،( سا3قاً األر!عة ال��Tfرة 

�ــة إعــ�اده تMق�ــm األهــ�اف،  مMــ�ر ارت*ــاز��L�ــه ح�ــى  هــاوأث�اءقHــل ال�6مــة ومــ' ه�ــا بــ�زت أهc
  ه.هامالق�ام L3ل م

�ـة ل�ـا لـه مـ' g االرتقاء 3�bـ�� نه cع� أح� أسال�فإأما اإلش�اف ال��!�, ��Y الع�ل�ـة ال�عل
 '�فاعل�ة في م�اقHة وت���2 وت�Mی�e uق ال��رj2 وتق�ـ�; أداء ال�عل�ـ�' وم�ـا3ع�ه; 3قKـ� تbMـ

ــ; إضـــافة  �ـــ�،أدائهـ�Mـــ�د، (ال)��ــي ح�ـــى ی�Mقـــm الهـــ�ف ال م، ٢٠٠٦إلـــى تق�ـــ�; ال��Mـــ�Y ال�راسـ
��ان�ـة للع�ل�ـة ال��!�2ـة، في ح�Tة ال����2 مـ  )، فهَ� یWد, دورًا مWث�اً ١٠ص �' خـالل ال��ا3عـة ال

،����ًا (ال�ق�bًا شامًال وم���رًا وم�  ). ٢م، ص ٢٠٠٦ وتق�2�ها تق�2
لــ; ل��اجهــة أ, ت�ــ�ر أو تغ�ــ� Mcــ�ث فــي فال�(ــ�ف ال��!ــ�, مbــWول عــ' مbــاع�ة ال�ع

�ــة ال��!�2ــة وم�ا3عــة ت�ــ�ر أداء ال�علــ; وتق�مــه ���ة وســائل مــ' خــالل عــ وذلــD یــ�;الع�ل�ــة ال�عل
وم' أب�زها: ز2ارة ال��رسة/ ال2Zارات الKف�ة/ ال��اوالت اإلش�اف�ة/ اج��اعات ال�عل�ـ�'/   إش�اف�ة

  ).٧٠ص ، م٢٠٠٧الع�Z,، (العامة االج��اعات 
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�ل*ــة ب��ــ��2 الع�ل�ــة ال��!�2ــة عامــة، و!�عل�ــي ال��!�ــة  �ون=ــ�ًا لاله��ــام ال��Zایــ� فــي ال
لل�قـــ�ف علـــى واقـــع أداء معل�ـــات ال��!�ـــة الف��ـــة لل��حلـــة  � جـــاءت هـــfه ال�راســـةالف��ـــة خاصـــة فقـــ

  ال��!�,.ال���س�ة في ض�ء معای�� اإلش�اف 
  :اوأسئلته  دراسةمشكلة ال

ــالءه  ــارك زمـ ــ� c(ـ ــ�Y، فهـ ــ�اد األخـ ــي ال�ـ ــة معل�ـ ــ' 3ق�ـ ــة عـ ــة الف��ـ ــ; ال��!�ـ ال �6cلـــف معلـ
�' واإلدارة ال��رس�ة ��ـلال�علMة فـي ت��ـح العإن[ـا مbـWول��وذلـD مـ' خـالل  ،ة ب�م�هـا�ل�ـة ال�عل

�انهcإ  ;��ة رسال�ه في غ�س الق���ه وأه�، وال ی�أتى ذلـD إال الف��ة وال[�ال�ة في نف�س eل�Hه 3أه
م�ارســاته فــي ' خــالل وع�ــه ومع�ف�ــه وم�ارســ�ه ل�عــای�� اإلشــ�اف ال��!ــ�, ال�ــي تMــ�د جــ�دة مــ

�ي، �رس cع� أم�ًا مه�ـا إلعـ�اد ج�ـل وم�ارس�ها في ال��اول�ا Tان ال�عي 3ال�عای�� ال��قف ال�عل
ال�ــfوق الف�ــي وال[�ــالي، إضــافة إلــى تأك�ــ� ن�ــائج وت�صــ�ات ع�یــ� مــ' ال�راســات ل�cــه قــ�رة علــى 

bة وت�ـ��2ه ال��' أداء معل�ي ومعل�ات ال��!�ة الف�bMة على ض�ورة ت�ا3قة في م��ان ال��!�ة الف�
م) ال�ــي أكــ�ت ٢٠٠٤( 3ای�ســفاســة : در هــام�و ، أث�ائهــا; قHــل ال�6مــة وتــ�رH2ه; وضــ�ورة إعــ�اده

 م) ال�ي٢٠١٠(الZه�اني ، ودراسة ��ة ل�هارات مه��ة ألداء وUائفه;على حاجة معل�ي ال��!�ة الف
�ــة ل�عل�ــي ال��!�ــة الف��ــة علـــى أدائهــ; ومــ' ثــ; علـــى H2أكــ�ت علــى ضــعف مــ�دود الـــ�ورات ال��ر

ة معل�ــي ال��!�ــة الف��ــ Yت علــى وجــ�د ضــعف لــ� م)، ال�ــي أكــ� ٢٠١٣(ال��ــامي eالبهــ;، ودراســة 
م) ال�ــــي أكــــ�ت علــــى ضــــعف تــــأث��ات ٢٠٠٢(فــــادن ، ودراســــة لل�هــــارات ال��رb2ــــ�ة إتقــــانه;فــــي 

  .ال�الب  أداءعلى  هت�ج�هاتاإلش�اف ال��!�, و 
�عل�ـــــي ال��!�ـــــة T ـــــانJاحHـــــل ال�ــالف��ـــــة واح�*اكهومـــــ' خـــــالل ع ا 3اإلشـــــ�اف ال��!ـــــ�, �ـــ

علــى واقــع ال�راســة، لل�قــ�ف فقــ� بــ�زت م(ــLلة  ،K6ــw ال��!�ــة الف��ــةوال�(ــ�ف�' ال��!ــ�2�' فــي ت
ذلـD مـ' خـالل اإلجا3ـة و معل�ات ال��!�ة الف��ة في ض�ء معای�� اإلش�اف ال��!�, ال�ع���ة،   أداء

  اآلت�ة:ع' األسpلة 
ما واقع أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة في ال��حلـة ال���سـ�ة 3��ی�ـة ال�2ـاض فـي ضـ�ء  - ١

  ف ال��!�,؟معای�� اإلش�ا
) بـــــ�'  = 0,05ذات داللـــــة إحKـــــائ�ة ع�ـــــ� مbـــــ��Y ال�اللـــــة ( فـــــ�وق  ت�جـــــ�  هـــــل - ٢

م��ســ�ات أداء معل�ــات ال��!�ــة الف��ــة 3��ی�ــة ال�2ــاض فــي ضــ�ء معــای�� اإلشــ�اف 
  ؟ل�Wهل ال�راسيُتعYZ ل��غ�� اال��!�, 
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) بـــــ�'   =0,05ت�جـــــ� فـــــ�وق ذات داللـــــة إحKـــــائ�ة ع�ـــــ� مbـــــ��Y ال�اللـــــة ( هـــــل - ٣
�� اإلشــ�اف الف��ــة 3��ی�ــة ال�2ــاض فــي ضــ�ء معــای !�ــةداء معل�ــات ال�� م��ســ�ات أ

  ُتعYZ ل��غ�� ع�د س��ات ال�H6ة؟ال��!�, 
  الدراسة:  أهداف  

    إلى: ل�راسةا � ه�ف
 فـيأداء معل�ـات ال��!�ـة الف��ـة لل��حلـة ال���سـ�ة 3��ی�ـة ال�2ـاض   واقعلى  إال�ع�ف   - ١

 .معای�� اإلش�اف ال��!�, ض�ء 

معل�ــات ال��!�ــة مbــ��2ات أداء بــ�'  ئ�اً إحKــاذات داللــة �وق ال*(ــف عــ' وجــ�د فــ - ٢
 العل�ــيال�Wهــل م�غ�ــ�, �عــای�� اإلشــ�اف ال��!ــ�, تعــYZ إلــى لالف��ــة 3��ی�ــة ال�2ــاض 

 .ال�H6ةس��ات  ع�د و 

  الدراسة:أهمية 

�ة  ت��Jل ��ا یلي: ال�راسةأه�  ف
١ -   Yـ��bش�ًا ع' مWـات تع�ي م����سـ�ة 3��ی�ـة ال��!�ـة الف��ـة فـي ال��حلـة ال  أداء معل

�Lـ' ال�2c ـ�Mـه  االسـ�فادةاض علـى ن�ـعف فـيمtفـي فـ�ح آفـاق و  ،معال[ـة أوجـه ال
 uM3 ج�ی�ة.وأول�2ات 

ال�Wbول�' في م[ال ال�عل�; إلى إعـ�اد معلـ; ال��!�ـة الuMH اه��ام ه ال�راسة جه هf ت�  - ٢
� ة في ض�ء معای�� اإلش�اف ال��!�,.الف�

�ل*ــة الbــاع� ت - ٣�م�ا3عــة معل�ــي ومعل�ــات ع�!�ــة الbــع�دcة فــي القــادة ال��!ــ�2�' فــي ال
  .ال��!�ة الف��ة أث�اء ال�6مة

�ة تف�� في ت���2 أداء معل�ات ال��!�ة  - ٤�تbه; ن�ائج هfا ال�راسة في تق�c; إضافة عل
  الف��ة. 

  :الدراسة  مصطلحات
  :التربية الفنية معلمات

�لــ' مWهــل عل�ــي ل�ــ�رj2 ال��!�ــة الف��ــة و�2 Mc ــات اللــ�اتي�ال��حلــة رســ�ها فــي هــ' ال�عل
  ه).١٤٤٠/١٤٤١(ال�2اض للعام ال�راسي �ال ل���س�ة شا
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  المعلم:   أداء

ــه  �لــــة (cع�فــMــه: "١٢، ص ٢٠٠٨ال ــ; أث�ــــاء م�اقــــف ) 3أنــ وهــــ�  ال�ــــ�رj2،ســــل�ك ال�علــ
�ات لل�ــــ�رj2 وyدارتــــه للKــــف أو ]�ال��ج�ــــة اإلج�ائ�ــــة ل�ــــا cقــــ�م 3ــــه ال�علــــ; مــــ' أفعــــال واســــ��ات

مالح=ـة مbـ��Y أداء معل�ـات سة إج�ائ�ـًا  ه ال�را. وتع�فوالالصف�ةف�ة  الK  األن(�ةمbاه��ه في  
   .أداة ال�راسة ال�اردة فيال��!�ة الف��ة وفقا ل�عای�� اإلش�اف ال��!�, 

  :يةالتربية الفن

�ل*ة الع�!�ة الbع�دcة وت�رَّ  ال�عل�;وزارة  اع���تهاال�ي   ق�رات إح�Y ال�هي  � فيس في ال
�ـة ٢٠١٥/٢٠١٦( للعـام ال�راسـي  �سـ�ةفي ال��حلة ال��لل�عل�; العام    م�ارسها�م) وال�ـي تهـ�; ب��

 Dل�ع�H ال�fوق وال�ق� الف�ي وال[�الي وتار2خ الف' وyن�اج الف' عل; ال[�ال انb[امًا مع م(�وع ال
  .ل����2 ال�عل�; هللا

  التربوي:  ا"شراف

�ـــة وال�علـــ�; ل�ا ات ع�ل�ـــة م�=�ـــة مbـــ���ة تقـــ�م بهـــا وحـــ�ة اإلشـــ�اف ال��!ـــ�, فـــي مـــ�ی�2!�
�عل�ــات وتقــ�c; الــ�ع; ال*ــافي لهــ; ل�bMــ�' أدائهــ; بهــ�ف تMق�ــm الو  '�عل�ــ�الإلــى م�ا3عــة  تbــعى

  .Stiggns & Bridgeford, 2018) ( 2ة� ال��! ه�افاأل
  :التربوي معيارال

أث�ـــــاء bـــــ���ع الق�ـــــام 3ـــــه c، ومـــــا Hـــــارة وصـــــف�ة تMـــــ�د مـــــا الـــــc ,f[ـــــg أن cع�فـــــه ال�علـــــ;عهـــــ� 
  .)م٢٠١١ الHل�,،(��رj2ال

  ري: ا"طار النظ

�ل*ـة  مقـ�رات ال��!�ـة الف��ـةكان� ب�اcة دخ�ل  ��ـة 3ال��أ,  ـهـ١٣٧٤عـام ال��=�مـة ال�عل
والغاcـــة ال�ـــي ت�(ـــ� مـــ' ، )١٣م، ص ٢٠٠٨الغامـــ�,، (تق�H2ـــًا وزارة ال�عـــارف b3ـــ�ة تأســــ�j 3عـــ� 

مـــ' ال*�ـــg �یـــ� ح�ـــى وق��ـــا الMـــالي وال�ـــي جـــاءت فـــي الع3ع�ـــ� و تـــ�رj2 ال��!�ـــة الف��ـــة م�ـــf زمـــ' 
الفــ�د LTــل ل�bــ���ع أن cعــ�l ع�(ــة ج�ال�ــة راق�ــة وســs اإلeــار  ةت�!�ــm ال��ه[�ــة هــي: "وال�ثــائ

واألشـــغال مـــ' خـــالل تـــ�رj2 مـــا cعـــ�ف 3ال�ســـ;  Dاالج��ـــاعي ال���ـــ�ر الـــf, ی���ـــي إل�ـــه". وذلـــ
�ة ل�ادة ال��!�ة الف��ة، (  والZخ�فة�  .)١٣م، ص ٢٠٠٧الل[�ة العل

 �Kو2ق�ة الف��ة3ال��! )Art Educationسـل�ك األفـ�اد مـ' خـالل  نهـا) أ gیfـة تهـ�"ع�ل
�ًا مقارنـة 3ـال�  ال��!�ـةم�ارس�ه; لألع�ال الف��ة وتـfوقها"، ومKـ�لح  Hـbن uـة حـ�ی��اد األخـ�Y الف�

�ق�ــة هــي ال�bــ���ة فــي Hلــة وال����ولــ; Lcــ' مع�وفــًا قHــل القــ�ن الع(ــ�2'، ح�ــT uانــ� الف�ــ�ن ال[
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�ــة، أمــا ال��!�ــة الال�ــ�ارس وال�Wسbــات ال�عل��ف��ــة ال�عاصــ�ة فهــي ال��!�ــة عــ' 2�eــm الفــ' مــ' 
تع�Hـ� الف�ـ�ن  خالل م�ارسة األن(�ة الف��ة ال��6لفة واالس�فادة م' م[االت العل�م األخـ�Y ال�ـي

�ة لها (الع��م،b��ل�ة والعل�م ال��!�2ة م' أه; ال�Kادر ال�ئL)١١م ،ص ٢٠٠٦ ال�.(  
  تطورها:فلسفة التربية الفنية ومراحل 

�ة وتbاع� ال�الg في ال�ف*�ـ�   ��!�ة الف��ةلق� أص�MH ال�اآلن مادة تH�ى على أسj عل
�هــا فــي  واالب�*ــار، وأصــHحواإلبــ�اع �لهــfه ال�ــادة مــ�ارس وفلbــفات تعLــ2�e jقــة ت�رb2ــها وت�=

�ة ل�ادة ال��!�ة الف��ة، ال�عل�; العام (�  ).١٣، ص م٢٠٠٧الل[�ة العل
 j2ـــة ال�� و2الحــ� أن تـــ�ر�ار تار62�ـــة ب�اcـــة مـــ' القـــ�ن ة م�احـــل وأدو �ـــة قـــ� مـــ� 3عــ� الف�!

�ــة �ال�اسـع ع(ـ� إلـى وق��ــا الMاضـ� ح�ـى أصــ�MH تـ�رَّس 3(ـLلها الMــالي م�ـأث�ة 3ـال���رات العل
  )Hamid, Hassan, & Ismail, 2012(ال��!�ة في م[ال 

  أهداف التربية الفنية للمرحلة المتوسطة:

/ ١٤٣٦الHـة (ال���سـ�ة فـي �Tـاب ال� �!�ة الف��ة لل��حلـة�لى ما ورد في �Tاب اب�اًء عل
  :) وهيـه١٤٣٧

�pة ال�Mل�ة 3اس��6ام أل�ان  - ١Hي م' ال�ل ف��2�ة.واألل�ان  Dاألك� یل�إن�اج عZال 

 ال�رق.إن�اج ع�ل ف�ي 3اس��6ام ع[ائ'  - ٢

 ال�عائ�ة.إدراك دور ال�مZ في األع�ال  - ٣

 الع�!ي.إن�اج رس�مات ف��ة 3اس��6ام خامات  - ٤

فــــي 3عــــ� األع�ــــال الف��ــــة ال�[bــــ�ة  �ــــة ال[�ال�ــــة وال�فع�ــــةإبــــ�از 3عــــ� القــــ�; الف� - ٥
 وال�M�bة.

 اإلسالمي.ال��Mث ع' 3ع� األع�ال الف��ة م' ال��اث  - ٦

٧ -  s6ة لل��لL)ال� wائK6ال � الع�!ي.إدراك 3ع

�; وح�ة زخ�ف�ة ت[�ع ن�ع�' م' أن�اع الZخ�فة  - ٨�Kة.ت� اإلسالم

 .هاومع�فة أه; ع��!ءات زجاج�ة ��6ام eال��عة 3اسإن�اج أع�ال خZف�ة م� - ٩

١٠ -  �6امـــــات ال�bـــــ��6مة فـــــي أشـــــغال الو  ال�Kـــــ�لMات  اإلل�ـــــام K63ـــــائw 3عـــــ
�جb�ال. 

١١ - .m� اك�bاب مهارة اس��6ام خامات ال�ع�
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�ات الف��ة لع�ل ف�ي م'  - ١٢bی� أه; ال�MتYارات. إح�tMال 

خKــــــائw راك إن�ــــــاج ع�ــــــل ف�ــــــي 3اســــــ��6ام خامــــــة الHالســــــ��D ال�bــــــ�هلD وyد  - ١٣
�الHالL)ال� D��ة.الف�ل�ة و س� 

لــfا تــ�رj2 ال��!�ــة الف��ــة لــه خ�Kصــ�ة مع��ــة، إذ تع��ــ� أســال�g تــ�رj2 ال��!�ــة الف��ــة 
�ــ� ع�ــه وTــل خ�ــة دراســ�ة Hــ�اد ال�ع��ــf 3انفعــاالت وع�اeــف نMــ� ال��ضــ�ع ال�علــى شــM' ال�ل

ــل�ب أو  ــا مـــ' أسـ ــ� لهـ �ةtcـــعها ال�علـــ; البـ]�ــ�اً  إســـ��ات ــا مع��ـ ــ� مHـــ�أ  علـــى ت��اســـg معهـ �2 ال��ـ
�ــا أنوال�[�یــ� واالT ،3أســل�ب أو  ب�*ــار j2علــ; ال�ــ�ر��ةمbــ��Y ال�الم�ــMc fــ�; علــى ال]� إســ��ات

  ).م١٩٩٨ال��لة، ( إمLاناته;ت�فm مع 
  معلم التربية الفنية:

�ـــة لل��!�ـــة الف��ـــة، فـــإن معلـــ; ال��!�ـــة الف��ـــة c[ـــg أن ت�ـــ�ف� ف�ـــه ��وفقـــًا لل��رســـة ال��=
�ة وال��!�2ة وأن cاًا ناجMًا م�ه�ن معل�الK6ائw ح�ى Lcم[��عة م' �cهالت األكادW��Lن : ال

الف��ــة cعــ� وم�bــ�ًا وم�جهــًا وم�شــ�ًا، فــإن دوره فــي  ال��!�ــةمعلــ;  الف�ــي ألنناقــ�ًا وم�ــfوقًا للع�ــل 
 f��; ت�6�s وت�ف�  :)T )Miraglia, 2018اآلتي أه�افهادروس ال��!�ة الف��ة ل�Mق�m وتق

اه، وم' ث; وضع خ�ـة فKـل�ة لل�[ـاالت ال��!�ة الف��ة وم��M اإلل�ام 3أه�اف م�هاج  - 
�pــة ال�Mل�ـــة الف��ــة Hمـــع ال gاســ�قــ�رة، و�2�الJالثــة 3(ـــLل یــ�الءم وعــ�د الKMـــw ال

�ات�ة.Mات ال�H6هاج 3ال�� م�اع�ًا في ذلD ر!s ال

�ـــة واألحـــ�اث ال[ار2ـــة ع�ـــ� اخ��ـــا - �eـــة، وال��ر ال��اضـــ�ع اســـ�غالل ال��اســـHات ال�ی�
 الف��ة.

ــإت -  ــاحــ ــة ل*ــ ــة لل�لHــ ــاره; اإلبة الف�صــ ــه��ا 3أف*ــ ــة ي bcــ �اع�ــــة فــــي ال��ضــــ�عات الف��ــ
.Dعه; على ذل���2ة وت([Hال�ع 

 الع�ل ال��Hع. إلى ت([�ع ال�لHة على االس�قKاء وال�[�g2 م�ا ی�فعه; - 

�ًا م' خ - �cًا وأكاد��ة نفbه ت�!�2ًا وف���ةالل االش��اك 3ال�ورات ت�H2ال��ر. 

، وال�ـي أه�هـا ال��6ـ�s وتـ�ف�� ال2�Mـة �ةال��!�ة الف�اس�ة في  األخf 3االت[اهات األس - 
�p�ان لل�لHة أث�اء وج� اeلال� .الع
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  التربوي:  ا"شراف

�ة Tفاcات ��' ال��رj2 وت���2ه م' خالل ت�bMة ل��اإلش�اف ال��!�, cع��H وس�لة أساس
�ة، وتZو�2ه 3ال�H6ات ا��رًا، �دًا وم��ـ� إلشـ�اف م�[ـأن Lcـ�ن ا الالزمـة، ی�Hغـيل��!�2ـة ال�عل; ال�عل

�' وت���2  bMم' أجل ت Dاهج ال��!�2ة وذل���' ومbاع�ته; على إث�اء وت���2 ال�Tفاcات ال�عل
�ة (األغا، ��  ).١٤٧م، ص ٢٠٠٨وال��اد ال�عل

�ـة، و!قــ�ر Tفاءتـه ��ت*ــ�ن ك�ـا أن اإلشـ�اف ال��!ــ�, cع�Hـ� صــ�ام أمـان فـي الع�ل�ــة ال�عل
�ـع أ3عــاده فهـ� ال�bــWول عـ' ال[ــ�  الع�ل�ـة ال��!�2ـة وفعال��هــا،��ــي 3[�دة ال��ع�ـة فــي ال�=ـام ال�عل

ــ ــي م�هـ ــاو, (ال�عل�ـــ�' ا أداء وال�ـ ــWولة عـــ' ٣م، ص ٢٠٠٨وال�6الـــة، ال[�جـ ــي ال[هـــة ال�bـ ). فهـ
�ـــ�ان وت�bـــ�m جهـــ�ده �وتقـــ�c; الـــ�ع; الـــالزم لهـــ; ف��ـــًا ومه��ـــًا  وم�ا3ع�هـــا،م�ا3عـــة ال�عل�ـــ�' فـــي ال

ــ�اً  ــ�اف، ونفbـ ــ�م اإلشـ ــي ت�ـــ�ر إن مفهـ ــ� ال��!ـــ�, فـ ــمbـ ــ' ال�غ�ـــ�ات االج��اع�ـ ــ� مـ �ـJ*ــًا ل ة �� تHعـ
�' ع�ل��ي ال�عل;واالق�Kادcةوال��!�2ة  bMة ل��وال�عل�; م�ا �bcلZم ال�(اور واإلنbان�ة  . "فه� ع�ل

 m�b�ل في ال����'"(العاجZ وحلj،  وال��ج�ه ل���وال(�  ).١٥م، ص ٢٠٠٩ال�عل
�ــع١٨م، ص Y�٢٠١٠ القاســـ; (2ــو ��ـــة ال�ــي ) 3أنـــه "ج=��یHـــfلها ال�bـــWول�ن  ال[هـــ�د ال

�ل تbMـــــ�' اآلخـــــ�2' فـــــي الMقـــــل ال��!ـــــ� ل�ـــــ�ف�� الق�ـــــادة لل�عل�ـــــ�' والعـــــامل�' اHفـــــي ســـــ , ;�ل�علـــــ
،و2(ــــ�ل ذلــــD علــــى ال��ــــ� ال�ه�ــــي وت�ــــ��2 ال�عل�ــــ�' وyعــــادة صــــ�اغة األهــــ�اف ال��!�2ــــة مه��اً 

�ة و�eق ال��رj2 وتق�2; الع�ل�ة ال��!�2ة��  ".واألدوات ال�عل
  السعودية:ة وي بالمملكة العربيتطور ا"شراف الترب 

ح�ـى  ـهـ6١٣٧٧/١٣٧٨�bـة م�احـل م�ـf عـام ت��ر اإلشـ�اف ال��!ـ�, وقـ� مـَ� 3م�احل  
  م).٢٠١٤(ال(ه�,،  :ـه١٤٠١عام 

التفتيش ا9ولى:  عام    :المرحلة  أeلق�  أن(أت    ـه١٣٧٧/١٣٧٨في  ن=امًا  ال�عارف  وزارة 
ب�ع عل�ه  Dذل وأتHع�   ،(l�ال�ف�(�'  (ال�ف� م'  ع�د   '��ال���قة،  3 وح[;   gاس�ی� م��قة  Lل 

 lف��  اإلش�اف الف�ي على ال��ارس. وTان� مه�ة ال
الفني التفتيش  الثانية:  عام    :المرحلة  حل�ل  ح�u    ـه١٣٨٤مع   ،l�ال�ف� ع�ل�ة  ت��رت 

أر!عة ال�زارة  إضاأقbام    أن(أت  و2الح�  الف�ي   l�ال�ف� ع�ادة  عل�ها  أeلق�  ال�راس�ة  فة لل��اد 
�Zللكل�ة ف�ي، T��  فةKةعلى ال��ة وال�ه��  .العل
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التربوي التوجيه  الثالثة:  عام    :المرحلة  الف�ي  ت;  )  ه١٣٧٨(في   lف��ال �ة �bجه ت��3ال
العل  ال��!�,  والف��ة إلد و ،عل;ال�  معالقة  �ق�2ة  اإلدار2ة  ال�(�رة   ;cورها  تق�Zی ال�ي  ال��ارس  ارات 

 .ةال��اهج وال*�g ال�راس� ال��جه دراسة

الرابعة:   والتدريب  هـ١٤٠٠-١٣٩٩المرحلة  التربوي  للتوجيه  عامة  إدارة   :إنشاء 

ال��ج�ه   ی�=;  ق�ارًا  أص�رت   u�ح الف�ي،  ال��ج�ه  ت���2  ع�ل�ة  ال�عارف  وزارة  واصل� 
  3اإلج�اءات ال�ال�ة: 

وع�د  -  ال��ارس  JTافة   gbح فpات،  أر!ع  إلى  �ة ��ال�عل  meا��ال  ;�bتق   '��ال�عل
 ��ج�ه ف�ها. 3ق�K تbه�ل ال

�ة  Kائw ح�دت ال6 - K6)فات الKجه ال��!�, وال�� .ال�اجg ت�ف�ها في ال

، خ�Hة  يال�Wهل ال[امع  :أساسها م�هاح�دت األسj ال�ي ی�; اخ��ار ال��جه على   - 
على   والق�رة  ال��!�2ة  الع�ل�ة  أث�  تق�2;  على  الق�رة  ال�ادة،  في   wK6ت ت�!�2ة، 

 االب�*ار وال�[�ی�.

�ى   اآلنإلى    ـه١٤٠١عام   f وم�  التربوي:ا"شراف  المرحلة الخامسة:  b�اإلدارة    إلىتغ�� ال
والقاضي 3اع��اد اإلش�اف ال��!�, ب�ًال    ـ ه١٤١٦/ ٢/٩العامة لإلش�اف ال��!�, وال��رg2 ب�ار2خ  

 م' ال��ج�ه ال��!�,. 

�ر ه في بالدنا أن اإلش�اف ال��!�, ق� ت�ت��ر اإلش�اف ال��!�, وتار62  خالل ت�Hعیالح� م'  
�' م' خالل ال�MHث وال�راسات، ح�u أصH  في مفه�مه ووUائفه�ح ه�ف خالل العق�ی' ال�اض

��ة 3ه وت���2 ال*فاcات  M�اإلش�اف cع�ل على رص� ال�اقع ال��!�, وتMل�له ومع�فة ال=�وف ال
��ان ��ة والع�ل�ة ل�Y العامل�' في ال��ة االن��اء ل�ه�ة ال��!�ة وال�عل�;. وت� ال��!�,،العل�  

  بوي: الترأهمية ا"شراف  

�ة اإلش�افت=ه� �  ): ٢٩، ص ٢٠٠١ وال�عل�;،Tال�الي (وزارة ال��!�ة ال��!�,  أه
ال�عاون  - ١ إلى  �Mcاج  ال��!�,   ال�عل;  لل�(�ف  ال�عل;  ت�Hع حاجة  ه�ا  وم'  اآلخ�2'،  مع 

 م(ارTًا. ك�نه م�b(ارًا 

� وم�رب وهfا ی��Jل  إن ال�Mاق ال��رس�' غ�� ال�Wهل�' ت�!�2ًا �Mcاج إلى مs�6 وم�ش - ٢
 ال��!�,. ي اإلش�اف ف
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في  - ٣ تعل��ه  �6cلف ع�ا  ق�  ب�اقع  ت�!�2ًا   '�ال�Wهل الق�امى   '��ال�عل م'   ��JT اص��ام 
bسWاإلع�اد.ات م 

٤ -  ���H� �Mcاج إلى ال��ج�ه وال�bاع�ة.ت(�� ال�الح=ة أن ال�عل; ال

  أساليب ا"شراف التربوي: 

�!�, م' أجل تMق�m أه�اف  ـ��ة cق�م بها ال�(�ف الاألسل�ب اإلش�افي ه� م[��عة م' األن(
ال��!�,  ال،  اإلش�اف  �ع ��bن ال  أن�ا  إال   g�األسال تع�د  ه�    أسل�!اً   أنق�ل  و!�غ;  م�ها  واح�ًا 

�' وفي Tل ال��اق��ع ال��ارس، ألاألفtل مع Tل ال�عل��ة وفي ج��ن اإلش�اف ال��!�,  ف ال�عل
  ��و!�غ ال��!�2ة  األه�اف   ��ب�غ  ��ال��اقم�غ  ��و!�غ اإلش�اف   فاألح�ال   g�فأسال ال��!�2ة، 

�ي الf, ی�اجه ل�Mقm  ا ی�اسg ال��قف  ' ب��ها مم   ل��!�, م��اخلة وم�*املة ی�; االخ��ارا�ال�عل
�ا یلي ع�ض م�K�6 أله; األسال�g و األه�اف ال�ي ی�(�ها �  م). ٢٠٠٦، ع�H الهاد,(ف

ال�عل�; وال�� عس�  الKف ل�(اه� ال�(�ف  یZور    ال�ارات ال�ف�ة: - ١ ال    ل; ع��ماع�ل��ي 
داخل الKف وت�L�ه م'   تغ��ه ع' م(اه�ة ما ی�ور  ناجعة   Yه وسائل أخ�cل� ت��ف� 

 .ة على ض�ء الMاجات ال�اقع�ةوضع خ�

ال�ارات: - ٢ أو    ت�ادل  ال��رسة  في   uMH�ال  jنف ی�رس  له  زم�ل  ب2Zارة  معل;  3ه  cق�م 
]�ال  Yاألخ� تعلال��ارس  أه�اف   m�ل�Mق �اورة  ��ی�عاة   م�Mدة   sخ�  '�م'  و ض ن 

 وال�عل��ن.ال��!�, وم�راء ال��ارس خاللها ال�(�ف 

�قي ه� ن(ا� ع�لي یه�ف ل��ض�ح ف*�ة أو 2�eقة أو    ال�روس ال����ق�ة: - ٣Hال�رس ال��
ال�ع إق�اع  في  ال��!�,  ال�(�ف   gي ی�غ��تعل أسل�ب  أو  �ة  وس�لة �وأه 3فاعل��ها   '��ل

 .اس��6امها

ل�(�ف مع ال�عل; أو  اج��اع هادف cعق�ه ا  اللقاء اإلش�افي ه�ات:االج��اعات واللقاء - ٤
نفbه    uMH�ال  j2ب��ر cق�م�ن  الfی'   '��معل أو  لم[��عة  الفKل�ة  خ��ه;  ��اق(ة 

 الb��2ة. 

�' ل�راسة ال�#اغل ال� ���ة ال��ر���ة:  - ٥��ارسه م[��عة م' ال�علc فJLأسل�ب إش�افي م
في    fف�ی ال��!�,  وال�(غل  ت�!�2ة،  (ال�Mاض�ة،  ع�ةم(Lلة   g��m)   أسالHال�� ال�Mار، 

 gb ما ی��لHه ال��قف. وح
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�'  :  ال$# ات والق اءات - ٦�ال�(�ة اإلش�اف�ة هي وس�لة اتKال م��L!ة ب�' ال�(�ف وال�عل
3ق�ر معق�ل م'   �' خالصة ق�اءاته ومق��حاته وم(اه�اته �ال�عل إلى  ی�قل  م' خاللها 

  ال[ه� وال�ق�.  
  

  واقع ا"شراف التربوي: 

ال��!�,   اإلش�اف  ب�pات  ب� cق�م  ت���2  في   ��HT ت��قف  ور  فعل�ه  م�6جاتها   '�bMوت ال�عل; 
  '��ال�عل تلDم�ارسات  ال�راس�ة   داخل  ال�ق�رات  في  ال�=�  إعادة   'L�c خالله  وم'  �pات، Hال

�' أداء اإلدارة ال��رس�ة bMوت '���ة ال�ه��ة لل�عل�وفي ب�امج ال����2 ال��!�,، وفي ب�امج ال��
�' م'  ��ت���2 ن�اذجها وض�ان تو ��ات ال��علK6ة ش�  ،;��ع ج�انHها (وزارة ال��!�ة وال�عل�ج

  ). ٧م، ص ٢٠١١
  '��ال�عل ت�ج�ه  في  ��ة JT مهام  ال��!�,  ال�(�ف  ل��اجهة   وyرشاده;و2قع على  خ�م�ه;،  أث�اء 

�ة ال�عاص�ة  ��ف  ال��bارعةال�غ��ات العالUة وت���ة وال�*��ل�ج�ها م' أجل خ�مة  في ال�ع�فة العل
�ة وتMق�m  ا  الع�ل�ة���ةأصHح ال�ع  أه�افها. وق� ل�عل��، وأصHح ع�ل  ل; ش�L2ًا في الع�ل�ة ال�عل

عل�ه   cف�ض  ال��!�,  �ةال�قای�j    إتHاعال�(�ف eق�ا�cار و   ،ال��Mوال  '��ال�عل م(اع�  اح��ام 
اإل  ��تغ ث;  ال��ج�ه  إلى   l�ال�ف� م'  ال��!�,  ال�(�ف  دور  ت�Mل   Dلf!و ال��!�, معه;  ش�اف 

ا  uی�Mار  لقال�Mال ت*�س  راس6ة  �ة �عل  jأس على  ع�ل�ة    وال�قاش.ائ;  جعل�  ال���رات  هfه 
الع�ل�ة   �ة ��ال�عل الع�ل�ة  في  لل�ق�م  هامًا  مف�اح  ال��!�,  �ة. ااإلش�اف ��ل�[اح  وال   ل�عل م�ها  ب� 

ال��!�,  رفعة  ةعام  الع�ل  و!ال�الي  خاص،  L)3ل  واجHاته  أداء  في  ال�عل;  ال�Y��b    ون[اح 
  ). ٢٠٠٣حاف�، ال�الب (�ي ل�Y ل�ال��!�, وال�ع

  الدراسات السابقة: 

  Yه�ف�    )٢٠١٩( الع��م  أج� ال��!�ة  إلىال�ع�ف  دراسة  ت�اجه   واقع  ال�ي  وال�(Lالت  الف��ة، 
الف��ة في مMاف=ة ج�ش ال��!�ة  ال��هج ال�صفي ح�u أع�  معل�ي ومعل�ات   uاحHال . اس��6م 

ع��ة  على  وHeقها  (  اس�Hانة  م'  وم٣١م�Lنة  معل;  ال�راسي ع)  العام  في  الف��ة  لل��!�ة  ل�ة 
ت٢٠١٩/  ٢٠١٨ ال�راسة  �صل� .  yدارة  و ال�ق�2;،  و ،  ال��هاج  أن ال�(Lالت تع�د إلىإلى    ن�ائج 

  ،Yات األخ�KK6رسة وم�رسي ال����ة،  و ال��ال�عل ال��رj2، و ال��رس،  و ال�سائل  �ات ]�اس��ات
ال�و ال�الب،  و األن(�ة،  و  والو �!�,،  اإلش�اف  األس�ة  ت�صل� ال��6�s.  و [��ع،  �ن=�ة  �ا T

 ال�راسة إلى أن أداء معل�ي ومعل�ات ال��!�ة الف��ة Tان م�تفعًا. 
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ال(�ار  Yه�ف� ٢٠١٣(  وأج� دراسة  ال�ّ�=;إلى    ال�ع�ف  م)  ال�ع�في   في  (DBAE)االت[اه 
�قت   ىالف��ة وyلت�رj2 ال��!�ة  Hالت ت�L)ی� م�Mة  ه�. Heق� ال�راسة على  في ت�رj2 ال��!�ة الف�

��3�Mاف=ة    عج الف��ة  ال��!�ة  ومعل�ات  فيمعل�ي  العام    األفالج  م'  األول  ال�راسي  الفKل 
ي. ت�صل� ال�راسة إلى أن  الHاحu ال��هج ال�صفي ال�Mل�لاس��6م    هـ.١٤٣٤/  ١٤٣٣ال�راسي  

� لل��!�ة  تMقm أه�اف ال��هج ال[�ی  فهي ال�ت�Hة 3ع�اص� ال��هج األساس�ة  مال�(Lالت    زأب� 
 الف��ة. 

) ه�ف�  ,Silk, Griffin, Chow &  Chai  (2011  شا, و   شاوو   ق�2ف' و   اسة س�لDر د وفي  
ال�ع;    إلى  ��ل��ف �ة L2األم� ال���Mة  3ال�الcات   ;�وال�عل ال��!�ة  ت�ع�ه وزارة   ,fال ال�Hنامج  تق�2; 

،jف ال6امKح�ى ال uالJف الKا م' ال��� ل�عل�ي مقاeعة ب�bلفان�b�وتZو�2ه;    ال�ه�ي ال
ال�ع�ار2ة ال6اصة  ل3ال�هارات وا  ;�ال�عال ل��ص�ل  ال��ل�!ة  فpات  �ع�فة  ل��6لف  ال��ئ�ة  3الف��ن 

'��ًا. ج�ی�   اً معل�١٦م[��عة م' معل�ي الف��ن م�Lنة م'    على   ال�راسة  ، Heق� ال�الب ال�عل
�� لل�Hنامجب��� ن�ائج ال�راسة �b� . مع ع�ل تغcfة راجعة ،ال�[اح ال

 ال�tء على تعل�; الف��ن ع�H الb��ات م'   إلقاءإلى    � ه�ف  Bowie, 2012)(  3او,   دراسةأما  
قHل    '�KK6��ال  ��غ م'  االب��ائ�ة  ال��حلة  في  الف��ن  معل�ي  م�قف  على  ال�ع�ف  خالل 

�' القل�ل م' الJقة 3(أن ق�راته;  �  ; الف��ة وق�رته دخ�له; في ال�6مة ح�u ی�ج� ل�Y هWالء ال�عل
�' ع�ده;  اال  ألeفال. اس��6م ف�هاعلى تعل�; الف��ن ل��ان على ع��ة م' ال�علHمعل;   ١٣٨س�  

�ال��ارد والJقة واألول�2ة وال�ق�  .  ةومعل  wل نقJالت مL)�ال��ائج أن ه�اك 3ع� ال أUه�ت 
 وال�ع�فة وال�H6ة ت�Mل دون تعل�; الف��ن ب�اس�ة معل�ي الف�Kل.

دراسة   إلى  اله�ف�  ال�ي    )م٢٠١٣(  ال��اميوفي  أدا�ع�ف   Y��bال�� م معل�ات  الف��ة !ء  �ة 
ض في  ال���س�ة  مهارات  3ال��حلة  وت�ف�fها، �ء  ال�روس  وyع�اد   s�ب��6 ال��Kلة   j2ال��ر

�ةb2ال��ر لل�هارات  ال�عل�ات  أداء   Y��bالف�وق في م �fات وال*(ف ع' �ال�ل �ل KMوتق�2; ت  .
) ال�راسة  ع��ة  3��ی�ة  ٥٣ش�ل�  الف��ة  ال��!�ة  معل�ات  م'  �'.  ) معل�ة �ال في   Zتع �Mأوض

وTان� ه�اك ف�وقًا دالة إحKائ�ًا    ة م��س�ة.Y��b أداء معل�ات ال��!�ة Uه� ب�رج�ائج أن م�ال
  تعYZ ل��غ�� ال�Wهل العل�ي، لKالح الLHال�ر�2س ودبل�م عالي. 

ال��صل إلى ال��ق ال�ي م' خاللها ی�;    ) دراسة ه�ف� إلى(Darling, 2010وأج�Y دارل��غ  
  ;��ه�فاعلتق اس��6ام  ث;  ال�عل;  عf ة   '�bMت في  �ات ��ال�ق وت���2هه   ;�ال�عل وأج��2 ا�ل�ة   ، 
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تMقm    ،والcة  ٢٠  في  ال�راسة أن   'L�c ال�عل;  أداء   ;��تق ع�ل�ات  أن  ن�ائ[ها  أب�ز  م'  وTان 
�ة. L2ة األم��M�� ال�هام ال�ي ته�ف إلى االرتقاء 3ع�ل�ة ال�عل�; في ال�الcات ال

  
 ) �Hل Yا أج��Tع' م  دراسة ه�ف� لل*(ف  م)٢٠١٠ �Y  ي   ت�اف��ال*فاcات األساس�ة ل�Y معل

�ل�Y ال��!  wK6وال� ال��ع  ض�ء  في  ب��ه�ا  والعالقة  ل�یه;  الف�ي  ال�fوق  ومهارات  الف��ـة  ـة 
معل�ـي  )١٣٦( وش�الها  ومعل�ات   م'  غZة  مMاف=�ي  م'  الف��ة  اس�Hانة  .  ال��!�ة   m�Hت� ت; 

أن إلى  وت�صل� ال�راسة    ،ل�fوق الف�ياومق�اس مهارات  ،  الف��ةال*فاcات األساس�ة ل�عل; ال��!�ة  
ا (  لل�عل;  لل*فاcات ل�Hbي  ال�زن  م��س�ًا  دالة ٪ T٧٠.٨ان  ف�وقًا  ه�اك  أن  ال��ائج   ���و!  .(

 إحKائ�ًا تعYZ ل��غ�� ال�Wهل العل�ي، لKالح ال�راسات العل�ا.

�ة ال�ور   إلىال�ع�ف  ه�ف�    م)  ٢٠١٠(أما دراسة الZه�اني  ��ةأهH2ي ال  ات ال��ر��ة الف��ة  �ل�عل!�
م�  وت�Mی�  ن=�ه;  وجهة  مهاراته;  اس�فا  Yم'  ت���2  في  �ة H2ال��ر ال�ورات  م'   '��ال�عل دة 

�ةb2ة ال�راسة م' (   .ال��ر��ال��ائج    ال��Lمة. أشارت ) معل; ت�!�ة ف��ة 3��ی�ة مLة  ١٠٠ت*�ن� ع
�ة ل�عل�ي ال��!�ة الف��ة بH2ة ال�ورات ال��ر����ة.إلى أهHT رجة� 

  Yمالغاوأج�) تع�ف  �٢٠٠٨,  دراسة ه�ف�  الف��ة    الKع�!ات إلى  )  ال��!�ة  م�هج  ال�ي ت�اجه 
 '��وال�عل  '�ال��!�2  '�ال�(�ف ن=�  وجهة  م'  �ة ��ال�عل الHاحة  3���قة  ال���س�ة  3ال��حلة 

'�K�6�ال�صفي،.  ال ال��هج   uاحHال 3اخ��ار    اس��6م   معل�ًا)   ٨٤و م(�ف�'  ٦م' (ع��ة  وقام 
الفKل  ت في  ف��ة،  لعام  ا �!�ة  أب�ز  .  هـ١٤٢٧ألول  م�هج    �ائج�الTان�  ت�اجه  وج�د صع�!ات 

  .Y��M� ال��!�ة الف��ة ت�tح L)3ل 3ارز في األه�اف وال

�ة ال�هارات األدائ�ة ل�عل�ي ال��!�ة  إ  م) ه�ف� ال�ع�ف٢٠٠٤وفي دراسة 3ای�سف ( �لى م�Y أه
ن=� وجهة  م'  االب��ائ�ة  3ال��حلة  ال  الف��ة   '�وال�(�ف  '�K�6�مY��b  �ال مع�فة   .'�2�!�

ا االب��ائ�ةال�هارات  3ال��حلة  الف��ة  ال��!�ة  ل�عل�ي  ال�صفي  .  ألدائ�ة  ال��هج   uاحHال اس��6م 
ال�Mل�لي. ت*�ن� ع��ة ال�راسة م' أعtاء ه�pة ال��رj2 في قb; ال��!�ة الف��ة في Tل م' Tل�ة 

ال��Lمة   3�Lة  Yالق� �'  ال��!�ة 3[امعة أم �ال�عل ال��Lمة وج�ة  فوTل�ات إع�اد  ي Tل م' مLة 
و!لغ ع�ده;( وال�ا ال��!�ةم'  و   ) مK�6اً ٢٣ئف،  (  ،م(�في  اس��6م  .  ) م(�فاً ٣٠و!لغ ع�ده; 

: اتفm مع=; أف�اد ع��ة ال�راسة على  هي  ن�ائج ال�راسةلل�راسة. Tان� أه;  الHاحu االس�Hانة أداة  
  ئ�ة. ل��!�ة الف��ة 3ال��حلة االب��اا�Hانة مه�ة ج�ًا ل�عل;  أن مع=; تلD ال�هارات ال�اردة في االس
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أداء    Y��bم االب��ائ�ةوTان  3ال��حلة  الف��ة  ال��!�ة  دالة    معل�ي  ف�وقًا  ه�اك  وTان�  عال�ًا. 
دالة  ف�وق  وج�د  وع�م  ال��2لة،  ال�H6ات  ذو,  لKالح   Dوذل ال�H6ة،   ��ل��غ  YZتع إحKائ�ًا 

  لعل�ي.إحKائ�ًا تعYZ ل��غ�� ال�Wهل ا
مفه�م اإلش�اف ال��!�, وأث�ه على أداء   إلى ال�ع�ف على م) فق� ه�ف�  ٢٠٠٢( أما دراسة فادن  

معل�ات ال��!�ة الف��ة 3ال��حلة ال���س�ة ل�عل�; الH�ات 3�Lة ال��Lمة وق�اها، وما ی�اجه ال�(�فة  
JاحHال اس��6م�  األك�ل.  ال�جه  على  مهامها  أداء  دون  ت�Mل  مع�قات  م'  ال��هج  وال�عل�ة  ة 

��انالال�صفي ال�MلHان� ت ي وأع�ت ثالثة اس�Tة    . و�أه; ن�ائج ال�راسة أن ال��هج ال�راسي لل��!
الف��ة لل��حلة ال���س�ة ه� أح� األسHاب ال�ئ�bة ال�ي ال تbاع� ال�(�فة وال�عل�ة على اإلن[از  

 3ال��2قة ال��ج�ة. 

  تعقيب على الدراسات السابقة: 

ا  اس�ع�اض 3ع�   3الذات  لbا3قة  ال�راسات  الMالالعالقة  أنها  �راسة  وج�ت  �ة  �ة �أه على   �TWت
وت���2ه الف��ة  ال��!�ة  معل�ي  أداء   '�bMت ) الZه�اني  م�ها:دراسة  �ة  ٢٠١٠، �أه أUه�ت  م) 

ال��امي   ودراسة  �ة، b2ال��ر ال�هارات   gأغل في  الف��ة  ال��!�ة  ل�عل�ي  �ة H2ال��ر ال�ورات 
)٢٠١٠�هارات )ك(ف� ع' أن مY��b أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة لل��حلة ال���س�ة في ض�ء ال

�ة في ال��!�ة الف��ة Uه� ب�رجة م��س�ة، وأb2في دراسة الع��م (ال��ر '��)  ٢٠١٩جاب ال�عل
�ات ال��رj2 واألن(�ة، وأUه�ت  ]��ة واس��ات��ع' ال�(Lالت ال�ي ت�اجهه; م�ها: ال�سائل ال�عل

 ) ال(�ار  ف( ٢٠١٣دراسة  في  bcاه;  ال�ع�في  3االت[اه  الف��ة  ال��!�ة  معل;  إل�ام  ع�م  ل  م) 
�m، ودراسة دارل��غ (Hات ٢٠١٠ال����L' أن تMقm    م) ال�ي أك�ت  أن ع�لc ;عل��; أداء ال�تق

) 3او,  ودراسة  ال���Mة،  ال�الcات  في   ;�ال�عل 3ع�ل�ة  االرتقاء  إلى  ته�ف  ال�ي  م)  ٢٠١١ال�هام 
ت�صل� إلى أن ه�اك م(Lالت ت�Mل دون تعل�; الف��ن مJل نقw ال�H6ة والMاجة إلى ال�ع; 

��.وال��b�  ���2 ال
  ؛مع�فة واقع أداء ال�عل�ات م�ض�ع ال�ارسة وه�    يمع ال�راسات الbا3قة ف  هfه ال�راسة    ت�فmو 
الtعف   إذ   'eم�ا على  ال�ع�ف  على  وتbاع�   ;�ال�عل ع�ل�ة  وارتقاء  ت���2  في  أث�  له  أن 

�ا ت�6لف  ،  والق�Kر في أداء ال�عل�ة وال�عامل معها على أساس عل�ي��في أنها :  هfه ال�راسةب
�ل*ة الع�!�ة الbع�دcةتع� ال�راسة األولى م' ن�عها في م��ان ال��!�ة ا�عل;    حgb   –لف��ة في ال
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JاحHل على    –ان ال�واقع أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة  لل��حلة ال���س�ة في ض�ء دراسة  ال�ي تع
  . معای�� اإلش�اف

  الطريقة والمنهجية:
ب�صف  cق�م  ال�Mل�لي، وه� ال��هج ال��اسg لل�راسة الMال�ة، ح�u    ال��هج ال�صفي ت; اس��6ام  

ال�قائع  ه�  ما    '�ب ال�ي ت�ج�  العالقات  ب��Mی�  ��ه، و2ه�; bائ' وتفT)  ،;UاTم، ٢٠٠٩جاب� و
  ).١٢٥ص 

  الدراسة:   مجتمع

م' ال�راسة  م[��ع  �ع    ت*�ن �الف��ةج ال��!�ة  ا  معل�ات  في  في العامالت  ال���س�ة    ل��حلة 
في    ال��ارس لال�LMم�ة  ال�2اض  (  عاملم�ی�ة  ع١٤٤١/  ١٤٤٠ال�راسي  والHالغ  '  �ده ه)، 

 م�ZT ال�عل�مات في إدارة تعل�; ال�2اض.  ) معل�ة حgb إحKائ�ات ٢٣٥(

  عينة الدراسة: 

 ) م'  ال�راسة  ع��ة  �ال  ٧١ت*�ن� )3 ال���س�ة  3ال��حلة  الف��ة  ال��!�ة  معل�ات  م'  معل�ة   (
  Dوذل ال�2اض  2��3قة  م�ی�ة  اخ��اره'  ت;   u�ح 3ال�راسة،  ال6اصة   uMHال أداة   m�Hل�� ��ًا b�ت

�ال�راسية خالع(�ائ العام  ال�راسي األول م'  الفKل  �ا ه�    ' م�زع�  ه)١٤٤١/  ١٤٤٠(الل T
  ).١م�ضح 3ال[�ول رق; (

  أف�اد ع��ة ال�راسة حgb م�غ��اتها  ت�ز2ع): ١( ال[�ول
 ال�2�pة  ال�Hbة ال�*�ار  ال�2��bات  ال��غ��ات 

 ال�Wهل العل�ي

 s12.68 9 دبل�م م��س% 

 L3 59  83.10%ال�ر�2س ت�!�, 

�ماج�b 4.23 3 � فأعلى% 

�ة b2ة ال��ر�H6ال 

 %29.58 ٢١ س��ات  ٥أقل م' 

 %22.54 ١٦  س��ات  ١٠س��ات إلى أقل م'  ٥م' 

١٠  �Jات فأك��47.89 ٣٤ س% 

��ع]� ٪ ١٠٠.٠٠ ٧١ ال
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  الدراسة:  أداة

ال��اذج اإلش�اف�ة ال���ف�ة  في مg�L اإلش�اف ال��!�, في م��قة  على    3االeالع  لHاحJانا  قام 
به�ف    �الش الMال�ة،  ال�راسة  مع   gاس�ل�� عل�ها  ال�ع�یالت   �3ع إج�اء  ت;   u�ح ال�2اض، 

Lها على ش���Kاذج. وت; ت����ها ال�tش�ات ال�ي تW�ل  ت(6�w أداء ال�عل�ات ب�اًء على ال
ال6�اسي   ال��ر2ج  ذات  مالح=ة  مWش�ات  به�ف  �3اقة  م'  مWش�  Tل  م'    mقMاألداء.  ال�

) م'  األداة  على  مWش)  ١٩وت*�ن�  ت�زع�  �في ح�u  �ًا Uال� األداء  م[ال  وهي:  م[االت، 
)  '�t١٢وت)  '�tوت لل�عل�ة،  �ة K6)ال الKفات  وم[ال  مWش�ًا،  وم[ال  ٤)  مWش�ات،   (

)  '�tوت االج��اع�ة،  وت  )٣العالقات  ال�ق�ی�ات مWش�ات.  في  ال�Wش�ات   mقMت درجة  �Jل� 
sس���،  ١ال�ة ج�ًا) ل�قابل ال�ق�ی�ات (، ع(ضع�فة ج�ًا، أقل م' ال���سs، م��سs، أعلى م' ال

٥،  ٤، ٣، ٢ .g�  ) على ال��ت
  : أداة الدراسة صدق

  mقMال�راسةم' ص�ق    لل� (  الHاحJان قام    أداة  وعـ�ده;   '��LM�ال م'  ل[�ة  )  3٥ع�ضها على 
�LMم  '�  jف�ة وعل; ال�م' ذو, االخ�Kاص وال�H6ة م' أعtاء ه�pة ال��رj2 في Tل�ات ال��!

ت;    ،الbع�دcةال[امعات    يف  ;وال�ق�2   والق�اس  u��;   األخf حLMال� ل[�ة  أعtاء    ب��ج�هات 
وذلD عو ،  ومق��حاته; الفق�ات   �لHع اللغ�2ة  �اغة Kال �ع  تع�یل ]c �   م'  ثالثة��ما �LM�  ' ال
.Dعلى ذل  

  : أداة الدراسة ثبات

ثHات    لل�أك�  ت;  م'  ال�راسة،  لهأداة  الHJات  ال��3  حbاب معامالت  وyعادة   m�Hال�� �2��mقة H ،
�قه  الHاحJانح�u قام  Hا ب��  '�م' خارج ع��ة    معل�ة)  ١٥(   اعلى ع��ة اس��الع�ة ع�ده  م�ت

الJاني    m�Hوال�� األول   m�Hال��  '�ب زم�ي  و!فاصل  حbاب    ، أس�Hعان  وم�ته ال�راسة  وت; 
ا ن�ائج   '�ب ب��س�ن  ارتHا�  �ق�'،معامالت Hمعا  وق�   ل�� ب�'    مالت ت�اوح�  لل�[االت  الHJات 

�ة معامل االرتHا� )٠.٩٦٥-٠.٨١١(�    .)٠.٨٦٣ل (TL  لألداة ، و!لغ� ق
  : أداة الدراسة تصحيح

(ضع�فة  :  اآلتيمق�اس خ�اسي ال��ر2ج على شاكلة مق�اس ل��Lت ال6�اسي على ال��M    اس��6م
�ة ج�ًا، أقل م' ال���سs، م��سs، أعلى م' ال���سs، عال�ة ج�ًا)  �وت; إع�اء ال�ق�ی�ات ال�ق

ال��ت�g ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١اآلت�ة ( �;  ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥، (  ) على �ل�ق  g�ال��ت أداء  ) على  واقع 
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ال�2اض   معل�ات  في  ال��!�,  اإلش�اف   ��معای ض�ء  في  ال���س�ة  ال��حلة  في  الف��ة   ال��!�ة 
  ل��ز2ع ال���س�ات الbMاب�ة:   اآلتياس��6ام ال��ر2ج اإلحKائي  ،ك�ا'وجهة ن=�ه
  درجة أداء ضعفة ج	ًا      ١.٨٠أقل م�  

  درجة أداء أقل م� ال���س�   ٢.٦٠أقل م�   – ١.٨٠ م�
  درجة أداء م��س�ة  ٣.٤٠أقل م�   – ٢.٦٠م� 
  درجة أداء أعلى م� ال���س�  ٤.٢٠أقل م�   – ٣.٤٠م� 
� ٤.٢٠م� �  درجة أداء عالة ج	اً   فأك

  :اآلتيةاشتملت الدراسة على املتغريات   الدراسة: متغيرات
  :الوسيطة ت: المتغيراأوالً

�� فأعلى L3ال�ر�2س ت�!�,   دبل�م م��سs: (ثالث م2��bات وله  :ل العل�ي�&هال�bماج(.  
ال��ر�(� أقل م'    ٥م'    ،س��ات   ٥أقل م'  : (ثالث م2��bات   اوله  :ةال+� ة    ١٠س��ات إلى 

  ). س��ات فأك�J ١٠ ، م'س��ات 
Rالمتغير التابع:ثاني :  

   ��ة في ض�ء معای�� اإلش�اف ال��!�, في ��سواقع أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة في ال��حلة ال
فق�ات    ،ال�2اض  على  الع��ة  أف�اد  ل�ق�ی�ات  الbMاب�ة  3ال���س�ات  ع�ه   �Hعc  ,fم[االت  و وال

  ال�ع�ة لfلD.  األداة 
   ا"حصائية: المعالجات

اإلحKائ�ة    الHاحJاناس��6م   ال�ع�ار2ة،  اآلت�ةال�عال[ات  واالن�Mافات  الbMاب�ة  ال���س�ات   :
 واالس، واخ�Hار تMل�ل ال�Hای' األحاد,. –�وسLالر Tواخ�Hا

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

�ا یلي���  ،لل��ائج ال�ي ت; ال��صل إل�ها    اً ع�ض  فbاق(ة وتف�لة ال�راسة ومpواإلجا3ة ع' أس Dتل  
  ال��ائج.  

  ال األول وم$اق#�ها:ع ض ال$�ائج ال��علقة ,ال(& 
ات ال� ��ة الف$�ة في ال� حلة ال���س�ة ,��ی$ة  عل�ن8 ال(&ال األول على: "ما واقع أداء م

  ال �اض في ض�ء معای�  اإلش اف ال� ��?؟" 
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ل�ق�ی�ات أف�اد   ال���س�ات الbMاب�ةلإلجا3ة ع' هfا الWbال، ت; حbاب   ال�ع�ار2ة  واالن�Mافات 
م[االت الع��ة   3��ی�   مWش�ات   على  ال���س�ة  ال��حلة  في  الف��ة  ال��!�ة  معل�ات  أداء  ة  واقع 

�ا هي م�ضMة في ال[�ول رق; ( ،ل�2اض اT ان�T u�  ).٢ح
ال���س�ات الbMاب�ة واالن�Mافات ال�ع�ار2ة ل�ق�ی�ات أف�اد ع��ة ال�راسة على  ): ٢( ال[�ول
  م�تHة واقع أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة في ال��حلة ال���س�ة 3��ی�ة ال�2اض  مWش�ات م[االت 

  ال���س�ات الbMاب�ة  gb ح  �ازل�اً ت
ال���سF    ال�عای�   مEاالت  ال قD  ة  ت�ال

  * الH(ابي
االنH اف  
  األداءدرجة   ال�ع�ار? 

الصفات الشخصية   ٢  ١
  للمعلمة 

  عالية جداً   ٠٫٣٣  ٤٫٨٩
  عالية جداً   ٠٫٦٧  ٤٫٢٢  األداء الوظيفي   ١  ٢
أعلى من    ٠٫٣٧  ٣٫٩٠  االجتماعية  العالقات  ٣  ٣

 عالية جداً   ٠٫٤١  ٤٫٣١ IJلداة األ  املتوسط 

  ) ٥لع=�ى م' (ة ا�رج* ال
�' ال[�ول (Hار ) أن ٢ی��ة لل�عل�ةم[ال "مWش�ات معK6)فات الKة األولى   "الHت��ق� اح�ّل ال

حbابي    sس���3)٤.٨٩) مع�ار,  وان�Mاف  وجاء)٠.٣٣)  األداء    ،  مع�ار  مWش�ات   " م[ال 
�في"  Uابي  ال�bح sس���  ل " )، وجاء م[ا٠.٦٧() وان�Mاف مع�ار,  ٤.٢٢( في ال��تHة الJان�ة 3

�االج��اع العالقات  مع�ار  األخ��ة  مWش�ات  ال��تHة  في  حbابي  ة"   sس���وان�Mاف  ٣.٩٠(3  (
) ل�ق�ی�ات  )٠.٣٧مع�ار,  الbMابي   sس���ال بلغ  وق�  LTل،  األداة  م[االت  على  الع��ة   أف�اد 

  .عال�ة ج�اً تق�ی� أداء ب�رجة وه� cقابل  ،)٠.٤١) 3ان�Mاف مع�ار, ( ٤.٣١(
  Dذل  YZعcُ أن   'L�لf   إلىو2 ل�ل�Hه،  ق�وة   �Hع�c ال�عل;  وال�عل�ات  أن   '��ال�عل أن  ن[�   Dل

م'   �Tنها  إجHار2ًا  بها  االل�Zام  أن  �ا T ��ة، �Mال األخالق�ة  3ال��=�مات   ��ال�ق على  �Mcص�ن 
ال�Mلي   على ض�ورة  �ف �Mال اإلسالمي  دی��ا   uّح على  عالوة  ال��رس�ة،  �ات �وال�عل األن=�ة 

  بها. 
�في ف��Hغي على ال�عل�ات ال�ق��  ال� أما 3ال�Hbة لألداء  U w�ة ال�ي ت��ات والل�ائح ال��رس�3ال�عل

�ة. b2ض�عات ال��ر��  على تق�c; ال�عل�ة أعلى م2��bات األداء ال��رسي في ش�ى ال
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دراسة   ن�ائج  مع  ال���[ة  هfه  اتفق�  ()٢٠١٩( الع��م  وق�  3ای�سف  دراسة  ون�ائج  م)،  ٢٠٠٤، 
�' Tان م�تفعًا.   ن أح�u ت�صل� هfه ال�راسات إلى أ�  داء ال�عل

دراسة ن�ائج  مع  ( )م٢٠١٣(   ال��امي  واخ�لف�   �Hل دراسة  ون�ائج  ی�جع  ٢٠١٠،  أن   'L�و2 م)، 
�عة ب�pات ال�راسات، ففي ح�' أج��2 دراسة ال��امي في He ا االخ�الف إلى اخ�الفfه gHس

'���ل*ة العال�  ة الbع�دcة.�!�، وأج��2 دراسة ل�H في غZة، أج��2 هfه ال�راسة في ال
أ  ك�ا ل�ق�ی�ات  ال�ع�ار2ة  ال���س�ات الbMاب�ة واالن�Mافات  الع��ة على مWش�ات ت; حbاب  ف�اد 

  ال�الي: ح�T uان� على ال��M  م[االت األداة،
  :  األداء ال��Kفيال�Eال األول: مEال م&ش ات مع�ار 

لع�$ة على مEال د اف ال���س�ات الH(اب�ة واالنH افات ال�ع�ار�ة ل�ق�ی ات أ): ا٣ج�ول (
  م ت�ة ت$ازل�اً  األداء ال��Kفيم&ش ات مع�ار 

Dال�&ش ات   ال ق    Fس�ال��
  * الH(ابي

االنH اف  
  درجة األداء  ال�ع�ار? 

  عالية جداً   ٠٫٢٣  ٤٫٩٤  أوقات الدوام احملافظة على    ٤
  عالية جداً   ٠٫٨٤  ٤٫٦١  احلرص على تنظيم النشاط املدرسي وتقبله   ٢
والواجب  ١٢ والعناية  ات  التطبيقات  املدرسية 

بتصحيحها 
  عالية جداً   ١٫٠١  ٤٫٤٦

  عالية جداً   ٠٫٩٣  ٤٫٣٤  االهتمام �لنمو املعريف   ٣
العلمية    ٦ املادة  من  على  التمكن  والقدرة 

  حتقيق أهدافها 
  عالية جداً   ١٫٠١  ٤٫٢٧

  عالية جداً   ١٫٠٨  ٤٫٢٥  توزيع املنهج ومالئمة ما نفذ منه للزمن   ٨
  عالية جداً   ٠٫٩٤  ٤٫٢١  العلمي ب مستوى حتصيل الطال  ١١
الدرس    اإلملام  ٥ إعداد  يف  الرتبوية  �ألسس 

  وتطبيقها 
أعلى من    ٠٫٩٥  ٤٫١٨

أعلى من    ١٫٠٨  ٤٫١٣  عرض الدروس وإدارة الفصل املهارة يف   ١٠  املتوسط 
الفروق    ٧  املتوسط  ومراعاة  املستمر  �لتقومي  االهتمام 

  الفردية 
أعلى من    ١٫٣٢  ٣٫٩٢

والوسائل  تخداس  ٩  املتوسط  والكتب  السبورة  ام 
  التعليمية األخرى 

أعلى من    ١٫٣٠  ٣٫٧٦
أعلى من    ١٫٣٧  ٣٫٥٦  االلتزام �ستخدام اللغة الفصحى   ١  املتوسط 
  عالية جداً   ٠٫٦٧  ٤٫٢٢  ال�ع�ار IJل   املتوسط 

 ) ٥ة الع=�ى م' (�رجال* 
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�Hی  ') ال�Wش�٣ال[�ول  أن  نwّ على٤(رق;    )   ,fوال أوق"  )  اح�ّل ات  ال�Mاف=ة على  ال�وام" 
 ) حbابي   sس���3 األولى  (٤.٩٤ال��تHة  مع�ار,  وان�Mاف   (٠.٢٣) رق;  ال�Wش�  وجاء   ،(٢  (

"ال�Mص على ت�=�; ال�(ا� ال��رسي وتقHله" 3ال��تHة الJان�ة 3���سs حbابي  والT ,fان نKه  
مع�ار,  ٤.٦١( وان�Mاف   ()٠.٨٤) رق;  ال�Wش�  اح�ّل  �ا ��ب على  ١)،   wّن  ,fوال   Zام االل�") 

)،  ١.٣٧) وان�Mاف مع�ار, (3٣.٥٦اس��6ام اللغة الفMKى" ال��تHة األخ��ة 3���سs حbابي (
 sس���) وان�Mاف مع�ار,  LT٤.٢٢ل ( ال�[العلى هfا  أف�اد الع��ةل�ق�ی�ات  الbMابيوق� بلغ ال

  . عال�ة ج�اً أداء ب�رجة )، وه� cقابل تق�ی� ٠.٦٧(
  '��ع ال�Wش�ات ب��� ت�اوح جbتف 'L��تفع ج�ًا واألعلى م' ال���سs، وذلD ی�جع إلى أن  ال�و2

ی�; وال�ي  �ة �ال�س �ف�ة Uال� 3ال��احي  ال�ع�ار  هfا  مWش�ات  إدارة   مع=;   gجان م'  ض�Hها 
�ع العامالت في ال��رسة م' معل�ات أو في �ال��رسة م' خالل ن=; ول�ائح إدار2ة یل�Zم بها ج

ال��عل ال�Wش�  أن  ال�bاع�ة، و2الح�  3ال�6مات   m ى جاء م�أخ�ًاMKالف الع�!�ة  اللغة  اس��6ام 
ت ال �6�bcم'  ال�عل�ا  3ع� في ال��ت�g رغ; ح�Kل على م��سs م�تفع، وذلD ی�جع إلى أن  

  ;LM3 ،sة فق�اللغة الع�!�ة الفMKى �JL3ة في ال��رj2 وال cق��K هfا على معل�ات ال��!�ة الف�
 �Mة في ال��ع وش��ع الل[�ء للعام�]�  العام وال6اص وم�ها ال��رj2.  یu ال�غ�� في ال

  ال�فات ال#+��ة لل�عل�ة ال�Eال الOاني: مEال م&ش ات مع�ار 
ف اد الع�$ة على مEال ل���س�ات الH(اب�ة واالنH افات ال�ع�ار�ة ل�ق�ی ات أ): ا٤ج�ول (

  م ت�ة ت$ازل�اً   ال�فات ال#+��ة لل�عل�ةم&ش ات مع�ار 
Dابي  ال�&ش ات   ال ق)Hال Fس�  درجة األداء  اف ال�ع�ار? نH  اال   * ال��
  عالية جداً   ٠٫٣٣  ٤٫٩٢  السلوك العام (القدوة احلسنة)   ١٣
  عالية جداً   ٠٫٣٣  ٤٫٩٠  التوجيهات تقبل   ١٥
  عالية جداً   ٠٫٣٦  ٤٫٨٩  تقدير املسؤولية    ١٤
  عالية جداً   ٠٫٤١  ٤٫٨٧  حسن التصرف   ١٦

  عالية جداً   ٠٫٣٣  ٤٫٨٩  ال�ع�ار IJل 
 ) ٥ة الع=�ى م' (�رجال* 

 Hی�الbل�ك العام (الق�وة الbM�ة)" اح�ّل    "  ) والf, نwّ على١٣(رق;  ال�Wش�  ) أن  ٤ال[�ول ('  
) 3���سs حbابي  األولى  (٤.٩٢ال��تHة  وان�Mاف مع�ار,   (٠.٣٣) ال�Wش� رق;  )  ١٥)، وجاء 
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 ) الJان�ة 3���سs حbابي  3ال��تHة  ال��ج�هات"  "تقHل  Tان نKه   ,fار,  ٤.٩٠وال�وان�Mاف مع  (
ب )٠.٣٣(  ،) رق;  ال�Wش�  اح�ّل  �ا ��على  ١٦  wّن  ,fوال األخ��ة  ")  ال��تHة  ال��Kف"   'bح

أف�اد )، وق� بلغ ال���سs الbMابي ل�ق�ی�ات  ٠.٤١) وان�Mاف مع�ار, (3٤.٨٧���سs حbابي ( 
أداء ب�رجة )، وه� cقابل تق�ی�  ٠.٣٣() وان�Mاف مع�ار,  LT٤.٨٩ل (  ال�[العلى هfا    الع��ة

  .عال�ة ج�اً 
  L�تو2 ا'  هfا  مWش�ات  ألن   Dذل  ��bف�Hم�ت ال�عل�ات    ة ل�[ال  وت�Mص  �ة، K6احي ش��ب

ال��رj2 ألنه'   أث�اء  ال�الHات  ومع  الZم�الت  مع  ال�عامل  ع��  ��ة �ح 3أخالق�ات  ال�Mلي  على 
 ُc أنه' ق�وة 'Tعل;  ی�ر��ف على أن �Lcن ال�Mا ال��دی uح u�Yf�M بها م' جانg ال�الHات، ح
 ��الH(�2ة س��نا    اً ق�وة ل�ل�Hه، م�ق 3�عل;  Dلfب  s!ر u��� صلى هللا عل�ه وسل;، حMاإلسالم م  

  ال�عل; بل�' ال[انg و!(اشة ال�جه واح��ام ال��عل; وتق�ی�ه. 
  العالقات االج��اع�ة : مEال م&ش ات مع�ار لPال�Eال الOا
ال مE ف اد الع�$ة علىل���س�ات الH(اب�ة واالنH افات ال�ع�ار�ة ل�ق�ی ات أا): ٥ج�ول (

  م ت�ة ت$ازل�اً العالقات االج��اع�ة  م&ش ات مع�ار 
Dابي  ال�&ش ات   ال ق)Hال Fس�  درجة األداء  االنH اف ال�ع�ار?   * ال��
  عالية جداً   ٠٫٥١  ٤٫٣٤  الرؤساء   ١٧
  عالية   ٠٫٦٤  ٤٫٠٢  الزمالء   ١٨
  متوسطة   ٠٫٤١  ٣٫٣٤  أولياء األمور   ١٩

  أعلى من املتوسط   ٠٫٣٧  ٣٫٩٠  ال�ع�ار IJل 
 ) ٥ة الع=�ى م' (�رجال* 

�Hی  ') أن  ٥ال[�ول  على١٧(رق;  ال�Wش�  )   wّن  ,fوال األولى  "ال�ؤساء  )  ال��تHة  اح�ّل   "
) والT ,fان نKه  ١٨)، وجاء ال�Wش� رق; (٠.٥١) وان�Mاف مع�ار, (3٤.٣٤���سs حbابي ( 

3���سsالZمالء" الJان�ة  3ال��تHة   "   ) مع�ار,  ٤.٠٢حbابي  وان�Mاف  اح�٠.٦٤( )  �ا ��ب ّل  )، 
) نwّ على  ١٩ال�Wش� رق;   ,fوال األم�ر")  (أول�اء  3���سs حbابي  األخ��ة  ال��تHة   "٣.٣٤  (

) مع�ار,  ل�ق�ی�ات  ٠.٤١وان�Mاف  الbMابي   sس���ال بلغ  وق�  الع��ة )،  هfا    أف�اد   ال�[ال على 
  .أعلى م' ال���سsء ب�رجة أدا)، وه� cقابل تق�ی� ٠.٣٧() وان�Mاف مع�ار, ٣.٩٠كLل (
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ی�جع   ذلD  الbوق�  في   gHوال�د    إلى  gMال عالقات  ت�bده  ال��رb2ي  �ع �]�ال وال�ق�ی� أن 
ال��Hادل معق�لة  واالح��ام  درجة  ال�عل�ات،   اإلدارةب�'    إلى   '�ب  DلfTو وال�عل�ات،  ال��رس�ة 

  و!�' ال�عل�ات وال�لHة، وال�ي ت(Lل أساسًا لع�ل�ة ال�عل;.
 ال$�ائج ال��علقة ,ال(&ال الOاني وم$اق#�ها: 

الOاني على " ن8   =    ت�ج� ف وق ذات داللة إح�ائ�ة ع$� م(��R ال�اللة (  هل  ال(&ال 
أداء معل�ات ال� ��ة الف$�ة ,��ی$ة ال �اض في ض�ء معای�  اإلش اف  ) ب�V م��س�ات  0,05

 ?�   ل�&هل ال�راسي؟ُتعR ل��غ�  اال� �
-Kruskal    واالس   –  �TوسLالم��س�ات ال�تg واخ�Hار  لإلجا3ة ع' هfا الWbال، ت; حbاب  

Wallis Test  یل  ال3ارام��,  ال�HT  عات��]�ال حالة  في  األحاد,  ال�Hای'  تMل�ل  الخ�Hار 
�ا هي م�ضMة في T ائج��ة، ف*ان� ال��  ).٦ال[�ول (الKغ

أداء   ب��Vاللة الف وق ل  Kruskal-Wallis   واالس –J وسIال ن�ائج اخ��ار ): ٦ج�ول (
  ح(] م�غ� ال���س�ة في ض�ء معای�  اإلش اف ال� ��?  حلةمعل�ات ال� ��ة الف$�ة في ال�  

  العل�ي ال�&هل 
جمموع    املؤهل  املعايري 

متوسط   العدد  الرتب 
  الرتب 

قيمة مربع  
  كاي

 مستوى الداللة
  االحصائية 

  األداء الوظيفي 
بكالوريوس 

  ٣٧٫٥٨  ٥٩ 2217.22  تربوي 

  ٢٣٫٧٨  ٩ 214.02  دبلوم   غير دالة   ٣٫٧٣٨

ماجستري فما  
  ٤١٫٥٠  ٣ 124.50  قفو 

الصفات الشخصية 
  للمعلمة 

بكالوريوس 
  ٣٥٫١٩  ٥٩ 2076.21  تربوي 

  ٤٠٫٠٠  ٩ 360.00  دبلوم   غير دالة   ١٫٨٠٠

ماجستري فما  
  ٤٠٫٠٠  ٣ 120.00  فوق

  االجتماعية  العالقات
بكالوريوس 

  ٣٥٫٩٠  ٥٩ 2118.10  تربوي 

  ٣٦٫٥٠  ٩ 328.50  دبلوم   دالة غير   ٠٫٢٠٣

ما  ماجستري ف
  ٣٦٫٥٠  ٣ 109.50  فوق

 واقعالدرجة الكلية لبطاقة 
  األداء 

بكالوريوس 
  ٣٧٫١٥  ٥٩ 2191.85  تربوي 

  ٢٥٫٢٨  ٩ 227.52  دبلوم   غير دالة   ٣٫٢٦٢

ماجستري فما  
  ٤٥٫٥٠  ٣ 136.50  فوق
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�ة م�!ع Tا, ال[�ول�ة ع�� درجات ح�2ة � .٥.٩٩تbاو,    ٠.٠٥ومY��b داللة  ٢* ق

ف�وق دالة إحKائ�ًا في أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة  ع�م وج�د   )  ٦ی�tح م' ال[�ول (  
�عفي ال��حلة ال���س�ة 3��ی�ة ال�2اض  �وفقًا    وال�عای�� LTل  معای�� اإلش�اف ال��!�,   ع�� ج

  لل�Wهل العل�ي. 
�ة  K6)ف sي فق��ة لل�عل�ات ال عالقة لها 3ال�Wهل العلK6)ات ال�b3أن ال Dذل ��bتف 'L�و2

ت* العل�ي  �نهال�عل�ة  ال�Wهل  L)cل  ال  م�ع�دة  ع�امل  خالل  م'  تلD   س�Y ا   '�ب م'  عامًال 
�ل األمJلة ال ال�KM، ت�!��ها في األس�ة،  Hها على س�ها، م�Tfال ل]�الع�امل ال�ي ال ی�bع ال

  ها 3أص�قائها وأق�انها، وال��اخ ال��رسي والKفي الf, تع�ل ف�ه، وغ��ها. وعالق�
ع�م  إلى ة  م)، ح�u ت�صل� هfه ال�راس٢٠٠٤ائج دراسة 3ای�سف (ن�  وق� اتفق� هfه ال���[ة مع

  .  وج�د ف�وق دالة إحKائ�ًا تعYZ ل��غ�� ال�Wهل العل�ي
دراسة ن�ائج  مع  دراس)م٢٠١٣(   ال��امي  واخ�لف�  ون�ائج   ، )  �Hل ی�جع  ٢٠١٠ة  أن   'L�و2 م)، 

�عة ب�pات ال�راسات، ففي ح�' أج��2  He ا االخ�الف إلى اخ�الفfه gHامي في دراس�سة ال�
�ل*ة الع�!�ة الbع�دcة.��'، وأج��2 دراسة ل�H في غZة، أج��2 هfه ال�راسة في ال�  ال

  ال$�ائج ال��علقة ,ال(&ال الOالP وم$اق#�ها: 
  PالOال ال(&ال  ال�اللة (   هل" :  علىن8   R�=    ت�ج� ف وق ذات داللة إح�ائ�ة ع$� م(�

ة ,��ی$ة ال �اض في ض�ء معای�  اإلش اف  ف$� ) ب�V م��س�ات أداء معل�ات ال� ��ة ال0,05
 ?�  س$�ات ال+� ة ال��ر�(�ة؟ ُتعR ل��غ�  ع�د  ال� �

داء معل�ات أل  واالن�Mافات ال�ع�ار2ة  لإلجا3ة ع' هfا الWbال، ت; حbاب ال���س�ات الbMاب�ة
ة  �H6 س��ات الحgb م�غ�� ع�د  ال��!�ة الف��ة 3��ی�ة ال�2اض في ض�ء معای�� اإلش�اف ال��!�,  

�ةb2م'    ال��ر م'    ٥(أقل  م'    ٥س��ات،  م'  س��ات   ١٠س��ات ألقل   ،١٠  (�Jفأك ، س��ات 
�' ال[�ول (H2ائج.٧و��ه الfه (  
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): ال���س�ات الH(اب�ة واالنH افات ال�ع�ار�ة ألداء معل�ات ال� ��ة الف$�ة في  ٧ج�ول (
 ?��غ�  ع�د ] م ح(ال� حلة ال���س�ة ,��ی$ة ال �اض في ض�ء معای�  اإلش اف ال� �

  س$�ات ال+� ة ال��ر�(�ة 
سنوات  عدد           

  اخلربة 
  املعايري      

  سنوات فأكثر ١٠من   سنوات  ١٠ألقل من  ٥من   سنوات  ٥أقل من 
 توسطامل

  احلسايب 
حنراف اال
  عياريامل

 توسطامل
  احلسايب 

حنراف اال
  عياريامل

 توسطامل
  احلسايب 

حنراف اال
  عياريامل

  ٠٫٧٠ 4.12  ٠٫٦٨ 4.29  ٠٫٦٨ 4.24  األداء الوظيفي 

الشخصية   الصفات 
  للمعلمة 

4.87 ٠٫٧٣  4.94 ٠٫٧٧  4.90 ٠٫٦٩  

  ٠٫٧٦ 4.29  ٠٫٧٣ 3.76  ٠٫٧٩ 3.68  االجتماعية  العالقات

لبطاقة   الكلية  الدرجة 
  األداء  واقع

4.28 ٠٫٤٣  4.34 ٠٫٥١  4.31 ٠٫٤٧  

�' م' ال[�ول رق; (Hاب٧ی�bMس�ات ال���ل�ق�ی�ات أداء معل�ات  �ة  ) وج�د ف�وق Uاه�2ة ب�' ال
ال��!�,   اإلش�اف   ��معای ال�2اض في ض�ء  3��ی�ة  ال���س�ة  ال��حلة  في  الف��ة  حgb ال��!�ة 

�ة (أقل م'  م�غ�� ع�د  اخ�الف  b2ة ال��ر�H6ات ال��ات   ٥س��ات ألقل م'    ٥، م'  س��١٠س  
ت; اس��6ام  وق  �فة م2��bات ال�اللة اإلحKائ�ة ل�لD الف� س��ات فأك�J)، ول�ع  ١٠س��ات، م'  

�' ذلD.٨تMل�ل ال�Hای' األحاد,، وال[�ول رق; (Hی (   
أداء معل�ات ال� ��ة الف$�ة في   للف وق ب�V تHل�ل ال��ایV األحاد?  ن�ائج اخ��ار): ٨ج�ول (

 ?� ح(] م�غ�  ع�دال� حلة ال���س�ة ,��ی$ة ال �اض في ض�ء معای�  اإلش اف ال� �
  س$�ات ال+� ة ال��ر�(�ة 

جمموع    در التباين صم  املعايري 
  املربعات 

درجات  
  احلرية 

متوسط 
  املربعات 

قيمة  
  "ف"

مستوى  
  الداللة 

  األداء الوظيفي 
 0.661 ٢  1.322  بني ا�موعات 

داخل   غري دالة  0.938
  ا�موعات 

٦٨ ٤٧٫٩٤٠ 0.705 
  ٧٠ ٤٩٫٢٦٢  الكلي

  الصفات الشخصية للمعلمة 
 0.519 ٢ ١٫٠٣٨  بني ا�موعات 

داخل   ة الغري د  1.077
  ا�موعات 

٦٨ ٣٢٫٧٧٦ 0.482 
  ٧٠ ٣٣٫٨١٤  الكلي

 3.417 ٢ ٦٫٨٣٤  بني ا�موعات   االجتماعية  العالقات
داخل   * دالة  6.546

  ا�موعات 
٦٨ ٣٥٫٤٩٦ 0.522 
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جمموع    در التباين صم  املعايري 
  املربعات 

درجات  
  احلرية 

متوسط 
  املربعات 

قيمة  
  "ف"

مستوى  
  الداللة 

  ٧٠ ٤٢٫٣٣٠  الكلي

 واقعالدرجة الكلية لبطاقة 
  األداء 

 0.799 ٢ ١٫٥٩٨  بني ا�موعات 
 داخل  غري دالة   0.926

  موعات �ا
٦٨ ٥٨٫٦٨٤ 0.863 

   ٧٠ ٦٠٫٢٨٢  الكلي
  ) ٠.٠٥≤ داللة إحKائ�ة ع�� مY��b ال�اللة ( ذات *

ال[�ول م'  في  � وجع�م  )  ٨(  ی�tح  الف��ة  ال��!�ة  معل�ات  أداء  في  إحKائ�ًا  دالة  ف�وق  د 
�  �غ� تHعًا ل� ال��حلة ال���س�ة 3��ی�ة ال�2اض في ض�ء Tل مع�ار م' معای�� اإلش�اف ال��!�,  

�ةع�د  b2ال��ر ال�H6ة  تلD  س��ات  مKادر  ول��Mی�  االج��اع�ة.  العالقات  مع�ار  3اس�J�اء   ،
�ا ه� م�ضح في ج�ول (Scheffeت; اس��6ام اخ�Hار شاف�ه (الف�وق T (٩ .(  

م��س�ات أداء معل�ات ال� ��ة   ب�V) للف وق Scheffeن�ائج اخ��ار شاف�ه (: )٩ج�ول (
على مع�ار العالقات االج��اع�ة ح(] م�غ�    ��ی$ة ال �اض�س�ة ,ال��  الف$�ة في ال� حلة

  ع�د س$�ات ال+� ة ال��ر�(�ة 

 Vات   ١٠م�س$ V٥ م   Vأقل  ١٠ألقل م Vات ال+� ة 5 م�  ع�د س$
ال���س�  3.68 3.76 4.29

  ١٠ألقل مV   ٥ مV 3.76   * ٠.٥٣ س$�ات  5 مV أقل 3.68  0.0٨ * ٠.٦١    ال�ابي
   4.29  Vات   ١٠م�س$

 )٠.٠٥ ≤αذات داللة إحKائ�ة ع�� مY��b ال�اللة (*

�' ال[�ول (Hاك ف�وق)  ٩ی�م��س�  اً أن ه '�ع�د    أداء ال�عل�ات ذوات ات  ذات داللة إحKائ�ة ب
) ال�H6ة  و س��ات  5 م'  أقلس��ات  م'    ٥  م'،  أداء م��س�جهة،  م'    )س��ات   ١٠ألقل  ات 
) م' جهة ثان�ة، تعYZ ل��غ�� ع�د س��ات فأك�J  ١٠م'  ل�H6ة (اس��ات  ع�د  ال�عل�ات ذوات  

س��ات   ١٠م' ع�د س��ات ال�H6ة (ات أداء ال�عل�ات ذوات م��س�وذلD لKالح  س��ات ال�H6ة،
�Jفأك(.  

�� ذلD 3أن مع=; ال�عل�ات ع��ة الuMH ی��رج�ن في فpة ال�H6ة أك�J م'    bتف 'L�و2
فال�عل�ات  ١٠(  Dلfل ��ل*') س��ات، c    أن gإلى جان الف��ة، هfا  ال��!�ة   j2ل��ر خ�Hة م�اسHة 

مع  س�اء  االج��اع�ة  العالقات  م'  شLHات  Tّ�ن  ق�   'Lc ال��2لة  ال�H6ات  ذوات  ال�عل�ات 
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إلى ت*�2' رواs3 مع أول�اء    3اإلضافة ساء الع�ل م' إدارة وم(�فات وغ��ها،  الZم�الت أو مع رؤ 
  jLلي، على عM�ال �ع �]�وال تWهّله'  اال�عل�األم�ر  ال  ال�ي  ��ة bHال ال�H6ات  ذوات    إلى ت 

  .إc[اد مJل تلD العالقات 
ال���[ة هfه  اتفق�  (  وق�  3ای�سف  دراسة  ن�ائج  ال�راس٢٠٠٤مع  هfه  ت�صل�   u�ح إلى   ةم)، 

  .   وذلD لKالح ذو, ال�H6ات ال��2لة وج�د ف�وقًا دالة إحKائ�ًا تعYZ ل��غ�� ال�H6ة،
دراسة ن�ائج  مع  ( )م٢٠١٣(   يال��ام  واخ�لف�   �Hل دراسة  ون�ائج  ی�جع  ٢٠١٠،  أن   'L�و2 م)، 

�عة  He ا االخ�الف إلى اخ�الفfه gHامي في س�ب�pات ال�راسات، ففي ح�' أج��2 دراسة ال�
�ل*ة الع�!�ة الbع�دcة.��'، وأج��2 دراسة ل�H في غZة، أج��2 هfه ال�راسة في ال�  ال

  توصيات الدراسة ومقترحاتها:

ما    ض�ء  ال��   في  ال�راسة  صت;  في  ن�ائج  م'  إل�ه  م[��عة  ل  إلى  ال6ل�ص  م'  ت; 
  ال��ص�ات وال�ق��حات Tال�الي:

ال�عل�ات ت�ر2 - ١ ألداء  وال�الح=ة  ال�ق�2;  3ع�ل�ات  الق�ام  على  ال��!�2ات  ال�(�فات   g
 mة وف�L)3ل عل�ي ودق�m، وتق�c; مق��حات العالج وال�ع�یل ال��اسg ال6اص L3ل معل

 ت=ه� م' ع�ل�ات ال�ق�t   .;2عف ال�ينقا� الق�ة وال

�ة ح�ل اإلدارة الKف�ة و  -٢H2ت�ر gقائM3 ات�ت�ف�f األن(�ة الف��ة تZو�2 ال�(�فات وال�عل
 اإلث�ائ�ة، وت�رg2 ال�الHات على شغل وق� الف�اغ به�اcات ف��ة نافعة.

س�ة في تق�2; أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة 3ال��حلة ال��� إج�اء ال��2Z م' ال�راسات ح�ل  -٣
 ء معای�� ت�!�2ة ل�عل�ي ومعل�ات ال��!�ة الف��ة. � ض
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  المراجع
�ال. T g�اإلش�اف ال��!�, ودوره في فعال�ة ال�عل; في م�حلة ال�عل�;   ).م٢٠٠٨(األغا، صه

�� غ�� .األساسي العل�ا ب�Tالة م�ارس الغ�ث ال�ول�ة 3�Mاف=ات غZة�bرسالة ماج
 ة.ه� . القاTل�ة ال��!�ة. جامعة األزه� م�(�رة. 

ل��!�ة الف��ة  ). ال�هارات األدائ�ة ال��ل�ب ت�اف�ها ل�Y معل�ي ام3٢٠٠٤ای�سف، ع�� صالح. (
�� غ�� م�(�رة. 3ال��حلة االب��ائ�ة�bة رسالة ماجLم .Yة. جامعة أم الق��. Tل�ة ال��!

 ال��Lمة. 
) الم).  ٢٠١١الHل�,، م�زوقة ح��د.   '��ال�عل �ة �ت� في  ال��!�,  ال�(�ف  مهدور  في  ��[�د  ًا 

�ة م' وجهة ن=�ه;���� غ�� م�(�رة  .م��قة ت�Hك ال�عل�b2ة. . إدارة ترسالة ماج�!�
 جامعة مWتة. األردن. 

�� سع�. (Hامي، ع�تق�2; أداء معل�ات ال��!�ة الف��ة 3ال��حلة ال���س�ة في ض�ء    .)م٢٠١٣ال�
�ةال�هارات  H2(�رةرسالة  .ال��ر�م ���� غ�bة. ج ماج�ال��! ا. Tل�ة  لD سع�د. ل�امعة 
 ال�2اض.

).,���� وTاU;،أح�� خ�Mال �Hم).  ٢٠٠٩جاب�، جاب� ع jف�ة وعل; ال�.  م�اهج الuMH في ال��!
 القاه�ة: دار ال�هtة الع�!�ة. 

�ة سال;. (�م). واقع اإلش�اف ال��!�, في م�ارس ال�عل�; ٢٠٠٨ال[�جاو,، ز2اد علي وال�6الة،س
 Zاف=ة غMمي في م�ارس م�LMان�, الJف�ة  م[لة.  ال�). ٣(٢٤.  �حةجامعة الق�س ال

٧٦- ٤٩  . .'��bة. فلZغ 
).'bاس حHمة وج�ة  م).  ٢٠٠٣حاف�، ع�L�واقع اإلش�اف ال��!�, في ال��!�ة الف��ة في مLة ال

الف��ة ال��!�ة  ومعل�ي  ن=� م(�في  م�(�رة. رسالة  م' وجهة   ���� غ�bة ماج�Tل  .
 ال��!�ة. جامعة أم الق�Y. مLة ال��Lمة.

،j2ع).٢٠١٦سع�د.(  ب'ناص�    ال��ال��ارس اإلسالم�ة:صفاته، وUائفه، أح�الهال . ق�م  ل; في 
ض�ء  في  ال�عل;   g2وت�ر إع�اد  ع��ان:   �Mت ال�عل;  إلع�اد   jال6ام  ��ال�Wت في 

الع�K.جامعة وم�b[�ات  �ة �ال��  gمة.  م�ال�L�ال مLة   .Yالق�   ٢٢  (ب�ار2خ  أم 
 ) ٢٠١٥ كان�ن أول
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) .���ة ل�عل�ي  ر ال�ورات ال��رH2دو   .م)٢٠١٠الـZه�اني، ب��ر سعb2هارات ال��ر��ة في ت���2 ال
�� غ�� م�(�رة. رسالة  ال��!�ة الف��ة م' وجهة ن=�ه;�bة. جامعة ام  ماج�. Tل�ة ال��!

 الق�Y. مLة ال��Lمة.
).Z2Zالع�Hع (م).٢٠١٣ال(�ار،ت�Tي   ;=��ال ال�ع�في  االت[اه   m�Hت� )في DBAEم(Lالت 

�الف� ال��!�ة   j2ات�ر في  مل�ة  االب��ائ�ة  وال�عل�ات �حلة   '��ال�عل ن=�  وجهة   ' . 
�� غ�� م�(�رة �bسع�د. ال�2اض. رسالة ماج Dل� . Tل�ة ال��!�ة. جامعة ال

)  .l2درو داود   ،jاد علي، وحلWف  ،Zي    م). ٢٠٠٩العاج���' ع�لbMل� ال��!�,  ال�(�ف  دل�ل 
 غZة.  .٤٢-١٣ ).٢(٥٤  . ال[امعة اإلسالم�ة.Tل�ة ال��!�ةم[لة ال�عل�; وال�عل;. 

) .��Mاء علي م�وعلي، ث ،��Mم g�2ز ،;�ك�ف ت*�ن معل�ًا ناجMًا لل��!�ة  م).١٩٩٩عHـ� الMل
�ان. الف��ةcة العل; واإلH�Lالقاه�ة: م . 

) عZت.  الهاد,،ج�دت   �Hهم).  ٢٠٠٦عH�وأسال �ه �مفاه ال��!�,  األولى.  اإلش�اف  ال�Hعة   .
 ألردن. اع�ان: دار الJقافة لل�(� وال��ز2ع. 

(ا سامح.  م�fر  الف��ـةم).  ٢٠٠٦لع�ـ�م،  ال��!�ة  إلى  ال�2اض ال��خل  لل�(�    :.  �عي �Kال دار 
�ل*ة الع�!�ة الbع�دcة.�  وال��ز2ع. ال

).ال�(Lالت ال�ي ت�اجه معل�ي ومعل�ات ال��!�ة الف��ة في مMاف=ة  ٢٠١٩الع��م، م�fر سامح. ( 
للف��ن ج�ش.   األردن	ة  ال[ال��لة  الف��ن  Tل�ة   .�ج ال��م�ك.  ام�لة.  . )٤(٦عة 

 . ٨٦-٥٢ص:
).���ة ت���2  ٢٠٠٧الع�Z,، ول]�م) .رؤ2ة م�bقHل�ة في إع�اد معل; ال��!�ة الف��ة في ض�ء اس��ات

ال*��2  ب�ولة  ال���	ةال��اهج  م��ق�ل  م�لة   .�Tل الف��ة.  ال��!�ة   ;bق ال��!�ة   ة. 
 . ٣٧٩- ٣٥٥ص ). ٤٨(١٣األساس�ة. دولة ال*��2. 

Hع 3ال��حلة  م).  ٢٠٠٨(6الm.  ال  � الغام�,،  الف��ة  ال��!�ة  م�هج  ت�اجه  ال�ي  الKع�!ات 
 '���ة م' وجهة ن=� ال�(�ف�' ال��!�2�' وال�عل��. ال���س�ة في م��قة الHاحة ال�عل

 ���� غ�bرسالة ماج� أم الق�Y. مLة ال��Lمة. ةال��!�ة. جامع ةم�(�رة. Tل
ال�ل  �Hع ��ة �س (Dفادن،  الأ  م).٢٠٠٢.  اإلش�اف  الف��ة  عل��!�,  ث�  ال��!�ة  معل�ات  أداء  ى 

�� غ�� م�(�رةعلى ال��!�ة الف��ة.    وانعLاسه�bة. جامعة أم رسالة ماج�. Tل�ة ال��!
 الق�Y. مLة ال��Lمة.
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).��Mم م��Kر   ، في  م).  ٢٠١٠القاس;   ال����2,  اإلش�اف  تفع�ل  في  ال��ارس  م�ی�,  دور 
ج مMاف=ات  في  ال�LMم�ة  ماج�b.  �ةال��ارس  غ��رسالة   ��ال��!�ة. �(�رةم   .كل�ة 

 .Yجامعة أم الق� 
ال*�2  �Hع  ،�Hل;    .��Mوعالق�ها  ٢٠١٠(م الف��ة  ال��!�ة  معل�ي   Yل� األساس�ة  ال*فاcات  م). 

(سلbة ال�راسات   م�لة ال�امعة اإلسالم	ة 3ال�fوق الف�ي في ض�ء 3ع� ال��غ��ات.  
 غZة.. ٨٧- ٦٩). ص: ١(١٨اإلنbان�ة). Tل�ة ال��!�ة. جامعة األزه�. 

(ا الف��ة.  ال��!�ة  ل�ادة  �ة �العل الم).  ٢٠٠٧للـ[�ة  مادة  االب��ائ�ة  وث�قة   '�لل��حل� الف��ة  �ة !��
 . وزارة ال��!�ة وال�عل�;. م�ZT ال����2 ال��!�,. اإلدارة العامة لل��اهج. وال���س�ة

Mاسg ال��6ام  م). ن�M ت�رj2 فاعل ل�ادة ال��!�ة الف��ة 3اس ١٩٩٨ال�[اد,، ع�H العZ2Z راش�. (
ال�ف�اآللي.   وعل   ال���	ة  في  ال�&%  سع�د. م�لة   Dل�ال جامعة  ال��!�ة.  Tل�ة   .

 .ال�2اض.١٨١- ١٦٣: ص ). ٤(١١ج�ه�ر2ة م�K الع�!�ة. 
).  '�ع�Hال�ح  ��Mم �ا   م).١٩٩٨ال��لة، Kل ن=�2ة  لل��حلة  دراسة  الف��ة  ال��!�ة  أه�اف  غة 

 ��ال الف��ة  ال��!�ة  3�فه�م   '��Hلل (ال���س�ة  �ة =DBAE.( جامعة  . ال��!�ة  كل�ة 
 ال�لD سع�د .ال�2اض . 

)  .;�وال�عل ال��!�ة  ال��!�2ة م).٢٠١١وزارة  اإلدارة  م�قع:  –م(�وع  م'  ن�ر.  ن=ام 
http://s.v22v.net/KuI .  
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