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درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي

أ /إبراىيم بن ىادي بن إبراىيم دغريري
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ممخص الدراسة :
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي
المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة ،وكذلؾ التعرؼ عمى درجة اختالؼ أراء أفراد الدراسة
حوؿ درجة توافر معايير األداء الوظيفي بمحافظة صامطة باختالؼ متغيري الدراسة
(الموىؿ الدراسي – سنوات الخدمة في التعميـ) ،واتبع الباحث المنيج الوصفي في الدراسة ،وقد
بمغ أفراد الدراسة ( )63مدي ار مرحمة ابتدائية ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد توصمت
الدراسة إلى ما يمي:
 -1احتمت معايير األداء في مجاؿ العالقات اإلنسانية المرتبة األولى وبدرجة توافر عالية،
بمتوسط حسابي بمغ (4)3446
 -2وجاءت معايير األداء في مجاؿ الصفات الشخصية بالمرتبة الثانية وبدرجة توافر عالية،
بمتوسط حسابي بمغ (4)3429
 -3وأخي ار احتمت معايير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي المرتبة الثالثة واألخيرة
وبدرجة توافر متوسطة ،بمتوسط حسابي بمغ (4)3421
 -4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاالت
(األداء التدريسي – العالقات اإلنسانية) لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة
باختالؼ متغير المؤىؿ الدراسي ،وذلؾ لصالح أفراد الدراسة ممف مؤىميـ الدراسي
بكالوريوس4
 -5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ
الصفات الشخصية لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة باختالؼ متغير
المؤىؿ الدراسي4
 -6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاالت
(األداء التدريسي – الصفات الشخصية – العالقات اإلنسانية) لدى معممي المرحمة
االبتدائية بمحافظة صامطة باختالؼ متغير سنوات الخدمة في التعميـ ،ووضع الباحث
عددا مف التوصيات والمقترحات4
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المبحث األول  :مدخل الدراسة
يظير أىمية تطبيؽ المعايير بشكؿ عاـ في المؤسسات التعميمية ،وبشكؿ محدد معايير
األداء الوظيفي لممعمـ والتي عمى أساسيا يمكف أف تتـ عممية التقييـ والتقويـ والتطوير وتحديد
احتياجات المعمـ وبناء قدراتو  ،ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة والتي تيدؼ إلى الوقوؼ عمى
درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة4
مشكمة الدراسة -:مما تجدر االشارة اليو أف ىناؾ نقص واضح في الدراسات التي تيتـ
بمعايير األداء الوظيفي لممعمميف ودرجة توافرىا لدييـ رغـ أىمية ىذه المعايير ،وذلؾ مف
خالؿ المراجعة لمعديد مف الدوريات والمجالت العممية المحمية والعربية واإلقميمية ،وباإلضافة
الى ذلؾ مالحظة وجود قصور مف قبؿ معممي المرحمة االبتدائية في تطبيؽ معايير األداء
الوظيفي4
ومف ىنا تولدت الرغبة لدى الباحث في إجراء دراسة حوؿ درجة توافر معايير األداء
الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة4
أىداف الدراسة -:تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 41التعرؼ عمى درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة
صامطة مف وجية نظر مديري المدارس4
 42التعرؼ عمى درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي لدى معممي
المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة مف وجية نظر مديري المدارس4
 43التعرؼ عمى درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ الصفات الشخصية لدى معممي
المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة مف وجية نظر مديري المدارس4
أىمية الدراسة -:تبرز األىمية ليذه الدراسة في عدة جوانب وىي كما يمي:
 41تقدـ ىذه الدراسة صورة حوؿ واقع األداء الوظيفي لمعممي المرحمة االبتدائية  ،والذي مف
خاللو سوؼ يظير نقاط الضعؼ في األداء الوظيفي ليؤالء المعمميف 4
 42تقدـ ىذه الدراسة بيانات كمية إلى القائميف عمى رسـ السياسات التعميمية حوؿ واقع األداء
الوظيفي وأساليبو لمعممي المرحمة االبتدائية ،بيدؼ تعزيز الجوانب اإليجابية ومحاولة
تعديؿ الجوانب السمبية والحد منيا4
تساؤالت الدراسة -:تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:
 41ما درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة مف
وجية نظر مديري المدارس؟
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 42ما درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي لدى معممي المرحمة
االبتدائية بمحافظة صامطة مف وجية نظر مديري المدارس؟
 43ما درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ الصفات الشخصية لدى معممي المرحمة
االبتدائية بمحافظة صامطة مف وجية نظر مديري المدارس؟

حدود الدراسة-:

الحدود الموضوعية  - :درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المدارس االبتدائية4
الحدود البشرية  :مديرو المدارس االبتدائية.
الحدود المكانية  :المدارس االبتدائية بمحافظة صامطة4
الحدود الزمانية  :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 1437-1436ىػػ4

مصطمحات الدراسة- :
 المعايير :تعرؼ المعايير عمى أنيا :نصؼ الحد األقصى مف األداء المتوقع مف األفراد
أو المؤسسات أو البرامج المراد تنفيذىا (عبيدة  :2006 ،ص 4)13
ويقصد بالمعايير في ىذه الدراسة متوسط األداء المقبوؿ مف األداء المتوقع لمعممي
المرحمة االبتدائية ،وىي حدود ما يجب القياـ بتنفيذه مف قبؿ ىؤالء المعمميف ،في المدارس
االبتدائية التي تقع في محافظة صامطة4
 األداء  :يعرؼ األداء عمى أنو :التفاعؿ بيف السموؾ واإلنجاز ،أو أنو مجموع السموؾ
والنتائج التي تحققت معا مع الميؿ إلى إبراز اإلنجاز ،أو النتائج ،وذلؾ لصعوبة الفصؿ
بيف السموؾ مف ناحية وبيف اإلنجاز والنتائج مف ناحية أخرى ( درة  :2003 ،ص 4)19
ويقصد باألداء في ىذه الدراسة ما يقوـ بو معمـ المرحمة االبتدائية مف سموكيات لتحقيؽ
إنجازات في المياـ الموكمة إليو داخؿ المدارس االبتدائية في محافظة صامطة4
 األداء الوظيفي لممعمم :يعرؼ األداء الوظيفي لممعمـ بأنو :األثر الصافي لجيود الفرد
التي تبدأ بالقدرات وادراؾ األدوار أو المياـ والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيؽ واتماـ
المياـ المكونة لوظيفة الفرد (سمطاف :2003 ،ص 4)219
ويقصد باألداء الوظيفي لممعمـ في ىذه الدراسة ما يقوـ بو معمـ المرحمة االبتدائية مف
مياـ ومسؤوليات الواجب تنفيذىا ،والنتائج الفعمية التي يصؿ إلييا المعمـ في ىذه المرحمة جراء
تنفيذ المياـ الموكمة إليو ،وذلؾ في المدارس االبتدائية في محافظة صامطة4
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 معايير األداء الوظيفي :تعرؼ معايير األداء الوظيفي عمى أنيا :آراء محصمة لكثير مف
األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعممية والتربوية ،يمكف مف خالؿ تطبيقيا معرفة الصورة
الحقيقية لمموضوع المراد تقويمو ،أو الوصوؿ إلى إحكاـ عمى الشيء الذي نقومو
(المقاني والجمؿ :2003 ،ص 4)279
ويقصد بمعايير األداء الوظيفي في ىذه الدراسة حدود األداء المتوقع مف معممي
المرحمة االبتدائية داخؿ المدارس االبتدائية في محافظة صامطة مف إجراءات وسموؾ صحيح،
بما يضمف الفاعمية وكفاءة الممارسات التعميمية وعمى أساسيا يتـ تقييـ المعمـ4

المبحث الثاني :اإلطار النظري
سوؼ يتـ في ىذا الفصؿ مناقشة أربع قضايا جوىرية في ىذا المجاؿ ىي :المرحمة
االبتدائية ،ومعمـ المرحمة االبتدائية ،واألداء الوظيفي ،ومعايير األداء الوظيفي لممعمـ4

أوال :المرحمة االبتدائية:
مفيوم المرحمة االبتدائية  - :يعتبر التعميـ في المرحمة التعميمية ىو القدر مف التعميـ
والمعرفة الذي يعده المجتمع حقا لممواطف وواجبا ،توفره لو ،وىو يمثؿ القدر الضروري مف
المعارؼ والقدرات الذىنية ،والتربية الروحية ،والميارات واالتجاىات التي ينبغي لمفرد أف يناليا
في مرحمة ما مف مراحؿ حياتو  ،وييدؼ إلى تمكيف الفرد مف مواصمة تعميمو إلى مستويات
أرفع في سمـ المعرفة ،أو خروجو إلى الحياة العممية مزودا بالقدر الذي يمكنو مف االنخراط
فييا والمشاركة في حياة مجتمعو ،وأف يواصؿ تعميمو معتمدا عمى ذاتو ،أو مستفيدا مف فرص
التعميـ غير النظامي وكؿ ضروب التعميـ المستمر (حمس2011 ،ـ :ص4)32
وتيدؼ ىذه المرحمة بصورة عامة إلى تعمـ التالميذ الميارات األساسية في القراءة
والكتابة والحساب ،وغرس القيـ الدينية واألخالقية والقومية في التالميذ ،حتى يشبوا مواطنيف
صالحيف قادريف عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع (الحسنات2012 ،ـ :ص 4)9
ومدة الدراسة بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية ىي  6سنوات دراسية،
وىي مرحمة مجانية كغيرىا مف مراحؿ التعميـ العاـ ،ويمنع فييا االختالط بيف الجنسيف كبقية
المراحؿ ،وبعد إتماميا بنجاح ينتقؿ الطالب لممرحمة المتوسطة (عبد المجيد حكيـ2012 ،ـ:
ص4)62
أىداف المرحمة االبتدائية  - :تتمثؿ أىداؼ التعميـ في المرحمة االبتدائية في:
 41تعيد العقيدة اإلسالمية في نفس الطفؿ ورعايتو بتربية إسالمية متكاممة في خمقو وجسمو
وعقمو ولغتو وانتمائو لإلسالـ4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42تنمية الميارات األساسية المختمفة ،وخاصة الميارات المغوية (االستماع ،التحدث ،القراءة،
الكتابة) والميارات العددية والحركية (سالـ2008 ،ـ :ص4)12
 43تزويد الناشئة بالميارات والخبرات األساسية التي تؤىميـ إلى المواطنة الفعالة وتدريبيـ
عمى طرؽ جمع المعمومات وتصنيفيا وتوظيفيا4
أما بالنسبة لممممكة العربية السعودية فإف وثيقة (سياسات التعميـ في المممكة العربية
السعودية) تحدد األسس العامة التي يقوـ عمييا التعميـ في ( )24مادة تعد كميا لبنات متكاممة
في تصور عاـ عف التعميـ وأىدافو ،وتنبع ىذه األسس واألىداؼ مف المبادئ العامة المقررة
لمتعميـ ،والى مكانة المممكة الدينية والحضارية ،وتبرز أىداؼ المرحمة االبتدائية فيما يأتي
(و ازرة التربية والتعميـ2004 ،ـ :ص:)10
 تعيد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسو الطفؿ ورعايتو بتربية إسالمية متكاممة ،في
خمقو ،وجسمو ،وعقمو ،ولغتو ،وانتمائو إلى أمة اإلسالـ4
 تدريبو عمى إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السموؾ والفضائؿ4
 تنمية الميارات األساسية المختمفة وخاصة الميارة المغوية ،والميارة العددية ،والميارات
الحركية4
 تزويده بالقدر المناسب مف المعمومات في مختمؼ الموضوعات4
 عريفو بنعـ اهلل عميو في نفسو ،وفي بيئتو االجتماعية والجغرافية ،ليحسف استخداـ النعـ،
وينفع نفسو وبيئتو4
خصائص المرحمة االبتدائية  - :يتميز التعميـ في المرحمة االبتدائية بجممة مف
الخصائص والمفاىيـ نذكر منيا (حمس2011 ،ـ :ص :)32
 أنو تعميـ شامؿ والشمولية مف خصائص تربية المستقبؿ ،ومتوازف يعمؿ عمى تنمية جوانب
الشخصية المتعددة الروحية ،والفكرية ،والوجدانية ،والجسمية ،واالجتماعية4
 أنو تعميـ متكامؿ يجمع بيف الدراسات األكاديمية النظريػة ،وبػيف النػشاط التطبيقي العممي
لكسب ميارات يدوية وقدرات إنتاجية وتنميتيا4
 أنو تعميـ متنوع يمبي حاجات المتعمـ في أطوار نموه المختمفة ويتػسؽ مػع البيئات الطبيعية
والثقافية واالجتماعية ،ويكوف في خدمة التنميػة الػشاممة ،والنيضة الحضارية4
متطمبات المرحمة االبتدائية  - :يتطمب التعميـ في المرحمة االبتدائية توفر العوامؿ التالية
كي يؤدي إلى تحقيؽ وظائفو واألىػداؼ المرجوة منو وذلؾ بمراعاة التالي:
 إيجاد وضوح عاـ في الرؤى والمفاىيـ واألىداؼ بيف القائميف عمى تنفيػذه ،والمخططيف لو،
وتحديد المفيوـ الذي سيتـ العمؿ عمى ىديو4
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االتفاؽ عمى المستوى المطموب تقديمو في ىذا التعميـ ،وتحديد القدر الػالزـ مف التعميـ
ونوعياتو ،ومجاالتو ،والمدة الالزمة لتقديـ ىذا القدر وتحديد الفئات المستفيدة4
إيجاد معمـ ذو سمات واعداد خاص4
وجود وسائؿ توجيو وارشاد4
وضع خطط دراسية شاممة وكاممة4
توفر وسائؿ تقنية تعميمية متطورة4

 البحث عف نظـ إدارية صالحة وتحديد عالقتيا بػالنظـ التعميميػة الػسابقة والالحقة ليا4
 دراسة ما يمكف عممو في حالة عدـ القدرة عمى تحقيؽ المطالب الكاممة لتوفير تعميـ
األساس المتطور (حمس2012 ،ـ :ص4)37

ثانيا :معمم المرحمة االبتدائية:

تعريف معمم المرحمة االبتدائية  - :ال شؾ أف مينة التدريس مف أجؿ وأشرؼ الميف؛ والمعمـ
صاحب الدور الميـ في حياة الطالب فيو األكثر ارتباطا بيـ ،ولـ يعد المعمػـ ىو المصدر
الوحيد لممعمومة؛ ومف ثـ لـ يعد دوره ىو نقؿ المعرفػة والمعمومػات ،وبذلؾ فإف ىذا الدور

التقميدي لممعمـ لـ يعد قائما4

وشػممت وظيفػة المعمـ الجديدة مياـ متعددة منيا إثارة الدافعية لدى المتعمميف والتخطيط
وادارة الصؼ والتقويـ ،أي أف تأثير المعمـ امتد ليشمؿ جميع جوانػب شخػصية الطالػب ونمػوه
المعرفي ورؤيتو لما يدور مف حولو (مصطفى2009 ،ـ ،ص4)253
كما أف معمـ المرحمة االبتدائية يمعب دو ار ميما في تحقيؽ األىداؼ التربوية المرجوة،
ويعتمد نجاح أي خطة تربوية ،أو أي نظاـ تعميمي عمى المعمـ الذي يقوـ بتنفيذ ىذه الخطة أو

ىذا النظاـ ،حيث أنو يمثؿ حجر الزاوية لمعممية التعميمية ومفتاح النجاح ألي برنامج مدرسي4
ونظ ار ليذا الدور الذي يؤديو المعمـ في المجتمع فال بد مػف تػوافر مجموعػة مػف الخصائص
والكفايات التعميمية لديو؛ ليؤدي دوره عمى أكمؿ وجو (الحسنات2012 ،ـ :ص4)11
خصائص معمم المرحمة االبتدائية  - :إف المعمـ بصورة عامة ال بد أف يتمتع بمجموعة
مف الخصائص ولكف تركيزنا في ىذه الدراسة عمى معمـ المرحمة االبتدائية ،ويمكف تمخيص
الخصائص التي تتعمـ بمعمـ المرحمة االبتدائية وىي :الخصائص المينية ،والسمات الشخػصية،
والػسمات الخمقيػة ،والػسمات العقميػة ،والخصائص الوظيفية ،والخصائص البدنيػة ،والخػصائص

االجتماعيػة ،وأخيػ ار الخصائص الثقافية4
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ويجب أف يكوف المعمـ الفعاؿ ذا شخػصية بػارزة متزنػة أي ال إفراط وال تفريط ،وأف
يكوف متمكنا مف فيـ المادة التي ألقيت عمى عاتقو تمكنا تامػا ،متعمقا متخصصا ،وىذا مف أىـ
الشروط (راشد2002 ،ـ :ص ، )132وىناؾ مجموعة أخرى مف خصائص معمـ المرحمة
االبت دائية ،حيث أف المعمـ الذي توكؿ إليو ميمة تدريس تالميذ المرحمة األساسية األولى
بصفوفيا الثالثة أو األربعة ،ال بد أف تتوافر فيو الخصائص التي تؤىمو لمقياـ بيذا الدور ،وىذه
الخصائص ىي (عويضة1998 ،ـ :ص:)6
 41الخصائص الجسدية :ومف ىذه الخصائص سالمة الجسـ والحواس وسالمة النطؽ فال
يعقؿ أف توكؿ ميمة التدريس في صفوؼ المرحمة األساسية األولى إلى معمـ ال يستطيع
إخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة أو يعاني مف صعوبات في السمع أو اإلبصار4
 42الخصائص النفسية واالنفعالية :ومف ىذه الخصائص :النضج االنفعالي ،واالتزاف،
والثقة بالنفس والقدرة عمى االحتماؿ والصبر واألناة ،وحب األطفاؿ والطفولة فال يمكف أف
نتخيؿ معمما او معممة يالزـ األطفاؿ عاما أو أكثر دوف أف يكوف محبا ليـ ،أو أف يكوف
غير قادر عمى تقبؿ سموؾ أطفالو وممارساتيـ العفوية والطبيعية4
 43الخصائص االجتماعية :إف طفؿ المرحمة االبتدائية يحتاج إلى معمـ أو معممة قادر عمى
أف يبني عالقات وثيقة مع األطفاؿ أنفسيـ ومع أسرىـ ومجتمعيـ ،وىذه العالقة تساعد
المعمـ في تعرؼ مشاكؿ التالميذ وحميا وترفده ببعض الخبرات التي تسيـ في تقديـ
الخبرة المتكاممة لمتالميذ4
 44الخصائص العقمية :البد أف يتمتع معمـ المرحمة األساسية بقدرات عقمية تمكنو مف
تبسيط المعرفة لمتالميذ ،والتكيؼ مع الحاالت المتغيرة ،وتنظيـ النشاطات الالزمة ،وحؿ
المشكالت ،وربط النشاطات بالمواقؼ الحياتية وما شابو ذلؾ4
دور معمم المرحمة االبتدائية  - :إف لممعمـ في المرحمة االبتدائية أدوا ار تختمؼ قميال عف
نظيرتيا مف مراحؿ عمؿ التعميـ ،حيث ىناؾ مجموعة مف ىذه األدوار حسب خصائص نمو
الطفؿ في المرحمة االبتدائية وىذه األدوار ىي:

41
42
43
44

41
42
43

األدوار الواجبة عمى المعمم لمراعات الخصائص النمائية لمطفل في الجانب الجسمي:
رعاية النمو الحسي لمطفؿ والعػناية بالميارات اليدوية4
التدريب عمى بعض األلعاب الرياضية المنظمة4
تعميؽ الوعي الصحي واإلرشاد4
عدـ تكميؼ الطالب بنشاط مجيد (المقيد2009 ،ـ :ص4)44
األدوار الواجبة عمى المعمم لمراعات الخصائص النمائية لمطفل في الجانب العقمي:
االىتماـ باإلرشاد التربوي4
العمؿ عمى تنمية المواىب والميوؿ وتوجيييا4
تنمية االبتكار عػند األطفاؿ4
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 األدوار الواجبة عمى المعمم لمراعات الخصائص النمائية لمطفل في الجانب االنفعالي:
 41مساعدة الطفؿ في السيطرة عمى انفعاالتو وضبطيا والتحكـ في نفسو4
 42فيـ وتقبؿ مشاعر الطفؿ نحو نفسو ونحو العالـ المحيط بو4
 43أىمية إشباع الحاجات النفسية لدى الطفؿ4
 األدوار الواجبة عمى المعمم لمراعات الخصائص النمائية لمطفل في الجانب االجتماعي:
 41االىتماـ بالنمو االجتماعي لمطفؿ باالنضماـ إلى النوادي أو الكشافة المدرسية4
 42تعميـ التفاعؿ والتعاوف االجتماعي السميـ مع األصدقاء4
 43تقدير فردية الطفؿ وتنمية شخصيتو االجتماعية4
واجبات معمم المرحمة االبتدائية  :إف لمعمـ المرحمة االبتدائية مجموعة مف الواجبات عممت
عمى تمخيصيا وىي:
 التخطيط الجيد لعممو ،والتعرؼ عمى الميوؿ الدراسية والمينية عند التالميذ4
 أف يكوف سموؾ المعمـ ذاتو فيو قدوة لمتالميذ ومثال يحتذى بو4
 أف يكوف مطمع عمى التراث الحضاري والثقافي والديني ألمتو ونقمو الى طالبو4

ثالثا :األداء الوظيفي:

مفيوم األداء الوظيفي  - :ىو "إنجاز أو مخرجات العمؿ الفعمية ويقترح البعض بأف
األداء ىو ما يبقى في نياية العمؿ" ( 1997 ،Harbourـ  :ص  4)6وىذا ما أكد عميو كؿ
مف ( 2002 : Hunger& wheelenـ :ص  )234مف خالؿ تعريفيـ لألداء بأنو "النتيجة
النيائية لمنشاط"4
ويصؼ األداء الوظيفي بأنو "سجؿ بالنتائج المحققة 4سجؿ يجسد سموكا عمميا يؤدي
لدرجة مف بموغ الفرد او الفريؽ لألىداؼ المخططة_ ادرجة اإلنجاز بكفاءة وفعالية"
(مصطفى2004 ،ـ :ص  ، )317باإلضافة الى ذلؾ فإف األداء الوظيفي يشير إلى درجة
تحقيؽ واتماـ المياـ المكونة لوظيفة الفرد ،وىو يعكس الكيفية التي يتحقؽ بيا ،أو يشبع الفرد
بيا متطمبات الوظيفة ،ويقاس األداء الوظيفي عمى أساس النتائج التي يحققيا الفرد ،وىذا ىو
االختالؼ بينو وبيف الجيد الذي غالبا ما يحدث لبس بينيما ،حيث أف الجيد يشير الى الطاقة
المبذولة (حسف2003 ،ـ :ص 4)209
ويعرؼ األداء الوظيفي بأنو " األثر الصافي لجيود الفرد التي تبدأ بالقدرات وادراؾ
األدوار أو المياـ والذي بالتالي يشير إلى دجة تحقيؽ واتماـ المياـ المكونة لوظيفة الفرد"
(سمطاف2003 ،ـ :ص  4)219وىذا ما أكد عميو (عكاشة2008 ،ـ :ص  )33في دراستو ،
وبالرجوع إلى معجـ المصطمحات العموـ اإلدارية ،فيعرؼ األداء الوظيفي ،بأنو "القياـ بأعباء
الوظيفية مف مسئوليات وواجبات وفقا لمعدؿ المفروض أداؤه مف العامؿ الكؼء المدرب"
(الشريؼ2004 ،ـ :ص 4)82
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ويقصد ىنا باألداء الوظيفي ىو قياـ المعمميف بالمياـ والمسئوليات والواجبات
المفروضة عمييـ في عمميـ ،والنتائج الفعمية التي يحققيا المعمميف في العممية التعممية بشكؿ
ناجح ،بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المنظمة والعممية التعميمية4
أىمية األداء الوظيفي  - :إف األداء الوظيفي لو مكانة خاصة داخؿ المؤسسات بشكميا
العالـ باعتباره النتاج النيائي لمعمؿ ،كما أف متابعة ىذا األداء ىي أساس تطوير المؤسسة،

وترجع أىمية مفيوـ األداء مف وجية نظر المنظمة إلى ارتباطو بدور حياتيا في مراحميا
المختمفة ،كما أف تطور أي منظمة مف مرحمة الي مرحمة أخرى متقدمة ،إنما يتوقؼ عمى
مستويات األداء بيا (الشريؼ2004 ،ـ :ص4)82
باإلضافة إلى ذلؾ فإف األداء الوظيفي ال يقتصر فقط عمى أداء األفراد بؿ عمى أداء
المنظمة والدولة كذلؾ ،وأف المؤسسة تكوف أكثر استقرار وبقائيا يطوؿ حيف يكوف أداء العامميف
فييا أداء متميز (ناصر2010 ،ـ :ص4)52
أبعاد األداء الوظيفي  - :إف لألداء الوظيفي مجموعة مف األبعاد عمؿ عمى تحديدىا عدد

مف الباحثيف ،حيث أف ابعاد األداء تعني بأداء الفرد لمعمؿ والقياـ باألنشطة والمياـ المختمفة
التي يتكوف منيا عممو ،ويميز بيف ثالثة أبعاد لألداء وىي (سمطاف2003 ،ـ :ص:)220
( كمية الجيد المبذوؿ  ،الجيد المبذوؿ  ،نمط األداء  ،معدالت األداء ) 4
االتصال التنظيمي وأثره عمى األداء الوظيفي  - :يمكف القوؿ إف موضوع االتصاؿ
يؤدي دو ار بالغ األىمية في العمميات اإلدارية ككؿ ،ولـ يبالغ كتاب األدب اإلداري عندما
نظروا إلى وظيفة االتصاؿ في التنظيـ عمى أنيا بمثابة الشراييف التي تصؿ العممية اإلدارية
بالحياة ،ولمداللة عمى أىمية االتصاؿ في التنظيـ لنا أف نتخيؿ منظمة ما تعاني مف نظاـ

اتصاؿ عقيـ غير قادر عمى توصيؿ األوامر والتعميمات والشكاوى داخؿ المنظمة ،ىنا وفي
ى ذه الحالة سنجد أف ىذه المنظمة تتخبط وال يمكف أف تصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التي أنشئت
مف أجميا (الموزي ،والزىراني2012 ،ـ :ص 4)9
وتيتـ نظريات اإلدارة الحديثة ليس فقط بالوظائؼ التقميدية لإلدارة ،وانما تيتـ أكثر
بالطريقة التي يعمؿ بيا المدير ،وكيؼ يقضي وقتو ،وكيؼ يؤدي عممو ،وما ىي األدوار
واألنشطة والمياـ التفصيمية التي يقوـ بيا المدير فعال أثناء تأديتو عممو ،وذلؾ باعتبار أف
االتصاالت تساعد في القياـ بتحديد األىداؼ الواجب تنفيذىا ،وتعريؼ المشاكؿ وسبؿ

عالجيا ،وتقييـ األداء وانتاجية العمؿ ،والتنسيؽ بيف المياـ والوحدات المختمفة ،وتحديد معايير
ومؤشرات األداء (2002 ،Adler & Rodmanـ :ص 4) 207
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رابعا :معايير األداء الوظيفي لممعمم:
مفيوم معايير األداء الوظيفي لممعمم  - :تعرؼ معايير األداء الوظيفي لممعمميف بأنيا

" آراء محصمة لكثير مف األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعممية والتربوية ،يمكف مف خالؿ
تطبيقيا معرفة الصورة الحقيقية لمموضوع المراد تقويمو ،أو الوصوؿ إلى إحكاـ عمى الشيء

الذي نقومو " (المقاني والجمؿ2003 ،ـ :ص 4)279أما بالنسبة لممعيار فيمكف تعريفو "بأنو

يمثؿ المستوى المقبوؿ لألداء أو ناتج التعمـ" (عودة1998 ،ـ :ص.)77

ويقصد بمعايير األداء بأنيا "األساس الذي ينسب إليو الفرد وبالتػالي يقارف بو لمحكـ

عميو ،أو ىي المستويات التي يعتبر فييا األداء جيدا ومرضػيا ،وأف تحديػد ىذه المعايير أمر

ضروري لنجاح عممية تقويـ األداء ،حيث أنيا تػساعد فػي تعريػؼ العامميف بما ىو مطموب

منيـ بخصوص تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،وتوجيو المديريف إلى األمػور التي ينبغي أف تؤخذ
بعيف االعتبار لتطوير األداء ،والبد أف تصاغ ىذه المعايير بالمشاركة مما يساعد عمى رفع
درجة أدائيـ لمعمؿ واخالصيـ لممنظمة" (الييتي 2003ـ :ص.)203

مبادئ معايير األداء الوظيفي لممعمم  - :يمكف تحديد عشرة مبادئ قامت عمييا

المعايير األساسية لممعمـ تـ إيجازىا عمى النحو التالي (عبد الحميد2000 ،ـ :ص

:)414415

 -يفيـ المعمـ المفاىيـ الرئيسة وأدوات البحث واالستقصاء وبنيات العموـ والمواد الدراسية

التػي يدرسيا ،ويستطيع أف يعد خبرات تعمـ تجعؿ جوانب ىذه المادة الدراسية ذات معنى

لمتالميذ .

 يعرؼ المعمـ كيؼ يتعمـ التالميذ؟ ،وكيؼ ينموف؟ ،وأف يستطيع أف يوفر فرص تعمـ تساندنموىـ العقمي واالجتماعي والشخصي.

 يدرؾ المعمـ كيؼ يختمؼ التالميذ في طرائقيـ ومداخميـ لمتعمـ ،وأف يػوفر ويخمػؽ الفػرصالتعميمية التي تالئـ المتعمميف عمى اختالفيـ.

 يتعرؼ المعمـ عمى استراتيجيات تدريس متنوعة ،وأف يستخدميا لتساعد عمى تنميػة التالميػذلمتفكير الناقد وحؿ المشكالت وميارات األداء.

 يستخدـ المعمـ فيمو لدافعية الفرد والجماعة ولسموكيا لخمؽ بيئة تعمـ تشجع التفاعؿاالجتماعي اإليجابي ،واالندماج النشط في التعمـ ،والدافعية النابعة مف الذات.
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صعوبات تطبيق معايير األداء الوظيفي لممعمم - :
تعتبر المدرسة ونظاميا مف العوامؿ اليامة التي تؤثر سمبا أو إيجابا عمى مستوى أداء
المعمـ ،وليس مف شؾ في أف سمبية ىذه العوامؿ تؤثر عمى قيمة األداء الذي يقدمو المعمـ
لتالميذه ،ويؤكد ىذا ما أشارت إليو دراسة ماؾ ال فمف وآخريف ،إذ بينت ىذه الدراسة أف مف
العوامؿ الموثرة سمبا عمى أداء المعمـ غياب التقدير مف اإلدارة ،وعدـ االستقاللية ،ونقص
الوسائؿ التعميمية ،وزيادة الكثافة العددية لمتالميذ في الفصوؿ الدراسية ،وزيادة العبء الوظيفي
لممعمـ (الميندس1991 ،ـ :ص.)2
ومف المؤكد أف المدرسة وما تنطوي عميو مف العوامؿ العديدة كاإلدارة المدرسية ،وكثافة
الطالب في الفصوؿ الدراسية ،والمباني المدرسية وتجييزاتيػا ،واألعباء التدريسية لممعمـ ،ونوع
العالقات اإلنسانية داخؿ المجتمع المدرسي ،وغيرىا مما يجري داخؿ المدرسة مف عمميات
تربوية وتعميمية تؤثر تأثي ار سمبيا عمى مستوى أداء المعمـ ونوعيتو ،وليذا البد مف توفير بيئة
مدرسية مناسبة تساعد المعمـ عمى المزيد مف العطػاء وتزيد مف دافعيتو لمقياـ بدوره عمى أكمؿ
وجو ممكف (العتيبي2007 ،ـ :ص.)5152
كما أف لمنمط القيادي الذي يتبعو مدير المدرسة لو تأثير حيث أف لمقيادة التربوية ميما
اختمفت أنماطيا تأثي ار مباش ار ،سمبا أو إيجابا ،عمى أداء األفراد داخؿ المجتمع المدرسي ،فمف
القيادات التربوية ما تعنى باألبعاد الوظيفية التي تتصؿ بمياـ العامميف في نطاؽ الواجبات
الرسمية دوف االىتماـ بالعامميف ،ومف القيادات التي تعنى باألبعاد اإلنسانية عمى حساب
العمؿ ،ومف القيادات ما يوازف بيف األبعاد الوظيفية واإلنسانية (اليدىود1988 ،ـ :ص.)90
وباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ إحدى أىـ الصعوبات التي تواجو تطبيؽ معايير األداء
الوظيفي لممعمميف وىي طبيعة العالقات اإلنسانية داخؿ المجتمع المدرسي ،وىي التي تعني
التفاعؿ االجتماعي القائـ عمى االحتراـ والثقة وتقدير اآلخريف ،والتعبير عف الذات ،والشعور
باألمف والطمأنينة (الحاجي1992 ،ـ :ص .)181

المبحث الثالث  :الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية:

 .1دراسة عيسى ،ومحسن (0212م) بعنوان "تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي
لمعممي العموم وفق معايير الجودة في المراحل األساسية بمحافظة غزة" .وىدفت ىذه
الدراسة إلى تحديد قائمة بالمعايير الالزمة لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموـ في
المرحمة األساسية ،ومعرفة مدى توافر ىذه المعايير لدى مجموعة مف معممي العموـ في
المرحمة األساسية ،باإلضافة إلى وضع تصور مقترح لمعمؿ عمى تطوير أداء المعمـ في
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوء ىذه المعايير ،واتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة ،وبمغت عينة
الدراسة ( )106معمـ ومعممة بمػدارس وكالػة الغوث بمحافظات غزة ،واستخدمت االستبانة
وبطاقات المالحظة كأداة لمدراسة ،ومف خالؿ نتائج االستبياف اعتمد الباحثاف الفقرات
التي حػصمت عمػى ( )%90فأعمى مف وجية نظر معممي العموـ لتطوير األداء
التدريسي ،ومف خالليا تـ إعداد بطاقة مالحظة اشتممت عمى ( )34عبارة بعد التأكد مف
صدقيا وثباتيا ،تـ تطبيقيا عمى عينة قواميا ( )30معمما مف معممي العموـ ،وتوصمت
الدراسة إلى النتائج التالية:
أف ىناؾ تدنيا بنسبة عالية في األداء التدريسي لمعممي العموـ ،وقد قاـ الباحثاف
بعرض تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي4
 .0دراسة المسوري (0210م) بعنوان "واقع األداء الوظيفي لمديري مدارس التعميم
األساسي من وجية نظر المديرين والمعممين" .وىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى
مدى فاعمية األداء الوظيفي لمديري مدارس الشؽ األوؿ مػف التعمػيـ األساسػي (االبتدائية)
وبحسب وجية نظر معممي تمؾ المدارس ومػديرييا ،وكػذلؾ الكػشؼ عػف داللػة الفػروؽ
بػيف االجابػات وفقػا لطبيعػة متغيػر العمػؿ (إدارة ،وتػدريس – أي بػيف المػديريف والمعممػيف)
فػي تقريػر مػدى فعاليػة االداء الػوظيفي لمػديري المدارس ،واتبع الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،وبمغت عينة الدراسة ( )35مػدي ار و ( )175معممػا ومعممػة ،واستخدمت
االستبانة كأداة لمدراسة ،وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا:
 تنوع مستوى األداء لمديري المدارس لميماتيـ الوظيفية بيف األداء الضعيؼ والمتوسطوالعالي وبحسب وجية نظر أفراد العينة4
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0405بيف إجابات المديريف والمعمميف(عينة الدراسة) مما يدؿ عمى تقارب اآلراء حوؿ طبيعة أداء المديريف لميماتيـ4
 .3دراسة أبو زيد ،وعميان (0212م) بعنوان "إدارة الوقت لدى العاممين في المكتبات
الجامعية األردنية وأثرىا في أدائيم الوظيفي (دراسة تطبيقية)" .وىدفت ىذه الدراسة إلى
بحث تأثير الخصائص الشخصية والوظيفية في إدارة الوقت ،ودراسة األثر المباشر إلدارة
الوقت في األداء الوظيفي ،وغير المباشر مف خالؿ التحكـ المدرؾ بالوقت ،واتبع الباحث
المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة ،وبمغت عينة الدراسة مف ( )214موظفا مف
العامميف في المكتبات الجامعية األردنية ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد توصمت
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 أف العامميف في المكتبات الجامعية لدييـ ميارة عالية في إدارة الوقت بصورة إجماليةوعمى كافة األبعاد4
 -لدى العامميف في المكاتب درجة عالية مف التحكـ المدرؾ في الوقت4
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-

وجود فروؽ في إدارة الوقت تعزى لمتغير الخبرة والتخصص والمستوى التعميمي والمسمى
الوظيفي4
وجود أثر إلدارة الوقت في األداء الوظيفي بصورة مباشرة ،وغير مباشر مف خالؿ التحكـ
المدرؾ بالوقت4

.1

دراسة ديمفيكيو ) )Delvecchio ,2000بعنوان "العالقة التفاعمية بين الرضا الوظيفي
واألداء الوظيفي" .وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة الديناميكية بيف الرضا
الوظيفي واألداء الوظيفي وتأثير كؿ مف الخبرة والمؤىؿ العممي عمى العامميف في المدارس
العامة في إنجمترا ،واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة ،وبمغت عينة
الدراسة ( )56معمما ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد توصمت ىذه الدراسة إلى
مجموعة مف النتائج أىميا:
أف المعمميف يستمدوف رضاىـ عف العمؿ مف مصادر مختمفة وأف التالعب ،والتحكـ
بمصادر الرضاء ىذه مثؿ الرواتب ،وطبيعة وزخـ العمؿ ،واإلشراؼ لف يؤدي إلى تغيرات
في مستوى األداء الوظيفي لألفراد4
ال يوجد تأثير لمخبرة التعميمية لممعمميف عمى كؿ مف الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي
لممعمميف4
كمما ارتفع المؤىؿ العممي لممعمـ فإف أداءه الوظيفي يزداد4
دراسة بولين ( )Bolin ,2008بعنوان "الرضا الوظيفي لممعمم والعوامل المؤثرة بو".
وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العوامؿ المؤثرة في شعور المعمميف في الرضا
الوظيفي وبياف أثرىا عمى األدوار الوظيفية لممعمـ ومف بيف ىذه العوامؿ التفاعؿ بيف
المعمـ والقيادة اإلدارية 4واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة ،وبمغت عينة

-

ثانيا :الدراسات األجنبية:

-

.0

-

الدراسة ( )434معمما مف معممي المدارس الثانوية لمطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية،
واستخدمت الدراسة أسموبيف وىما االستبانات والمقابالت ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة
مف النتائج أىميا:
العوامؿ التي تؤثر في الرضا الوظيفي الذي يؤثر في األداء الوظيفي لممعمـ وىي القيادة:
حيث أف تفاعؿ القيادة اإلدارية مع المعمميف يؤثر في أدائيـ ،والضغوطات :تنتج
ضغوطات العمؿ خالؿ فترة ظيور نتائج االمتحاف وذلؾ ألف مستوى الطمبة يؤثر في
تقييـ المعمـ ومدى رضاه عف العمؿ ،والمتغيرات الشخصية :حيث يؤثر كؿ مف نوع

الجنس والعمر والمستوى األكاديمي ودورات التعميـ ومدة الخبرة في الرضا الوظيفي
لدى المعمـ4
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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ثالثا :التعميق عمى الدراسات السابقة:

 أوجو االتفاق
41
42

43
44

45

تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في دراسة األداء الوظيفي باختالؼ
طبيعتو4
ال يوجد ىناؾ دراسات تتفؽ تماما مع ىدؼ الدراسة الحالية ولكف ومف أكثر الدراسات
تقاربا مع الدارسة الحالي ىي دراسة المسوري (2012ـ) الذي يدرس واقع األداء الوظيفي
لمديري مدارس التعميـ األساسي ،ودراسة اليموؿ (2010ـ) التي تيدؼ إلي التعرؼ عمى
واقع أداء المعمـ األساسي والمساند ،ودراسة النصار (2005ـ) الذي يدرس أيضا واقع أداء
معممي المغة العربية المتخصصيف وغير المتخصصيف في الصفوؼ األولية ،ودراسة
عيسى ،ومحسف (2010ـ) التي تيدؼ إلى تحديد معايير األداء التدريسي وتحديد قائمة
بمعايير لتطوير األداء التدريسي لمعممي العموـ 4باإلضافة إلى دراسة البموي (2008ـ)
والتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى عالقة التمكيف اإلداري باألداء الوظيفي لممعمميف العامميف
في المدارس الحكومية في المممكة العربية السعودية ،ودراسة العتيبي (2007ـ) التي
تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر المناخ المدرسي عمى أداء المعمميف العامميف مراحؿ التعميـ
العاـ بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض ،ودراسة أبو ماضي (2007ـ) التي تيدؼ إلى
التعرؼ عمى معوقات تقييـ أداء العامميف في الجامعات الفمسطينية وسبؿ عالجيا ،ودراسة
2008( Bolinـ) والتي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر الشعور بالرضا الوظيفي عمى األداء
الوظيفي لممعمـ ،ودارسة 2000( Delvecchioـ) التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى العالقة
بيف الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي4
تتفؽ عينة الدراسة الحالية مع عينة دراسة المسوري (2012ـ) ،ودراسة النصار
(2005ـ) ،ودراسة العتيبي (2007ـ) ،ودراسة البموي (2008ـ) ،ودراسة عيسى ،ومحسف
(2010ـ) ،ودراسة 2000( Delvecchioـ) ،باستيدافيـ معممي المرحمة األساسية4
تتفؽ المنيجية المستخدمة في الدراسة الحالية مع منيجية معظـ الدراسات السابقة ،وىي
دراسة النصار (2005ـ) ،ودراسة أبو ماضي (2007ـ) ،ودراسة العتيبي (2007ـ)،
ودراسة البموي (2008ـ) ،ودراسة عيسى ،ومحسف (2010ـ) ،ودراسة اليموؿ (2010ـ)،
ودراسة األفندي (2012ـ) ،ودراسة المسوري (2012ـ) ،ودراسة الموزي ،والزىراني
(2012ـ) ،ودراسة أبو زيد ،وعمياف (2014ـ) ،ودراسة 2000( Delvecchioـ) ،ودراسة
2008( Bolinـ) ،باتباعيـ المنيج الوصفي التحميمي4
تتفؽ أداة الدراسة الحالية مع أداة معظـ الدراسات السابقة ،وىي دراسة النصار (2005ـ)،
ودراسة أبو ماضي (2007ـ) ،ودارسة العتيبي (2007ـ) ،ودراسة البموي (2008ـ)،
ودراسة اليموؿ (2010ـ) ،ودراسة األفندي (2012ـ) ،ودراسة المسوري (2012ـ)،
ودراسة الموزي ،والزىراني (2012ـ) ،ودراسة أبو زيد ،وعمياف (2014ـ) ،ودراسة
2000( Delvecchioـ) ،ودراسة 2008( Bolinـ) ،باتباعيـ االستبانة كأداة لمدراسة4
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 أوجو االختالف
41
42

جميع الدراسات السابقة تختمؼ عف الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ4
تختمؼ عينة الدراسة الحالية مع بعض عينات الدراسات السابقة وىي ،دراسة أبو ماضي
(2007ـ) ،ودراسة البموي (2008ـ) ،ودراسة اليموؿ (2010ـ) ،ودراسة األفندي
(2012ـ) ،ودراسة الموزي ،والزىراني (2012ـ) ،ودراسة أبو زيد ،وعمياف (2014ـ)،
ودراسة 2000( Wilsonـ) ،ودراسة 2008( Bolinـ)4
تختمؼ منيجية بعض الدراسات السابقة مع منيجية الدراسة الحالية ،وىذه الدراسات ىي
دراسة 2000( Wilsonـ)4
تختمؼ بعض الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية مف حيث األداة المستخدمة وىذه
الدراسات ىي دراسة النصار (2005ـ) الذي اتبع بطاقة المالحظة كأداة لمدراسة 4وكذلؾ
دراسة 2008( Bolinـ) الذي استخدـ أداتيف وىي االستبانة والمقابمة في الدراسة ،ودراسة
2000(Wilsonـ) التي استخدمت المجموعات التجريبية والضابطة ،ودراسة عيسى،
ومحسف (2010ـ) ،التي استخدمت االستبانة وبطاقات المالحظة كأداة لمدراسة4

41
42
43
44
45
46

تكويف تصور شامؿ حوؿ األداء الوظيفي بشكؿ عاـ ومعايير األداء الوظيفي لممعمميف4
صياغة مشكمة الدراسة ،واعداد األسئمة4
اختيار المنيج المناسب لمدراسة الحالية ،وأداة الدراسة4
تحديد نوع المعالجة اإلحصائية المناسبة لمدراسة الحالية4
تحديد خطوات الدراسة الحالية ،واإلجراءات المناسبة ليا4
التعرؼ عمى العديد مف المراجع والمصادر ،التي تخدـ الدراسة الحالية وتثرييا4

43
44

 االستفادة من الدراسات السابقة

 التميز

 41تتميز الدراسة الحالية في ىدفيا حيث أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة توافر معايير
األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة صامطة4
 42إف ىذه الدراسة تعتبر مف الدراسات القميمة التي تـ إجرائيا عمى مستوى المرحمة االبتدائية
في محافظة صامطة بالمممكة العربية السعودية (حسب عمـ الباحث)4

المبحث الرابع :إجراءات الدراسة

مـــنيل الدراســـة -:ت ػػـ اس ػػتخداـ المػػنيج الوص ػػفي ،وال ػػذي ي ػػتالئـ م ػػع طبيعتي ػػا ويتواف ػػؽ م ػػع
عبػر عنيػا تعبيػ اًر
أىػدافيا ،وىػو" يعتمػد عمػػى د ارسػة الواقػع وييػػتـ بوصػؼ الظػاىرة وصػفاً دقيقػاً وي ه
كيفي ػ ػ ػاً أو كمي ػ ػ ػاً  ،فػ ػ ػػالتعبير الكيفػ ػ ػػي يصػ ػ ػػؼ الظػ ػ ػػاىرة ويوضػ ػ ػػح خصائصػ ػ ػػيا  ،وأمػ ػ ػػا التعبيػ ػ ػػر
الكمي فيعطي وصفاً رقمياً يوضح مقػدار الظػاىرة وحجميػا " ( عبيػدات وآخػروف  1434 ،ى ػ ،
وبناء عميو تـ وصؼ درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة االبتدائية
،)180
ً
بمحافظة صامطة4
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مجتمــع الدراســة -:يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع مػػديري المػػدارس اإلبتدائيػػة بمحافظػػة
صامطة والبالغ عددىـ ( )63مدي اًر ،حيث قاـ الباحث بتوزيع أداة الدراسة الكترونياً عمػى جميػع
مػػديري المػػدارس اإلبتدائيػػة ،وقػػد اسػػتجاب جمػػيعيـ لعمميػػة التوزيػػع ،ونظ ػ اًر لصػػغر حجػػـ مجتمػػع
الدراسة اعتمد الباحث كامؿ المجتمع4
أداة الدراسة -:استخدـ الباحث اإلستبانة أداة لمدراسة ،وتكونت اإلستبانة مف جزأيف:
الجــــزء األول :يش ػػتمؿ عم ػػى البيان ػػات األولي ػػة الخاص ػػة ب ػػأفراد مجتم ػػع الد ارس ػػة وى ػػي :المؤى ػػؿ
الدراسي ،وسنوات الخدمة في التعميـ4
الجزء الثاني :يشتمؿ عمى محاور الدراسة وتكونت مف ( )30عبارة تقػيس درجػة تػوافر معػايير
األداء الػػوظيفي لػػدى معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة بمحافظػػة صػػامطة ،وطمػػب الباحػػث مػػف أف ػراد
الدراسة اإلجابة عف كؿ عبػارة بوضػع عالمػة (√) أمػاـ أحػد الخيػارات التاليػة -1 :معدومػة4
 -2منخفضة -3 4متوسطة -4 4عالية4
وقد تم تحديد فئات المقياس المتدرج الرباعي كما في الجدول رقم ( )1عمى النحور التالي:
جدوؿ رقـ ( )1تحديد فئات المقياس المتدرج الرباعي
عالية

متوسطة

منخفضة

معدومة

2 – 3.03

3.0. – 0..1

0..2 – 1..3

1... – 1

وقد تـ توزيع عبارات االستبانة عمى ثالثة محاور والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ:
جدول رقم ( )0توزيع العبارات عمى محاور االستبانة
م

محاور الدراسة

عدد العبارات

المحور األول

األداء التدريسي

( 10مف  1إلى )10

المحور الثاني

الصفات الشخصية

( 10مف  11إلى )20

المحور الثالث

العالقات اإلنسانية

( 10مف  21إى )30

صدق أداة الدراسـة -:صػدؽ االسػتبانة يعنػي التأكػد مػف أنيػا سػوؼ تقػيس مػا أعػدت لقياسػو
(العساؼ ،)429 :1995 ،كمػا يقصػد بالصػدؽ "شػموؿ أداة الد ارسػة لكػؿ العناصػر التػي يجػب
أف تحتوييا الدراسة مف ناحية ،وكػذلؾ وضػوح فقراتيػا ومفرداتيػا مػف ناحيػة أخػرى ،بحيػث تكػوف
مفيومو لمف يستخدميا" (عبيدات وآخروف  ،)179 :2001ولقد قػاـ الباحػث بالتأكػد مػف صػدؽ
االستبانة مف خالؿ ما يأتي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوال :الصدق الظاىري ألداة الدراسة (صدق المحكمين) :بعد اإلنتياء مف بناء أداة
الدراسة في صورتيا األولية ،تـ عرضيا عمى عدد ( )16مف المحكميف وذلؾ لإلسترشاد بآرائيـ
(ممحؽ رقـ ( ، ))2وقد طمب مف المحكميف إبداء الرأي حوؿ مدى وضوح العبارات ومدى
مالئمتيا لما وضعت ألجمو ،ومدى مناسبة العبارات لممحور الذي تنتمي إليو ،مع وضع
التعديالت واالقتراحات التي يمكف مف خالليا تطوير االستبانة (ممحؽ رقـ ( )1االستبانة في
صورتيا األولية)4
وبناء عمػى التعػديالت واالقت ارحػات التػي أبػداىا المحكمػوف ،قػاـ الباحػث بػإجراء التعػديالت
الالزمػػة التػػي اتفػػؽ عمييػػا غالبيػػة المحكمػػيف ،مػػف تعػػديؿ بعػػض العبػػارات وحػػذؼ عبػػارات أخػػرى،
حتى أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية (ممحؽ رقـ (4))3
ثانيا :صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة  :لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة
الدراسة قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة
كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة كما يوضح جدوؿ
رقـ ( )3ذلؾ:
جدول رقم ( )3معامالت إرتباط بيرسون لفقرات محاور (درجة توافر معايير األداء
الوظيفي لدى معممي المرحمة اإلبتدائية بمحافظة صامطة) بالدرجة الكمية لممحور.
معايير األداء الوظيفي في

معايير األداء الوظيفي في مجال

مجال الصفات الشخصية

األداء التدريسي

معايير األداء الوظيفي في مجال
العالقات اإلنسانية

رقم العبارة

معامل اإلرتباط

رقم العبارة

معامل اإلرتباط

رقم العبارة

معامل اإلرتباط

1

**0471

11

**0469

21

**0462

3

**0461

13

**0470

23

**0465

2
4
5
6
7
8
9

10

12

**0464

14

**0467

15

**0469

16

**0463

17

**0467

18

**0471

19

**0461

20

**0460

**0460
**0457
**0471
**0464
**0459
**0458
**0456
**0469

22
24
25
26
27
28
29
30

**0466
**0464
**0472
**0468
**0452
**0463
**0468
**0471

** دال عند مستوى 2.21
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يتضح من الجدول رقم (:)3
 أف جميع العبارات دالة عند مستوى ( )0401وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالتاالتساؽ الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مرتفعة وكافية يمكف الوثوؽ بيا في
تطبيؽ الدراسة الحالية4
ثبات أداة الدراسة :ثبات األداة يعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر
تطبيقيا عمى األشخاص ذاتيـ في أوقات مختمفة (العساؼ :1995 ،ص ،)430وقد قاـ
الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامؿ ثبات ألفاكرونباخ ،والجدوؿ رقـ ( )4يوضح
معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة4
جدول رقم ( )2معامالت ألفاكرونباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة.
الرقـ

المحور

عدد العبارات

معامؿ الثبات

1

األداء التدريسي

10

0485

2

الصفات الشخصية

10

0489

3

العالقات اإلنسانية

10

0486

30

0495

الثبات الكمي لالستبانة

يتضح من الجدول رقم (:)2
 أف مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبوؿ إحصائيا ،حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية(ألفا) ( )0495وىي درجة ثبات عالية ،كما ترواحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بيف
( ،)0489 ، 0485وىي معامالت ثبات مرتفعة يمكف الوثوؽ بيا في تطبيؽ
الدراسة الحالية4

المبحث الخامس :نتائل الدراسة والتوصيات والمقترحات

أوالً  - :ممخص نتائل الدراسة :

 )1أف درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة اإلبتدائية بمحافظة صامطة
جاءت بدرجة عالية ،حيث تأتي معايير األداء في مجاؿ العالقات اإلنسانية بالمرتبة
األولى ،تمييا معايير األداء الوظيفي في مجاؿ الصفات الشخصية ،وفي األخير تأتي
معايير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي كأقؿ معايير األداء الوظيفي لدى
معممي المرحمة اإلبتدائية بمحافظة صامطة4
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 )2أف درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي لدى معممي المرحمة
اإلبتدائية بمحافظة صامطة جاءت بدرجة متوسطة ،وذلؾ يتمثؿ في:
 إمتالؾ القدرة عمى تحقيؽ أىداؼ المادة العممية4
 االىتماـ بالتقويـ المستمر لمطالب4
 االىتماـ بالمشاركة الفاعمة لممتعمميف فى األنشطة الصفية4
 استخداـ الوسائؿ التعميمية المتاحة4
 اإلعتماد في شرح الدروس عمى أساليب تعميمية متنوعة4
 االلتزاـ باستخداـ المغة الفصحى4
 )3أف درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ الصفات الشخصية لدى معممي المرحمة
اإلبتدائية بمحافظة صامطة جاءت بدرجة عالية ،وذلؾ يتمثؿ في:
 إعتزاز المعمـ بدينو وتأسيو برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في أقوالو وأفعالو4
 أف المعمـ قدوة حسنة لمطالب4
 تميز المعمـ بأخالقيات مينية عالية4
 إمتالؾ المعمـ القدرة عمى الحوار4
 إمتالؾ المعمـ شخصية مؤثرة4
 )4أف درجة توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ العالقات الشخصية لدى معممي المرحمة
اإلبتدائية بمحافظة صامطة جاءت بدرجة عالية ،وذلؾ يتمثؿ في:
 بناء عالقات جيدة مع زمالئو المعمميف4
 إتساـ تعامالتو مع اآلخريف باإلنسانية4
 بناء عالقات جيدة مع رؤسائو4
 حسف الظف بزمالئو المعمميف4
 تشجيع المتميزيف مف الطالب4
 ) 5أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات أفراد الدراسة حوؿ كؿ درجة
توافر معايير األداء الوظيفي في مجاالت (األداء التدريسي – العالقات اإلنسانية – الدرجة
الكمية لتوافر معايير األداء الوظيفي) لدى معممي المرحمة اإلبتدائية بمحافظة صامطة
باختالؼ متغير المؤىؿ الدراسي ،وذلؾ لصالح أفراد الدراسة ممف مؤىميـ العممي
بكالوريوس4
 ) 6ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات أفراد الدراسة حوؿ درجة
توافر معايير األداء الوظيفي في مجاؿ الصفات الشخصية لدى معممي المرحمة اإلبتدائية
بمحافظة صامطة باختالؼ متغير المؤىؿ الدراسي4
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 ) 7أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات أفراد الدراسة حوؿ كؿ درجة
توافر معايير األداء الوظيفي في مجاالت (األداء التدريسي – الصفات الشخصية -
العالقات اإلنسانية – الدرجة الكمية لتوافر معايير األداء الوظيفي) لدى معممي المرحمة
اإلبتدائية بمحافظة صامطة باختالؼ متغير سنوات الخدمة في التعميـ4
ثانياً  - :توصيات الدراسة :في ضوء النتائج السابقة لمدراسة يوصي الباحث بما يمي :
 )1أوضحت النتائج انخفاض بعض معاييير األداء الوظيفي في مجاؿ األداء التدريسي ،وعميو
يوصي الباحث إلحاؽ معممي المرحمة اإلبتدائية بالدورات التدريبية التي تساىـ في تنمية
مياراتيـ في مجاؿ األداء التدريسي فيما يتعمؽ بالعديد مف الميارات:
 تحقيؽ أىداؼ المادة العممية4
 تقويـ الطالب4
 إشراؾ المتعمميف في األنشطة الصفية4
 استخداـ الوسائؿ التعميمية4
 شرح الدروس باالعتماد عمى وسائؿ تعميمية متنوعة4
 استخداـ المغة العربية الفصحي4
 )2أوضحت النتائج أف معممي المرحمة اإلبتدائية يستخدموف الوسائؿ التعميمية المتاحة بدرجة
متوسطة ،وعميو يوصي الباحث بتوفير الوسائؿ التعميمية الالزمة لممعمميف في المدرسة،
وحثيـ عمى استخداـ المتاح مف تمؾ الوسائؿ ،وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية ،وتحسيف
مستوى العممية التعميمية داخؿ المدرسة4
 )3بينت النتائج أف درجة توافر معايير األداء الوظيفي لدى معممي المرحمة اإلبتدائية بمحافظة
صامطة جاءت بدرجة عالية ،وعميو يوصي الباحث بتقديـ الحوافز المادية والمعنوية
لممعمميف ممف يمتزموف بمعايير أداء وظيفيو عالية ،وذلؾ لحثيـ عمى مواصمة التزاميـ بتمؾ
المعايير ،وتشجيع غيرىـ مف المعمميف عمى اإللتزاـ بيا4
ثالثا  - :مقترحات الدراسة :في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،يقترح الباحث
مجموعة مف البحوث والدراسات المستقبمية ،وىي عمى النحو التالي:
 )1إجػراء د ارسػة مشػػابية لمد ارسػة الحاليػػة عمػى المػدارس المتوسػػطة والثانويػة ،وذلػػؾ لمتأكيػد مػػف
نتائج الدراسة4
 )2إج ػ ػراء د ارسػ ػػة مشػ ػػابية لمد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة عمػ ػػى عينػ ػػة أكبػ ػػر تشػ ػػمؿ وكػ ػػالء ومشػ ػػرفي اإلدارة
المدرسية في المدارس اإلبتدائية بمحافظة صامطة4
 )3إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية بمحافظة أخرى بخالؼ محافظة صامطة4
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المراجع
أوال :المراجع العربية:
41

42

43

44

45
46

47

48
49
410

أبو زيد ،محمد خيري ،وعمياف ،ربحي مصطفى (2014ـ) :إدارة الوقت لدى العاممين
في المكتبات الجامعية األردنية وأثرىا في أدائيم الوظيفي (دراسة
تطبيقية) ،مجمة دراسات العموـ اإلدارية ،مج  ،41ع 42
أبو ماضي ،خالد2007( ،ـ) :معوقات تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية
وسبل عالجيا في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4
األفندي ،إسماعيؿ محمد2012( ،ـ) :عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء
المعممين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة بيت لحم،
المؤتمر التربوي الثالث لمديرية التربية والتعميـ – الخميؿ ،في الفترة مف
 /1516مايو4
بحر ،يوسؼ ،والعجمة ،توفيؽ2010( ،ـ) :المتغيرات التنظيمية وعالقتيا باألداء
اإلبداعي لممديرين العاممين بمؤسسات القطاع العام "دراسة ميدانية
عمى المديرين العاممين بوزارات قطاع غزة" 4مجمة الجامعة اإلسالمية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4
حسف ،رواية2003( ،م) :إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبمية ،مصر ،اإلسكندرية،
دار الجامعة الجديد4
الحسنات ،نجاح أحمد2012( ،ـ) :صعوبات تطبيق برنامل التعميم التفاعمي المحوسب
عمى تالميذ المرحمة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة وسبل عالجيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالميةغزة ،فمسطيف4
حالوة ،عماد منصور2015( ،ـ) :غموض الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء
الوظيفي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالميةغزة4
فمسطيف4
حمس ،داود2011( ،م) :فمسفة التعميم األساسي مفيومو-أىدافو-اتجاىاتو ،منشورات
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4
درة ،عبد الباري2003( ،ـ) :التغيير في المنظمات ،مجمة البحوث االقتصادية ،مج ،9
ع  ،4ص  ،1320عماف ،األردف4
راشد ،عمي2002( ،ـ) :خصائص المعمـم العـصري وأدواره :اإلشـراف عميـو-تدريبو،
مصر ،القاىرة ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع4
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 411سالـ ،رائدة2008( ،ـ) :التعميم االبتدائي ،األردف ،عماف ،مكتبة المجتمع العربي4

 412سمطاف ،محمد سعيد2003( ،ـ) :إدارة الموارد البشرية ،مصر ،اإلسكندرية ،دار
الجامعة الجديدة4

 413سمطاف ،محمد سعيد2003( ،ـ) :السموك التنظيمي ،مصر ،اإلسكندرية ،دار الجامعة
الجديدة4

 414الشريؼ ،طالؿ2004( ،ـ) :دراسة األنماط القيادة وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية
نظر العاممين في أمارة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية4

 415حكيـ ،عبدالحميد عبدالمجيد2012( ،ـ) :نظام التعميم وسياستو ،مصر ،القاىرة ،ايتراؾ
لمطباعة والنشر والتوزيع4

 416عبد الحميد ،جابر2000( ،ـ) :مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال الميارات
والتنمية المينية ،مصر ،القاىرة ،دار الفكر العربي4

 417العتيبي ،محمد عبد المحسف2007( ،ـ) :المناخ المدرسي ومعوقاتو ودوره في أداء
المعممين بمراحل التعميم العام (دراسة ميدانية) ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،المممكة العريية
السعودية4

 418عكاشة ،أسعد2008( ،ـ) :أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي :دراسة
تطبيقية عمى شركة االتصاالت الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4

 419عودة ،أحمد1998( ،ـ) :القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط ،2األردف ،أربد،
مكتبة دار العمـ4

 420عيسى ،حازـ زكي ،ومحسف ،رفيؽ عبد الرحمف2010( ،ـ) :تصور مقترح لتطوير

األداء التدريسي لمعممي العموم وفق معايير الجودة في المرحمة

األساسية بمحافظة غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات

اإلنسانية) ،مج ،8ع41

 421المقاني ،أحمد ،والجمؿ ،عمي :)2003( ،معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المنياج وطرق التدريس ،ط ،3مصر ،القاىرة ،عالـ الكتب4
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422

423
424
425

426

427

428
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الموزي ،موسى سالمة ،والزىراني ،عمر عطية2012( ،ـ) :العوامل المؤثرة في األداء
الوظيفي لمعاممين بإمارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة ليا
بالمممكة العربية السعودية (دراسة تحميمية) ،مجمة دراسات العموـ
اإلدارية ،مج  ،39ع ،1ص 4128
المسوري ،أحمد عبد القادر2012( ،ـ) :واقع األداء الوظيفي لمديري مدارس التعميم
األساسي من وجية نظر المديرين والمعممين ،مجمة األستاذ ،ع 4201
مصطفى ،أحمد2004( ،ـ) :إدارة الموارد البشرية اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري،
مصر ،القاىرة ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع4
مصطفى ،انتصار غازي2009( ،ـ) :خصائص معمم التربية اإلسالمية الفعال في
المرحمة الثانوية من وجية نظر الطمبة ،مجمة جامعة دمشؽ ،مج ،25
ع434
المقيد ،عارؼ مطر2009( ،ـ) :مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجو معممي المرحمة
االبتدائية بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل التغمب عمييا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4
ناصر ،حسف محمود2010( ،ـ) :األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في
المنظمات األىمية الفمسطينية ،من وجية نظر العاممين ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف4
الييتي ،خالد2003( ،ـ) :إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي ،األردف ،عماف دار
وائؿ لمنشر4
و ازرة التربية والتعميـ2004( ،ـ) :تطوير التعميم التقرير الوطني لممممكة العربية
السعودية ،مركز التطوير التربوي ،اإلدارة العامة لمدراسات والبحوث
التربوية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية4
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