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 Abstract: 

 This study aimed to investigate the reality of the educational supervisors’ 
contribution to enhancing the scientific productivity of secondary school 
teachers in the public schools affiliated to the Jerusalem Directorate of 
Education and to know the effect of the study variables (gender, 
specialization, years of experience, and academic qualification) on the 
opinions of teachers in public schools in Jerusalem Directorate of 
Education. This study was conducted in the second semester of the 
academic year 2021-2022. A random sample of 148 teachers was 
selected, with a percentage of (59.7%) from the total study population. 
The researchers designed the study tool by reviewing the educational 
literature and previous studies related to the field of scientific 
productivity and the role of the educational supervisor in enhancing 
teacher scientific productivity. The final questionnaire consisted of 30 
items after it was given to a number of arbitrators to validate its items 
and their compatibility with the objective of the study. Besides, the 
validity and stability of the study tool were verified through its 
implementation on an exploratory sample from the study populationl; the 

reliability coefficient was (0.976), and the study arrived at the following 
results: 
The average of the reality of the educational supervisors' contribution to 
enhancing the scientific productivity of secondary school teachers in 
government schools affiliated to the Jerusalem Directorate of Education 
had a medium degree, with a percentage of (62.5%). It also showed that 
there were no differences between the average responses of the study 
sample members on the reality of the educational supervisors’ 
contribution to enhancing the scientific productivity of secondary school 
teachers in the public schools affiliated to Jerusalem Directorate of 
Education due to the variables of gender, specialization and academic 

qualification. However, there were clear differences attributed to the 
variable of experience. To know the significance of differences, one -way 
ANOVA was used. It is noted that the p-value of the total score (0.794) 
and the significance level (0.454) were greater than the significance level 
(α ≥ 0.05). it was found, therefore, that there were no statistically 
significant differences due to the variable years of experience. 
Key words: Educational Supervisor, Secondary Stage, Jerusalem 
Directorate, Scientific Productivity. 
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واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية 

 القدس الشريف
 

 3سناء حسن رزق أبوهالل 
 4لبىن موسى حسني أبو سرحان

 
 :امللخص

تقصي واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي ىل إهدفت هذه الدراسة 
املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف ومعرفة أثر متغريات الدراسة )اجلنس، 

رة الرتبية التخصص، سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي( على آراء املعلمني يف املدارس احلكومية يف مدي
،  2022_2021والتعليم يف القدس الشريف، أجريت هذه الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي 

%( من جمتمع الدراسة 59.7معلمًا ومعلمة مبا نسبته ) 148إذ مت اختيار عينة عشوائية مكونه من 
د  الرتبو  والدراسات الكلي، وقد قامت الباحثتان بتصميم أداة الدراسة من خالل االطالع على األ

السابقة املتعلقة يف جمال اإلنتاجية العلمية ودور املشرف الرتبو  يف تعزيزها لدى املعلمني، إذ تكونت 
فقرة بعد أن مت عرضها على عدد من احملكمني إلبداء الرأ  يف فقراهتا ومدى  30االستبانة النهائية من 

من صدق أداة الدراسة وثباهتا من خالل تطبيقها على  تناسبها مع اهلدف من الدراسة، وقد مت التحقق
(، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج 0.976عينة استطالعية من جمتمع الدراسة وقد بلغ معامل الثبات )

  :اآلتية
جاء متوسط واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف 

%(. كما أظهرت 62.5احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية )املدارس 
النتائج أنه ال توجد فروق بني متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني 

ية التابعة ملديرية القدس الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكوم
الشريف تعزى ملتغريات اجلنس، التخصص واملؤهل العلمي، بينما لوحظ وجود فروق ظاهرية تعزى ملتغري 

( ولوحظ أن one way ANOVAاخلربة وملعرفة داللة الفروق مت استخدام حتليل التباين األحاد  )
 ≤ αأكرب من مستوى الداللة ) ( وهي0.454( ومستوى الداللة )0.794قيمة ف للدرجة الكلية)

( وابلتايل تبني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ملتغري سنوات اخلربة وابلتايل مت إمهال الفروق 0.05
 .الظاهرية

 .املشرف الرتبو ، املرحلة الثانوية، مديرية القدس، اإلنتاجية العلمية الكلمات املفتاحية:
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  :املقدمة

زعيم الصني الشعبية، "ليس هناك مناطق غري منتجة بل عقلية غري منتجة. ويكفي أن يبذل الناس   -يقول ماوتسي تونج
  (2000)الفيل،  كل ما يف وسعهم من طاقات ذاتية لتغيري األحوال الطبيعية".

لنظـام التعليمـي بـؤرة اهتمـام اجملتمع الفلسطيين لقـد أصبـح إصـالح التعليـم وحتسيـن نوعيتـه، والبحـث عـن حلـول ملشـاكل ا
مبستوايته كلها، وخاصـة يف ضـوء شـكاوى الطلبـة واملعلمني واملديرين وأوليـاء األمور ومؤسسـات التعليـم العالـي وأصحـا  األعمـال 

يتعلمــه الطلبــة واحتياجــات ســوق العمــل، وعــدم مـن ضعـف خمرجـات التعليـم وجودتـه، إضافــة إلــى عــدم وجــود ارتبــاط بـيـن مــا 
ة وضــوح دور التعليــم يف التنميــة احلقيقيــة للمجتمــع. وأصبــح ذلــك حديــث الساعة علـى مجيـع املسـتوايت السياسـية والرتبويـ

الصحيـح الـذ  يواكـب التغيـرات العاملية والتوجهـات  واالجتماعيـة، يف حماولـة إلعـادة توجيـه النظـام التعليمـي ووضعـه علـى املسـار
ــى تنميــة احلياة، الرتبويـة احلديثـة للنهــوض ابجملتمــع الفلســطيين، وبنــاء جيــل ميتلــك املهــارات والصفــات واملعرفــة والقيــم؛ قــادر عل

 (2017)وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية،  وإنتـاج العلـوم، وحـل املشكالت.
 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تعترب اإلنتاجية العلمية ملن يعمل يف اجملال الرتبو  من أكثر األدلة العملية على سعي الفرد لتطوير األداء والبحث عن 

هم بدور كبري يف رفد األد  الرتبو  والعلمي بنتاجات حلول علمية للمشكالت اليت تواجهه خالل عمله امليداين، كما أهنا تس
عالية املستوى مت إعدادها بطرق علمية حبتة وقابلة للنشر أبشكال خمتلفة مما يساعد على نشر املعرفة وتطوير اجملتمعات، ومن 

لدى املعلمني ومساندهتم يف هذا  خالل القراءات ألدوار املشرف الرتبو  تقع على عاتقه مسؤولية كبرية يف تعزيز اإلنتاجية العلمية
 اجملال بكافة الطرق املمكنة. وقد حتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ة ما هو واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديري -1
 القدس الشريف؟

( لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية ≥ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
 التابعة ملديرية القدس الشريف تعزى ملتغريات اجلنس، التخصص، سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي؟ 

ية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف من ما هي أشكال النتاجات العلمية اليت قام هبا معلمو املرحلة الثانو  -3
 وجهة نظرهم؟ 

 
 أهداف الدراسة: 

التعرف إىل واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة  -1
 ملديرية القدس الشريف.

( لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس ≥ 0.05الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
 احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف تعزى ملتغريات اجلنس، التخصص، سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي؟

املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف التعرف إىل أشكال النتاجات العلمية اليت قام هبا معلمو  -3
 من وجهة نظرهم.
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 أمهية الدراسة: 
واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة تكمن أمهية هذه الدراسة يف التعرف على 

. وذلك يف ضوء الدور الفاعل للقائمني على التوجيه واإلشراف الرتبو  القدس الشريف الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية
)كعنصر من عناصر اإلدارة التعليمية( يف رفع مستوى أداء املعلمني والسعي لتطويرهم املهين من خالل تشجيعهم على ممارسة 

طوير العملية التعليمية بشكل كامل. وأتمل الباحثتان أن اإلنتاجية العلمية بكافة أشكاله، ملا لذلك من أثر متوقع على حتسني وت
تشكل هذه الدراسة إضافة نوعية يف هذا اجملال يف ظل القصور يف الدراسات اليت تعاجل اإلنتاجية العلمية على لدى املعلمني يف 

 تلفة. حدود علم الباحثتان، مما يسهم يف دعوة الباحثني للبحث يف جمال اإلنتاجية العلمية أببعاد خم
 

 حمددات الدراسة:
 احلد املوضوعي: اقتصرت الدراسة على املوضوعات الواردة فيها.

 احلد البشر : معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف.
 احلد املكاين: مديرية الرتبية والتعليم يف القدس الشريف.

 .2022 -2021الثاين للعام األكادميي احلد الزماين: الفصل الدراسي 
 

 مصطلحات الدراسة:
إحدى مديرايت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية واليت تشرف على عدد من املدارس مديرية الرتبية والتعليم يف القدس: 

  احلكومية يف داخل مدينة القدس وبعض القرى واألحياء احمليطة ابملدينة.
 (.12، 11، 10لتعريف وزارة الرتبية والتعليم هي املرحلة اليت تضم الصفوف )نسبة املرحلة الثانوية: 

هو الشخص املكلف مبتابعة العمل الفين املتعلق ابلتعليم يف مدارس املديرية ويعمل على هتيئة املعلمني املشرف الرتبوي: 
 ومتابعة أداءهم وتقييمهم.

سلكها العقل البشر  يف حبثه عن احلقيقة ابستخدام وسائل ختضع طرق التفكري اليت ياإلنتاجية العلمية اصطالحياً: "
(. كذلك تعرف أبهنا: "قيام الفرد ببذل اجلهد والنشاط املستمر، هبدف ١٤، ص١٩٩٣مقيدة بشروط معينة" يف )صاحل،  سسأل

 توضيح وفهم الظواهر واملشكالت لتحقيق قدر كبري من السيطرة عليها، واحلصول 
 (2017)بسطويسي،  (.٥٥٨، ص 2010عرفة يف خمتلف جماالت احلياة" يف )عبد املطلب، على قدر كبري من امل

شكل حبث  (أ  نتاج قام/ يقوم به املعلم على" توافقت الباحثتان على التعريف اإلجرائي اآليتاإلنتاجية العلمية إجرائياً: 
ية تربوية، تصميم وسائل إلكرتونعلمي، حبث إجرائي، مقال منشور، نشرات تربوية، مبادرات تعليمية مبتكرة، تصميم تطبيقات 

 تعليمية تفاعلية ابتكارية، جتريب علمي ... وأخرى( هبدف اإلثراء املعريف وتقدم العلم".
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 دور املشرف الرتبوي يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى املعلمني: 

أييت الدور الفاعل للمشرف الرتبو  كخبري يف امليدان لدعم املعلم وتشجيعه يف جمال رفع اإلنتاجية العلمية وخاصة يف جمال 
( لإلشراف الرتبو  2022ريف السعود )وذلك بناًء على تع الدور املنوط ابملعلم يف القيام ابلبحث العلمي هبدف خدمة اجملتمع،

ن على أنه "مجيع النشاطات الرتبوية املنظمة التعاونية املستمرة، اليت يقوم هبا املشرفون الرتبويون ومديرو املدارس واألقران واملعلمو 
 (2022)السعود،  لتعلمية".ا –أنفسهم، بغية حتسني مهارات املعلمني التعليمية وتطويرها، مما يؤد  إىل حتقيق العملية التعليمية 

( أييت دور املعلم الذ  مل تعد مهمته منحصرة يف التعليم ونقل املعلومات لطلبته بل جتاوز إىل  2018ويف املقابل يرى الطويل) 
التدريس، والبحث العلمي، وخدمة أدوار جديدة تتناسب مع جمتمع املعرفة ليتشعب إىل عدد من األدوار األساسية تتمثل يف 

  (2018)الطويل،  اجملتمع، وتطوير الزمالة.
ولعل تطوير اإلدارة التعليمية يتوقف بدرجة كبرية على تنمية العناصر البشرية الالزمة هلذا التطوير إىل جانب أن هذا التطوير 
ينبغي أن يكون ذاته عماًل علمياً، فاإلدارة علم له أصوله ومبادئه، وإدارة التعليم عمل كبري حيتاج إىل متحيص عند كل حماولة جادة 

ه. ويف ضوء هذه املعطيات يربز الدور الفاعل للقائمني على التوجيه واإلشراف الرتبو  يف رفع مستوى أداء املعلمني إلعادة النظر في
( أنه ميكن ذلك من خالل حتسني أداء النظام التعليمي أو تطويره حنو حتقيق مزيد 2003والسعي لتطويرهم املهين ويرى حممد )
علمية مدروسة واستخالص للنتائج،  أسسيع املعلمني على التفكري والتجريب املهين على من الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية، تشج

إمعان النظر )من قبل املوجهني واملشرفني واملعلمني( يف غاايت الرتبية واألهداف العليا للعملية الرتبوية وحماولة ربط نشاطاهتم 
عاهتم، االرتقاء مبستوايت األداء املهين والفين واإلدار  للمعلمني واألكثر ابجملرى العام للحركة العلمية والثقافية والرتبوية يف جمتم

 (2003)حممد،  ارتباطاً مبيول الطلبة وحاجات اجملتمع.
فكار األولية املسلم هبا  عدم قبول املعلم األأن على املشرف الرتبو  تشجيع املعلمني على  (2014)عطو ،  يرى

مواصلة و وحفزهم على ذلك من خالل املكافآت والرتقيات وكتب الشكر،  حبا كنظرايت ولكن يشجعه إلجراء التجار  واأل
مراعاته لقدراته املختلفة وظروفه ، مع املعلم جمهوداته للوصول إىل طرائق خمتلفة لتحسني عملية التعلم والتعليم اليت ميارسها

ضرورة توفري ابإلضافة ل املدرسة حىت يستطيع املعلمني أن يقوموا مع املشرف الرتبو  بتجارهبم ضمن هذه اإلمكانيات.وإمكاانت 
التسهيالت املادية مثل: وسائل االتصال، وسائل النقل واملصادر املالية والبشرية، واالستشارات الفنية، واملعلومات اإلحصائية 

 تجهيزات التقنية.واملختصني، ومراكز املعلومات وال
أنه ميكن تطوير أداء املعلمني ومساعدهتم على مواجهة حتدايت القرن احلاد  والعشرين  (2007)العاجز و البنا، ويشري 

الع والتعلم الذايت القائم على إنتاج املعرفة العلمية ونشرها ابتباع عدد من التوصيات واملقرتحات منها: تشجيع املعلمني على االط
يف جمال الرتبية وعلم النفس للحصول على معلومات إثرائية لزايدة منوهم املهين، وتشجيعهم على االلتحاق بربامج الرتبية اليت توفرها  

دع املعلم يف كليات الرتبية التابعة للجامعات مثل برانمج الدبلوم العام يف الرتبية وعلم النفس. ابإلضافة لتوفري املناخ املالئم ليب
أساليب التدريس، ويف الكشف عن املواهب وامللكات املدفونة بني طالبه، والرتكيز على تنمية ثقافة العمل بروح الفريق بني 

 املعلمني لالشرتاك وتبادل اخلربة واملشورة بني مجيع املعلمني، وحثهم على االستفادة من الربامج التدريبية أثناء اخلدمة.
ضرورة العمل على حتسني نظرة اجملتمع للمعلمني عن طريق زايدة االحرتام واالهتمام ابملعلم من خالل كما يؤكدان على 

 توعية اجملتمع وتعريفه بدور املعلم الفاعل يف بناء الرجال وتكوين اجملتمعات. 
 حتتاج للحل وهناك وترجع أمهية اهتمام املعلمني ابلبحث والتجريب أن البحث حيسم اخلالف يف كثري من املشكالت اليت

اختالف يف وجهات النظر حنو احللول، كما جتعل التعليم أكثر تشويقاً ومتعة ولتحفيز املعلم ورفع روحه املعنوية. كما يسهم بشكل  



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

236 

 كبري يف منو املعلم فرداًي ومهنيًا واجتماعيًا ويساعد يف تكامل شخصيته ووصوله إىل مستوى التوازن االنفعايل املطلو . كما أن
استخدام األسلو  البحثي يؤد  لتاليف التوترات اليت تنشأ من فرض حلول جديدة عن طريق التعليمات اإلدارية أو اإلشرافية، 

 وهذا يؤد  إىل التزام املعلمني بتطبيق النتائج إذا ثبت أهنا تؤد  إىل الفرضية املختلف عليها. 
-2017رتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية )ويف سبيل دعم برانمج التعليم الثانو  خصصت اخلطة االس

( عددًا من النقاط اليت تركز على دعم املعلمني مثل: تطوير معايري وسياسات إعداد وأتهيل املعلمني واملعلمات والطواقم 2022
دعم الفين جلميع املعلمني واملعلمات، تعزيز اإلدارية واملساندة، دعم املعلمني من خالل إصالح برانمج اإلشراف الرتبو  واملتابعة وال

ات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية لدى الطلبة واملعلمني ذكوراً وإاناثً. كما بينت اخلطة يف بداعوتنمية املبادرات واملواهب واإل
 عدة حماور تركيزها على تطوير القدرات يف جماالت البحث العلمي خالل مدة اخلطة من خالل:

 لدى مجيع الطال  والطالبات  بداعتعزيز ومتابعة اجلوانب الرتبوية، والصحية، والنفسية، واملهنية احملفزة للتعليم والتعلم واإل
 والطاقم التعليمي واملساند مع هناية العام.

 بة. العلمي للعاملني يف مهنة التعليم والطل بداعتعميم وتعزيز برانمج املبادرات اإلجيابية، الرايدة واإل 
 .تنشيط البحث العلمي 
 .(2017)وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية،  تطوير وتعزيز أعضاء اهليئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العايل  

وآخرون إىل أن املعلم هو يف صفه ابحث من خالل قيامه ابلعديد من اإلجراءات،  (Babkie, 2004)وقد أشار 
ة فعندما أيخذ املعلم يف االعتبار املمارسات القائمة على األدلة يف اختاذ القرارات أو يقدم حمتوى بناًء على معرفته إبسرتاتيجية معين

ا يقوم بتجميع الطال  بناًء على األداء، يستخدم املعلم البحث. عندما أو فعالية منهجية معينة، فإن هذا املعلم جير  حبثًا. وعندم
يقوم بتقييم مدى فاعلية التدخالت املختلفة لتغيري سلوك الطالب، يكون ذلك شكالً من أشكال البحث. غالًبا ما يؤد  املعلمون 

عد من أن يصبحوا ابحثني ابلصدفة. جيب أن يف فصوهلم الدراسية دور الباحثني الفعليني، ولكن جيب أن يذهب املعلمون إىل أب
يكون البحث خمططًا ومنهجًيا، مبا يف ذلك مجع األدلة لإلجابة على أسئلة حمددة. جيب أن تؤد  اإلجاابت على هذه األسئلة إىل 

 التغيري، سواء يف املعلم أو يف تقدم طالبه
متت  Sociology of Scienceنشرهتا  Scientific Productivity (nude)"ويف مقالة أخرى بعنوان "

اإلشارة اىل اإلنتاجية العلمية على أهنا إنتاجية العلماء يف أدائهم البحثي. مبعىن آخر، يتعلق املصطلح بكمية املخرجات اليت ينتجها 
العلماء خالل فرتة زمنية معينة، أو مقارنة ابملدخالت املستخدمة يف البحث. املخرجات الرئيسية من البحث هي املطبوعات 

ع واالخرتاعات وتطوير املنتجات. ومع ذلك، خاصة يف املؤسسات البحثية، تشري اإلنتاجية بشكل مباشر إىل وبراءات االخرتا 
إنتاجية النشر حيث يتم اإلبالغ عن معظم نتائج البحث كأشكال للنشر. لذلك، فإن كونك "أكثر أو أقل إنتاجية" يشري ببساطة 

ين. يتم تضمني مقاالت اجملالت العلمية والكتب وأوراق املؤمترات والرسوم إىل أن العامل ينتج منشورات أكثر أو أقل من اآلخر 
البيانية األحادية يف أعداد النشر. من بني مناذج النشر، يتم استخدام مقاالت اجملالت اليت راجعها األقران بشكل متكرر كمقياس 

 .لإلنتاجية
 

  :اإلنتاجية العلمية يف اجملال الرتبوي
طريق للوصول إىل جمتمع املعرفة، حني نريد حتقيق جمتمع معريف وجب علينا أن نبدأ " دورة املعرفة " يف اإلنتاجية العلمية 

املراحل األوىل من خالل املؤسسات التعليمية حىت تصل إىل اجلامعة لتمر بثالثة مراحل رئيسة هي: "توليد املعرفة " ابلبحث 
يب؛ مث "توظيفها " وذلك بتقدمي منتجات وخدمات جديدة أو يتم تطويرها لتسهم واالبتكار، مث "نشرها" ابلتعليم والتدر  بداعواإل

http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-science/
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يف جماالت التنمية، لتكون االستفادة من كل ذلك؛ يف توليد الثروة وإجياد الوظائف، واملسامهة يف تطوير حياة اإلنسان خاصة 
اإلنتاج  :4Pصبح أربعة مراحل لتشكل" "عندما يضاف إىل هذه الدورة بُعد التكنولوجيا، فتتزايد الدورة املعرفية لت

"Production"،النشر " ، ويتمثل يف إنتاج وتوليد املعرفة ابلبحث والتطوير"Publication ،ويتمثل يف نشر املعرفة ،
"Proto type" ،التطبيق " وتتمثل يف عملية تسجيل براءات االخرتاعProduct وتتمثل يف عملية توظيف وحتويل املعرفة "

  (2020)الصرب ،  على منتجات وخدمات جديدة تسهم يف التقدم والتنمية.للحصول 
أن مصطلح االبتكار استخدم ألول مرة من قبل االقتصاد  شومبيرت، حيث أوضح أن  (2017)اجلوارين،  وقد أشار

املنظم أو ما يطلق عليه اليوم رائد األعمال هو العامل االقتصاد  الذ  تعتمد عليه عملية التنمية االقتصادية. كما أشار إىل 
فهوم االبتكار انتشر وارتفعت أعداده بعد ثورة التقنية اليت تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملفهوم االبتكار، وأكد أن م

غريت وجه العامل وحولت طبيعة حياة البشر إىل منط جديد مل يكن مألوفًا سابقاً. وقد توصل اجلوارين جملموعة من التوصيات 
لبحث العلمي على توجيه لتشجيع اإلنتاجية العلمية واالبتكار مثل: ضرورة رصد ميزانية للبحث العلمي وتشجيع مؤسسات ا

ها حلل املشاكل التكنولوجية اليت تواجه املؤسسات الصناعية، وإقامة مراكز حبث علمي مبواصفات عاملية وتوفري الدعم املايل أحباث
املناسب هلا من أجل أن تكون فائدة للتطور العلمي وتشجيع االبتكار، وخلق قنوات اتصال فعالة بني مؤسسات البحث العلمي 

  القطاعات اإلنتاجية. وبني
أن التحد  هو أن يكون املعلم متجدداً  (2018)الطويل،  ويف نظرة لدور املعلم يف جمال اإلنتاجية العلمية والبحث يرى

 يقتصر سعيه يف هذا اجملال يف بعده املعريف ويف طريقة تفاعله مع املعرفة ليضمن احلداثة والتجدد لنفسه وفيما يقوم به من جهد. وال
على املطالعة والقراءة ومتابعة التطور املعريف والتقين فقط، بل تقع على عاتقه مهمة التمكن من امتالك مهارات حبثية ليطور نفسه 

ء الدراسات ويسهم يف تطوير مهنته من خالل تركيزه على إجراء البحو  والدراسات ذات الطبيعة املثرية معرفيًا وأكادميياً، وإجرا
ذات الصبغة الوظيفية، مما يسهم يف تطوير العمل الرتبو ، وإجراء الدراسات والبحو  ابلتشارك مع زمالئه، هبدف االستفادة 

 بقدر اإلمكان من خربات اآلخرين وجتارهبم ومعارفهم.  
ة التدريس ابإلضافة لضرورة وقد أكد عدد من الدراسات على أمهية االهتمام ابإلنتاجية العلمية للمعلمني وأعضاء هيئ

واليت  (2021)السندروسي، املالحي، و السيد،  اهتمام اجلهات اإلشرافية على هذا النوع من النشاط مثل: الدراسة الوصفية
التدريس بكليات الرتبية إىل الوقوف على متطلبات التغلب على املعوقات اليت تواجه اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة هدفت 

ابجلامعات املصرية من خالل التعرف على مفهوم اإلنتاجية العلمية والعوامل املؤثرة فيها والوقوف على معوقات اإلنتاجية العلمية 
ألعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية، أوصت بتنوع املكافآت اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس حىت تكون ذات منفعة 

يه ألكرب عدد من أعضاء هيئة التدريس، وحتثهم على القيام أبنشطة علمية متنوعة ومتميزة، ومتكني أعضاء هيئة التدريس من وجاذب
حضور املؤمترات العلمية سواء الداخلية أو اخلارجية مع تعديل اللوائح املنظمة ملواعيد وبدالت السفر املمنوحة ألعضاء هيئة 

 مية اخلارجية ببحو  متميزة.التدريس حلضور املؤمترات العل
هدفت إىل تقصي دور البحث العلمي يف تنمية اجملتمع احمللي من وجهة اليت  (2020)بركات،  يف حني جاءت دراسة

لبحث العلمي يف نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات الفلسطينية واليت أظهرت نتائجها أن تقديرات أفراد الدراسة ألمهية دور ا
تنمية اجملتمع احمللي كانت مبستوى متوسط وذلك على اجملموع الكلي واجملالني: البحو  التطبيقية، واالستشارات العلمية، بينما  

إىل واليت هدفت  (2020)الدحياين،  الدراسة الوصفية التحليليةكانت التقديرات مبستوى مرتفع على جمال التوعية التثقيفية. أما 
ي يف مدارس التعليم العام يف دولة الكويت من وجهة نظر املعلمني، فقد توصلت إىل بداعالتعرف على واقع اإلشراف الرتبو  اإل

ي يف مدارس التعليم العام يف دولة الكويت حصلت على درجة متوسطة من وجهة نظر بداعأن ممارسة اإلشراف الرتبو  اإل
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ية حلل بداعية ممارسة يف جمال الزايرة الصفية هي: اقرتاح احللول اإلبداعوكان من أبرز نتائجها أن أكثر القدرات اإلاملعلمني 
ية بني املشرف الرتبو  بداعية يف جمال القراءات املوجهة هي تبادل اآلراء اإلبداعاملشكالت الصفية، بينما أكثر املمارسات اإل

ية يف جمال الدورات التدريبية هي: حتفيز املشرف الرتبو  املعلمني على حضور الدورات بداعت اإلواملعلم، وأخريا أبرز املمارسا
 التدريبية ومتابعة تطبيق ما مت تعلمه يف الدورات التدريبية على أرض الواقع.

 الرتبية الفنية للكفاايت اإلشرافية هدفت إىل التعرف على درجة امتالك مشريفواليت  (2020)عاشور، أما دراسة 
ابحملافظات اجلنوبية بفلسطني وعالقتها مبستوى اإلنتاجية لدى معلميهم، فقد كان من أهم النتائج اليت توصلت إليها واملتعلقة 

اجلنوبية بفلسطني؛ مبجال اإلنتاجية العلمية إىل أن تقدير عينة الدراسة ملستوى اإلنتاجية لدى معلمي الرتبية الفنية ابحملافظات 
%( أ  بدرجة كبرية، وكان من أهم توصيات الدراسة: توفري الوزارة كافة اإلمكاانت املادية واللوجستية، 74.08حصل على )

لتمكني املشرفني من تصميم برامج لتنمية مهارات التمكني االبتكار  لدى الطلبة واملعلمني. وجتهيز خمترب حاسو  جمهز أبحد  
ل مديرية، إلاتحة اجملال أمام املشرفني ملتابعة التطورات التكنولوجية وتوظيفها يف العملية اإلشرافية. وتطوير البنية التقنيات يف ك

التحتية التكنولوجية، هبدف إيصال كل ما ميكن توظيفه من تقنية يف اجملال الفين. وابتعا  مشريف ومعلمي الرتبية الفنية يف دورات 
   املفيدة واملتقدم.ومنح خارجية لنقل التجار 
لتؤكد على وجود عالقة معنوية طويلة األجل بني البحث والتطوير  (2020)عبده، الدمرداش، و البدو ،  وجاءت دراسة

واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، وأوصت الدراسة ابلدور الضرور  واالسرتاتيجي للبحث والتطوير يف نقل اجملتمع النامي إىل آفاق 
 االخرتاع من خالل احلوافز املادية واملعنوية.  جديدة ومتطورة، لذا جيب ابتكار آليات جديدة لتحفيز االبتكارات العلمية وبراءات

هدفت إىل التعرف على مستوى اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء واليت  (2020)املخاليف و الضوحيي،  فيما توصلت دراسة
العوامل املؤثرة يف كل ذلك، وكذلك حتديد  هيئة التدريس بكلية الرتبية، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام، والتعرف على

معوقاته إىل أن مستوى اإلنتاج العلمي ككل جاء مبستوى منخفض، وتراوحت مؤشرات اإلنتاجية العلمية بني منخفض جدا 
 ومنخفض، كما أن معوقات اإلنتاجية العلمية بشكل عام كانت متوسطة.

واليت هدفت إىل تقصي معوقات اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف  (2019)القاسم و أبوصاع،  أما دراسة
خضور  فقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى معوقات اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف  –جامعة فلسطني التقنية 
عة بشكل عام، ومل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري خضور  جاءت بدرجة مرتف –جامعة فلسطني التقنية 

اجلنس، الرتبة، وسنوات اخلربة، بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الكلية ولصاحل الكليات العلمية، وأوصت 
هيئة التدريس يف حال تكليفهم  الدراسة بضرورة توفري مساعد  حبث يف خمتربات اجلامعة، وختفيف العبء التدريسي عن أعضاء

مبهام إدارية ، وتوفري الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي واملهارات اللغوية واستخدام االنرتنت وقواعد 
 البياانت العاملية. 

على واقع اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف   هدفت إىل التعرف (2019)الزعنون و طافش،  ويف دراسة وصفية
( توصل الباحثان إىل أن اإلنتاجية العلمية احملكمة من 2018-2014كليات التجارة جبامعات قطاع غزة خالل األعوام )

البحو  ( حبثًا لكل عضو هيئة تدريس، وترتكز معظمها يف 1.92هي إنتاجية متوسطة، مبتوسط إنتاج سنو  بلغ ) حبا األ
املنشورة حمليًا وعامليًا واملؤمترات احمللية، وسجلت اإلنتاجية العلمية غري احملكمة أعلى متوسطات إنتاج سنوية لصاحل اإلشراف على 
الدراسات العليا، وأوراق العمل، واالستشارات العلمية الرمسية. وبينت النتائج أن إشباع الرغبة والطاقة العلمية هي أهم دوافع 

جية العلمية، كما بينت النتائج أن هناك الكثري من معوقات اإلنتاج العلمي يف اجلامعات حمل الدراسة أمهها كثرة األعباء اإلنتا
التدريسية واإلدارية، وتوصلت الدراسة إىل أن اإلنتاجية العلمية تركز بدرجة كبرية على التحدايت االقتصادية واإلدارية اليت تواجه 
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ما بينت النتائج أن هناك اجتاه عام ابلتناقص يف مؤشرات اإلنتاجية العلمية احملكمة وخباصة يف األعوام اجملتمع الفلسطيين، ك
(، وأن هناك اجتاه عام ابلتزايد يف االعتماد على أسلو  اجملموعات البحثية. وتوصي الدراسة كليات التجارة 2018، 2017)

يئة التدريس على مزيد من اإلنتاج العلمي بشقيه احملكم وغري احملكم؛ جبامعات قطاع غزة ابلعمل على تشجيع وحتفيز أعضاء ه
يف جمالت عاملية ذات  حبا وخباصة يف جمال إنتاج الكتب العلمية وترمجتها، ونشر املقاالت العلمية املتخصصة، والنشر الدويل لأل

 معامل أتثري عايل، واملشاركة يف املؤمترات العلمية الدولية واإلقليمية.
حتديد االحتياجات التدريبية يف مهارات البحث الرتبو  لدى  على (2019)السماو  و قراضة،  ركزت دراسة وقد

املشرفني الرتبويني يف مدينة ذمار فقد توصلت إىل أن درجة االحتياجات التدريبية يف مهارات البحث الرتبو  لدى املشرفني 
( 3.73لى مستوى األداة ككل )الرتبويني مبدينة ذمار جاءت بدرجة كبرية بوجه عام، حيث بلغ املتوسط العام لدرجة االحتياج ع

 ( وهو متوسط حسايب تعرب عنه الداللة اللفظية لدرجة االحتياج كبرية. 0.66ابحنراف معيار  بلغ )
  (2018)الشبو و الرشيد ،  وللرتكيز على دور البحث العلمي يف تطوير امليدان الرتبو  فقد توصلت دراسة قام هبا

كشف عن دور البحث العلمي واملراكز البحثية يف تطوير امليدان الرتبو  بدولة الكويت "رؤية تربوية إسالمية"، حيث هدفت إىل ال
قدم البحث مدخالً عن البحث العلمي الرتبو  يف جمتمع املعرفة، وبني فيه أن البحث العلمي يعترب أساس املعرفة اإلنسانية وتطورها 

حيث تعني نتائجها على مواجهة مشكالت احلياة ومتطلباهتا. وقدم البحث تعريف للبحث العلمي، والبحث يف شىت اجملاالت 
الرتبو ، وبني أن البحث العلمي والتنمية وجهان لعملة واحدة. مث كشف عن أثر البحث العلمي الرتبو  يف تطوير السياسات 

ة اإلنتاج البحثي. كما بني الوضع الراهن للبحث العلمي والرتبو  واملراكز واملمارسات الرتبوية، وحدد دور املراكز البحثية يف تنمي
البحثية يف الوطن العريب. مث قدم البحث رؤية تصويرية مقرتحة، متناوال فيه منطلقاهتا، ومتحداثً فيها عن الفكر الرتبو  اإلسالمي  

، ومشريًا إىل التفاعل احلضار  والتعاون العلمي كمطلب كفكر معاصر، ومتحداًث أيضا عن بناء العقلية البحثية املسلمة كضرورة
ديين وحضار . وأوصى البحث بضرورة تطوير عمل املراكز البحثية، وخلق شراكة جمتمعية لتعزيز البحث العلمي، واستثمار وسائل 

تقوميية لوضع مؤشرات ومعايري  اإلعالم احلديثة، وزايدة دور متكني املرأة يف اجملال العلمي والبحثي. واقرتح البحث بعمل دراسة
 والتطوير.ومقاييس حمددة لتقييم أنشطة البحث العلمي وخمرجاهتا ومدى مسامهتها يف خطط التنمية 

ففي دراسة حول "متطلبات حتسني اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس كمدخل لتحقيق  (2017)بسطويسي،  أما
امليزة التنافسية ابجلامعات املصرية"، فقد توصلت الدراسة إىل أن اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس يقع على عاتقها وبشكل 

ى ذلك؛ ملا ميتلكه أعضاء هيئة التدريس من خربات وقيم وثقافة وقدرة رئيس حتقيق امليزة التنافسية لدى اجلامعات فهي األقدر عل
واالبتكار عالوة على مكانتهم األكادميية واجملتمعية من أجل إجياد حل متخصص أو خلق قيمة ونقل هذه اخلربات  بداععلى اإل

املورد املهم واملؤثر يف حتقيق كفاءة مؤسسات  علمية فعالة. نتيجة ألن اإلنتاجية العلمية تعد أسسإىل اجملتمع احمليط وتطويره على 
 التعليم اجلامعي وميزاهتا التنافسية. وابلتايل القدرة على بناء تصور لتطويرها مستقبالً كآلية لتحقيق امليزة التنافسية ابجلامعات.

ايف دراسته حول "دور اإلنتاج العلمي  (2017)احلويطي،  وحول دور اإلنتاج العلمي يف تطوير اجملتمع فقد توصل
أن دور الناتج العلمي ألعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع جاء  ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية يف خدمة اجملتمع"

ل التوعية والتثقيف وبدرجة بني الدرجة املتوسطة والقليلة، واحتل املرتبة األوىل جمال البحو  التطبيقية وبدرجة متوسطة. تاله جما
قليلة. وجاء يف املرتبة األخرية جمال االستشارات وبدرجة قليلة ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة االرتقاء ابإلنتاج 

راكة العلمي لعضو هيئة التدريس من خالل: اعتماد البحو  املشرتكة يف نظام الرتقية بواقع نقطة حبثية لكل عضو. إجياد عقود ش
 حبثية بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املدين.
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حول "درجة  (2015)شاهني،  وفيما يتعلق بدور املشرف الرتبو  يف جمال اإلنتاجية العلمية فقد توصلت دراسة قام به
أن درجة امتالك  امتالك وممارسة كفاايت اإلشراف الرتبو  املعاصر يف ضوء خصائص جمتمع املعرفة مبنطقة املدينة املنورة" إىل

وممارسة كفاايت اإلشراف الرتبو  املعاصر يف ضوء خصائص جمتمع املعرفة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني جاءت بدرجة 
رتباطية مرتفعة وموجبة بني درجيت االمتالك واملمارسة، ويف ضوء النتائج مت وضع جمموعة من التوصيات متوسطة، ووجود عالقة ا

من أجل االستفادة من كفاايت اإلشراف الرتبو  املعاصر يف ضوء خصائص جمتمع املعرفة عند إعداد الربامج التدريبية إلعداد 
 وأتهيل املشرفني الرتبويني. 

حول"اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئات التدريس يف مؤسسات التعليم  (2014)جنم، اجمليدل، و احلويل،  ويف دراسة
تنتج عضو هيئة التدريس ما يعادل حبثًا واحدًا كل سنة ونصف، وأن أعلى متوسط كان يف العايل يف قطاع غزة" كشفت عن أنه 
( أعمال. 5الدراسية من خالل تقدمي أوراق حبثية، وأن أعلى حجم لإلنتاجية كان أقل من ) ماياملشاركة يف ورشات العمل مث يف األ

وقد أوصت الدراسة إبعادة النظر يف نظام الرتقيات يف اجلامعات، بصورة تشجع على اإلنتاجية العلمية، وتنشيط البيئة البحثية من 
من األعباء التدريسية؛ إلاتحة اجملال أمام العضوات للبحث  خالل تنظيم برامج تدريبية تراعي ظروف العامالت، والتخفيف

واالبتكار، وعقد جلسات نقاشية مفتوحة، وتنظيم حلقات علمية متنوعة، وعقد ندوات وحماضرات تتعلق بتمويل البحو  
 اجلامعية. 

اإلنتاجية العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات السعودية لتقومي العوامل املؤثرة يف  (2008)ضليمي،  ويف دراسة
(، واليت هدفت إىل معرفة حجم اإلنتاجية العلمية، والتعرف إىل حجم التباين يف جماالت اإلنتاجية العلمية، 2007حىت العام )

أعضاء هيئات التدريس بدرجة أستاذ مساعد، %( من 46.5وحتديد العوامل املؤثرة يف اإلنتاجية العلمية ، ومتثلت نتائجها يف أن )
؛ من أجل االرتقاء الوظيفي، ومتثلت جماالت اإلنتاجية العلمية يف: البحو  احملكمة يف حبا وهو ما يتطلب اخنراطهم يف األ

ة. أما عن اجملالت الدورية، حيث حصلت على املرتبة األوىل، كما كان من اجملاالت ترمجة مقاالت علمية، وحضور مؤمترات علمي
 عوامل اإلنتاجية فقد احتلت العوامل النفسية والذاتية املرتبة األوىل. 

، حول "اإلنتاجية العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة أم القرى: واقعها وأبرز (1997)الزهراين،  يف حني أشارت
جملتمع الدراسي أقل مما هو عليه يف الدول املتقدمة، وأن األستاذ املساعد أقل إنتاجية من أن معدل اإلنتاجية العلمية عوائقها" إىل 

األستاذ املشارك، وهناك عالقة ارتباطية موجبة بني اإلنتاجية الدراسية والسنوات اخلربة. وأوصت الدراسة إبقرار سياسات تشجع 
 على البحث العلمي، وزايدة اهتمام اجلامعات به. 

 ,Naura, Dedi, & Imron) دراسةدور اإلشراف الرتبو  يف تطوير الكفاءة املهنية للمعلمني أشارت  ويف سياق
2021)  ""Education Supervision as A Teacher Professionalism  يف مراجعتها لألدبيات املتعلقة

قيق هبذا اجملال أنه التزال جودة التعلم يف إندونيسيا مصنفة على أهنا ال تفي ابملعايري املرغوبة واملتوقعة. حبيث يكون هلا أتثري على حت
اح التعليم يف إندونيسيا، خمرجات التعلم اليت التزال انقصة متاماً، خاصة عند مقارنتها ابإلجنازات يف البلدان األخرى. لتحقيق جن

فإنه يتطلب أيضا االحرتاف من املعلمني. ابإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة أيضا إىل تطوير اإلشراف الرتبو  ملساعدة املعلمني 
 على حتسني اجلودة والكفاءة املهنية لدورهم كمعلمني. 

 Causes andImpact of Stress on"((Yusuf, Yinusa, & Metu, 2015) أما  دراسة
Teachers’ Productivity as Expressed by Primary School Teachers in Nigeria"  فقد ،

أسبا  وأتثري الضغط على إنتاجية املعلمني كما عرب عنها معلمو املدارس االبتدائية يف نيجرياي. وكشفت نتائجها  هدفت إىل معرفة
أن غالبية معلمي املدارس االبتدائية كانوا مضغوطني يف العمل مما كان له آاثر سلبية على إنتاجيتهم. كما أن قلة الرضا الوظيفي 
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ت من األسبا  الرئيسية للتوتر بني معلمي املرحلة االبتدائية. وكشفت الدراسة أيًضا أن التوتر كان وعدم كفاية املرافق املدرسية كان
له آاثر سلبية على إنتاجية املعلمني. أوصت الدراسة بضرورة قيام احلكومة بتحسني ظروف خدمة املعلمني. جدول رواتب املعلمني 

التسهيالت الكافية يف املدارس؛ إنشاء وحدة إرشادية يف املدارس خلدمة اخلاص الذ  يتعني على احلكومة تنفيذه؛ جيب توفري 
املعلمني والطال  على حد سواء. إذا تُركت العوامل املسببة للتوتر دون معاجلة، فيمكن أن يكون للعواقب الناجتة أتثريات كبرية 

 على إنتاجية املعلمني.
 the Relationship between Teachers and" بعنوان  (Gasemized, 2013) فيما ركزت دراسة

Principals’Spiritual Leadership,Quality of Work Life, Job Satisfaction and 
Productivity"  تقصي العالقة بني الروحانيات يف القيادة وجودة احلياة العملية والرضا الوظيفي واإلنتاجية يف مدارس   على

الثانوية للمديرين واملعلمني. أظهرت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا الوظيفي واإلنتاجية كما لوحظ كرمان 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية احلياة العملية واإلنتاجية وبينت الفروقات أن جودة احلياة العملية هلا جزء أكرب يف 

 دى املعلمني.الـتأثري على اإلنتاجية ل
 

 الطريقة واإلجراءات
 من أجل حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي.منهج الدراسة: 
 الشريف القدس ملديرية التابعة احلكومية املدارس يف الثانوية املرحلة معلميأتلف جُمتمع الدراسة من مجيع جمتمع الدراسة: 

 معلماً ومعلمة. 380وعددهم 
ابلطريقة العشوائية الطبقية من أفراد جمتمع ( معلم/ة، مت اختيارهم 148اشتملت عيِّّنة الدِّراسة على )عينة الدراسة: 

% من جمتمع الدراسة وذلك بعد استبعاد املعلمني املشاركني يف العينة االستطالعية ومعلمي املدرسة 59.7ومبا نسبته  الدراسة
م حسَب متغرياهتم الدميوغرافية، و 1نية ويبني اجلدول رقم )امله يظهر توزيع أفراد عينة ( توزيَع أفرادِّ العّينةِّ الذين مّت حتليُل استجاابهتِّ

% 11.5% لإلان . ويبني متغري سنوات اخلربة أن نسبة 87.2% للذكور، ونسبة 12.8الدراسة حسب متغري اجلنس أن نسبة 
سنوات. ويبني متغري التخصص أن  10% ألكثر من 67.6سنوات، ونسبة  10-5% من 20.9 سنوات، ونسبة 5ألقل من 
% للبكالوريوس، 69.6% للعلوم اإلنسانية. ويبني متغري املؤهل العلمي أن نسبة 61.5% للعلوم الطبيعية، ونسبة 38.5نسبة 
 % للماجستري فأعلى. 30.4ونسبة 
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 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات 1جدول )
النسبة  العدد املستوى املتغري

 املئوية
 12.8 19 ذكر  اجلنس

 87.2 129 أنثى

 11.5 17 سنوات 5أقل من  سنوات اخلربة

 20.9 31 سنوات 10-5من 

 67.6 100 سنوات 10أكثر من 

 38.5 57 علوم طبيعية التخصص

 61.5 91 إنسانيةعلوم 

 69.6 103 بكالوريوس املؤهل العلمي

 30.4 45 ماجستري فأعلى

 
 صدق األداة

قامت الباحثتان بتصميم االستبانة بصورهتا األولية، ومن مث مت التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على جمموعة من 
االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها، ومدى احملكمني من ذو  االختصاص واخلربة، إلبداء الرأ  يف فقرات 

مشول الفقرات للجانب املدروس، وإضافة أل  معلومات أو تعديالت أو فقرات يروهنا مناسبة، ووفق هذه املالحظات مت إخراج 
 االستبانة بصورهتا النهائية.

لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية ط بريسون من انحية أخرى مت التحقق من صدق األداة أيضًا حبسا  معامل االرتبا
واتضح وجود داللة إحصائية يف مجيع فقرات االستبانة ويدل على أن هناك اتساق داخلي بني الفقرات. واجلدول التايل لألداة، 

 يبني ذلك:
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اقع مسامهة و ( ملصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بريسون )(: 2جدول )
املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس 

 .الشريف
 
 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم

1 0.802** 0.000 11 0.769** 0.000 21 0.842** 0.000 

2 0.783** 0.000 12 0.856** 0.000 22 0.842** 0.000 

3 0.798** 0.000 13 0.871** 0.000 23 0.810** 0.000 

4 0.823** 0.000 14 0.778** 0.000 24 0.836** 0.000 

5 0.754** 0.000 15 0.836** 0.000 25 0.861** 0.000 

6 0.758** 0.000 16 0.832** 0.000 26 0.881** 0.000 

7 0.818** 0.000 17 0.864** 0.000 27 0.826** 0.000 

8 0.774** 0.000 18 0.837** 0.000 28 0.786** 0.000 

9 0.820** 0.000 19 0.854** 0.000 29 0.822** 0.000 

10 0.847** 0.000 20 0.836** 0.000 30 0.812** 0.000 

 0.001** داله احصائية عند 
 0.050داله احصائية عند  *
 

 ثبات أداة الدراسة 
لفقرات االستبانة حبسا   قامت الباحثتان ابلتحقق من ثبات األداة، من خالل حسا  الدرجة الكلية ملعامل الثبات،

لدى معلمي املرحلة معادلة الثبات كرو نباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية لواقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية 
وهذه النتيجة تشري إىل متتع هذه األداة بثبات يفي  ،(0.983) الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف

 أبغراض الدراسة. 
 

 إجراءات الدراسة
ت من أفراد العينة بعد قامت الباحثتان بتطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية جتميع االستباان

 ( استبانة.148إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبني أن عدد االستباانت املسرتدة الصاحلة واليت خضعت للتحليل اإلحصائي: )
 

 املعاجلة اإلحصائية 
بياانهتا إىل  بعد مجع االستباانت والتأكد من صالحيتها للتحليل مت ترميزها )إعطائها أرقامًا معينة(، وذلك متهيدا إلدخال

جهاز احلاسو  اآليل إلجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة، وحتليل البياانت وفقا ألسئلة الدراسة بياانت الدراسة، وقد متت 
 -tاملعاجلة اإلحصائية للبياانت ابستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )
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test(  واختبار حتليل التباين األحاد ،)one way ANOVA ومعامل ارتباط بريسون، ومعادلة الثبات كرو نباخ ألفا ،)
(Cronbach Alpha( وذلك ابستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For Social 

Sciences.) 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
الباحثتان يف موضوع الدراسة وهو " واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية  نستعرض النتائج اليت توصلت إليها

العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف" وبيان أثر كل من املتغريات من خالل 
ت اإلحصائية اليت مت احلصول عليها. وحىت يتم حتديد درجة متوسطات استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وحتليل البياان
 استجابة أفراد عينة الدراسة مت اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطها احلسايب الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة
 فأعلى 3.68 عالية

 
 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:  -1

ما واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة 
 ملديرية القدس الشريف؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان حبسا  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة 
واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف  فقرات االستبانة اليت تعرب عنعلى 

 . املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف
ة املشرفني واقع مسامه(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة ل3جدول )

 الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف

ا
 لرقم

املتوسط  الفقرات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الدرجة
 املئوية

 69.0 متوسطة 0.921 3.45 من خالل اإلنتاجية العلمية بداعيعزز التوجه حنو التميز واإل 5

 68.8 متوسطة 0.913 3.44 يوظف اإلنتاجية العلمية يف موضوع اختصاص املعلم 3

 68.6 متوسطة 0.905 3.43 يعزز قيمة اإلنتاجية العلمية كجزء من ثقافة املعلم 2

 68.2 متوسطة 0.872 3.41 ينمي الشعور أبمهية التواصل مع العامل من خالل اإلنتاجية العلمية 4

 67.2 متوسطة 0.888 3.36 يوضح مفهوم اإلنتاجية العلمية وأشكاهلا وعالقتها بدور وأداء املعلم 1

 66.4 متوسطة 0.942 3.32 يشجع املعلمني على ابتكار طرائق وأساليب تدريس جديدة2



 Sanaa. H.ABUHELAL &  Lubna. M. ABU SARHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
245 

0 
2

3 
 متوسطة 0.928 3.29 يقدم التغذية الراجعة والنصح واإلرشاد ملبادرات تربوية رايدية خيطط هلا املعلم

65.8 

2
1 

 متوسطة 0.883 3.24  يتعاون مع املعلمني يف االنتاجات العلمية النابعة من حاجة امليدان الرتبو 

64.8 

 64.0 متوسطة 0.952 3.20  يوجه املعلمني ملنصات وهيئات ومؤسسات ترعى اإلنتاجية العلمية 6

1
2 

اإلنتاجية العلمية وربطها ابلواقع يساعد يف تطوير املهارات الالزمة لرفع كفاءة 
 وحل املشكالت

 متوسطة 0.940 3.20

64.0 

يثري أفكارًا معمقة للبحث وحتقيق نتاج علمي مميز )مثال: نشرة، كتيب، تطبيق  7
 (إلكرتوين

 متوسطة 0.928 3.15
63.0 

1
6 

ية يف جمال اإلنتاجية إلكرتونيوجه املعلمني حلضور لقاءات ورشات وجاهية أو 
  .العلمية خارج إطار العمل الرمسي

 متوسطة 1.065 3.15

63.0 

2
6 

يهتم إببراز اإلنتاج العلمي للمعلمني واإلضاءة عليه من خالل الدورات، 
  الدراسية، املعارض وغريها ايماالجتماعات، األ

 متوسطة 0.987 3.14

62.8 

2
5 

على اهتمامهم  يراعي اإلنتاجات العلمية للمعلمني عند التقييم السنو  كمؤشر
 ابلتطور املهين الذايت

 متوسطة 1.003 3.12

62.4 

1
7 

يعزز املعلمني من خالل ترشيح املعلمني ذو  اإلنتاجية العلمية للمشاركة ومتثيل 
  املديرية يف اللقاءات واملؤمترات الرتبوية

 متوسطة 1.038 3.11

62.2 

1
0 

 متوسطة 1.006 3.09 لالستفادة منهيعمم اإلنتاج العلمي للمعلمني يف امليدان الرتبو  

61.8 

1
9 

 متوسطة 0.951 3.08 يوجه جلان املباحث واجملموعات التخصصية للمعلمني حنو اإلنتاجية العلمية

61.6 

يرشح املعلم للمشاركة يف الفرص اليت حتقق إنتاجية علمية على مستوى الوزارة أو  9
تصميم وسائط مؤسسات )مثال: دليل، نشرات، أتليف كتب منهاج، 

 تعليمية........ إخل(

 متوسطة 1.019 3.05

61.0 

1
3 

 متوسطة 0.909 3.05 ات وأفكار املعلمنيبداعيوفر البيئة احلاضنة إل

61.0 

2
2 

حيفز املعلمني للقيام ببحو  إجرائية )نوعية أو كمية( ملعاجلة بعض املشاكل اليت 
 تواجههم

 متوسطة 0.974 3.05

61.0 

1
8 

ية أو إلكرتونيهتم بتوفري املصادر واملراجع احلديثة متنوعة الثقافات سواء كانت 
   ورقية

 متوسطة 1.053 2.99

59.8 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

246 

2
4 

 متوسطة 0.929 2.99 خيطط مع املعلم لتصميم إنتاج علمي تربو 

59.8 

3
0 

 متوسطة 0.933 2.99 حيث اجلهات اإلدارية على توفري مصادر التمويل والدعم اللوجسيت للمعلمني

59.8 

1
1 

 متوسطة 1.020 2.97 يشجع املعلمني على االلتحاق يف برامج الدراسات العليا

59.4 

1
4 

 متوسطة 0.989 2.96 دراسية متخصصة يف جمال تصميم البحث العلمي أايمينظم دورات/ 

59.2 

2
9 

يسهل للمعلمني تطبيق أدوات حبثية لبحث أو دراسة ميدانية على مستوى 
 واملديريةالوزارة 

 متوسطة 0.910 2.96

59.2 

2
8 

ية أو إلكرتونيوفر للمعلمني منصة رمسية لنشر إنتاجهم العلمي سواء كانت منصة 
 .على شكل نشرات وجمالت دورية

 متوسطة 1.002 2.95

59.0 

 57.2 متوسطة 1.067 2.86  ينظم مسابقات تربوية بني املعلمني لتعزيز اإلنتاجية العلمية 8

1
5 

دراسية متخصصة يف جمال تصميم املبادرات الرتبوية، إعداد  أايمينظم دورات/ 
 .املنشورات واملقاالت

 متوسطة 0.938 2.84

56.8 

2
7 

 متوسطة 0.986 2.83 .يساعد املعلمني يف التواصل مع جهات النشر املختلفة لنشر إنتاجهم العلمي

56.6 

 62.5 متوسطة 0.78954 3.1227 الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول السابق الذ  يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على 
س واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القد

( وهذا يدل على أن واقع مسامهة املشرفني 0.789( واحنراف معيار  )3.12حلسايب للدرجة الكلية )الشريف أن املتوسط ا
الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف جاءت بدرجة 

 %(. 62.5متوسطة، وبنسبة مئوية )
يعزز التوجه حنو ( أن مجيع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصلت الفقرة " 3تائج يف اجلدول رقم )كما وتشري الن

يوظف اإلنتاجية العلمية يف (، ويليها فقرة " 3.45" على أعلى متوسط حسايب ) من خالل اإلنتاجية العلمية بداعالتميز واإل
يساعد املعلمني يف التواصل مع جهات النشر املختلفة (. وحصلت الفقرة " 3.44" مبتوسط حسايب ) موضوع اختصاص املعلم
دراسية متخصصة يف جمال تصميم  أايمينظم دورات/ (، يليها الفقرة " 2.83" على أقل متوسط حسايب ) لنشر إنتاجهم العلمي

 (. 2.84يب )" مبتوسط حسا املبادرات الرتبوية، إعداد املنشورات واملقاالت
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 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:  
واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية أن  تظهر النتائج

توجد فروق دالة احصائياً تعزى أل  متغري جاءت بدرجة متوسطة، وأنه ال التابعة ملديرية القدس الشريف من وجهة نظر املعلمني 
من متغريات الدراسة. وتقاطع ذلك مع نتائج كافة الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا يف هذه الدراسة، رغم اختالف جمتمعات هذه 

صور، كما وردت يف  الدراسات، ومواقعها على امتداد الوطن العريب والعامل، وترى الباحثتان أن جمموعة من األسبا  تفسر هذا الق
كثري من الدراسة، وكما أظهرهتا عينة الدراسة على هامش استجابتها ألداة الدراسة ومنها: العبء الوظيفي على املشرفني الرتبويني، 

، نقص املعرفة وعدم وضوح دور املشرف الرتبو  كداعم لإلنتاجية العلمية للمعلمني يف بطاقة الوصف الوظيفي للمشرف الرتبو 
 م وأشكال وأمهية اإلنتاجية العلمية كذلك هي من األسبا  املباشرة والصرحية اليت أدت اىل هذه النتيجة.مبفهو 

من خالل اإلنتاجية العلمية( يف  بداعكما تظهر النتائج أن أعلى متوسط حسايب كان لعبارة )يعزز التوجه حنو التميز واإل
دافع رئيسي لتعزيز اإلنتاجية العلمية، مما يرفع من شأن وأمهية هذا املفهوم ودوره يف  بداعإشارة واضحة اىل أن التوجه حنو التميز واإل
 حتسني كافة خمرجات عملية التعليم والتعلم.

أما حصول العبارة )يساعد املعلمني يف التواصل مع جهات النشر املختلفة لنشر إنتاجهم العلمي( على أقل متوسط 
فة املشرفني الرتبويني يف طرق ومنهجيات ومنصات النشر من جهة، أو ضعف معرفتهم حسايب فقد يكون مؤشر على قلة معر 

 أبمهية النشر من جهة أخرى.
 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:  -2

هل ختتلف متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة يف واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى 
رحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف حسب متغريات اجلنس، سنوات اخلربة، التخصص، معلمي امل

 املؤهل العلمي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت حتويله للفرضيات التالية:
 نتائج الفرضية األوىل: 

بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة ( α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية 

 التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري اجلنس"
سابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بني متوسطات مت فحص الفرضية األوىل حبسا  نتائج اختبار "ت" واملتوسطات احل

استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف 
 املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف حسب متغري اجلنس. 

ت" للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة الدراسة على (: نتائج اختبار "4جدول )
س واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القد

 الشريف حسب متغري اجلنس
 املتوسط العدد اجلنس

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى  "tقيمة"

 الداللة
 0.665 0.434 1.08590 3.0491 19 ذكر 

 0.74105 3.1336 129 أنثى
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(، أ  أنه ال توجد 0.665(، ومستوى الداللة )0.434يتبني من خالل اجلدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )
فروق بني متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي 

 التابعة ملديرية القدس الشريف تعزى ملتغري اجلنس، وبذلك مت قبول الفرضية األوىل.  املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية
 نتائج الفرضية الثانية: 

( بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال
جية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتا

 التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري سنوات اخلربة "
مت فحص الفرضية الثانية ومت حسا  املتوسطات احلسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني 

لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري سنوات يف تعزيز اإلنتاجية العلمية 
 اخلربة. 

لواقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:5)جدول 
 الشريف يعزى ملتغري سنوات اخلربةتعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد سنوات اخلربة
 0.65287 3.0294 17 سنوات 5أقل من 

 0.75603 3.2774 31 سنوات 10-5من 

 0.82067 3.0907 100 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية بني متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة 3.4يالحظ من اجلدول رقم )
التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية 

( كما يظهر يف one way ANOVAملتغري سنوات اخلربة، وملعرفة داللة الفروق مت استخدام حتليل التباين األحاد  )
 (:4.4اجلدول رقم )
دراسة على : نتائج اختبار حتليل التباين األحاد  الستجابة أفراد العينة بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة ال(6)جدول

س واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القد
 الشريف يعزى ملتغري سنوات اخلربة

 
 
 
 
 
 
 
 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة "ف"
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.794 0.496 2 0.993 بني اجملموعات
 

0.454 
 0.625 145 90.643 داخل اجملموعات 

 147 91.636 اجملموع 
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 ≤ α( وهي أكرب من مستوى الداللة )0.454( ومستوى الداللة )0.794يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ) 
استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف  ( أ  أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات0.05

 تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري سنوات اخلربة،
 وبذلك مت قبول الفرضية الثانية.
 نتائج الفرضية الثالثة: 

( بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة α ≥ 0.05) د فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة"ال توج
الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية 

 التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري التخصص"
مت فحص الثالثة حبسا  نتائج اختبار "ت" واملتوسطات احلسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بني متوسطات استجاابت 
مية أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكو 

 س الشريف حسب متغري التخصص. التابعة ملديرية القد
(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة الدراسة على 7جدول )

رية القدس واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملدي
 الشريف حسب متغري التخصص

املتوسط  العدد التخصص
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.243 1.172 0.80536 3.2187 57 علوم طبيعية

 0.77789 3.0626 91 علوم إنسانية

(، أ  أنه ال توجد 0.243(، ومستوى الداللة )1.172يتبني من خالل اجلدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )
فروق بني متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي 

 التابعة ملديرية القدس الشريف تعزى ملتغري التخصص، وبذلك مت قبول الفرضية الثالثة.  املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية
 نتائج الفرضية الرابعة: 

( بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز 

 التابعة ملديرية القدس الشريف يعزى ملتغري املؤهل العلمي"
مت فحص الرابعة حبسا  نتائج اختبار "ت" واملتوسطات احلسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بني متوسطات استجاابت 

مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية  أفراد عيّنة الدراسة على واقع
 التابعة ملديرية القدس الشريف حسب متغري املؤهل العلمي. 

لدراسة على (: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة الستجابة أفراد العينة بني متوسطات استجاابت أفراد عّينة ا8جدول )
س واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية القد

 الشريف حسب متغري املؤهل العلمي
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

250 

املتوسط  العدد املؤهل العلمي
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

1.87 0.75968 3.2026 103 بكالوريوس 
7 

0.06
 0.83408 2.9400 45 ماجستري فأعلى 2

(، أ  أنه ال توجد 0.062(، ومستوى الداللة )1.877يتبني من خالل اجلدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )
فروق بني متوسطات استجاابت أفراد عيّنة الدراسة على واقع مسامهة املشرفني الرتبويني يف تعزيز اإلنتاجية العلمية لدى معلمي 

 التابعة ملديرية القدس الشريف تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وبذلك مت قبول الفرضية الرابعة.  املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية
 

 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغريات اجلنس، واخلربة، والتخصص، واملؤهل 

الظاهرية يف جمال اخلربة، ولكن بعد حتليل النتائج مت قبول مجيع الفرضيات، وقد يعود السبب يف  العلمي، رغم وجد بعض الفروق
عدم وجود هذه الفوارق إىل تكافؤ الفرص لدى مجيع الفئات من املشرفني واملعلمني يف جمال تلقي التدريب حول اإلنتاجية العلمية 

لفرق بني استجاابت املعلمني الختالف النسب بني املستجيبني الذكور وماهيتها، وقد يكون هناك أتثري على النتائج بسبب ا
واإلان ، فقد كانت نسبة االستجاابت األعلى لصاحل اإلان  ومن املتعارف عليه اهتمام اإلان  يف جمال التنافسية، فيما خيص 

هم عادة من الكبار يف السن ولديهم أساليبهم اخلربة فقد كانت االستجابة األكرب لدى معلمي املديرية ذو  اخلربة األعلى وابلتايل 
والبحث العلمي وهذا ما أثر على نتيجة الدراسة. أما يف جمال التخصص كانت استجاابت  بداعالتقليدية وال يهتمون بقضااي اإل

لعلمية لديهم % من املستجيبني( وهذه الفئة يف العادة جماالت اإلنتاجية ا70ختصص العلوم اإلنسانية هي األعلى ) أكثر من 
حمدودة وابلتايل أثرت نسبة االستجابة العالية هلم على نتائج الدراسة، وابلنسبة للمؤهل العلمي فقد كانت استجاابت محلة 

% وقد يكون هذا السبب يف ضعف اإلنتاجية العلمية لعدم تعودهم على اإلنتاج 70البكالوريوس هي األعلى بنسبة تزيد عن 
 راسة اجلامعية األوىل فيتخرجون بكفاءة حبثية أقل. والبحث العلمي خالل الد

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: -3
ما هي اإلنتاجات العلمية )وفق التعريف اإلجرائي لإلنتاجية العلمية املعتمد( اليت قمت هبا بنفسك أو مبشاركة زمالء 

 آخرين خالل عملك كمعلم على مدار سنوات عملك؟ 
اإلنتاجات العلمية )وفق التعريف لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتلخيص استجاابت أفراد عينة الدراسة على 

 . اإلجرائي لإلنتاجية العلمية املعتمد( اليت قمت هبا
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علمية )وفق التعريف إلنتاجات ال(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة ل9جدول )
 ة العلمية املعتمد( اليت قمت هبااإلجرائي لإلنتاجي

النسبة  العدد اإلجابة الرقم
 املئوية

 12.4 15 مشاركة وعمل مسابقات يف جماالت عدة 1

 9.9 12 اثراء ومشاركة يف املناهج واألسئلة الوزارية 2

 10.7 13 دراسية أايمعمل دورات و  3

 4.1 5 يةلكرتوناملنصة اإل 4

 3.3 4 تطوير مهارات الطال  5

 6.6 8 معرض علمي 6

 13.2 16 وسائل تعليمية 7

 5.0 6 حبث اجرائي  8
 5.8 7 إكمال الدراسات العليا 9

حديثة واكتشاف املشكلة وحلها والتعاون  أسستدريس وتدريب الطلبة على  10
 6.6 8 ات إبداعضمن االقران وانتاج 

 9.9 12 يةإلكرتونعمل دروس حموسبة ومشاريع  11

 12.4 15 ومقاالت علمية أحبا اجراء  12

 
اإلنتاجات العلمية يالحظ من اجلدول السابق الذ  يعرب عن األعداد والنسب املئوية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على 

" حصلت  مشاركة وعمل مسابقات يف جماالت عدةاإلجابة "  )وفق التعريف اإلجرائي لإلنتاجية العلمية املعتمد( اليت قمت هبا
%(، 9.9" حصلت على نسبة مئوية ) اثراء ومشاركة يف املناهج واألسئلة الوزارية%(، واإلجابة " 12.4على نسبة مئوية )

" حصلت على نسبة  يةلكرتوناملنصة اإل%(، واإلجابة " 10.7" حصلت على نسبة مئوية ) دراسية أايمعمل دورات و  واإلجابة "
"  معرض علمي%( ، واإلجابة " 3.3" حصلت على نسبة مئوية ) تطوير مهارات الطال %(، واإلجابة " 4.1مئوية )

حبث اجرائي %(، واإلجابة " 13.2" حصلت على نسبة مئوية ) وسائل تعليمية%(، واإلجابة " 6.6حصلت على نسبة مئوية )
%(، واإلجابة " 5.8" حصلت على نسبة مئوية ) إكمال الدراسات العلياابة " %( ، واإلج5" حصلت على نسبة مئوية )
" حصلت على نسبة  اتإبداعحديثة واكتشاف املشكلة وحلها والتعاون ضمن االقران وانتاج  أسستدريس وتدريب الطلبة على 

اجراء %(، واإلجابة " 9.9ة )" حصلت على نسبة مئوي يةإلكرتونعمل دروس حموسبة ومشاريع %(، واإلجابة " 6.6مئوية )
 %(. 12.4" حصلت على نسبة مئوية ) ومقاالت علمية أحبا 

 
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: 

بينت النتائج اليت وصف فيها املعلمون أشكال اإلنتاجية العلمية اليت كانوا قد شاركوا هبا سابقاً، واملتمعن يف وصف 
املعلمني يالحظ عدم معرفة املعلمني ودرايتهم الواضحة ملفهوم اإلنتاجية مما جعلهم يدخلون بعض األنشطة التقليدية اليت تعترب من 
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العلمية. ومن هنا حيتاج املعلمون إىل التثقيف والتوعية والتدريب لكينونة اإلنتاجية العلمية، أشكاهلا، مهام املعلم ضمن اإلنتاجية 
 وإجراءاهتا املختلفة.

 
 العالقة مع الدراسات السابقة

( اليت توصلت أن اإلنتاجية العلمية احملكمة 2019تقاطعت نتائج الدراسة مع نتائج وتوصيات دراسة )الزعنون، طافش. 
( 9-6% من أفراد الدراسة شاركوا إبعداد )64( اليت أظهرت 2017هي إنتاجية متوسطة، ومع دراسة )احلويطي، حبا األ من

ذات طبيعة خدمية للمؤسسات اجملتمع السعود . كما  أحبا % من أعضاء هيئة التدريس مل يشاركوا إبعداد 63.6حبو ، وأن 
يئة التدريس يف خدمة اجملتمع جاء بني الدرجة املتوسطة والقليلة وأوصت ابعتماد أظهرت النتائج أن دور الناتج العلمي ألعضاء ه

 البحو  املشرتكة يف نظام الرتقية بواقع نقطة حبثية لكل عضو. إجياد عقود شراكة حبثية بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املدين.
فقد أظهرت دراسة  بداعاحدة من خمرجات اإلي بشكل أو آبخر ابإلنتاجية العلمية كو بداعويف جمال ربط االشراف اإل

ي يف مدارس التعليم العام يف دولة الكويت حصل على درجة متوسطة من بداع( أن ممارسة اإلشراف الرتبو  اإل2020)الدحياين.
 على حضور ية يف جمال الدورات التدريبية هي: حتفيز املشرف الرتبو  املعلمنيبداعوجهة نظر املعلمني وأن أبرز املمارسات اإل

 الدورات التدريبية ومتابعة تطبيق ما مت تعلمه يف الدورات التدريبية على أرض الواقع.
( أن تقديرات 2020وفيما خيص تقدير قيمة البحث كأحد أهم أشكال اإلنتاجية العلمية فقد أظهرت دراسة )بركات. 

انت مبستوى متوسط وذلك على اجملموع الكلي واجملالني: أفراد الدراسة ألمهية دور البحث العلمي يف تنمية اجملتمع احمللي ك
 البحو  التطبيقية، واالستشارات العلمية، بينما كانت التقديرات مبستوى مرتفع على جمال التوعية التثقيفية.

( فقد أشارت إىل وجود ارتباط متوسط بني عوامل البحث العلمي، وإنتاجية البحث، 2019أما دراسة )ولد علي .
ضعيفة بني دوافع البحث املوضوعية وإنتاجية البحث، وأوصت بنشر ثقافة البحث العلمي، وحتديد سياسة واضحة للبحث  وعالقة

 العلمي، وتشجيع األكادمييني على البحو .
( اليت توصلت إىل أن مستوى 2020يف حني اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع كل من دراسة )املخاليف وآخرون . 
مي ككل جاء مبستوى منخفض، وتراوحت مؤشرات اإلنتاجية العلمية بني منخفض جدا ومنخفض، وتشاركت يف اإلنتاج العل

ألعضاء  حبا ( حيث كانت أبرز النتائج، اخنفاض مستوى اإلنتاجية العلمية من الكتب واأل2010ذلك مع دراسة )إبراهيم .
( ومتثلت نتائجها يف أنه ينتج عضو هيئة التدريس ما يعادل 2012هيئة التدريس جبامعة بنها، ودراسة )جنم واجمليدل واحلويل .

الدراسية من خالل تقدمي أوراق  ايمحبثًا واحدًا كل سنة ونصف، وأن أعلى متوسط كان يف املشاركة يف ورشات العمل مث يف األ
( حيث متثلت نتائجها أن 1997( أعمال. كما تتعارض مع دراسة )الزهراين .5حبثية، وأن أعلى حجم لإلنتاجية كان أقل من )

معدل اإلنتاجية العلمية جملتمع الدراسه أقل مما هو عليه يف الدول املتقدمة، وأوصت الدراسة إبقرار سياسات تشجع على البحث 
 العلمي، وزايدة اهتمام املؤسسات التعليمية به. 

( حيث بينت أن تقدير عينة الدراسة ملستوى اإلنتاجية لدى 2020ومن جهة أخرى اختلفت كذلك دراسة )عاشور.
 %( أ  بدرجة كبرية. 74.08معلمي الرتبية الفنية ابحملافظات اجلنوبية بفلسطني حصل على )

اليت أظهرت نتائجها أن درجة ( 2017أما فيما يتعلق ابملعوقات فقد تشاركت نتائج دراسات كل من دراسة )احلويطي .
معوقات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك )املعوقات ابلباحثني، واملعوقات املرتبطة ابلبنية التحتية يف اجلامعة، 

عالية وأوصت والدرجة الكلية( جاءت بدرجة متوسطة، بينما جاءت املعوقات املرتبطة ابألنظمة والتعليمات ومناخ اجلامعة بدرجة 
الدراسة بضرورة العمل على تنمية األداء البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك. وبضرورة االهتمام ابلبنية التحتية احملفزة 
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( حيث توصلت إىل أن مستوى 2019على البحث العلمي وتوفري األجهزة واألدوات الالزمة لذلك، ودراسة )القاسم وأبوصاع.
خضور  جاءت بدرجة مرتفعة بشكل عام  –ة العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة فلسطني التقنية معوقات اإلنتاجي

وأوصت الدراسة بضرورة توفري مساعد  حبث يف خمتربات اجلامعة، وختفيف العبء التدريسي عن أعضاء هيئة التدريس يف حال 
يئة التدريس يف جمال البحث العلمي واملهارات اللغوية واستخدام االنرتنت تكليفهم مبهام إدارية، وتوفري الدورات التدريبية ألعضاء ه
( بعنوان احملددات التنظيمية لإلنتاج العلمي لدى األستاذ اجلامعي، 2017وقواعد البياانت العاملية. كما ظهر يف دراسة )عظيمي .

تكنولوجيا، والعالقات اإلنسانية، وأن الفرق بني هذه العوامل أن عوامل التأثري يف اإلنتاجية العلمية تتمثل يف احلوافز واملكافآت وال
يف التأثري مل يكن واضحاً. وأوصت الدراسة ابحلد من الضغوط املهنية على األساتذة اجلامعيني، وتطوير أساليب تقومي أستاذ 

 اجلامعة، وحتسني مستوى املعيشة له، وحتفيز أعضاء هيئة التدريس على زايدة إنتاجيته.
( اليت كشفت أن غالبية معلمي املدارس االبتدائية كانوا مضغوطني يف Yinusa,F 2015كتها يف ذلك دراسة )وشار 

العمل مما كان له آاثر سلبية على إنتاجيتهم. وأن قلة الرضا الوظيفي وعدم كفاية املرافق املدرسية كانت من األسبا  الرئيسية 
الدراسة أيًضا أن التوتر كان له آاثر سلبية على إنتاجية املعلمني. أوصت الدراسة  للتوتر بني معلمي املرحلة االبتدائية. وكشفت

بضرورة قيام احلكومة بتحسني ظروف خدمة املعلمني. جدول رواتب املعلمني اخلاص الذ  يتعني على احلكومة تنفيذه، ويف 
اليت أظهرت أن هناك عالقة  2012( American Journal of Scientific Researchالدراسة اليت نشرهتا جملة )

ذات داللة إحصائية بني الرضا الوظيفي واإلنتاجية ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نوعية احلياة العملية واإلنتاجية وبينت 
 الفروقات أن جودة احلياة العملية هلا جزء أكرب يف الـتأثري على اإلنتاجية لدى املعلمني. 

( بتنوع املكافآت اليت حيصل عليها 2021اجية العلمية فقد أوصت دراسة )السندروسي وآخرون .ولتعزيز التوجه حنو اإلنت
 عضو هيئة التدريس حىت تكون ذات منفعة وجاذبيه ألكرب عدد من أعضاء هيئة التدريس، 

ى املشرفني ( فأظهرت أن درجة االحتياجات التدريبية يف مهارات البحث الرتبو  لد2019أما دراسة )السماو  وآخرون.
 الرتبويني مبدينة ذمار جاءت بدرجة كبرية بوجه عام.

 
 التوصيات:

 بناًء على نتائج الدراسة ارأتت الباحثتان أن توصيان مبا أييت:
 اعتماد اإلنتاجية العلمية كعامل متايز للمعلمني واملشرفني أو كأحد معايري التقييم لتقرير األداء السنو . -
التدريبية يف مهارات البحث الرتبو  والنشر لدى املشرفني الرتبويني ومن مث املعلمني، لرفع كفاايهتم البحثية ضرورة عقد الورشات  -

 وتعزيز قيمة اإلنتاجية العلمية يف حتسني خمرجات التعليم.
 عريف للطلبة. إقرار سياسات تشجيع البحث العلمي، وتعزز االهتمام به كاسرتاتيجية تطوير األداء املهين للعاملني وامل  -
 إعادة النظر يف نظام الرتقيات، بصورة تشجع على اإلنتاجية العلمية، وتنشيط البيئة البحثية للعاملني والطلبة. -
 ختفيف من األعباء التدريسية والضغوط املهنية وأسبا  التوتر؛ إلاتحة اجملال أمام املعلمني للبحث واالبتكار. -
نظيم حلقات علمية متنوعة، وعقد ندوات وحماضرات تتعلق ابستقطا  متويل لتنفيذ لدعم عقد جلسات نقاشية مفتوحة، وت - 

 اإلنتاجية العلمية على مستوى اإلنتاج ومستوى النشر أيضاً.
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