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 TALIS2018  عن

م 
ُّ
بحًثا دوليًّا ُيتيح الفرصة أمام المعلّمين TALIS 2018) )ُيعتبر البحث الدولّي الثالث للتعليم والتعل

لإلسهام بآرائهم وتجربتهم، في بحث تربوّي وتطوير سياسة تربويّة. منظَّمة التعاون والمديرين 
تشارك إسرائيل فيه إلى جانب  TALIS. هي المسؤولة عن إجراء بحث (OECD) والتنمية االقتصاديّة

 .دولة أخرى 40نحو 
 

لى دول أخرى تواجه تحّديات إّن التحليل الـُمقاِرن الذي ُيجرى بين الدول، ُيتيح لكّل دولة أن تتعرّف ع
شبيهة، وأن تتعلّم من توّجهات تربويّة مختلفة من خالل المشاركة في البحث، سيقّدم مديرو ومعلّمو 

المدارس معلومات حول مسائل عّدة، مثل: التطوّر المهنّي الذي حّققوه؛ مواقفهم حول التدريس 
علومات التي يتلّقونها بواسطة الَمردودات عمل المعلّمين؛ الم تقييموطرائق التدريس الخاصّة بهم؛ 

فيما يتعلّق بعملهم؛ إضافًة إلى مواضيع أخرى تتعلّق بالقيادة المدرسيّة، باإلدارة، وبالمدرسة كمكان 
 عمل. 

 
ننوي بواسطة هذا البحث رسَم صورة للُمماَرسات التربويّة المختلفة في الدول الـُمشاِركة فيه. قد 

ف بين الدول واألشخاص حول التوّجهات التربويّة. نحن نستند على إجاباتك يكون هناك تباين واختال
 فيما يتعلّق بعملك. رجاًء، ِصف عملك ورأيك بدقّة قدر اإلمكان.

 
نظًرا لكونه بحًثا دوليًّا، قد تجد أّن بعض األسئلة ال تتالءم مع السياق المحلّّي في إسرائيل. في هذه 

 .الحالة، أجب بأفضل صورة ممكنة
 

 السر ي ة

إجاباتك ستبقى سريّة. سيتّم دمج إجاباتك مع إجابات معلّمين آخرين من أجل حساب النتائج 
 كشف تفاصيل مدرسة معيّنة أو معلّم معيّن. والمعّدالت ولن يكون باإلمكان

 

 عن االستبيان

 دقيقة.  60 - 45من المتوّقع أن يستغرق ملء هذا االستبيان •
 
التوضيحات واإلرشادات حول كيفيّة اإلجابة عن األسئلة، مطبوعة بحروف مائلة. ُيطلَب منك في •

 غالبيّة األسئلة أن تُشير إلى اإلجابة األقرب واألنسب. 
 
راودتك الشكوك حول أّي جانب في االستبيان، أو إذا كنت ترغب بمزيد من المعلومات حول  إذا•

ه إلى الشخص المسؤول عن إجراء االستبيان في مدرستك.  االستبيان أو البحث، ُيرجى منك  التوجُّ
 
هذا  عندما تُذكر في هذا االستبيان كلمة "المدرسة"، ُيرجى التطرّق إلى المدرسة الـُمشاِركة في•

 البحث، إال إذا طُلَِب منك غير ذلك. 
 
ُموجَّه إلى الجنَسْين على حد ّ جاء هذا االستبيان مكتوًبا بصيغة المذكّر من باب التسهيل فقط، لكنّه •

 سواء.
 
 
 

 !شكًرا جزيًًل على تعاونك
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ًلت   تفاصيل شخصي ة ومؤه 

األسئلة التالية هي عنك، عن دراستك، وعن سنوات عملك في التدريس. لإلجابة عن األسئلة، الرجاء َوْضع إشارة في 
  المكان المناسب، أو كتابة عدد حين تتطّلب اإلجابة ذلك.

 أنت أنثى أم ذكر؟ هل .1

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 أنثى 

 
2 ذكر 

 

 كم عمرك؟ . 2

  رجاًء، اكتب عدًدا. 

 
 سنة 

 

 ما هي أعلى دراسة رسمي ة أنهيتها؟ .3

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 أقّل من المرحلة الثانويّة 

 
2  الثانويّةالمرحلة 

 
3 )دراسة تحضيريّة )دراسة تحضيريّة ما قبل الجامعة، أو دراسة تحضيريّة ما قبل الهندسة  

 
4 )دراسة فوق ثانويّة )مثال: اختصاصّي فنّي، اختصاصّي هندسّي  

 
5 لقب أكاديمّي أوّل 

 
6   لقب أكاديمّي ثان 

 
7  )لقب أكاديمّي ثالث )دكتوراه 
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 على التأهيل األو ل للت دريس؟كيف حصلت  .4

م لَِنْيل اللقب األّول في التربية –برنامج ُمدَمج لتأهيل المعّلمين في كليّة للتربية" "  ص  (Bed) يشمل تََعلُّ مع تخصُّ
م لَِنْيل شهادة تدريس.  في موضوع معيّن، وكذلك التعلُّ

ن من مرحلَتْين في جامعة"   م لَِنْيل اللقب األّول في موضوع معيّن،  –"برنامج لتأهيل المعّلمين ُمكوَّ يشمل تََعلُّ
م لَِنْيل شهادة تدريس في الموضوع نفسه.  وبعد ذلك تََعلُّ

م  –הסבת אקדמאים(" "برنامج تحويل مسار لألكاديميّين لتأهيلهم للّتدريس، في كليّة للتربية )  وهو برنامج تََعلُّ
يتعّلمون لَِنْيل شهادة تدريس وإكمال تخصُّص في موضوع تعليمّي معيّن. لِـَحَملة اللقب األكاديمّي األّول الذين 
ل للّتدريس م لَِنْيل اللقب  – (MTeach)" "برنامج لَِنْيل شهادة ُمؤهَّ م لِـَحَملة اللقب األّول، يشمل التعلُّ برنامج تََعلُّ

م لَِنْيل شهادة تدريس.  الثاني مع تخصُّص في موضوع تعليمّي، وكذلك التعلُّ
  .رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط

 
1 برنامج ُمدَمج لتأهيل المعلّمين في كليّة للتربية  

 
2 برنامج لتأهيل المعلّمين ُمكوَّن من مرحلَتْين في جامعة  

 
3 برنامج تحويل مسار لألكاديميّين لتأهيلهم للتّدريس، في كليّة للتربية 

 
4  برنامج لَِنْيل شهادة( ُمؤهَّل للتّدريسMTeach)  

 
5 ال أملك شهادة تدريس   إلى السؤال المًلئم التاليسيتم  نقلك. 

 
6 آخر 

 

 متى أنهيت الدراسة الرسمي ة أو برنامج التأهيل للت دريس؟ .5

 يكفي أن تكتب السنة بالّتقريب. 
  رجاًء، اكتب عدًدا.
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برنامج التأهيل على المواضيع التالية؟ وإلى أي  مدى شعرت في هل اشتملت دراستك الرسمي ة أو  .6

 عملك بأن ك ُمَهي أ لما يلي؟

 القسم "أ" وإمكانيّة واحدة في القسم "ب".رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيَّتْين في كّل سطر؛ إمكانيّة واحدة في  

  
أ( اشتملت الدراسة 
الرسميّة أو برنامج 
 التأهيل على الموضوع

 التهيّئةب( مدى 

  

 ال نعم
غير مهيّأ 
 بالمرّة

مهيّأ نوًعا 
 ما

مهيّأ 
 بشكل جيّد

مهيّأ 
بشكل جيّد 

 جدًّا

مضامين بعض المواضيع أو كّل المواضيع التي  أ( 
 1 2 1 2 3 4  .................................................  أدرّسها

أصول تدريس )بيداغوجيا( بعض المواضيع أو  ب( 

 1 2 1 2 3 4  ........................  كّل المواضيع التي أدرّسها
 1 2 1 2 3 4  ...................................  البيداغوجيا العاّمة ج( 
طرائق التدريس في بعض المواضيع أو كّل  د( 

 1 2 1 2 3 4  .............................  المواضيع التي أدرّسها
 1 2 1 2 3 4  ....................  متجانسةتدريس صفوف غير  هـ( 
 1 2 1 2 3 4  التدريس في بيئة متعّددة الحضارات أو اللغات و( 
م الُمشتَركة لجميع تدريس  ز( 

ُّ
مهارات التعل

المواضيع )مثال: اإلبداع، التفكير الناقد، حّل 
 1 2 1 2 3 4  .............................................  المشاكل(

 استخدام تكنولوجيا االتّصال والمعلومات ح( 
 1 2 1 2 3 4  ..................  في عمليّة التدريسתקשוב( )

 1 2 1 2 3 4  التعامل مع سلوك التالميذ وإدارة غرفة الصفّ  ط( 
 1 2 1 2 3 4  ....................  متابعة تطوّر التالميذ وتعلّمهم ي( 
التمهيد لالنتقال من مرحلة الطفولة المبكّرة  ي أ( 

 –األوّل إلى المرحلة االبتدائيّة )الصفوف 

 1 2 1 2 3 4  .............................................  السادس(
ي  

 ب(
  ..............................  التشجيع على اللّعب

1 2 1 2 3 4 
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 االعتبارات التالية مهم ة بالن سبة لك لكي تصبح معل ًما؟إلى أي  مدى كانت  .7

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ليست 

 مهّمة بالمرّة
ذات أهّميّة 
 قليلة

ذات أهّميّة 
 متوّسطة

ذات أهّميّة 
 كبيرة

 1 2 3 4  ................................................  التدريس مهنة ثابتة. أ( 
 1 2 3 4  ........................................  الئًقا.التدريس يوفّر مدخوالً  ب( 
 1 2 3 4  .......................................  التدريس هو مهنة مضمونة. ج( 
الجدول الزمنّي العاّم للتّدريس )الساعات، الُعطَل، العمل  د( 

بوظيفة جزئيّة( يتالءم مع مسؤوليّاتي في حياتي 
 1 2 3 4  .............................................................  الشخصيّة.

 1 2 3 4 التدريس يمكَّنني من التأثير على تطوّر األطفال والشباب. هـ( 
التدريس يمكَّنني من تقديم المساعدة لذوي اإلمكانيّات  و( 

 1 2 3 4  ..................................................  االجتماعيّة القليلة.
 1 2 3 4  ............  للمجتمع.التدريس يمكَّنني من تقديم مساهمة  ز( 

 

 عندما اخترت مهنتك، هل كانت مهنة التدريس خيارك األو ل؟ .8

 مدفوع األجر، تعتبره عماًل ستقوم به طيلة حياتك.المهنة" هي أن يكون لديك عمل " 
  .رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط

 
1 نعم 

 
2 ال 
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 عملك الحالي   

 

 ؟في هذه المدرسةהמצב התעסוקתי( ا هو حال وظيفتك )كمعل م، م .9

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 دائم( لدّي تثبيت في الوظيفة )عمل  

 
2 دة ألكثر من سنة دراسيّة واحدة  أعمل بحسب اتفاقيّة عمل ُمحدَّ

 
3 دة لمّدة سنة دراسيّة واحدة أو أقل  أعمل بحسب اتفاقيّة عمل ُمحدَّ

 

 من حيث ساعات العمل؟ كمعل م حاليًّا، ما هو حجم وظيفتك .10

هذه المدرسة وجميع وظائفك التعليميّة في  لتحديد حجم وظيفتك، رجاًء خذ بالحسبان وظيفتك الحاليّة في 
 مدارس أخرى.

 يفة.، عليك أن تْشَمل زيادة الساعات عند حساب حجم الوظמשרת אם(إذا كانت وظيفتك وظيفة أّم )
  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر.

  
وظيفة كاملة 
)أكثر من 

من  %90
ساعات 
الوظيفة 
 الكاملة(

 وظيفة جزئيّة
%(90-%71 

من ساعات 
الوظيفة 
 الكاملة(

وظيفة جزئيّة 
%(70-%50 

من ساعات 
الوظيفة 
 الكاملة(

وظيفة جزئيّة 
 50)أقّل من %

من ساعات 
الوظيفة 
 الكاملة(

 1 2 3 4  .......................................  وظيفتي في هذه المدرسة أ( 
 1 2 3 4  ......................  وظيفتي كمعلّم في جميع المدارس مًعا ب( 

 

 في العمل، بغض  النظر عن نسبة الوظيفة، جزئي ة أو كاملة؟ما عدد سنوات خبرتك  .11

أو إجازة والدة חל"ת( ، إجازة بدون َأْجر )שבתון(ال تَْشَمل في إجابتك اإلجازات الطويلة مثل إجازة تفرّغ للّدراسة ) 
 مطّولة.

 " )صفًرا( إذا لم تكن لديك خبرة بالمرّة.0رجاًء، اكتب عدًدا في كّل سطر. ُاكتب "
  رجاًء، َقرِّب عدد السنوات إلى أقرب عدد صحيح.

 في هذه المدرسةسنوات من العمل كمعلّم سنة/  أ( 

 بالُمجملسنوات من العمل كمعلّم سنة/  ب( 

  ج( 
سنوات من العمل في وظائف تربوية أخرى، ليس كمعلّم )مثال: محاضر جامعّي، مساعد سنة/

 معلّم( 
 في وظائف ال تتعلّق بالتدريسسنوات من العمل سنة/  د( 

 

 ؟في مدرسٍة أخرىأو التاسع لتًلميذ صفوف السابع، الثامن و/ هل تعمل حاليًّا كمعل م . 21

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 نعم 

 
2  ال  إلى السؤال المًلئم التاليسيتم  نقلك. 
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معل ًما التي تعمل فيها حاليًّا  األخرىإذا أجبت "نعم" في السؤال السابق، فاكتب عدد المدارس  . 13

  أو التاسع.لصفوف السابع، الثامن و/

  رجاًء، اكتب عدًدا. 

 
 مدارس 

 

أو التاسع التي د في كل  صفوف السابع، الثامن و/ذوي االحتياجات الخاص ة يوج كم تلميًذا من .14

 تدر سها؟

على أنّهم تالميذ يعانون من  تّم تشخيصهم بشكل رسميّ يتّم تعريف "التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة" كتالميذ  
صعوبة ما. غالبًا، هؤالء هم تالميذ ُخّصَِصت لهم موارد عاّمة أو خاّصة )موارد بشريّة أو ماليّة( من أجل دعم 

 تعليمهم.
  رجاًء، أِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط.

 
1 ال يوجد 

 
2 بعض التالميذ 

 
3 غالبيّة التالميذ 

 
4 كّل التالميذ 

 

هل اشتملت دراستك الرسمي ة أو برنامج تأهيلك على المواضيع التالية، وهل أنت تدر سها خًلل  15.
 ؟في هذه المدرسةأو التاسع لحالي ة لصفوف السابع، الثامن و/السنة الدراسي ة ا

  إلى جميع الخيارات ذات الصلة في كّل سطر.رجاًء، َأِشْر  

  
اشتملت 
الدراسة 
الرسميّة أو 
برنامج التأهيل 
 على الموضوع

لتالميذ  أعلّمها
صفوف السابع، 

أو الثامن و/
التاسع في هذه 

 السنة

اللغة واألدب: القراءة والكتابة، الفهم، التعبير واألدب في اللغة العربيّة، أو في  أ( 

 1 1  .....................................  وغيرها. العبريّة، قواعد اللغة، التنوّر اللغوياللغة 
 1 1  ........................  اإلحصائيّات، الهندسة، الجبر وغيرهاالرياضيّات: الرياضيّات،  ب( 
ا، العلوم العلوم: العلوم )عام(، العلوم والتكنولوجيا، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجي ج( 

 1 1  .......................................................................  غيرهاالبيئيّة، الزراعة و
العلوم االجتماعيّة: التاريخ، الجغرافيا، الدراسات االجتماعيّة، ِعْلم الحضارات،  د( 

المعاصرة، االقتصاد، ِعْلم البيئة، القانون، المدنيّات، العلوم الدراسات 
 1 1  ...............................................  االجتماعيّة، الفلسفة، تاريخ الفن وغيرها

 1 1  ..........................................  لغة أجنبيّة: كّل لغة باستثناء العربيّة والعبريّة هـ( 
المواضيع التكنولوجيّة: تكنولوجيا المعلومات، ِعْلم الحاسوب، إلكترونيكا،  و( 

 1 1  ......................  ، هندسة، جرافيكا، طباعة، ُمعالـِج النصوص، وغيرهاروبوتيكا
الفنون: الفنون، الموسيقى، الفنون البصريّة، الفّن العملّي، التمثيل والدراما،  ز( 

 1 1  ..................  اليدويّة، التطريز باإلبر، وغيرها التصوير، الرسم، األعمال والفنون
 1 1  ......................................  الصّحة، وغيرهاالتربية البدنيّة: الرياضة، الرقص،  ح( 
 1 1 أو األخالقيّات: الدين، تاريخ األديان، الحضارات الدينيّة، األخالق، وغيرهاالدين و/ ط( 
التعليم المهنّي: مهارات مهنيّة )التحضير لمهنة معيّنة(، تقنيّات، التدبير  ي( 

سكرتارية، السياحة المنزلّي، إدارة حسابات، إدارة أعمال، توجيه مهنّي، أزياء، 

 1 1  ............................................................  والفندقة، صناعة يدويّة، وغيرها
 1 1  ................................................................................................. آخر ي أ( 
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دقيقة( التي  60الساعات الكاملة ) مجموعدر ست فيه، ما هو  أيام( 7آِخر أسبوع كامل )خًلل  .61

 ؟في هذه المدرسةقضيتها في التدريس وفي مهام  تتعل ق بعملك 

احسب الوقت الذي تقضيه في التدريس )بما في ذلك التدريس الفردّي أو التدريس في مجموعات(، تخطيط  
معّلمين آخرين، المشاركة في اجتماعات الطاقم، المشاركة في الدروس، فحص االمتحانات والوظائف، التعاون مع 

التي لم  ساعاتال ا المهاّم التي قمت بتنفيذها فيالتطوير المهنّي ومهاّم عمل أخرى. عليك أن تحسب أيضً 
 (.أو في أّي ساعات أخرى خارج الصفّ  ساعات المكوث )ساعات المساء، نهاية األسبوع، تدّرس فيها

 لم يتوّقف فيه التدريس بسبب إجازات، إضرابات، أعياد، إجازات مرضيّة وغيرها.أيّام(  7و أسبوع )"أسبوع كامل" ه 
  .رجاًء، قرّب عدد الساعات إلى أقرب عدد صحيح

  

 الساعات مجموع

 

آخر خًلل  التدريسدقيقة( قضيت في  60من مجموع الساعات الذي ذكرته أعًله، كم ساعة كاملة ) .71
 در ست فيه؟ أسبوع كامل

رجاًء، خذ بعين االعتبار ساعات التدريس الفعليّة فقط )بما في ذلك التدريس الفردّي أو التدريس في مجموعات(.  
الساعات التي قضيتها في التحضير للّدروس، فحص االمتحانات والوظائف، التطوير المهنّي، وغيرها، سُتذكر في 

 السؤال التالي.
  الساعات إلى أقرب عدد صحيح.رجاًء، َقرِّب عدد 

  

 ساعاتساعة/

 

ألداء في عملك دقيقة( قضيتها  60، كم ساعة كاملة )آخر أسبوع كامل در ست فيه في المدرسةخًلل  .18

 المهام  التالية؟

ساعات أو في أّي )أثناء نهاية األسبوع، في المساء،  التي لم تدرِّس فيها ساعاتفي الاحسب مهاّم تّم تنفيذها  
 (. ال َتحِسب الساعات التي قضيتها في التدريس، ألنّها ُذكرت في السؤال السابق.أخرى خارج الصفّ 

 " )صفًرا(.0إذا لم تقم بأداء المهّمة خالل األسبوع الكامل األخير، رجاًء اكتب " 
  رجاًء، َقرِّب عدد الساعات إلى أقرب عدد صحيح.

 التحضير للّدروس، في المدرسة أو خارجهاالتخطيط أو  ساعاتساعة/  أ( 

 عمل جماعّي وحوار مع زمالء داخل هذه المدرسة ساعاتساعة/  ب( 

 فحص وظائف وامتحانات التالميذ ساعاتساعة/  ج( 

 د( 
 ساعاتساعة/ 

تقديم استشارة للتّالميذ وُمراَفقتهم )بما في ذلك إرشاد التالميذ وتوجيههم 
  توجيه مهنّي وسلوكّي(יעוץ וירטואלי( ) -الشبكة وجًها لوجه أو عبر 

  )يشمل وظائف تركيز(المشاركة في األعمال اإلداريّة للمدرسة  ساعاتساعة/  هـ( 

  أعمال إداريّة عاّمة )تشمل اتصاالت، أعمال مكتبيّة، وغيرها( ساعاتساعة/  و( 

 نشاطات للتّطوير المهنيّ  ساعاتساعة/  ز( 

 التواصل والتعاون مع األهل ساعاتساعة/  ح( 

 ساعاتساعة/  ط( 
وثقافيّة بعد انتهاء  المشاركة في فعاليّات ال منهجيّة )مثال: فعاليّات رياضيّة

  دوام المدرسة(
 مهاّم أخرى ساعاتساعة/  ي( 
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 التطوير المهني   

والمهارات المهنيّة، إلى  ةالـُمعّدة لتطوير المعرفلنشاطات في هذا الفصل، ُيعرَّف "التطوير المهنّي" على أنّه مجموع ا
 جانب خصائص أخرى للمعّلِم.

يَته    רישיון הוראה(.حصولك على رخصة التدريس ) بعد تطرّق فقط إلى التطوير المهنّي الذي تلقَّ

 هل شاركت في نشاطات ُمراَفقة للمعل مين؟ .19

الرسمّي لـُمراَفقة المعّلمين الذين يدّرسون في سنة التدريس تتطّرق "نشاطات الـُمراَفقة" إلى البرنامج  
كذلك، تتطرّق الى النشاطات غير الرسميّة التي تتّم רישיון הוראה(. األولى بعد نيلهم رخصة التدريس )
 الذين انتقلوا حديًثا للعمل في هذه المدرسة. بمبادرة المدرسة لدعم المعّلمين 

  رجاًء، َأِشْر إلى جميع اإلمكانيات الممكنة في كّل سطر. 

نعم، في هذه   
 المدرسة

نعم، خالل سنة 
 تدريسي األولى

 ال

 1 1 1             ................  ةرسميّ شاركُت في نشاطات ُمراَفقة  أ( 

 1 1 1  ..........  غير رسميّةشاركُت في نشاطات ُمراَفقة  ب( 
 

إلى السؤال المًلئم سيتم  نقلك  تكن إجابتك "نعم، في هذه المدرسة" عن كًل البندين "أ" و "ب"  لمإذا 

 .التالي

 

 عندما بدأَت العمل في هذه المدرسة، هل شملِت الُمراَفقة التي تلق يتها ما يلي؟ 20.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

 1 2  ......................................  دورات استكمال وجاهيّة )وجًها لوجه(مساقات/ أ( 
 1 2  ................................................  دورات استكمال على اإلنترنتمساقات/ ب( 
קהילה اإلنترنت )مثال: المشاركة في مجموعات افتراضيّة )في فّعاليّات  ج( 

  ...................................................................................  וירטואלית((
1 2 

 1 2  ........................  أو معلّمون ذوي خبرةات ُمقرَّرة مسبًقا مع المدير و/اجتماع د( 
 1 2  .........................................  أو معلّمون ذوي خبرةإرشاد من قِبَل المدير و/ هـ( 
 1 2  .........................  آخرين جددتَعاُون مع معلّمين عالقات مهنيّة/ إقامة شبكة و( 
 1 2  .................................................  تدريس جماعّي مع معلّمين ذوي خبرة ز( 
 1 2  ........................................  يوميّات توثيقإعداد بورتفوليو )حقيبة تحصيل(/ ح( 
 1 2  ....................................................................  تخفيف العبء التدريسيّ  ط( 
 1 2  ..............................................  إداريّة عن المدرسةتقديم معلومات عاّمة/ ي( 
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 الخط ة المدرسي ة؟بحسب هل تشارك حاليًّا في نشاطات توجيه،  21.

نشاطات التي يقوم بها معّلمون خبيرون )مثال: مرّكِز موضوع أو مرشد المدرسة(، مجمل اليتطّرق "التوجيه " إلى  
بحيث يوّجهون معّلمين ذوي خبرة أقل، )مثال: توجيه في جلسات الطاقم المقرّرة في برنامج الساعات، بعد 

أو المعّلمين  ُمشاَهدة حّصة أو في محادثات شخصيّة(. قد تشمل نشاطات التوجيه كاّفة المعّلمين في المدرسة
 الجدد فقط. 

 ب مسارات التدريس الذين يطبّقون في المدرسة. ال تشمل توجيه طاّل 
 .دة فقط في كّل سطررجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واح

  
 ال نعم

 1 2  ............................................  لدّي حاليًّا معلّم تّم تعيينه لتوجيهي ودعمي. أ( 
ه لمعلّم واحد أو  ب(   1 2  .............................................  أكثر.أعمل حاليًّا كمعلّم موّجِ

 

؟ ،األخيرة 12األشهر الـ خًلل  22.  هل شاركت في أحد نشاطات التطوير المهني 

  رجاًء، أشر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

 1 2  .........................................  دورات استكمال وجاهيّة )وجًها لوجه(مساقات/ أ( 
 1 2  ............................................  دورات استكمال عن طريق اإلنترنتمساقات/ ب( 
أو باحثون أبحاثهم قّدم فيها معلّمون، مديرون و/في مواضيع تربويّة يّام دراسيّة أ ج( 

 1 2  ............................................................................  وناقشوا قضايا تربويّة
 1 2  ............... برامج تأهيل رسميّة )مثال: برنامج للحصول على شهادة أكاديميّة( د( 
 1 2  ...................................................  إلجراء مشاهداتزيارات لمدارس أخرى  هـ( 
تجاريّة، منظّمات جماهيريّة ومنظّمات غير حكوميّة )قطاع زيارات لمؤّسسات  و( 

 1 2  ........................................................................  ثالث( إلجراء ُمشاَهدات
كجزء من خطّة مدرسيّة تأمُّل ذاتّي أو من قِبَل الزمالء وُمشاَهدتهم و/إرشاد  ز( 

 1 2  .............................................................................................  رسميّة
 1 2  ........................  للمعلّمينקהילה מקצועית( ُمشاَركة في مجموعة مهنيّة ) ح( 
 1 2  ...............................................  مصادر ومراجع مهنيّة )أدبيّات مهنيّة(قراءة  ط( 
 1 2  ..................................................................................................  آخر ي( 

 

إلى السؤال المًلئم سيتم  نقلك  إذا أجبَت "ال" عن كل  البنود أعًله 

  .التالي
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األخيرة على المواضيع  12األشهر الـ هل اشتملت نشاطات التطوير المهني  التي شاركت فيها خًلل  23.

 التالية؟

  َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر.رجاًء،  

  
 ال نعم

 1 2  ...........................................  معرفة وفهم الموضوع أو المواضيع التي أدرّسها أ( 
 1 2  ..........................  لتدريس المواضيع التي أدرّسها الالزمة القدرات البيداغوجيّة ب( 
 1 2  ..................................................................  معرفة وفهم المنهج التعليميّ  ج( 
 1 2  ............................................................................  طرائق لتقييم التالميذ د( 
 1 2  .................. المطلوبة للتّدريسתקשוב( مهارات تكنولوجيا االتّصال والمعلومات ) هـ( 
 1 2  ......................................................  التعامل مع سلوك التالميذ وإدارة الصفّ  و( 

 1 2  ..................................................................  اإلدارة والتنظيم في المدرسة ز( 
 1 2  .......................................................................................  التعلّم الفرديّ  ح( 
 1 2  ..........................................................  تالميذ ذوي احتياجات خاصّةتدريس  ط( 
 1 2  ...................................  في بيئة متعّددة الحضارات أو متعّددة اللغات التدريس ي( 
ي  

 أ(
م الُمشتَركة لجميع المواضيع )مثال: اإلبداع، التفكير الناقد، 

ُّ
تدريس مهارات التعل

  ......................................................................................  حّل المشاكل(
1 2 

ي  

 ب(
 1 2  ............................................  االتالميذ واستخدامهتقييم معطيات من تحليل 

ي  

 ج(
 1 2  ......................................................................  التعاون بين المعلّم واألهل

ي  

 د(
 1 2  .........................................  التواصل مع أشخاص من حضارات أو دول مختلفة

ط  

 و(
 1 2  ...................................................................................................... آخر
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ِ من أنواع الدعم التالية، لمشاركتك في نشاطات التطوير المهني  خًلل  24. األشهر هل حصلَت على أي 

 األخيرة؟ 12الـ 

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

إعفاء من واجبات تدريس للتمكّن من الـُمشاَركة في نشاطات التطوير المهنّي  أ( 
 1 2  ..................................................................  التي جرت خالل ساعات العمل

دعم غير مادّي مقابل الـُمشاَركة في نشاطات التطوير المهنّي التي جرت خارج  ب( 

 1 2  ... ، أيّام عطلة، عطلة لغرض الدراسةساعات التدريسساعات العمل )مثال: تقليل 
 1 2  ......................................... استرجاع التكاليف المختلفة أو دفع مقابل التكاليف ج( 
 1 2  ...........................................................  الموادّ التي احتجتها لهذه النشاطات د( 
الحصول على مبالغ إضافيّة مقابل نشاطات التطوير المهنّي التي جرت خارج  هـ( 

 1 2  ........................................................................................  ساعات العمل
تعليميّة للصّف، قسائم لشراء الكتب، مكافآت غير ماديّة )مثال: مراجع أو موادّ  و( 

 1 2  ...............................................................................  برمجيّات أو تطبيقات(
مكافآت مهنيّة غير مادّيّة )مثال: تحقيق متطلّبات التطوّر المهنّي، تحسين إمكانيّات  ز( 

  ................................................................................................  ترقيتي(
1 2 

 1 2  ......................................................................................  زيادة في الراتب ح( 

 

ألخيرة، هل كان ألي  منها  12األشهر الـ فك ر في نشاطات التطوير المهني  التي شاركَت فيها خًلل  25.

 تأثير إيجابي  على تدريسك؟

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 نعم 

 
2  ال  إلى السؤال المًلئم التاليسيتم  نقلك. 

 

  



 

 TALIS (MS-PQ-IL_AR) – استبيان للمدير في المدارس التي تشتمل على  السابع، الثامن و/أو التاسع  – صفحة 14

 

 12األشهر الـ على تدريسك خًلل  التأثير اإليجابي  األكبرفك ر في نشاط التطوير المهني  الذي كان له  26.

 األخيرة، أي  من الممي زات التالية توف رت في هذا النشاط؟

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

 1 2  ................................................................  اِستنَد على معرفتي السابقة. أ( 
 1 2  ...........................................  تاَلَءم مع احتياجات التطوّر المهنّي الخاصّة بي. ب( 
 1 2  ..............................................................................  متماسًكا.مبناُه كان  ج( 
 1 2  ...................  ركَّز على المضمون الذي أحتاجه لتدريس المواضيع التي أدرّسها. د( 
م الفّعال ) هـ( 

ُّ
 1 2  ............................................  למידה פעילה(.أتاح لي فرًصا للتعل

م  و( 
ُّ
 1 2  ......................................  למידה שיתופית(.التعاونّي )أتاح لي فرًصا للتعل

 1 2  .............   أفكار ومعلومات جديدة في صّفي.أتاح لي فرًصا لـُمماَرسة أو تطبيق  ز( 
 1 2  ..........................................................  لنشاطات مستقبليّة. فرًصا أتاح لي ح( 
ْجرِي نشاط التطوير المهنّي في مدرستي. ط( 

ُ
 1 2  ...............................................  أ

 1 2  ....................... التطوير المهنّي.شارك غالبيّة الزمالء من مدرستي في نشاط  ي( 
 1 2  ...................................  أو أكثر(. اِستمرّ هذا النشاط فترة طويلة )عّدة أسابيع ي أ( 
ي  

 ب(
 1 2  ............................................... ركّز هذا النشاط على التجديد في التدريس.
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  إلى التطو ر المهني  في كل  مجال من المجاالت التالية. حاجتك حاليًّارجاًء، أَِشر إلى مدى  .27

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

ال حاجة   
 حاجة قليلة حاليًّا

 حاجة
 حاجة كبيرة متوّسطة

 1 2 3 4  .............  معرفة وفهم الموضوع أو المواضيع التي أدرّسها أ( 
القدرات البيداغوجيّة الالزمة لتدريس المواضيع التي  ب( 

 1 2 3 4  ..................................................................  أدرّسها
 1 2 3 4  ....................................  المنهج التعليميّ معرفة وفهم  ج( 
 1 2 3 4  ..............................................  طرائق لتقييم التالميذ د( 
المطلوبة תקשוב( مهارات تكنولوجيا االتّصال والمعلومات ) هـ( 

 1 2 3 4  ................................................................  للتدريس
 1 2 3 4  ........................  التعامل مع سلوك التالميذ وإدارة الصفّ  و( 
 1 2 3 4  ....................................  اإلدارة والتنظيم في المدرسة ز( 
 1 2 3 4  .........................................................  التعلّم الفرديّ  ح( 
 1 2 3 4  ............................  تدريس تالميذ ذوي احتياجات خاصّة ط( 
 التدريس في بيئة متعّددة الحضارات أو متعّددة اللغات ي( 

 ............................................................................  
1 2 3 4 

تدريس مهارات التعلّم المشتركة لجميع المواضيع )مثال:  ي أ( 

 1 2 3 4  ..........................  اإلبداع، التفكير الناقد، حّل المشاكل(
ي  

 ب(
 1 2 3 4  ..............  اتقييم التالميذ واستخدامهمعطيات من تحليل 

ي  

 ج(

 التعاون بين المعلّم واألهل
 ............................................................................  

1 2 3 4 

ي  

 د(
 1 2 3 4  ...........  التواصل مع أشخاص من حضارات أو دول مختلفة

 

إلى أي  مدى توافق أو ال توافق بأن  األمور التالية تشك ِل عائًقا أمام مشاركتك في نشاطات التطوير  .28
 المهني ؟

  فقط في كّل سطر.رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة  

ال أوافق   
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

ال تتوفّر لدّي المتطلّبات المسبقة )مثال: مؤّهالت، خبرة،  أ( 

 1 2 3 4  ................................................................  أقدميّة(.
ا.نشاطات التطوير المهنّي  ب(   1 2 3 4  ........................... مكلفة جدًّ
 1 2 3 4  .................................... عدم وجود دعم من الـُمَشّغِل. ج( 
 1 2 3 4  ......  نشاطات التطوير المهنّي تتعارض مع ساعات عملي. د( 
ليس لدّي الوقت الالزم بسبب المسؤوليّات في حياتي  هـ( 

 1 2 3 4  ................................................................   العائليّة.
 1 2 3 4  ........  صلة بعملي.عدم وجود نشاطات تطوير مهنّي ذات  و( 
 1 2 3 4   المهنّي.ال توجد محّفزات للُمشاَركة في نشاطات التطوير  ز( 
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 تقديم مردود 

 نوّد أن نستفسر عن المردود الذي تحصل عليه بخصوص عملك في هذه المدرسة.

ُيعرَّف "المردود" بشكل عاّم على أنّه يشتمل على أّي رّدِ فعل يتطرّق إلى عملك في التدريس، بناًء على ما تّم جمعه من 
 حّصة لديك، ُمناَقشة برنامج تخطيط عملك، أو ُمناَقشة تحصيالت تالميذك(.معطيات حول عملك )مثال: ُمشاَهدة 

مة لتقييم المعّلم.   كذلك، قد ُيعطى المردود من خالل حديث غير رسمّي معك، أو ضمن عمليّة رسميّة ومنظَّ

 في هذه المدرسة، من الذي يستخدم أنواع المعلومات التالية ليقد م لك مردوًدا؟ .92

اإلمكانيّة "أشخاص أو هيئات خارجيّة" المذكورة فيما يلي، ُتشير مثاًل إلى مفّتشين، ممّثلين عن البلديّة، أو أّي  
 أشخاص آخرين من خارج المدرسة.

  رجاًء، َأِشْر إلى كّل اإلمكانيات المالئمة في كّل سطر.

  
أشخا
ص أو 
هيئ
ات 
خارج
 يّة

عضو/ أعضاء 
من الطاقم 
اإلدارّي في 
 المدرسة

معلّمون 
آخرون 
)ليسوا 
أعضاء في 
الطاقم 

اإلدارّي في 
 المدرسة(

لم أحصل 
على مردود 
بناًء على 
المعلومات 
 التالية

 1 1 1 1  .............................  ُمشاَهدة حصص في الدروس التي أعلّمها أ( 
 1 1 1 1  ...................  استطالعات متعلّقة بتدريسيإجابات التالميذ عن  ب( 
 1 1 1 1  ....................  بالمضامين التعليميّة التي أدرّسهاتقييم معرفتي  ج( 
تحصيالت االمتحانات الخارجيّة للتّالميذ الذين أعلّمهم )مثال:  د( 

 1 1 1 1  ................................................  عالمات االمتحانات القطريّة(

المدرسيّة والصّف )مثال: تحصيالت التالميذ على مستوى الطبقة  هـ( 
  ........  عالمات االمتحانات( تقييم قدرات التالميذ، نتائج المشاريع،

1 1 1 1 
تقييم ذاتي لعملي )مثال: عرض لتقييم البورتفوليو الخاّص بي  و( 

  ..........  )حقيبة التحصيل( أو تحليل لتدريسي باستخدام الفيديو(

1 1 1 1 

 

المًلئم إلى السؤال سيتم  نقلك أجبت "لم أحصل على مردود بناًء على المعلومات التالية" عن كل  البنود  إذا
 .التالي

 

األخيرة، هل كان ألي  منها تأثير  12األشهر الـ فك ر في كل  المردودات التي حصلت عليها خًلل  .30
 إيجابي  على تدريسك؟

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 1 نعم 

 
2  ال  إلى السؤال المًلئم التاليسيتم  نقلك. 
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13. 
األخيرة، هل أد ت هذه المردودات إلى  12األشهر الـ فك ر في كل  المردودات التي حصلت عليها خًلل 

 ؟خًلل تدريسكفي الجوانب التالية  تغيير إيجابي  

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

 1 2  .................................................  وفهم الموضوع أو المواضيع التي أدرّسهامعرفة  أ( 
 1 2  ................................  القدرات البيداغوجيّة الالزمة لتدريس المواضيع التي أدرّسها ب( 
 1 2  ........................................................  استعمال تقييم التالميذ لتحسين تعلّمهم ج( 
 1 2  .........................................................................................  إدارة غرفة الصفّ  د( 
 1 2  .....................................................  طرائق لتدريس تالميذ ذوي احتياجات خاصّة هـ( 
 1 2  ...............................  متعّددة اللغاتطرائق للتّدريس في بيئة متعّددة الحضارات أو  و( 
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 التدريس بشكل عام   

 

 فك ر في المعل مين في هذه المدرسة. إلى أي  مدى توافق أو ال توافق على األقوال التالية؟ 32.

  رجاًء، أِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

المعلّمين في هذه المدرسة يطمحون إلى تطوير غالبيّة  أ( 

م.
ُّ
  .................................  أفكار جديدة للتّدريس والتعل

1 2 3 4 
 1 2 3 4 غالبيّة المعلّمين في هذه المدرسة منفتحون للتغييرات. ب( 
غالبيّة المعلّمين في هذه المدرسة يبحثون عن طرائق  ج( 

  ............................................  لحّل المشاكل.جديدة 
1 2 3 4 

غالبيّة المعلّمين في هذه المدرسة يدعمون بعضهم  د( 
 1 2 3 4  ................................  البعض في تطبيق أفكار جديدة.

 

 المعد ل، ما هي وتيرة قيامك بما يلي في هذه المدرسة؟ب 33.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

  

 بالمرّة

مرّة في 
السنة أو 
 أقلّ 

مرّات  2-4 
 في السنة

5-10   
مرّات في 
 السنة

مرّات  1-3
 في الشهر

على األقّل 
مرّة في 
 األسبوع

 1 2 3 4 5 6  .........  أدرّس مع معلّم آخر في الصّف نفسه أ( 
رين وأقّدم لهم أشاهد حصًصا لمعلّمين آخ ب( 

  .................................................  مردوًدا
1 2 3 4 5 6 

لصفوف مختلفة أشارك في فعاليّات ُمشتَركة  ج( 
مختلفة )مثال: مشاريع ولفئات عمريّة 

  .............................................  ُمشتَركة(
1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6   في المجال أتبادل موادّ تدريسيّة مع زمالئي د( 
 التعلّم حول تطوُّر زمالءأشارك في نقاش مع  هـ( 

  ................................  تالميذ معيّنين لدى
1 2 3 4 5 6 

أعمل مع معلمين آخرين في هذه المدرسة  و( 
تقييم التالميذ بحسب معايير لضمان 

  ..............................................  ُمشتَركة
1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6  ................  في أيّام دراسيّة للطّاقم أشارك ز( 
م المهنّي نشاطات أشارك في  ح( 

ُّ
التعل

 1 2 3 4 5 6  التعاونيّ 
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 ضمن عملك كمعل م، إلى أي  مدى بإمكانك أن تقوم بما يلي؟ 34.

  إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر.رجاًء، َأِشْر  

  
ا كثيًرا نوًعا ما بالمرّة  كثيًرا جدًّ

َجْعل التالميذ يؤمنون بأنّهم قادرون على النجاح في  أ( 
  .............................................................  دراستهم

1 2 3 4 
 1 2 3 4  .................  مساعدة التالميذ على تقدير أهميّة التعلّم ب( 
 1 2 3 4  ....................................  صياغة أسئلة جيّدة للتّالميذ ج( 
 1 2 3 4  ...................................  َضْبط سوء التصرّف في الصفّ  د( 
 1 2 3 4  .....  تحفيز التالميذ الذين ُيبدون اهتماًما قلياًل بدراستهم هـ( 
 1 2 3 4  ....................  التوضيح للتّالميذ ما تتوقّعه من سلوكهم و( 
 1 2 3 4  .........................  مساعدة التالميذ على التفكير الناقد ز( 
 1 2 3 4   ...يسيرون وفق قوانين السلوك في الصفّ جعل التالميذ  ح( 
 1 2 3 4  .........................  تهدئة التلميذ الذي يشاغب أو يزعج ط( 
 1 2 3 4  .................................  استعمال طرائق تقييم متنوّعة ي( 
 1 2 3 4  ........  إعطاء شرح  بديل  عندما ال يفهم التالميذ المقصود ي أ( 
ي  

 ب(
  .................  الصفّ تدريس متنوّعة في استعمال طرائق 

1 2 3 4 
ي  

 ج(

دعم تعلّم التالميذ بواسطة استعمال وسائل ديجيتاليّة 

[، األلواح טאבלט)مثال: الحواسيب، األلواح الرقميّة ]
 1 2 3 4  ........................................  [(לוחות חכמיםالذكيّة ]
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 التدريس في الصف  المقصود 

ع ، طرائق التدريس التي تمارسها. 
وبما أنّنا ال نستطيع في هذا االستبيان أن نحيط بكّل يتناول هذا القسم، وبتوسُّ

 نشاطك التدريسّي، اخترنا أن نرّكز على تدريسك في صّف واحد ُيسّمى فيما يلي بِـ "الصّف المقصود".

ق إلى أّول درس  لك بعد الساعة  في يوم اإلثنين األخير الذي درّسته في أحد  11:00بناًء على ذلك، ُيرجى منك التطرُّ
في   أو التاسع في المدرسة التي اختيرت لهذا البحث. في حال أنّك لم تدّرِس أحد هذه الصفوفسابع، الثامن و/ف الصفو

بتدريسه بعد يوم  أو التاسع( قمتد هذه الصفوف )السابع، الثامن و/ذلك اليوم، الرجاء التطرّق إلى أّول درس في أح
  .35-43في األسئلة  صودالصّف المقاإلثنين األخير. هذا الصّف سيكون هو 

  . الرجاء تقدير نسبة التًلميذ الذين لديهم الخصائص التالية.الصف  المقصودنود  أن نفهم تركيبة  .35

 من تعاني التي البيوت إلى عادةً  اقتصاديّة قليلة" ُيشير إمكانيّات ذوات "عائالت ، المصطلح"ـه "للبند بالّنسبة 
 .الكافية التغذية أو الطبّيّة، العناية المالئم، مثل المسكن األساسيّة،الحياة  احتياجات في نقص

، "تلميذ مهاجر" هو شخص ُولِد خارج الدولة. "تلميذ ذو خلفيّة تتعّلق بالهجرة" هو شخص ُولِد "ز "للبند بالّنسبة
 والداه خارج الدولة.

بحًثا عن ملجأ من الحرب، من االضطهاد "الالجئ" هو إنسان هرب إلى دولة أخرى  ، "ح "للبند بالّنسبة
 بغّض النظر عن المكانة القانونيّة لاّلجئ في تلك الدولة. السياسّي، من االستبداد الدينّي، أو من كارثة طبيعيّة

 .بالّتقريب يكفي أن تكتب النسبة .التلميذ لخلفيّة الشخصيّ  وفهمك إدراكك عن السؤال هذا يسأل
 .فئات عّدة إلى التالميذ ينتمي قد

  .سطر كلّ  في فقط واحدة إمكانيّة إلى َأِشرْ  رجاًء،

  
 ال يوجد

 1من %
 10إلى %

 11من %
 30إلى %

 31من %
 60إلى %

أكثر من 
%60 

 1 2 3 4 5  ................  تالميذ لغتهم األّم ليست اللغة العربيّة أ( 
 1 2 3 4 5  ...................  تالميذ ذوو تحصيل دراسّي منخفض ب( 
 احتياجات خاصّة تالميذ ذوو ج( 

...................................................................  
1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5  .............................  تالميذ ذوو مشاكل سلوكيّة د( 
 1 2 3 4 5  ... تالميذ من عائالت ذوات إمكانيّات اقتصاديّة قليلة هـ( 
 1 2 3 4 5  .............................................  تالميذ موهوبون و( 
 1 2 3 4 5 تالميذ مهاجرون أو تالميذ ذوو خلفيّة تتعلّق بالهجرة ز( 
 1 2 3 4 5  ...............................................  تالميذ الجئون ح( 
 

ه كليًّا أو بغالبي ته إلى التًلميذ ذوي االحتياجات الخاص ة؟ الصف  المقصودهل تدريسك في  .63  موجَّ

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

 1  نعم  إلى السؤال المًلئم التاليسيتم  نقلك. 

 
2 ال 
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ٍ فئة من فئات المواضيع التالية ينتمي الموضوع الرئيسي  الذي تدر سه في  .37  ؟الصف  المقصودإلى أي 

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 1  ،اللغة واألدب: القراءة والكتابة، الفهم، التعبير واألدب في اللغة العربيّة، أو في اللغة العبريّة، قواعد اللغة

 اللغوي وغيرها.التنوّر 

 
2 وغيرها. الجبر الهندسة، اإلحصائيّات، الرياضيّات، :الرياضيّات 

 
3 وغيرها. الزراعة البيئيّة، العلوم البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، والتكنولوجيا، العلوم ،)عام (العلوم: العلوم 

 
4 االقتصاد، المعاصرة، الدراسات الحضارات، ِعْلم االجتماعيّة، الدراسات الجغرافيا، التاريخ، :االجتماعيّة العلوم 

   الفن وغيرها.  تاريخ الفلسفة، االجتماعيّة، المدنيّات، العلوم القانون، ِعْلم البيئة،

 
5 والعبريّة. العربيّة باستثناء لغة كلّ  :أجنبيّة لغة 

 
6 طباعة، ُمعالـِج جرافيكا، هندسة، روبوتيكا، إلكترونيكا، الحاسوب، ِعْلم المعلومات، التكنولوجيا: تكنولوجيا 

 وغيرها.                النصوص،

 
7 

 األعمال الرسم، التصوير، والدراما، التمثيل العملّي، الفنّ  البصريّة، الفنون الموسيقى، الفنون، :لفنون
 باإلبر، وغيرها. اليدويّة، التطريز والفنون

 
8 الصّحة، وغيرها الرقص، الرياضة، :البدنيّة التربية. 

 
9 األخالق، وغيرها الدينيّة، األديان، الحضارات تاريخ األخالقيّات: الدين، أو/و الدين. 

 
10 

 إدارة حسابات، إدارة المنزلّي، التدبير تقنيّات، ،)معيّنة لمهنة التحضير(مهنيّة  المهنّي: مهارات التعليم
 يدويّة، وغيرها. صناعة والفندقة، السياحة سكرتارية، أزياء، مهنّي، توجيه أعمال،

 
11 خرآ 

 

 ؟الصف  المقصودحاليًّا ما هو عدد التًلميذ في  .38

  دًدا.رجاًء، اكتب ع 

  

 تلميًذا
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ما هي نسبة الوقت الذي يتم  استغًلله عادًة من الحص ة للقيام بكل  واحد من النشاطات التالية  .39

 ؟المقصودالصف  في 

 ")صفًرا( في حال عدم القيام بالنشاط.0اكتب نسبة مئويّة لكّل نشاط. اكتب " 
  .100الرجاء الحرص على أن يكون مجموع اإلجابات %

  مهاّم إداريّة )مثال: تسجيل الحضور والغياب، توزيع نشرات أو نماذج مدرسيّة(  % أ( 

  االنضباط(َضبط النظام في غرفة الصّف )الحفاظ على   % ب( 

 التدريس والتعلّم  % ج( 

 المجموع 100 % 

 

، إلى أي  مدى توافق أو ال توافق على أن ك صاحب القرار في األمور التالية في التخطيط والتدريس 40.

 هذا؟ الصف  المقصودفي 

  سطر.رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل  

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

 1 2 3 4  ................................................  تحديد مضمون الدرس أ( 

 1 2 3 4  ...............................................  اختيار طرائق التدريس ب( 

 1 2 3 4  ...................................................  تقييم تعلّم التالميذ ج( 

 1 2 3 4  ..................................................  َضْبط سلوك التالميذ د( 

 1 2 3 4  .................  للتّالميذتحديد كّميّة الوظائف البيتيّة المعطاة  هـ( 

 

 ؟للص ف  المقصودبالن سبة  إلى أي  مدى توافق أو ال توافق على األقوال التالية 41.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

نسبيًّا إلى أن عندما يبدأ الدرس، علّي االنتظار لفترة طويلة  أ( 
 1 2 3 4  ..........................................................   يهدأ التالميذ.

يحاول التالميذ في هذا الصّف المحافظة على جوّ تعليمّي  ب( 

 ممتع.
 .............................................................................  

1 2 3 4 

أخسر كثيًرا من الوقت بسبب التالميذ الذين يشوّشون  ج( 
 1 2 3 4  .........................................................  مجرى الدرس.

 1 2 3 4  ........  هناك ضّجة كبيرة تعيق َسْير الدرس في هذا الصّف. د( 
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 . بأي  وتيرة تقوم بما يلي؟الصف  المقصودفك ر في تدريسك في  42.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة واحدة فقط في كّل سطر. 

  
بالمرّة أو 
 دائًما غالبًا أحيانًا تقريبًا بالمرّة

 1 2 3 4  أعرض على التالميذ تلخيصات لمضامين درّستها مؤّخًرا. أ( 
 1 2 3 4  ...............................  أحّدد أهداًفا عند بداية التدريس. ب( 
 1 2 3 4  ....................  أوضّح للتّالميذ ما أتوقّع منهم أن يتعلّموا. ج( 
أشرح كيف يرتبط الموضوع الجديد بالموضوع السابق  د( 

  ........................................................  الذي تعلّموه.
1 2 3 4 

 1 2 3 4  ...................  أعطي للتّالميذ مهاّم ليس لها حّل واضح. هـ( 
يفكّروا بطريقة أعطي للتّالميذ مهاّم تتطلّب منهم أن  و( 

 1 2 3 4  .................................................................  ناقدة.
أطلب من التالميذ أن يعملوا في مجموعات صغيرة لكي  ز( 

 يتوصّلوا إلى حّل  مشتَرك لمشكلة أو مهّمة ما.
 ..........................................................................  

1 2 3 4 
أطلب من التالميذ أن يختاروا بأنفسهم طرائق حّل مهاّم  ح( 

  ..............................................................   ُمعقَّدة.
1 2 3 4 

 1 2 3 4  .  يتّبعوا قوانين السلوك في الصّف.أطلب من التالميذ أن  ط( 
 1 2 3 4  .......................  أطلب من التالميذ أن يصغوا لما أقوله. ي( 
هّدئ التالميذ عندما يزعجون في الصّف. ي أ( 

ُ
 1 2 3 4  ...................  أ

ي  

 ب(
 1 2 3 4  عندما يبدأ الدرس أطلب من التالميذ أن يهدؤوا بسرعة.

ي  

 ج(

الحياة اليوميّة ألوضّح أهّميّة أطرح مشكلة من 

 1 2 3 4    المعلومات الجديدة التي اكتسبها التالميذ في الدرس.
ي  

 د(

أتيُح للتالميذ أن يتدرّبوا على مهامَّ متشابهة إلى أن 

 1 2 3 4  ...................  أتأكّد من أّن كّل التالميذ قد فهموا المادّة.
أسبوًعا واحًدا  أعطي التالميذ مشاريع يتطلّب إكمالها ط و( 

 1 2 3 4  ..........................................................  على األقّل.
أسمح للتاّلميذ باستعمال تكنولوجيا االتّصال والمعلومات  ط ز( 

في إطار تحضير الوظائف أو المشاريع في תקשוב( )

 1 2 3 4  .................................................................  الصّف.
 

 ؟الصف  المقصودفي  التًلميذ لتقييم تعل مبأي  وتيرة تستعمل الطرائق التالية  43.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
بالمرّة أو 
 دائًما غالبًا أحيانًا تقريبًا بالمرّة

 1 2 3 4  .....................  أستعمل أدوات وطرائق للتقييم خاصّة بي أ( 

اكتب مردوًدا خطّـيًّا على وظائف التالميذ باإلضافة إلى  ب( 

  ..................................................................  العالمة.
1 2 3 4 

 1 2 3 4  .....................  للتّالميذ أن يقيّموا تقّدمهم بأنفسهم.أتيح  ج( 

أراقب التالميذ أثناء قيامهم بَمهام معيّنة، وأقّدم لهم مردوًدا  د( 

 1 2 3 4  .....................................................................  فوريًّا.
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دة الحضارات   التدريس في بيئات متعد 

 
والنشاطات التي تّتبعها المدرسة فيما يخّص التعّدديّة، مع التركيز يحتوي القسم التالي على أسئلة حول السياسات 

 على تعّدديّة الحضارات.
المقصود بـ "التعّدديّة" هو اإلدراك واالعتراف باالختالفات القائمة بين التالميذ وكذلك بين طاقم العاملين الذين ينتمون الى 

 خلفيّات حضاريّة مختلفة. 
 مختلفة(.أو أوساط باألساس إلى الخلفيّة الحضاريّة )مثال: طوائف تتطّرق تعّدديّة الحضارات 

 

هل َعل مت ذات مر ة صفًّا فيه تًلميذ من حضارات متعد دة؟ )مثال: تًلميذ من طوائف أو أوساط  .44
  مختلفة(؟

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 نعم 

 
2  ال  التاليإلى السؤال المًلئم سيتم  نقلك. 

 

 خًلل تدريس صف  متعد د الحضارات، إلى أي  مدى ُيمكِنك أن تفعل ما يلي؟ 45.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ا كثيًرا نوًعا ما بالمرّة  كثيًرا جدًّ

 1 2 3 4  ..  التعامل مع تحّديات ناتجة عن تعّدد الحضارات في الصّف. أ( 

 1 2 3 4  ................   ُمالَءمة التدريس لتالميذ من حضارات متعّددة. ب( 

االهتمام بأن يتعاون تالميذ من عائالت مهاجرة مع تالميذ  ج( 

  ........................................   من عائالت ليست مهاجرة.
1 2 3 4 

 1 2 3 4  زيادة الوعي لدى التالميذ حول االختالفات الحضاريّة بينهم. د( 

النمطيّة الموجودة لدى التالميذ حول التقليل من األفكار  هـ( 

  ..................................................  الحضارات المختلفة.
1 2 3 4 

 

هل يوجد في هذه المدرسة تًلميذ من خلفي ات حضاري ة متعد دة )مثال: تًلميذ من طوائف أو أوساط  .46

  مختلفة(؟

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط. 

 
1 نعم 

 
2  ال  المًلئم التاليإلى السؤال سيتم  نقلك. 

 

 في هذه المدرسة، هل تُطبَّق المبادئ والسياسات التالية المتعل قة بالتعد دية؟ 47.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
 ال نعم

دعم نشاطات أو منظَّمات تشّجع التالميذ على التعبير عن ُهوِيّاتهم الحضاريّة )مثال:  أ( 

  .........................................................................................  فنيّة(.مجموعات 
1 2 

 تنظيم برامج ونشاطات ُتمكِّن التالميذ من التعرّف على مجموعات حضارية مختلفة ب( 

مثال: لقاءات بين تالميذ مدارس من أوساط مختلفة، فعاليّات يشترك فيها مًعا تالميذ )
 1 2  ...................................................................................   من طوائف مختلفة(.

 1 2  ...............................  خلفيّة حضاريّة.على تعليم التالميذ كيفيّة التعامل مع التمييز  ج( 
 1 2  .................................   تبنّي طرائق تدريس وتعلّم تدمج قضايا عالميّة في المنهج. د( 
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 مناخ المدرسة ومدى الرضا عن المهنة 

 

 إلى أي  مدى توافق أو ال توافق على أن  األقوال التالية تنطيق على هذه المدرسة؟ 48.

  في كّل سطر.رجاًء، أِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط  

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

توفّر هذه المدرسة للطاقم ُفرًصا للمشاركة بشكل فّعال  أ( 
 1 2 3 4  .............................................  في قرارات المدرسة.

توفّر هذه المدرسة لألهل ُفرًصا للمشاركة بشكل فّعال  ب( 

 1 2 3 4  .............................................  في قرارات المدرسة.
المدرسة للتالميذ ُفرًصا للمشاركة بشكل هذه توفّر  ج( 

 1 2 3 4  ......................................  فّعال في قرارات المدرسة.
تَسوُد في هذه المدرسة "ثقافة المسؤوليّة الـُمشَتَركة"  د( 

 1 2 3 4  ................................  فيما يتعلّق بالقضايا المدرسيّة.
تَسوُد في هذه المدرسة "ثقافة تَعاُون" تتميّز بالّدعم  هـ( 

 1 2 3 4  .............................................................  المتبادل.
لدى طاقم المدرسة مفاهيم مشتركة حول التدريس  و( 

 1 2 3 4  ............................................................... والتعلّم.
يطبّق طاقم المدرسة أنظمة السلوك باستمرار في  ز( 

 1 2 3 4  .....................................................  أنحاء المدرسة.
تشّجع هذه المدرسة الطاقم على قيادة مبادرات  ح( 

 1 2 3 4  ................................................................  جديدة.

 

 ؟فيما يتعل ق بما يحدث في هذه المدرسةإلى أي  مدى توافق أو ال توافق على األقوال التالية  49.

  رجاًء، أِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

عادًة، يتفاهم المعلّمون والتالميذ فيما بينهم بشكل  أ( 
 1 2 3 4   ..................................................................  جيّد.

 1 2 3 4  ميذ هي أمر هاّم.غالبيّة المعلّمين أّن رفاهيّة التالتعتقد  ب( 
 1 2 3 4  .......................  تهتّم غالبيّة المعلّمين بأقوال التالميذ. ج( 

إذا احتاج تلميذ إلى ُمساَعدة إضافيّة، فإّن المدرسة  د( 
  ............................................................  توفّرها له.

1 2 3 4 
 1 2 3 4   ..  البعض.باستطاعة المعلّمين أن يعتمدوا على بعضهم  هـ( 

 

 كم سنة تود  أن تستمر  في عملك كمعل م؟ .50

  رجاًء، اكتب عدًدا. 

  

 سنوات/سنة
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 بحسب خبرتك كمعل م في هذه المدرسة، ما مدى حدوث ما يلي؟ 51.

  رجاء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ا كثيًرا نوًعا ما بالمرّة  كثيًرا جدًّ

 1 2 3 4  .........................................  أشعر بالتّوتُّر في عملي. أ( 
 1 2 3 4  ......................  عملي يتيح لي الوقت لحياتي الخاصة. ب( 
 1 2 3 4  ...................  عملي يؤثّر سلبيًّا على صّحتي النفسيّة. ج( 
 1 2 3 4  ..................  عملي يؤثّر سلبيًّا على صّحتي الجسديّة. د( 

 

 فك ر في عملك في هذه المدرسة. إلى أي  مدى تشك ل األمور التالية ُمسب ِبات للض غط في عملك؟ 52.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ا كثيًرا نوًعا ما بالمرّة  كثيًرا جدًّ

 1 2 3 4  ................................................  كثرة التحضير للدروس أ( 

 1 2 3 4  ..............................  أدرّسهاكثرة الحصص التي علّي أن  ب( 

 1 2 3 4  ..............  والوظائف التي يجب أن أفحصهاكثرة االمتحانات  ج( 

 1 2 3 4  ...................  كثرة العمل اإلدارّي )مثال: تعبئة استمارات( د( 

 1 2 3 4  ................................  زيادة المهاّم بسبب تغيُّب معلّمين هـ( 

 1 2 3 4  ...........................  تحمُّل المسؤوليّة عن تحصيل التالميذ و( 

 1 2 3 4  ..............................  المحافظة على االنضباط في الصفّ  ز( 

 1 2 3 4  .......... التعرّض للتّهديد أو للعنف الكالمّي من قبل التالميذ ح( 

لّبات البلدية، المجلس ُمتابَعة التغييرات في متط ط( 
 1 2 3 4  ..................................  القطرّي، أو وزارة التربيةالمحلّّي/

 1 2 3 4  ........................االستجابة لمخاوف يطرحها أحد األهالي  ي( 

 1 2 3 4  ................  ُمالَءمة التدريس لتالميذ ذوي احتياجات خاصّة ي أ( 
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نود  أن نعرف كيف تشعر بشكل عام  إزاء وظيفتك. إلى أي  مدى توافق أو ال توافق على األقوال  53.

 التالية؟

  فقط في كّل سطر.رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة  

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

 1 2 3 4  ..........  إيجابيّات هذه المهنة تفوُق سلبيّاتها بشكل واضح. أ( 

تيحت لي فرصة اتّخاذ القرار من جديد، الخترُت مهنة  ب( 
ُ
لو أ

 1 2 3 4  ....................................................  التعليم مرًّة أخرى.

 1 2 3 4  ..............  النتقلُت إلى مدرسة أخرى.لو كان األمر ممكًنا،  ج( 

 1 2 3 4  ......................  معلًّما. أشعر بالنّدم على قراري بأن أصبح د( 

 1 2 3 4  ..............................  أستمتُع بالعمل في هذه المدرسة. هـ( 

 1 2 3 4  ..........  أتساءل إن كان من األفضل لي اختيار مهنة أخرى. و( 

 1 2 3 4  .....................   أوصي بهذه المدرسة كمكان  جيّد للعمل. ز( 

 1 2 3 4  .......  أعتقُد أّن مهنة التعليم تحظى بالتّقدير في المجتمع. ح( 

 1 2 3 4  ..........................  أنا راض  عن أدائي في هذه المدرسة. ط( 

 1 2 3 4  ...............................  بشكل  عاّم، أنا راض  عن وظيفتي. ي( 

 

 على األقوال التالية؟إلى أي  مدى توافق أو ال توافق فك ر في عملك في هذه المدرسة.  54.

  رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر. 

  
ال أوافق 
 أوافق بشّدة أوافق ال أوافق بالمرّة

 1 2 3 4  ................................  أنا راض  بالرّاتب الذي أحصل عليه. أ( 

عملي اتفاقيّة بغّض النظر عن راتبي، أنا راض  بشروط  ب( 
 1 2 3 4  .............  عاّمة، ساعات العمل(.كمعلّم )مثال: استفادات 

يعبّرون عن احترامهم واضعو السياسات في دولة إسرائيل  ج( 

 1 2 3 4  .........................................................  .آلراء المعلّمين

يستطيع المعلّمون أن يؤثّروا على السياسة التعليميّة  د( 

 1 2 3 4  .........................................  المتّبعة في دولة إسرائيل.

 1 2 3 4  ....................  .للمعلّمينوسائل اإلعالم تعبّر عن تقديرها  هـ( 
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.55 
كيف ، 5أو التاسع. لو ازدادت الميزاني ة بنسبة %تعليم في صفوف السابع، الثامن و/فك ر في ال

 ؟من حيث االستثمار المالي  في كل  واحدة منهاالتالية كنت ستدر ج األمور 

 رجاًء، َأِشْر إلى إمكانيّة  واحدة فقط في كّل سطر.  

 ذات أهّميّة  
 قليلة

ذات أهّميّة 
 متوّسطة

ذات أهّميّة 
 كبيرة

 1 2 3  .............  תקשוב(االتّصال والمعلومات )االستثمار في تكنولوجيا  أ( 

 1 2 3   ................  ستثمار في الموادّ التعليميّة )مثال: كتب تدريس(اال ب( 

ُمساَعدة التالميذ من عائالت ذوات إمكانيّات اقتصاديّة قليلة أو من  ج( 

 1 2 3  .......................................................................  المهاجرين

 1 2 3  .......  زيادة عدد المعلّمين من أجل تقليل عدد التالميذ في الصفّ  د( 

 1 2 3  ..............................  تحسين البنايات والمنشآت في المدرسة هـ( 

 1 2 3  ...................................  دعم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصّة و( 

 1 2 3  ......  للمعلّمينتقديم نشاطات ذوات جودة عاليّة للتّطوير المهنّي  ز( 

 1 2 3  ....................................................  تحسين رواتب المعلّمين ح( 

أجل تقليل المهاّم اإلداريّة اإلدارّي من  طاقمالعدد أفراد زيادة  ط( 
 1 2 3   ........................................................................ للمعلّمين
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 التدريس؟ كم سنة ستستمر  في مهنة .56

 .فقط واحدة إمكانيّة إلى َأِشرْ  رجاًء، 
 

 
1 واحدة حتى سنة 

 
2  أخرى سنوات خمسحتى 

 
3 التدريس مهنة بترك أفكّر ال 

 
4 آخر، وضّح 

 


 
 
 

 

 
 

 المدرسة؟ هذه التدريس في كم سنة ستستمر  في مهنة .57

 .فقط واحدة إمكانيّة إلى َأِشرْ  رجاًء، 
 

 
1 واحدة حتى سنة 

 
2 أخرى سنوات حتى خمس 

 
3 التدريس مهنة بترك أفكّر ال 

 
4 آخر، وضّح 

 


 
 
 

 

 
 

 راتبك؟ مم ن تتل قى .58

 .فقط واحدة إمكانيّة إلى َأِشرْ  رجاًء، 
 

 
1 التربية وزارة 

 
1  ّالمجلّس المحلّّي/ القطري 

 
1 أو غيرها( أميت، عتيد، َعمال، أورط، :مثال(تربية  شبكة 

 
1 للتربية أو غيرها داعمة خيريّة جمعيّات دعم، صناديق :)مثال ثالث( منظّمات غير حكوميّة )قطاع( 

 
1 عاملة قوى لتجنيد شركات 

 
 

هذه نهاية االستبيان. اضغطوا على الزر  "إنهاء" 
  !لتسليم االستبيان. شكًرا جزيًًل على تعاونك

 


