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امللخ�ص
هدف البحث معرفة مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة
املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان ببناء
ا�ستبانة مكونة من ( )49فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي :التخطيط للتدري�س،
وتنمية املعلمني مهنيا ،و�إدارة ال�صف وحفظ النظام ،وتنفيذ املنهاج ،والو�سائل
والأ�ساليب والأن�شطة .ومت التحقق من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على جمموعة من
املحكمني واملخت�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية يف اجلامعات الأردنية
وبع�ض اخلرباء بوزارة الرتبية والتعليم ،ثم قام الباحثان بالتحقق من ثبات الأداة ب�إيجاد
معامل الثبات ح�سب معادلة االت�ساق الداخلي (كرونباخ�-ألفا) �إذ بلغ معامل االت�ساق
الداخلي ( ،)0.90ولتحليل البيانات مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية وحتليل التباين واختبار (ت) ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من ( )4986معلما
ومعلمة� ،أما عينتها فتكونت من ( )249معلما ً ومعلمة وي�شكلون ما ن�سبته ()%5
من جمتمع الدرا�سة وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :أن مدى �إ�سهام مديري
املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني جاءت
بدرجة متو�سطة ،توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αتعزى
ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≥αتعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح املاج�ستري ف�أكرث ،وتوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αتعزى �إىل متغري اخلربة التعليمية
ل�صالح �أ�صحاب اخلربة � 10سنوات ف�أكرث.
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان باالتي :عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س
خمت�صة مبفاهيم وممار�سات الأدوار للم�ساعدة يف تنمية املعلمني مهنياً.
الكلمات املفتاحية :مدى الإ�سهام ،مديرو املدار�س ،امل�ساعدة مهنياً.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/6/14 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/4/1 :م
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The Extent of the Schools’ Managers in Helping Teachers
Professionally According to the Teachers’ Point
of View “Field Study in Al-Karak Province”
Dr. Suleiman M. Al-Tarawneh
Al-Salt College for Human Sciences
Al-Balqa’a Applied University

Dr. Atef Y. Magableh
Faculty of Education
Amman Arab University

Abstract
This study aimed at identifying the extent of the schools’ managers in Al-karak
province in helping teachers professionally according to the teachers’ point of view.
To achieve this study’s goal the researchers developed a questionnaire covering (49)
area divided to five fields: planning for studying, develop the teachers’ professionally,
managing the class and observing system, applying curriculum, and methods, ways and
activities. The validity of the questionnaire was confirmed by arbitrators and specialties
from teaching members in the educational faculties in the Jordanian universities and
some experts in the ministry of education and the reliability was verified and its coefficient was (0.90). Means, standard deviations and analysis of variance were used to
treat the study data.
The study sample consisted of (249) teachers males and females. The sample was
selected randomly by (5%) from the total population. The total population of teachers
was (4986).
The results showed the following:
- The extent of the schools’ managers in Al-karak province in helping teachers professionally according to the teachers’ point of view was at medium level.
- There were significant differences at (α≤0.05) according to gender variable in favor
of females.
- There were significant differences at (α≤0.05) according to academic qualifications,
variable in favor of master degree holders.
- There were significant differences at (α≤0.05) according to the educational experience
variable, in favor of (10) years of experience and more.
*In the light of the study findings, the researcher recommended the following:
- Conducting specialized training courses for school headmasters on concepts and practices active role helping in the classroom management for teachers and how to deal with
it in a practical way.
Key words: The grade extent, Schools’ Headmasters, the professionally helping.
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املقدمة

تتفق الإدارة الرتبوية مع الإدارة العامة يف اخلطوات الرئي�سة و�أ�سلوب العمل يف كل منهما،

وميكن القول �إن الإدارة الرتبوية ت�شتق �أ�س�سها وعملياتها ومبادئها من ميدان الإدارة العامة

وتكت�سب طبيعتها من ميدان الرتبية والتعليم باعتبار �أنها تطبيق يف ميدان له خ�صو�صيته،
فهي تعالج �ش�ؤون املعلمني ،والطالب ،واملواد الدرا�سية والتجهيزات وال�ش�ؤون املالية الالزمة

للتدري�س و�إدارة الفعاليات املتعلقة بذلك ،وتنظيم هذه العنا�رص كافة وتوجيهها و�ضبطها،

فالإدارة الرتبوية تعمل على ت�سهيل العملية التعليمية و�سريها وفق ت�سل�سل و�أنظمة حمددة

ت�ؤدي بعد ذلك �إىل حتقيق الأهداف املو�ضوعة وب�أف�ضل النتائج (العالق.)1999 ،

ويُعد مدير املدر�سة املاهر من �أهم العنا�رص الأ�سا�سية يف العملية الرتبوية مما يجعل تقدم

املدر�سة يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً باملهارات التي ميتلكها ،ومبدى �إتقانه لعمله وينظر الكثريون

�إىل مدير املدر�سة الفاعل على �أنه �شخ�صية مهمة م�ؤثرة من منطلق �أهمية �أدائه الفعال

وم�س�ؤوليته نحو �إر�شاد املعلمني ومنوهم املهني (.)Cheng, 1997

فاملدير الناجح �إداريا وتربويا ً هو الذي يهيء جوا ُ �صاحلا ً للعمل� ،إذ ي�أخذ بر�أي املعلمني

وي�شجعهم على التعبري احلر عن �آرائهم ومقرتحاتهم ،ويعمل على �إ�رشاكهم يف اتخاذ القرار

وحل امل�شكالت والتنظيم والتقييم ،فال يت�رصف مبفرده� ،أو ي�صدر قرارا ً معربا ً عن وجهة نظره

وحده ،و�إمنا يكون ذلك نابعا ً من وجهة نظر جميع املعلمني (كنعان.)1995 ،

وقد حظيت عملية �إدارة ال�صف باهتمام بالغ الأهمية يف الآونة الأخرية� ،إذ يع ُدها الرتبويون

من �أكرث املهمات واملهارات التي يجب �أن يتقنها املعلمون وتتطلب مزيدا ً من اجلهد والعناية
وهي من الق�ضايا التي تواجه املعلمني �سواء �أكانوا جددا ً �أم من ذوي اخلربات ،و�سواء �أكانوا
معلمني لل�صفوف االبتدائية الدنيا �أم العليا �أم ال�صفوف الثانوية .ذلك �أن جناح الإدارة
ال�صفية يف حتقيق �أهدافها يكمن يف تهيئة بيئة تعليمية تتوقف ب�شكل كبري على املعلم

ومدى امتالكه الكفايات العلمية والإدارية يف العملية الرتبوية (الزبيدي .)2002 ،وهذا ما

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�سعى �إليه م�ؤمتر التطوير الرتبوي يف الأردن ( )1987يف الرتكيز على دور املعلم وتدريبه و�إك�سابه

�أن يكون املعلم قادرا ً على �أدائها وخا�صة من حيث تفاعله مع طلبته يف داخل ال�صف �أو

خارجه ،لذلك فاملعلم معني باملتغريات املختلفة ومنا�سبتها �سواء �أكان داخل غرفة ال�صف
�أم خارجها .فاملعلم قدوة ومنظم للمناخ االجتماعي والنف�سي (البداينة.)2000 ،

كما يُق�صد بالإدارة ال�صفية عمليات التوجيه والقيادة واجلهود التي يبذلها �أطراف العملية

التعليمية يف غرفة ال�صف ،وينتج عن هذا التفاعل ظهور �أمناط �سلوكية ،وهذه اجلهود يجب
�أن تن�صب على توفري املناخ من �أجل الو�صول �إىل الأهداف املرجوة عن طريق حتديد الأدوار لكل
من املعلم والطالب وتنظيم البيئة ال�صفية للو�صول �إىل تعلم هادف (.)Collin, 1993

فاملعلم هو النموذج الذي يقتدى به الطالب يف �أفكاره وخرباته ،وهو الذي ميلك اجتاها ً موجبا ً

نحو النظام التعليمي الذي يحاول �أن يغر�سه يف نفو�س طالبه .كما �أنه يقوم بحفظ النظام
و�ضبطه ،وا�ستثماره لوقته وقدرته على جذب الطلبة بالأ�ساليب املنا�سبة (ال�شنطي ،وعودة،

.)1989

ويُعد املعلم الأ�سا�س يف العملية التعليمية ،فهو القادر على حتقيق الأهداف الرتبوية� ،إذا
ما �أُعد ب�شكل جيد فهو حمور العمل الرتبوي ،وبحاجة �إىل �أن يكون ملما ً باملعلومات واملعرفة

الالزمة ،و�أن يتمتع بخربة وا�سعة ليتمكن من توجيه طلبته توجيها ً �سليماً ،بالإ�ضافة �إىل
�رضورة امتالك املعلمني قدرة عالية على التطوير ومواكبة التغيري لأن التغيري يحمل يف

طياته معنى التقدم ،ويعمل على م�ساعدة امل�ؤ�س�سة التعليمية يف ال�سري نحو الأهداف التي

اختطتها لنف�سها و�إذا ما �أعطي املعلم الفر�صة للتغيري والتطوير فان ذلك ينعك�س �إيجابا ً

على تطوره املهني (.)Hoy & Miske, 1991

كما يجب �أن ميتلك املعلم القدرة على حتديث املعلومات الرتبوية والنف�سية وبا�ستمرار من

خالل االطالع على كل ماهو جديد يف املجال العلمي و التعليمي والرتبوي ،خا�صة يف جمال

عمله واخت�صا�صه .كما عليه �أن ميتاز بالقدرة على تعليم الآخرين على اختالف م�ستوياتهم,

والقدرة على التفكري العلمي حتى يتمكن من حل امل�شكالت التي يواجهها ب�إيجابية (يحيى،
.)2006

كما �أن فاعلية مدير املدر�سة تنعك�س على املعلمني والطلبة واملجتمع ،فالفاعلية لي�ست

�شيئا ً واحدا ً وال ميكن �أن نُعرفها �أو نقي�سها على �أ�سا�س بُعد واحد ويف نف�س الوقت ميكن �أن
فعالة يف �أن�شطة �أخرى وذلك اعتمادا ً على
فعالة يف بع�ض �أن�شطتها وغري ّ
تكون املدر�سة ّ

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

الكفايات الالزمة ل�ضمان تعلم �أف�ضل لطلبته ،و�إعطائه �أدوارا ً خمتلفة ومتعددة ،وينبغي

163

مدى �إ�سهام مديري املدار�س يف م�ساعدة املعلمني

164

د� .سليمان الطراونة ،د .عاطف مقابلة
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وتت�ضمن هذه العملية حتديدا ً دقيقا ً لدور املعلم ،وما يقوم به من تنظيم للخربات التعليمية

واملواد والأدوات التي ت�سهم يف ت�سيري عملية التعلم �إىل �أق�صى طاقات املتعلم وتتيح له
الفر�صة لتحقيق ذاته واندماجه يف املوقف ليطور �شخ�صية متفاعلة حيوية م�سيطرة على

�إمكانيات البيئة وم�ستقلة عن قراراتها (.)Casey & Tucker, 1994

وحيث �إن �إحدى م�س�ؤوليات مدير املدر�سة بو�صفه قائدا ً تعليميا ً تنمية املعلمني مهنياً،

ف�إن عليه بذل اجلهد امل�ستمر لتح�سني م�ستوى �أدائهم وتطويره ،وتدريبهم على كيفية حل

امل�شكالت التي تواجههم ،والتعاون معهم من �أجل تخفيف ال�ضغوط الناجتة عن عبء

العمل �أو نق�ص اخلدمات ،وهذا يتطلب من مدير املدر�سة مد يد العون للمعلمني والعمل

على حت�سني ظروفهم وتلبية احتياجاتهم ،و�إ�سداء الن�صح لهم وتوجيههم بطريقة فعالة ،مما
ميكنهم من بناء عالقة قائمة على الثقة واالحرتام والتعاون وامل�شاركة وتبادل وجهات النظر

وت�شجيع املبادرات (احلريري.)2007 ،

ومن بني الأدوار التي ميكن �أن ي�ؤديها املدير ليحقق متطلبات منط القيادة التعليمية ،تقدمي

مناذج للتعليم والتعلم ،و�إبداء امل�شورة وم�ساعدة املعلمني يف كل ما ي�س�ألون عنه ،وحتفيزهم

لتبني ا�سرتاتيجيات تعليم جديدة وم�شاركتهم الأفكار والتجديدات الرتبوية ،كما �أنه يق�ضي
وقتا ً كافيا ً يف مراقبة العملية التعليمية يف ال�صفوف ،ويعمل با�ستمرار على تقومي التح�صيل
الأكادميي للطلبة وي�ضع بالتعاون مع املعلمني اخلطط العالجية للطلبة متدين التح�صيل

(.)Glanz, 2006

�إن ادوار مدير املدر�سة وم�س�ؤولياته كثرية ومتعددة وت�شمل كل جانب من جوانب العملية الرتبوية

واحلياة املدر�سية ،وتتحدد هذه االدوار يف (ال�سعود( ،)2002 ,اخلواجا( ,)2004 ،الرا�سبي .)1998

 -الدور الإداري التنفيذي (مدير تنفيذي) :ويت�ضمن هذا الدور توفري الظروف املادية والب�رشية

الالزمة لت�سيري العملية الرتبوية يف املدر�سة ومنها� :إعداد اخلطة الإدارية ،وتنظيم االجتماعات
و�إدارتها ،و�إعداد برنامج الدرو�س الأ�سبوعي وغريها.

 -الدور الفني الإ�رشايف (م�رشف تربوي مقيم) :ويت�ضمن هذا الدور من مدير املدر�سة قيادة

عملية التجديد يف مدر�سته وحفز املعلمني على اخللق واالبتكار.

كما �أن من مهام وواجبات مدير املدر�سة العمل على تطوير املعلمني وتنميتهم مهنيا ً

وتوجيه املعلم اجلديد بالإ�ضافة �إىل زيارة ال�صفوف وت�شجيع املعلمني على تبادل الزيارات
وحت�سني تنفيذ املنهج الدرا�سي ،واالهتمام بالطالب ،وتوفري الت�سهيالت التعليمية ،وتقومي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العملية التعليمية ب�شكل عام.

باملهارات والكفايات التي ت�ؤهله للقيام بهذه االدوار ومن هذه املهارات -:املهارات ال�شخ�صية-
التي تتطلب التعليم والتدريب ،و�إمناء روح اجلماعة ،وبناء الثقة .واملهارات الإدارية واملهارات

الفنية :وتتطلب التعليم والتدريب واخلربة واملمار�سة واحرتام �أهداف ومعتقدات الآخرين.

(الرا�سبي)1998 ،

فقد �أجرى فريق من وزارة الرتبية والتعليم ( )1987درا�سة هدفت �إىل تقومي فعالية الإدارة

املدر�سية و�أثرها يف العملية الرتبوية �شملت املعلمني واملر�شدين الرتبويني والطالب والبناء
املدر�سي والن�شاط الرتبوي واملقومات الوظيفية ملدير املدر�سة واملرافق والتجهيزات املدر�سية

والفعاليات الإدارية وتطوير العملية الرتبوية واملنهاج املدر�سي والتقومي واالختبارات املدر�سية
وقد �أظهرت النتائج ماي�أتي :حر�ص املدير على ا�ستخدام املرافق املدر�سية بفاعليه وت�أمني

احتياجات املدر�سة ,ممار�سة املدير للأ�ساليب الإ�رشافية املتنوعة ,واهتمام مدير املدر�سة بالعالقات

الإن�سانية يف التعامل مع املعلمني ,وامتالك املدير املقومات الوظيفية الالزمة للعمل.

و�أجرت الفيومي ( )1991درا�سة بعنوان «ت�صور لإدارة �صفية مبدعة ملعلم الغد يف

جمهورية م�رص العربية من خالل وجهة نظر املعلمني» ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف جمهورية م�رص العربية ،وكان من �أبرز النتائج :االهتمام

بالتخطيط والتنفيذ داخل الإدارة ال�صفية ,وباملهارات ال�صفية ,وبالإر�شاد ال�صفي ,والعالقات

الإن�سانية بني الطلبة واملعلمني ,واالهتمام باملناخ االجتماعي داخل ال�صف.

وقام �شطناوي ( )1992بدرا�سة عنونها بـ «ت�صورات معلمي املرحلة االبتدائية بدولة

الإمارات العربية املتحدة نحو الدور الفني ملدير املدر�سة» .وهدفت الدرا�سة معرفة ممار�سة
مدير املدر�سة االبتدائية يف دولة الإمارات العربية للمهام والواجبات الإ�رشافية املوكلة �إليه

بناء على ما ا�سند �إليه من دور مياثل دور امل�رشف الرتبوي ح�سب ت�صورات املعلمني واملديرين
�أنف�سهم .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املدار�س االبتدائية احلكومية

للعام الدرا�سي (� )1991-1990إذ بلغ عدد املعلمني ( )8523معلما ً ومعلمة وعدد املديرين

( )199مديرا ً ومديرة .واختريت عينة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة تكونت من ( )655معلما ً
ومعلمة بالإ�ضافة �إىل ( )60مديرا ً ومديرة ،و�أعد الباحث ا�ستبانة بالواجبات الإ�رشافية التي

يجب �أن يقوم بها مدير املدر�سة االبتدائية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وقد تو�صلت

الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
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 -يرى املعلمون �أن مديري مدار�سهم يركزون على تقدمي الواجبات الإ�رشافية املتعلقة باجلانب
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الإداري يف حني يقل تقدمي الواجبات واملهام الإ�رشافية يف اجلانب الفني.

 يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهتي نظر كل من املعلمني واملديرين يف تقدمي املهاموالواجبات الإ�رشافية.

و�أجرى هليل ( )1994درا�سة بعنوان «دور مدير املدر�سة بو�صفه م�رشفا تربويا مقيما» .هدفت

الدرا�سة �إىل الوقوف على مدى م�س�ؤولية مدير املدر�سة عن املهام الإ�رشافية بو�صفه م�رشفا

تربويا مقيما ،ومدى �إدراك كل مديري املدار�س واملوجهني الرتبويني واملدر�سني للمهام الإ�رشافية
تعرف امل�شكالت التي
ملدير املدر�سة يف اململكة العربية ال�سعودية ,وحاولت الدرا�سة �أي�ضا
ّ
حتد من قيام مديري املدار�س مبهامهم الإ�رشافية ،والوقوف على الفروق بني �إدراك كل من فئات

�أفراد الدرا�سة �إزاء املهام الإ�رشافية ملدير املدر�سة وطبيعة تلك امل�شكالت التي حتد من فعالية

هذا الدور ،وتكونت عينة الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س احلكومية يف اململكة العربية
ال�سعودية .وبينت الدرا�سة �أن امل�شكالت التي حتد من قيام مدير املدر�سة مبهامه الإ�رشافية

الرتبوية هي :اهتمام املدير باجلانب الإداري �أكرث من اجلانب الرتبوي ،وعدم التوافق بني املدير و�أ�رسة
املدر�سة ،وتع�صب املدير لر�أيه وعدم ال�سماح مبناق�شة �آراء الآخرين ،وق ّلة توزيع امل�س�ؤوليات بني

الأفراد العاملني معه يف املدر�سة.

كما �أجرى املو�سى ( )1995درا�سة بعنوان «دور مدير املدر�سة يف حت�سني الفعاليات التعليمية

تعرف دور مدير املدر�سة الثانوية يف حت�سني الفعاليات
كما يراها املعلمون» وهدفت الدرا�سة �إىل ّ

التعليمية كما يراها املعلمون يف لواء الكورة الثانوية احلكومية ،وبيان �أثر كل من اجلن�س
واخلربة وامل�ؤهل العلمي يف حتديد ذلك الدور من وجهة نظر �أفراد العينة .وتكونت عينة الدرا�سة
من معلمي ومعلمات مدار�س لواء الكورة الثانوية احلكومية ،و�شملت ( )200معلمٍ ومعلمة

من جمتمع الدرا�سة والبالغ عددهم ( )631معلما ً ومعلمة للعام الدرا�سي (.)1995-1994

و�صمم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )60فقرة تغطي �سبعة جماالت لدور مدير املدر�سة
يف حت�سني الفعاليات التعليمية يف جماالت :التخطيط ،والأن�شطة والو�سائل التعليمية،

واملنهاج والكتاب املدر�سي ،والتقومي ،والنمو املهني والنمو العلمي ،والعالقة مع املعلمني

واملجتمع املحلي ,ودلت النتائج على �أن مدير املدر�سة ميار�س دوره ومهاراته يف حت�سني الفعاليات
التعليمية بدرجة متو�سطة و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ر�أي املعلمني يف دور
مدير املدر�سة الثانوية يعزى �إىل اجلن�س �أو اخلربة يف جميع املجاالت .يف حني كان هناك فروق
تعزى �إىل امل�ؤهل ل�صالح دبلوم كليات املجتمع يف جمال التخطيط ،واملنهاج ،والتقومي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما �أجرى الطعاين ( )1998درا�سة بعنوان «معرفة ممار�سة معلمي املرحلة الثانوية للمهارات

من جميع معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد البالغ عددهم ( )900معلم ،وقد بلغ عدد

عينة �أفراد الدرا�سة ( )190معلما ً وكان من �أبرز النتائج� :إدارة �سلوك الطلبة داخل ال�صف قد
احتلت املرتبة الأوىل يف حني احتلت العالقات الإن�سانية بني املعلم والطلبة املرتبة الثانية ،كما

تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل تفاعل اخلربة مع اجلن�س.

�أجرى كالهون ( )Calhoun, 1982درا�سة بعنوان «معرفة دور مدير املدر�سة يف حت�سني

العملية التعليمية» ،و�أظهرت الدرا�سة �أن الدور الفني الذي ميار�سه مدير املدر�سة ميكن �أن

يكون من خالل تطوير اجتاهات املعلمني التعليمية نحو الطالب ،وتو�صل �أي�ضا من خالل
درا�سته �إىل عدة �أدوار ملدير املدر�سة ت�ساعده يف تطوير العملية التعليمية ومنها :تقدمي

كل الدعم للمعلم ،و�إيجاد جو تنظيمي مريح ي�ساعده على الإبداع وذلك من خالل حت�سني
العالقات بني املدير واملعلمني ،وبني املعلمني �أنف�سهم بالإ�ضافة �إىل �إيجاد اجلو التجريبي الذي

ي�ساعد على البحث واالبتكار ،واالهتمام بامليول ال�شخ�صية للمعلمني و الت�شجيع على
الإبداع و�إتاحة الفر�صة للمعلمني يف امل�شاركة ويف بناء وتقرير �سيا�سة املدر�سة ،واختيار

الكتب واملناهج املقررة .

كما �أجرى �أوكو�شوكو ( )Okechakwu, 1994درا�سة بعنوان «حتديد ال�سمات واخل�صائ�ص

الفعال والعوامل التي يعتقد املعلمون ب�أنها م�ؤثرة يف تلك الفعالية» ،و�أظهرت
للمعلم
ّ

نتائج الدرا�سة� ،أن املعلمني ي�ؤكدون على �أ ّن امتالك املعلم ملهارات التعلم والتعليم ومعرفته

املهام التي تقع على عاتقه وقدرته على حتديد دوره وم�س�ؤوليته هي من �أهم اخل�صائ�ص
الفعال .كما �أكد الباحث على �أهمية التدريب ،واملناق�شات خالل الدورات والربامج
للمعلم
ّ

التي تعقدها نقابة معلمي املدار�س يف مي�سوري و ُعدت ب�أنها من �أكرث الطرق فعالية يف
�صقل املعلم وتزويده باملعلومات واملهارات.

م�شكلة البحث

يتطلب تطوير وتنمية امل�ؤ�س�سات الرتبوية وجود قيادات تربوية تت�صف مبهارات وكفاءات

قيادية تعزز قدرتها على ت�أدية �أدوارها ووظائفها ،وحتقق م�ستوى متميز من الكفاية والفعالية

للم�ؤ�س�سات التي يديرونها ،فالقادة الإداريون على خمتلف م�ستوياتهم يجب �أن ميلكوا القدرة
والكفاية الإدارية لتحقيق الأهداف املوكلة �إليهم ،وقد بذلت يف هذا االجتاه جهود ٌ كبرية
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لتحفيز القيادات الرتبوية على التنمية املهنية لهم وللعاملني معهم� ،إال �أن هذه اجلهود مل

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

حتقق غاياتها على النحو املرغوب فيه ،كما ظهر يف املراجعة التي متت يف منتدى التعليم

يف �أردن امل�ستقبل الذي عقد يف الفرتة ( )2002/9/16-15وحتت عنوان نحو ر�ؤية م�ستقبلية
للنظام الرتبوي يف الأردن (وزارة الرتبية .)2003 ،وقد �شهدت الإدارة املدر�سية يف الآونة الأخرية

تغيريات كثرية �أدت �إىل تطور دور مدير املدر�سة ،وقد �أدى هذا التطور �إىل تطور يف متطلبات هذا
الفعال ملا يتطلبه
الدور ،كما يع ُّد الدور القيادي والإ�رشايف من الأدوار الأ�سا�سية ملدير املدر�سة
ّ

من قدرات وكفايات قيادية وفنية ،ومعرفية و�أدائية جتعله قادرا ً على الت�أثري يف �سلوك العاملني
معه ،وقادرا ً على قيادة التجديد واالبتكار والتغيري (ميلر.)2003 ،

الفعال لالرتقاء
وحيث �أن حت�سني نوعية �أداء املعلمني من املهام الرئي�سة ملدير املدر�سة
ّ

مب�ستوى التح�صيل الأكادميي لطلبة مدر�سته للو�صول �إىل امل�ستوى الذي يطمح �إليه ،كما

�أن الطريق لتح�سني �أداء املعلمني يتطلب قبل كل �شيء حتديد الكفايات املطلوبة منهم

لتح�سني �أدائهم داخل غرفة ال�صف من خالل املمار�سات الفعلية التي يقوم بها املعلمون

داخل ال�صف والتي لها �صلة مبا�رشة بتح�صيل الطلبة الأكادميي ،وهذا يعني تعزيز املعارف
واملهارات التدري�سية لدى املعلمني واالرتقاء بها (.)Heneman & Milanowski, 2004

هدف البحث

هدف البحث احلايل تعرف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة

املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني انف�سهم.

�أ�سئلة البحث

�أجاب البحث عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة

نظر املعلمني انف�سهم ؟

 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α≤0.05يف مدى �إ�سهام مديري

املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تعزى �إىل
متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة التعليمية للمعلمني؟

�أهمية البحث

تنبثق �أهمية البحث من تركيزه على معرفة مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني �أحد الأطر النظرية والعملية احلديثة
الآتية:

التعرف �إىل مدى �إ�سهامهم يف م�ساعدة املعلمني مهنياً ,واجلوانب
 -1مديرو املدار�س من خالل
ّ

التي حتتاج �إىل املزيد من التدريب والتي ت�ساعدهم يف �أداء مهماتهم على �أكمل وجه.

 -2القائمون على تطوير الإدارة املدر�سية يف وزارة الرتبية والتعليم واملديريات التابعة لها و

تزويدهم باملعلومات الدقيقة من خالل معرفة ال�صعوبات والعوائق التي تواجه املعلم يف
�أثناء عمله الإداري واملهني داخل غرفة ال�صف.

 -3امل�سئولون يف وزارة الرتبية والتعليم واملخططون الرتبويون والذين يقومون بر�سم ال�سيا�سات
التعرف �إىل مواطن القوة وال�ضعف التي تواجه
وو�ضع اخلطط الرتبوية املنا�سبة من خالل
ّ

املعلم يف �أثناء ممار�سته للعملية التعليمية التعلمية.

م�صطلحات البحث

املدير :هو ال�شخ�ص الذي يقوم على �إدارة املوارد املادية والب�رشية وتن�سيق اجلهود املبذولة داخل
املدر�سة �سعيا ً لتحقيق الأهداف الرتبوية العامة واخلا�صة للمدر�سة (وزارة الرتبية والتعليم،
.)2002

م�ساعدة املعلمني مهنياً :هو كل ما يقوم به املدير من توجيه منظم للمعلم داخل حجرة

ال�صف من تخطيط منظم يوجه فيه جهوده لقيادة الأن�شطة ال�صفية التي من �ش�أنها
�أن تخلق جوا ً تربويا ً ومناخا ً مالئما ،يمُ كن املعلم والطالب معا ً من بلوغ الأهداف التعليمية
املتوخاه والتي من �ش�أنها �أن حتدث تغيريا ً نحو الأف�ضل يف �سلوك املتعلم وتعمل على تطوير

املعلم مهنيا.

مدى الإ�سهام :مدى ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة املتمثلة يف املجاالت
الآتية :التخطيط للتدري�س ،وتنمية املعلمني مهنياً ،و�إدارة ال�صف وحفظ النظام ،وتنفيذ

املنهاج ،والو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة.

�إجراءات البحث

يتناول هذا اجلزء و�صفا ً ملنهج الدرا�سة وجمتمعها وعينتها وكيفية اختيارها و�أداة جمع البيانات

وكيفية التحقق من �صدقها وثباتها واملعاجلة الإح�صائية التي مت مبوجبها حتليل البيانات.
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لتطوير عمل املعلم يف الع�رص احلايل ،لذلك ي�ؤمل �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة اجلهات
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منهج البحث

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك ملالءمته لطبيعة مو�ضوع البحث.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية
ّ

العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم مبحافظة الكرك لعام  2010/2009والبالغ عددهم

( )4986معلما ً ومعلمة منهم ( )1966معلما ً و( )3020معلمة� ،أما عينة البحث فتكونت
من ( )249معلما ً ومعلمة ،منهم ( )151معلمة و ( )98معلما ً وي�شكلون ما ن�سبته ( )%5من

جمتمع الدرا�سة.

�أداة البحث

قام الباحثان بت�صميم ا�ستبانة تكونت من ( )49فقرة من خالل الأدب الرتبوي ،وقد مت تطوير

هذه الأداة بالرجوع �إىل الأدب النظري املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة.

�صدق الأداة

ل�ضمان �صدق الأداة مت عر�ضها على ( )21حمكما ً من الأ�ساتذة �أع�ضاء هيئة التدري�س

يف كليات الرتبية باجلامعات الأردنية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من املخت�صني يف وزارة الرتبية
والتعليم وقد طلب من املحكمني الت�أكد من مدى مالءمة فقرات الدرا�سة ملو�ضوعها و�إبداء
�أية مالحظات يرونها �رضورية ,وقد تكونت الأداة يف �صورتها الأولية من ( )55فقرة ويف �ضوء

مالحظات املحكمني تبني �أن ( )6فقرات كان ارتباطها مبجاالتها متدنياً ،فتم حذفها وبذلك

�أ�صبح عددها ( )49فقرة.

ثبات الأداة

مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات لالت�ساق الداخلي با�ستخدام

معادلة كرونباخ�-ألفا ( )Alpha-Cronbachحيث تراوح معامل الثبات للمجاالت الفرعية

عد هذا املقدار مرتفعا و داال ً
بني ( 0.79و )0.87يف حني بلغ معامل الثبات ككل ( )0.90وقد ّ

على الثبات واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

معامل الثبات
0.87
0.85
0.90
0.79
0.81
0.90

تطبيق الأداة

بعد التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،وحتديد عينة البحث ،و�أخذ املوافقات الر�سمية

لتطبيق الأداة ،قام الباحثان بتوزيع اال�ستبانة على �أفراد العينة ،وطلب منهم تعبئتها بدقة
ومو�ضوعية ،وذلك بو�ضع �إ�شارة ( )xيف املكان املنا�سب لكل فقرة ،وقد �صممت الإجابة على

الفقرات وفق �سلم ليكرت اخلما�سي ( )Likert Scaleلإعطاء وزن متدرج للبدائل mrv ،مت
حتديد 5( :درجات) للإجابة بدرجة كبرية جدا ،و( 4درجات) للإجابة بدرجة كبرية ،و( 3درجات)
للإجابة بدرجة متو�سطة ،و(درجتني) للإجابة قليلة ،و(درجة واحدة) للإجابة قليلة جداً ،كما مت

تق�سيم مدى املوافقة على كل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة �إىل ثالثة م�ستويات( :مرتفع،

متو�سط ،منخف�ض) ،وذلك باالعتماد على فئات الأداة ،وعددها �أربع فئات هي،)1.99-1( :
( ،)5-4( ،)3.99-3( ،)2.99-2وذلك بتق�سيم عدد الفئات على عدد امل�ستويات الثالثة ،وهي

متثل (مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض) ،وبالعملية احل�سابية )1.33=3÷4( :تكون امل�ستويات الثالثة
على النحو الآتي:

املدى املنخف�ض من ،) 2.33-1( :واملدى املتو�سط من ،)3.67-2.34( :واملدى املرتفع من

(.)5-3.68

املعاجلة الإح�صائية

بغية حتقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية؛

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،واالختبار التائي ( ،)test-tوحتليل التباين الأحادي (One way

 )ANOVAللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين.

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

الرقم
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()1
معامالت الثبات للأداة ككل ،وجماالتها اخلم�س
الفقرات
املجال
10-1
التخطيط للتدري�س
تنمية املعلمني مهني ًا
19-11
29-20
�إدارة ال�صف وحفظ النظام
40-30
تنفيذ املنهاج
49-41
الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة
49-1
املجموع الكلي
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نتائج الدرا�سة
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يت�ضمن هذا اجلزء عر�ضا ً للنتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة من خالل الإجابة عن

�أ�سئلتها ،على النحو الآتي:

�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة

املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام

مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني على كل

جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،ويظهر اجلدول رقم ( )2ذلك.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة
الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الرتبة درجة الإ�سهام
دور املدير يف جمال
الرقم
متو�سطة
1
0.79
3.55
�إدارة ال�صف وحفظ النظام
3
متو�سطة
2
0.94
3.39
الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة
5
متو�سطة
3
0.84
3.17
تنفيذ املنهاج
4
متو�سطة
4
0.60
2.69
التخطيط للتدري�س
1
ً
تنمية املعلمني مهنيا
متو�سطة
5
0.84
2.68
2
متو�سطة
0.78
3.10
الدرجة الكلية
يالحظ من اجلدول رقم (� )2أن مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة

املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ()3.10

بانحراف معياري ( ،)0.78وجاءت املجاالت الفرعية جميعها متو�سطة� ،إذ تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( ،)2.68-3.55وجاء يف الرتبة الأوىل دور املدير يف جمال �إدارة ال�صف وحفظ

النظام مبتو�سط ح�سابي ( )3.55وانحراف معياري ( ،)0.79ويف الرتبة الثانية جاء دور املدير يف
جمال الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة مبتو�سط ح�سابي ( )3.39وانحراف معياري ( ،)0.94وجاء

يف الرتبة قبل الأخرية دور املدير يف جمال التخطيط للتدري�س مبتو�سط ح�سابي ( )2.69وانحراف
معياري ( ،)0.60وجاء يف الرتبة الأخرية دور املدير يف جمال تنمية املعلمني مهنيا ً مبتو�سط
ح�سابي ( )2.68وانحراف معياري ( ،)0.84وقد مت حتليل مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة

الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظراملعلمني ،وذلك على النحو الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أوالً :دور املدير يف جمال �إدارة ال�صف وحفظ النظام
وحفظ النظام ،ويظهر اجلدول رقم ( )3ذلك.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملدى �إ�سهام املدير يف �إدارة ال�صف
وحفظ النظام من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
رقم
الفقرة
احل�سابي املعياري الرتبة الإ�سهام
الفقرة
مرتفعة
1
0.61
 23يطلع املعلمني على القوانني املتعلقة بحفظ النظام يف املدر�سة4.27 .
 24ي�ساعد
مرتفعة
2
0.59
وميولهم.املعلمني يف تقبل الطلبة مراعيا حلاجاتهم وقدراتهم 4.17
مرتفعة
3
0.81
4.11
 29ي�ساعد املعلمني يف تنويع �أ�ساليب التعزيز للطلبة.
مرتفعة
4
1.12
3.95
 26ي�ساعد املعلمني يف تعريفهم ب�أف�ضل �أ�ساليب �إدارة ال�صف.
 5متو�سطة
1.02
3.57
 28يوجه املعلمني لتقبل �أفكار الطلبة حتى ولو كانت خط�أ.
على
ف
ر
 27ي�ساعد املعلمني يف �أن يكونوا مرنني يف ال�صف للتع ّ
 6متو�سطة
1.11
3.49
م�شكالت الطلبة.
مثل
حركية
احل�س
تعبريات
ا�ستخدام
على
ي�شجع املعلمني
 7متو�سطة
0.81
3.33
 25االبت�سامات والإمياءات.
 21يحدد
 8متو�سطة
0.88
النظام.العنا�صر امل�ؤثرة يف عمليات �إدارة ال�صف وحفظ 3.02
 20يطلع املعلمني على
 9متو�سطة
0.92
أحوالهم� .سجالت �أحوال الطلبة للتعرف �إىل 2.90
م�شكالتهم و�
عملية
من
املختلفة
النتاجات
�صورة
حتديد
يف
املعلمني
ي�ساعد
 10متو�سطة
0.79
2.74
 22النظام و�إدارة ال�صف.
متو�سطة
0.79
3.55
الدرجة الكلية
يالحظ من اجلدول رقم (� )3أن مدى �إ�سهام املدير يف �إدارة ال�صف وحفظ النظام من وجهة

نظر املعلمني كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.55بانحراف معياري (،)0.79

وجاءت فقرات هذا املجال بني الدرجتني املتو�سطة واملرتفعة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية
بني ( ،)2.74 -4.27وجاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )20وهي «يطلع املدير املعلمني على

القوانني املتعلقة بحفظ النظام يف املدر�سة» .مبتو�سط ح�سابي ( )4.27وانحراف معياري
( ،)0.61ويف الرتبة الثانية جاءت الفقرة (« )24ي�ساعد املدير املعلمني على تقبل الطلبة مراعيا

حلاجاتهم وقدراتهم وميولهم» مبتو�سط ح�سابي ( )4.17وانحراف معياري ( ،)0.59وجاءت يف
الرتبة قبل الأخرية الفقرة (« )20يطلع املعلمني على �سجالت �أحوال الطلبة للتعرف �إىل

م�شكالتهم و�أحوالهم» مبتو�سط ح�سابي ( )2.90وانحراف معياري ( ،)0.92وجاءت يف الرتبة
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مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام املدير يف �إدارة ال�صف
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الأخرية الفقرة (« )22ي�ساعد املدير املعلمني يف حتديد �صورة النتاجات املختلفة من عملية
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النظام و�إدارة ال�صف» مبتو�سط ح�سابي ( )2.74وانحراف معياري ( ،)0.79وقد يُعزى ذلك �إىل �أن

دور املدير الع�رصي يف حتديد الأدوار لكل من املعلم والطالب وتنظيم البيئة ال�صفية للو�صول
�إىل تعلم هادف من خالل �إطالع املعلمني على القوانني والأنظمة التي حتكم �سري العملية

التعليمية مل يرق �إىل امل�ستوى املطلوب لذلك جاءت معظم الفقرات بدرجة متو�سطة.

ثانياً :دور املدير يف جمال الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام املدير يف الو�سائل

والأ�ساليب والأن�شطة ،ويظهر اجلدول رقم ( )4ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملدى �إ�سهام املدير يف الو�سائل
والأ�ساليب والأن�شطة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
رقم
الفقرة
احل�سابي املعياري الرتبة الإ�سهام
الفقرة
 46يعمل على
 1متو�سطة
1.21
الدرا�سية.تطوير دور املخترب املدر�سي لتحقيق �أهداف املناهج 3.65
يعمل
 2متو�سطة
0.89
على تطوير دور املكتبة لتحقيق �أهداف املناهج 3.51
 45الدرا�سية.
 3متو�سطة
0.77
3.43
 42ي�ساعد املعلمني على اختيار الو�سائل التعليمية املنا�سبة.
املت�صلة
 41يعمل على توفري الو�سائل التعليمية واملواد التعليمية
 4متو�سطة
0.92
3.39
بتنفيذ املناهج.
مبا
تنفيذها
ومتابعة
املدر�سية
الرحالت
تخطيط
يعمل على
 5متو�سطة
0.97
3.38
 47يحقق �أهداف املنهج.
 43يعمل مع املعلمني
 6متو�سطة
1.12
الفعال.للت�أكد من ا�ستخدامهم للو�سائل التعليمية 3.33
على النحو
 7متو�سطة
0.82
 49يوجه املعلمني لتوفري �أن�شطة تعليمية فردية وجماعية للطلبة3.33 .
 48ي�ساعد
 8متو�سطة
1.10
وتنفيذها.املعلمني يف تخطيط الأن�شطة ال�صفية والال�صفية 3.32
 44يعمل على
 9متو�سطة
1.10
الدرا�سية.تطوير دور الإذاعة املدر�سية لتحقيق �أهداف املناهج 3.19
متو�سطة
0.94
3.39
الدرجة الكلية
يالحظ من اجلدول رقم (� )4أن مدى �إ�سهام املدير يف الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة من

وجهة نظر املعلمني كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.39بانحراف معياري (،)0.94

وجاءت فقرات هذا املجال جميعها متو�سطة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (-3.65
 ،)3.19وجاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )46وهي «يعمل على تطوير دور املخترب املدر�سي

لتحقيق �أهداف املناهج الدرا�سية» .مبتو�سط ح�سابي ( )3.65وانحراف معياري ( ،)1.21ويف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الرتبة الثانية جاءت الفقرة (« )45يعمل على تطوير دور املكتبة لتحقيق �أهداف املناهج
الفقرة (« )48ي�ساعد املعلمني يف تخطيط الأن�شطة ال�صفية والال�صفية وتنفيذها».
مبتو�سط ح�سابي ( )3.32وانحراف معياري ( ،)1.10وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة (« )44يعمل

على تطوير دور الإذاعة املدر�سية لتحقيق �أهداف املناهج الدرا�سية» .مبتو�سط ح�سابي ()3.19

وانحراف معياري ( ،)1.10وقد يُعزى ذلك �إىل �أن مدى �إ�سهام مديري املدار�س يف توفري الو�سائل

والأ�ساليب والأن�شطة والت�سهيالت التعليمية جاءت ب�شكل متوا�ضع ومل ترق اىل امل�ستوى
املطلوب لذلك كانت جميع هذه فقرات تدل على �أن مدى �إ�سهام مديري املدار�س يف هذا
املجال جاءت بدرجة متو�سطة.

ثالثاً :دور املدير يف جمال تنفيذ املنهاج

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام املدير يف تنفيذ املنهاج،

ويظهر اجلدول رقم ( )5ذلك.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملدى �إ�سهام املدير يف
تنفيذ املنهاج من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
رقم
االنحراف الرتبة
الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
يعمل
1
0.95
بالتعاون مع املعلمني يف متابعة تنفيذ املحتوى الدرا�سي 3.61
 40وتطويره.
 32ي�ساعد
2
0.91
الطلبة.املعلمني بالعمل على تقدمي املادة بطريقة جتذب انتباه 3.51
 36ي�ساعد
3
1.07
وتنظيمها.املعلمني يف مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة 3.38
4
0.67
3.29
 35ي�ساعد املعلمني بو�ضع الطلبة �أمام خربات تتحدى قدراتهم.
5
1.03
3.26
 39يتعاون مع املعلمني يف اختيار الأن�شطة ال�صفية والال�صفية.
6
0.99
3.16
 34ي�ساعد املعلمني يف ت�شجيع الطلبة على التفكري املبدع.
7
1.01
3.06
 30ي�ساعد املعلمني على تكييف املنهاج حلاجات الطلبة.
جوانبه
وتفعيل
 37يتعاون مع املعلمني يف حتليل املنهاج و�إثرائه
8
0.94
2.94
ب�أن�شطة �إجرائية.
املادة
يف
للمعلم
ال�ضرورية
امل�ساعدة
توفري
 31يعمل على
9
0.84
2.92
الدرا�سية.
تنفيذ
يف
املعلمني
مل�ساعدة
الكافية
املراجع
توفري
 33يعمل على
10
0.63
2.91
الدرو�س.
تثري
التي
التدري�س
أ�ساليب
�
على
الرتكيز
يف
املعلمني
ي�ساعد
11
0.83
2.80
 38دافعية املتعلم �إىل التعلم.
0.84
3.17
الدرجة الكلية

درجة
الإ�سهام
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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يالحظ من اجلدول رقم (� )5أن مدى �إ�سهام املدير يف تنفيذ املنهاج من وجهة نظر املعلمني
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كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.17بانحراف معياري ( ،)0.84وجاءت فقرات
هذا املجال جميعها متو�سطة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( ،)2.80 -3.61وجاءت
يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )40وهي «يعمل بالتعاون مع املعلمني يف متابعة تنفيذ املحتوى

الدرا�سي وتطويره» .مبتو�سط ح�سابي ( )3.61وانحراف معياري ( ،)1.21ويف الرتبة الثانية جاءت
الفقرة (« )32ي�ساعد املدير املعلمني بالعمل على تقدمي املادة بطريقة جتذب انتباه الطلبة»

مبتو�سط ح�سابي ( )3.51وانحراف معياري ( ،)0.89وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة ()33

«يعمل املدير على توفري املراجع الكافية مل�ساعدة املعلمني على تنفيذ الدرو�س» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.32وانحراف معياري ( ،)1.10وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة (« )38ي�ساعد املدير

املعلمني يف الرتكيز على �أ�ساليب التدري�س التي تثري دافعية املتعلم للتعلم» مبتو�سط ح�سابي
( )2.80وانحراف معياري ( .)0.83وقد تُعزى هذه النتيجة �إىل �أن مدى �إ�سهام مديري املدار�س يف

تنفيذ املنهاج من وجهة نظر املعلمني مل ترق �إىل م�ستوى ممار�ستهم لدورهم الإداري التنفيذي
يف م�ساعدة املعلمني يف حتليل وحت�سني وتنفيذ املنهج الدرا�سي و�إعداد الربامج التي ت�ساعد

يف ت�شجيع الطلبة و�إثارة دافعية التعلم لديهم ولذلك ما زال الوعي بهذا املجال حمتاجا ً �إىل
مزيد من االهتمام من قبل املديرين لذلك جاءت النتيجة يف عموم فقرات هذا املجال بدرجة

متو�سطة.

رابعاً :دور املدير يف جمال التخطيط للتدري�س

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام املدير يف التخطيط

للتدري�س ،ويظهر اجلدول رقم ( )6ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملدى �إ�سهام املدير يف التخطيط
للتدري�س من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
درجة
املتو�سط االنحراف
رقم
الفقرة
احل�سابي املعياري الرتبة الإ�سهام
الفقرة
 10يتعاون
 1متو�سطة
0.57
للمنهاج.مع املعلمني بو�ضع اخلطة ال�سنوية �أو الف�صلية 2.94
ي�ساعد املعلمني يف تنويع �
 2متو�سطة
0.50
أهداف اخلطة املعرفية واحل�س 2.93
 6حركية واالنفعالية واالجتماعية.
 9ي�ساعد مدير املدر�سة مع املعلمني
 3متو�سطة
0.43
العايل.بكيفية و�ضع اخلطط 2.86
العالجية للطلبة ذوي التح�صيل
لقيا�س
املنا�سبة
التقومي
أ�ساليب
 7يتعاون املعلمني يف اختيار �
 4متو�سطة
0.63
2.72
حتقق الأهداف.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()6
3
4
8
1
5
2

ي�ساعد املعلمني يف حتليل مهمات التعليم �إىل عنا�صرها
الرئي�سة والفرعية.
يعرف املعلمني ب�أهداف التخطيط الدرا�سي و�أهميته.
ي�ساعد املعلمني بكيفية و�ضع اخلطط العالجية للطلبة ذوي
التح�صيل املتدين.
يتعاون مع املعلمني بكيفية تطبيق اخلطة ال�سنوية �أو الف�صلية
للمنهاج.
ي�ساعد املعلمني على مراعاة �شمول اخلطة للعنا�صر الأ�سا�سية
التي تت�ضمن الأهداف واملحتوى والأ�ساليب والأن�شطة
والتقومي.
ي�ساعد يف اختيار اال�سرتاتيجيات وطرائق التعليم الالزمة
لتحقيق الأهداف.
الدرجة الكلية

2.66

0.64

5

متو�سطة

2.63

0.81

6

متو�سطة

2.63

0.73

7

متو�سطة

2.58

0.81

8

متو�سطة

2.55

0.75

9

متو�سطة

2.41

0.75

10

متو�سطة

2.69

0.60

متو�سطة

يالحظ من اجلدول رقم (� )6أن مدى �إ�سهام املدير يف التخطيط للتدري�س من وجهة

نظر املعلمني كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )2.69بانحراف معياري (،)0.60
وجاءت فقرات هذا املجال جميعها متو�سطة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (-2.94

 ،)2.41وجاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )10وهي «ي�ساعد املعلمني بو�ضع اخلطة ال�سنوية

او الف�صلية للمنهاج» مبتو�سط ح�سابي ( )2.94وانحراف معياري ( ،)0.57ويف الرتبة الثانية
جاءت الفقرة (« )6ي�ساعد املعلمني يف تنويع �أهداف اخلطة املعرفية واحل�س حركية واالنفعالية
واالجتماعية» مبتو�سط ح�سابي ( )2.93وانحراف معياري ( ،)0.50وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية

الفقرة (« )5ي�ساعد املعلمني على مراعاة �شمول اخلطة للعنا�رص الأ�سا�سية التي تت�ضمن

الأهداف واملحتوى والأ�ساليب والأن�شطة والتقومي» مبتو�سط ح�سابي ( )2.55وانحراف معياري
( ،)0.75وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة (« )2ي�ساعد يف اختيار اال�سرتاتيجيات وطرائق التعليم
الالزمة لتحقيق الأهداف» مبتو�سط ح�سابي ( )2.41وانحراف معياري ( .)0.75وقد يُعزى ذلك

�إىل �أن وزارة الرتبية والتعليم ال تقوم با�ستمرار بتقدمي الربامج التدريبية التي تهتم مبو�ضوعات
التخطيط يف تبني ا�سرتاتيجيات تعلم جديدة من �أجل حتقيق الأهداف املراد الو�صول �إليها،

ولذلك جاءت معظم فقرات هذا املجال بدرجة متو�سطة.

خام�ساً :دور املدير يف جمال تنمية املعلمني مهنيا ً

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام املدير يف تنمية املعلمني

مهنياً ،ويظهر اجلدول رقم ( )7ذلك.
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رقم
الفقرة

الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري الرتبة الإ�سهام
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة يف مدى �إ�سهام املدير
يف تنمية املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليا ً
املتو�سط
رقم
االنحراف الرتبة
الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
 19ي�ساعد املعلمني يف
1
1.04
الدورية.حت�سني عملية التدري�س من خالل الدورات 2.81
واللقاءات
2
0.67
2.77
 17ي�ستخدم و�سائل �إ�شرافية متعددة عند زيارته للمعلمني.
يحدد
3
0.78
حاجات املعلمني من التدريب يف �ضوء خرباتهم 2.75
 12ومعارفهم.
4
0.91
2.72
 15يقيم �أداء املعلمني للتعرف على مواطن القوة وال�ضعف.
يحث املعلمني على املطالعة
5
0.99
املهنية من �أجل الإملام بامل�ستجدات 2.72
 18التي تتعلق بالعملية التعليمية.
6
0.87
2.65
 13يك�سب املعلمني مهارات �إدارة الوقت وتنظيمه.
7
0.90
2.65
 16يوفر بيئة تربوية ونف�سية واجتماعية م�شجعة للتعلم.
 14يعمل على �
8
0.88
املدر�سة.إ�شراك املعلمني يف الزيارات التبادلية مع زمالئه 2.53
يف
العامة
الرتبية
أهداف
�
ب
تعريفهم
يف
املعلمني
ي�ساعد
9
0.90
2.51
 11واخلا�صة.
الدرجة الكلية

2.68

0.84

درجة
الإ�سهام
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يالحظ من اجلدول رقم (� )7أن مدى �إ�سهام املدير يف تنمية املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر

املعلمني كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )2.68بانحراف معياري ( ،)0.84وجاءت

فقرات هذا املجال جميعها متو�سطة� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (،)2.51-2.81
وجاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة ( )19وهي «ي�ساعد املعلمني يف حت�سني عملية التدري�س من

خالل الدورات واللقاءات الدورية» مبتو�سط ح�سابي ( )2.81وانحراف معياري ( ،)1.04ويف الرتبة

الثانية جاءت الفقرة )“ (17ي�ستخدم و�سائل �إ�رشافية متعددة عند زيارته للمعلمني مبتو�سط
ح�سابي ( )2.77وانحراف معياري ( ،)0.67وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة (« )14يعمل على

�إ�رشاك املعلمني يف الزيارات التبادلية مع زمالئه يف املدر�سة» .مبتو�سط ح�سابي ( )2.53وانحراف
معياري ( ،)0.88وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة (« )11ي�ساعد املعلمني يف تعريفهم ب�أهداف
الرتبية العامة واخلا�صة» .مبتو�سط ح�سابي ( )2.51وانحراف معياري ( .)0.90ويُعزى ذلك �إىل �أن

مديري املدار�س مل ميار�سوا م�س�ؤولياتهم يف �إعداد املعلمني وتدريبهم على حل امل�شكالت التي

تواجههم ومل يُبذل اجلهد املطلوب من اجل حت�سني م�ستوى �أدائهم �أو �إك�سابهم املهارات
الالزمة التي تعمل على تطوير العملية التعليمية لذلك جاءت جميع فقرات هذا املجال

بدرجة متو�سطة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين

يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر

املعلمني تعزى �إىل متغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة التعليمية للمعلمني؟»
متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال على النحو الآتي:

 -1متغري اجلن�س:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س

مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اجلن�س

(ذكور� ،إناث) ،كما مت ا�ستخدام اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني لفح�ص الفروق ،واجلدول رقم

( )8يبني النتائج.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tللعينات امل�ستقلة
للفروق يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة
املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اجلن�س
اجلن�س العدد الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة  tم�ستوى الداللة
املجال
0.56
2.13
98
ذكر
0.000
18.194
التخطيط للتدري�س
0.23
3.06
151
�أنثى
0.60
1.85
98
ذكر
تنمية املعلمني مهني ًا
0.000
20.482
0.45
3.22
151
�أنثى
�إدارة ال�صف وحفظ
0.45
2.78
98
ذكر
0.000
20.027
0.52
4.06
151
�أنثى
النظام
0.56
2.47
98
ذكر
0.000
14.421
تنفيذ املنهاج
0.65
3.62
151
�أنثى
الو�سائل والأ�ساليب
0.60
2.59
98
ذكر
0.000
14.652
0.75
3.91
151
�أنثى
والأن�شطة
0.54
2.37
98
ذكر
0.000
18.307
الدرجة الكلية
0.49
3.57
151
�أنثى
ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )8إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0.05

يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر

املعلمني تبعا ً �إىل متغري اجلن�س ،ا�ستنادا ً �إىل قيم (ت) املح�سوبة �إذ بلغت ( ،)18.307ومب�ستوى
داللة ( )0.000للدرجة الكلية ،و( ،)18.194ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال التخطيط للتدري�س،
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ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()≥α0.05
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و( ،)20.482ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال تنمية املعلمني مهنياً ،)20.027( ،ومب�ستوى داللة
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( ،)0.000ملجال �إدارة ال�صف وحفظ النظام ،)14.421( ،ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال املنهاج،
( ،)14.652ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة ،وكانت الفروق يف

كافة املجاالت ل�صالح الإناث بدليل ارتفاع متو�سطاتهن احل�سابية عن متو�سطات الذكور

ويف كافة املجاالت ،وبهذا تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املو�سى ( .)1995وميكن تف�سري
ذلك ب�أن الإناث من املعلمات يلج�أن �إىل طلب امل�ساعدة من املدير �أكرث من الذكور.

-2متغري امل�ؤهل العلمي:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س

مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري امل�ؤهل
العلمي (بكالوريو�س ،ماج�ستري ف�أكرث) ،كما مت ا�ستخدام اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني

لفح�ص الفروق ،واجلدول رقم ( )9يبني النتائج.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tللعينات امل�ستقلة للفروق
يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني
مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري امل�ؤهل العلمي
م�ستوى
االنحراف
الو�سط
قيمة t
امل�ؤهل العلمي العدد
املجال
الداللة
املعياري
احل�سابي
0.64
2.57
166
بكالوريو�س
0.000
4.480
التخطيط للتدري�س
0.44
2.92
ماج�ستري ف�أكرث 83
0.78
2.47
166
بكالوريو�س
تنمية املعلمني مهني ًا
0.000
5.786
0.82
3.09
ماج�ستري ف�أكرث 83
0.72
3.36
166
بكالوريو�س
�إدارة ال�صف وحفظ
0.000
5.914
النظام
0.79
3.95
ماج�ستري ف�أكرث 83
0.66
2.88
166
بكالوريو�س
0.000
8.814
تنفيذ املنهاج
0.86
3.74
ماج�ستري ف�أكرث 83
0.82
3.12
166
بكالوريو�س
الو�سائل والأ�ساليب
0.000
6.914
والأن�شطة
0.95
3.93
ماج�ستري ف�أكرث 83
0.70
2.88
166
بكالوريو�س
0.000
6.746
الدرجة الكلية
0.75
3.53
ماج�ستري ف�أكرث 83
ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )9إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0.05

يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نظر املعلمني تبعا ً �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ،ا�ستنادا ً �إىل قيم ت املح�سوبة �إذ بلغت (،)6.746
للتدري�س ،و( ،)5.786ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال تنمية املعلمني مهنياً ،)5.914( ،ومب�ستوى
داللة ( ،)0.000ملجال �إدارة ال�صف وحفظ النظام ،)8.814( ،ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال
تنفيذ املنهاج ،)6.914( ،ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة ،وكانت
الفروق يف كافة املجاالت ل�صالح املعلمني من حملة درجة املاج�ستري ف�أكرث بدليل ارتفاع

متو�سطاتهم احل�سابية عن متو�سطات املعلمني من حملة البكالوريو�س ويف كافة املجاالت،
وبهذا تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة املو�سى ( .)1995وميكن تف�سري ذلك ب�أن املعلمني من

حملة درجة املاج�ستري ف�أكرث لديهم القدرة على فهم جماالت العملية التعليمية وتطبيقها
ٍ
مر�ض باملدر�سة من خالل امل�ساقات العديدة التي در�سوها داخل
على ار�ض الواقع ب�شكل

اجلامعات والعمل بها.

-3متغري اخلربة التعليمية:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة

الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية،
ويظهر اجلدول رقم ( )10ذلك:

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك
يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
اخلربة التعليمية
املجال
0.89
2.01
35
من -1اقل من 5
0.51
2.65
85
من-5اقل من10
التخطيط للتدري�س
0.39
2.90
129
من 10ف�أكرث
0.97
1.95
35
من -1اقل من 5
تنمية املعلمني مهني ًا
0.73
2.50
85
من-5اقل من10
0.72
3.00
129
من 10ف�أكرث
0.68
2.71
35
من -1اقل من 5
0.53
3.30
85
من-5اقل من10
�إدارة ال�صف وحفظ النظام
0.72
3.95
129
من 10ف�أكرث
0.81
2.19
35
من -1اقل من 5
تنفيذ املنهاج
0.38
2.88
85
من-5اقل من10
0.75
3.62
129
من 10ف�أكرث
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الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة
الدرجة الكلية
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تابع اجلدول رقم ()10
املتو�سط احل�سابي
العدد
اخلربة التعليمية
2.22
35
من -1اقل من 5
3.05
85
من-5اقل من10
3.93
129
من 10ف�أكرث
2.22
35
من -1اقل من 5
2.88
85
من-5اقل من10
3.48
129
من 10ف�أكرث

االنحراف املعياري
0.80
0.47
0.82
0.83
0.50
0.66

يالحظ من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ملدى �إ�سهام

مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً

ملتغري اخلربة التعليمية� ،إذ ح�صل �أ�صحاب اخلربة (من � 10سنوات ف�أكرث) على الدرجة الكلية
على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)3.48يليهم �أ�صحاب اخلربة (من-5اقل من � 10سنوات) �إذ بلغ

متو�سطهم احل�سابي ( ،)2.88و�أخريا ً جاء املتو�سط احل�سابي لأ�صحاب اخلربة (من -1اقل من 5
�سنوات) �إذ بلغ ( ،)2.22ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05مت تطبيق حتليل التباين الأحادي ( ،)One way ANOVAوجاءت

نتائج حتليل التباين على النحو الذي يو�ضحه اجلدول رقم (.)11

اجلدول رقم ()11
حتليل التباين الأحادي للفروق يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف
م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية
قيمة ف م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
م�صدر التباين
املجال
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.000 40.369 11.108
2
22.216
بني املجموعات
0.275
246
67.689
التخطيط للتدري�س داخل املجموعات
248
89.905
املجموع
0.000 29.994 17.307
2
34.615
بني املجموعات
0.577
246
تنمية املعلمني مهني ًا داخل املجموعات 141.949
248
176.563
املجموع
0.000 59.37
25.464
2
50.928
بني املجموعات
�إدارة ال�صف
0.429
246
النظاموحفظ داخل املجموعات 105.509
248
156.437
املجموع
0.000 76.931 33.442
2
66.884
بني املجموعات
0.435
246
داخل املجموعات 106.936
تنفيذ املنهاج
248
173.82
املجموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الو�سائل والأ�ساليب
والأن�شطة
الدرجة الكلية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

متو�سط
املربعات
47.842
0.509
25.154
0.402

93.997

م�ستوى
الداللة
0.000

62.504

0.000

قيمة ف

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )11إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≥0.05

يف مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر
املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية ،ا�ستنادا ً �إىل قيمة ف املح�سوبة �إذ بلغت (،)62.504

ومب�ستوى داللة ( )0.000للدرجة الكلية ،و( ،)40.369ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال التخطيط

للتدري�س ،و( ،)29.994ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال تنمية املعلمني مهنياً ،)59.37( ،ومب�ستوى

داللة ( ،)0.000ملجال �إدارة ال�صف وحفظ النظام ،)76.931( ،ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال
تنفيذ املنهاج ،)93.997( ،ومب�ستوى داللة ( ،)0.000ملجال الو�سائل والأ�ساليب والأن�شطة ،ومن

اجل معرفة عائدية الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه واجلدول رقم ( )12يبني ذلك.

اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل اختبار �شيفيه للفروق بني متو�سطات مدى �إ�سهام مديري املدار�س مبحافظة
الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية
من -1اقل
من10
من-5اقل من10
اخلربة التعليمية املتو�سط
املجال
من 5
ف�أكرث
2.01
2.65
2.90
2.90
من 10فاكرث
*0.89
*0.25
التخطيط للتدري�س
2.65
من-5اقل من10
*0.64
2.01
من -1اقل من 5
1.95
2.50
3.00
*0.50
3.00
من 10فاكرث
*1.05
تنمية املعلمني مهني ًا
2.50
من-5اقل من10
*0.55
1.95
من -1اقل من 5
2.71
3.30
3.95
�إدارة ال�صف وحفظ
3.95
من 10ف�أكرث
*1.24
*0.65
3.30
من10
من-5اقل
النظام
*0.41
2.71
من -1اقل من 5
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املجال

م�صدر التباين

تابع اجلدول رقم ()11
درجات
جمموع
احلرية
املربعات
2
95.684
246
125.207
248
220.89
2
50.307
246
98.998
248
149.305
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املجال
تنفيذ املنهاج

الو�سائل والأ�ساليب
والأن�شطة

الدرجة الكلية

اخلربة التعليمية

املتو�سط

من 10فاكرث
من-5اقل من10
من -1اقل من 5

3.62
2.88
2.19

من 10فاكرث
من-5اقل من10
من -1اقل من 5

3.93
3.05
2.22

من 10فاكرث
من-5اقل من10
من -1اقل من 5

3.48
2.88
2.22

من10
ف�أكرث
3.62
-

من-5اقل من10
2.88
*0.74
-

3.93
-

3.05
*0.88
-

3.48
-

2.88
*0.60
-

من -1اقل
من 5
2.19
*1.63
*0.69
2.22
*1.71
*0.83
2.22
*1.26
*0.66
-

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن الفرق ملتو�سطات مدى �إ�سهام ملديري املدار�س مبحافظة

الكرك يف م�ساعدة املعلمني مهنيا ً من وجهة نظر املعلمني تبعا ً ملتغري اخلربة التعليمية كان
ل�صالح �أ�صحاب اخلربة (من� 10سنوات ف�أكرث) عند مقارنة متو�سطهم مع متو�سط �أ�صحاب
اخلربة من (-1اقل من � 5سنوات) ،مع متو�سط �أ�صحاب اخلربة (من-5اقل من � 10سنوات) يف
الدرجة الكلية وكافة املجاالت ،وكذلك ل�صالح �أ�صحاب اخلربة (من-5اقل من � 10سنوات)

عند مقارنة متو�سطهم مع متو�سط �أ�صحاب اخلربة (من -1اقل من � 5سنوات) يف الدرجة
الكلية وكافة املجاالت ،وبهذا تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة الطعاين ( )1998يف حني

تختلف مع نتائج درا�سة املو�سى ( .)1995وميكن تف�سري ذلك ب�أ ّن املعلمني الذين لديهم خربة

اكرث من � 10سنوات لديهم القدرة على فهم مكونات العملية التعليمية التعلمية والتفاعل
معها �أكرث من غريهم من ذوي �سنوات اخلربة الأقل.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان باالتي:

 -عقد دورات تدريبية ملديري املدار�س خمت�صة مبفاهيم وممار�سات الأدوار للم�ساعدة يف تطوير

�أداء املعلمني فنياً.

الفعال
 العمل على حت�سني نوعية �أداء املعلمني من خالل تطوير املهام الرئي�سة ملدير املدر�سةّ

من �أجل االرتقاء مب�ستوى التح�صيل الأكادميي للطلبة للو�صول �إىل امل�ستوى املطلوب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -العمل اجلاد على تطوير املعارف واملهارات التدري�سية لدى املعلمني واالرتقاء بها من خالل

املراجع

البداينة ،يحيى ( .)2000مكونات الإدارة ال�صفية .ر�سالة املعلم.)76 - 68( ،)1،2(40 ،

احلريري ،رافدة (� .)2007إعداد القيادات الإدارية ملدار�س امل�ستقبل يف �ضوء اجلودة ال�شاملة .عمان:
دار الفكر.

اخلواجة ،عبد الفتاح ( .)2004تطوير الإدارة املدر�سية .عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.

الرا�سبي ،نا�رص بن هالل (� .)1998أ�س�س مقرتحة الختيار مديري املدار�س الثانوية ب�سلطنة عمان.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط� ،سلطنة عمان.

الزبيدي� ،سلمان ( .)2002الإدارة ال�صفية الفعالة .طرابل�س :مطابع الثورة العربية الليبية.
ال�سعود ،راتب ( .)2002الإ�رشاف الرتبوي اجتاهات حديثة .عمان :دار ال�رشوق.

�شطناوي ،حممد �سعيد ( )1992ت�صورات معلمي املرحلة االبتدائية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة نحو الدور الفني ملدير املدر�سة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
اربد ،الأردن.

ال�شنطي ،را�شد وعودة ،حممد عبدالله ( .)1989التعلم والتعليم ال�صفي .عمان :دار الأهلية.

الطعاين ،ح�سن ( .)1998ممار�سة معلمي املرحلة الثانوية للمهارات الأ�سا�سية لإدارة املواقف
التعليمية .جملة �أبحاث ،الريموك.188-169 ،)4(14 ،
العالق ،ب�شري (� .)1999أ�س�س الإدارة احلديثة .عمان :دار البازوري.

الفيومي ،منى ( .)1991ت�صور الإدارة ال�صفية املبدعة ملعلم الغد .جملة كلية الرتبية ،جامعة
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