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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات
الإن�سانية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن
تبعاً ملتغري النوع االجتماعي وامل�ؤهل العلمي واخلربة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()140
معلماً ومعلمة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،وا�ستخدم
ا�ستبانه حتتوي على ( )40فقرة موزعة على ( )7جماالت ،ومت التحقق من �صدق الأداة
وثباتها.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات
الإن�سانية جاءت متو�سطة ،و�أكرث املجاالت ممار�سه جمال القدوة احل�سنة ،واقلها ممار�سة
جمال التعاون ،كذلك �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )=0.05αتعزى ملتغريات النوع االجتماعي وامل�ؤهل العلمي واخلربة.ويف �ضوء
النتائج ُق ِّدمت جمموعة من التو�صيات.الكلمات املفتاحية( :ممار�سة ،امل�رشف الرتبوي،
العالقات الإن�سانية) .
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Abstract:
The study aimed to identify degree of practice of the educational
supervisors of human relationships from the perspective of primary school
teachers in the northern eastern educational district in Jordan in the light
of the variables of gender, academic qualifications and experience, The
study sample consisted of (140) teachers who were selected randomly.The
researchers used the descriptive method in this study, using a questionnaire
which consisted of (40) items divided into seven domains.The validity and
reliability were checked.
The findings of the study showed that the practice degree of educational
supervisors of human relationships on the total score had come to a medium
degree, and the mostly practiced area is the good example and the least of
these were the practice of cooperation, The study also showed no statistically
significant differences at the level of significance (α=0.05) due to the variables
of gender, academic qualifications and experience.
Key words: (exercise, educational supervisor, human relationships)
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مقدمة:
تعد العالقات �إالن�سانية من العنا�رص الأ�سا�سية التي متيز الإ�رشاف الرتبوي احلديث
الذي يعد ركناً م�سانداً للعملية التعليمية ،لأنه عملية ات�صال �إن�ساين بني الإدارة التعليمية
والإدارة املدر�سية� ،إذ �إنه ي�سهم يف حت�سني �أداء املعلم وتعزيز تعلم الطلبة ،وتوجيه
ب�شكل فعال (Sullivan & Glanz, 2009؛ البنا،
الإمكانات الب�رشية واملادية يف املدار�س
ٍ
 ، )2011وي�سعى يف الوقت الراهن �إىل حت�سني الربامج التعليمية ،وت�شجيع املعلمني على
التجريب ومتابعة امل�ستجدات الرتبوية املهنية والأكادميية ،الأمر الذي ي�ستلزم �أن يطور
الإ�رشاف الرتبوي �أ�ساليبه و�أمناطه معتمداً على بناء عالقات �إن�سانية مع املعلمني تقوم
على �أ�سا�س احرتامهم والثقة فيهم وتقدير جهودهم (Wood,2000؛ البابطني. )2004 ،
ويعود الف�ضل يف ظهور حركة العالقات الإن�سانية �إىل التون مايو ()Elton Mayo
نتيجة التجارب التي �أجراها يف الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العاملة يف املجال ال�صناعي
التي �أكدت نتائجها على �أهمية درا�سة �سلوك الأفراد يف العمل ،وهكذا تبلور مفهوم العالقات
الإن�سانية يف االهتمام بالعن�رص الب�رشي ،وقد عرفت �شاهني ( )2003العالقات الإن�سانية
ب�أنها جمموعة من التفاعالت الإيجابية التي متثل �سلوك امل�رشف الرتبوي املبني على
�أ�سا�س املعاملة الطيبة ،والأخالق احلميدة ،والقيم الإ�سالمية ،والآلفة بينه وبني من يعمل
معهم يف املجال الرتبوي ،يف حني يعرفها البدري ( )2008ب�أنها عملية تهدف �إىل تن�شيط
واقع الأفراد يف موقف معني مع حتقيق توازن بني ر�ضاهم النف�سي وحتقيق الأهداف
الرتبوية ،وبناءً على ما �سبق يعرفها الباحثان ب�أنها :جمموعة التفاعالت الإيجابية التي
متثل �سلوك امل�رشف الرتبوي مع العاملني يف امليدان الرتبوي على �أ�سا�س املعاملة الطيبة
والألفة بينهما.
لذا ت�ؤدي العالقات الإن�سانية دورًا فاعالً يف �إثارة الدوافع لتحقيق �أعظم كفاية يف
الأداء وتخفيف الأ�ساليب الروتينية التي جتعل العمل ممالً وت�ساعد على ارتفاع الروح
املعنوية التي ت�ؤدي �إىل زيادة يف حت�سني الأداء (ال�شلوي ، )2007 :15 ،وي�ؤكد ذلك معدي
( )1995بان العالقات الإن�سانية متكن امل�رشف الرتبوي من �أداء خدماته الإ�رشافية لإر�شاد
املعلم ،وجتعل نقده للمعلم غايته البناء و�إبراز مواطن القوة وتاليف مواطن ال�ضعف يف روح
�أخوية.وتوجه املعلمني توجيهاً �سليماً مع مراعاة الفروق الفردية بينهم ،و�إيجاد التوافق
بني الأ�سلوب الإداري املتبع ،و�شخ�صية املعلم مل�ساعدته على التطوير والنمو املهني
(عطوي. )2010 :93 ،
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وتعد ممار�سة امل�رشف الرتبوي للعالقات الإن�سانية يف غاية الأهمية؛ لأنها ت�ؤدي
�إىل الر�ضا الوظيفي للعاملني ،وتاليف كثري من ال�سلبيات التي �سادت الإ�رشاف الرتبوي
قدمياً ،ومنها عدم اكرتاث امل�رشفني مب�شكالت املعلمني ،وعدم �إعطاء املعلمني احلرية يف
التعبري عن وجهات نظرهم و�أرائهم ،كذلك ت�ساهم يف حتقيق اقت�صاد املعرفة من خالل
مراعاة امل�رشف الرتبوي حلاجات املعلمني وتقديره جلهودهم يف العمل ،ويظهر ت�أثريه
عليهم من قوة �أفكاره ومهاراته ومعلوماته املتجددة ،ويحقق نتائج �إيجابية يف جمال
العمل (�شاهني2003 :51 ،؛ القرين2004 :35 ،؛ ح�سني وعو�ض اهلل2006 ،؛ �شهيب:79 ،
 ، )2004وقد ذكر م�ساد (� )2005إنه كلما قويت العالقة الإن�سانية بني �أفراد املجموعة
الواحدة ا�ستطاعت �أن ت�ؤدي ر�سالتها يف ان�سجام ،وتوافق وحققت �أهدافها ،فهذه العالقات
تتبلور وتت�شكل يف �ضوء الأ�س�س ال�سيكولوجية للفرد واملجموعة.
ال تقت�رص مهمة امل�رشف الرتبوي على بناء عالقات �إن�سانية طيبة مع املعلمني الذين
ي�رشف عليهم ،ولكن البد من تو�سيع دائرة هذه العالقات الإن�سانية لت�شمل املجتمع املحلي،
وي�ؤيد ذلك اال�سدي و�إبراهيم ( )2007حيث ي�شريان �إىل �أنه يقع على عاتق ق�سم الإ�رشاف
الرتبوي يف املديريات دور �أ�سا�سي يف بناء عالقات �إيجابية بناءة بني املدر�سة واملجتمع
املحلي.
ولكي ت�ؤدي العالقات الإن�سانية ثمارها املرجوة يف الإ�رشاف الرتبوي ،فال بد �أن تقوم
على �أ�س�س كما ذكرها البدري ( )2008وهي :الإميان بقيمة الفرد واحرتام �شخ�صيته ،واحلق
يف النمو �إىل �أق�صى ما ت�سمح به قدراته وميوله وا�ستعداداته ،والإميان بالعمل اجلماعي،
والإميان مببد�أ املعاملة الطيبة العادلة ،وقد ذكر (�أحمد� )2008 :103 ،أن العالقات
الإن�سانية يف �أي تنظيم تقوم على تقدير كل فرد ومواهبه و�إمكاناته.ويف هذا ال�صدد يحر�ص
امل�رشف الرتبوي على بناء عالقات �إن�سانية مع معلميه يحرتم فيها االختالف يف وجهات
النظر ،وبناء الثقة بينهم ،ودلت على ذلك نتيجة درا�سة اللقماين ( ، )2013ودرا�سة ال�شلوي
( ، )2007التي �أ�شارت �إىل ممار�سة امل�رشف الرتبوي للعالقات الإن�سانية بدرجة مرتفعة.
ويت�ضح بناء على ما �سبق االهتمام بالعالقات الإن�سانية ،و�أنها �أهم ما مييز نوع
العالقات بني امل�رشفني واملعلمني يف الإ�رشاف الرتبوي احلديث ،وقلة الدرا�سات املحلية-
على حد علم الباحثني ،واطالعهما -التي تناولت العالقات الإن�سانية يف الإ�رشاف الرتبوي،
لذلك ظهرت احلاجة لإجراء هذه الدرا�سة ،بهدف الك�شف عن درجة ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن من
وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يهدف الإ�رشاف الرتبوي -ب�شكل �أ�سا�س� -إىل حت�سني العملية التعليمية ب�أبعادها
املختلفة ،و�إداركاً لهذا الدور ،ف�إن وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن �أولت جهاز الإ�رشاف
الرتبوي يف ال�سنوات الأخرية عناية خا�صة بالتطوير من خالل التنمية املهنية للم�رشفني
الرتبويني حتى يتمكن امل�رشف الرتبوي من القيام مب�س�ؤولياته الإ�رشافية والإدارية ،ويغري
الأمناط الإ�رشافية ال�سائدة ،ومع ذلك يواجه امل�رشف الرتبوي بع�ض النقد يف ممار�ساته
الإ�رشافية ب�أنها غري مر�ضية ،والعالقة بني امل�رشف الرتبوي واملعلمني ت�شوبها قلة الثقة،
وبالتايل ي�صبح تقبل املعلمني لهم بالالمباالة وي�ؤثر على �أدائهم ،وهذا يرجع �إىل ق�صور
امل�رشف الرتبوي يف ممار�سة العالقات الإن�سانية بح�سب درا�سة الغامدي ( ، )1993ودرا�سة
�شاهني ( ، )2003وي�ضاف �إىل ذلك مل يجد الباحثان �أي درا�سة تربوية تخت�ص مبمار�سة
امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف البادية ال�شمالية ،وبناءً على ما �سبق جاءت
هذه الدرا�سة للك�شف عن درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية ،وعالقتها
ببع�ض املتغريات من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س البادية ال�شمالية
ال�رشقية يف الأردن.ومن هنا تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية
البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن؟
2 .2هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية
ال�رشقية بالأردن ،تعزى �إىل النوع االجتماعي (ذكر� ،أنثى) ؟
3 .3هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية
ال�رشقية بالأردن ،تعزى �إىل امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س و�أقل� ،أعلى من بكالوريو�س) ؟
4 .4هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية
ال�رشقية بالأردن ،تعزى �إىل اخلربة (� ٥سنوات و�أقل� ،أكرثمن� ٥سنوات) ؟

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية تطوير العمل الإ�رشايف يف ظل التوجهات
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احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأردن نحو التغيري �إىل الإ�سناد الرتبوي الذي يحث
على ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف تعاملهم مع املعلمني يف �أثناء
الزيارات الإ�رشافية ،بهدف حت�سني م�ستوى الأداء الوظيفي ورفعه لهم ،والذي ي�ؤثر �إيجابياً
على حت�سني الواقع التعليمي يف املدار�س ،وبخا�صة مدار�س البادية ال�شمالية التي تعد الأقل
حظاً يف التعليم ،كما تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من اال�ستفادة من نتائجها يف تطوير الربامج
التدريبية للم�رشفني الرتبويني لتت�ضمن حمور العالقات الإن�سانية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية
يف الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية،
والوقوف على االختالفات بني تقديرات معلمي املرحلة الأ�سا�سية نحو ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني للعالقات الإن�سانية باختالف متغريات الدرا�سة :النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل
العلمي ،واخلربة.

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذا الدرا�سة باحلدود الآتية:
 احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على املدار�س الأ�سا�سية التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم ملنطقة البادية ال�شمالية ال�رشقية يف الأردن.
 احلد الب�رشي :تقت�رص هذه الدرا�سة على عينة ع�شوائية من معلمي املرحلة الأ�سا�سية
ومعلماتها.
 احلد الزماين :طُ ِّبق الق�سم امليداين من هذه الدرا�سة على عينة من معلمي املرحلة
الأ�سا�سية ومعلماتها يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي .2013 /2012
 احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على مو�ضوع العالقات الإن�سانية من حيث
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لها يف عملهم وفق �أداة الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
◄◄امل�رشف الرتبوي :هو املوظف املعني من وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
مهمات الإ�رشاف الرتبوي من خالل متابعة املعلمني وم�ساعدتهم،
الذي يكلف مبمار�سة ّ
واملعلمات على النمو امل�ستمر م�ستخدماً جمموعة من الأ�ساليب الإ�رشافية.
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◄◄درجة املمار�سة :الدرجة التي يقوم بها امل�رشف الرتبوي مبمار�سة العالقات
الإن�سانية ،وتقا�س من خالل الدرجة التي يح�صل عليها امل�رشف الرتبوي من �إجابة معلمي
ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية عـن كل فقرة من فقـرات اال�ستبانة املعدة لهذه الغاية.
◄◄العالقات الإن�سانية :هي جمموعة التفاعالت الإيجابية التي متثل �سلوك امل�رشف
الرتبوي مع العاملني يف امليدان الرتبوي على �أ�سا�س املعاملة الطيبة ،والألفة بينهما.
◄◄معلمو املرحلة الأ�سا�سية :هم املعلمون واملعلمات الذين يدر�سون من ال�صف
الأول ،وحتى ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.

الدراسات السابقة:
تناول الباحثان الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،و�س ُتعر�ض تبعاً للرتتيب
الزمني لها من الأحدث �إىل الأقدم ومن هذه الدرا�سات:
�أجرى اللقماين ( )2013درا�سة هدفت �إىل الوقوف على درجة توافر �أ�س�س العالقات
الإن�سانية ،والك�شف عما �إذا كان هناك فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ()α≥0.05
بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة من م�رشيف الريا�ضيات ،ومعلميها حول �أ�س�س العالقات
الإن�سانية تعزى �إىل الوظيفة التعليمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )231مكونة من)21( :
م�رشفاً تربوياً و ( )210معلمني للريا�ضيات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة توافر �أ�س�س
العالقات الإن�سانية (الإميان بقيمة املعلم) ( ،التعاون وامل�شاركة) ( ,العدل يف املعاملة,
(التحديث والتجديد والتطوير) كانت مبجملها كبرية ،ووجود فروق ذات داللّة �إح�صائية بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة من م�رشيف الريا�ضيات ومعلميها حول درجة
توافر �أ�س�س العالقات الإن�سانية (الإميان بقيمة املعلم) ( ،العدل يف املعاملة) ( ,التحديث
والتجديد والتطوير) يف العملية الإ�رشافية ككل وفقاً ملتغري الوظيفة التعليمية ،كذلك �أظهرت
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة من
م�رشيف الريا�ضيات ومعلميها حول درجة توافر �أ�سا�س (التعاون وامل�شاركة) يف العملية
الإ�رشافية تعزى �إىل الوظيفة التعليمية.
و�أجرى احلارثي ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستويات العالقات الإن�سانية
ال�سائدة يف املدار�س الثانوية مبحافظة الطائف وفقًا ملتغريات امل�سمى الوظيفي ،وامل�ؤهل
العلمي ،واخلربة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36مديراً و ( )250معلمًا ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى تقدير م�ستويات العالقات الإن�سانية بني املديرين واملعلمني كان
عال ،وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف تقدير
مب�ستوى ٍ
254

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )5نيسان 2014

�أفراد العينة مل�ستوى العالقات الإن�سانية ال�سائدة بني املدير واملعلم ،وكذلك بني املدير
والطالب ،وفقا ملتغري امل�سمى الوظيفي ،ل�صالح تقدير مديري املدار�س ،وال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αبني متو�سطات تقدير العالقات الإن�سانية
وحماورها تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي للمديرين واملعلمني.
وقامت الفليت ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل حتديد درجة ممار�سة الإدارة املدر�سية
للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )530معلمًا ومعلمة ،وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن الدرجة الكلية
ملمار�سة الإدارة املدر�سية للعالقات الإن�سانية كانت ( ، )%77.18وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي واخلدمة والتخ�ص�ص.
وقام العلياين ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل معرفة واقع ممار�سة مديري مكاتب الرتبية
والتعليم يف مدينة الريا�ض للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )152م�رشًفاً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة ممار�سة مديري املكاتب
للعالقات الإن�سانية مع امل�رشفني ب�شكل عام عالية ،وتبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �إجابات عينة الدرا�سة باختالف متغريي اخلربة وامل�ؤهل.
و�أجرى ال�سواح ( )2009درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية والقيم الأخالقية يف تعاملهم مع املعلمني يف ال�سعودية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )27م�رشفًا ،بالإ�ضافة �إىل ( )166معلمًا من معلمي الرتبية الإ�سالمية،
وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة �أن مدى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف
تعاملهم مع املعلمني كانت بدرجة كبرية ،وتبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
�آراء عينة الدرا�سة حول مدى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني يف تعاملهم مع املعلمني تعزى
ملتغريات الدرا�سة (طبيعة العمل ،و�سنوات اخلربة يف الإ�رشاف ،والعمر) .
و�أجرى ال�شلوي ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع ممار�سة م�رشيف العلوم
الطبيعية للعالقات الإن�سانية يف الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر معلميهم بالطائف يف
ال�سعودية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )173معلمًا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حماور
العالقات الإن�سانية متار�س بدرجة مرتفعة عدا حمور التعاون بدرجة متو�سطة ،ويوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري امل�ؤهل واخلربة على ا�ستجابات معلمي العلوم الطبيعية
على حماور العالقات الإن�سانية.
وقامت �شاهني ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى تطبيق العالقات الإن�سانية
يف الإ�رشاف الرتبوي مل�رشفات العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلماتها مبدار�س البنات
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يف مكة املكرمة ،وطبقت الدرا�سة على عينة من ( )606معلمة ،وكان من �أهم النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري امل�ؤهل العلمي على ا�ستجابات معلمات العلوم
على جميع حماور العالقات الإن�سانية (التوا�ضع ،والت�شجيع ،والتعاون ،وال�شورى ،والعدل،
والقدوة احل�سنة)  ،وتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغريات اخلربة واختالف املحافظة
ا�ستجابات معلمات العلوم على جميع حماور العالقات الإن�سانية.
و�أجرى عبابنة ( )2003درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة ر�ضا معلمي املرحلة الثانوية
عن م�ستويات العالقات الإن�سانية بني املعلمني وامل�رشفني الرتبويني يف مدار�س �إربد ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )248معلماً ومعلمة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني وجهات نظر املعلمني نحو درجة ر�ضاهم عن م�ستويات العالقات
الإن�سانية بينهم ،وبني امل�رشفني الرتبويني تعزى ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي فكان
ل�صالح الإناث وحملة البكالوريو�س ،كما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
متغري اخلربة.
و�أجرى مالكوم ( )Malcolm,2001درا�سة هدفت �إىل الوقوف على ت�أثري عوامل
العالقات الإن�سانية على الأداء التنظيمي لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنوب كالورينا
يف �أمريكا ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )42ع�ضواً من هيئة التدري�س ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني العالقات الإن�سانية ،وتدين م�ستوى الأداء
التنظيمي باجلامعة ،و�أن هناك �أثراً ذا داللة �إيجابية بني العالقات الإن�سانية الإيجابية
وبني ارتفاع م�ستوى الأداء بني �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن خالل مراجعة العالقة بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س وبني معدل الأداء امل�ستقبلي ،تبني ت�أثر م�ستويات النمو يف العالقات
الإن�سانية بوجود مناخ �إيجابي يف العمل ،ثم �إن ممار�سات �أع�ضاء هيئة التدري�س للعالقات
الإن�سانية الإيجابية تك�سب املنظمات منفعة �إ�ضافية �إذا دجمت حمتويات العمل الإيجابي
مع ممار�سة العاملني.
و�أجرى بوث و�آخرون ( )Booth, et al, 1998درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل العالقات
الإن�سانية بني املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )42معلماً،
وق�سمت �إىل جمموعتني كل منها ( )21معلماً ،واملجموعة الأوىل �أمتت النموذج وهو عبارة
عن منوذج درا�سي ملدة �سنتني يحتوي على املوا�ضيع الرتبوية الآتية :اخلربة ال�سابقة
للم�رشفني واملعلمني ،وال�سلوكيات التي قد تكون �سلبية فت�ؤثر على عالقة امل�رشفني مع
املعلمني ،واملجموعة الثانية مل تتعامل مع النموذج ،و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة عدم
وجود �أي اختالفات بني املجموعتني فيما يتعلق بالعالقات الإن�سانية ومهارات االت�صال،
ومل يظهر هناك اختالف يف �أمور مثل :القدرة ،واحلزم ،واحلكم على الأمور.
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و�أجرى �سودزينا وكولكان ( )Sudzina, & Coolican, 1994درا�سة حول العالقات
الإن�سانية بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني ،ملعرفة مدى ال�شعور مب�س�ؤولية املعلمني
وامل�رشفني الرتبويني على جناح العالقة الرتبوية بينهما ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )74معلماً و ( )13م�رشفاً تربوياً من �أتالنتا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ر�سائل التوجيه
والعالقات التعليمية ال تعك�س ب�شكل دقيق مدى اجلودة التي متثلها العالقة بني الطرفني،
كما �أن امل�رشفني الرتبويني ي�ؤدون دور م�ست�شارين ال دور موجهني.

ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة نالحظ:
 بع�ض الدرا�سات كان املتغري التابع لتقدير ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات
الإن�سانية تقديرات امل�رشفني واملعلمني كدرا�سة اللقماين ( ، )2013ودرا�سة ال�سواح
( ، )2009ودرا�سة �سودزينا وكولكان ( ، )Sudzina & Coolican,1994وبع�ضها كانت
التقديرات من وجهة نظر املعلمني كدرا�سة الفليت ( ، )2012ودرا�سة ال�شلوي (، )2007
ودرا�سة �شاهني ( ، )2003ودرا�سة عبابنة ( ، )2003ودرا�سة بوث و�آخرون (Booth, et
 ، )al,1998وتت�شابه مع الدرا�سة احلالية.
 �أظهرت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن املمار�سة للعالقات الإن�سانية كانت بدرجة
كبرية وهي درا�سة اللقماين ( ، )2013ودرا�سة احلارثي ( ، )2012ودرا�سة الفليت ()2012
 ،ودرا�سة العلياين ( ، )2009ودرا�سة ال�سواح ( ، )2009ودرا�سة ال�شلوي (. )2007
 تتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناول مو�ضوع العالقات
الإن�سانية� ،إال �أن الدرا�سة احلالية تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة مبتغري النوع االجتماعي،
ومكان الدرا�سة.وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف ت�صميم اال�ستبانة ،ومناق�شة
النتائج.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
املنهج الو�صفي وذلك نظراً ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية يف
ّ
لواء البادية ال�شمالية ال�رشقية ،والبالغ عددهم ( )930معلماً ومعلمة خالل العام الدرا�سي
2013 /2012م�.أما عينة الدرا�سة فقد اختريت بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،وبلغ عددهم
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( )140معلماً ومعلمة �أي ما ن�سبته ( )%15من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يبني توزيع
�أفراد العينة يف �ضوء متغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

املتغري
النوع االجتماعي
امل�ؤهل العلمي
اخلربة

الفئات

العدد

ذكر

68

�أنثى

72

بكالوريو�س واقل

95

�أعلى من بكالوريو�س

45

� 5سنوات ف�أقل

76

�أكرث من � 5سنوات

64

املجموع
140
140
140

أداة الدراسة:
طور الباحثان ا�ستبانة بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة والأدوات
امل�ستخدمة فيها كدرا�سة ال�شلوي ( ، )2007ودرا�سة �شاهني ( ، )2003ودرا�سة احلارثي
( ، )2012وقد تكونت ا�ستبانه الدرا�سة من جز�أين ،اجلزء الأول معلومات عامة ،واجلزء
الثاين ا�شتمل على ( )40فقرة موزعة على �سبعة جماالت هي :جمال القدوة احل�سنة الذي
�ضم الفقرات ( ، )10 -6وجمال الو�ضوح
�ضم الفقرات ( ، )5 -1وجمال التوا�ضع الذي ّ
ّ
�ضم الفقرات ( ، )23 -17وجمال
الذي
الت�شجيع
وجمال
،
)16
(-11
الفقرات
�شمل
الذي
َّ
�ضم الفقرات ( ، )30 -24وجمال ال�شورى الذي �شمل الفقرات ()36 -31
التعاون الذي َّ
 ،وجمال العدل الذي �شمل الفقرات ( ، )40 -37وكانت اال�ستجابة على فقرات اال�ستبانة
ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي كالتايل :كبرية جداً� ،أو كبرية� ،أو متو�سطة� ،أو قليلة� ،أو قليلة
جداً ،ومتثل رقماً بالعالمات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوايل (ملحق . )1
صدق األداة وثباتها:
للتحقق من �صدق الأداةُ ،عر�ضت على ( )11حمكماً من املتخ�ص�صني يف الإ�رشاف
الرتبوي يف اجلامعات الأردنية ،وامل�رشفني الرتبويني ،وطلب منهم حتكيم فقرات اال�ستبانة
من حيث انتماء الفقرة للمجال ،و�صياغتها اللغوية ،وو�ضوحها ،وقد ُع ِّدلت بع�ض الفقرات
وحذفت ،كما مت الت�أكد من ثبات الأداة بتطبيقها على ( )32معلماً ومعلمة من خارج عينة
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الدرا�سة ،كما مت �إيجاد معامل ثبات االت�ساق الداخلي بطريقة كرونباخ �ألفا� ،إذ بلغ معامل
الثبات للأداة ككل ( ، )0.871وهو مقبول لأغرا�ض الدرا�سة.
املعاجلة اإلحصائية:
بعد حتليل البيانات با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
 ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،والرتب ،واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤال
الأول ،وا�ستخدم اختبار “ ”Tللداللة على الفروق للإجابة عن الأ�سئلة الثاين والثالث والرابع،
ولقد اعتمد الباحثان الت�صنيف �إىل ثالثة م�ستويات لدرجة املمار�سة كمقيا�س للحكم على
فقرات الأداة وهي :كبرية ( )5 -3.68ومتو�سطة ( )3.67 -2.34وقليلة (. )2.33 -1

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول :ما درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن؟

ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والرتبة لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على جماالت �أداة الدرا�سة ،وعلى الأداة ككل ،واجلدول
( ، )2يو�ضح ذلك ،وامللحق ( )2يبني حتليل فقرات اال�ستبانة (املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة) .
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً

املجال

الرتبة رقم املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

درجة املمار�سة

1

1

القدوة احل�سنة

3.645

0.680

متو�سطة

2

2

التوا�ضع

3.607

0.866

متو�سطة

3

4

الت�شجيع

3.534

0.793

متو�سطة

4

3

الو�ضوح

3.483

0.817

متو�سطة

5

7

العدل

3.266

0.763

متو�سطة

6

6

ال�شورى

3.248

0.851

متو�سطة

7

5

التعاون

2.332

1.022

قليلة

3.302

0.688

متو�سطة

الأداة ككل
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يبني اجلدول (� )2أن جميع املجاالت لدرجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات
الإن�سانية جاءت بدرجة متو�سطة ماعدا جمال التعاون �إذ ي�شري املتو�سط احل�سابي �إىل �أن
درج َة املمار�سة نحوه قليلة ،فجاء بالرتبة الأوىل جمال القدوة احل�سنة مبتو�سط ح�سابي
( )3.645وبانحراف معياري ( ، )0.680وجاء بالرتبة الثانية جمال التوا�ضع مبتو�سط
ح�سابي ( )3.607وبانحراف معياري ( ، )0.866ثم جمال الت�شجيع بالرتبة الثالثة مبتو�سط
ح�سابي ( )3.534وبانحراف معياري ( ، )0.793وبالرتبة الرابعة جمال الو�ضوح مبتو�سط
ح�سابي ( )3.483وبانحراف معياري ( ، )0.817ويليه جمال العدل بالرتبة اخلام�سة
مبتو�سط ح�سابي ( )3.266وبانحراف معياري ( ، )0.763وجاء بالرتبة ال�ساد�سة جمال
ال�شورى مبتو�سط ح�سابي ( )3.248وبانحراف معياري ( ، )0.851يف حني جاء يف الرتبة
ال�سابعة والأخرية جمال التعاون مبتو�سط ح�سابي ( )2.332وبانحراف معياري ()1.022
وبدرجة قليلة ،وميكِن �أن يعزو الباحثان ح�صول جمال القدوة احل�سنة على الرتب ِة الأوىل،
املتو�سطات احل�سابية ب�أن امل�رشفني الرتبويني ميتازون بالأخالق الإ�سالمية التي
وب�أعلى
ِ
ت�ستمد من الدين الإ�سالمي ،والتي تنعك�س على املمار�سة اليومية يف التعامل مع املعلمني،
و�أما ح�صول جمال التعاون على الرتبة الأخرية وبدرجة ممار�سة قليلة ،ورمبا يعود ذلك
�إىل كرثة الأعباء الإدارية والفنية امللقاة على عاتق امل�رشف والأعداد الكبرية من املعلمني
واملعلمات الذين ي�رشف عليهم ،بالإ�ضافة �إىل �أن اختيار امل�رشفني اجلدد ال يركّ ز عند
االختيار على توافر الكفايات الإن�سانية لديهم ،والنظرة القدمية ال�سلبية للإ�رشاف الرتبوي
ما زال لها بع�ض الآثار.كذلك يبني اجلدول (� )2أن املتو�سط احل�سابي الكلي للأداة جاء
مبتو�سط ح�سابي ( )3.302وبانحراف معياري ( )0.688وبدرجة ممار�سة متو�سطة ،وقد
تعزى هذه النتيجة �إىل �أن امل�رشفني الرتبويني لديهم ق�صور يف تنمية العالقات الإن�سانية
مع معلميهم نتيجة قلة الدورات والربامج التدريبية التي تركز على هذا اجلانب ،وقلة
اللقاءات الرتبوية التي جتمعهم معاً خارج نطاق ح�ضور احل�ص�ص ال�صفية ،بالإ�ضافة �إىل
نظرة املعلمني �إىل م�رشفيهم من جانب �سلطوي وعدم �إحاطتهم بالأدوار احلديثة للإ�رشاف
الرتبوي ،مبا يعرف بالإ�سناد الرتبوي.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة الدرا�سات
الآتية :درا�سة اللقماين ( ، )2013ودرا�سة ال�سواح ( ، )2009ودرا�سة ال�شلوي ( ، )2007التي
تو�صلت جميعها �إىل �أن املمار�سة للعالقات الإن�سانية كانت بدرجة كبرية.

نتائج الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين :هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن
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تعزى �إىل النوع االجتماعي (ذكر� ،أنثى) ؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واُ�ستخدم اختبار ( )Tملعرفة الفروق املحتملة
ذات الداللة الإح�صائية يف جماالت ممار�سة العالقات الإن�سانية والأداة ككل تعزى للنوع
االجتماعي عند م�ستوى دالله (. )=0.05αواجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )Tألثر النوع االجتماعي على المجاالت واألداة ككل

املجال
القدوة احل�سنة
التوا�ضع
الو�ضوح
الت�شجيع
التعاون
ال�شورى
العدل
الكلي

النوع االجتماعي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

68

3.785

0.760

�أنثى

72

3.527

0.591

ذكر

68

3.800

0.967

�أنثى

72

3.443

0.746

ذكر

68

3.571

0.911

�أنثى

72

3.409

0.734

ذكر

68

3.775

0.701

�أنثى

72

3.329

0.818

ذكر

68

3.204

1.125

�أنثى

72

2.818

0.906

ذكر

68

3.511

0.894

�أنثى

72

3.025

0.757

ذكر

68

3.357

0.826

�أنثى

72

3.189

0.709

ذكر

68

3.572

0.741

�أنثى

72

3.248

0.612

قيمة

T

1.463
1.587

م�ستوى الداللة
0.150
0.119

0.757

0.453

2.294

*0.025

1.457

0.151

2.270
0.842

1.837

*0.027
0.403

0.072

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α

يت�ضح من النتائج يف اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )=0.05αعلى جمال الت�شجيع ،وجمال ال�شورى يعزى للنوع االجتماعي ،ول�صالح
الذكور ،يف حني مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )=0.05αيف
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املجاالت الأخرى( :القدوة احل�سنة ،والتوا�ضع ،والو�ضوح ،والتعاون ،والعدل)  ،وكذلك يف
الدرجة الكلية للمجاالت ،وقد يعود ذلك لأن املعلمني واملعلمات لهم تقديرات متقاربة
لدرجة ممار�سة امل�رشفني للعالقات الإن�سانية ،وذلك لأنهم يدر�سون يف مدار�س مت�شابهة
وفق بيئة �إدارية وتربوية واحدة ،ويف ظروف مت�شابهة ،وبالتايل تكون املمار�سات اخلا�صة
بالعالقات الإن�سانية من قبل م�رشفيهم معهم مت�شابهة نوعاً ما�.أما يف ما يتعلق مبجال
الت�شجيع وجمال ال�شورى فيعزى للنوع االجتماعي ول�صالح الذكور ،فان ذلك يعود �إىل
الظروف االجتماعية التي تتيح للم�رشفني اجللو�س مع املعلمني (الذكور) على انفراد لأخذ
ما لديهم من اقرتاحات �أكرث من املعلمات (الإناث) وبالتايل يتيح حرية املناق�شة يف
االجتماعات ،وتو�ضيح ال�سلبيات للمعلم على انفراد والثناء عليه يف الإيجابيات ،بالإ�ضافة
�إىل قلة العن�رص الن�سائي يف الإ�رشاف الرتبوي.

نتائج الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث :هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن
تعزى �إىل امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س و�أقل� ،أعلى من بكالوريو�س) ؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واُ�ستخدم
اختبار ( )Tملعرفة الفروق املحتملة ذات الداللة الإح�صائية يف جماالت ممار�سة العالقات
الإن�سانية والأداة ككل ،تعزى للم�ؤهل العلمي عند م�ستوى دالله ( ، )=0.05αواجلدول ()4
يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )Tألثر المؤهل العلمي على المجاالت واألداة ككل

املجال
القدوة احل�سنة
التوا�ضع
الو�ضوح

امل�ؤهل العلمي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

بكالوريو�س و�أقل

95

3.665

0.651

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.586

0.783

بكالوريو�س و�أقل

95

3.653

0.862

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.466

0.893

بكالوريو�س و�أقل

95

3.529

0.765

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.344

0.976
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قيمة

T

م�ستوى الداللة

0.351

0.729

0.708

0.486

0.668

0.512
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املجال
الت�شجيع
التعاون
ال�شورى
العدل
الكلي

امل�ؤهل العلمي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

بكالوريو�س و�أقل

95

3.422

0.782

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.876

0.749

بكالوريو�س و�أقل

95

2.866

0.932

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.390

1.209

بكالوريو�س و�أقل

95

3.228

0.774

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.311

1.083

بكالوريو�س و�أقل

95

3.282

0.748

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.216

0.833

بكالوريو�س و�أقل

95

3.378

0.651

�أعلى من بكالوريو�س

45

3.456

0.813

قيمة

T

م�ستوى الداللة

1.97 -

0.054

1.75 -

0.085

0.325 -

0.747

0.273

0.788

0.378 -

0.707

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α

ويتبني من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )=0.05αيف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية ،تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي �سواء يف املجاالت جمتمعة �أم لكل جمال لوحده ،وميكن �أن يعود ذلك �إىل
ت�شابه القناعة لدى املعلمني واملعلمات بغ�ض النظر عن امل�ؤهل العلمي لهم ب�أهمية ما
ميار�سه م�رشفوهم من عالقات �إن�سانية يف الإ�رشاف الرتبوي بحكم ت�شابه امل�س�ؤوليات
الإ�رشافية ،وطبيعة العمل ،بالإ�ضافة �إىل �أن الزيارة الإ�رشافية للمعلمني واحدة.وتتفق هذه
النتيجة مع ما �أظهرته نتيجة درا�سة �شاهني ( )2003التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي ،بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
ال�شلوي ( )2007التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي.
نتائج الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث :هل توجـد فروق ذات داللـة �إح�صائية

عند م�ستوى الداللة ( )=0.05αيف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رشقية بالأردن
تعزى �إىل اخلربة (� ٥سنوات و�أقل ،اكرثمن� ٥سنوات) ؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واُ�ستخدم اختبار ( )Tملعرفة
الفروق املحتملة ذات الداللة الإح�صائية يف جماالت ممار�سة العالقات الإن�سانية والأداة
ككل تعزى للخربة عند م�ستوى دالله ( ، )=0.05αواجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
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جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )Tألثر الخبرة على المجاالت واألداة ككل

اخلربة

املجال
القدوة احل�سنة
التوا�ضع
الو�ضوح
الت�شجيع
التعاون
ال�شورى
العدل
الكلي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

� 5سنوات و�أقل

76

3.690

0.578

اكرثمن� 5سنوات

64

3.620

0.738

� 5سنوات و�أقل

76

3.463

0.663

اكرثمن� 5سنوات

64

3.688

0.960

� 5سنوات و�أقل

76

3.333

0.740

اكرثمن� 5سنوات

64

3.568

0.855

� 5سنوات و�أقل

76

3.116

0.820

اكرثمن� 5سنوات

64

3.769

0.680

� 5سنوات و�أقل

76

2.707

0.940

اكرثمن� 5سنوات

64

3.157

1.042

� 5سنوات و�أقل

76

3.189

0.700

اكرثمن� 5سنوات

64

3.282

0.933

� 5سنوات و�أقل

76

3.113

0.492

اكرثمن� 5سنوات

64

3.352

0.874

� 5سنوات و�أقل

76

3.230

0.522

اكرثمن� 5سنوات

64

3.491

0.756

قيمة

T

م�ستوى الداللة

0.412

0.682

0.973 -

0.335

1.080 -

0.285

3.334 -

*0.001

1.674 -

0.099

0.405 -

0.687

1.177 -

0.244

1.432 -

0.157

* ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة ()0.05= α

بني اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()=0.05α
يف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف جمال الت�شجيع تعزى �إىل
اخلربة ،ل�صالح �أ�صحاب اخلربة �أكرثمن خم�س �سنوات ،بينما مل يوجد �أي فروق ذات داللة
�إح�صائية يف املجاالت الباقية( :القدوة احل�سنة ،والو�ضوح ،والتعاون ،وال�شورى ،والعدل)
تعود �إىل متغري اخلربة ،وال يف املجاالت جمتمعة.ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل ت�شابه
الظروف للم�رشفني الرتبويني التنظيمية والإدارية للعمل يف الإ�رشاف الرتبوي ،وبالتايل
ف�إن املعلمني واملعلمات بغ�ض النظر عن �سنوات خدمتهم ،يتعر�ضون �إىل املعاملة نف�سها
من قبل م�رشفيهم حيث ي�رشف امل�رشف الرتبوي على مايقارب ( )50معلماً ومعلمة على
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اختالف خرباتهم� ،إال �أن وجود فروق يف جمال الت�شجيع تعزى �إىل اخلربة ،ول�صالح �أ�صحاب
اخلربة �أكرثمن خم�س �سنوات ،رمبا يعود ال�سبب �إىل �أن للخربة عامالً مهماً يف هذا املجال
نتيجة فهم طبيعة العالقات الإن�سانية ،ولديهم طرق متعددة يف تكوين العالقات الإن�سانية
مع م�رشفيهم ،نظراً لأخذ دورات تدريبية متعددة ،واالحتكاك مع امل�رشفني لفرتة طويلة �أدى
�إىل منو العالقات الإن�سانية بينهم.وتتفق مع نتيجة درا�سة ال�سواح ( )2009التي �أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ل�سنوات اخلربة ،بينما تختلف نتيجة هذا ال�س�ؤال عما
�أظهرته نتائج درا�سات ال�شلوي ( ، )2007و�شاهني ( )2003التي �أظهرت وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري اخلربة.

التوصيات واملقرتحات:
بنا ًء على النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
1 .1دعوة وزارة الرتبية والتعليم �إىل مراجعة �أ�س�س اختيار امل�رشفني الرتبويني اجلدد

بحيث يتم االلتزام باختيار امل�رشف الأكرث كفاءة وان�ضباطاً ،وميتلك مهارات �إن�سانية،
والقادر على توظيفها يف العمل.
2 .2الت�أكيد على �رضورة وجود عالقات �إن�سانية بني امل�رشفني الرتبويني والهيئة
الإدارية التدري�سية يف املدار�س لت�سهيل تطوير العمل وتبادل اخلربات.
�3 .3رضورة تعزيز وعي امل�رشفني الرتبويني نحو �أهمية العالقات الإن�سانية يف
الإ�رشاف الرتبوي.
�4 .4رضورة ت�أهيل امل�رشفني الرتبويني من خالل تقدمي الدورات املتخ�ص�صة يف
كيفية توظيف العالقات الإن�سانية وتنمية مهاراتهم وتطويرها يف هذا املجال يف الإ�رشاف
الرتبوي.
�5 .5إجراء درا�سة لقيا�س درجة الر�ضا عن العمل بالإ�رشاف الرتبوي وعالقته بالعالقات
الإن�سانية.
�6 .6إجراء درا�سة لقيا�س درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية يف
الإ�رشاف الرتبوي من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية.
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