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درجة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن من وجهة نظر المعممين
والمديرين
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ممخص:

ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن درجة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في

األردن خالل العام الدراسي ( ،)2019/ 2018وتم استخدام المنيج الوصفي المسحي ،واستخدمت
الدراسة أداة مكونة من ( )57فقرة مقسمة عمى خمسة مجاالت ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية
من مجتمع الدراسة تكونت من ( )40مدي اًر ومديرة مدرسة ،و( )440معمماً ومعممة ،موزعين في
أربع مديريات تربية وتعميم ،وأظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية لفاعمية المدارس الحكومية في

منطقة األغوار جاءت بدرجة متوسطة ،وجاءت جميع المجاالت أيضاً بدرجة متوسطة ،وأن ىناك

فروقاً دالة إحصائيا تبعاً لمتغير المرحمة التعميمية لممدرسة لصالح المرحمة األساسية ،وىناك أيض ًا
فروقاً ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية لصالح منطقة األغوار الشمالية.
الكممات المفتاحية :فاعمية المدارس ،المدارس الحكومية ،األغوار ،األردن.

* وزارة التربية والتعليم /األردن.
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The Degree of The Effectiveness of The Public Schools at Algoor in
Jordan as perceived by their Teachers and school principles
Wafa Yousef Al-Adwan*

Abstract:
The purpose of the study is to identify the degree of effectiveness of
the public schools At Algoor in Jordan from the point of view of their
school principals and their teachers, through the scholastic year
(2018/2019), The descriptive methodology was followed by using a
questionnaire to collect the data needed for the study, The questionnaire
included (57) items divided into five main dimensions have been
constructed and administered to a stratified random sample of (40) schools
principals and (440) teachers in four directorates
Findings of the study showed that the total degree of effectiveness of
the public schools At Algoor in Jordan was medium, and all of
effectiveness dimensions were medium too, there were statistically
significant differences attributed to educational stage in favor of basic
stage, and as for educational district variable, there were statistical
significant differences in favor of North Algoor.
Keywords: School effectiveness, Public school, Jordan.
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المقدمة:

إن الدور األساسي لمتعميم ىو التأثير في بيئة حياة اإلنسان بطريقة إيجابية داعمة لمتطور

ودافعة لإلنتاج والتنمية ،وبالتالي تحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية الشاممة ،والنظام التربوي
ىو الركيزة األساسية لمتعميم وبناء مستقبل األفراد ويتحمل مسؤولية إعداد المجتمع لمواجية

التحديات واإلشكاليات المستجدة.

لقد تنوعت المعايير التي تُعنى بقياس جودة النظام التعميمي بشكل عام ،فيناك معايير
خاصة بالمعمم الفاعل ومعايير خاصة بالمتعمم ومعايير المناىج الدراسية ومعايير اإلدارة المدرسية
ومعايير الشراكة المجتمعية ومعايير المدرسة الفاعمة ،وإلن المدرسة تشكل المنظومة الكمية التي
تشمل في بنيتيا ووظائفيا كل من اإلدارة والمعمم والمتعمم والمشاركة المجتمعية ،فالمدرسة الفاعمة

تكون محصمة جودة المجاالت األخرى المكونة لمنظام التعميمي ،وتشكل نظام حيوي متكامل
متفاعل مع مكوناتيا الداخمية ومع البيئة الخارجية المحيطة بيا(.(Alkumaise, 2007
فالمدرسة المأمولة في المستقبل تقوم عمى أساس أن تعمل كمجتمع ميني لمتعمم تسود فييا
شراكة بين مجموعة األفراد  -سواء ضمن البيئة الداخمية أم الخارجية المحيطة بيا -وتوفير بيئة

أكثر تحفي اًز لتصبح مدخالً قوياً إلى اإلصالح التربوي المنشود ،وتشكيل استراتيجية فاعمة في

التطوير المدرسي ،وفي الوقت الحالي أصبحت المؤسسات التعميمية تحت مجير المساءلة
المجتمعية وبدأ البحث في تقدير مخرجاتيا التعميمية ،والمرجو والعائد منيا مجتمعياً فضالً عن

تزايد التنافس بين الشعوب وانخفاض ثقة المجتمعات في ممارسات بعض المؤسسات التعميمية مما
أدى إلى المناداة بتوفير متطمبات مينية تقود إلى مدارس فاعمة ()Mahroos, 2015

لقد أصبحت الحاجة ممحة إليجاد مؤسسات تعميمية تؤدي األدوار الحديثة وتمبي تطمعات
المجتمع ومتطمبات العولمة والثورة المعرفية الحديثة ،وىذا يتطمب إصالح تربوي يبدأ بالمدرسة
ومكوناتيا بصفتيا المبنة األساسية لممستقبل والصانعة ألفراده ،فأولى عمميات اإلصالح تتمثل في
دراسة الواقع الحالي بموضوعية وحيادية وجمع المعمومات من منبعيا بشفافية.

وىناك أيضاً اىتمام عالمي واسع في تطوير المدرسة فجميع السياسات التربوية واألدب

النظري ومحاضر االجتماعات العالمية كمحضر المؤتمر الدولي لفاعمية المدرسة وتطويرىا
()ICSEI

(

and

Effectiveness

School

For

Congress

International

 )Improvementإذ تم وضع مؤشرات عن التطوير والفاعمية والتفريق بينيما فمع أنيما متقاربتان
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في المعنى إال أن ىنالك اختالفاً ،ففاعمية المدرسة بالعادة تركز عمى المخرجات التعميمية
(عالمات الطمبة) وخصائص المدرسة والغرف الصفية ،دون النظر إلى العممية التعميمية ككل

إلحداث التغيير ،لكن تطوير المدرسة تيتم بالعمميات الالزمة إلحداث التغيير لتحسين الجودة
والنوعية لممعممين والمدرسة وليس االىتمام فقط بشكل مباشر بنتائج الطمبة األكاديمية ،فاعمية
المدرسة تحاول إيجاد ما الحاجات المطموبة إليجاد التغيير المطموب ،أما عممية تطوير فاعمية
المدرسة ىي التغيي ر التعميمي المخطط الذي يحسن من عممية التعميم والتعمم وتشمل جميع أطراف
العممية التعميمية بشكل كامل وزيادة مقدرة المدرسة عمى إدارة عمميات التغيير واإلصالح

المنشود ،)Harris and Chrispeels, 2009(.وتناولت ىذه الدراسة موضوع الفاعمية من عدة

مجاالت تُعنى بجميع األطراف المرتبطة بالمدرسة كالقيادة المدرسية وعمميات التعمم والتعميم والبيئة
التنظيمية والمناخ العام في المدرسة فضالً عن شبكة العالقات مع المجتمع.
ومخرجات النظام التربوي األردني تظير بشكل جمي أىمية إحداث إصالحات تربوية بشكل

فبناء عمى نتائج الثانوية العامة التي تمثل حصيمة مرحمتي :التعميم األساسي والتعميم
سريع،
ً
الثانوي ،ففي عام ( )2014/2013بمغ عدد المدارس التي لم ينجح فييا أحد ( )334مدرسة،
وع دم نجاح أي طالب بالفرع األدبي في ثالث عشرة مدرسة في األغوار الوسطى (لواء
ديرعال ،ولواء الشونة الجنوبية) ،وأن المدارس الحكومية التي لم ينجح منيا أحد ارتفعت إلى

( (349لمعام الدراسي ( )2015/2014منيا ( ( 9مدارس في األغوار الجنوبية ،وأيضاً عدد كبير
من مدارس منطقة األغوار تُعد من المدارس األقل حظاً أي المدارس ذات الظروف الخاصة
وتسمى بمناطق جيوب الفقر ،واألساس إلعتمادىا بسبب تدني نسب النجاح في تمك المدارس في
الثانوية العامة وابتعاد ىذه المدارس عن مراكز المدن وضعف الخدمات الموجودة في ىذه المناطق
) ،(Altarawna and Rawadia, 2016فضالً عن وجود ما نسبتو ( )%22من الطمبة في

الصفوف الثالثة األولى ال يجيدون القراءة والكتابة أي بعدد يبمغ ( )100ألف طالب وتتركز النسبة
األكبر منيم في المناطق النائية أو ما يسمى بالمناطق األقل حظاً التي من ضمنيا منطقة األغوار

وتعد مشكمة تدني التحصيل الدراسي من أىم المشكالت التي تحد من أىداف
مكان إجراء الدراسةّ ،
المدرسة ،وتحول بينيا وبين أداء رسالتيا عمى الوجو األمثل ،وليا آثار خطيرة تنعكس أضرارىا
عمى المجتمع ككل ،وقد تتراكم ىذه اآلثار فتسبب زيادة نسبة التسرب المدرسي ،وارتفاع نسبة

األمية ،واألضرار النفسية والشخصية عمى الطالب وأسرتو وقد ظيرت ىذه المشكمة بشكل واضح
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كتدني التحصيل الدراسي في مدارس مديريتي (دير عال ،واألغوار الجنوبية)؛ إذ كان ترتيب

َّ
األقل عمى مستوى المممكة في نتائج الثانوية العامة ،وفي االختبارات الوطنية لمصف
المديريتين

الثالث ،أي ضعف في مخرجات المرحمة األساسية والثانوية أيضاً ،وذلك في العام الدراسي

( ،)The Ministry of Education, 2018( )2018/2017مما يجعل من الضرورة تسميط
الضوء عمى ىذه المناطق واجراء دراسات تخص المدارس فييا وىذا ما سعت إليو ىذه الدراسة.
أما سبب اختيار موضوع الدراسة لمجال فاعمية المدرسة فيعود إلى أن ىذا المجال يعبر
بشكل كبير عن فاعمية النظام التربوي ككل وعن تحقيق جميع األىداف التي يسعى إلييا ،وأي

عممية إصالح فعمي تبدأ بالمدرسة كونيا األكثر تأثي اًر في المجتمع ،وقد اختارت الباحثة المدارس
الحكومية كونيا تشمل الشريحة األكبر من الطمبة فضالً عن تأثيرىا الواسع والميم في أفراد

المجتمع.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:

تُعاني مدارس منطقة األغوار في األردن مشكالت عدديدة في جميع مدخالتيا وعممياتيا ،إذ
أظيرت نتائج إمتحان الثانوية العامة ولعدة سنوات أن ىناك عديداً من المدارس الثانوية لم ينجح

منيا أحد كالدورة الصيفية "التوجييي" في عام ( )2010إذ بمغت نسبة النجاح في األغوار الجنوبية
( ،)%18كما سجمت ثالث مدارس عدم نجاح جميع طمبة الفرعي األدبي ( Jordan Zad for
 ،)News, 2010وأشارت إحصائيات إدارة االمتحانات واالختبارات في و ازرة التربية والتعميم أن
نسب النجاح في الثانوية العامة في مديريتي تربية (لواء األغوار الجنوبية ،ولواء دير عال) األقل

عمى مستوى المممكة في عام ( ،(2018فضالً عن النقص الكبير في أعداد المعممين ( The

 ،)Ministry of Education, 2018وبمغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في الدورة
الصيفية لعام ) (2016في األغوار الوسطى (لواء الشونة الجنوبية) ( )%14أي نجاح ( )50من
الطمبة من أصل ( )450طالباً ،وثماني مدارس من الذكور واإلناث لم ينجح منيا أحد ( Alawael

 ) Learn to Be, 2016وبالتالي فإن درجة تحقيق ىذه المدارس لألىداف المنشودة لم تكن
التعرف إلى درجة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة
بالمستوى المطموب وتيدف ىذه الدراسة ّ
األغوار في األردن وبالتحديد فإن صياغة مشكمة الدراسة وبيان ىدفيا يتمخص باألسئمة اآلتية:
 .1ما درجة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن من وجية نظر معممييا
ومديرييا؟
651

وفاء يوسف العدوان

درجة فاعمية المدارس.....

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين المتوسطات الحسابية
فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن من وجية نظر المعممين ومديري

المدارس تُعزى لمتغيرات (المرحمة التعميمية لممدرسة ،المنطقة التعميمية التابعة ليا)؟
أهمية الدراسة

ُيؤمل أن تتم االستفادة من نتائج ىذه الدراسة عمى النحو اآلتي:
 مجال األهمية النظرية:

أن تزود و ازرة التربية والتعميم ومديريات التربية والتعميم بتصور حول تطوير فاعمية
المدرسة مما يسيم في اتخاذ الق اررات الرشيدة.



تسميط الضوء عمى احتياجات مناطق األغوار ورصد واقعيا لزيادة فاعميتيا وتطويرىا.



أن تسيم في فضالً عن معرفة عممية جديدة في الحقل التربوي إلى المكتبة العربية بشكل
عام ،والمكتبة األردنية بشكل خاص.

 -مجال األهمية العممية:

بناء عمى نتائج الدراسة.
 اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطوير الفاعمية لممدارس الحكومية ً
مصطمحات الدراسة

اشتممت الدراسة عمى بعض المصطمحات التي تم تعريفيا مفاىيمياً واجرائياً وعمى النحو

اآلتي:

الفاعمية :وصف في كل ما ىو فاعل ،ممقدرة الشئ عمى التأثير ،لداللة عمى وصف الفعل
بالنشاط واالتقان.
)(Mustafa, AlZaiat, Abd-Alqader & AlNajar, 2010
ويقصد بفاعمية المدرسة الحكومية في ىذه الدراسة :مقدرة المدرسة (التابعة لو ازرة التربية

والتعميم) في تحقيق األىداف المنشودة وذلك من خالل وجية نظر مديري المدارس والمعممين وذلك
وفقاً لممجاالت في أداة الدراسة.

منطقة األغوار :ويقصد بيا في ىذه الدراسة األغوار الشمالية ممثمة في (مديرية تربية

األغوار الشمالية ،ومديرية تربية دير عال) ،واألغوار الوسطى ممثمة في مديرية تربية لواء الشونة
الجنوبية ،واألغوار الجنوبية ممثمة في مديرية تربية لواء األغوار الجنوبية.
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حدود الدراسة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى المعممين والمعممات والمديرين والمديرات ،وذلك في منطقة

األغوار الشمالية ممثمة في (مديرية تربية األغوار الشمالية ،ومديرية تربية دير عال) ،واألغوار
الوسطى ممثمة في مديرية تربية لواء الشونة الجنوبية ،واألغوار الجنوبية ممثمة في مديرية تربية

لواء األغوار الجنوبية ،لمعام الدراسي (.)2019 /2018
الدراسات السابقة:

تم تصنيف الدراسات إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية ضمن موضوع تطوير فاعمية

المدارس وتم عرضيا كاآلتي:
أ .الدراسات العربية:

أجرت المطيري ) )Al-Mutary,2018دراسة ىدفت الكشف عن درجة فاعمية اإلدارة

المدرسية وعالقتيا باستثمار أوقات فراغ المعممين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
الفروانية في الكويت ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام استبانتين األولى لمكشف عن درجة
فاعمية اإلدارة المدرسية والثانية لمكشف عن استثمار أوقات فراغ المعممين ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )49مدي اًر ومديرة مدرسة ،و( )330معمماً ومعممة ،وأظيرت نتائج الدراسة ما يأتي :أن
فاعمية اإلدارة المدرسية جاءت بدرجة مرتفعة باستثناء مجال الشؤون اإلدارية والمالية جاء بدرجة

متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغيرات (الجنس ،والمؤىل العممي ،والخبرة العممية).
وىدفت دراسة أبو مصطفى ) )Abu Mustafa,2016الكشف عن درجة توافر معايير

جودة الخطة المدرسية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى تحقيق أىداف
المدرسة الفاعمة ،وتم تصميم استبانتين لغرض الدراسة االستبانة األولى :لتحديد مدى توافر معايير
جودة الخطة المدرسية ،والثانية :لقياس مدى تحقيق أىداف المدرسة الفاعمة ،وبمغت عينة الدراسة
( )379معمماً ومعممة في المدارس الثانوية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي :درجة توافر
معايير الجودة في الخطة المدرسية من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة كبيرة ،ومستوى تحقيق
أىداف المدرسة الفاعمة من وجية نظر المعممين جاء بدرجة كبيرة ،وتوجد فروق ذات داللة

إحصائية لدرجة جودة الخطة المدرسية ،ولمستوى تحقيق أىداف المدرسة الفاعمة تُعزى لمتغير
الجنس ،وكذلك توجد عالقة إيجابية بين درجة توافر معايير الجودة في الخطة المدرسية ومستوى
تحقيق أىداف المدرسة الفاعمة.
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وىدفت دراسة أبو سمره والطيطي ) (Abu Samra, and Titi, 2014الكشف عن فاعمية
مدارس الفرير في فمسطين واألردن من وجية نظر معممييا وطواقميا اإلدارية ،وتكونت عينة

الدراسة من مجتمع الدراسة كامالً وبمغ افرادىا ( )300معمم ومعممة ،و( )32إدارياً ،ولتحقيق
أىداف الدراسة تم بناء استبانة ضمن ( )55فقرة موزعة عمى ( )6مجاالت وأظيرت النتائج أن

فاعمية المدارس كانت بدرجة كبيرة ،وأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية لمدى فاعمية المدارس

تبعا لمتغيرات (موقع المدرسة ،والمرحمة التعميمية ،والجنس ،والوصف الوظيفي).

وىدفت دراسة عوده ) (Odea, 2012إلى بناء معايير تميز إلعداد المعممين في كميات

التربية في الجامعات الفمسطسينية في ضوء متطمبات المدرسة الفاعمة في القرن الحادي والعشرين
وتم بناء استبانة عدد فقراتيا ( )77فقرة وشممت تسعة مجاالت ،وتشكمت عينة الدراسة من ()113

فرداً من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء الييئات التدريسية ،ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:
أن درجة تقدير عينة الدراسة لمجاالت االستبانة المقترحة كمعايير لمتميز جاءت عالية في جميع

المجاالت وىي كاآلتي :اإلطار المفاىيمي ،والبرامج ،والتقييم والتقويم ،والخبرات الميدانية ،وتأىيل
أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم وتنميتيم المينية ،والتنوع ،واإلدارة والحوكمة ،والمناخ العام والمواطنة
والسموك ،والمؤشرات.
ب .الدراسات األجنبية

ىدفت دراسة قام بيا رامبورغ والفتمان والمكويستي وموداين ( Ramberg, Laftman,

 ،)Almquisty, and Modin, 2018وىي دراسة متعددة المستويات تم إجرائيا في ()150

وحدة مدرسية عالية المستوى في مدينة ستوكيولم في السويد ،وشممت الدراسة ثالثة أبعادُ :بعد

وبعد روح المدرسة (الثقافة التنظيمية والمناخ
وبعد تعاون المعممين وتوافق آرائيمُ ،
القيادة المدرسيةُ ،
التنظيمي) ،وأظيرت النتائج أن جميع الجوانب الثالثة من فاعمية المدرسة كانت تصورات المعممين
بمستويات أعمى من تصورات الطالب وأن درجة تصورات الطالب لرعاية المعممين ليم تختمف
باختالف المدرسة.

وىدفت دراسة بايبر ( )Piper, 2017التعرف إلى فاعمية المدارس البديمة من خالل دراسة

معدالت التخرج والمناخ المدرسي ودافعية الطالب والقوة األكاديمية في المدارس الثانوية في منطقة
جنوب غرب ميزوري في الواليات المتحدة األمريكية ،وتم استخدام طرق كمية ونوعية لجمع
البيانات ،وأظيرت الدراسة أن متوسط معدالت التخرج في المناطق التي بيا مدارس بديمة كانت
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أعمى بكثير من المقاطعات دون مدارس بديمة ،وتحسن المناخ المدرسي عند تنفيذ المدارس
البديمة ،وتحسن المناخ المدرسي داخل المدارس التقميدية بسبب تنفيذ مدرسة بديمة قريبة منيا.

وأجرى عمي وشارما وكنان ( )Ali, Sharma, and Kennan,2016دراسة ىدفت الكشف

عن أبعاد فاعمية المدرسة :دراسة عمى مستوى مدينة كايبر بوكتنكياوا

Khyber

) )Pukhtunkhwaفي باكستان استناداً إلى سياسات التعميم الوطنية في باكستان لتقييم فاعمية

المدارس في مقاطعة كيمبرلي ،وأجريت الدراسة عمى مرحمتين :النوعية والكمية عمى التوالي ،وفي

المرحمة األولى ،تم الطمب من المدرسين ومديري المدارس وموظفي التعميم والمثقفين من األباء
واألميات بكتابة األبعاد األكثر أىمية لفاعمية المدارس كما يتصورون ،واستنادا إلى البيانات ،وجد

عشرون ُبعداً أكثر شيوعاً ،وفي المرحمة الثانية قام المدرسون ،وموظفو التعميم في المقاطعات،

ومجموعة من اآلباء بمجموع ( )384فرداً لممصادقة عمى األبعاد المقترحة في المرحمة األولى ،ثم

تم تحميل البيانات وأوجدت نتائج الدراسة ثالثة أبعاد رئيسة لفاعمية المدرسة وثالثة عشر ُبعداً

فرعياً ،وتم بناء "نموذج الفاعمية المدرسية" الذي يوفر معمومات مفيده لتعزيز فاعمية المدارس في
المدن الباكستانية.

وقام تشيتيا وجوزيف ( )Chetia and Joseph, 2017بدراسة كشفت عن عوامل فاعمية
المعمم مع إشارة خاصة إلى مدارس مختارة في ناجاالند في اليند ،وتم استخدام المنيج الوصفي

المسحي ،وتم اختيار عينة الدراسة بما نسبتو ( )%20من المجتمع وبمغ حجميا ( )600فرد،

وشممت جميع المعممين (ذكو اًر واناثا) في المدارس الريفية والحضرية المختارة ،وأظيرت نتائج
الدراسة ما يأتي :فاعمية المعممين ذوي الخبرة أفضل بكثير من المعممين المبتدئين ،فاعمية
المعممين المدربين وذوي المؤىالت العميا أكثر من المعممين غير المدربين وذوي المؤىالت الدنيا،
فاعمية المعممين الذكور أعمى قميال من المعممات اإلناث ،فاعمية المعممين في المدارس الحضرية

أفضل بكثير من مدارس الريف.

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية والوقوف عمى أدبيا

النظري ومنيجيتيا العممية تبين ما يأتي:
 تعددت أساليب المنيجية في ىذه الدراسات بين وصفية قائمة عمى دراسة الواقع وتحميمية وبينتطويرية.
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 ىناك مجموعة من الدراسات تناولت دراسة درجة فاعمية المدارس وأبعادىا ومؤشراتيا كما فيدراسة ( ،)Chetia and Joseph, 2017ودراسة ( Ali, Sharma, and Kennan,

 ،)2016ودراسة (.)Ramberg, Laftman, Almquisty, and Modin, 2018

 ىناك دراسات تناولت درجة فاعمية المدرسة وربطيا بعدة متغيرات كدراسة (Al-Mutary,) 2018ودراسة (.)Piper, 2017
 تميزت الدراسة الحالية بمجتمع الدراسة الذي يشمل جميع مديري ومعممي المدارس الحكوميةاألساسية والثانوية في منطقة األغوار ،فدراسة ( Ramberg, Laftman, Almquisty, and

 )Modin, 2018كانت بناء عمى تصورات المعممين والطالب ،ودراسة (Abu Samra and
) Titi, 2014كانت عمى المعممين واإلداريين.
 كما تميزت أيضاً ىذه الدراسة بوصفيا أول دراسة عن تطوير فاعمية المدارس الحكومية فياألغوار (حسب عمم الباحثة).

منهج الدراسة

تم استخدام المنيج الوصفي المسحي ،لمناسبتو ليذا النوع من الدراسات.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية األساسية والثانوية ومعممييا في منطقة
ّ
األغوار لمعام الدراسي ( )2019/ 2018والبالغ عددىم ( )4282فرداً ،ويتوزعون عمى المديريات
عمى النحو اآلتي) The Ministry of Education, 2017):

الجدول( )1توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب (اسم المديرية ،والمسمى الوظيفي ،والجنس ،والمرحمة
التعميمية لممدرسة)

اسم المديرية
األغوار الشمالية
دير عال
الشونة الجنوبية
األغوار الجنوبية
المجموع
المجموع الكمي

عينة الدراسة:

المسمى الوظيفي
مدير مدرسة
إناث
ذكور
إناث
ذكور
791
543
37
26
634
396
28
20
510
309
23
13
590
326
23
15
2525
1574
111
74
4099
185
معمم

المرحمة التعميمية لممدرسة
مدرسة أساسية

مدرسة ثانوية

44
35
17
20
116

19
14
19
17
69

185

تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،إذ تم تحديد حجم العينة من الجدول العينات بواقع ()38
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مدي اًر ومديرة ،و( )410معممين ومعممات ،وتحسب ًا لتسرب العينة تم زيادة عدد المعممين من
) (410معمماً إلى ) (440معمماً ،وتحسباً لصغر حجم المدرسة وقمة عدد المعممين فييا تم زيادة
عدد المديرين من ( (38مدي اًر ومديرة ،إلى ( )40مدي اًر ومديرة ،وزيادة عدد المدارس من ()38

مدرسة إلى ( )40مدرسة ،بحيث يتم اختيار مدير واحد و) (11معمماً من كل مدرسة بنسبة

( ،)11:1أي أن عدد العينة الكمي يساوي ( )480فرداً ،وتم توزيع األداة بطريقة المسح الشامل
لجميع أفراد عينة الدراسة ،وقد تم استرداد العدد كامال وبمغ ( )480استبانة ،والجدول ) )2يوضح

ذلك:

الجدول ( )2توزع أفراد عينة الدراسة حسب (اسم المديرية ،والمسمى الوظيفي ،والجنس ،والمرحمة
التعميمية لممدرسة)

اسم المديرية
األغوار الشمالية
دير عال
الشونة الجنوبية
األغوار الجنوبية
المجموع
المجموع الكمي

المسمى الوظيفي
معمم
مدير مدرسة
إناث
ذكور
إناث
ذكور
79
54
7
5
63
40
6
4
51
31
5
3
59
33
5
3
252
158
23
15
410
38

المرحمة التعميمية لممدرسة
مدرسة أساسية

مدرسة ثانوية

9
7
3
4
23

4
3
4
4
15

38

أداة الدراسة:

لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام أداة الدراسة (االستبانة) والتي تم تصميميا بعد االطالع

عمى األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت قياس فاعمية المدارس ومنيا دراسة عوده
) ،)Odah, 2012ودراسة المطيري ( ،)Almutere, 2018ودراسة بايبر(،)Piper, 2017

ودراسة عمي وشارما وكينان ) ،)Ali, Sharma, and Kennan, 2016وتكونت أداة الدراسة
بصورتيا النيائية من ( )57فقرة ،وتضمنت خمسة مجاالت وىي( :مجال القيادة المدرسية ،ومجال
عمميات التعمم والتعميم ،ومجال البيئة التنظيمية المدرسية ،ومجال المناخ المدرسي العام ،ومجال
العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع) ،وتضمن كل مجال مجموعة من الفقرات الممثمة لو.
صدق أداة الدراسة:

لمتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام صدق المحتوى ( )Content Validityمن خالل

عرضيا عمى عدد من المحكمين وعددىم ( )13من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة
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التدريس في الجامعة األردنية ،وجامعة البمقاء التطبيقية ،وو ازرة التربية والتعميم األردنية ،لمعرفة
درجة مالءمتيا من حيث المحتوى ودرجة انتماء كل فقرة لممجال الذي اندرجت تحتو ،وتقديم أية

اقتراحات يرونيا مناسبة ،وبعد األخذ بمالحظات المحكمين ،فقد ُعدلت الصياغة المغوية لعدة
فقرات ،وتم دمج بعض الفقرات وحذف آخرى ،وفي ضوء آراء المحكمين صارت األداة في
صورتيا النيائية ،وأصبح عدد فقراتيا في المجاالت الخمسة ( )57فقرة ،وقد قسمت إلى األجزاء
اآلتية:
الجزء األول ويشمل:

 المرحمة التعميمية (حسب أعمى صف بالمدرسة) :أساسي ،ثانوي. المنطقة التعميمية التابعة ليا المدرسة (اسم المديرية) :لواء األغوار الشمالية ،لواء ديرعال ،لواء الشونة الجنوبية ،لواء االغوار الجنوبية.

الجزء الثاني :مجموعة من الفقرات لقياس درجة الفاعمية لممدارس الحكومية ،وتتكون من خمسة

مجاالت ،وىي:

القيادة المدرسية ،وعمميات التعمم والتعميم ،والبيئة التنظيمية المدرسية ،والمناخ المدرسي
العام ،والعالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع.
وتم اعتماد تدريج ليكرت ( )Likeretالخماسي ،وذلك عمى النحو اآلتي :ناد اًر (درجة

واحدة) ،قميال (درجتين) ،أحيانا (ثالث درجات) ،غالبا (أربع درجات) ،دائما (خمس درجات).
ثبات األداة:

لمتأكد من ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيق األداة عمى عينة استطالعية من خارج

عينة الدراسة وعددىا ( )35فرداً منيم ( )14مدي اًر ومديرة مدرسة و( )21معمماً ومعممة من مديرية

تربية عين الباشا ،وتم استخدام طريقة اإلختبار واعادة اإلختبار ( ،)test-retestوتم إيجاد معامل
االتساق الداخمي بتطبيق معادلة كرونباخ-ألفا ( ،)Cronbach-Alphaكما يظير في الجدول
( )3اآلتي:

الجدول ( )3معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة االختبار واعادة االختبار لمفردات أداة فاعمية

المجاالت
القيادة المدرسية
عمميات التعمم والتعميم
البيئة التنظيمية المدرسية

المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن

كرونباخ-ألفا ()Cronbach- Alpha
.95
.77
.82
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المجاالت
المناخ العام
العالقات مع المجتمع
األداة ككل

كرونباخ-ألفا ()Cronbach- Alpha
.79
.77
.95

اإلختبار واعادة اإلختبار ()test-retest
.98
.97
.99

يتضح من الجدول ( )3أن معامل ثبات المجاالت ومعامل الثبات الكمى لالداة باستخدام

معامل االتساق الداخمي بتطبيق معادلة كرونباخ-ألفا يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،إذ تراوحت
الدرجات بين ( ).77إلى) ،(.97ومعامل ثبات المجاالت ومعامل الثبات الكمى لالداة بطريقة
االختبار واعادة االختبار ( )test-retestتراوحت الدرجات بين ) ).94إلى ( ،(.99مما يدل عمى
أن األداة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول وهو:

ما درجة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن من وجهة نظر معمميها

ومديريها؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة

والدرجة لتقديرات معممي ومديري المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن عمى أداة
فاعمية المدارس الحكومية وىي موضحة كاآلتي:
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري المدارس
الرتبة
1
2
3
4
5

الحكومية في منطقة األغوار في األردن عمى أداة فاعمية المدارس الحكومية مرتبة تنازلياً حسب المجال
المجال
المناخ المدرسي العام
مجال القيادة المدرسية
مجال عمميات التعمم والتعميم
البيئة التنظيمية المدرسية
العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع
فاعمية المدارس الحكومية
* الدرجة العظمى من ()5

المتوسط الحسابي
3.52
3.52
2.78
2.74
2.66
3.27

االنحراف المعياري
.59
.81
.62
.43
.58
.69

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول ( )4أن المتوسط العام ألداة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في

األردن من وجية نظر معممييا ومديرييا جاء متوسطاً وبمتوسط حسابي بمغ ( )3.27وانحراف

معياري بمغ ( ،).69وجميع المجاالت جاءت أيضا بدرجة متوسطة وىذا يختمف مع ما توصمت
إليو دراسة ) (Al-Mutary, 2018ودراسة ( )Abu Mustafa, 2016وىذه النتيجة تشير إلى
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وجود حالة من عدم الرضا عن الفاعمية لممدارس الحكومية في منطقة األغوار من وجية نظر
ويعزى ذلك إلى وجود ىذه المدارس ضمن ما يسمى المدارس األقل
المعممين ومديري المدارس ُ
حظا جعميا تعاني من مشكالت تشمل نقص المعممين في التخصصات العممية خصوصاً،

والضعف العام في تحصيل الطمبة أي ضعف مخرجات المدرسة من خالل تدني عالمات الطمبة

في امتحان الثانوية العامة ،فضالً عن قمة الخدمات وقمة التمويل ،زيادة حاالت التسرب المدرسي،

كل ىذه األمور تؤثر في دور المدرسة وفي فاعميتيا وانعكاس ذلك عمى وجية نظر المعممين
ومديري المدارس وتراوحت المتوسطات الحسابية لممجاالت بين ( 2.66و  )3.52وقد جاء مجال

المناخ المدرسي العام بالرتبة األولى ،وجاء مجال القيادة المدرسية بالرتبة الثانية ،وتعزو الباحثة
ىذه النتيجة إلى دورات القيادة التعميمية والدورات التي تُعنى بمديري المدارس والتي تقيميا و ازرة
التربية والتعميم والمشاركة فييا إجباري إذ تيدف إلى إكساب مديري المدارس أنماط السموك
والميارات الالزمة لمقيادة الفاعمة وكيفية تطوير المدرسة والنيوض بيا ،فضالً عن كون عممية
إختيار مدير مدرسة أصبحت تمر بمراحل عديدة إبتداء من شروط إشغال الوظيفة إذ يجب أن

يكون المتقدم حاصالً عمى دبموم تربوي ال تقل الدراسة فيو عن سنة ،وأن يخضع المتقدم إلمتحان
إدارة مدرسية ُيقام من ِقبل الو ازرة ،واجتياز المتقدم لممقابمة بنجاح ،وحضور دورة القيادة التعميمية
وىذا يرفع من ميارات المدير وبالتالي وعيو بميماتو وبمتطمبات المدرسة ،وجاء مجال عمميات
التعمم والتعميم في الرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة ،وجاء مجال البيئة التنظيمية المدرسية في الرتبة

الرابعة إذ تُعزى ىذه النتيجة إلى حاجة المدارس في المناطق النائية كمنطقة األغوار (مكان إجراء
الدراسة) إلى أعمال صيانة ودعم لمبنى التحتية وتحتاج إلى تيوية جيدة ومرافق خاصة تتناسب مع
الطقس الحار فييا ومع طبيعتيا الزراعية وتوفير المختبرات العممية والتكنولوجية المناسبة لتحقيق
عمميات التعميم والتعمم ،وجاء مجال العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع في الرتبة الخامسة

واالخيرة وقد يعود ذلك إلى أن طبيعة مناطق األغوار الريفية تجعل المجتمع المحيط بالمدرسة

تحده العادات والتقاليد بالمشاركة في المدارس خصوصاً مدارس اإلناث ،فضالً عن وجود ضعف
في الروابط والتعاون بين المجتمع والمدرسة وىذا يحتاج إلى تفعيل دور وسائل التواصل ونقابة

المعممين لتسميط الضوء عمى التفاعل المتبادل والدور التكاممي بين المجتمع والمدرسة ،وأيضا قمة

عدد المؤسسات والشركات والجمعيات الموجودة في مناطق األغوار ،وفيما يأتي تفصيل لفقرات
أداة فاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن حسب المجاالت:
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مجال المناخ المدرسي العام:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لجميع الفقرات المتعمقة

بمجال المناخ المدرسي العام كما ىو مبين في الجدول (:)5
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري
المدارس الحكومية في األغوار في األردن عمى مجال المناخ المدرسي العام مرتبة تنازلياً:

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
يتابع المعممون حاالت التسرب والغياب لمطمبة ألسباب غير مشروعة
يتم تقويم سموك الطمبة بطرق تربوية غيرالعقاب البدني
يتصف سموك الطمبة بشكل عام باالحترام المتبادل
يمتزم العاممون بالمدرسة بالقواعد والتعميمات واألنظمة بما يضمن
تحقيق مصمحة المدرسة
يستخدم المعممون أساليب تعمل عمى تكيف الطمبة الجدد مع الجو
المدرسي العام
يتابع المعممون الطمبة الذين يعانون من مشكالت عائمية أو غيرىا
لتقديم اإلرشاد ليم
يتم تقويم سموك الطمبة بطرق تربوية غيرالعقاب البدني
تشعر إدارة المدرسة بالرضا عن النتائج األكاديمة لمطمبة
يشعر المعممون بالرضا عن المناخ المدرسي بشكل عام
المناخ المدرسي العام
* الدرجة العظمى من ()5

المتوسط
الحسابي
4.31
4.28
3.91

االنحراف
المعياري
.81
.74
.65

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.91

.53

مرتفعة

3.19

.78

متوسطة

2.99

.95

متوسطة

2.86
2.69
2.68
3.52

.86
.632
.68
.59

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الدرجة

يبين الجدول ( )5أن المتوسط العام لمجال المناخ المدرسي العام كان متوسطاً وبمتوسط

حسابي بمغ ( )3.52وانحراف معياري بمغ ( ،).59فقد جاءت الفقرة ( )41التي تنص عمى "يتابع
المعممون حاالت التسرب والغياب لمطمبة ألسباب غير مشروعة" بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة
وتُعزى ىذه النتيجة إلى أن لكل صف معمم (مربي الصف) مسؤول عن تدوين الحضور والغياب

بشكل يومي ومتابعة أمور طمبتو وبالتالي يكون المعمم حريصاً عمى متابعة غياب الطمبة بحيث ال

تتجاوز المدة المسموحة والتواصل المستمر مع أولياء األمور بخصوص غياب أبنائيم ،فضالً عن
دور المرشد التربوي وبالتعاون مع إدارة المدرسة في متابعة حاالت التسرب والغياب لمطمبة،

وجاءت الفقرة ( )43التي تنص عمى "يشعر المعممون بالرضا عن المناخ المدرسي بشكل عام"
بالرتبة االخيرة ،وبدرجة متوسطة وقد يكون السبب وراء ظيور ىذه النتيجة الوضع العام الذي
يعاني منو المعممون في ضوء غياب الحوافز المناسبة ،وضعف اإلمكانات المتوافرة من مختبرات

عممية وساحات رياضية ،وضغط متطمبات الوظيفة من زيادة في نصاب الحصص األسبوعي
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يولد جواً نفسياً غير مريح ،وىذه النتيجة تختمف مع دراسة عوده
وكثرة األعمال الكتابية مما ّ
) (Odea, 2012التي جاء مجال المناخ العام فييا بدرجة مرتفعة.
مجال القيادة المدرسية:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لجميع الفقرات

المتعمقة بمجال القيادة المدرسية كما ىو مبين في الجدول (:)6

الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري
المدارس الحكومية في األردن عمى مجال القيادة المدرسية مرتبة تنازلياً:
الرتبة

الفقرة

1
2
3
4
5

يقوم بمراجعة رسالة المدرسة بشكل دوري
يضع رؤية المدرسة في بداية العام الدراسي
يشرف عمى سير العممية التعميمية وفق خطة واضحة

6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
17
19
20
20
22
22

يشجع المعممين اإللتحاق بالدورات والورش التدريبية لتحقيق النمو الميني

يفوض الصالحيات لممعممين
يحرص عمى نشر روح العمل الجماعي والعمل ضمن الفريق في
إنجاز الميمات المختمفة
يتيح االتصال المتبادل بينو وبين العاممين في المدرسة
يوزع األعمال اإلدارية والتعميمية بصورة عادلة بين المعممين ووفق
الممقدرة والكفاءة

يعقد االجتماعات الدورية مع المعممين لإلطالع عمى سير العممية التعميمية

يحدد جوانب الضعف والقوة لممعممين
يحفز مبادرات اإلبداع اإليجابية
يبني عالقات إيجابية قوية مع المعممين
يتقبل وجيات النظر المختمفة
يحرص عمى توظيف كفايات وميارات التعامل مع الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة (بطيئي التعمم ،وصعوبات التعمم ،واإلعاقات
الحسية والعقمية)
يتابع التحصيل األكاديمي لمطمبة بشكل دوري
يدير الوقت بشكل فعال
يفُضل المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة

يع ّد خطة سنوية شاممة لتحقيق أىداف المدرسة ضمن الجدول زمني مناسب
ّ

يتابع ما قطع من المنياج بشكل دوري
يمثل سموك القدوة لممعممين والطمبة
يحرص عمى توظيف كفايات وميارات التعامل مع الطمبة الموىوبين
يعمل عمى رفع الروح المعنوية لمعاممين
يستثمر جميع الموارد بشكل جيد
القيادة المدرسية
* الدرجة العظمى من ()5
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المتوسط
الحسابي
4.00
3.93
3.90
3.79
3.78

االنحراف
المعياري
.75
.66
.97
1.03
.69

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.73

.90

مرتفعة

3.70

.99

مرتفعة

3.61

1.03

متوسطة

3.57
3.52
3.50
3.43
3.40

.84
1.03
1.04
.80
1.02

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.37

.99

متوسطة

3.37
3.36
3.34
3.34
3.26
3.25
3.25
3.24
3.24
3.52

.92
.91
.93
1.04
1.10
1.01
.96
.98
.95
.81

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الدرجة
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يبين الجدول ( )6أن المتوسط العام لمجال القيادة المدرسية كان متوسطاً وبمتوسط حسابي

بمغ ( )3.52وانحراف معياري بمغ ( ،).81فقد جاءت الفقرة التي تنص عمى " يقوم بمراجعة رسالة
المدرسة بشكل دوري" بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة ،وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى الرقابة المستمرة
من قبل مديريات التربية والتعميم لعمل رؤية ورسالة لممدرسة منذ بداية العام الدراسي ضمن برنامج

تطوير المدرسة ،األىمية الكبيرة لعممية التخطيط لدى مديري المدارس ،وجاءت الفقرة التي تنص
عمى "يستثمر جميع الموارد بشكل جيد" بالرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وىذا يدل عمى نجاح دور
الو ازرة في تدريب مديري المدارس ضمن برنامج تطوير المدرسة والمديرية ضمن المنحة المقدمة

من الحكومة الكندية وذلك في الفترة ( ،)2015-2011وىذا البرنامج ييدف إلى اكساب جميع
مديري المدارس والمشرفين التربويين بالميارات الالزمة لتطوير المدرسة وزيادة فاعميتيا
( ،(The Ministry of Education, 2010ووجود مساءلة ورقابة مستمرة من ِقبل الو ازرة عمى
كيفية استثمار الموارد المادية والمالية داخل المدرسة.
مجال عمميات التعمم والتعميم:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لجميع الفقرات المتعمقة

بمجال عمميات التعمم والتعميم كما مبين في الجدول(:)7

الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري
المدارس الحكومية في األغوار في االردن عمى مجال عمميات التعمم والتعميم مرتبة تنازلياً:
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
يتابع مدير المدرسة عمميات التعميم وفق الخطط الفصمية السنوية
لممنياج
يستخدم المعممون وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن الحصة الصفية
يراعي المعممون الفروق الفردية بين الطمبة
يقدم المعممون خطط عالجية لمطمبة الضعاف أكاديمياً
يستخدم المعممون استراتيجيات التدريس الحديثة بما يتناسب مع تحقيق
أىداف الحصة المدرسية
يرفع المعممون من مقدرة الطمبة عمى استخدام االسموب العممي في حل
المشكالت
يحرص المعممون عمى متابعة التطورات ضمن حقل التخصص المعرفي
يتوافق المنياج مع متطمبات العصر الحالي
مجال عمميات التعمم والتعميم
* الدرجة العظمى من ()5
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

3.25

1.2

متوسطة

2.82
2.81
2.77

.85
.72
.80

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.70

1.02

متوسطة

2.67

.68

متوسطة

2.65
2.55
2.78

1.09
.59
.62

متوسطة
متوسطة
متوسطة
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يبين الجدول ( )7أن المتوسط العام لمجال عمميات التعمم والتعميم كان متوسطاً وبمتوسط

حسابي بمغ ( )2.78وانحراف معياري بمغ ( ،).62وقد جاءت الفقرة ( )24التي تنص عمى "يتابع
مدير المدرسة عمميات التعميم وفق الخطط الفصمية السنوية لممنياج" بالرتبة األولى ،وقد يدل عمى

االىتمام الكبير لمديري المدارس بمتابعة الخطط السنوية لممنياج وتقع ضمن أعمى األولويات
لدييم ،وجاءت الفقرة ( )31التي تنص عمى "يتوافق المنياج مع متطمبات العصر الحالي" بالرتبة
األخيرة وىذا يشير إلى عدم رضا المعممين ومديري المدارس بمكونات المنياج وأنو غير واقعي وال
يقع ضمن الطموحات والتصورات لكي يمبي متطمبات العصر الحالي وتشير أيضاً إلى أىمية ربط
المنياج ببيئة الطمبة.

مجال البيئة التنظيمية المدرسية:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لجميع الفقرات

المتعمقة بمجال البيئة التنظيمية المدرسية كما ىو مبين في الجدول (:)8
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري
المدارس الحكومية في األغوار في األردن عمى مجال البيئة التنظيمية المدرسية مرتبة تنازلياً:

الرتبة

الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8

توزع األدوار بصورة واضحة لجميع العاممين في المدرسة
ُ
يتم إجراء صيانة دورية منظمة لمرافق المدرسية

تتصف أبنية المدرسة بالنظافة والتيوية الصحية واإلضاءة وأمان االستخدام
يتميز الييكل التنظيمي بالمدرسة بالمرونة وتوفير الدعم لتحقيق األىداف

تحقق امكانات المدرسة أىداف المنياج
تتناسب المختبرات العممية مع األنشطة المرفقة لممنياج
تدعم البنية التحتية المدرسية العمل ،وتحفزه
تمبي االمكانات المادية لممدرسة طموحات المعممين
مجال البيئة التنظيمية المدرسية
* الدرجة العظمى من ()5

المتوسط
الحسابي
3.20
2.92
2.78
2.76
2.73
2.59
2.47
2.45
2.74

االنحراف
المعياري
.90
.87
.70
.85
.54
.57
.71
.59
.43

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول ( )8أن المتوسط العام لمجال البيئة التنظيمية المدرسية كان متوسطاً وبمتوسط

حسابي بمغ ( )2.74وانحراف معياري بمغ ( ،).43فقد جاءت الفقرة ( )32التي تنص عمى "

توزع األدوار بصورة واضحة لجميع العاممين في المدرسة " بالرتبة األولى ،وقد يعود ذلك إلى أن
ُ
كل معمم لو دور واضح يقوم بو حسب تخصصو والمسمى الوظيفي الذي تم تعيينو في و ازرة
التربية والتعميم بناء عميو ،وجاءت الفقرة ( )36التي تنص عمى "تمبي االمكانات المادية لممدرسة
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طموحات المعممين" بالرتبة االخيرة وقد يعود ذلك إلى حاجة المعممين إلى مختبرات حديثة
ومكتبات وساحات رياضية تمبي متطمبات العصر الحالي وتمبي طموحاتيم في تأدية رسالتيم في
التدريس وىذا غير موجود عمى أرض الواقع مما يجعل ىناك فجوة عدم رضا بين الواقع والطموح،

وتعاني المدارس باألغوار من ارتفاع درجات الح اررة بشكل كبير بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية
وعدم وجود وسائل تكييف مما يؤثر سمبياً في آداء الطمبة والمعممين ،فضالً عن عدم توافر المرافق
المدرسية المناسبة وحاجة البنية التحتية لمتحديث .

مجال العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لجميع الفقرات

المتعمقة العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع كما ىو مبين في الجدول (:)9
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات معممي ومديري المدارس
الرتبة
1
2
3
4
5
5
7
8
8

الحكومية في األغوار في االردن عمى مجال العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع مرتبة تنازلياً:
المتوسط االنحراف
الدرجة
الفقرة
الحسابي المعياري
تعقد المدرسة لقاءات واجتماعات دورية مع أولياء األمور وأفراد من
متوسطة
.82
2.96
المجتمع المحمي لتبادل اآلراء حول القضايا التربوية المشتركة
متوسطة
.86
2.86
يستفيد المجتمع المحمي من مرافق المدرسة المتنوعة
يتوافر لممدرسة موقع الكتروني وصفحة الكترونية لمتفاعل مع أفراد المجتمع
متوسطة
.91
2.81
المحمي ومؤسساتو
تدعو المدرسة أفراد ومؤسسات المجتمع المحمي في المناسبات واالحتفاالت
متوسطة
.81
2.69
والنشاطات المتنوعة
متوسطة
.61
2.59
تقدم مؤسسات المجتمع المحمي حسب طبيعتيا خدمات متنوعة لممدرسة
متوسطة
.79
2.59
تخطط المدرسة أنشطة ال صفية مع مؤسسات المجتمع المحمي
متوسطة
.67
2.50
تشرك المدرسة المجتمع المحمي في الخطط والبرامج السنوية لتطوير المدرسة
تنظم المدرسة زيارات متبادلة مع مؤسسات المجتمع المحمي لتبادل الخبرات
متوسطة
.77
2.46
المتنوعة
متوسطة
.61
2.46
يرتبط التعميم في المدرسة بحاجات المجتمع المحمي ومؤسساتو
متوسطة
.58
2.66
مجال العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع
* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول ( )9أن المتوسط العام لمجال العالقات التي تربط المدرسة مع المجتمع كان
متوسطاً وبمتوسط حسابي بمغ ( )2.66وانحراف معياري بمغ ( ،).58وجاءت جميع الفقرات بدرجة

متوسطة ،فقد جاءت الفقرة ( )52التي تنص عمى " تعقد المدرسة لقاءات واجتماعات دورية مع
أولياء األمور وأفراد من المجتمع المحمي لتبادل النقاش حول القضايا التربوية المشتركة " بالرتبة
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األولى ،قد تعود ىذه النتيجة الرتفاع مكانة التعميم في نفوس أولياء األمور والرغبة في تفوق
األبناء ومساعدتيم في بناء مستقبميم وبالتالي متابعة أبنائيم في المدارس وتبادل الحوار حول

القضايا التربوية ،وجاءت الفقرة ( )50التي تنص عمى " يرتبط التعميم في المدرسة بحاجات
المجتمع المحمي ومؤسساتو " بالرتبة االخيرة ويشير ذلك إلى عدم وجود تنسيق او توافق بين
التعميم في المدرسة وحاجات المجتمع ويدل عمى أن ىناك فجوة بين وضع السياسات ومالءمتيا
لمواقع ،فالمعرفة المقدمة في المدرسة ال تمبي حاجات المجتمع عمى الرغم من ان دور المدرسة
األساسي بناء أفراد متسمحين بمعرفة ذات قيمة واقعية وتساىم في تطوير المجتمع.
ثانياً :النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال الثاني وهو:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=بين المتوسطات

الحسابية لفاعمية المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن من وجهة نظر المعممين

تعزى لمتغيرات) المرحمة التعميمية لممدرسة ،المنطقة التعميمية التابعة لها(؟
ومديري المدارس ُ
لإلجابة عن ىذا السؤالُ ،حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات

معممي ومديري المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن عمى مقياس فاعمية المدارس
الحكومية تبعاً لمتغيرات الدراسة ،حيث استُ ِ
خدم تحميل التباين الثنائي ()Two Way ANOVA

لمعرفة الفروق لألداة ككل ،وتحميل التباين المتعدد ( )MANOVAلمعرفة الفروق لمجاالت األداة،

وفيما يأتي عرض ليذه النتائج.

الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معممي ومديري المدارس الحكومية
في منطقة األغوار في األردن عمى أداة فاعمية المدارس الحكومية تبعاً لمتغيرات الدراسة
المتغير
أساسي
ثانوي
المجموع
لواء األغوار الشمالية
لواء دير عال
لواء الشونة الجنوبية
لواء االغوار الجنوبية
المجموع

العدد
250
230
480
151
124
101
104
480

المتوسط الحسابي
3.23
3.06
3.15
3.47
2.93
3.25
2.86
3.15

االنحراف المعياري
.55
.51
.54
.50
.45
.57
.37
.54

تشير النتائج في الجدول ( )10إلى وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات لتقديرات معممي
مديري المدارس الحكومية في منطقة األغوار في األردن عمى أداة فاعمية المدارس الحكومية تبعاً

لمتغيري المرحمة التعميمية لممدرسة والمنطقة التعميمية التابعة ليا المدرسة ،ولتحديد فيما اذا كانت
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الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05تم تطبيق تحميل التباين
الثنائي وجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي يوضحو الجدول (.)11

الجدول ( )11نتائج اختبار تحميل التباين الثنائي لمعرفة داللة الفروق عمى أداة فاعمية المدارس
الحكومية في األغوار تبعاً لمتغيرات الدراسة

مجموع
المتغير
المربعات
1
3.608
المرحمة التعميمية
3
30.584
المنطقة التعميمية
475
105.962
الخطأ
480
4910.131
الكمي المعدل
* داللة إحصائية عند مستوى داللة ()= 0.05

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة(ف)

3.608
10.195
.223

16.174
45.700

مستوى
الداللة
*.000
*.000

يظير في الجدول ( )11النتائج اآلتية:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس فاعمية المدارس الحكومية تبعاً لمتغير المرحمةالتعميمية ،وبالعودة إلى المتوسطات الحسابية جاءت الفروق لصالح مدارس المرحمة األساسية

وقد تُعزى ىذه النتيجة أن أعمار الطمبة في الصفوف األساسية الدنيا في مرحمة الطفولة والذين
لدييم حب األكتشاف والتعمم بالمعب وحب المدرسة والتعمق بالمعممات واعتبار المدرسة البيت
الثاني فبالتالي ىناك سيولة في تشكيل ميارات الطمبة واكسابيم معرفة جديدة وتوافر األدوات
الالزمة لمتعميم التي تكون عادة بسيطة ،وليست كالمرحمة الثانوية التي بحاجة إلى مختبرات
عممية وتقنية لتحقيق أىداف المنياج وىذا غالبا غير متوفر عمى أرض الواقع ،فضالً عن زخم

المنياج وزيادة االنصبة وىذا يؤثر في فاعمية المدرسة وتحقيق أىدافيا وىذه النتيجة تتوافق مع
دراسة ).(Abu Samara, &Titi, 2014
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس فاعمية المدارس الحكومية تبعاً لمتغير المنطقة

التعميمية ،ولتحديد مصدر الفروق تبعا لمتغير المنطقة التعميمية تم إجراء اختبار شيفيو

لممقارنات والجدول ( )12يبين ىذه النتائج:
الجدول ( )12اختبار شيفيه لممقارنات عمى مقياس فاعمية المدارس الحكومية تبعاً المنطقة التعميمية
المنطقة التعميمية
لواء األغوار الشمالية
لواء دير عال
لواء الشونة الجنوبية
* داللة إحصائية عند

لواء دير عال
*.5325
مستوى داللة ()= 0.05

لواء الشونة الجنوبية
*.2197
*-.3128-
-
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يبين الجدول ( )12وجود فروق دالة احصائيا بين منطقة (لواء األغوار الشمالية) ومناطق
(لواء دير عال ولواء الشونة الجنوبية ولواء االغوار الجنوبية) ،وجاءت الفروق لصالح منطقة (لواء

األغوار الشمالية) وقد تُعزى النتيجة إلى أن لواء األغوار الشمالية يحمل مديرو المدارس والمعممون
مؤىالت عممية (ماجستير وأكثر) بنسبة أعمى من مديري المدارس والمعممين في األلوية األخرى
وذلك حسب التقرير اإلحصائي لو ازرة التربية والتعميم األردنية

(The Ministry of

) Education,2017وظيرت فروق دالة احصائيا بين منطقة (لواء دير عال) ومنطقة (لواء
الشونة الجنوبية) ،وجاءت الفروق لصالح منطقة (لواء الشونة الجنوبية) وقد تدل ىذه النتيجة عمى

االىتمام المتزايد في العممية التعميمية في لواء الشونة الجنوبية ،بينما لم تظير فروق دالة احصائيا

ب ين منطقة (لواء دير عال) ومنطقة (لواء االغوار الجنوبية) وقد تعود ىذه النتيجة إلى تشابو البيئة
بشكل كبير بين المنطقتين وبالتالي تشابو الظروف واإلمكانات وىذا يتوافق مع دراسة قسم البحث
التربوي في و ازرة التربية والتعميم ) ،(The Ministry of Education,2018وظيرت فروق دالة
احصائيا بين منطقة (لواء الشونة الجنوبية) ومنطقة (لواء االغوار الجنوبية) ،وجاءت الفروق
لصالح منطقة (لواء الشونة الجنوبية) وقد تعود ىذه النتيجة إلى تدني المستوى االقتصادي بشكل
كبير في األغوار الجنوبية فضالً عن ضعف المستوى الثقافي والعممي لسكان المنطقة.
التوصيات:

بناء عمى النتائج السابقة توصي الباحثة بما يأتي:
 -تنظيم الدورات التدريبية لممعممين فيما يخص استراتيجيات التدريس الحديثة وكيفية عمل البرامج

اإلثرائية لمطمبة الموىوبين وبرامج لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة (بطيئي التعمم ،وصعوبات

التعمم ،واإلعاقات الحسية والعقمية).
 زيادة انفتاح المدرسة عمى المجتمع المحمي ومؤسساتو ،واالطالع عمى تجارب الدول المتقدمةفي ىذا المجال الكتساب األساليب المناسبة لمشراكة المجتمعية.
 ضرورة تخصيص أموال كافية إلجراءات الصيانة وتحديث البنى التحتية وانشاء مختبراتعممية وتقنية حديثة تمبي حاجات المدارس في منطقة األغوار.
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