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ط األخضر
درجة ممارسة القيادة
لشمال داخل الخ ّ
ربويين في منطقة ا ّ
المشرفين ال ّت ّ
ّ
التبادلية لدى ُ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم
وعالقتها في تحقيق ال ّتنمية
ّ
المهنية ُ
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ملخص:

المشرفين التّربويين
الدراسة إلى التّعرف إلى درجة ممارسة القيادة
هدفت هذه ّ
ّ
التبادلية لدى ُ
المستدامة للمعّلمين
ط األخضر ،وعالقتها في تحقيق التّنمية
الشمال داخل الخ ّ
في منطقة ّ
ّ
المهنية ُ

الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي ،فقد تم تطوير أداة
من وجهة نظرهم .استخدمت ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسة من
وتم ّ
تكون مجتمع ّ
ّ
التأكد من صدقها وثباتهاّ .
الدراسة والمكونة من بعدين رئيسيينّ ،
الدراسة من ()615
جميع المعّلمين في المنطقة الشمالية داخل الخط االخضر ،وتكونت عينة ّ
المشرفين التّربويين جاءت
الدراسة أن درجة ممارسة القيادة
مستجيبا .وأظهرت نتائج ّ
ّ
ً
التبادلية لدى ُ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم جاء
بدرجة كبيرة ،كما أظهرت أن مستوى التّنمية
ّ
المهنية ُ

بدرجة كبيرة .كما أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين درجة ممارسة القيادة

المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم.
بويين ومستوى التّنمية
ّ
التبادلية لدى المشرفين التّر ّ
ّ
المهنية ُ
التبادلية
الدراسة فقد أوصى الباحثان بضرورة االستمرار في تطبيق القيادة
وفي ضوء نتائج ّ
ّ
واالستمرار في تعزيز المعلمين.

المهنيا ااة
ط األخضا اار ،التّنميا ااة
الكلمااااات الميتا يااااة :القيا ااادة
بوي ا اون ،الخ ا ا ّ
ّ
التبادليا ااة ،المشا اارفون التّر ّ
ّ
المستدامة ،المعلمون.
ُ

* كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.
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The Degree of Reciprocal Leadership Practice among Educational
Supervisors in the North Region within the Green Line and their
Relation to Achieving Sustainable Professional Development for
Teachers from their Point of View
Kameel Salman Abodoli
Prof. Saleh Olimat *
Abstract:
The study aimed to identify the degree of reciprocal leadership
practice of the educational supervisors in the North region within the
Green Line and its relation to achieving the sustainable professional
development of the teachers from their point of view .The study used the
descriptive correlational methodology. The study tool composed of two
main dimensions. The study population is composed of all teachers in the
North region within the Green Line، where the sample was selected by
simple random method consisted of (516) respondents. The results of the
study showed that the degree of practicing reciprocal leadership among the
educational supervisors was high، and the level of sustainable professional
development of the teachers was also high. The results also showed a
positive correlation between the degree of reciprocal leadership and
sustainable professional development. In light of the results of the study,
the researchers recommended the need to continue to applying the
leadership of reciprocity and continue to reinforce teachers.
Keywords: Reciprocal leadership، educational supervisors within green
line، sustainable professional development، teachers.
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المقدمة
التعليميا ا ااة
بويا ا ااة
فا ا ااي ع ا ا اار التّحا ا ااديات
ّ
البيّيا ا ااة والتر ّ
اادية و ّ
االجتماايا ا ااة والسياسا ا ا ّاية واالقت ا ا ا ّ
ّ
المّسساات ،زاد االهتماام بمفهاوم القياادة ،وكثُارت
العالمياة ،التاي تواجاه
المحلياة منهاا و
التكنولوجية،
و
ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسات واألبحاث التي تتناول هذا المفهاوم ،ألناه يارتبط بشاكل مبا ار بكافاة منااحي الحيااة .فيناال
ّ
ار فاي المجتمعاات المعاصارة ،وذلا لل ّادور المهام الاذ تّدياه القياادة مان
اهتماماا كبي ًا
موضوع القيادة
ً

أجاال تحقيااق أهااداف المّسسااات و اياتهااا ،ف اال ت االح المّسسااات ماان ياار ةيااادة تسااعى فااي ساابيل
مكونااات المّسسااات ذل ا إن تنميااة
تحقيااق األهااداف المرجااوة لهااا .وُيعااد العاماال البشاار ماان أهاام ّ
الموارد البشرّية هي من مسّولية القيادة.

ط األخضاار ماان أها ّام العناصاار فااي و ازرة التّربيااة ماان حيااث
وُيعااد اإل اراف التربااو ّ داخاال الخ ا ّ
الجم ااة الت ااي تب ااادر إليه ااا ال ااو ازرة
التوّق ااع بقي ااادة المّسس ااات التر ّ
بوي ااة ف ااي ظ ا ّال التح ا ّاديات والتاييا ارات ّ
لالرتقاء بالمّسسات وتحقيق أهدافها ،لذل أصبح العن ر القياد ّ لدى المشارف الترباو ّ فاي اياة
األهمية.
ّ
حيوياة إلداماة العمال وتق ّادم المجتمعاات والمّسساات والجماعاات بشاكل
عملياة
تُعاد القياادة
ّ
ّ
االجتمااية ،ويمكن القول إن القيادة عملياة تاأثير وتاأثّر ،ياّثّر
تخص كل المّسسات
منتظم ،والتي
ّ
ّ

فيهاا الارئي فاي الماارسو  ،والعكا صااحيح ،مان أجاال الوصاول إلااى األهاداف المرجا ّاوة ،إذ يختلا
األفراد في ممارساتهم اإلدارّية وتسيير ّون
المّسسات نتيجة الخاتالف اتجاهااتهم ومعاارفهم حاول
ّ

المفاهيم اإلدارّية وأساليبها (.)Ismail,2012
بويااة ،التااي
بويااة ،كونهااا تخااتص بالمّسسااات التر ّ
أهمي اة القيااادة التر ّ
وماان أكثاار أن اواع القيااادات ّ
منتجااا ،ولااذل ف ا ن
ت ارتبط مبا ارة بتنميااة اإلنسااان ،فتسااعى للنهااو واالرتقاااء بااه كااي يكااون فعااا ًال ً
نجاحهااا أو فشالها ياانعك علااى المجتمااع بشااكل كبياار ( .)Abdulla,2017أصاابح ُينظاار إلااى ماادير
فعاال فااي تحسااين
حيوياة بالاااة
المدرسااة علااى أنااه قائااد تربااو ّ ّ ،
ّ
موكاال بااه مهمااات ّ
األهميااة ،ولااه دور ّ

التعليميااة ،وأن نجااام المدرسااة فااي تحقيااق أهاادافها ورسااالتها م ارتبط بالكي ّي اة التااي ياادير بهااا
العملي اة
ّ
ّ
القياديا اة الناجح ااة الت ااي تتمّثا ال ف ااي
الم اادير مدرسا اته ،وب ااالنمط القي اااد ال ااذ يمارس ااه ،وبال ّ ا افات
ّ

إيجابياة
اانية
خ يته ومقدرته على توظيف إمكاناته نحو العمل ّ
ّ
البنااء ،مان أجال بنااء عالقاات إنس ّ
المدرسين ،وتحسين ظروف العمل (.)Smith,2016
مع ّ
النظاار حااول القيااادة عباار الاازمن أدى إلااى تطا ّاور الفكاار اإلدار
إن االخااتالف وتعا ّادد وجهااات ّ
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التايار والتط ّاور فاي المجتمعاات ،لاذل ظهارت
متايرة حسا
ّ
والعك صحيح ،إذ إن وجهات النظر ّ
تمياز
عديااد ماان النظريااات التااي تناولاات القيااادة ،والتااي تقااوم بتوضاايح وتحديااد الساامات والفااروت التااي ّ
فاعلي اة القيااادة ،وأهمهااا
القائااد عاان ي اره ،واعتماادت هااذه النظريااات علااى عديااد ماان المعااايير لتحديااد
ّ
الرضاا عان العمال،
المعنوياة ،واألداء ،و
إ باع حاجات األفاراد ومشااعرهم ،ورفاع روحهام
ّ
ّ
اإلنتاجياة ،و ّ
واالنتماء للعمل (.)Ali,2008

التحويلياة التاي تع ّارف بأنهاا نماط مان أنمااا القياادة ،لهاا رسياا
النظرياات القياادة
ومن بين هاذه ّ
ّ
المحددة مع العمل على المشاركة الفعالة مع المرسوساين فاي بنااء
المستقبلية
واضحة حول األهداف
ّ
ّ

للمّسسة ،فضالً عن إحداث التايير والتّطاوير
طة طويلة المدى من أجل تحديد األهداف الواقعية
خّ
ّ
تبنياه
والتّنمياة اإلدارّياة باساتمرار ،كماا أن هاذا الانمط مان أنمااا القياادة يتّ ا بالمروناة مان خاالل ّ
العالمية المعاصارة .(Al-
طورات والتّاييرات
تتكيف وتتأقلم مع الت ّ
ّ
لألنظمة واألسالي القيادية التي ّ
)Mubaidin, Saleh,2013

وتوض اايح أه ااداف العم اال ال ااذ يق ااوم ب ااه

التبادلي ااة عل ااى تحدي ااد دور الم اارسو
وترك ااز القي ااادة
ّ
المهم ااة،
وكي ّيا اة أداء ه ااذا العم اال والمكافا ا ت والحا اوافز الت ااي سيح اال عليه ااا العام اال عن ااد انته اااء
ّ
وتحقيق األهداف بنجام ،أو على العك من ذل في حال أهمال العامال أو أخ ّال بااألداء المطلاو
منه فما هي النتاائج المترتباة علاى ذلا

قاد ي ال األمار إلاى العقوباات التاي تعمال علاى ردع مثال

هاذه المخالفاات ( .)Ayadi,2015وأكاد ذلا

) )Al-Mubaidin, Saleh,2013و ،(Vigoda

) ،Gadot and Beeri,2012أن األفاراد مقابال أدائهام وإنتااجهم العاالي ،واإلخاال

فاي العمال،

والتزامهم برسية العمال ورساالته مان أجال تحقياق األهاداف سيح الون علاى تقادير لجهاودهم ،والثنااء
عليهااا ،ممااا ياانعك

علااى الح اوافز والمكاف ا ت المقدم اة ماان ه اّالء القااادة التبااادليين ،وبخااالف ذل ا ،

فرطاوا أو أهملاوا القياام بواجبااتهم الوظي ّياة.
يتلقى األفاراد إجاراءات
ّ
تأديبياة أو عقوباات رادعاة إذا ماا ّ
التبادلياة ،وبالتاالي
لذل ف ن تطّلعات األفراد وتوقعاتهم وتلبياة احتياجااتهم تعتماد علاى فاع ّلياة القياادة
ّ

المّسسااة ،فهااذه القيااادة تركااز
اتحكم فااي وأدائهاام ساالوكهم ،وفااي الوقاات ذاتااه تحقيااق أهااداف و ايااات
الا ّ
ّ
عل ااى الت ااأثير ف ااي المرسوس ااين وعل ااى الم ااالح المتبادل ااة لك ااال الط اارفين م اان أج اال الح ااول عل ااى
االستجابة السلوكية (.)Al-Mubaidin،Saleh,2013

وفاعلية دون وجاود
بكل جدارة
وال يمكن
ّ
للمدرسين أن يحققوا أهدافهم وأهداف المّسسة ّ
ّ
بويين
بويين مقتدرين على الوقوف على مستوى أدائهم ،علاى اعتباار أن الماشرفين التر ّ
ماشرفين تر ّ
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بأنهم قادة لديهم الممقدرة على تحديث عملية التدري
يوصفون ّ
التعليمية وتطويره من خالل التّنظيم والمتابعة والتوجيه والتقويم
حيو وفعال في تحسين العملية
ّ
(.)Khair Allah,2018
والتعليم ،فاإل راف التربو له دور

نموهم المهني ،فقد ركزت التّطورات
وداعما
تُعد مهنة المشرف التربو معاونة
ّ
للمدرسين في ّ
ً
ّ
التعليمية على اإل راف التربو ب فته أحد المجاالت المهمة في حركة
العملية
الحديثة في
ّ
ّ

المدر على نموه المهني ،وتقديم الوسائل
التّحديث ،وتحقيق الجودة التي تّكد ضرورة معاونة
ّ
ّ
الممكنة والمحّفزات الضرورّية في طريق تعديل أدائه العلمي وتنميته مهنيًّا (.)Hakami,2011
بالدرجة األولى على المشرف
تقدم ف ن االرتقاء بالمستوى المهني
للمدر يقع ّ
وبناء على ما ّ
ّ
ّ
نموهم المهني ،وتقديم
التربو ّ  ،حيث ّ
تعد وظيفة المشرف التربو ّ باألسا معاونة للمدرسين في ّ
الضرورية من أجل تعديل أدائه العلمي وتنميته مهنيا
الوسائل الممكنة ومختَل المحفزات ّ
(.)Shadifat,2014

ط األخضر وفي السنوات األخيرة على وجه الخ و
تولي و ازرة التربية داخل الخ ّ

أهمية

أهمية
تعدها أسا نجام
كبرى للموارد البشرية والتي ّ
بوية ،ونظ ار لهذا التوجه برزت ّ
المّسسات التر ّ
ّ
الشروع بعديد من خطط اإلصالم على ال ّ عيد
مهنيا ،وتم من هذا المنطلق ّ
تنمية الموارد البشرّية ً
التحديات والتاييرات ومنافسة الدولة على صعيد دول ال ا
لتتمكن من مجاراة
البشر ّ والميداني
ّ
ّ
ّ
(The Organisation for Economic Cooperation and Development -
 )OECDومواجهة ثورة المعلومات التي اجتاحت العالم بأسره ،وأحدثت وما زالت تحدث قفزة هائلة

الشروع بخطط إصالم عديدة أُدخلت لجهاز التربية
في مختل مجاالت المعرفة ،مما أدى إلى ّ
اتيجيا
أمر لي اختيارًّيا وإنما أصبح هذا المسار ًا
المهنية ،لت بح ًا
والتعليم بهدف التّنمية
خيار استر ًّ
ّ
تحديات الع ر والتعامل مع كل ما هو جديد من المعطيات
مّسسة إلعداد أفرادها لمواجهة ّ
لكل ّ

التميز والتأّلق وتعديل ومعالجة مراحل
النمو و ّ
لتحقيق مستويات عالية من األداء ،سعيا منها للبقاء و ّ
تطوير األداء للوصول إلى األهداف المرجوة.

للتعمق في مثل هذا النوع من القيادة ف نه جاء وفقا لطبيعة عمل أحدهما
أما اختيار الباحثين ّ
كمشرف تربو ّ  ،إذ باتت طبيعة العمل بين المشرفين والمديرين والمعلمين تعتمد هذا النهج من
بوية في مطلع القرن الحاد
القيادة ،وذل ليتناس مع التاييرات التي طرأت على المّسسات التر ّ
والعشرين.
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الدراسة:
مشكلة ّ

عمليات القيادة التي
أهم
بويا ،إذ إن
يعد المشرف التربو قائدا تر ًّ
ّ
ّ
ّ
عملية اإل راف تُعد من ّ
أهم العوامل التاي
سلبا أو إ ً
تّثر ً
يجابا في محيط العمل وذل حس فاعليتها .لذل أصبح من ّ
بوية للمعّلمين )،(Khalid,2006
تساهم
إسهاما مبا ًار في تطوير الجوان الفنية واالدارّية التر ّ
ً
حيث يعمل على خدمة جميع العاملين في مجال التّربية والتّعليم ،النطاالت مقادراتهم ورفع مستواهم

الشخ ي والمهني بما يحّقق رفع مستوى
مية وتحقياق أهادافها ،فاإل راف التربو
العملية التعلي ّ
ّ
عمل تشاركي بين أركان العملية التعليمية (المدير ،والمشرف ،والمعلم)(Hismanoglu & .
الدراسة لدى الباحثين من خالل خبرة أحدهما وعمله
) Hismanoglu,2010وقد تبلورت فكرة هذه ّ
مشرًفا تربويًّا ومدير مدرسة.

باألخص ،بعديد من البرامج
تقوم و ازرة التربية داخل الخط األخضر ،منذ مطلع القرن الحالي
ّ
المرجوة ،وذل على إثر
بوية وتحقيق أهدافها
اإلصالحية التي تهدف إلى تطوير
المّسسات التر ّ
ّ
ّ
المّسسات،
الضاوا واالحتجاجات التي تشكّلها لجان األهل والمجتمع بأسره على الو ازرة وعلى
ّ
بهدف االرتقاء إلى المستوى المتوّقع .وُيعد دور المشرف التربو ّ من األدوار المهمة للااية في
ط األخضر على أر الواقع ،ويحتاج المشرف التربو ّ إلى
سبيل تطبيق سياسة الو ازرة داخل الخ ّ

تفعيل دوره القياد ّ بهدف تطبيق السياسات والبرامج والمبادرات ،ويرى أحد الباحثين ،والذ
مشرًفا تربويًّا ،أن القيادة التبادلية مثيرة لالهتمام ،كونها قد تعطي اإلجابة ال حيحة لتحقيق

يعمل

األهداف .كما أن هناك عديداً من المحاوالت من أجل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين،
والتي يتطل

طا ةيادية ناجحة من قبل المشرفين الذين يقع على عاتقهم كثير من
تحقيقها أنما ً

المهمات التي ال بد من أن تنجز بكفاءة عالية ،إذ تعطي الو ازرة أهمية كبرى للمشرفين التربويين

والفنيين في مجال التطور المهني المراد تحقيقه.

وتتحدد مشكلة الدراسة في السعي إلى الكش

عن درجة ممارسة القيادة التبادلية لدى

المشرفين التربويين في منطقة الشمال داخل الخط األخضر ،وعالقتها في تحقيق التنمية المهنية
المستدامة ،وتطور المعلمين والقيادات التربوية من وجهة نظرهم من خالل اإلجابة عن أسّلة
الدراسة.
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الدراسة:
أسئلة ّ

الدراسة لإلجابة عن األسّلة اآلتية:
تسعى ّ
ط
 .1ما درجة ممارسة القيادة
الشمال داخل الخ ّ
المشرفين التربويين في منطقة ّ
ّ
التبادلية لدى ُ
األخضر من وجهة نظر المعلمين

ط األخضر من
 .2ما مستوى التّنمية
الشمال داخل الخ ّ
المستدامة للمعّلمين في منطقة ّ
ّ
المهنية ُ
وجهة نظرهم
التبادلية لدى المشرفين التربويين في منطقة
تباطية بين درجة ممارسة القيادة
ّ
 .3هل هناك عالقة ار ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم
ط األخضر ومستوى التّنمية
الشمال داخل الخ ّ
ّ
المهنية ُ
الدراسة:
أهداف ّ

التبادلية لدى المشرفين التربويين في
الدراسة إلى الكش عن درجة ممارسة القيادة
تهدف ّ
ّ
المستدامة للمعّلمين من
ط األخضر وعالقتها في تحقيق التّنمية
الشمال داخل الخ ّ
منطقة ّ
ّ
المهنية ُ

وجهة نظرهم وينبثق عن ذل عدة أهداف منها:

الشاامال داخاال
 .1الكشا عاان درجااة ممارسااة القيااادة
التبادليااة لاادى المشارفين التربااويين فااي منطقااة ّ
ّ
ط األخضر من وجهة نظر المعلمين.
الخ ّ
ط
 .2التع اارف إلا ااى مسا ااتوى التّنميا ااة
الشا اامال داخا اال الخ ا ا ّ
المسا ااتدامة للمعّلما ااين فا ااي منطقاااة ّ
ّ
المهنياااة ُ
األخضر من وجهة نظرهم.
التبادلياة لادى المشارفين الترباويين فاي
 .3التعرف إلى العالقة االرتباطياة باين درجاة ممارساة القياادة
ّ
المسااتدامة للمعّلمااين ماان وجهااة
ط األخضاار ،ومسااتوى التّنميااة
الشاامال داخاال الخا ّ
منطقااة ّ
ّ
المهنيااة ُ
نظرهم.

الدراسة:
أهمية ّ

مهم من موضوعات اإلدارة
أهمية ّ
الدراسة ا ّ
تتّضح ّ
لحالية من خالل تركيزها على موضوع ّ
التبادلية لدى المشرفين
بوية بشكل خا ّ  ،وهو درجة ممارسة القيادة
ّ
بشكل ،عام واإلدارة التر ّ

التربويين اإلدارّيين من وجهة نظر المعلمين.
تعد اتّفاًقا بين القادة
ماهية القيادة
يوضح
الدراسة
ً
التبادلية التي ّ
وتقدم هذه ّ
مدخال نظرًّيا ّ
ّ
ّ
المّد لألداء سيتم مكافأته،
السلوك
والتابعين ،إما أن يكون بشكل علني أو بشكل
ّ
ضمني ،إذ إن ّ
ّ
ّ
ن
السلوك
على
عقوبة
هناك
كو
ت
س
إال
و
المكافأة،
ت
تم
ًّا
إيجابي
األداء
وفي الجان اآلخر ،ف ذا كان
ّ
ّ
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الدراسة تقدم مادة نظرّية للباحثين تساعدهم في فهم هذه
الجيد .لذا ف ن هذه ّ
ّ
المّد لألداء ير ّ
الدراسة يمكن أن يكون لها اسهام في
الموضوعات بشكل علمي من ّ
ظم ،فض ً
ال عن ذل ف ن هذه ّ
التبادلية.
تحسين ال ّ يا ات النظرّية للقيادة
ّ
التبادلية لدى المشرفين من وجهة نظر
الدراسة عن درجة ممارسة القيادة
كما وتكش هذه ّ
ّ
يتم تناوله من قبل الباحثين ب ورة املة ،بحيث تعك استق ار ار في نتائج هذه
المعلمين ،والذ لم ّ

التبادلية لدى
تقدم أدّلة حول ممارسة القيادة
الدراسة في جانبها
التطبيقي ّ
البحوث لذا ف ن هذه ّ
ّ
ّ
الدراسة مهمة لو ازرة التربية والتعليم واإلدارات التابعة لها في مجال
بويين ،كما أن هذه ّ
المشرفين التر ّ
التعليمية ليستفيدوا من نتائجها .فضالً عن
السياسات
اإلدارة
ّ
ّ
التعليمية ،والقائمين على وضع ّ
بوية واإلدارات المحلية واإلقليمية.
المشرفين التّربويين ومدير المراكز التر ّ
ُ
الدراسة:
قد يستييد من نتائج هذه ّ

السابقة التي أجريت
النظر ّ من خالل تفسير نتائج البحوث ّ



الدراسة في زيادة األد
تفيد هذه ّ
متاير البحث.
على ّ



بويين ومدير المدار
تفيد هذه ّ
الدراسة المشرفين التر ّ
المهنية.
القوة حول التّنمية
تشخيص نقاا ّ
ّ
الضع و ّ



بويين في و ازرة التربية لوضع خطط وبرامج
الدراسة في ّ
تفيد هذه ّ
حث المسّولين والقادة التر ّ
المشرفين التّربويين.
تعزز القيادة
يبية ّ
ّ
تدر ّ
التبادلية لدى ُ



الدراسات السابقة ذات
النظر و ّ

تفيد في إثراء مفهوم اإل راف التربو الذ

تناوله األد

ال لة.

في تكوين إطار يمكن من خالله

التعرييات االصطال ية واإلجرائية:

الدراسة على الم طلحات والمفاهيم اآلتية:
ا تملت ّ
التبادلية:
القيادة
ّ

هي نمط ةياد ّ قائم على سلسلة من التّبادالت بين القائد والمرسوسين من جهة ،وبين
المّسسة،
الخاصة بتل
المّسسة ،وذل لتحقيق األهداف
المرسوسين أنفسهم من جهة أخرى في
ّ
ّ
ّ
وتقوم على تبادل العالقات بين القائد والعاملين لتحقيق م الحهم الخاصة في المّسسة ،وهو
سلوك ةياد

يركز فيه المدير على توضيح أهداف العمل الذ

يقوم به المرسوسون ،وكي يه أداء

هذا العمل ،والمكاف ت التي سيح لون عليها عند تحقيق األهداف المطلوبة بنجام ،وتمتاز بأنها
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ق يرة المدى ومّقتة وعارضة ومرتبطة بعملية تبادلية محدودة ،وهي مبنية على مبدأ المكاف ت

ائيا :هي القيادة التي تقوم على م در
مقابل العمل ) .(Hamoush, 2017ويعرفها البا ثان إجر ً
معنو ّ يعتمد تبادل الخبرات والمعارف والتعزيز المشروا ما بين المشرف التربو والمعلمين ،أو

ط األخضر ،والتي تم ةياسها من خالل
بين المديرين والمعلمين في منطقة ال ّشمال داخل الخ ّ
الدراسة.
االستبانة التي طورها الباحثان لااية هذه ّ
المشرف التربوي:

بوية واإلدارية لدى مدير المدار
هو الشخص المسّول عن تنمية المهارات
التعليمية والتر ّ
ّ
التعليمية من تخطيط وتنظيم
والمعلمين ،لرفع مستوى أدائهم وتمكينهم من كل ما تطلبه العملية
ّ
ائيا :بأنه خص متخ ص
ومتابعة وتوجيه وتقويم (ّ .)Serehen,2017,12
ويعرفه البا ثان إجر ً
ط األخضر مسّول عن مجموعة من المدار يتراوم عددها بين
يعمل في و ازرة التربية داخل الخ ّ

( )36-11مدرسة ،ومجموعة من البلدات يتراوم عددها بين ( )12-3بلدة وهو متخ ّ ص بالتربية
بوية والجوان اإلدارّية لدى مدير
والتعليم ،يبذل جهده ووقته لتنمية المهارات
التعليمية والتر ّ
ّ
الدراسة.
المدار والمعّلمين ،وتم ةياسه من خالل االستبانة التي طورها الباحثان لااية هذه ّ

المستدامة:
ال ّتنمية
ّ
المهنية ُ
ظمة مسبقا ،والتي تهدف
العمليات واألنشطة اإلدارية
هي مجموعة
بوية المن ّ
التعليمية والتر ّ
ّ
ّ
لزيادة المعرفة وتطويرها ،والمهارات والقيم واالتجاهات الخاصة باألفراد ليستطيعوا القيام بعملهم

التعليمية ،ومن ثم
تتضمن تعّلم كي ّية إعادة ت ميم البنى والثقافات
بالشكل المناس  ،وبالتالي
ّ
ّ
ظمة ،وهي
المهنية بأنها تنمية
العامة للتّنمية
السمات
مهنية مق ودة ،مستمرة ومن ّ
ّ
ّ
ّ
يمكن تحديد ّ
أنموذج امل يعمل على تلبية احتياجات الحاضر دون المسا بمقدرة األجيال المقبلة على تلبية

الخاصة ،واالستدامة تعني التفكير حول المستقبل (.)Hakami,2011
احتياجاتها
ّ
ويعرفها البا ثان إجرائيا :هي منظومة من األنشطة واإلجراءات على ال عيد التعليمي
الشمال داخل
مطور يهدف إلى تزويد المعلمين في منطقة ّ
اإلدار والتربو  ،والتي تعمل بشكل ّ
ط األخضر بالمعرفة والمهارات والخبرات والتجار وآليات العمل واإلبداع من خالل التّعليم
الخ ّ

بويين والمديرين .وتم ةياسها من خالل
الدعم
والتّدري و ّ
المهني المستمر من قبل المشرفين التر ّ
ّ
الدراسة عن فقرات االستبانة التي قام الباحثان بتطويرها.
إجابات عينة ّ
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الدراسة:
دود ّ

الدراسة بما يأتي:
تتحدد نتائج ّ
التبادلية لدى
الدراسة على درجة ممارسة القيادة
 الحدود
الموضوعية :اقت ر موضوع ّ
ّ
ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم.
المشرفين التربويين وعالقتها في تحقيق التّنمية
ّ
المهنية ُ




الحدود البشرية :اقت رت الحدود البشرية على عينة من معلمي المدار

العربية في جميع

ط األخضر.
الشمال داخل الخ ّ
المراحل العمرية في منطقة ّ
الدراسة خالل الف ل الثاني من العام الدراسي  2112\2112م.
الحدود الزمنية :أجريت ّ
الحدود المكانية :المدار

األخضر.

ط
الشمال داخل الخ ّ
العربية في جميع المراحل العمرية في منطقة ّ

الدراسات السابقة:

األجنبياة ،مرتّباة
الد ارساات العر ّبياة والد ارساات
فيما ياأتي عار للد ارساات الساابقة التاي تشامل ّ
ّ
من األحدث إلى األقدم ،وكما يلي:
أجاارى ساريحين ) ،(Serehen,2017د ارسااة هاادفت إلااى تعاارف دور المشارفين التربااويين فااي

المسااتدامة للمعّلمااين فااي الماادار الحكوميااة فااي لاواء الرمثااا ماان وجهااة نظاار
تحقيااق التنميااة المهنيااة ُ
طّبقاات
تكوناات ماان ) (57ماادي ار ُ
ماادير الماادار  .ولتحقيااق هاادف ّ
الد ارسااة تاام اختيااار عينااة ق اادية ّ
موزعااة علااى أربعااة مجاااالت (التّ ادري والتّطااوير ،واالتّ ااال
مكونااة ماان ( )35فقاارة ّ
علاايهم إسااتبانة ّ
الد ارساة إلاى أن دور المشارفين
والتّواصل ،وتكنولوجيا المعلومات ،والعمل ضمن الفرياق)،
وتوصالت ّ
ّ
الد ارسااة األربعااة ،قااد ج ااءت ضاامن مسااتوى متوسااط ،وأظهاارت النتااائج عاادم
التربااويين فااي مجاااالت ّ
اويين فااي تحقيااق التّنميااة
اائيا بااين
وجااود فااروت داّلاة إح ا ًّ
اابية لاادور المشاارفين التربا ّ
المتوساطات الحسا ّ
ّ
التعليمياة
الحكومية في لواء الرمثا تعزى إلى سنوات الخبرة والمرحلاة
المستدامة في المدار
ّ
ّ
ّ
المهنية ُ
والمّهل العلمي.
المهنيا ااة
أهمي ا اة التّنميا ااة
ه اادفت ورق ا اة صا ااالحية ) (Salhia,2017إلا ااى تسا االيط ّ
ّ
الضا اوء علا ااى ّ
المسااتدامة فااي تطااوير العماال المدرسااي فااي ضااوء معااايير الجااودة الشاااملة فااي م اار ،والتوصاال إلااى
ُ
ّ
المسااتدامة ،إذ تبا ّاين أنااه وفااي ظاال االسااتراتيجيات
إج اراءات مقترحااة لتفعياال ب ارامج التّنميااة
ّ
المهنيااة ُ
مجتمعيا اة ،والت ااي أت اات نتيج ااة
بويا اة
بوي ااة الحديث ااة والتح ااديات الت ااي تواج ااه المدرس ااة
ّ
كمّسس ااة تر ّ
التر ّ
ّ

للتح اوالت والتايي ارات ،جاااءت الحاجااة إلااى المبااادرات فااي تطااوير وظيفااة المدرسااة كمّسسااة تربويااة
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المهنيااة
اجتمااياة وتطاوير طبيعاة أدوار العاااملين فيهاا وأدواتهاا ووساائطها وأساااليبها ،وتاّد التّنمياة
ّ
وحيوياا ،وذلا ألنهااا بمثابااة فلساافة تقااوم علااى التفكياار بطريقااة
المسااتدامة فااي هااذا الجانا دو ار مهمااا
ّ
ُ

ايا اة ،وم ااا يربطه ااا م اان عالق ااات
امولية
الكليا اة والفر ّ
تكامليا اة م اان خ ااالل اس ااتخدام أس االو ال ا ّانظم ّ
ّ
ا ّ
وعملياات وتاذيااة راجعااة فااي التّعاماال مااع المشااكالت ،وقااال
وتفاااعالت ومااا يترتّا عليهااا ماان نتااائج
ّ
أيضااا :إن الجااودة الشاااملة تُعا ّاد أحااد المااداخل اإلداريااة المعاصارة التااي تااّد دو ار حيويااا ومتميا از فااي

وعملياة متكاملاة األدوات والوساائل والمعاايير
منهجياة فكرّياة
مساعدة المّسسات واألفراد ،مان خاالل
ّ
ّ
بويااة
التمي از رغب ا ًة فااي إرضاااء المتعّلمااين ،كمااا أن البيااة المّسسااات التر ّ
والتقنيااات ،تسااودها ثقافااة ّ
المسااتدامة فااي ضااوء
أصاابحت تّكااد جااودة التاادري ماان خااالل وضااع خطااط وبارامج للتنميااة المهنيااة ُ
ومادياا ،والتاي يساتطيع
ومعنوياا
فنيا
ًّ
ًّ
نتائج التقويم الذاتي للمّسسة والعاملين فيها ،ودعم تل البرامج ًّ

اعيا وراء إيجاااد بيّااة مهنيااة
العاااملون ماان خاللهااا التعاماال بكفاااءة مااع م ااادر المعرفااة المتنوعااة سا ً
وتنظيمية مشجعة للتطور والتحسين.
وأجاارت حمااو

) (Hmoush,2017د ارسااة هاادفت إلااى الكشا

عاان أنماااا القيااادة الممارسااة

ماان طاارف ماادير الماادار االبتدائيااة ماان وجهااة نظاار المعلمااين وعالقتهااا بواقااع االحت ارات النفسااي
الد ارسااة ) (84معلمااا ماان كااال
لااديهم فااي الج ازئاار ،تاام االعتماااد علااى الماانهج الوصاافي ،وبلااات عينااة ّ
الجنس ااين ،م ااوزعين عل ااى ع اادد م اان الم اادار االبتدائي ااة بوالي ااة ب ااومردا  ،لجم ااع البيان ااات اس ااتعمل
مقيا

القيادة متعدد العوامال ( )MLQل "باا

وافويلاو" ل ) (Avolio & Bassالاذ يقاي

ثالثاة

لقي ااا

التبادلي ااة والتس ا ّايبية ومقيا "ماس ااال " )(Maslach
أنا اواع م اان القي ااادة ه ااي :التحويلي ااة و
ّ
االحترات النفسي .أظهرت النتائج أن نمط القيادة التحويلياة جااءت بدرجاة مرتفعاة ،يلياه نماط القياادة

التبادليااة ،يليااه نمااط التساايبية ،كمااا أظهاارت وجااود عالقااة ذات داللااة إح ااائية بااين القيااادة التساايبية
ّ
واالحترات النفسي.
وأكد أبو زيد ) )Abu Zeid,2017أن عملية إعداد المعلم الناوعي هاي عملياة متكاملاة داخال
فااي

بويااة وتهاادف إلااى تشااكيل خ اايته بجوانبهااا المتنوعااة ،إذ تباادأ بقبااول الطال ا
المّسسااات التر ّ
مّسسات إعداد المعلم في م ر ،واختياره في اعبة معيناة ،ثام إعاداده فاي هاذا التخ اص وتهيّتاه

للخروج لسوت العمل من خالل التدري

في أثناء اإلعداد ،وتستمر لتشمل مرحلاة التادري

فاي أثنااء

اتمر مااردود هااذا اإلعااداد علااى أداء المعّلام وأدواره التااي يمارسااها فااي
الخدمااة ،وماان الضاارور أن يسا ّ
التاي ارات والمسااتجدات التااي تط ا أر علااى الساااحة
أثناااء الخدمااة ماان أجاال التنميااة ،وبمااا يااتالءم مااع ّ
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بويااة ،كمااا تشاامل مرحلااة المتابعااة والتقااويم .وذلا بهاادف تشااخيص واقااع جوانا
التر ّ
المستدامة.
نواحي القوة فيها ،وعالج نواحي الق ور بها بما يضمن تحقيق التنمية ُ

تكوينااه ،وتاادايم

وهادفت د ارساة اير ) (Sherri,2011إلاى التعارف إلاى نماط القياادة والثقافاة الساائدة فاي

المدار الناجحة فاي المنااطق الري ياة فاي جورجياا ،اساتخدمت الد ارساة المانهج الوصافي التحليلاي،
وتوصالت الد ارساة إلاى أن اإلدراك العاام بانمط القياادة والثقافاة فاي المادار

الحاصالة علاى الرتباة

األولى في المناطق الري ية في جورجيا بأنه نمط تحويلي ،يليه النمط التبادلي ،وأن مدير المدار
اإلعدادية يدركون ةيادتهم على أنها تبادلية ،أكثر مماا يارى ماديرو المادار االبتدائياة ،وأن مادير

المادار االبتدائياة يادركون أن نماط ةياادتهم نماط تحاويلي علاى عكا

مادير المادار اإلعدادياة،

وهناك اختالف بين المدرسين والمديرين نحو نمط القيادة في المدار االبتدائية.

وقاماات هاايال ( )Healey,2008بد ارسااة نواياة هاادفت إلااى تقياايم التطا ّاور المهنااي للمشاارفين
الترباويين (" )Assessment of Supervisors' Career Development "ASCDفاي إحادى
المناطق التعليمية في والية بنسلفانيا األمريكية ،وقامت الدراسة علاى استكشااف أهاداف هاذه العملياة

وإجراءاتها ،وفي ما إذا كانت تحقق أهدافها ،وقاد اساتخدمت د ارساة تقيايم التطاور المهناي للمشارفين،
وتوصاالت نتااائج الد ارسااة إلااى أن اسااتخدام ( )ASCDلعمليااات الد ارسااة الذاتيااة ك اأداة للتقياايم صااالحه

للتطبيق ،ويمكن استخدامها من قبل المنطقة التعليمياة لتقيايم ممارساات اإل اراف الترباو فيهاا ،كماا
اس اتنتجت هااذه الد ارسااة أن هااذا النظ ااام يس ااهم فااي تب ااادل المعلوم ااات والخبا ارات والمهااارات وتشااجيع
التعاون من خالل إ اراك جمياع المعنياين فاي العملياة التربوياة ،مشارفين وماديرين ومعلماين وإدارياين
في تقييم عمليه الدراسة الذاتية وتحليلها.

وأجارى روبنساون ) (Robinson,2007د ارساة هادفت إلاى ةياا

أثار األنمااا القيادياة للقاادة

التربويين في نيوزلندا من خالل أسلوبين :األول تمثال فاي تحليال ( )72د ارساة اخت ات فاي أسالو

القيادة وأثرها في النتائج التي ح ل عليها الطلبة ،في حين تمثل األسلو اآلخار بخمساه مجااالت

ما اان مجا اااالت عما اال القائا ااد التربا ااو  ،وها ااي :اسا ااتراتيجيات األها ااداف ،وتوقعا ااات العمليا ااة التعليميا ااة

وتقويمهااا ،والتوجيااه ،والتخطاايط ،وتنمي اة المعلمااين والعماال ،وتوصاالت الد ارسااة إلااى أن تطااوير القااادة
بحاجاة لهااا فااي كاال مجاااالت العماال وخ وصااا فااي مجااال العالقااات والممارسااات التااي تاادعم عمليااه

التعليم ،وتجد الدراسة أنه يج

التوجه نحو تحسين االت ال مع المعلمين الفاعلين.
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التعليق على الدراسات السابقة:

التبادلية لدى المشرفين التربويين
الحالية إلى التعرف إلى درجة ممارسة القيادة
الدراسة
هدفت ّ
ّ
ّ
المساتدامة للمعّلماين
ط األخضار ،وعالقتهاا فاي تحقياق التّنمياة
الشامال داخال الخا ّ
في منطقة ّ
ّ
المهنياة ُ

الحالي ااة ف ااي عديااد م اان المتايا ارات واألهااداف م ااع بعا ا
الد ارسااة
ماان وجه ااة نظاارهم ،وقا اد تش ااابهت ّ
ّ
الد ارسا ا ا ا ااات السا ا ا ا ااابقة ،مثا ا ا ا اال د ارسا ا ا ا ااة ) (Salhia,2017ود ارسا ا ا ا ااة ) (Hmoush,2017ود ارسا ا ا ا ااة

الحاليا ااة عا اان كا ا ّال ما اان د ارسا ااة ) (Sherri,2011ود ارسا ااة
الد ارسا ااة
) (Serehen,2017واختلفا اات ّ
ّ
).(Robinson, 2011
الطريقة واإلجراءات

منهج ا ّلدراسة

الد ارسا ااة الما اانهج الوصا اافي
الد ارسا ااة اتّبا ااع الباحث ا اان فا ااي ها ااذه ّ
ما اان أجا اال اإلجابا ااة عا اان أسا ااّلة ّ
ّ
االرتباطي.

الدراسة:
مجتمع ّ

الشامال
الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في المدار العربية فاي منطقاة ّ
تكون مجتمع ّ
ّ
ط األخضر الذين على أر عملهم خاالل العاام الد ارساي ( )2019/2018والباال عاددهم
داخل الخ ّ
( )2500معلم و( )7500معلمة.

الدراسة
عينة ّ

الد ارسااة بالطريقااة العش اوائية البساايطة بنساابة ( )%6ماان المعلمااين والمعلمااات
تاام اختيااار عينااة ّ
عمله اام خااالل العااام الد ارسااي

ط األخضاار الااذين علااى أر
الشاامال داخاال الخ ا ّ
فااي ماادار منطقااة ّ
( .)2019/2018فقا ااد ت ا اام توزي ا ااع ( )661اس ا ااتبانة ،وت ا اام اس ا ااترجاع ( )631اس ا ااتبانة ،بينم ا ااا ع ا اادد
االسااتبانات ال ااالحة لاايااات التحلياال اإلح ااائي قااد بل ا ( )615اسااتبانة ،وبنساابة اسااترداد بلااات
(.)%29

الدراسة
أداة ّ

الد ارس ااة لجم ااع البيان ااات المتعلق ااة بالموض ااوع م اان خ ااالل مراجع ااة
ق ااام الباحث ااان بتط ااوير أداة ّ

الد ارسااة وأهاادافها وحس ا
الباااحثين ألسااّلة ّ
الباحثان على األد

الد ارسااة ،فقااد اعتمااد
الماانهج العلمااي المتبااع فااي ت ااميم ّ

النظر والدراسات المخت ة في هاذا المجاال .مثال د ارساة )،(Salhia,2017

ود ارس ا ا ااة ) ،(Hmous,2017ود ارس ا ا ااة ) ،(Serehen,2017وق ا ا ااد ا ا ا ااتملت أداة الد ارس ا ا ااة عل ا ا ااى
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اسااتبانتين االست ا ابانة األولااى :تقااي

درجااة ممارسااة القيااادة التبادليااة لاادى المش ارفين التربااويين فااي

منطقااة الشاامال داخاال الخ ااط األخضاار ماان وجه ااة نظاار المعلمااين ،وا ااتملت عل ااى أربعااة مح اااور،

واالستبانة الثانية :تقي

مستوى التنمياة المهنياة المساتدامة لادى المعلماين فاي منطقاة الشامال داخال

الخط األخضر من وجهة نظرهم ،وا تملت على ثالثة محاور.
الدراسة وثباتها
دالالت صدق أداة ّ
صدق المحتوى

المحكم ااين وع ااددهم ( )2محكم ااين م اان ذو
ق ااام الباحث ااان بع اار األداة عل ااى مجموع ااة م اان
ّ
االخت ا من األساتذة أعضاء هيّة التدري فاي الجامعاات ومعرفاة آرائهام حاول مالءماة فقراتهاا

وانتمائهااا للمجااال الااذ وضااعت فيااه ،وسااالمة ال ّ ايا ة الّلاويااة وماادى مناساابتها ،وقااد تكوناات أداة
موزعة على سبعة مجاالت.
الدراسة بشكلها النهائي من ( )61فقرة ّ
ّ
صدق البناء

الد ارسااة ،تاام
تاام تطبيااق األداة علااى عينااة اسا
معلمااا ومعلمااة ماان مجتمااع ّ
ّ
اتطالاية قوامهااا )ً (60
الكلياة
الد ارسااة .كمااا تا ّام احتسااا معااامالت ارتباااا درجااة كاال فقارة مااع ّ
اسااتبعادهم ماان عينااة ّ
الدرجااة ّ
للمجااال الااذ تنتمااي إليااه الفق ارة .كمااا أظهاارت النتااائج أن ةاايم معااامالت ارتباااا مجاااالت اسااتبانات
الد ارسااة مااع األداة ككاال ،تراوحاات مااا بااين ( ،)1.21-1.22كمااا أن ةاايم معااامالت االرتباااا البينيااة
ّ
الدراسة تراوحت ما بين (.)1.216-1.65
لمجاالت أداة ّ
أمااا صاادت البناااء لالسااتبانة الثانيااة فقااد أظه اارت النتااائج أن معااامالت االرتباااا بااين فقا ارات
ّ

الدراسة واألداة الكلية ،كانات مناسابة ،إذ تراوحات االرتباطاات باين فقارات االساتبانة
االستبانة ومجال ّ
الد ارسااة مااا بااين ( ،)1.26-1.62وبااين فق ارات المحاااور واألداة الكليااة مااا بااين (-1.92
ومجاااالت ّ
 ،)1.22وهي مالئمة أل ار
الدراسة
ثبات أداة ّ

الحالية.
الدراسة
تحقيق أهداف ّ
ّ

معلما اا ومعلمااة) ما ارتين بفااارت زمن ااي مدت ااه
ت اام تطبي ااق األداة عل ااى العين ااة االسااتطالاية (ً 51
أسبوعان ،وتام حساا معامال إرتبااا بيرساون (معامال ثباات االساتقرار) باين التطبيقاين .كماا ت ّام فاي
الطريقة الثانية حسا

معامل ثبات االتّسات الداخلي من خالل معامل كرونباخ ألفا.
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الدراسة للعينة االستطالعية لكل من
الدراسة بأسلوب كرونباخ أليا ألداة ّ
الجدول ( :)1نتائج ثبات أبعاد ّ
المستدامة
التبادلية وال ّتنمية
استبانات القيادة
ّ
ّ
المهنية ُ
المقياس ومحاوره
المحور األول :سياسة المشرف اإلدارية وتعزيز المعلمين
المحور الثاني :توفير مستلزمات األداء
المحور الثالث :المكافأة المشروطة
المحور الرابع :اإلدارة باالستثناء
التبادلية لدى المشرف التربوي (الكلي)
القيادة
ّ

المهنية للمعّلمين
التّنمية
ّ
التدري وفرت العمل
مجال التخطيط والتقويم
المستدامة
ال ّتنمية
ّ
المهنية ُ

ثبات االتساق الداخلي
0.92
0.85
0.82
0.87
0.95

ثبات اإلعادة
1.21
1.25
1.29
1.22
4..0

0.92
0.85
0.95

1.23
1.22
4..0

1.22

0.90

ادلياة قاد تراوحات للمجااالت
يظهر الجدول ( )1أن ثباات االتساات الاداخلي لمحااور القياادة التب ّ
بين ( ،)1.22-1.22في حين تراوم معامل الثبات باين ( .)1.21-1.29كماا يظهار الجادول ()1

المسااتدامة قااد تراوحاات للمجاااالت بااين (-1.26
أن ثبااات االتسااات الااداخلي لمحاااور التّنميااة
ّ
المهنيااة ُ
 ،)1.22فااي حااين تاراوم معاماال الثبااات بااين ( ،)1.23-1.22وفااي ضااوء دالالت ال اادت والثبااات
الدراسة.
يرى الباحثان أن نتائج الثبات مقبولة لتحقيق أهداف هذه ّ

الدراسة:
تصحيح أداة ّ
ألجل احتسا

الدرجة الكلية لألداة ،تم وضع خمسة بدائل يختار المستجي

أحد هاذه البادائل

التااي تعباار عاان أريااه ،وأعطياات الاادرجات ( )1 ،2 ،3 ،9 ،6للباادائل الخمسااة ،وللحكاام علااى مسااتوى
المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت واألداة ككل ،اعتمد المعياار اإلح اائي باساتخدام المعادلاة
اآلتية:

مقسوما على عدد الخيارات
مدى الفّة= (أعلى ةيمة – أدنى ةيمة)
ً
مدى الفّة=  1.2=6÷ 9=1-6وبذل ي بح معيار الحكم على النحو اآلتي:
المعيار اإل صائي

المتوسط الحسابي
من  1.00أقل من 1.80
من  1.80أقل من 2.60
من  2.60أقل من 3.40
من  3.40أقل من 4.20
من 5.00 – 4.20
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درجة ممارسة القيادة.....

الدراسة ومناقشتها
نتائج ّ
المشاارفين
نتااائج السااال األول الااذي نااص علااى :مااا درجااة ممارسااة القيااادة
ّ
التبادليااة لاادى ُ
ط األخضر من وجهة نظر المعلمين؟
الشمال داخل الخ ّ
التربويين في منطقة ّ
ّ
لإلجابة عن هذا السّال تم احتسا

واستخراج المتوسطات الحساابية واالنح ارفاات المعيارياة،

والرتبة والدرجة ويبين الجدول ( )2ذل .
الدراسة
الجدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ

التبادلية لدى المشرفين التربويين من وجهة نظر المعلمين ،وكل مجال
على فقرات درجة ممارسة القيادة
ّ
من مجاالتها مرتبة تنازليا
رقم
المجال
1
2
9
3

المتوسط
الحسابي
3.82
3.64
3.45
3.38
3.57

المجال
سياسة المشرف اإلدارية وتعزيز المعلمين
توفير مستلزمات األداء
اإلدارة باالستثناء
المكافأة المشروطة
المحور ككل

االنحراف
المعياري
.85
.86
.73
.22
.75

الرتبة

الدرجة

1
2
3
9

كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

التبادلية لدى المشارفين الترباويين مان وجهاة
يالحظ من الجدول ( )2أن درجة ممارسة القيادة
ّ
نظر المعلمين جاءت بدرجة (متوسطة إلى كبيرة) بمتوسط حسابي بل ( ،)3.57فقد جااء المحاور

األول (سياسة المشرف اإلدارية وتعزياز المعلماين) فاي الرتباة األولاى بمتوساط حساابي بلا ()3.82
بدرجااة (كبي ارة) ،فااي حااين جاااء المحااور الثال اث (المكافااأة المشااروطة) فااي الرتبااة األخي ارة بمتوسااط

حسابي بل ( )3.38بدرجة (متوسطة).

التبادليااة المتّبعااة لاادى
وياارى الباحثااان بااأن النتااائج تعك ا بشااكل كبياار درجااة ممارسااة القيااادة
ّ
ط األخضار مان وجهاة نظار المعّلماين ،إذ يستشا
الشمال داخال الخا ّ
المشرفين التربويين في منطقة ّ

أهمية العمل بروم الفرياق الواحاد
من سياسة المشرف التربو بأنه يقوم بالتأكيد أمام المعّلمين على ّ
بهاادف إنجاااز المهمااات المطلوبااة .كمااا تاام حسااا المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة
الدراسة على كل فقرة من فقرات كل محور ،وفيما يأتي عر
لتقديرات أفراد عينة ّ
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المحور األول :سياسة المشرف اإلدارية وتعزيز المعلمين:
الدراسة
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
اليقرة
1
9
3
2
6
5
2
2

على فقرات محور سياسة المشرف اإلدارية وتعزيز المعلمين مرتبة تنازليا
المتوسط
الحسابي

اال نحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

4.08

1.00

1

كبيرة

4.03

1.02

2

كبيرة

3.97

0.97

3

كبيرة

3.90

0.97

9

كبيرة

3.82

1.05

6

كبيرة

3.78

1.08

5

كبيرة

3.55

1.15

2

كبيرة

(ال) يستخدم المشرف طريقة عادلة في مكافأة المعلمين

3.47

1.20

2

المحور ككل

3.82

0.85

اليقرة
يوضح المشرف للمعّلمين ما يتوّقع الح ول عليه من
ّ
األهداف
أهمية العمل بروم الفريق
ّ
يّكد المشرف أمام المعّلمين ّ
الواحد بهدف إنجاز المهمات المطلوبة
يلفت المشرف انتباه المعّلمين نحو اإلخفاقات من أجل
تحقيق المعايير واألهداف
يتتبع المشرف األهداف مرحلة بمرحلة داخل المدرسة
ّ
للنظر في
يساعد المشرف المعّلمين في إيجاد طرت جديدة ّ
كي ّية القيام باألعمال المطلوبة
يرح المشرف بالمبادرات الشخ ية للمعّلمين ،ويشعرهم
بالرضا عند تحقيق األهداف المطلوبة
(ال( يقوم المشرف بتقديم المساعدة للمعّلمين بهدف تعزيز
نقاا قوتهم

كبيرة
كبيرة

يالحااظ ماان الجاادول ( )3أن المتوسااطات الحسااابية لفق ارات محااور سياسااة المشاارف اإلداريااة

وتعزيز المعلمين تراوحت بين ( )3.92و( )4.08بدرجة (كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )1التي ن ت
يوضح المشارف للمعّلماين ماا يتوّقاع الح اول علياه مان األهاداف" فاي الرتباة األولاى بمتوساط
على " ّ
حساابي بلا ( )4.08بدرجاة (كبيارة) ،فاي حاين جااءت الفقارة ( )2التاي ن ات علاى "(ال) يساتخدم
المشرف طريقة عادلة في مكافأة المعلمين" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل ( )3.47وبدرجاة
(كبيرة) .ويرى الباحثان أن هذه النتيجاة قاد تعاود إلاى مادى فاعلياة عمال اإل اراف الترباو  ،وخاصاة
ماان حيااث التايياار الااذ ط ا أر علااى سياسااة و ازرة التربيااة داخاال الخااط األخضاار تجاااه دور المشاارف

الترباو ماان تحديااد ووضااع سياسااة عماال واضااحة ومبرمجااة ليااتم ماان خاللهااا تكاماال العماال الجماااعي
داخل المدرسة ،بحيث أصبح المشرف يتتبع األهداف التي تم تحديدها مرحلاة بمرحلاة ،كماا وأصابح

المش اارف يش ااجع المب ااادرات الشخ ااية الت ااي ت ااأتي م اان قب اال المعلم ااين مم ااا يع ااود عل اايهم بالرض ااا
الوظيفي .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Abu Zeid,2017( ،(Alsalhia,2017ود ارساة
(.)Hmoush,2017
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المحور الثاني :توفير مستلزمات األداء:
الدراسة
عينة ّ
يارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد ّ
الجدول ( :)0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع ّ
على فقرات محور توفير مستلزمات األداء مرتبة تنازليا

رقم
اليقرة
6
3
2
9
1
5

اليقرة
يعتقد المشرف أن توفير المستلزمات الخاصة بالمدرسة أمر
مهم في سبيل تحقيق األهداف المنشودة داخل المدرسة
بناء على المستلزمات التي
يقوم المشرف بتقييم سير العمل ً
يتم توفيره
لم
تم توفيرها ويراعي ما
ّ
يعطي المشرف المعّلمين حرّية اختيار مستلزمات األداء
التي تحقق أهداف المدرسة
يتابع المشرف ويهتم بتوفير جميع المستلزمات التي
تحتاجها المدرسة
يجل المشرف مع المعّلمين ويسألهم عن المستلزمات
المطلوبة التي تسهم في تحقيق أهداف المدرسة
ال يقضي المشرف وقتا في إر اد المعّلمين حول اختيار
المستلزمات المناسبة من أجل تحقيق األهداف المنشودة
المحور ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.87

0.99

1

كبيرة

3.72

1.02

2

كبيرة

3.71

1.03

3

كبيرة

3.67

1.05

9

كبيرة

3.60

1.15

6

كبيرة

3.27

1.19

5

متوسطة

3.64

0.86

كبيرة

يالحظ من الجدول ( )9أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور توفير مستلزمات األداء

تراوحت بين ( )3.27و( )3.87بدرجة (متوسطة إلى كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )6التي ن ت

على "يعتقد المشرف أن توفير المستلزمات الخاصة بالمدرسة أمر مهم في سبيل تحقيق األهداف
المنشودة داخل المدرسة" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )3.87وبدرجة (كبيرة) ،في حين
جاءت الفقرة ( )5التي ن ت على "ال يقضي المشرف وقتا في إر اد المعّلمين حول اختيار

المستلزمات المناسبة من أجل تحقيق األهداف المنشودة" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل
( )3.27بدرجة (متوسطة).

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن توفير المستلزمات المختلفة تساعد بشكل كبير المدرسة

بوية التي يريدها العاملون والقادة التربويون داخل المدرسة ،إذ إن توفير
على تحقيق األهداف التر ّ
منعكسا على المدرسة
مسلتزمات األداء إلى العاملين داخل المدرسة سيكون مردوده بالمقابل
ً
بالعمل الجاد وتحقيق اإلنجاز ،وتحقيق النتائج اإليجابية التي يمكن أن تسهم في تحقيق األهداف

المدرسية ،سواء أكانت األهداف طويلة أم ق يرة المدى .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل
من دراسة ( )Abu Zeid,2017ودراسة (.)Hmoush,2017

322

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد األول.2022 ،

المحور الثالث :المكافأة المشروطة:
الدراسة
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
اليقرة
3
6
9
2
1

على فقرات محور المكافأة المشروطة مرتبة تناز ًليا
اليقرة

يثني المشرف على المعّلمين الذين قاموا بت حيح أدائهم
ال يهتم وال يثني المشرف على األسالي الجديدة والخالّقة
ألداء العمل
عما يج إنجازه للح ول على
يخبر المشرف المعّلمين ّ
المكافأة التي يستحقونها على جهودهم في أثناء فترة تنفيذ
المشروع
يكافئ المشرف المعّلمين ذو األداء الممتاز في تحقيق
أهداف المدرسة
يناقش المشرف مع المعّلمين فكرة المكافأة المشروطة
المحور ككل

المتوسط
الحسابي
3.59

االنحراف
المعياري
1.08

1

3.47

1.20

2

كبيرة

3.36

1.06

3

متوسطة

3.29

1.21

9

متوسطة

3.19
3.38

1.17
0.92

6

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الدرجة
كبيرة

يالحظ من الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور المكافأة المشروطة تراوحت

بين ( )3.19و( )3.59بدرجة (متوسطة) .فقد جاءت الفقرة ( )3التي ن ت على "يثني المشرف

على المعّلمين الذين قاموا بت حيح أدائهم" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )3.59وبدرجة
(كبيرة) ،في حين جاءت الفقرة ( )1التي ن ت على "يناقش المشرف مع المعّلمين فكرة المكافأة

المشروطة" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل ( )3.19وبدرجة (متوسطة).

ويرى الباحثان أن الممارسات القيادية التي يمارسها المشرفون التربويون ،ومنها ما يتعلق

يجابيا على المعلمين وعلى
بممارسات تتعلق باإلدارة وعملية التحفيز ،إذ إن لهذه الممارسات ًا
تأثير إ ًّ

التعليمية التعلمية داخل المدرسة .ذل إن إسهام المشرفين في التحكيم في سلوك العاملين
العملية
ّ
من خالل اإلدارة بالتحفيز يساعد على تحري السلوك وتعزيز وتوجيه وتعديل سلوك العاملين بما
فيه الم لحة الكلية للمدرسة والمعلمين ،إذ إن استخدام أسلو

الحوافز يسهم في تحقيق وتنفيذ

أعمال المدرسة واألنشطة المختلفة التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها .فمقدرة المشرفين على تحقيق
الدافعية للمعّلمين واستخدام أنظمة فعالة من أجل إثارة الدوافع لدى المعلمين أمر يدفعهم إلى
اإلنتاج واإلبداع .كما واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من ( )Abu Zeid,2017ودراسة

(.)Hmoush,2017
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المحور الرابع :اإلدارة باالستثناء:
الد ارسة
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
اليقرة
1
3
2
9
2
5
6

على فقرات محور اإلدارة باالستثناء مرتبة تنازليا
اليقرة

يتابع المشرف جميع األخطاء المّثرة في تحقيق أهداف
المدرسة
محدد من هو المسّول عن تحقيق
يناقش المشرف بشكل ّ
أهداف المدرسة أوال بأول
الراجعة
يحر المشرف على تزويد المعّلمين بالتاذية ّ
حول أدائهم من أجل تحقيق أهداف المدرسة بدّقة
يقضي المشرف وقتا في إر اد المعّلمين نحو تحقيق أهداف
المدرسة
يتجن المشرف التدخل عندما تظهر أمور مهمة خالل فترة
تنفيذ المشروع
التام على التّعامل مع األخطاء
يركز المشرف اهتمامه ّ
والشكاوى فقط عندما تّثر في تحقيق أهداف المدرسة
يتدخل المشرف فقط عندما ت بح المشكالت التي تحقق
أهداف المدرسة معيقة للعمل
المحور ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.76

1.03

1

كبيرة

3.71

1.02

2

كبيرة

3.68

1.06

3

كبيرة

3.55

1.09

9

كبيرة

3.39

1.09

6

متوسطة

3.04

1.18

5

متوسطة

3.01

1.15

2

متوسطة

3.45

0.73

كبيرة

يالحظ من الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور اإلدارة باالستثناء تراوحت
بين ( )3.01و( )3.76بدرجة (متوسطة إلى كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )1التي ن ت على "يتابع

المشرف جميع األخطاء المّثرة في تحقيق أهداف المدرسة" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل

( )3.76وبدرجة (كبيرة) ،في حين جاءت الفقرة ( )6التي ن ت على "يتدخل المشرف فقط عندما

ت بح المشكالت التي تحقق أهداف المدرسة معيقة للعمل" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل
( )3.01وبدرجة (متوسطة).

التبادلية من قبل المشرفين
ويعزو الباحثان هذه النتائج من حيث اإليجابية في ممارسة القيادة
ّ
بعيدا
التربويين إلى إلمامهم بماهية وأهمية القيادة
التبادلية ،والتي تُعد نم ً
طا ةياديًّا حضاريًّا وحديثًّا ً
ّ
بوية في الماضي ،وذل ألن
كل البعد عن التفتيش التقليد الذ اعتادت عليه المّسسات التر ّ
األدوار والوظائ

التبادلية تستثمر الجهود الشخ ية للمعّلمين وأصحا
القيادة
ّ
والمترتبة عن تفاعل المعلمين والمديرين مع هذا النمط من القيادة الر يدة والمحفزة ،والتي تأتي
على

كل توزيع المهمات على أصحا

بالمهمات بمهنية عالية ،وذل

األدوار والوظائ  ،وتحمي

في المدرسة

كل منهم على القيام

من منطلق ارتباا المعلمين والمديرين واعترافهم بأهمية دور
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اإل راف التربو المعاصر البعيد عن نمط التفتيش التقليد  ،والذ

تطور في السنين األخيرة،

مّطر ب طار أخالقي تحكمه أنظمة وأخالةيات عمل واضحة تأتي من منطلق االحترام
ًا
وأصبح
المتبادل بين المشرف والمرسوسين ،وذل بهدف تحقيق األهداف المّسساتية ،والتي يمكن إجمالها

بوية .كما واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( )Abu Zeid,2017ودراسة
بتطوير العملية
التعليمية التر ّ
ّ
(.)Hmoush,2017
المهنية ال ُمستدامة للمعّلمين في
نتائج الساال الثاني الذي نص على :ما مستوى ال ّتنمية
ّ
ط األخضر من وجهة نظرهم؟
الشمال داخل الخ ّ
منطقة ّ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات

لإلجابة عن هذا السّال تم حسا

المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم ،ويبين
الدراسة على مستوى التّنمية
أفراد عينة ّ
ّ
المهنية ُ
الجدول ( )2ذل .
الدراسة
الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
المجال
1
3
2

المستدامة للمعّلمين مرتبة تنازليا
على محاور مستوى ال ّتنمية
ّ
المهنية ُ
المتوسط
الحسابي
3.67
3.62
3.60
3.63

المجال

المهنية للمعّلمين
التّنمية
ّ
مجال التخطيط والتقويم
التدري وبناء فرت العمل
األداة ككل

االنحراف
المعياري
0.84
0.89
0.86
0.82

الرتبة

الدرجة

1
2
3

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم
يالحظ من الجدول ( )2أن مستوى التّنمية
ّ
المهنية ُ
المهنية
جاءت بدرجة (كبيرة) بمتوسط حسابي بل ( ،)3.63فقد جاء المحور األول (التّنمية
ّ
للمعّلمين) في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )3.52بدرجة (كبيرة) في حين جاء المحور
الثاني (التدري

وبناء فرت العمل) في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل ( )3.60بدرجة (كبيرة).

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المشرفين لديهم دراية ومعرفة كبيرة بمستوى التّنمية
المهنية التي يتم تطبيقها في المدار  ،كما أن لديهم تاذية راجعة مستمرة بمستوى أداء المعلمين،
ّ
مهنيا ،وزيادة كفاءتهم بشكل
وبالتالي ف ن المشرفين يقومون باستمرار بالعمل على تنمية المعلمين ًّ
كبير ،كما أن المعلمين هم الركن الرئي

في تحقيق أهداف المدرسة ورسيتها ،وبالتالي ف ن مستوى

إدراكهم يكون مرتفعا حول أهمية تطوير أدائهم والتعاون مع المشرفين من أجل التطوير المستمر
في ظل المناخ التربو اإليجابي السائد ،والذ
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والعمل ضمن فرت عمل تحت مساندة كبيرة

لمستدامة ،ومقدرتهم على التخطيط والتقويم والتدري
اُ
من المشرفين التربويين .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة ()Abu Zeid,2017
ودراسة (.)Hmoush,2017

الدراسة على
كما تم حسا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة
كل فقرة من فقرات كل محور من محاور مستوى التّنمية
ّ
المهنية ُ

نظرهم ،وفيما يلي عر

لذل :

المهنية للمعّلمين:
المحور األول :ال ّتنمية
ّ

الدراسة
الجدول ( :).المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أف ارد عينة ّ

رقم
اليقرة
1
2
2
3
6
9
5
2
2

المهنية للمعّلمين مرتبة تنازليا
على فقرات محور ال ّتنمية
ّ
اليقرة

يشجع المشرف المعلمين في المدرسة على ابتكار طرت
ّ
وأسالي جديدة للعمل تساعد على تحقيق جودة المخرجات
بوية التي تساعد على
ين ّ
ظم المشرف الدورات والور ات التر ّ
مهنيا
تنمية المعلمين ًّ
يحث المشرف المعلمين على متابعة كل ما هو جديد
ّ
ومتطور في الميدان التربو ّ المحلي والعالمي
ّ
ّ
اية مع المعلمين
يعقد المشرف االجتماعات
الفردية والجما ّ
ّ
بوية في المدرسة
ر
الت
و
ة
التعليمي
لبحث ومناقشة القضايا
ّ
ّ
يعمل المشرف على تزويد المعلمين بكاّفة المعلومات
والمهارات الضرورّية التي تجعلهم قادرين على مواجهة
تحديات المستقبل
ّ
يحر المشرف على أن تتواصل مدرسته والمدار
والمّسسات األخرى لتبادل الخبرات
يشجع المشرف تبادل الزيارات بين المعلمين في المدرسة
ّ
لتبادل الخبرات
ال يقوم المشرف بالزيارات ال ّية للمعّلمين في ال فوف
الذهني كأسلو
ال يستخدم المشرف أسلو الع
تدريبي يساعد المعلمين على حل الكثير من المشكالت
التي تواجههم
المحور ككل
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

المتوسط
الحسابي
3.99

1.06

1

كبيرة

3.88

1.01

2

كبيرة

3.87

1.02

3

كبيرة

3.76

1.09

9

كبيرة

3.76

1.04

9

كبيرة

3.72

1.04

5

كبيرة

3.59

1.09

2

كبيرة

3.37

1.18

2

متوسطة

3.26

1.14

2

متوسطة

3.67

0.84

كبيرة

المهنية للمعّلمين
يالحظ من الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور التّنمية
ّ
تراوحت بين ( )3.26و( )3.99بدرجات (متوسطة وكبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )1التي ن ت

"يشجع المشرف المعلمين في المدرسة على ابتكار طرت وأسالي
على
ّ
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تحقيق جودة المخرجات" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )3.99وبدرجة (كبيرة) ،في حين
جاءت الفقرة ( )2التي ن ت على "ال يستخدم المشرف أسلو الع

الذهني كأسلو تدريبي

يساعد المعلمين على حل الكثير من المشكالت التي تواجههم" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

بل ( )3.26وبدرجة (متوسطة).

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى امتالك المشرفين رسية واضحة ومحددة لألفكار التي من
أنها أن تسهم في تطوير المعلمين وتنميتهم ،كذل

امتالكهم مقدرة فكرية تّهلهم على إنتاج

مجموعة من األفكار التطويرية الموق ية والمستقبلية ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة
( )Abu Zeid,2017ودراسة (.)Hmoush,2017
المحور الثاني :التدريب وبناء فرق العمل:

الدراسة
الجدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
اليقرة
3
2
2
1
9
5
2
6
2

على فقرات محور التدريب وبناء فرق العمل مرتبة تنازليا
اليقرة

يحث المشرف المعّلمين على ضرورة بذل الجهود لتطوير
ّ
الذاتية
مهاراتهم ومقدراتهم
ّ
ينمي المشرف لدى المعّلمين روم المشاركة ضمن فرت
ّ
العمل باألفكار واآلراء والخطط من أجل تحسين البيّة
يسية
التدر ّ
يبية مختلفة أمام المعّلمين لتنمية
يطرم المشرف برامج تدر ّ
يسية
ر
التد
ات
المهار
ّ
يلبي
بما
مين
ل
للمع
ة
يبي
ر
التد
االحتياجات
يحدد المشرف
ّ
ّ
ّ
ّ
تطورهم المهني
متطلبات
ّ
ّ
يقدم المشرف حوافز للمعّلمين لدفعهم لال تراك ببرامج
ّ
المستدامة
التّنمية
ّ
المهنية ُ
يساعد المشرف المعّلمين في بناء فرت العمل في المدرسة
إلنجاز األعمال المطلوبة
الحد من االزدواجية
ال يساعد المشرف المعّلمين في ّ
الحيات في العمل بين فرت العمل المختلفة
وتداخل ال
ّ
الفروت
الفردية بين المعّلمين
االحتياجات
و
المشرف
يراعي
ّ
المستدامة
ة
المهني
نمية
الت
امج
ر
ب
تقديمه
عند
ّ
ّ ُ
يشجع المشرف المعّلمين على توفير بيّة عمل خالية
ال ّ
الضاوا بين أعضاء فرت العمل
من ال ّ راعات و ّ
المحور ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.85

1.02

1

كبيرة

3.72

1.07

2

كبيرة

3.69

1.06

3

كبيرة

3.62

1.07

9

كبيرة

3.60

1.08

6

كبيرة

3.58

1.15

5

كبيرة

3.46

1.12

2

كبيرة

3.45

1.10

2

كبيرة

3.39

1.18

2

متوسطة

3.60

0.86

يالحظ من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور التدري

كبيرة

وبناء فرت العمل

تراوحت بين ( )3.39و( )3.85بدرجة (متوسطة إلى كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )3التي ن ت
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الذاتية" في
"يحث المشرف المعّلمين على ضرورة بذل الجهود لتطوير مهاراتهم ومقدراتهم
على
ّ
ّ
الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )3.85وبدرجة (كبيرة) ،في حين جاءت الفقرة ( )2التي ن ت
الضاوطات بين
يشجع المشرف المعّلمين على توفير بيّة عمل خالية من ال ّ راعات و ّ
على "ال ّ
أعضاء فرت العمل" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل ( )3.39وبدرجة (متوسطة).
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن دور المشرفين في تنمية مهارات المعلمين وتطوير

مقدراتهم الذاتية مهمة من وجهة نظر المعلمين ،إذ يحر المشرفون على توفير بيّة تتّسم
باالحترام المتبادل ،كما إن المعلمين يتقبلون المقترحات المختلفة من المشرفين ،والتي تسهم بشكل
كبير في تطوير مهاراتهم ،وتشير هذه النتيجة إلى أن المشرفين يهدفون إلى توفير تعليم متميز من

التعليمية التعلمية والتأكيد على أهمية تبادل االفكار المختلفة
خالل االهتمام بكافة مدخالت العملية
ّ
بين المعلمين أنفسهم وبين المعلمين والمشرفين .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة دراسة

( )Abu Zeid,2017ودراسة (.)Hmoush,2017
المحور الثالث :مجال التخطيط والتقويم:

الدراسة
الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة ّ
رقم
اليقرة
2
1
9
6
2
5
3

على فقرات محور مجال التخطيط والتقويم الثالث مرتبة تنازليا
اليقرة

يحث المشرف المعّلمين على مراعاة الفروت الفردية بين
ال ّ
الطال
يدر المشرف المعّلمين على وضع خطط مناسبة لذو
ّ
التح يل المتدني
يوضح المشرف للمعّلمين أهمية التعزيز والتاذية الراجعة
ّ
وإعطاء المردود بالنسبة للطلبة
يدر المشرف المعّلمين على إجراء اختبارات متنوعة
(كالتح يل ،التشخيص)...
يوجه المشرف المعّلمين إلى كي ّية إعداد خطة التّدري
ّ
اليومية
ّ
يعرف المشرف المعّلمين طرت التقييم البديلة واإلضافية
ال ّ
المتعددة ومواصفاتها
للدرو
يساعد المشرف المعّلمين في كي ّية التّخطيط ّ
اليومية والشهرّية والف ّلية
ّ
المحور ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.77

1.15

1

كبيرة

3.71

1.10

2

كبيرة

3.71

1.05

2

كبيرة

3.62

1.04

9

كبيرة

3.57

1.08

6

كبيرة

3.54

1.15

5

كبيرة

3.45

1.11

2

كبيرة

3.62

0.89

كبيرة

يالحظ من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور مجال التخطيط والتقويم
يحث
تراوحت بين ( )3.45و( )3.77بدرجة (كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )2التي ن ت على "ال ّ
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المشرف المعّلمين على مراعاة الفروت الفردية بين الطال " في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بل

( )3.77وبدرجة (كبيرة) ،في حين جاءت الفقرة ( )3التي ن ت على "يساعد المشرف المعّلمين
للدرو
في كي ّية التّخطيط ّ
( ،)3.45وبدرجة (كبيرة).

اليومية والشهرّية والف ّلية" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بل
ّ

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المشرفين يعملون بشكل مستمر على تنمية المعلمين

وتطويرهم من خالل حث المعلمين على مراعاة الفروت الفردية للطلبة ،وتلبية حاجات المتعلم
بشكل كلي ،عن طريق إعداد المعلمين وتطوير مقدراتهم على التخطيط والتنفيذ والتقويم المستمر

بوية ،ويعمل على تذليل العقبات
للطال  ،إذ إن هذا األمر سوف يساعد على تحقيق األهداف التر ّ
والتحديات وحث المعلمين على اإلبداع والتفوت .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من دراسة
( )Abu Zeid,2017ودراسة (.)Hmoush,2017

نتائج الساال الثالث الذي نص على :هل هناك عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة القيادة

ط األخضر ومستوى ال ّتنمية
الشمال داخل الخ ّ
التبادلية لدى المشرفين التربويين في منطقة ّ
ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم؟
ّ
المهنية ُ
لإلجابة عن هذا السّال تم حسا

الدراسة
معامل ارتباا بيرسون بين تقديرات أفراد عينة ّ

المهنية
التبادلية لدى المشرفين التربويين ومستوى التّنمية
على فقرات درجة ممارسة القيادة
ّ
ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم ،ويبين الجدول ( )12ذل .
ُ
التبادلية لدى المشرفين التربويين في منطقة
الجدول ( )12معامل ارتباط بيرسون درجة ممارسة القيادة
ّ
المستدامة للمعّلمين من وجهة نظرهم
ط األخضر ومستوى ال ّتنمية
الشمال داخل الخ ّ
ّ
ّ
المهنية ُ
االرتباط
المحاور
ارتباا بيرسون
مستوى الداللة
التبادلية لدى المشرف التربو
القيادة
ّ
العدد
** ذو داللة إح ائية عند مستوى الداللة اإلح ائية ()1.11 = α

المستدامة
ال ّتنمية
ّ
المهنية ُ
**.88
.00
516

ُيالح ااظ م اان الج اادول ( )12وج ااود عالق ااة موجب ااة ذات دالل ااة إح ااائية عن ااد مس ااتوى الدالل ااة

بادلياة لادى
اإلح ائية ( )1.16 = αبين تقديرات أفراد عينة ّ
الد ارساة علاى درجاة ممارساة القياادة الت ّ
المسااتدامة للمعّلمااين ماان وجهااة نظاارهم ككاال ماان جهااة
المشاارفين التربااويين ومسااتوى التّنميااة
ّ
المهنيااة ُ

أخاارى ،إذ بل ا معاماال االرتباااا بينهمااا ( )1.22ممااا ياادل علااى أنااه بزيااادة درجااة ممارسااة القيااادة
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المستدامة للمعّلمين.
التبادلية لدى المشرفين التربويين يزداد مستوى التّنمية
ّ
ّ
المهنية ُ
المستدامة له تأثير مبا ر في
التنمية
في
فين
ر
المش
دور
أن
إلى
النتيجة
هذه
ان
الباحث
ويعزو
ُ

أداء المعلمين ،إذ يظهر هذا التأثير في جميع جوان

األداء المدرسي ،وهذا ينسجم مع المنطق،

التبادلية من قبل المشرفين والذين يهتمون بتنمية اإلبداع ،ويقومون
فعملية اإل راف وممارسة القيادة
ّ
بتهيّة بيّة مناسبة له ،يعملون في الوقت ذاته على حل المشكالت والمعيقات التي تواجه التنمية

الشعور باالنسجام بين متطلبات العمل وبين
المستدامة للمعّلمين ،مما يحّفز المعّلمين على العمل و ّ
ُ
احتياجاتهم ،وهذا بدوره يرفع من مستوى رضاهم عن العمل وزيادة أدائهم المدرسي ،كما أن توفير
مستلزمات األداء وتحفيز المعلمين وتقديم المكاف ت وتقديم التاذية الراجعة المستمرة يحفز

المعلمين على العمل .كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Abu Zeid,2017ودراسة
(.)Hmoush,2017

التوصيات:

الدراسة ،فإن البا ثين يوصيان بما يأتي:
في ضوء نتائج ّ
المهنية وعليه
التبادلية والتّنمية
 تبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية قوية بين القيادة
ّ
ّ
يوصي الباحثان بنشر نتائج البحث في أوساا مديريات التعليم النتهاج هذا النمط المجد
واتباعه.



المحافظة على تنمية المعلمين مهنيا من قبل اإلدارات المدرسية من خالل مزيد من التحفيز



دعم المعلمين للمحافظة على أدائهم المدرسي بدرجة مرتفعة.

التبادلية.
واتباع نمط القيادة
ّ

المهنية.
التبادلية والتّنمية
 إجراء دراسات مقارنة بين بيّات ُمختلفة حول القيادة
ّ
ّ
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